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Құрметті  зерделі де зергек, зейінді оқырман!

Мінекей,  2014   жылды  аяқталып,  жаңа  2015  жылы  да  басталып  кетті.
Әдеттегідей 2014-2015 оқу жылына жаңа жоба, жоспарлар жасап, мектебіміздің даму
деңгейін, жұмыс межелерін белгіледік. 

2013-2014  оқу  жылы  мектебімізде  көптеген  жақсы  жетістіктерге  жетті.
Мектебіміздің  ҰБТ  бойынша  да  қорытындысы  жақсы  көрсеткішті  көрсетті,  білім
сапасы  да  жақсы.  Бұндай  жұмыстар  оқушылардан  да,  оқытушылардан  да  терең
ізденісті, күнделікті оқу, оқыту іс-әрекетінің түрлілігін талап етеді. Алдағы уақытта да
әрбір оқушының шығармашылық, ізденімпаздық қабілетін шыңдай түсуге жан-жақты
жағдай жасауға бағытталған жұмыстар өз жалғасын таппақ.

«Шыдамды,  сабырлы  адам-  бастаған  ісінің  нәтижесін  көреді,  білімге  құштар
адам-  іздегенін  табады»  деген  екен  бір  ғұлама.  Ал    топтама  беттерінен  жақсы
бастамаларымыздың нәтижесі, іздену арқылы жеткен жетістіктеріміз туралы оқиық !

Жаңа жыл  баршамызға табысты жыл болғай !

                                           
  Ізгі тілекпен: Ақтөбе облысы Мұғалжар ауданы 

Ембі қалалық №1 орта мектеп директоры 
Серік Жумағұлұлы Агленкин
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«БӘСЕКЕГЕ ҚАБЛЕТТІЛІКТІ АРТТЫРУДЫҢ  ЖОЛЫ»

Мектебі : Ақтөбе облысы, Мұғалжар ауданы, Ембі қалалық №1 орта мектебі
Аты-жөні:   Аменова Шолпан Сагитжановна
Білімі : жоғары
Бітірген оқу орны: А.С.Пушкин атындағы Орал педагогикалық институты
Диплом бойынша мамандығы: математика-физика
Атқаратын қызметі: мектеп директорының ғылыми-әдістемелік жұмыс жөніндегі орынбасары
Жалпы өтілі:     36 жыл   Педагогикалық өтілі:   28 жыл

   Біз білім беру мазмұнында , мектепке, оқушы мен педагог тұлғасына , олардың өмірі мен қызметіне деген
көзқарастардың түбегейлі  өзгеріске  ұшырап отырған кезеңінде өмір  сүрудеміз.  Мектеп өміріне  еніп жатқан
өзгерістер жаңа педагогикалық ойлаумен тығыз байланысты. Жаңа педагогикалық ойлау, ең алдымен, оқушыға
деген қарым -қатынаспен анықталады.
Қоғамдағы  болып  жатқан  түрлі  бағыттағы  өзгерістер  білім  беру  қызметіне  жаңаша  қарауды,  қол  жеткен
табыстарды саралауды, жастардың шығармашылық мүмкіндігін дамытуды, мұғалім іс-әрекетін жаңаша тұрғыда
ұйымдастыруды талап етеді.
   Қазақстан  Республикасының  «Білім  туралы»  Заңында:  «Қазіргі  мектептердің,  біріншіден,  практикалық
қызметінде  жинақталған  барлық  игіліктердің  сақталуы;  екіншіден,  қоғамның  интеллектуалдық  қуатын
жетілдіру,  еліміздің  материалдық-қаржылық  ресурстарын  әрі  қарай  дамытатын  адам  тәрбиелеу,  орта  білім
жүйесін одан әрі  дамытып жұмылдыру міндеттерін көздейді. Бұл міндеттерді шешу үшін мектеп ұжымдары, әр
мұғалім күнделікті ізденіс арқылы барлық жаңалықтар мен қайта құру, өзгерістерге батыл жол ашарлық жаңа
практика , жаңа қарым-қатынас жасаулары қажет», -деп атап көрсетілуі мектептегі оқу-тәрбие үрдісіне жаңа
бағыт сілтейді.
Жалпы білім беретін мектеп- бұл оқушыларды оқыту,  тәрбиелеу,  дамыту және өзін-өзі  дамытуының жүзеге
асуына  жағдай  жасайтын  білім  мекемесі.  Сондықтан  мектепте  тұтас  педагогикалық  үрдіс  қазіргі  заман
қажеттілігін қанағаттандыратындай етіп ұйымдастырылуы және басқарылуы керек.
Мектебіміздің  өзекті мәселесі: «Ақпараттық технологияларды қолдану негізінде оқушының бойындағы ішкі
мүмкіндіктерін аша отырып, бәсекеге қабілетті шығармашыл тұлғаны тәрбиелеу» .
   Елімізде жүргізіліп жатқан білім саясаты әлемдік білім кеңістігімен ықпалдасуға бағытталған. Жалпы білімнің
басымдылық мақсаты-өзгермелі өмір жағдайына тез бейімделетін, өз жолын дұрыс таңдай білетін , оң шешім
қабылдай алатын тұлға даярлау.
 Елбасымыздың  Қазақстан  халқына  жолдауында:   “Ұлттың  бәсекелестік  қабілеті   бірінші  кезекте  оның
білімділік деңгейімен анықталады”  деп тұжырымдаса ,  Қазақстан Республикасының 2015 жылға дейінгі білім
беруді дамыту тұжырымдамасында “Орта білім берудің мақсаты-жылдам өзгеріп отыратын дүние жағдайында
алынған  терең  білімнің  кәсіби  дағдылары  негізінде  еркін  бағдарлай  білуге,  өзін-өзі  іске  асыруға,  өзін-өзі
дамытуға  және өз  бетінше дұрыс ,  адамгершілік  тұрғысынан жауапты шешімдер қабылдауға қабілетті  жеке
тұлғаны қалыптастыру” деп атап көрсетілген. Міне , мұғалім қауымының бірінші мақсаты-осыған жету.
    Бес жылдық оқу кезеңіне байланыстырылған мектептің білім жүйесінің өзекті мәселесіне дайындық.  
І кезең: 2010-2011 оқу жылы.
1. Мектептің өзекті мәселесін педагогикалық кеңесте талдау, бекіту.
2. Педагогикалық ұжымда қолайлы микроклимат құру
3. Зерттеу бойынша білім беруді  жүйеге келтіру:
     ә) Мектептің даму деңгейі
     а) Жеке тұлғаның даму деңгейі
     б) Оқушының жеке тұлғасының сыныптағы топтармен, педагогикалық ұжыммен өзара қарым-қатынасы, 
оның әлеуметтік статусын анықтау
4. Ұсынған бөліктер бойынша мұғалімдерге кеңес беру
5. Оқу процесінде оқытудың белсенді түрлерін енгізу
6.  Мектеп ортасының жағдайын, оқушыны психологиялық-педагогикалық зерттеу
7.  Оқу үрдісін жетілдіру
8.  Оқушының таңдауы бойынша оқу үрдісіне қосымша пәндерді, арнаулы курстарды енгізу
ІІ кезең: 2011-2012 оқу жылы
Білім беру мониторингін жетілдіру бағытындағы жұмысты жалғастыру
2.Білім берудің  педагогикалық және ақпараттық технологиялары бойынша мұғалімдерді оқыту
3.Пән бойынша оқыту әдісін құрастырып, берілген технологияны тәжірибеден өткізу
4.Оқушының жеке тұлғасын зерттеу картасын жасау
5.Оқушылардың жеке тұлғасын дамыту мен ақпараттық мәдениетін қалыптастыру бағытында, жаңа 
ақпараттық- педагогикалық технологияларды пайдалану.
ІІІ кезең: 2012-2013 оқу жылы.
Мектептегі білім беру үрдісін басқару жүйесін құру
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Білім беру үрдісі мониторингісінің нәтижелілігін анықтау
Сынып жетекшілерінің іс-әректінің сапасын көтеру
Қызығушылығы бойынша үйірмелердің іс-әрекетін дамыту
Қалауы бойынша бағдарламадан тыс пәндерді оқуға жағдай туғызу
Мұғалімдердің оқыту технологияларын меңгеруі
Мұғалімдер мен оқушының шығармашылық потенциалын дамыту
Мұғалім мен оқушының зерттеушілік іс-әрекетін ұйымдастыру
І –ІІ  кезеңді қорытындылау , сараптама.
ІV кезең: 2013-2014 оқу жылы.
Бейіндік оқыту барысында таңдауға мүмкіндік беру
Қалауы бойынша ағылшын тілін тереңдетіп оқуға жағдай жасау
Мұғалімдердің ӘБ арқылы оқушылардың қызығушылығын арттыруға бағытталған жұмыстарды жүргізу
Білікті жұмысшы, техникалық және қызмет көрсету мамандықтарына алғашқы кәсіби бағдар беруді жүзеге 
асыру
Оқушылардың қалауы бойынша интелектуалды қабілетін дамытуға арналған курстар енгізу
Елбасы Н.Ә.Назарбаевтың жолдауында атап көрсетілгендей, оқушылардың , жеткіншек ұрпақтың 
функционалдық сауаттылығын арттыру.
12 жылдық оқуға көшу жағдайындағы жұмыстарды жүзеге асыру.
V кезең: 2014-2015 оқу жылы.
Оқушылардың құзырлылығын, өмірлік дағдыларын қалыптастыру
Оқушылардың ғылым негіздерін өз бетімен меңгеруге, оларды тәжірибеде қолдана білуге дағдыландыру
Дамыта оқытудың жаңа мазмұнын жасай отырып, педагогикалық шығармашылықта жетілдіру
Бағдарламадан тыс пәндерді оқуға жағдай жасау
Білім берудің онлайн  жүйелерін дамыту. 
І-V кезеңдік қорытынды, сараптама.
Бес жылдық өзекті мәселенің бағдарлы дамуын жоспарлау.  
Мектептегі басты тұлға қашан да –мұғалім. Қазіргі білім берудің басты мәселесі де –мұғалім тұлғасы. Мемлекет
немесе мектеп басшысы қандай жақсы реформаны қабылдамасын , егер мұғалім оны жете түсінбесе , реформа 
іске аспайтыны белгілі. Яғни , мектепті реформалайтын да , «реформаламайтын» да мұғалім.Ал осы таңда 
мектепте  68 мұғалім қызмет етеді , жоғары санатты 8 мұғалім, бірінші санатты-26, екінші санатты -19 , 42 
мұғалім жоғары білімді -81 пайыз. Облыс әкімінің  «Ең үздік мұғалім» грант иегерлері қазақ тілі мен әдебиет 
пәні мұғалімдері С.У.Ақтілеуова , Г.А.Дошниязова, математика пәні мұғалімі Ш.С.Аменова.
Мектептегі қызмет етуші мұғалімдердің 30 жасқа дейінгі жас мамандар 30 пайыз, ал 31-51- ден жоғары - 70 
пайыз . Мұғалімдердің  еңбек өтілі бойынша 11 жылдан  жоғары 58 пайыз  .
Директордың ғылыми - әдістемелік жұмыстар жөніндегі орынбасарының жұмысын жоспарлау қызметінің 
басты бағыты 
Оқу - тәрбиелеу үдерісін жоспарлау: 
1. Мектептің жылдық жұмыс жоспарын жасауға қатысу. 
 2. Педагогикалық кеңестің тақырыптарын талқылау және бекітуге қатысу. 
 3. Жұмыс жоспарларын жасауда әдістемелік бірлестіктер басшыларына көмек көрсету; 
 4. Ғылыми – әдістемелік жұмыстың бағдарламасын жасау.
 5. Ғылыми – әдістемелік жұмыстың жоспарын жасау.
Оқу – тәрбие үрдісін ұйымдастыру және қамтамасыз ету:
1.Оқу үрдісін нормативтік – құқықтық қамтамасыз ету.
 2.Оқу үрдісін ғылыми – әдістемелік қамтамасыз ету.
 3.Пед. кеңестерді дайындауға, өткізуге қатысу. 
 4.Жас мұғалімдер мен сынып жетекшілеріне әдістемелік көмек көрсету.
 5.Әдістемелік бірлестіктер басшыларының жұмысына басшылық жасау.
 6.Педагогтарды бағдарламалармен, оқу –жоспарлау құжаттарымен , әдістемелік әзірлемелермен қамтамасыз 
ету.
 7.Меженді оқытуды ғылыми – әдістемелік қамтамасыз ету жұмыстарын ұйымдастыру.
 8.Қалалық білім бөлімінің, біліктілікті дамытудың облыстық институтының әдістемелік қызметімен байланыс.
 9.Оқушылардың шығармашылық қабілетін дамыту жұмыстарына басшылық жасау.
Оқу тәрбие үрдісіне бақылау жасау:
1.Сабақ өткізу сапасына бақылау жасау.
 2.Оқу жұмыстары мен бағдарламалардың орындалуына бақылау.
 3.Оқу құжаттары жағдайына бақылау жасау.
 4.Пед. кеңестер, әдістемелік кеңес шешімдерінің орындалуына бақылау жүргізу. 
 5.Өз құзырлығы шеңберінде мекеме бойынша шыққан бұйрықтардың орындалуына бақылау жасау.
 6.Мемлекеттік Стандарт талаптарының жүзеге асуына, факультативтік және элективтік курстардың 
бағдарламаларының орындалуына бақылау жүргізу.
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Ғылыми – әдістемелік жұмысты ұйымдастыру: 
1. Әдістемелік бірлестіктер басшыларының жұмысына көмек пен басшылық жасау.
 2. Оқу үрдісін нормативтік – құқықтық қамтамасыз етуді ұйымдастыру. 
 3. Оқу үрдісін ғылыми – әдістемелік қамтамасыз етуді ұйымдастыру. 
 4. Педагогикалық ұжыммен әдістемелік мәжілістер өткізу. 
 5. Өз мәселелерін пед. кеңес отырыстарына дайындау.
 6. Пед. ұжым жұмысын бірыңғай әдістемелік мәселелер бағытына ұйымдастыру. 
 7. Пед. оқулар, маслихаттар, семинарларды дайындау, өткізу. 
 8. Озық педагогикалық технологияларды оқу үрдісіне енгізу бойынша үздік педагогикалық тәжірибелерді 
зерделеу және жинақтау жұмыстарына басшылық жасау.
Педагогикалық кадрлардың іскерлік біліктіліктерін көтеру жөніндегі жұмыстар:
1.«Жас маман  мектебі» жұмысын, жас мамандардың біліктіліктерін көтеру сабақтарын ұйымдастыру. 
 2. Мекеменің эксперттік кеңесінің жұмыстарына қатысу. 
 3.Аттестаттау комиссиясына басшылық ету, педагогтарды аттестаттауға қатысу.
 4.Педагогтарды курстық дайындауды ұйымдастыру.
Мектеп директорының ғылыми-әдiстемелiк жұмыстар жөніндегі орынбасарының атқаратын қызметі және 
міндеттері :
•Мектептiң дамуы, бiлiм беру саясаты мен стратегиясын анықтайды, нормативтi-базалық iс-әрекет базасын, 
жаңа ұйымдастырушылық құрылым, уақытша шығармашылық ұжымдар, эксперименттiк топтар құруға, 
инновациялық үрдiстердi жүзеге асыруға қатысады.
•Бiлiм берудегi әлеуметтiк тапсырысты, шағын аудан тұрғындарының қажеттiлiктерiн зерделейдi, мектептегi 
оқу-тәрбие жұмыстарының жай-күйiн, оның нәтижелiгiн талдайды.
•Мектептiң кешендi-мақсатты даму бағдарламасын, ғылыми-әдiстемелiк және эксперименттiк жұмыстардың 
жоспарын, бiлiм беру мекемесiнiң моделi мен оның құрамдас жүйесiн жасауға қатысады.
•Тереңдетiп бiлiм беретiн сыныптардың оқу жоспарларын жасайды. Оқу жоспарлары мен бағдарламаларын 
үйлестiрудi, орындалуын қамтамасыз етедi. Тереңдетiп оқыту, жеделдетiп оқыту топтарына оқушыларды 
iрiктейтiн комиссия құрамына кiредi.
•Педагог-қызметкерлердiң ғылыми-зерттеу мен тәжiрибе-сынақ жұмыстарына жетекшiлiк етедi: зерттеу 
мәселесi және өз бетiмен бiлiм көтеру тақырыптары бойынша кеңестер бередi.
•Ғылыми - әдiстемелiк кеңес жұмысына жетекшiлiк етедi, педагогтардың шығармашылық пен инновациялық 
бағытта жұмыс iстеуiне жағдай туғызады. Педагогтардың ғылыми-әдiстемелiк жұмысын ұйымдастырып, 
мамандардың бiлiктiлiгiн арттыру жұмысын ұйымдастырады. Аттестациялық комиссия жұмысына қатысады 
және жетекшiлiк етедi.    
•Бiрлестiк жетекшiлерi мен кiтапхана қызметкерлерiнiң әрекетiне жетекшiлiк етедi. Оқушылардың ғылыми 
қоғамының жұмысына бағыт-бағдар және кеңес бередi.
•Авторлық, байқау оқулықтары мен бағдарламаларын, оқыту технологияларын, оқу-әдістемелiк құралдарды 
сараптауға қатысады.
•Талдау-диагностикалау әрекетiн жүзеге асырады; оқу үрдiсi сипатының әлеуметтiк тапсырысқа, мектептiң даму
тұжырымдамасы мен бағдарламасына, жоспарланған нәтижеге сәйкестiгiн анықтайды, басқару жүйесiнiң 
ықпалының деңгейiн, оқу-тәрбие үрдiсiнiң дамуы мен сапасын анықтайды. Озат педагогикалық iс-тәжiрибенiң 
қалыптасуына, жинақталуына, таратылуына белсене қатысады. 
•Диагностикалау натижесiнiң негiзiнде эксперименттiк әрекетке және оқу-тәрбие үрдiсiне қазiргi заманға сай 
түзетулер енгiзедi.
•Басқа бiлiм, ғылым мекемелерiмен өзара шығармашылық байланыс орнатады. Мектептегi ғылыми әдiстемелiк 
жұмыстарға қатысты құжаттардың дұрыс және дер кезiнде толтырылуын қадағалайды. 
Директордың ғылыми-әдiстемелiк жұмыстар жөнiндегi орынбасарының жұмыс папкалары:
•Мектеп жарғысы мен бiлiмдiк бағдарламалар. Нормативтiк-құқықтық құжаттар (республикалық, қалалық, 
мектепiшiлiк бұйрықтар) 
•Жоспарлы-болжамдық әрекет (даму бағдарламасының «әдiстемелiк жұмыс» бөлiмi, әдiстемелiк жұмыстың 
перспективалық, күнтiзбектiк жоспарлары, әдiстеме және пән апталық жоспарлары) 
•Ақпараттық-аналитикалық материалдар (әдiстемелiк анықтамалар)
•Мектептiң кадрлық құрамы (мұғалiмдер туралы мәлiметтер банкi: сандық және сапалық құрамы).
•Ережелер (әдiстемелiк бiрлестiк, мектептегi әдiстемелiк кеңес, өзiн-өзi басқару ұйымы, оқушылардың ғылыми 
қоғамы туралы, олимпиада, байқаулар өткiзу, iшкi тәртiп ережелерi, қоңырау, кiтапхана, әдiстемелiк кабинет 
кестелерi).
•Қызметтiк мiндеттер (мұғалiмнiң, бiрлестiк жетекшiсiнiң, сынып жетекшiсiнiң, тәрбиешiлердiң). Аттестация 
материалдары (аттестациялық комиссия құру туралы бұйрық, құрамы, жұмыс кестесi мен жоспары, 
аттестацияланушылар тiзiмi, құжаттары).
•Бiлiктiлiк көтеру жұмысы (формалары, кестесi, жоспары, күтiлетiн нәтижелерi). Шығармашылық топтар 
жұмысы. 
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•Жас және жаңадан келген мамандармен жұмыс ( тiзiмi, тәлiмгерлер мен жас мамандар жоспарлары, 
сауалнамалар мен анықтамалар, «Жас мамандар мектебi» оқуының жұмыс кестесi).
•Мұғалімдердің эксперименттiк-зерттеушiлiк әрекеттері. Оқушылардың жобалау-зерттеушiлiк әрекеттерi 
•Баспа әрекетi. Оқу - әдiстемелiк қамтамасыз ету.
•Күнтiзбектiк тақырыптық жоспарлау (оқу пәндерi, факультативтер, үйiрмелер мен қоғамдар бойынша).
•Есептер мен қорытындылар (өзiнiң, факультатив, тәлiмгер, бiрлестiк жетекшiсiнiң, мұғалiмдердiң ғылыми-
әдiстемелiк жұмыстар бойынша).
•Әр деңгейдегi байқаулар (байқаулар туралы ережелер, қатысушылар туралы мәлiметтер мен толық 
материалдары).
Дәптерлерi: 
1.Директор алдындағы әдістемелік кеңес.
2. Қоғамдастықпен бiрлескен жұмыс. 
3.Әдiстемелiк бiрлестiк жетекшiлерiмен бiрлескен кеңес. 
4.Әдiстемелiк жұмыс бойынша сынып жетекшiлерi мен мұғалiмдердiң бiрлескен жиналысы туралы.
5.Сабаққа қатысу. 
6.Пән бойынша сабақтан тыс шараларға қатысу. 
7.Мұғалiмдермен, сынып жетекшiлерiмен жеке жұмыс. 
8.Әдiстемелiк жұмыс бойынша құжаттарды тексеру және т.б.
Жаппай                                                                                        
•Тақырыптық педкеңестер 
•Әдістемелік кеңестер 
•Топтамалық (пәндік) әдістемелік комиссиялар 
•Педагогикалық оқулар 
•Жас ұстаз мектебі 
•Педагогикалық және ғылыми-зерттеулік шеберханалар 
•Конференциялар  
•Кәсіби шеберлік байқаулары 
•Әдістемелік апталықтары
Жеке 
•Жаңашыл әдістерді жүзеге асыру 
•Дидактикалық материалды жүйелендіру 
•Өздігінен білімін жетілдіру тақырыптарымен оқытушылардың жұмысы 
•Ашық сабақтар өткізу 
•Шығармашыл микротоптардың жұмысы және есебі 
•Жұмысты жаңа бастаушы оқытушылармен жұмыс 
•Семинарлар-практикумдар 
•Дөңгелек үстелдер
Кабинеттің ғылыми-әдістемелік жұмысының түрлері 
1. Сынау жұмысы және ғылыми зерттеулер: 
•Жаңалық еңгізуші технологияларды және жобаларды енгізу 
•Қазіргі заманның ғылыми-техникалық бағыттағы саласын зерттеу 
•Авторлық, вариативтік бағдарламаларды, оқулықтарды, оқу құралдарын бейімдеп көру 
•Түйіндеме беру, сараптама жасау 
•Ғылыми-тәжірибелік конференцияларға, семинарларға қатысу 
2.Әдістемелік құжаттарды жасау:  
•Ашық сабақтар мен іс-шаралардың зерттемелері 
•Әдістемелік оқу құралдарын, нұсқаулықтарын, электронды оқу құралдарын жасау. 
3. Оқытушылардың біліктілігін арттыру: 
•Біліктілік арттыру курстары 
•Қиын мәселелер семинары 
•Кәсіпорындардағы қайта дайындау 
•Педагогикалық оқулар 
•Жеке кеңестер 
•Ашық сабақтар және іс-шаралар 
•Тәлімгерлік 
•Қалалық әдістемелік бірлестіктеріне қатысу
4. Педагогикалық тәжірибені жалпылау және тарату: 
•Оқытушыларды аттестаттау 
•Шығармашылықпен жұмыс істейтін оқытушылардың материалдарын жүйелендіру және жалпылау 
•Зерттеу нәтижелерін безендіру (журналға мақала, баяндама, көрнекі құрал) 
•Білім беру барысына жаңалық енгізуші зерттемелерді енгізу және тарату 
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Мектептегі оқу үрдісін әдістемелік қамтамасыз етуге байланысты негізгі іс-шаралар:

Іс-шаралар Мерзімі Қаралатын 
сұрақтардың 
шектеулі саны 

Жұмсалатын
уақыт саны 

Әдістемелік кеңес отырысы Тоқсанына 1 рет 2 2-2,5 

Әдістемелік жұмыс тәжірибесін қорытындылау 
бойынша ғылыми-әдістемелік конференциялар 

2-3 жылда 1 рет 2-3 3-4 

“Жыл мұғалімі”, “Ең үздік бірлестік жетекшісі” 
байқаулары 

Жылына 1 рет 

“Ең үздік дидактикалық материалдар кешені” 
байқауы 

Жылына 1 рет 

“Ең үздік кабинет” байқауы Жыл аяғында 

Шағын кеңестер Айына 2 рет 
Бірлестік отырыстары Жылына 5 рет 
Ашық және үлгі сағаттары ӘБ жоспары бойынша Тоқсанына 1-2 сабақ 

Әдістемелік апталықтар 1-2 рет айына 2-3 5-6 (1 
аптада) 

Мұғалімдер сабағына қатысу, әңгімелесу, кеңестер 
беру 

5-8 сағат аптасына 

Жас мамандар мектебі сабақтары Айына 1-2 рет 1-2 2-2,5 

Педагогикалық шеберлік сыныптары сабақтары Айына 1 рет 1-2 2-2,5 

Әдістемелік кабинеттің өзекті мәселесі:  «Жаңа дамытушылық технологияларды енгізіп және жүзеге асыру , 
дарынды тұлға  тәрбиелеу» 
Мақсаты мен міндеттері: 
1.Мұғалімдердің педагогикалық шеберлігіне жетілдіру: 
•әдістемелік кабинет, мектеп және қалалық білім бөлімі жанындағы семинарлар жұмысына белсенді атсалысу; 
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•мұғалімдер біліктілігін көтеру курсы жұмысына белсенді қатысу; 
•мұғалімдерге әдістемелік көмек көрсету, тәжірибе алмасу үшін өзара сабақтарға қатысу 
•оқушылардың білім, білік, дағды сапасын жақсарту, олардың ойлау қабілетін дамыту, алуан түрлі білім бақылау
түрлерін өткізу. 
2.Жаңа педагогикалық технологиялармен танысу және енгізу. 
3.Жаңа оқулықтарды талқылау және талдап қорыту. 
4.Оқушыларды түрлі пәндер бойынша мектепішілік, аудандық, облыстық олимпиадаларға дайындау. 
5.Пәндер бойынша мұғалімдерді аттестациядан өткізу. 
6.Оқушыларды көшіру, бітіру емтихандарын сәтті тапсыруға дайындау. 
7.Пәндер бойынша сыныптан тыс жұмыстарды жалғастыру. 
8.Дарынды және үлгерімі төмен оқушылармен жұмысты әрі қарай жалғастыру. 
9.Пәндер бойынша ғылыми жұмыстарды әрі қарай жалғастыру. 
Қазіргі уақытта мектептің даму процесін зерттейтін , Білім берудің жаңа тәжірибесін жасаумен  байланысты 
ғылым саласына  педагогикалық инноватика кең тарап үлгерді. Инновациялық процесс дегеніміз білім 
мекемесінің жаңалықты жасау, игеру, қолдау  және тарату бойынша кешенді іс-әрекеті болып табылады. 
Сондықтан инновация білім беру ортасына жаңа тұрақты элементтер ендіруші, жүйенің бір жүйеден екінші 
жүйеге ауысуын қамтамасыз ететін «жаңалық ендіру» деп те түсініледі.
Бір нәрсе түсінікті, ол инновациялық процесс жүрмейінше, мектептің дамуы жүзеге аспайтындығы.
Мектеп басқарудағы инновация  оның барлық қызметтерін, дербес жағдайда, ұйымдастыру қызметін де 
қамтиды.
Тұтас педагогикалық процесті басқару функцияларының бірі педагогикалық талдау болып табылады.
Педагогикалық талдау жүйесі мынадай мақсаттарды көздейді:
Мұғалімнің жұмыс жүйесін зерттеу;
Оқыту қызметіндегі позитивті тенденцияларды дамыту;
Кемшіліктерді біртіндеп жою;
Озат педагогикалық тәжірибені анықтау, жинақтау  және тарату;
Мұғалімдерге әдістемелік көмек көрсету;
Оқу –тәрбие процесін жектілдіру;
Оқушылардың мүмкіндіктерін зерттеу.
Білім берудің мақсатын айқындау үшін Жүсіпбек Аймауытовтың мына сөздерін еске алған жөн. «Мектеп бітіріп
шыққан соң бала бүкіл әлемге, өзгенің және өзінің өміріне білім жүзімен ашылған саналы ақыл көзімен қарай 
білсе, міне, білімдендірудің көздейтін түпкі мақсаты – осы!» Жоғарыда айтылған мақсатқа  сүйене отырып,  
мектеп туралы   ақпараттық анықтама айтқым келеді.
Оқушылар саны-555  оқушы, оның ішінде- озат оқушылар 110/79 , екпінділер саны-158/87.  «Алтын белгі »  
иегері-2 . «Үздік аттестат»-3. Мектеп қабырғасында жүргенде «Дарын» бағыты бойынша  жұмыс істеп 
халықаралық жарыстарға қатысқан 1 үйден 2 үздік оқушы болды.  Нұртаева Акгул Грецияда өткен халықаралық
ғылыми жобалар олимпиадасында географиядан ІІ орынды иеленсе,  Нұртаева Әйгерім  Швейцарияның  Цюрих
қаласында  өткен  халықаралық ғылыми жобалар олимпиадасында биология пәнінен «Яровая пшеница и 
методы повышение  ее урожайности» тақырыбында ғылыми жоба қорғады.     
17 ел қатысқан білім додасында  47 қатысушының ішінен      II орынды жеңіп алды.
Спорт саласында айтулы жетістікке жеткен оқушымыз – Кенжебай Самалбек. Самалбек – дзюдодан спорт 
шеберлігіне үміткер, қазақша күрестен 1 разряд иегері атанып, 2011 жылы республикалық біріншілікте топ 
жарып Қазақстан чемпионы атанды.
   Білім сапасы   2010-2011 оқу жылында-40% ,    2011-2012 оқу жылында -45%, 2012-2013 оқу жылында -61%.  
2013-2014 оқу жылында -61%. Алдағы уақытта оқушылардың білім сапасы мен үлгерімін электронды  күнделік 
жүйесіне көшіру мүмкіндіктері қарастырылса.
Ембі қаласы №1 орта мектебінің ұлттық бірыңғай тест бойынша сапа көрсеткіші
ҰБТ-да 2010-2011 оқу жылында-92 , 2011-2012 оқу жылында-82  болса 2012-2013 оқу жылында -86. 2013-2014 
оқу жылында -79,4.
Кластан тыс тәрбие жұмысының сипаттамасы. Оқу –тәрбие жұмысында оқушылардың сабақтан тыс уақытын 
тиімді және пайдалы етіп ұйымдастырылуына аса мән беріледі. Оның дәлелі  ретінде мектептегі    тоғызқұмалақ
, волейбол , «Шебер қолдар» , «Қыл қалам шебері» , «Бояу сырлары» және «Мүсін өнері» , «Жас тілші-
әдебиетші» үйірмелерін айтуға болады. Мектеп оқушыларының 58% -ы түрлі үйірмелерге қатысады.
Мектептегі қалыптасқан дәстүрлер туралы қысқаша ақпарат:
М.Әлімбаев: «Барлық қуанышты жинасаң – той, барлық озық ойды жинасаң - жаңалық»-демекші, ұжымдағы 
жұмысты жаңа бағыттағы басқарудағы мақсат – шығармашылық ізденістегі мұғалімдер қатарын толықтыру, 
білім беру мен оқыту әдістемесін қазіргі заман талабына сай жүргізу. Мектепте білім беру мен тәрбиені жаңаша 
жүргізуде төмендегідей жұмыстар атқарылуда.
Мектепте  «Шаңырақ» шығармашылық тобы құрылған. Топ үшке бөлінеді: «Зерттеуші», «Ізденіс», 
«Шығармашылық». Осы топтардың жұмыс жоспарлары жасалып, нақты іс- шаралар  ұйымдастырылған. 
Оқушылардың бойындағы дарындылықты, таланттылығын ғылыми тұрғыдан анықтау мақсатында құрылған 
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«Зерттеуші» тобында 15 мұғалім, үйрену, үйрету, тәжірибе алмасу, озат тәжірибесін насихаттау үшін құрылған 
«Ізденіс» тобында  28, дамытудың  жаңа сатысына бағытталған мұғалімнің жеке басының ізденімпаздығы мен 
білімділігін анықтау мақсатымен жұмыс жасайтын  «Шығармашылық» топта 23 мұғалім бар.
Нәтижеге бағытталған  білім берудің жаңа мазмұны жағдайында инновациялық , ақпараттық технологиялар 
негізінде шығармашылықпен жұмыс жасайтын педагогтардың іс-тәжірибесін тарату, тәжірибе алмасу 
мақсатында семинарлар ұйымдастырылды.
Атап айтсақ,  2009-2010 жылы  «Математика,  физика  пәнін  оқытуда сапалы білім беруді  қамтамасыз ету 
мәселелері және оқушыларды ҰБТ – ға дайындаудың жолдары»  атты  Алға,  Мұғалжар  аймақтары бірлескен 
ауданаралық семинар – практикум,  «Оқу – тәрбие үрдісінде жаңа инновациялық технологияларды қолдану» 
тақырыбымен  бастауыш  класс  арасында  қалалық семинар,  2011-2012 оқу жылы «Бәсекеге қабілетті жеке 
тұлғаның белсенділігін арттыру – мұғалімнің шеберлігі»  атты  қазақ  тілі  мұғалімдеріне  арналған аудандық 
семинар өтті.
2011-2012 оқу жылы Қазақстан Республикасы Тәуелсіздігінің 20 жылдығына арналған «Тәуелсіздік – қасиет 
тұнған ұлы ұғым» атты қоғамдық ғылымдар пәні мұғалімдерінің бірлестік сайысына қаланың 6 мектебі 
қатысты.
Педагогикалық  ұжымның өзара тәжірибе алмасу әрекетін,  өзін – өзі бағалау, өз білімін көтеру,  кәсіби 
шеберлігін арттыру  мақсатында «Кәсіби жетістік – ізденімпаздық пен жауапкершілік нәтижесі» тақырыбында 
тоқсан сайын өтетін онкүндік мектебіміздің дәстүріне  айналған. Мұғалімдермен жұмыстар көптеп саналады.
Жас мамандармен жүргізілетін жұмыс: 
    Бүгінгі жаhандану заманындағы білім басты нысанамыз-өркениет деңгейіндегі тәуелсіз мемлекеттің рухани 
өсуі тұрғысынан тәуелсіз , озық білім үлгілерімен қаруланған жастарын тәрбиелей отырып , оқу- тәрбие 
үрдісінде   шығармашылық ізденіске  баули  отырып,  инновациялық белсенділік танытушы мұғалім тұлғасын 
қалыптастыру. 
Жұмыстын мақсаты: Педагогикалық ұжымдағы жас мамандарды бүгінгі мектеп дамуындағы оқу-тәрбие 
процесінің жүргізілу жүйесімен таныстыра отырып, жас маманның теориялық білімін практикамен 
ұштастыруға және кәсіби біліктілігінің дамуына жағдай жасау, оқытудың жаңа  технологияларын тәжірибесіне 
тиімді қолдануға үйрету мақсатында көптеген іс-шаралар жүргізілуде.
Оқушылар ғылыми қоғамы:
Бүгінгі мектеп қабырғасында жүрген оқушылар-еліміздің ертеңі, ұлтымыздың болашағы екені даусыз. «Бұлақ 
көрсең көзін аш деген » ұлағатты сөзге сүйеніп , бар мүмкіндікті пайдаланып, баланың қабілетін , дарынын ашу
мұғалімнің басты міндеттерінің бірі. Мектебімізде құрылған «Тұлға» атты оқушылардың ғылыми қоғамы –өз 
білімін жетілдіруге арналған , өз интелектісін дамытуға талаптанған оқушы жастардың ерікті шығармашылық 
бірлестігі.
«Тұлға» ғылыми қоғамының эмблемасы, девизі , дәстүрі бар. Оқушылар өз қызметін талқылап қабылданған  
Ережеге сәйкес жүргізеді. Ғылыми қоғамның белсенді жұмыс істеуі оқушылар арасында талантты балаларды 
табуға , оларды шығармашылық сипаттағы пайдалы , қызықты істерге жұмылдыруға және мектеп оқу-тәрбие 
үрдісінің деңгейін көтеруге игі ықпал ететіне іс барысында көз жеткізудеміз.(Көрнекіліктермен көрсетіледі , 
көрме (методика жағынан), папкалар т.б.)
Кіші Ғылым Академиясы мен «Зерде» шығармашылық жобалар сайысындағы жеткен жетістіктер:
11 қазақ класс оқушысының Нұрғазина Дина мен Оразалина Айым әдебиет пәнінен – «Мақтау қағазы»;
Шынтемирова Айдана облыстық кезеңнен II орын, республикалық кезеңнен I орын;
Математика бағыты бойынша Таубаева Айым облыстық кезеңнен II орын, республикалық кезеңнен «Құрмет 
грамотасын» жеңіп алды;
Орыс тілі пәнінен Рахманова Роза облыстық кезеңнен II орын, республикадан III орын;
Математика пәнінен 5 класс оқушысы Елпаш Әлия аудандық I – орын, облыстық кезеңде II орын иеленді;
7 класс оқушысы 7 класс оқушысы Нұртуған Сабыржан мен Аяжан аудандық кезеңнен II орын иеленді; 
Орыс тілі пәнінен 5 «а» класс оқушысы Бердіғали Ғасырбек аудандық кезеңде I – орын, облыстық – III орын;
10 класс оқушысы Ержанова Гүлназ психология пәнінен  облыстық III орын, республикалық II орын иеленді;
Ажимбаева Айжан тарих пәнінен «Мақтау қағазымен»;
Айбулова Диана тарих пәнінен аудандық I орын;
Мақсат Айболат, Ғайнел Диана – аудандық II орын, облыстық II орын; т.б.
 2011-2012 оқу жылында республикалық жалпы білім беретін пәндер бойынша олимпиада жүлдегерлері
Қазақ тілі мен әдебиет пәнінен 9 класс оқушысы Шапавалова Анастасия аудандық кезеңнен  I  орын , облыстық 
кезеңнен  III орынды иеленді. 
2012-2013 оқу жылында республикалық жалпы білім беретін пәндер бойынша олимпиада жүлдегерлері
Аудандық кезең нәтижесі бойынша 9 класс оқушылары Тлеген Нұрсәуле орыс тілі мен әдебиетінен, Ағылман 
Айсана құқық пәнінен, 8 класс оқушысы Куанышкалиева Динара химия пәнінен жүлделі  I орындарға ие болды.
II орынды 5 оқушы; III орын 12 оқушы иеленді.  Облыстық кезеңге 2 оқушы қатысып Тлеген Нұрсәуле мен 
Ағылман Айсана III орынға ие болды.
     Халқымыздың ғасырлар бойы армандап, екі ғасыр тоғысында қол жеткізген бақыты- ол біздің тәуелсіздігіміз.
Оның іргетасының мықты болып қалануы ұрпаққа берілетін білім мен тәлімді тәрбиеде. Ал ол –ұстазға 
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жүктелетін ауыр міндет. «Басқадан кем болмау үшін біз білімді , бай hәм күшті болуымыз керек. Білімді болуға 
оқу керек .Бай болуға кәсіп керек . Күшті болуға бірлік керек. Осы керектердің жолында жұмыс істеу керек,»-
деп айтқан Ахмет Байтұрсыновтың сөзі өзінің маңыздылығымен ерекшеленеді. Біз ақпараттар ағынының 
тасқыны қарқынды дамып жатқан кезеңде өмір сүрудеміз. Заман ағынына ілесу үшін біз өзімізді –өзіміз үнемі 
жетілдіру үстінде болуымыз қажет. Ұлттың болашағы –ұрпағында болса , ұрпақтың тәрбиесі –ұстаз қолында.  

* * * * *

ЕМБІ ҚАЛАЛЫҚ №1 ОРТА МЕКТЕПТІҢ  ТӘРБИЕ БАҒЫТЫ
 БОЙЫНША ЖАСАЛҒАН ЖҰМЫСЫ

ТЖІО. Мусина Гульмира Нысановна

          Мектептеге оқушылардың саны 565. Оның ішінде 32 класс комплектісі, 3 МАД тобы, 2 ШО. Барлығы 33
класс жетекші, 5 тәрбиеші жұмыс жасайды. Әр айға құрылған жоспар бойынша жұмыстар жүргізіледі. 
1.Азаматтық-патриоттық тәрбие. 1 қыркүйек – Білім күніне байланысты салтанатты жиын «Қазақстан-2050»
Стратегиясы: бір ел - бір халық – бір тағдыр»  тақырыбында өткізілді. Салтанатты жиынға ардагер-ұстаздар,
оқушылар мен ұстаздар қауымы қатысты. 
Елбасы  Н.Ә.Назарбаевтың  жарлығымен  бекітілген  «Отбасы  –шағын  мемлекет»,  «Семья-один  из  шедевров
природы» атты акция әр түрлі іс-шаралар ұйымдастырылды. «Жас Ұлан» балалар ұйымының басшысын сайлау
уақытылы өткізіліп, үміткер оқушылар өз бағдарламаларын ұсынып, оқушылар алдында тыңдалып, дауыс беру
арқылы сайланды. 
     Мектебіміздің КТК лигасының «Білімді жастар» кұрама командасы Ембі қалалық әкімінің ауыспалы кубогын
ұтып  алып,  аудандық  КТК  жарысында  2  жүлделі  орынға  ие  болды.  Мерекелік  іс-шаралар  «Бір  Отан!  Бір
Тағдыр! Бір Елбасы!» жасұландықтардың флеш-мобымен басталды.Метеп кітапханашылары «Елі сүйген,елін
сүйген Елбасы»атты тәрбие сағатын ұйымдастырып, «Великий сын Великой страны» слайд шоу көрсетілді.       
2. Құқықтық тәрбие. 
Республикалық  «Зорлық-зомбылықсыз және қатыгездіксіз балалық шақ» науқан аясында мектебімізде апталық 
өткізілді. Апталық «Өмір,қымбатсын маған» атты психологиялық тренингтермен басталды.Акция аясында 
«Мен және менің полициям» бастауыш сыныптарға арналған құқық қорғау органдарымен кездесу, «Ел ертеңі-
бүгінгі жас ұлан»дөнгелек үстел, «Біз 21 ғасырдың балаларымыз» фото-көрме, «Менің болашағым-менің 
қолымда» танымдылық викторина, «Знаешь ли ты свои права и обязанности», «Ағалар ерлігі-ұрпаққа өнеге» 
сыныптан тыс іс-шара,» «Полиция және мектеп: жаңа қарым қатынас» атты құқық қорғау органдарымен 
сұхбаттасу өткізілді.  Жасөспірімдер  арасында жедел-профилактикалық жұмыстар аясында «Қылмыс пен 
жауапкершілік» «Жасұлан»ұйымына арналған жиналыс, «Есіртке қайдан және қалай пайда болады» «Мы 
против наркомании» медбикелер лекциясы, «Подросток и закон», «Знаешь ли ты причины роста 
правонарушений среди несовершеннолетних»атты іс-шаралар және  жасөспірімдердің қылмысын ескерту және 
алдын алуға арналған рейдтік жұмыстар атқарылды. «Жастар спортты таңдайды» атты аудандық «Жастар» 
патриоттық клубының спорттық жарыстарға қатысып,дойбыдына 1 орынды алды. Нәтижесінде аудандық 
жарыстада топ жарып,жүлделі 1 орынға ие болды.          . 
3. Рухани-адамгершілік және діни экстремизмнің алдын алу. «Діндердің тарихынан», «Өз дініңді құрметте» 
атты кездесулер өткізіледі. «Салт-дәстүрін ел бұзбас,уәде сертін ер бұзбас» ұлттық тәрбиенің құндылықтарын 
насихаттау үшін:  үлкенді сыйлау, кішіге әрдайым көмек көрсету, өзара сыйластық қарым-қатынас орнату 
мақсатында «Үлкенге құрмет-кішіге ізет» тақырыбында тәрбие сағаты өткізілді. 
 «Ислам осуждает терроризм и экстремизм» тақырыбында іс-шара  өткізілді. «Жасөспірімдер мен жастар 
ортасында діни экстремизм мен терроризмнің алдын алу»тақырыбындағы тәрбие сағаттарының үздік сценарийі
облыстық байқауға қатысып, ұлт болашағы   өскелең ұрпақтың жеке тұлғалық әлеуетін мақсатты түрде және 
кеңінен ашуға бағытталған,рухани құндылықтарды қалыптастыратын тәрбие жұмысын жүргізгені үшін 
дипломмен және бағалы сыйлықпен  мараппалды.  Терроризмнің алдын алу, онымен күресу жолдары, оның елге
келтіретін зардабы талданып, оқушыларға ой салу, қатер төндіретін жат діни ағымдардан аулақ болып, 
Отансүйгіштік қасиетін арттыруға байланысты әңгіме қозғалып, оқушылар ойлары ортаға салынып, 
«Экстремизм  терроризм.» тақырыбында  баяндама тыңдалды.  Қала мешітінің имамы өз сөзінде Ислам діні еш 
уақытта бүлікке, бұзақылыққа, тәртіпсіздікке шақырған емес, керісінше өзгенің ақысына қылдай қиянат 
жасамауға үйрететін үлкен тәрбие көзі екенін басып айтты. 
   4.  Коммуникативты мәдениетті қалыптастыру «Ана тілім - ардағым» атты зияткерлік турнирде 5-7 кластар 
оқушылары өз білімдерін көрсетті «Болашақтың іргесін бірге қалаймыз!» тақырыбында мектепішілік кластар 
аралығында КТК ойыны өткізілді. Нәтижесінде 10 қазақ класы жүлделі-1орын,9а-2орын, 8а класы-3 орын 
иеленді.  «Ғажайып жеті саны» ойыны өтті. Көнерген сөздердің мағынасын ашу, тұрақты сөз тіркестерін 
түсіндіру арқылы балалардың қазақ тіліне деген қызығушылықтарын арта түсті. «Ана тілі – берекесі, жаса 
тілдің мерекесі!» тақырыбында тіл фестивалі 5-11 кластар аралығында өтті. Әр ақындар мен жазушыларды 
бөліп алған кластар сол ақынның шығармашылығына байланысты слайд құру, өлеңін мәнерлеп оқу, әнін 
орындау, сол ақынның өмірі бойынша тест тапсырмасын орындау тапсырмаларын орындады.
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Қазақстан халқының бірлігі күніне арналған«Ұлттар достығы»  атты мерекелік апталық ұйымдастырылды. 
Жоспарлы түрде ертеңгіліктер,ұлттық ойындар,түрлі ұлт өкілдерімен кездесулер,сурет,шығарма 
байқаулары,мерекелік концерт өткізілді. Мектеп кітапханашылары «Татулықтың тірегі-ел бірлігі»атты 
көрме,еңбек пәнінің мұғалімдерімен «Мерекелік дастархан»атты жәрменке ұйымдастырды. Жоғары деңгейде  
«Ұлттар достығы» атты салт дәстүрлер байқауы өтті. 
5. Отбасы тәрбиесі.   Мектебімізде ер балалрға арналған «Қайсар» әкелер ұйымы,қыз балаларға арналған  
«Инабат» аналар ұйымы жылдық жоспар бойынша  жұмыс жасады.Жұмыс барысында «Баланың бас ұстазы-
ата-ана», «Отбасы-ұлағат ұясы»,  «Алкоголь-қылмысқа апаратын бір қадам» атты ата-аналарға арналған 
жиналыстар, «Қызым-қызғалдағым,ұлым-ізгі арманым», «Адал ұл-ер боп туса,ел тірегі», «Салт дәстүрін ел 
бұзбас,уәде сертін ер бұзбас» сыныптан тыс іс-шаралар, «Ұлды ұясына баулу»атты кездесу, ұлттық 
ойындар,психологиялық  тренингтер,мерекелік концерттер мен дөнгелек үстелдер,» «Әкем мен шешемнен үлгі 
алып өсемін мен!» отбасылық сайыс  өткізілді.
6. Дене шынықтыру және салауатты өмір салтына тәрбиелеу.  «Денсаулық фестивалі» өткізілді. Фестивальда 
балалардың қатысуымен өткізуге жоспарлаған шаралар толық өткізілді. «Тазалық-денсаулық кепілі» 
тақырыбында дәріс өткізіліп, зертханалық жұмыс көрсетілді. «Жеке бас гигиенасын сақтау дегенді қалай 
түсінеміз?» тақырыбында  әңгіме  жүргізіледі.«Алкогольдың адам ағзасына тигізетін әсері» атты тақырыппен 
емхана дәрігерлерінің қатысуымен 9-11 оқушылары арасында дәріс сабағы өткізілді. Бұл дәріс сабаққа 7-9 класс
оқушы қатысып, өз ойларымен бөлісті. Мұнда алкогольдің алғашқы сатылары, оған салыну жолдары мен 
себептері, оның миға берілетін әсері, ағзада өзіндік із қалдыруы жайында айтылып өтті. 
7.Экологиялық тәрбие.  «Қазақстан  туған өлкем, табиғатың қандай көркем» атты ашық тәрбие сағаты балаларға
экологиялық аумақтарды білуге және қалай құтқаруға болатындығы жөнінде мәліметтер алуға зор әсерін 
тигізді. 5-11 класс оқушылары арасында мектептегі балалардың құқығын қорғау инспекторы  
ұйымдастыруымен өткен «Қысқы мезгілдегі оқушылардың өмір қауіпсіздігі ережелері» және  «Оқушылардың 
қысқы мезгілдегі денсаулығы туралы» медбикемен кездесу өтті.                                                                                   
10. Эстетикалық тәрбие.  Әлеуметтік-мәнді және жеке қасиеттерді қалыптастыру. Оқушыларға эстетикалық 
тәрбие беру бағытында түрлі шаралар ұйымдастырылып отырады «Күзгі бал», «Күз Ханзадасы», «Кішкене 
Ханшайым» мен «Кішкене Ханзада», «Көктем аруы-2014», «Түймеқыз», «Кішкене ару» атты байқаулар 
өткізіледі. 
10. Өзін-өзі тану мен өзін-өзі дамыту қажеттіліктерін қалыптастыру.   2-3 сыныптар аралығында «Өзін-өзі тану»
пәні бойынша «Өнерлі бала сүйкімді» ,«Жүрек жылуы», «Мейірімділік- асыл қасиет», «Жаным толған 
жақсылық»  т.б. тақырыптарында сабақ жүргізілді. Мақсаты: өнер, мейірімділік, жақсылық, даналық, 
қайырымдылық қасиеттері туралы түсінік беру. Адам өміріндегі оның маңыздылығын, өзара сыйластық қарым-
қатынастарын ұғындыру. Сабақтарда «Танысу», « Мен бақытты баламын», « Жүректен жүрекке», «Шаттық 
шеңбері» т.б түрлі ойын- тренингтері, сергіту сәті, тыныштық сәті, рөлдік ойындар  пайдаланылып жүргізілді.  
«Мен бақытты баламын» атты сурет көрмесін ұйымдастырылды. Мақсаты: оқушылардың «бақыт», «балалық» 
туралы ұғымдарын кеңейту сурет арқылы жеткізе білуге тәрбиелеу. Көрмеге оқушылар белсене қатыстып, 
суреттер түрлі түсті қарындаш, гуашпен т.б  салынды. Оқушылар өзінің ішкі жан дүниесіндегі образдарды 
сурет арқылы білдіре білді.Үздік суреттер анықталып, оқушылар марапатталды.  «Жақсы сөз- жанға қуат» 
тренинг сабақ ұйымдастырылды. Жалпы сабақ «Жүректен жүрекке», « Шаттық шеңбері», тақырыпқа 
байланысты түрлі жағдаяттар т.б. пайдаланылып ойын түрде өткізіледі. 
11. Интеллектуалды мәдениетті қалыптастыру.  «Жас Ұлан» ұйымының мүшелері барлық класс оқушыларын 
қамтып, өз беттерімен жұмыс жасай алатындықтарын көрсете алды. «Абай оқулары» байқауы өткізіліп, жоғары 
класс оқушылары мен жас мамандар сынға түсті. Ақын өлеңдерін оқып, ІІ турда өздерінің ақынға арнау 
өлеңдерін жұртшылық назарына ұсынды. Бұл шара балалардың поэзияға деген қызығушылығын арттыра алды. 
Желтоқсанда «Жас Ұлан» ұйымының мүшелері  сауалнама жүргізіп,өздерінің қандай жұмыстар жүргізіліп 
жатқандығы, ал қандай жұмыстар кейінге қалдырылып, ақсап келетіндігі жөнінде ой пікірлерін ортаға салды.   

* * * * *

«ҮЛГІЛІ СЫНЫП – МЕКТЕП ТІРЕГІ» АТТЫ 8 - 9 - 10 СЫНЫПТАРДЫҢ
 СЫНЫП АРАЛЫҚ САЙЫСЫНЫҢ СЦЕНАРИЙІ

Каримова Нурания Алдашевна
Ембі қалалық №1 орта мектебінің аға тәлімгері 

Жүргізуші: Армысыздар, ұстаздар, оқушылар, ата - аналар, сыналғалы отырған сыныптардың жанкүйерлері. 
Бүгінгі «Жас ұлан» ұйымының ұйымдастыруымен өткелі отырған «Үлгілі сынып – мектеп тірегі» сынып 
аралық байқауына қош келдіңіздер! Олай болса көп созбай, сайысымызды бастайық. Сайысымызға 
қатысушыларды, өз сыныбының намысын қорғаушыларды ортаға шақырайық!
8 - сынып намысын қорғаушылар.  9 - сынып намысын қорғаушылар. 10 - сынып намысын қорғаушылар. 
Сайысымыздың қатысушыларын сахна төріне шақырдық. Енді келесі кезек, әділқазылар алқасымен таныстыру. 
Қане, әділқазы алқасымен таныс болайық.
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• Мектеп директорының тәрбие істері жөніндегі орынбасары – 
• Мектебіміздің математика пәнінің мұғалімі –.
• Мектебіміздің география - биология пәндерінің мұғалімі – 
Мінекей, сайысымыздың қатысушыларымен қатар бағалаушы әділқазыларымен де таныс болдық. Ендеше, 
сайысымыздың кезеңдерімен таныстырып өтейін.
1 - кезең. «Сәлемі түзу сынып»
2 - кезең. «Біздің сынып – мектептің мақтанышы» слайд көрсету
3 - кезең. «Өнерлі өрендер сыныбы»
4 - кезең. «Көңілді тапқырлар сыныбы»
5 - кезең. «Шеберлер сыныбы»
6 - кезең. «Ұстаз бен шәкірт арасындағы келеңсіз оқиғалар және оларды шешу жолдары»
7 - кезең. Қорытынды. Марапаттау.
Міне, осы кезеңдер бойынша бүгін 8 – 9 – 10 сынып оқушылары сайысатын болады. Ал, әрбір кезеңнің 
шарттары сайыс барысында айтылатын болады. Жеңген сынып: «Жылдың үлгілі сыныбы» атағын иеленетін 
болады. Олай болса, сайысушылардың шығу реттік сандарын анықтап алып, сахна төрінен шығарып саламыз.
Алғашқы кезеңіміз «Сәлемі түзу сынып» яғни сәлемдесу. Сыныптардың өздерін таныстыруын тамашалаңыздар.
Бағалау «5» баллмен өлшенеді. Олай болса, алғашқы сыныпты тамашалаңыздар.Ұпай санын анықтау.
Келесі кезеңіміз «Біздің сынып – мектептің мақтанышы» деп аталады. Олай аталу себебі, сайысушы сыныптар 
мектептің үлгілі сыныбы болатын болса, онда олар мектептің мақтанышы дегенді білдіреді. Бұл кезең 
сыныптарға үй тапсырмасы есебінде берілген болатын. Ереже бойынша слайдты сынып атынан 1 оқушы 
түсіндіреді. Берілетін уақыт 1 - 3 минут аралығы. Слайд тақырып бойынша жан - жақты өрбуі тиіс. Бағалау «5» 
балдық жүйемін жүріп отырады. Олай болса... сыныптың слайдын тамашалайық.
Ұпай санын анықтау.
«Жігітке жеті өнер де аз», Өнерді үйрен де, жирен», Он саусағынан өнер тамған» мақалдары халқымыздың 
өнерлі болғанын білдіреді. Олай болса, «Өнерлі өренді сыныптардың» өз өнерлерін тамашалайық. Кезең 
ережесі: Сынып оқушылары кез - келген жанрда «ән» немесе «би» өнерлерін көрсетуі керек. Олай болса... 
сыныптың өнерін тамашалайық.Ұпай санын анықтау.
Қайғың – қыс, жүзің – жаз,
Боласың көрсең мәз,
Көңілді тапқырлар,
Күлдіріп алға бас, - дей отырып «Көңілді тапқыр сыныптардың» КВН өнерлерін тамашалайық. Кезең ережесі: 
Сынып оқушылары КВН яғни әзілге толы «Мектеп әлемі» тақырыбында көріністер құруы тиіс. Берілетін уақыт 
5 - 8 минут. Олай болса... сыныптың әзілдерін тамашалайық.Ұпай санын анықтау.
Бүгінгі сайысымыздың кезекті кезеңі «Шеберлер сыныбы». Олай болса әр сыныптың өз қолдарынан шыққан 
қолөнер бұйымдарын тамашалайық. Кезең ережесі: Сынып оқушылары өз қолдарымен жасаған қолөнер 
бұйымдарын жасап, олардың жасалу жолымен таныстырып өтуі керек. Бұл бөлімде де сыныптың атынан 
бұйымдарды таныстыруға 1 оқушы шығады. Олай болса... сыныптың қолөнер бұйымдарын тамашалайық.Ұпай 
санын анықтау.
Дей отырып келесі: «Ұстаз бен шәкірт арасындағы келеңсіз оқиғалар және оларды шешу жолдары» кезеңімізді 
бастаймыз. Кезең ережесі: Сынып оқушылары әділқазылар алдындағы сұрақтардың біреуін таңдап алып, сол 
қағазда қойылған ситуациялық сұрақтарға логикалық түрде «3» жауап берулері тиіс. Бағалауда «3» балдық 
жүйемен жүреді. Ойлануға 1 минут уақыт беріледі. Олай болса сыныптарға: Іске сәт!
Сендердің сыныптарыңа қарама - қарсы кабинетте өздеріңнен жоғары сынып оқушылары оқиды. Сендердің 
сыныптарың шығарма жазып не болмаса тест тапсырып жатыр. Ал, қарсы кабинеттегі оқушылар тым қатты 
шулап жатыр. Сендердің сол сабақтағы іс - әрекеттерің?
Сәйкес жауаптар:
• кабинет есігін жауып аламыз;
• мұғалімге хабарлаймыз;
• қаншалықты артық кетсе де, өзімізден үлкен сыныпқа дөрекілік танытып, тынышталуын бұйырмаймыз.
Сендердің сыныптастарыңның бірі пән мұғалімдерімен үнемі келіспей керісіп қала береді. Оның айтуынша 
мұғалімдер сабақты тек осы баладан ғана сұрай береді екен. Сендер осы баланын орнында болсаңдар не істер 
едіңдер?
Сәйкес жауаптар:
• Ұстаздың оқушыдан сабақ сұрағаны оны білімді, білгіш қылып тәрбиелеуінде;
• Ол баланың әр сабаққа тыңғылықты дайын болуына көмектесеміз;
• Сенің мінезіңді осы жағдайларға байланысты шыдамды қылып өзгерту керек дер едік.
Сендердің сынып жетекшілерің мектепке енді ғана келген жас маман еді. Әлі де сынып жетекшілік тәжірибесі 
аз болатын, жетекшілікке икемі келмейтін. Сендер сол сынып жетекшінің өз орнынан ауысқанын қалар ма 
едіңдер?
Сәйкес жауаптар:
• Сынып жетекшіміздің кемшіліктерінің орнын жоқтатуға тырысамыз;
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• Өзіміз жол көрсетеміз;
• Сынып жетекшіміз тәрбие сағаттарын өткізгенде, ашық сабақтар өткізгенде онымен тығыз әрі ашық 
пікірлесеміз. Себебі, оқушы мен жетекші дос, ана мен бала секілді қарым - қатынастарды толық қамтиды.
Міне бұл сайысымыздан түйер ойымызды саралап өтейік. Әйгілі ғалым Леонардо до Винчидің айтуынша 
«Өзінің ұстазынан асып түсуге талпынбаған шәкірт – бейшара» екен. Мұғалімді зор тұлға тұту, оның 
құдіреттілігін күннің сәулесімен іспеттес деп таныған Ушынскийде өз ұстазын қадір тұтқан. Оқушылар олай 
болса, қандай проблема болмасын мұғалімді қадірлеу, шоқ тұту біздің басты парызымыз.Ұпай санын анықтау.
Құрметті әділқазылар, көрермендер бүгінгі сайысымыздың аяқталғанын хабарлаймыз. Қатысқандарыңызға көп 
- көп рахмет. Келесі кештерде кездескенше, сау саламатта болыңыздар!

* * * * *
ҰБТ – ҒА ДАЙЫНДЫҚ

Орынтаева Дариға Орынтаевна. Мектеп психологі 

Қазақстан Республикасының 2015 жылға дейiнгi  бiлiм беруді  дамыту тұжырымдамасының жобасында
“Жоғары бiлiмдi  дамытудың негiзгi  үрдiсi  мамандар даярлау сапасын арттыру,  қарқынды ғылыми -  зерттеу
қызметімен ықпалдастырылған инновациялық бiлiмдi дамыту, жоғары оқу орындары зерттеулерiнiң әлеуметтiк
сала  мен  экономиканың  қажеттiлiктерiмен  тығыз  байланысты  бiлiм  беру  және  технологияларды  жетiлдiру
болып  табылады”  деп  атап  көрсетiлгендей,  қазiргi  бiлiм  беру  саласындағы  басты  мәселе:  әлеуметтiк  -
педагогикалық ұйымдастыру тұрғысынан бiлiм мазмұнына жаналық енгізудiң тиiмдi жаңа әдiстерiн iздестiру
мен оларды жүзеге асыра алатын болашақ мамандарды даярлау болып отыр.
Ұлттық бірыңғай тест – бiлiм сапасының басты көрсеткiшi. Мектептiң даму сапалы бiлiмдi, толерантты және 
ұлтаралық проблемаларды шешуге дайын жеке тұлға болады деп күтiледi. Ал саналы бiлiм беру тiкелей оқыту 
сапасын арттыруға байланысты болғандықтан, мұғалiмнiң кәсiби деңгейiн, бiлiктiлiгiн арттыру басты назарда. 
Өйткенi, бiлiмдi ұрпақ – бiлiмдi ұстаздардан, бiлiктi маманнан.
Бiлiм берудi дамыту тұжырымдасында бiлiм сапсын көтерудiң басты құралы есебiнде Ұлттық Бірыңғай 
Тестiiлеу енгiзiлгенi белгiлi. ҰБТ - ның мақсаты – мектептi бiтiрушi түлектердiң негiзгi төрт пәннен 
бағдарламаны қаншалықты меңгергендiгiн анықтау.
Бағдарлама - мемлекеттiк құжат. Оны толық меңгеру оқушының, меңгерту - мұғалiмнii ең басты мiндетi. 
Мектеп сол арқылы баланы ертеңгi өмiрге даярлайды, оқушының болашақта белгiлi бiр мамандық иесi болуына
жағдай жасайды.
ҰБТ білімді тексерудің бір түрі. Түлектер жақсы көрсеткіштерге жету үшін, мұғалімдерге қойылатын ең басты 
міндет, оларды психологиялық жағынан дайындау: қиын сұрақтарға тосылмай, біріншіден жеңіл сұрақтарға 
жауап беріп, кейін сол қиын сұрақтарға көшу керек.
Ең бастысы оқушыларды емтиханға тек тест арқылы емес, сонымен бірге барлық – оқу бағдарламасымен 
жауаптарды сезіне білуге үйрету.
ҰБТ - ге дайындауға әдістемелік ұсыныстар
ҰБТ - ге қатысушылардың дайындығы үшін, мектепте комплекстік дайындық бағдарламасын құру керек. Ол 
үшін мынадай бағдарламаны ұсынамыз:
1. Психологиялық
2. Ұймдастырушылық
3. Технологиялық
4. Ақпараттық
Психологиялық дайындауда - оқушылар, ата - аналар және мұғалімдер көп уақытты талап етеді, сондықтан 
қазірден бастап жұмыс жасау керек. 11 сынып мұғалімдерімен және сынып жетекшілерімен семинар өткізу 
( яғни ҰБТ - ті ұйымдастыру және өткізу ережелерімен таныстыру)
Ұйымдастырушылық дайындауда - ҰБТ - ке байланысты бұрыш ұйымдастыру( ереже, бұйрық, нұсқау және 
өткен тестін қорытындысы)
Мамандық таңдауға дайындау, ЖО орындарымен, колледждермен байланысты нығайту.
Технологиялық дайындауда - оқушылардың тестпен жұмыс жасау жүйесін дайындау.
- педагогтардың ЖБИ курстарына қатысуы
- тест жасау теориясын меңгеру
- күнделікті және бақылау сабақтарында тесттерді үнемі қолдану
- оқушылардың тесттен алған бағалары тек алға талпындыратын бағалар болу керек, олардың тестке деген 
жаман көзқарастарын қалыптастырмау.
Ақпараттық дайындауда - мұғалімдерді үнемі ғылыми - әдістемелік және тест орталығының құжаттарымен, 
ақпараттық басылымдарымен таныстыру.
«Су жиегінде тұрып, жүзуге үйретуге болмайды», дегенді ескере отырып, мұғалімдер тест технологиясын оқу 
жүйесіне енгізулері керек.
Тақырыптық тест жинақтарын қолдана отырып, оқушылардың материалды меңгеру деңгейлерін бағалау және 
олардың тест тапсырмаларын орындауға дағдыландыру. осындай тестік жаттықтыру жұмыстары ҰБТ - ті 
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тапсыру кезінде оқушыларға балын жоғарлатуға көмектеседі. Тест тапсырмаларының құрлысын білетін оқушы 
уақытын ережемен танысуға бөлмейді. Осындай жаттықтыру кезінде, олардың психо - техникалық дағдылары, 
өзіндік қадағалаулары және өзіндік бақылаулары қалыптасады.
Дегенмен де жұмыстың негізгі бөлімін дәл емтихан алдында емес, өтілген тақырыптар бойынша, жеке 
бөлімдерін қарастыра отырып сынақты алдын - ала өткізу, бірақ ҰБТ - тапсыру кезіндегідей оқушылардың 
бойында қобалжу болмау керек.
Оқу процесінде оқушылардың алған психотехникалық дағдылары, тек ҰБТ - ке дайындығын жоғарлатып 
қоймайды, сонымен бірге емтихан тапсыру барысында, олар өздерін жетістіктерін көрсете алады, ойлау 
дағдыларын дамытады, шешуші сәттерде өзінің эмоциясын бір қалыпта ұстауға үйретеді.
ОМ – гі ҰБТ - ға дайындық сызбасы
ҰБТ - ға психологиялық тұрғыда дайындау
Психологиялық іс – шаралары
Психологиялық қызметтiң мiндеттерi:
- психологиялық және әлеуметтiк – психологиялық тұрғыдан қиындық көрiп жүрген балалардың 
проблемаларын анықтап, оларға дер кезiнде көмек көрсету.
- Проблемасы бар балаларды жан - жақты зерттеп, оны туғызған себебiн анықтау және түзету, дамыту 
жұмыстарын жүргiзу.
- Дамуына ауытқуы бар балалардың психологиялық қасиеттерiн өндеу үшiн психологиялық тренингтер 
ұйымдастыру.
«ҰМЫТУДЫҢ ПРОЦЕНТІН АЗАЙТУ ҮШІН НЕ ІСТЕУ КЕРЕК?
Ұзақ мерзімді есте сақтау процесін ҚАЛАЙ ЖАТТЫҚТЫРУ КЕРЕК?» - дейтін болсақ, еске сақтау ережесін 
білуіміз қажет.
1. Ең алдымен есте ұстау керек мәліметті бөліп алу керек.
2. Барлық зейінді есте сақтауға қажетті материалға шоғырландыру қажет.
3. Қажетті материалдың ішінен негізгісін және қосымшасын бөліп алған дұрыс.
4. Күрделі, қиын материалды есте сақтау үшін мазмұнын негізге алған жөн.
5. Өздеріңіздің есте сақтау қабілеттеріңізге сенімді болыңыздар және оны үнемі жаттықтырып тұрыңыздар
6. Жүйелі түрде қайталап есте сақталған материалды қайта жаңғырту керек.
7. Тану мен қайта жаңғыртуды араластырмаңыздар.
8. Қайта жаңғырту қиын болған жағдайда сол сәттегі жағдайдың әрбір оқиғасын жекелеп еске түсіріңіздер.
9. Естеріңізде болсын жүйкеге шамадан тыс күш түсіру мен мазасыздық - еске сақтаудың ең бірінші жауы. Есте 
жақсы сақтау үшін денсаулық мықты болу керек.
10. Еске сақтауды жаттықтыру барысында Зейін, Байқағыштық және Ерік процестерін ұмытпаңыздар.
11. Таңертеңгілік 8 - 12 сағ. арасында еске сақтауды жаттықтыру жұмысы жемісті нәтижені береді. Жемісті 
жұмыстың шарықтау шегі - кешкі 19. 00.
12. Шай мен кофе еске сақтауды белсенді етеді, ал шылым шегу еске сақтауды әлсіретеді.
Еске сақтаудағы маңызды құпия – ЭМОЦИОНАЛДЫ ЕСТЕ САҚТАУ.
Стресті жеңу үшін не істеу қажет.
Біріншіден: стресс кезінде ағзада витаминдер қоры бітеді, әсіресе, В витамині жетіспейді. Дәрігерлердің көбі 
витаминдерді пайдалану қажет десе де, шамаңыз келсе пайдаланбаған жөн.
Екіншіден: денені шынықтыру қажет. Спортзалға жиі барып дене шынықтыру жаттығуларын жасаңдар, 
билеңдер, ән айтыңдар, бассейнге барып жүзіңдер, далада көп серуендеңдер.
Үшіншіден: психикалық және физикалық демалу үшін релаксация қажет. Келесі әдістерді қолданып көріңіздер: 
баяу музыканы тыңдап, түнгі аспанға қарап армандаңдар.
Төртіншіден: үйлесімді өмір сүру үшін ең алдымен отбасының, жолдастарыңның, жақын - туыстардың көмегі 
қажет. Психологиялық тренингтерге барып, жанұядағы салтанатты мәжілістерге, тойларға баруды және 
қызықты жаңа адамдармен танысуды ұмытпаңыздар. Ата - аналарыңа, өздеріңнің әжелері мен аталарыңа, 
ағаларын мен апайларыңа және басқа жақын - туыстарына барып, амандығын білуге тырысыңыз. Өйткені, олар 
да сізден махаббат, қамқорлық, мейрімді жылы сөзді күтіп отыр.
Ата – аналарға алты кеңес
Балаңызға ұрыссаңыз, ол сізге өшіге түсуі мүмкін. Қайта бойында дөрекі мінез біткен балаңыздың көзқарасын 
өзгертіп, өзіңізбен тіл табысу үшін жылы сөйлесіңіз.
1. Баланың әр күнді бастауы, қарсы алуы сәтті болуы керек. Ол үшін таңертең баланы оятқанда жайлы, баппен 
оятыңыз, ол сіздің күлімдеп, мейіріммен өте жақсы көріп тұрғаңызды көру керек.
2. «Сен жалқаусың, дөрекісің, ақымақсың» деген сөзді ешуақытта ауызыңыздан шығармаңыз. Қайта: «Сенің 
кешке дейін түк бітірмей жататының жаныма батады. Ішің пысқан жоқ па? Бір кішкентай ғана іс істесең, біз 
саған рақмет айтар едік» деген құлаққағыс айтып қойыңыз
3. Баланың тентектігін «тентек» сөзбен бетіне басуға болмайды. Дауысыңызды жұмсартып, жүрегіне жетерлік 
жылы сөз айтыңыз.
4. Мектепке жиі келіңіз. Атақты педагог В. Сухомлинскийдің «Отбасы мен мектеп тәрбиесі біріккенде ғана 
толық тәрбие болады» деген сөзін ұмытпаңыздар
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5. Ер жеткен баланы тыңдамауға болмайды. Кейбір сауалдарға жауап бермесе, үндемеңіз. Егер абайсызда ұрыса 
қалсаңыз, артынан кешірім сұраңыз. Сіздің кешірім сұрауыңыздан кейін ол мүлде жақсы қырынан көрінуі 
мүмкін.
6. Бар нәрсені жасырып, ұл – қызыңызға жоқтан басқаны айтудан сақ болыңыз
Оқушы мен мұғалім арасындағы келіспеушілікті шешу жолдары.
1. Баламен қақтығысқа түскен кезде істі өршітпей тәрбие жұмысын жалғастырыңыз
2. Оқушымен кеңес жүргізуге уақыт табыңыз.
3. Қиындықтан шығудың тиімді жолдарын ойластырыңыз.
4. Баланың арына тимеңіз, оның жағдайын түсінуге тырысыңыз.
5. Оқушымен әңгіме жүргізу кезінде оның намысын қорлауға, кемітуге, дауыңызды көтеруге жол бермеуге 
тырысыңыз.
6. Оқушыны түсінетініңізді сездіруге тырысыңыз.
7. Жазалау үшін білім бағасын төмендетпеңіз.
8. Оқушымен болған оқиғаны құпия сақтаңыз. Оқушының сыртынан сөз айтсаңыз сенімнен айырылып, оны 
өзіңізден алыстатып аласыз
9. Балаға жүрек жылуын аямаңыз. Үнемі есімнен атаңыз.
Оқушыны психологиялық жағынан ҰБТ - ға дайындауда ата - аналарға кеңес.
1. Балаңыздың ҰБТ - ға барар алдындағы алдын - ала тестілеу кезінде алып жүрген ұпайларына 
немқұрайдылықпен қарамай, дұрыс ақыл - кеңес беруге тырысыңыз.
2. Балаңыздың Күнделікті ҰБТ - ға дайындалатын белгілі бір уақыт, орны болуына жағдай жасаңыз
3. Балаңыздың көңіл - күйіне, денсаулығына әрқашан назар аударып отырыңыз
4. Балаңызды алдағы уақытта жетістікке жететініне үнемі сенім артыңыз
5. Балаңыздың дұрыс тамақтануына, әсіресе есте сақтау қабілетін арттыратын жеміс - жидектерге, 
дәрумендерге көп көңіл бөліңіз және қамтамасыз етіңіз.
6. Балаға шамадан тыс ауыртпалық жүктеп, шаршатпаңыз. Дұрыс дем алуын қадағалаңыз.
7. Ешқашан балаңызды сынап - мінемеңіз. Ақылмен ұғындырыңыз. Сабырлы болуға баулыңыз.

* * * * *
ПСИХОЛОГИЧЕСКАЯ АДАПТАЦИЯ И ТРЕВОГА ПЯТИКЛАССНИКОВ

Шайдуллина Гульмира Муратовна. психолог школы

 Существенным элементом процесса психической адаптации является тревога, которая определяется как
эмоциональное состояние, возникающее в ситуациях неопределенной опасности и проявляющееся в ожидании
неблагополучного  развития  событий.  Проявления  тревоги  отмечаются  на  различных  уровнях
психофизиологической организации, тревога связана с восприятием угрозы, что обусловливает ее сигнальное,
биологическое  значение  в  качестве  сигнала  возможного  неблагополучия  и  опасности.  Целесообразность
тревоги зависит от степени ее выраженности: адаптивное значение тревожности проявляется при умеренной
выраженности  тревожной реакции;  в  то  же время  тревога,  по  интенсивности  и  длительности  неадекватная
ситуации, препятствует формированию адаптивного поведения.

В настоящее время переход из начальной школы в среднюю совпадает с концом детства - достаточно
стабильным периодом развития.  Как  показывает  практика,  большинство  детей  переживает  это  событие  как
важный шаг в своей жизни.  Они гордятся тем,  что «уже не маленькие».  Появление нескольких учителей с
разными  требованиями,  разными  характерами,  разным  стилем  отношений  является  для  них  зримым
показателем  их  взросления.  Они  с  удовольствием  и  с  определенной  гордостью  рассказывают  родителям,
младшим братьям, друзьям о «доброй» математичке или «вредном» историке. Кроме того, определенная часть
детей осознает  свое  новое положение как шанс заново начать  школьную жизнь,  наладить  не  сложившиеся
отношения с педагогами.

Необходимо обратить их внимание на адаптацию детей к обучению в средней школе, на ее позитивные и
негативные стороны,  а  также на те условия,  которые могут  способствовать  или  препятствовать  успешному
прохождению адаптационного периода.

Основное внимание родителям в это время следует уделять развитию учебной деятельности детей, их
умению учиться, приобретать с помощью взрослых и самостоятельно новые знания и навыки.

В пятом классе  условия обучения коренным образом меняются:  дети переходят от одного основного
учителя к системе «классный руководитель - учителя-предметники», уроки, как правило, проходят в разных
кабинетах. Нередко дети меняют школу (например, поступают в гимназию), у них появляются не только новые
учителя,  но и новые одноклассники. Переход из начальной школы в среднюю также связан с возрастанием
нагрузки на психику ученика.

Психологические и психофизиологические исследования свидетельствуют, что в начале обучения в пятом
классе  школьники  переживают  период  адаптации  к  новым  условиям  обучения,  во  многом  сходный  с  тем,
который был характерен для начала обучения в первом классе.
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Резкое  изменение  условий  обучения,  разнообразие  и  качественное  усложнение  требований,
предъявляемых к школьнику разными учителями,  и даже смена позиции «старшего» в начальной школе на
«самого маленького» в средней - все это является довольно серьезным испытанием для психики школьника.

Период  адаптации  к  новым  условиям  обучения  и  рассогласованность  требований  к
пятиклассникам

В адаптационной период дети могут стать более тревожными, робкими или, напротив, «развязными»,
чрезмерно шумными, суетливыми. У них может снизиться работоспособность, они могут стать забывчивыми,
неорганизованными. Иногда нарушается сон, аппетит... Подобные функциональные отклонения в той или иной
форме характерны примерно для 70-60% школьников.

У большинства детей подобные отклонения носят единичный характер и исчезают, как правило, через 2-4
недели после начала учебы. Однако есть дети, у которых процесс адаптации затягивается на 2-3 месяца и даже
больше.  С  адаптационным  периодом  часто  связаны  и  заболевания  детей.  Подобные  заболевания  носят
психосоматический характер.

В период адаптации важно обеспечить ребенку спокойную, щадящую обстановку, четкий режим, то есть
сделать так, чтобы пятиклассник постоянно ощущал поддержку и помощь со стороны родителей. При слишком
длительном процессе  адаптации,  а  также при наличии множества функциональных отклонений необходимо
обратиться к школьному психологу.

Что же может затруднить адаптацию детей к средней школе? Прежде всего, это рассогласованность, даже
противоречивость требований разных педагогов: в тетради по математике поля должны быть с двух сторон, в
тетради по русскому языку - с одной, а по иностранному языку нужны три тетради, и каждая из них ведется по-
разному; учительница истории требует, чтобы, отвечая урок, ученик придерживался сведений, изложенных в
учебнике, а учительница литературы хвалит за собственное мнение и т.п. Такие «мелочи» нередко существенно
затрудняют жизнь школьника.

Важно обратить внимание родителей на позитивную сторону такого рассогласования. Школьник впервые
оказывается  в  ситуации  множественности  требований  и,  если  он  научится  учитывать  эти  требования,
соотносить их, преодолевать связанные с этим трудности, то овладеет умением, необходимым для взрослой
жизни.

Поэтому надо, чтобы родители объяснили, с чем связаны эти различия, помогли подростку справиться с
возникающими  трудностями  (составить  распи¬сание  с  указанием  на  требования,  например:  «история  -
составить  план  ответа  по  учебнику»,  «иностранный язык -  приносить  с  собой,  помимо  основной тетрадь,
словарную тетрадь и тетрадь для записи устных тем» и т.п.).
Трудности у пятиклассников может вызывать и необходимость на каждом уроке приспосабливаться к 
своеобразному темпу, особенностям речи, стилю преподавания каждого учителя.
Трудности, возникающие у детей при переходе в среднее звено
Необходимо, чтобы школьники правильно понимали употребляемые учителем и встречающиеся в текстах 
учебников термины. Сейчас много специальных школьных словарей, и хорошо, если дети будут иметь их и 
научатся ими пользоваться. Важно разъяснить, что неполное, неточное понимание слов нередко лежит в основе 
непонимания школьного материала.
Трудности, возникающие у детей при переходе в средние классы, могут быть связаны также с определенной 
деиндивидуализацией, обезличиванием подхода педагога к школьнику. У некоторых пятиклассников возникает 
ощущение одиночества: никому из взрослых в школе они не нужны. Другие, наоборот, как бы «шалеют» от 
внезапной свободы - они бегают, но школе, исследуя «тайные уголки», иногда даже задирают ребят из старших 
классов. 
Отсюда повышенная зависимость определенной части детей от взрослых, «прилипчивость» к классному 
руководителю плач, капризы, интерес к книгам и играм для маленьких детей. Иногда за одной и той же формой 
поведения (например, посещение класса, где работает бывшая учительница) скрываются совершенно разные 
потребности и мотивы.  
Это может желание вновь оказаться в знакомой, привычной ситуации опеки и зависимости, когда тебя знают, о 
тебе думают. Но может быть и стремление утвердить себя как «старшего», «выросшего», того, кто может 
опекать малышей. Причем у одного и того же подростка это может сочетаться. Необходимо показать 
родите¬лям, что некоторое «обезличива¬ние» подхода к школьнику — очень значимый момент для его 
развития, укрепления у него чувства взрослости. Важно только помочь ему освоить эту новую позицию. 
Помощь родителей на первых порах нередко нужна школьни¬кам и в подготовке домашних заданий (даже если 
в начальной школе дети делали уроки самостоятельно), и в преодолении трудностей в учебе, которые нередко 
возникают на первых этапах обучения в средней школе.
Следует обратить внимание родителей на то, что ухудшение успеваемости в значительной степени связано с 
особенностями адаптационного периода. Причиной снижения успеваемости может быть слабая произвольность
поведения и деятельности - нежелание, «невозможность», по словам школьников, заставить себя постоянно 
заниматься.
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Хотя школьники-пятиклассники могут выполнять достаточно сложную деятельность, преодолевая значительные
препятствия ради непосредственно привлекательной цели, они испытывают немалые затруднения в 
преодолении и внешних, и тем более внутренних препятствий в тех случаях, когда цель их не привлекает.
Для пятиклассников характерно преимущественно эмоциональное отношение к любой деятельности, которую 
они выполняют. Исследования показывают, что практически все пятиклассники считают себя способными к 
тому или иному учебному предмету, причем критерием такой оценки служит не реальная успешность по этому 
предмету, а субъективное отношение к нему. Такое отношение к собственным возможностям создает 
благоприятные условия для развития способностей, умений, интересов школьника. Нужно, чтобы учебные 
занятия вызывали у десятилетнего ученика положительные эмоциональные переживания.
Общее положительное отношение к себе и представление о своих возможностях, не опирающееся на оценку 
своей реальной успешности, нередко приводит к тому, что дети охотно берутся за многие дела, будучи уверены, 
что они смогут это сделать, но при первой же трудности их бросают, не испытывая при этом особых угрызений 
совести. Стандартное объяснение этому - «разонравилось, не хочется, не смогу» отражает, как это ни странно 
для взрослых, реальную причину: теряется положительное отношение к делу и, как следствие, снижается 
самооценка, а этой области.
При этом из-за преобладания эмоциональной регуляции такие ситуации не влияют на общее положительное 
отношение школьника к себе. Негатив¬ные оценки окружающих, собственные неудачи воспринимаются детьми
как ситуативные, временные, а главное, не имеющие прямого отношения к их спо¬собностям и возможностям.
В этот период жизни ребенка эмоции доминируют, подчиняют себе всю его психическую жизнь, в том числе и 
течение психических процессов. Но известно, что слишком сильные или слишком длительные позитивные 
эмоции могут оказать такое же отрицательное влияние, как и сильные от¬рицательные эмоции. Положительные 
эмоции могут способствовать возник¬новению своеобразной «эмоциональной усталости», проявляющейся в 
раздражении, капризах, «скандалах», плаче и т.п. Таким образом, чрезмерное увлечение эмоциональной 
стороной, стремление максимально позитивно окрасить любую деятельность школьника могут привести к 
обратному эффекту.
В общении с пятиклассниками, в оказании им помощи в учебе важно использовать юмор. Юмор имеет очень 
большое значение для познавательного развития ребенка этого возраста. Дети очень любят шутить, 
рассказывать анекдоты, которые взрослым часто кажутся несмешными, глупыми и грубыми. Важно, чтобы 
взрослые понимали значение юмора для развития детей, были терпимы к детским шуткам и умели использовать
юмор в своих целях.
Как известно, многие достаточно сложные вещи запоминаются довольно легко (иногда на всю жизнь), если они 
представлены в шутливой форме: «Биссектриса - это такая крыса, которая бегает по углам и делит угол 
пополам», «Меридиана - это такая обезьяна, которая прыгает на сторону и делит ее поровну», «Как однажды 
Жак звонарь городской сломал фонарь» (расположение цветов радуги). Можно научить детей создавать 
подобные фразы, используя юмор для лучшего запоминания.
В подростковом возрасте продолжительная неуспеваемость практически всегда сопровождается определенными
личностными нарушениями (низкой или, напротив, защитно-высокой самооценкой, прямой или 
оборонительной агрессивностью, чувством беспомощности и др.). Поэтому и в учебных, и во всех других 
занятиях важно помочь школьнику выработать объективные критерии собственной успешности и не 
успешности, развить у него стремление проверять свои возможности и находить (с помощью взрослых) пути их
совершенствования.
Начать можно с выработки собственных критериев того, насколько полно и хорошо выполнены домашние 
задания. В этом может помочь памятка для школьников. Она может быть создана самим школьником с 
помощью родителей. Желательно, чтобы первоначально родители помогли детям готовиться к урокам, 
пользуясь этой памяткой. Ниже предлагается вариант такой памятки.

* * * * *

ЕМБІ ҚАЛАЛЫҚ №1 ОРТА МЕКТЕБІНІҢ  БАСТАУЫШ 
КЛАСТАРЫНЫҢ ЖҮРГІЗІЛГЕН ЖҰМЫСЫ

       Бастауыш әдістемелік бірлестігінде барлығы 18 класс комплект бар. Оның 12 – сі бастауыш кластары, 3-еуі 
МАД кластарының топтары, 2-еуі шағын орталық топтары болып табылады.        
Мұғалімдеріміз  әр түрлі облыстық, аудандық конкурстарға қатысып, жүлделі орындарға ие болды. 19  
қарашада бастауыш класс мұғалімі А.Д.Байкатова аудандық «Бастауыш класс мұғалімінің моделі»атты 
конкурсқа қатысып, «Шығармашылық мұғалім» атты номинацияға ие болды. Қазан айында 2 орыс оқушылары 
Ахметжанов Тимур, Арыстанбекқызы Жанель Республикалық Зерде атты ғылыми жобаның облыстық кезеңінде
3 – орынға ие болып, мақтау қағазымен марапатталды.
      Облыстық үздік «Бастауыш сынып мұғалімі PR – акциясы» бойынша ұйымдастырылған конкурсқа 
бастауыш класс мұғалімі Г.Д.Есекенова жүлделі 2 – орынды иеленді. Облыстық бастауыш класс мұғалімдеріне 
арналған «Үздік портфолио» атты педагогикалық олимпиадаға 9 мұғалім қатысып, 7 мұғалім сертификатпен 
марапатталып, 1 мұғалім Г.Д.Есекенова жүлделі 2-орынды иеленсе, 1 мұғалім А.Ж.Тлекенова мақтау қағазымен 
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марапатталды. Оқушыларымыз мектептен тыс жасөспірімдер спорт мектебіндегі, Мұғалжар аудандық 
оқушылар шығармашылығын дамыту орталығындағы аула клубындағы үйірмелерге қатысты.
Қазақстан Республикасының Тәуелсіздігінің 22 жылдығына орай мектепаралық тоғызқұмалақтан 3 «а» класс 
оқушылары Ақылбек Еркебұлан, Тоқашева Данагүл, Қосмағанбетова Аяжан  І орын, Зайдуллаева Айымжан ІІІ 
орынды иемденіп, мақтау қағаздарымен марапатталды. 
 Ақтөбе қаласында тоғызқұмалақтан өткен  жекелей біріншілікте 3 «а» класс оқушылары Ақылбек Еркебұлан, 
Тоқашева Данагүл, Қосмағанбетова Аяжан «Жеңіске деген жігерлігі үшін» деген мақтау қағаздарына ие болды.
      Облыстық «Кішкентай зияткерлер» бастауыш кластар бойынша 35 оқушы қатысты. 2 «а» класынан 9 оқушы
қатысып 5 оқушы 2- орынды,
4 оқушы 3 орынды иеленді.2 «б класынан » 9 оқушы қатысып 6 оқушы 2,3 орынды иеленді.3 «б» класынан 3 
оқушы қатысып ,1оқушы 2орын, 1оқушы 3 орын ,1 оқушы сертифкат алды. 2 орыс класс 9 оқушы қатысып 3 
оқушысы І орынды иеленді. 5 оқушы 2 орынмен марапатталды.
3 орыс класс 4 оқушысы сертификатпен марапатталды.  4 «б» классынан 6 оқушы қатысып 5 оқушысы 2 орын 1 
оқушысы 3 орынды иеленді. Ақпан айының 14 жұлдызында мектепішілік жас мамандар арасында  «Жас келсе 
іске» атты  сайыс ұйымдастырылды. Осы сайысқа бастауыш класс мұғалімі Убишева Ә.К қатысып  3орынды 
иеленді, мектепалды даярлық «б» тобының тәрбиешісі Шагамбаева Ж.Б  «білімді ұстаз » номинациясын 
иеленді. 
  2 мұғалім А.К Убишева, А.Д Байкатова «Бастауыш мектеп оқу тәрбие үрдісіндегі заманауи  білім беру 
технологиялар» атты облыс семинарға қатысып сертификат алды. 2 Шағын орталық тәрбиешілері Сартаева Т.Т 
Ершимова А.К «Шағын орталықта оқу тәрбие процесін жаңаша ұйымдастыру» облыстық семинарға  қатысып 
сертификат алды.  
«Ақтөбе Дарын» өңірлік –тәжірбиелік  қосымша білім беру  орталығы  ұйымдастырылуымен  бастауыш класс  
мұғалімдеріне  арналған  педагогикалық  олимпиадасына 3 мұғалім қатысып , 1 мұғалім Есекенова Г.Д  жүлделі 
орынға  2 орынды  және 1 мұғалім теориялық біліктілігін  көрсеткені үшін  мақтау қағазымен марапатталды.
«Ақтөбе –Дарын» өңірлік ғылыми  тәжірбиелік  қосымша  білім беру  орталығы  ұйымдастыруымен «Өз 
өлкемді мақтан етемін» атты  шығарма байқауына 1 «а» класс оқушысы  Абулхайм  Жанель қатысып, 
шығармашылық  қабілетін жоғары  дәрежеде көрсете  білгені үшін  1- орынға  ие болды.
«Дарынды балаға- талантты ұстаз» педагогикалық олимпиаданың облыстық кезеңінде  Г.Д Есекенова  бас 
жүлдені иеленіп , Республикалық кезеңінде сертификат иеленді.
 «Қуан сәби » Республикалық  акциясы болды. Бұл акция 1 кластар үшін  сурет көрмесі, 2 класс «Бақытты 
балалық шақ» атты тәрбие сағаты , 3 кластар үшін  «Балалық шаққа саяхат » атты сурет көрмесі ,4 кластар 
арасында "Туған өлкем атты"шығарма жазды. 
Аудандық «Әкем ,шешем және мен» атты отбасылық спорттық жарысына 4«б» оқушысы Каировтар отбасы 
қатысып жүлделі І орынға ие болды.Қалалық ән әлдиі -2014 байқауында  4 «б» калсс оқушысы  
«Әуенге егіз -әз дауыс» наминациясы бойынша Шынтемиров Әділ марапатталды,  4"б"класс оқушысы 
Камидулла Әсел "Балдырған"журналына сурет көрмесіне  суреттері  жарық көрді, №9 қыркүйек 2013ж, №11 
қараша 2013ж. Мамыр айының 6- жұлдызында  өткен «Бастау» математикалық олимпиадасына 2,3,4, класс 
оқушыларынан құрылған «Тұлпар» 2,3,4, орыс кластарынан құрылған  «Дважды два», «Тұлпар» командалары 
қатысып, «Тұлпар» командасы  мақтау қағазымен марапатталып, «Дважды два » командасы  жүлделі ІІІ орынға 
ие болды.
4 кластар арасында «Бастауышым- бал бұлағым» тақырыбымен  ашық тәрбие сағаттары өткізілді. 
Үздіктер 82/44
Екпінділер 108/45
Барлық 4пен 5 ке 190/89
Білім сапасы 71%

* * * * *

ПОЧЕМУ ДЕТИ НЕ ЧИТАЮТ?

учитель начальных классов Мухамедгалиева Н.К.

Некогда самая читающая страна в мире сегодня столкнулась с серьезной проблемой: современные дети не
тянутся к книге, не любят читать, не воспринимают общение с художественной литературой как жизненную
необходимость.  Все  чаще  на  это  жалуются  родители  и  учителя.  Конечно,  некоторые  считают,  что  в  век
телевизоров и компьютеров чтение не так уж и необходимо. Дескать, с шедеврами мирового искусства можно
познакомиться и другими способами, а время нынче слишком дорого, чтобы тратить его на сидение с книгой в
руках. Но такая точка зрения не только ошибочна, но и опасна. Опыт и практика всей мировой цивилизации
показывает, что без чтения нет человека, нет личности. Именно книга стала тем незаменимым инструментом,
который помогает сформировать нравственные принципы, моральные устои и культурные ценности, овладеть
информацией, накопленной веками, развить фантазию, научить думать, анализировать, оценивать собственные
и  чужие  поступки.  Именно  книга  представляет  собой  объект  эстетического  наслаждения,  превращает
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неизбежные в жизни часы скуки и безделья в увлекательную возможность перенестись в другие миры, в другие
времена.  В  чем  же  причина  того,  что  наши  дети  и  внуки  лишают  себя  этого  удовольствия?  Почему  о
существовании  «Трех  мушкетеров»  они  узнают  по  фильму,  а  о  «Двух  капитанах»  и  «Соборе  Парижской
Богоматери» – по мюзиклам? А о многом другом, что заставляло нас в их возрасте забывать обо всем, они не
знают вообще и никогда не смогут пересказать своим детям замысловатые сюжеты Жюля Верна, Майн Рида,
Джека  Лондона,  Ильи  Ильфа  и  Евгения  Петрова,  Владимира  Обручева,  Алексея  Толстого.  Попробуем
разобраться в причинах детского неприятия книги.
Одна из наиглавнейших причин, как ни печально это звучит, – причина семейная или педагогическая.
Немолодая мама интеллигентного вида жалуется на то, что ее одиннадцатилетний Ануар не любит читать:
«За книгу не усадишь! Только если выпороть пообещаю, пару страниц прочитает кое-как», – говорит она. А на
вопрос о том, часто ли сын видит родителей с книгой в руках, отвечает: «Ну, мне-то когда читать? Я на 
двух работах, стирка, обед надо приготовить, уроки у него проверить...»
При отсутствии читающей модели, то есть близкого человека, увлеченного чтением, ребенок практически 
никогда не берет книгу сам. Он должен ощущать, что жизнь его родителей немыслима без книг, – тогда и в его 
жизнь они войдут. И если вечером, обычно перед сном, мама присядет на полчаса пусть хоть и с любовным 
романом в руках, ее сынок постепенно тоже привыкнет забавлять себя чем-нибудь книжным на сон грядущий. 
Обсуждая с ребенком его школьные дела, всегда можно найти какую-то параллель в литературе. «Слушай, это 
прямо как у Чехова», «Помнишь, как у Кассиля Оська вышел из подобной ситуации?», «По-моему, твой 
одноклассник повел себя недостойно, как какой-нибудь Мальчиш-Плохиш». Постоянно обращаясь к книжным 
примерам, мы стимулируем процесс чтения. Ребенок привыкает искать ответы на свои вопросы у великих 
писателей, на страницах книг, а уж они-то плохому не научат, не обманут, не поддадутся сиюминутному 
настроению.
Никогда не будет читать тот ребенок, в семье которого книг нет вообще. А сейчас, несмотря на изобилие 
печатной продукции, таких семей очень много. Практика пользования общественными библиотеками уходит в 
прошлое, но все чаще учителя слышат в качестве главной причины неприготовленного задания по литературе 
слова: «Я эту книгу не нашел». Книги, передающиеся из поколения в поколение, красочно оформленные 
фолианты, полные собрания сочинений – большая редкость в нынешнее время. Как и книга в качестве «лучшего
подарка». Родитель, который сам не радуется книге, никогда не научит этой радости ребенка.
В одной молодой семье недавно родился второй ребенок. Старший Думан учится в шестом классе. Проблемы с
чтением настолько серьезны, что мальчик стал отставать по математике – раньше мама читала ему 
условия задач, а теперь ей некогда. Думану наняли репетитора, чтобы он научил его читать не по слогам. 
Дома в секретере стоит десятка два книг. Среди них большую часть занимают детективы в мягких 
переплетах, несколько справочников, книги с дарственными надписями, видимо, подаренные родителям 
Думана.. Мама скептически ознакомилась со списком книг, которые репетитор предложила купить для 
Думана или хотя бы взять в библиотеке. Где находится ближайшая библиотека, мама не знает, а на покупку 
нет лишних денег – много расходов в связи с рождением малышки. Мама уверена, что существует какой-то 
другой путь приобщения ее ребенка к чтению. Вряд ли...
К сожалению, в наше время почти исчезла традиция семейного вечернего чтения. Не сыграли ли здесь роковую 
роль телевизор и занятость родителей, работающих по 20 часов в сутки? Наверное, есть и объективные 
причины, объясняющие это явление. Но все же главный фактор, как всегда, – человеческий. Когда-то мы 
приучали своих малышей пользоваться ложкой, ходить на горшок, чистить зубы. И находили для этого и время, 
и силы, и терпение. Приучать ребенка к книге тоже следует с малолетства. Яркая красивая книжка должна 
занимать свое, самое почетное, место среди его игрушек. А часы, проведенные за чтением с мамой или 
бабушкой, – самыми счастливыми часами детства. Но родители не должны пропустить тот момент, когда книга 
из их рук перекочует в руки ребенка, то есть когда он начнет не только ушами, но и глазами следить за 
приключениями героев. Этот переход происходит в возрасте 7–8 лет, а если он затянулся, то и 15-летнему мама 
читает вслух «Войну и мир», потому что слушать и запоминать гораздо легче, чем читать самому. Приобщить 
ребенка к самостоятельному чтению художественной литературы не менее важно, чем научить его соблюдать 
правила личной гигиены.
А иногда бывает и так: родители – книголюбы со стажем, дома – книги, книги и книги. А ребенок читать не 
хочет и ни на какие уговоры не поддается: не интересны ему ни Винни-Пухи с Бармалеями, ни хоббиты с 
мумми-троллями. Значит, причину надо искать глубже – в нейропсихологии.
Как правило, такие дети плохо пишут, путают буквы, с трудом составляют предложения, не могут выбрать 
верное окончание в словосочетании. Несформированность образа буквы (когда между б и д, например, особой 
разницы не видно) приводит к тому, что процесс чтения становится просто невозможным, от ребенка ускользает
смысл читаемого, потому что он не в состоянии уяснить смысл каждого конкретного слова. Если механическое 
складывание слогов как-то освоено таким бедолагой, то понять суть прочитанного он все равно не может.
Молодой папа, менеджер в рекламном агентстве, очень гордится восьмилетней дочкой Айжан: откладывая в 
сторону сказки и приключения, девочка с интересом читает только словари и справочники. У нее богатый 
словарный запас, в разговоре она может порассуждать и о том, что такое декадентство, и о том, что 
такое логарифмы и дедукция. Но Айжан никак не может прокомментировать события, описанные в 
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«Королевстве Кривых Зеркал», она затрудняется объяснить, как девочка Суок из «Трех толстяков» могла 
занять место куклы наследника Тутти. Папа только улыбается, не понимая, что интерес Айжан к 
справочной литературе объясняется вовсе не высоким уровнем ее интеллекта, а несформированностью 
логико-грамматических отношений (девочка, кстати, уверена, что брат отца и отец брата – это одно и то 
же лицо), в результате чего смысл художественного текста от Айжан ускользает. В словарях же все просто 
и ясно, образность описания в научной речи отсутствует, а это облегчает для Айжан понимание.
Чтение – сложнейший процесс, в котором задействованы оба полушария головного мозга, поэтому, если одна из
зон «пробуксовывает», весь процесс теряет смысл. Чтение из наслаждения превращается в жуткое наказание. 
Ребенок напряженно складывает буквы в слова, но не понимает сути и смысла. Поэтому и пересказ текста не 
удается или в нем появляются какие-то новые герои и повороты сюжета, то есть образ либо отсутствует совсем, 
либо искажается. Если ребенок мало играл в раннем детстве, если палочка для него никогда не превращалась в 
лопатку или в лошадку – значит, его фантазия не развита в достаточной степени. А какое удовольствие от 
чтения можно получить, не представляя себя на месте Руслана, летящего на бороде Черномора, на месте 
Ассоли, ждущей своего капитана Грея, на месте девочки Элли, идущей по дороге, вымощенной желтым 
кирпичом? Хорошее воображение – необходимое условие успешного и заинтересованного чтения. Причем 
чтение и фантазирование – вещи, не просто связанные друг с другом, а взаимовлияющие. Воображение 
прекрасно развивается с помощью рисования, а рисование под чтение – один из способов приобщения ребенка 
к книге. Как помочь ребенку, который и хотел бы, да не может читать нормально в силу нейропсихологических 
причин, вам ответит специалист-нейропсихолог, если вы не поленитесь сходить к нему на консультацию. Но и в 
этом случае без книги вам не обойтись. Чем красивее внешне и интереснее по содержанию будет эта книга, тем 
больше у вас шансов на успех.
Среди причин, отбивающих интерес к чтению, есть и такие, которые можно назвать школьными. Несмотря на 
то что предмет литература существует в школьном расписании, любовь к книге от этого не увеличивается, а 
иногда и пропадает совсем.
Нурбек пошел в школу, умея хорошо читать и писать. У него были свои любимые книги и свои любимые герои. 
Но постепенно его страсть к книжкам стала угасать, и уже в пятом классе без понуканий родителей он к 
книжному шкафу не приближался. Самой типичной оценкой по литературе стала для него тройка, а список 
для летнего чтения он просто разорвал, чтобы не тратить на него драгоценное время каникул. Мама чуть ли 
не со слезами на глазах рассказывает, что он возненавидел некогда обожаемого Пушкина и как бы она ни 
рекомендовала прочитать книгу Дж. Даррелла «Говорящий сверток» целиком, а не только тот отрывок, 
который дан в учебнике, Нурбек наотрез отказался.
Негативное отношение к чтению порождено элементарной обязаловкой. Одно и то же дело может быть 
любимым, если оно делается без принуждения, и может превратиться в ненавистное занятие, когда его 
исполнения требуют. Обязательность отталкивает, вот почему «Капитанская дочка», прочитанная в 9 лет по 
совету бабушки, воспринимается как гениальное откровение, а в 12 лет на уроках литературы вызывает только 
смертельную зевоту. Мудрые французы не включили в школьные программы романы своего знаменитого 
соотечественника Александра Дюма. Может быть, поэтому «Трех мушкетеров», «Графа Монте-Кристо», 
«Королеву Марго» и в детстве, и в старости все читают с удовольствием? Не исключить ли и нам из программ 
замечательные произведения Н.В. Гоголя, чтобы вернуть ему любовь наших юных читателей? Возможно, тогда 
они сумеют оценить всю прелесть его волшебных сюжетов и сочность языка. Разве популярность стихов Сергея
Есенина снизилась, когда он был исключен из числа советских классиков в 30-е годы? И не способствует ли 
бешеному успеху в среде подростков романа «Мастер и Маргарита» то, что долгое время его не то что в 
программе, а и в советской литературе как бы не было? Однако в наши учебники литературы буквально 
засунуто все, что только можно. А поскольку объемы совсем не маленькие, обязательны и пространные списки 
для летнего чтения. Чаще всего учитель только требует, чтобы летнее задание было выполнено, но редко когда 
подходит творчески к его формулированию. Детей, да и родителей «убивает» само количество произведений. 
Конечно, чтение не должно прекращаться в каникулы, если только оно не воспринимается исключительно как 
элемент обучения. Тогда где же найти компромисс? Одна преподавательница не поленилась составить для 
каждого пятиклассника свой личный список книг. В каждом было всего 5–6 наименований, но строго с учетом 
уровня развития и интересов каждого ученика. И это было уже не обязаловкой, а просто дружеским советом 
любимой учительницы. Ну и как этому совету было не последовать?
Пастернак сказал когда-то, что нелюбовь к Маяковскому объясняется тем, что после смерти его стали 
«насаждать, как картошку при Екатерине». Подобным образом пытаются заставить полюбить Чехова, Толстого, 
Платонова, Шукшина...
Неудачная школьная программа, которая не учитывает возрастных и психологических особенностей детей и 
подростков, – еще одна причина нелюбви к чтению. Учебник литературы для 5-го класса начинает знакомство с 
творчеством Чехова рассказом «Степь». Специалистам понятно, какую роль сыграл этот рассказ в становлении 
Чехова как писателя, какое значение он имеет в литературе. Но для любого пятиклашки это нудное 
повествование без начала и конца. Где же ему разобраться в красотах степи, описанной утром, днем, вечером и 
ночью, если он с трудом представляет себе, что такое степь? Вот и складывается представление о Чехове как о 
скучном писателе, причем у некоторых это представление так и не изменится до конца дней. В возрасте до 10–
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11 лет ребенок не может еще оценить в книге ничего, кроме сюжета. Но разве мало в мировой литературе книг, 
сюжеты которых ясны и понятны ребенку, могут увлечь его воображение и научить поступать благородно, 
ценить дружбу, семью, мир? «Белый пудель» Куприна, «Снежная Королева» Андерсена, чеховские «Мальчики», 
«Чук и Гек» Гайдара... Сладить со школьной программой нелегко, и тут огромную роль играют личность, 
профессионализм и увлеченность учителя.
Перед родительским собранием мамы, как обычно, делились впечатлениями об учителях. Мама Мурата была 
очень довольна преподавательницей литературы: «Я сама столько новых имен узнала. Вместе с Муратом 
взахлеб читала!» Раньше Мурат учился в другой школе, никакого интереса к чтению не проявлял, а теперь 
литература стала его любимым предметом, а оценки улучшились и по физике, и по математике. Раньше, 
говорила мама, он очень трудно сходился с ребятами, а теперь стал душой компании. А недавно она нашла в 
столе листок с недописанными стихами. Перед подростком мир раскрылся полнее и ярче. Мама уверена, что 
все это произошло благодаря учительнице и той любви к книге, которую она умудрилась передать ученикам.
Что же можно сделать, чтобы книга стала добрым другом, помощником, советчиком для каждого ребенка?
Даже у самого маленького ребенка книга должна ассоциироваться с самыми приятными вещами – мамиными 
руками, ее теплом, ее улыбкой. Если малыш почувствует, что книга – это удовольствие, то, повзрослев, он сам 
потянется к ней.
Собирайте домашнюю библиотеку. Пусть она будет и не очень большой, но не случайной. Ведь это просто 
здорово, когда книга имеет свою историю. Иногда стимулом для чтения может стать ваш рассказ о том, при 
каких обстоятельствах книга была приобретена, как она попала в ваш дом, у кого побывала до того, как заняла 
свое место на вашей полке. Не разменивайтесь на мелочи – собирайте те книги, которые прошли проверку 
временем, вошли в золотой фонд. И помните: когда у вас появятся внуки, история этих книг только удлинится, а
их ценность повысится.
Не пренебрегайте чтением вслух. Используйте этот прием хотя бы в терапевтических целях, например, когда 
ваш малыш заболел. Стремитесь к тому, чтобы ваше чтение переросло в самостоятельное чтение ребенка. 
Сначала можно читать по очереди, хотя бы и через строчку, но постепенно отдавать инициативу малышу, не 
забывая хвалить его за выразительность и артистизм. Попросите читать для себя или для бабушки. А может, 
ваша кошка или попугай окажутся большими любителями слушать сказки? На первых порах ребенок тоже 
должен читать только вслух, это выработает навык и поможет вам установить, как он понимает прочитанное.
Если вы почувствуете, что прочитанное вами неверно понимается или не понято совсем, потренируйте малыша 
на пословицах и поговорках. Пусть объяснит их смысл. Почитайте ему басни, но без морали – полезнее будет 
ему самому сформулировать ее. Когда вы читаете, просите ребенка рисовать. Это пробудит его воображение, 
научит слушать внимательнее, быть усидчивее. Только не забывайте все время хвалить!
Если ученик начальной школы читает совсем плохо, используйте кассеты с записями. Сейчас в продаже можно 
найти практически любое классическое произведение, прочитанное профессиональным актером или чтецом. 
Вначале ребенок будет только слушать, но потом подскажите ему следить за читаемым по книге. Вы сами не 
заметите, как скорость чтения и понимание возрастут, а ребенок постепенно втянется в процесс и полюбит то, 
что стало легким и понятным. Нам известен случай, когда слепая мама именно таким образом приучила к 
чтению своего зрячего сына.
Чтобы школьная литература не вызывала скуку, предваряйте программу. Вы всегда можете заранее рассказать 
что-то интересное и необычное про авторов, чьи произведения еще только будут изучаться, познакомить с 
веселыми и увлекательными страницами их непрограммных книг, сходить на спектакли по этим произведениям.
Тогда восприятие обязательных произведений будет позитивным.
Мысль о том, что литература – учебник жизни, не нова, но, несмотря на банальность, это утверждение 
удивительно верно. Чем больше читает ваш ребенок, тем лучше он будет ориентироваться в жизни и 
разбираться в людях. Приобщая его к книге, вы тем самым помогаете ему быть успешным в жизни.

* * * * *
ТАҚЫРЫБЫ: САНДЫ 7-ГЕ КӨБЕЙТУ  КЕСТЕСІ

Куптлеуова Р.И. бастауыш сынып мұғалімі

Тақырыбы: Санды 7-ге көбейту  кестесі
Мақсаты: Оқушыларды санды 7-ге көбейту және бөлумен таныстырып, көбейту кестесін құруды,көбейтудің 
ауыстырымдылық қасиетін пайдалануға үйрету.Көбейту, бөлу амалдарын шығаруға машықтандыру. 
Білім, білік дағдыларын кеңейту, ой-өрісін, қиялын қабілетін дамыту 
Оқушылардың пәнге деген қызығушылығын арттыру, өзін-өзі тексеру дағдысын қалыптастыру.
Сабақтың түрі: аралас  Әдіс-тәсілдері:түсіндіру, сұрақ-жауап, талдау
Көрнекіліктер: Астана қаласындағы «Жеті керемет» суреті, кеспе қағаздары
Пәнаралық байланыс: дүниетану,ана  тілі
Сабақтың барысы:  І. Ұйымдастыру кезеңі:а)оқушыларды сабаққа даярлау, сыныптың сабаққа даярлығын 
тексеру, оқу құралдарын түгендеу. 
Психологиялық дайындық. 
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Саған   есеп   үйреткен,
Пәнге қара  құрметпен.
Сандарды  тура  табатын
Қиын, әрі    қызықты
Математика  болатын.
Үй тапсырмасын және өткен тақырыпты еске түсіру. 
Тірек білімді белсендіру. Ауызша есептеу.
1.Көбейту  амалының  компоненттерін ата. 
2. Бөлу амалының компоненттерін ата.
Ойын «Кім  жылдам?»
2∙5  6∙4   12:3    28:4  15:5   27:3  2:2     9∙4   25:5    45:9
ІІ.Жаңа сабақ.
1.  Көркем жазу.
2.   1-Астанадағы керемет «Бәйтерек»   7 қандай сан? (Тақ, қасиетті, жеті нан, жеті ата, жеті қарақшы, жеті күн)
Жеті саны туралы жақсы біледі екенсіңдер.Біздің тәуелсіз еліміздің ордасы Астанада да 7 керемет бар 
екен.Берілген тапсырмаларды орындай отырып сол кереметтерді көрейік. 
1.Жаңа сабақ тақырыбы:7-ге көбейту және бөлу жағдайларын қарастыра отырып, көбейту мен бөлуді үйренеміз.
7∙7=7+7+7+7+7+7+7             7*7꞊7∙6+7꞊49      49:7꞊7
7∙8=7+7+7+7+7+7+7+7                                 
7∙9=7+7+7+7+7+7+7+7+7                                
Алдымен теңдіктің оң жағы мен сол жағын салыстырайық:Оң жағында көбейтінді,сол жағында қосынды.Әрбір 
өрнектің мәні жетіге артып отыр, себебі 7 бірлікке артты. 
Көбейту дегеніміз - бірдей қосылғыштардың қосындысы. 
Ендеше «Бірдей қосылғыштарды көбейтумен алмастыруға болады деген ережені пайдаланамыз» 
7 * 7= 49:7= 
7.8= 8.7 = 56:7= :8= 7 
7.9= 9.7= 63:7 :9 = 7 
яғни 7*7 тең 49-ға, 49: 7 тең 7-ге 
(Өйткені, көбейту және бөлу өзара кері амал) 
Бұл 7-ге көбейту, бөлу кестесі. 
Қорыта келе:көбейткіштердің орнын ауыстырғанымен көбейтіндінің мәні өзгермейді.Бұл көбейтудің 
ауыстырымдылық қасиеті. 
2- Астанадағы керемет «Думан» ойын-сауық  кешені 
2.Оқулықпен жұмыс. №2 
а) Әр тонға – 7 тері ------- 63 тері ---------- ә) Әр тымаққа – 2 тері
Тігілді – 7 тон ------------------------------------------- Тігілді – 7 тымақ
Қалғаны -? ----------------------------------------------- Қалды – 12 тері
--------------------------------------------------------------- Барлығы қанша тері -?

Ш: 63 - 7*7=14 ------------------ Ш: 2*7+12=26
Ж: Қалғаны 14 тері ----------- Ж: Барлығы 26 тері болған
Ұқсастығы:------------------------------------ Айырмашылығы:
• Екі амалмен орындалады ------------ 1. Жұмсалған тері әр түрлі
• Екеуі де тері туралы -------------------- 2. Мәндері әр түрлі
• Екеуі де 7 киім ----------------------------3. Бірінде барлығы белгісіз, бірінде қалғаны белгісіз.
3- кереметі бұл «Бейбітшілік   пен   келісім»сарайы 
Тақтамен жұмыс.  3 топ 
№3. Өрнектер құру, мәндерін табу.
а) 8*7=56
9*7=63
7*7=49
7*1=7
56: 7=8
63: 7=9
49: 7=7
7: 7=1
56: 8=7
63: 9=7
49: 7=7
7: 1=7
7*8=56
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7*9=63
7*7=49
1*7=7
 4- керемет  «Әуенді  фонтандар»сарайы 
Логикалық есептер: 
1)Әжесі немересіне сегіз қолғап тоқиды.Немересі нешеу? 
2) Бес  бұтақта  ағашта,бұтақ сайын бес алма.Болады  барлығы  неше алма?
3)Шөпте қояндар тығылып отыр.Тек он төрт құлақтары ғана көрініп тұр.Қанша қоян тығылып отыр.? 
Сергіту  сәті
Күндей  болып күлеміз,
Гүлдей  болып  өсеміз.
Құстай  болып  ұшамыз
Көбелектей   қонамыз.
5-керемет «Қаз  Мұнай газ»ғимараты
№5. Өрнектерді пайдаланып тура теңдіктер құру.
20: 2+5=3*5
120: 10=2*6
4*3=6*2
9*2=3*6
4*6=6*4
90: 3 - 2=7*4
200: 10=4*5
5*4=4*5
7*4=9+19
5*3=5*3
6- керемет «Ханшатыр» ғимараты 
6. 7+21: 7=10
210: 7+180=210
7*6+29=71
(7+21): 7=4     (22+8)*7 - 10=200
45+5*7=80
7+49: 7=14   63: 7+31=40
4*7 - 19=9
(7+49): 7=8   (75+15)*7+110=740
8*7 - 37=19
7-керемет «Ақ  орда»
№7. Мәні 24 - ке тең көбейтінді жазу
3*8=24
4*6=24
8*3=24
6*4=24 
Сәйкестендіру  7*2     21      
                           63:7    28
                           4∙7      14
                           3∙7       9    
Сабақты қорыту.Біз нені білдік?Киелі сандардың бірі 7 екенін білдік. 
Ол 7 саны.Тақ сан. Біз нені үйрендік? 7-ге көбейту және бөлу кестесімен танысып есептер шығардық,логикалық
тапсырмалар орындай отырып Тәуелсіз Қазақстанымыздың Астанасындағы 7 кереметпен таныстық. 
Бағалау. 
Үйге  тапсырма: №3(ә)   №4(146-бет) , 7-ге көбейту кестесін жаттау.

* * * * *

ТАҚЫРЫБЫ: ЖҰЛДЫЗДЫ БЕСТІК

Тлекенова А.Ж. бастауыш сынып мұғалімі
Тақырыбы: Жұлдызды бестік
Мақсаты: 1. Балалардың математикалық ойлау қабілетін дамыту, алған білімін тереңдету, есептеу дағдыларын 
жетілдіру. Шығармашылық ізденістерін ұштау.
2. Оқушылырдың логикалық ой - өрісін, есте сақтау қабілеттерін дамыту.
3. Оқушылардың білімін өмірде қолдана білуге үйрету. Пәннің керектігін сезінуге баулу.
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Сабақтың көрнекілігі: топ тапсырмалары, керекті заттар, суреттер, нақыл сөздер, логикалық есептер, ұпай 
көрсеткіштері.
Сабақтың түрі: Топтық сайыс       Сабақ типі: Ойын түрінде
Жоспары:
1. Топтардың өзін таныстыруы, амандасу рәсімі
2. «Бәйге» (тапқырлық сайыс)
3. Білімпаздар еліне саяхат. (арнайы тапсырма)
4. «Ойлы болсаң озып көр» (логикалық тапсырмалар)
5. Мақалдың жалғасын табу
6. Жанкүйерлер сайысы
Қолданылатын нақыл сөздер:
1. Арифметика математиканың, ал математика ғылымдардың патшасы (К. Гаусс)
2. Ақыл - ойды тәртіпке келтіретін математика (М. В. Ломоносов)
3. «Математиканың өз тілі бар - ол формула» Софья Ковалевская
Сабақ типі: Ойын түрінде
Жүргізуші:
Уа, халайық, халайық,
Бәріңе жар салайық,
Бүгінгі кеш төрінде,
Математика елінде,
Есеп шешіп жарысып,
Жұмбақ шешіп аңдысып,
Көңілді кеш жасайық.
Мұнда қызық табылар,
Жұмбақ есеп бәрі бар,
Ал, сайыскер балалар,
Білімдеріңді сынайық
Кім білімді табайық - дей келе ортаға сайысқа қатысушы екі топты шақырайық.
Сайысқа қатысушы топтардың аты «Ұлан» және «Қыран» тобы. Әуелі сайысымызды бастамас бұрын әділ 
қазылар алқасымен таныстырып өтейік.
Бүгінгі сайысымыз жеті кезеңнен тұрады.
1. Топтардың таныстыруы.
2. «Бәйге»
3. Білімпаздар еліне саяхат.
4. «Ойлы болсаң озып көр»
5. Мақалдың жалғасын табу
6. Кім жылдам?
1 - кезеңімізді бастаймыз. Таныстыру.
1 топ: Ұлан тобы
Сәлемдесу:
Математика сырлары,
Қызықтырды біздерді.
Ойынға бірге қатысуға,
Шақырамыз сіздерді.
Ұраны:
Қандай сынақ болса дағы беріспе,
Әрқашанда үміткерміз жеңіске.
Қиындықтан ешқашан біз қашпаймыз,
Бүгінгі сайысымызды бастаймыз.
2 топ: Қыран тобы
Сәлемдесу:
Жарыс десе жаныңыз,
Жасырғанды табыңыз.
Күш санасып көрейік,
Жеткенінше әліңіз.
Ұраны:
Біз дайынбыз бұл сайысқа достарым,
Көрсетеміз бізде қандай күш барын.
Алғырлық пен тапқырлықты ұштаймыз.
Қияларға самғап ұшқан құстаймыз.
2 кезең: «Бәйге»
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Ұлан тобына:
1. 1 метрде неше сантиметр бар? /100см
2. Азайтудың нәтижесі қалай аталады? /айырманың мәні
3. 1 сағатта неше минут бар? /60мин.
4. Қарама - қарсы қабырғалары өзара тең фигура қалай аталады? /төртбұрыш
5. Қосудың қасиеттерін ата. /ауыстырымдылық, терімділік
6. 1дм 4см нешеге тең? /14см
7. 1 тәулікте неше сағат бар?  / 24сағ.
8. Екі нүктенің арасындағы түзу қалай аталады? /кесінді
9. 4 ондық 5 бірліктен құралған санды ата / 45
10. Қыс пен көктемде неше ай бар? /6 ай
«Қыран» тобына:
1. 1 дм неше см?/ 10 см
2. Қосудың нәтижесі қалай аталады? /қосындының мәні
3. Барлық қабырғалары тең фигура қалай аталады? /шаршы
4. Ұзындық өлшем бірліктерін ата/ см, дм, м, км
5. Бір ғасырда неше жыл бар?/ 100 жыл
6. 1 жылда қанша күн бар? /365 – 366 күн
7. 5 ондық 2 бірлік қандай сан? / 52
8. 120 минут неше сағат? / 2 сағат
9. 8 саны мен 7 санының қосындысы нешеге тең? / 15
10. 2 тәулікте неше сағат бар? /48сағ. 
3 кезең. Білімпаздар еліне саяхат
Ұландар тобына:
1 тапсырма:
Қоймада 25 қап қант бар еді. Түске дейін дүкендерге 10 қап, түстен кейін 5 қант жөнелтілді. Қоймада неше қап 
қант қалды? / 10қап қант
2. Салыстыру
(80+10) – 20 * (80+20) -10 / 70<90 
28 сағ * 1 тәул. 2 сағ / 28>26
«Қыран» тобына:
1 тапсырма:
Етікшілер түске дейін 20 аяқ киім, ал түстен кейін одан 10 аяқ киім артық жөндеді.Барлығы неше аяқ киім 
жөндеді? / 
2.Салыстыру
(50+30) – 10 * (100 – 50) -10
28 сағ. * 1 тәул. 4 сағ.
4 кезең: «Ойлы болсаң озып көр» (логикалық тапсырмалар)
«Ұлан» тобына
1.4 жұмыртқа 4 минутта піседі. 1 жұмыртқа неше минут піседі. / 4 мин.
2.Алма ағашында 10 алма, ал үйеңкі ағашында одан 2 алма кем өсіп тұр. / Үйеңкіде алма өспейді/ 
     3.Ағаш басында 2 балық отыр еді. Оларға тағы 2 балық ұшып келді. Барлығы неше балық болды? ( балықтар 
ағашта отырмайды және ұшпайды.)
    4. Бес тырнаның неше аяғы бар?/10
«Қыран» тобына
      1.Үй тышқанның неше құлағы бар?
      2. Ит 2 аяғымен тұрғанда салмағы 3 кг , егер ол 4 аяғымен тұрса онда оның салмағы қанша кг болады? (3 кг)
     3. Үстел үстінде 5 майшам жанып тұр еді. Еркін оның 4-ін өшіріп тастады. Үстел үстінде неше майшам 
қалды? (5)
     4. Жазда 6 бала таудан сырғанақ тепті. Олардың 4 - еуі қайтып кетті. Нешеуі қалды?/ жазда сырғанақ 
болмайды.
5. Мақалдың жалғасын табу
Ұландар тобына:
1. Жеті жұрттың тілін біл, (жеті түрлі ілім біл)
2. Білекті бірді жығар, (білімді мыңды жығар)
3. Екі жақсы қас болмас, (екі жаман дос болмас)
4. Досыңды үш күн сынама, (үш жыл сына )
5. Жүз теңгең болғанша, (жүз досың болсын)
6. Жүзден біреу шешен, (мыңнан біреу көсем)
«Қыран» тобына:
1. Отыз тістен шыққан сөз, (отыз рулы елге тарар)
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2. Білгенің бір тоғыз, (білмейтінің тоқсан тоғыз)
3. Бір кісі қазған құдықтан, (отыз кісі су ішер)
4. Алтау ала болса ауыздағы кетеді, (төртеу түгел болса төбедегі келеді)
5. Елу жылда ел жаңа, (жүз жылда қазан)
6. Жеті рет өлшеп, (бір рет кес)
6. кезең: Кім жылдам?
Ұландар тобына:
1. Мұз айдында жеті бала. 
 Асыр сап жүр сырғанап. 
 Сырғанамай екі бала. 
 Жағалауда тұр қарап. 
 Енді осы бар баланың 
 Санын айтсаң –жарадың! 
 2.Көлден ұшты жеті қаз, 
 Қайтып қонды екі қаз, 
 Қонбады оның нешеуі? 
 Кәне, кім тез шешеді? 
 3.Жаңа ғана шалғында, 
 Алты бұзау жүр еді. 
 Әлде шаршап қалды ма, 
 Жатып қапты біреуі. 
 Нешеуі енді жайылып, 
 Айт, жүргенін айырып. 
 4.Табақта бес алма, 
 Қолымда үш алма, 
 Інімде екі алма, 
 Қосқанда барлығын. 
 Болады неше алма? 
 Бір алма атама, 
 Бір алма әжеме, 
 Бір алма апама, 
 Бір алма әкеме, 
 Нешеуін алады? 
 Нешеуі қалады? 
 5.Аулада бес үйрек, 
 Қорада үш үйрек. 
 Бір үйрек тығылды, 
 Бір үйрек жығылды, 
 Қалғаны неше үйрек? 

«Қырандар» тобына
6.Қанша қоян аулада 
 Сонша тауық аулада. 
 Аяқтары он екі, 
 Санап көрші, кәнекей? 
 7.Екі аяқпен екі қол, 
 Бір ауыз бен бір тілің.... 
 Нешеу болды кәне, бол, 
 Санап шығар кім бұрын? 
 8.Тал басында, 
 Тізіліп, 
 Он жапырақ тұр еді. 
 Жел соқты да, 
 Үзіліп, 
 Ұшып кетті біреуі. 
 Ізінше оның 
 Жұлынып, 
 Түсті тағы бесеуі. 
 Тұр әлі де ілініп, 
 Жапырақтың нешеуі? 
 9.Портфелімде әуелі, 
 Он үш жаңғақ бар еді, 
 Науат пенен Сағатқа, 
 Самат пенен Маратқа, 
 Апасына Қанаттың, 
 Екі-екіден тараттым. 
 Қанша жаңғақ қалғанын 
 Айта қойшы, ал жаны? 
 10.Мына тәтті алты  алма- 
 Нұрбибі мен Жанарға. 
 Үш сарысы-Анарға, 
 Қызыл алма-Манарға.

Сабақты қортындылау:
Осымен, балалар «Жұлдызды бестік» атты сайыс сағатын аяқтай отырып.
Жеңімпаз топты анықтап белсенді қатысқаны үшін « Алғыс хатпен» мадақтап марапатталады.

* * * * *

ТАҚЫРЫБЫ: АЛТЫН СӨЗ

Кунаева Б.А. бастауыш сынып мұғалімі.
Тақырыбы: Алтын сөз.
Мақсаты: а) білімділік:Оқушыларға ақын Н.Айтов туралы мағлұмат бере отырып,ақынның өмір жолын, 
шығармаларымен таныстыру. Бата туралы әңгімелеп бере отырып ,батаның түрлерін, батаның қасиетін 
ұғындыру.
ә) дамытушылық: ойлау,сөйлеу қабілетін шыңдау, белсенділігі мен қызығушылығын арттыру.
 б) тәрбиелік:  батаны өмірде қолдана білуге, бата беріп үйренуге баулу,имандылыққа, адамгершілікке 
тәрбиелеу.
Түрі: аралас сабақ.
Әдісі: сұрақ-жауап, талдау, іздену, ой қозғау, топтастыру,өзін-өзі бағалау т.б
Көрнекілігі: слайд,постер,суреттер, кестелер,бейнежазба
Пәнаралық байланыс:қазақ тілі,дүниетану,бейнелеу.
Сабақтың барысы:  І. Ұйымдастыру кезеңі.   Қызығушылықты ояту. Топқа бөлу.(4 мезгіл.)
 Психологиялық ахуал туғызу: 
 Күн көзіндей күлімдеп,
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 Көңілді болып жүрейік.
 Қазіргі болар сабаққа
 Жүректен ақ жол тілейік.
ІІ. Үй тапсырмасын сұрау: Жыл мезгілдері.Мәнерлеп оқу,диалогтық әңгіме құрау.
І топ—Қыс тобы(өлеңді мәнерлеп оқу)
ІІ топ—күз тобы (өлеңнің мазмұнын айту)
ІІІтоп---көктем тобы(көктем мен жаз диалог)
V топ—жаз тобы.(күз бен қыс)Үш топ 1 топты бағалайды     
  Бармақпен бағалау.
 ІІІ. Үй тапсырмасын пысықтау: сұрақ-жауап, түйінді шеш әдісі бойынша жаңа тақырыпқа ену. Әрбір дұрыс 
жауапқа ұяшықтың дұрыс бір әрпі ашылу керек.
1.көктем қайтеді?                    А
2.неліктен?                               л
3.Жаз қайтеді?                         т
4.неліктен?                              ы
5.күз қайтеді?                          н
6Неліктен?                               с
7.Қыс қайтеді?                         ө
8.Неліктен?                              з

ІҮ. Жаңа сабақ:  Алтын сөз. Н.Айтов.
1.Оқушылардың автор туралы өзіндік ізденіс жұмысын тыңдау.
2. Дәптермен жұмыс:Н.Айтовтың өмірі туралы жазу.
Айтов Несіпбек Тұрысбекұлы 1950 жылы 22 қыркүйекте Қытай Халық Республикасы, Шынжаң өлкесі 
Шәуешек ауданы, Теректі-Қақпатас елді мекенінде дүниеге келген. Қазақ Ұлттық Университетін бітір¬ген. 
Семей облысы, Шұбартау ауданы, “Жаңа өмір” газетін¬де әдеби қызметкер, “Балдырған” журналында бөлім 
меңгерушісі, “Жалын” баспасында редактор қызметтерін атқарған. 
2001 жылдан бері Еуразия Ұлттық университетінде аға ғылыми қызметкер болған. Алғашқы “Балалық” деген 
өлеңі 1965 жылы жарық көрді. Қазақстан Жазушылар одағының М.Мақатаев және Жамбыл атындағы 
сыйлықтарының лауреаты.
3.Ой қозғау.  «Алтын сөз»дегенді қалай түсінесіңдер? Оқушылардың пікірі.
Ақ тілек,бата,мақал,мәтел,шешендік сөздерт.б.
Несіпбек Айтовтың «Алтын сөз» атты өлеңінде нені алтынға теңеген?Мұны білу үшін тыңдайық 
(бейнежазбадан тыңдату)
Ал,оқушылар,бұл өлеңде бата туралы айтылған екен.
Бата не үшін беріледі?
Батаны кімдер береді?
Бата туралы білетінімізді ортаға салып көрейік.
Тапсырма:
І топ ---Бата сөзіне ассосиация құру                       
ІІ топ---Қандай бата білеміз? 
ІІІ топ---Өз ойынан бата құрау                         
ІVтоп----көрініс көрсету.(дастархан басындағы бата)            
Әр топты қалған 3топ  бағалайды.
Бағдаршам арқылы бағалау.
4. Мұғалім түсіндірмесі: Бата
«Бата – арабтың «фатеке» деген сөзінің қазақша айтылу түрі», – дейді. Яғни, бата – фатекенің мағынасы: алғыс 
айту, ақ ниет, ақ тілек білдіру. Бата – ұлтымыз үшін теңдесі жоқ асыл сөз. Ал сөз – бүкіл адамзат тарихындағы 
құдіретті күш. Халық ақ батадан рухани қуат алады, ол жақсылыққа жол ашады деп сенеді. Сондықтан да 
қазақтар ежелден-ақ қадірлі қариялардан, атақты батыр, билерден, шашасына шаң жұқпайтын шешендер мен 
арқалы ақындардан бата алуға құштар болған.
Батаның негізі үш түрі бар:
 Ақ бата;
 Теріс бата;
 Серттесу (Баталасу);
Ақ бата – шын жүректен шыққан ізгі тілек, ұрпақтан-ұрпаққа жалғасып келе жатқан
өсиетнама, Аллаһ Таға-ладан мейірім-шапағат сұрау, қазақтың қасиетті тұмары. Ақ батаның негізгі мақсаты – 
ағайынның бір-біріне деген мейірім-шапағатын, сүйіспеншілігін білдіру, бірін-бірі ынтымақ-ырысқа, береке –
бірлікке шақыру, үлкен-кішінің жолын ашу, келешекте жүзеге асырылатын мақсат, мүдделерді белгілеу. 
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Теріс бата – қарғыстың қатты, жазаның өте ауыр түрі. Мұндай батаны әке-шешесі сенімін ақтамай, үлкен ұятқа 
қалдырып, әулетін, ата-тегін масқаралаған, өздеріне қолы, тілі тиген, дінін, тілін, Отанын сатқан, жауыздық, 
ауыр қылмыс, кешірілмес күнә жасаған баласына қолдарын теріс    жайып тұрып бата берген.                                
Серттесу батасы (Баталасу) – құдалықта, серт пен уәдеде, елшілікте, ел арасындағы маңызды үлкен шараларда 
жасалатын жол. Ол – хан, ақсақалдар, билер алдында, аруақ орнында да жасалып, қол алысылып орындалатын 
ғұрып. Оны бұзу, яғни, «бата бұзу» – қарғыспен тең. Қазақ баталасуды – елдіктің, тектіліктің, азаматтық 
асиеттің белгісі деп таниды. 
Бейнежазбадан «Қыз Жібек» филмінен үзінді, теріс батаны,ақ батаны, көрсету
Сергіту  жаттығуын  жасату. 
5.Оқулықпен жұмыс.
Әр топ екі шумақтан оқу.
Ү. Сабақты бекіту. 
Сөзжұмбақ шешу.
1. Өлең мәтініне сүйеніп, мына сұрақтарға жауап берсең, өлеңде не туралы айтылғанын табасың.
1. Бата берген атасы көпке не тіледі? (бақыт)
2. Балаға кім бол деп тілейді?             (адам)
3. Достарыңмен қандай бол дейді?    (тату)
4. Ата сөзі қандай сөз?                     (алтын)           
VI.Қорытындылау. 
Бата тыңдау.(бейнежазба)
ҮІІ.  Үйге тапсырма:
 1. Мәнерлеп, түсініп оқу, әңгімелеу. 
  2. Өзіңе ұнаған бата жаттау.
ҮІІІ. Кері байланыс (рефлексия).

* * * * *
ТАҚЫРЫБЫ: Үү ДЫБЫСЫ МЕН ӘРПІ

Уйкасова Ж.А. бастауыш сынып мұғалімі

Тақырыбы:Үү дыбысы мен әрпі.
Мақсаты:1.Ү дыбысы бар сөздерді дұрыс оқып,сауатты жаза білуге үйрету.
2.Оқушылардың ой-өрісін,тіл байлығын,тапқырлық қабілетін арттыру.
3.Оқушылардың табиғатқа деген сүйіспеншіліктерін арттыру.Ұқыптылыққа,тазалыққа тәрбиелеу.
Көрнекілігі:Суреттер,оқулық тірек сызба.        Әдісі:Сұрақ-жауап,көрнекілік,талдау-жинақтау.
Түрі:Жаңа білімді меңгерту.
                                            І.Ұйымдастыру.
Психологиялық дайындық.
Айналаға алақанмен,
Жылылықты шашайық.
Сәттілік тілеп баршанызға,
Сабақты біз бастайық.
-Ал,Балалар,осы жаксы тілекпен,көтеріңкі көңілмен сабақты бастайық.
                                            ІІ.Жаңа сабақ
Қызығушылығын ояту.Жұмбактар шешу.
А).Жарықта соқырмын,
    Ұша алмай отырмын.                           Жауабы:Үкі
Ә).Баласын тізіп соңына,
    Сүңгіп жүзіп жүретін.
     Су жұкпайтын жонына,
     Бұл қандай құс:                                     Жауабы:Үйрек
-Құстардың аттары қай дыбыспен басталып тұр?
-Ү дыбысы туралы не білеміз?
Сөз ортасы,басы                   Дауысты
                            Қызыл                      Жіңішке
(Мысалдар келтіру.Оқушылардың жауабын тыңдау)
-Балалар,бұл құстар адасып кетіпті.
Біз оларға көмектесуіміз керек.Өйткені құстар біздің досымыз.
Бізге қонаққа Дара мен Боти келіпті.Сендер бұл мультфилімді көрдіңдер ме?Олар кімдер?
-Олар-ізкесушілер.
-Дара мен Ботидің тапсырмаларын орындасақ құстарға көмек береміз.
1-тапсырма.Бағандағы сөздерді оқып бер.(4 оқушыға оқыту)
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2-тапсырма.Құстардың атын тақтаға жазып,дыбыстық талдау жасау.
Үкі-3дыбыс,3әріп,2буын 
ү-ашық буын
кі-ашық буын
ү-дауысты,жіңішке
к-дауыссыз,қатаң
і-дауысты,жіңішке
Үйрек-5дыбыс,5әріп,2буын
үй-тұйық буын
рек-бітеу буын
ү-дауысты,жіңішке
й-дауыссыз,үнді
р-дауыссы,үнді
е-дауысты,жіңішке
к-дауыссыз,қатаң
-Балалар,біз жолдан адасып кетіппіз.Дара мен Ботиге не көмекке келеді?
-Карта.Орман,өзен,уй
-Ең алдымен қайда барамыз?
-Орманға.
-Орманға бара жатып мына тапсырманы орындайық.
                                             ІІІ.Оқулықпен жұмыс
1.Суретпен жұмыс.
-Суретте кімді көріп тұрмыз?
-Олар қайда?
-Қандай жағдай болған
2. «Кім кінәлі»өлеңімен жұмыс.
Автор туралы түсінік.
     3.Өлеңді оқу.
-Мұғалімнің оқуы.
-Балаларға оқыту.
-Кім кінәлі екен?
-Елеместің ісіне баға берейік.
-Өлеңнен ү дыбысы бар сөздерді оқып берейік.
-Балалар мектеп мүлкін таза,боямай,сындырмай ұстау керек.Мектеп-біздің екінші үйіміз.
-Міне,біз орманға да жеттік.Бізге мұнда алаяқ түлкі кездесіп қалды.Бізге тиіспес үшін мынадай тапсырманы 
орындайық.
«Адасқан әріптер» ойыны
1.ж,з,ү,і,к.
2.к,ү,і.
3.к,ү,і,с,м.
4.ү,з,к.
-Біз орманнан өттік.Үкі өз үйінде қалды.Енді өзенге барамыз.Өзенге барар жолда тағы тапсырма орындайық.

1 2 3 4 5 6 7 8
 
Т.2+3       Й.3+0   А.6-2 Ы.7+1
Ү.4-2       К.6-5   С.4+3 А.3+3
-Күй атасы-Құрманғазы.
Құрманғазы атамыздың көптеген күйлері бар.Соның бірі «Адай»күйі
Сергіту сәті(үзінді тыңдау)
-Міне,өзенге де жеттік.Өзенге үйректі тастап,өзіміз үйімізге қайтамыз.Ол үшін бізге қайық керек.Қайықты табу 
үшін дәптермен жұмыс жасаймыз.
                                                Дәптермен жұмыс.
Сөз,сөйлемдерді көшіріп жазу.
-Үйге тез жету үшін «Жұбыл тап»ойынын ойнаймыз.
Кү-                    -рек
Түл-                  -жім
Жү-                   -кі 
Үй-                   -рек
(Әр сөзбен сөйлем ойлап айту)
-Енді өз үйімізді құрып алайық.
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Қ     Қабырғасы     
                                         Шатыры     

Есігі     
      Терезесі    

                               IV. Қорытындылау
-Жарайсыңдар. Сендерге саяхат жасаған ұнады ма? Сонымен Үү дыбысы туралы не білеміз?

* * * * *

САБАҚТЫҢ ТАҚЫРЫБЫ: ГРАММАТИКА ӘЛЕМІНЕ САЯХАТ

Жаңабаева А.К.  бастауыш сынып мұғалімі

Сабақтың тақырыбы: Грамматика әлеміне саяхат
Сабақтың мақсаты: Қазақ тілі пәні бойынша алған білімдерін байқау. 
Ауызекі ж әне жазба жұмыстарын өткізу арқылы тіл байлығын, ой өрісін  дамыту. Оқушылардың  сөздік 
қорларын молайту, өз халқын, елін, жерін сүюге қадірлеуге баулу. XXI ғасырдың заман  талабына сай  білімді, 
білікті жеке тұлға тәрбиелеу.
Әдіс тәсілдері: Сұрақ- жауап  баяндау , түсіндіру әңгімелеу
Көрнекіліктер: интерактивтік тақта, слайд.
Сабақтың барысы
Ұйымдастыру бөлімі
Психологиялық әзірлік
Ашық аспан болсын !
Әр күніміз біздің 
Сәттілікке толсын 
Қазақ  тілі пәнінен  
Білмегенді, білейік!
Үйренейік, күлейік!
Осындай жақсы көңілмен сабағымызды  бастаймыз. Балалар бүгінгі сабағымызды біз қазақ тілі пәнініен алған 
білім, біліктерімізді көрсетеміз. 
Мектебімізде «Егеменді ел тірегі – оқу мен білім» атты онкүндік өтіп  жатыр сол онкүндіке  қосқан үлесіміз 
болсын.
Сынып 3 топқа бөлінеміз
I топ –Мейірім
IIтоп- Толқын 
IIIтоп- Күншуақ 
Балалар,бүгін біз Білім еліне Қазақ тілі мекеніне саяхатқа шығамыз.
Қазақ тілі елінде әріптер адасып қалған екен. Әріптерге өз орындарына баруға көмек берейік. 
1.Әріп дегеніміз не?
2.Дыбыс дегеніміз не?
Әріпті айтамыз ,көреміз  жазамыз . Дыбысты көреміз , жазамыз естиміз,
Дыбыстар нешеге бөлінеді? (2-ге дауысты ,дауыссыз)
Дауысты дыбыстар:
 жуан : А,О,Ы,Ұ
 жіңішке: Е,Ә,І, Ү,Ө  
Дауыссыз дыбыстар:
 Қатаң: к,қ, п,с,т,ф,х,һ,ц,ч.ш,щ.
 Ұяң : б,в,г,ғ,д,ж,з,
 Үнді: л,м,н,ң,р,й,у
Буын дегеніміз не? (Сөзде қанша дауысты дыбыс болса сонша буын болады,)
Қандай буын түрлерін білеміз? (ашық ,тұйық ,бітеу)
Ашық буын;  Дауыстыдан басталады ,дауысты дыбысқа аяқталады.
Тұйық : Дауыссыз дыбыстан басталып ,дауыссыз дыбысқа аяқталады.
Бітеу: Дауыссыздан басталып ,дауыссыз дыбысқа аяқталады
Сергіту сәті
Орнымыздан тұрамыз 
Алақанды соғайық
Оңға қарай иіліп,
Солға қарай иіліп,
Бір отырып ,бір тұрып
Сәл тынығып алайық. 
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Ойын «Адасқан буындар»
ке,ме ,ре, же ,ң у , пат, шы, ша, мыр.
Кеме  , Мереке,  патша, шана, шымыр, жеңу.
Мәтін  атты келесі бір елді мекенге тап болдық  ,Онда Мәтін атты қария  өмір сүреді. Оның  үш баласы 
болыпты.
Мәтін дегеніміз  не?
Мағына  жағынан  өзара байланысты екі не одан да көп  сөйлемнен  құралады.  Мәтінге  де  ат қоюға  болады.
Мәтіннің үш баласы  бар екен.
1.Әңгімелеу
2.Сипаттау
3.Пайымдау
Үлкен  баласы- әңгімелеу.Қыс суретіне  қарап әңгімелеу мәтінін
құрастырайық.(Мәтін құрастыру)  
2 баласы –сипаттау . Ол зәулім биік шырша тұрады екен. Сол шыршаны сипаттайық. Сипаттау мәтінін 
құрастыру.(Мәтін құрастыру)
3баласы –пайымдау.
Пайымдау мәтінін құрастырамыз.
Қыс суреті , Аяз ата ,байланысты пайымдау мәтінін құрастыру.(Мәтін құрастыру)
Келесі бір елге тап болдық.  Ол ел  сөйлем деп аталады.
Сөйлем дегеніміз не? (Сөйлем ааяқталған ойды білдіреді сөйлем соңынан нүкте , сұрақ ,  леп белгісі қойылады) 
Сөйлем түрлерін атайықшы.
 Хабарлы ,сұраулы ,лепті. Бұл елде аң  патшасы арыстан кездеседі. Арыстанға байланысты сөйлем ойлаймыз. 
(Арыстан -азулы аң)
Осы орман ішінде маймыл өмір сүреді екен . Қоянға байланысты  сұраулы сөйлем ойлаймыз. (Қоянныңтүсі 
қыста неге өзгереді?)Орманға байланысты лепті сөйлем ойлаймыз (Орманның іші қандай керемет!)
Ойын «Қалт етпе , қағып ал»
Ойынның шарты: Мұғалім бір сөз айтады, оқушы қандай сұраққа жауап береді, қай сөз табы екенін айтады.
Балалар, бүгінгі сабақ сендерге ұнады ма? Мәтін дегеніміз не? 
Мәтін түрлерін ата.
 Бүгін қазақ тілі пәнінен  нені қайталадық?(Сөйлем ,мәтін , дауысты, дауыссыз дыбыстар ,дыбыс түрлерін ) 
қайталадық. Сөйлем дегеніміз не?
                                                                            Сөйлем түрлерін ата?
Сабақты қорыту 
Жеңген топты фишкалар бойынша анықтау.

* * * * *
ТАҚЫРЫБЫ: «ТАПҚЫР ДОСТАР» САЙЫС 

Коспанова А.К. бастауыш сынып мұғалімі
Тақырыбы: «Тапқыр достар» сайыс 
Мақсаты: Бастауыш класс оқушыларында білім негізін қалыптастыру, пәндерге деген қызығушылығын ояту, 
сөздік қорын дамыту, ауызша логикалық ойлауға баулу.
Сабақтын барысы: 
І. Ұйымдастыру кезеңі.
Оқушыларды топқа бөлу. («Алғырлар», «Зеректер»)
Мұғалім:
Арманымыз көп біздің,
Атқарамын деп келдік.
Оқып білім, ғылымды,
Өнер табам деп келдік.
Үйренген соң білімді,
Сайысамыз деп келдік, - дей отырып, бүгінгі «Тапқыр достар» сайысына қош келдіңіздер. 
ІІ. Сайыстың кезеңдерін таныстыру.
1.«Кел,танысайық»
2.«Кім жылдам?»
3.«Сандар сөйлейді»
4.«Ойлан,тап!»
5.«Сурет сыры»
1- кезең. «Кел, танысайық»(Топтардың атымен,ұранымен танысу)
І – топ «Алғырлар»
Топ басшы: таныстырады ұраны   
«Биіктерге самға,біліміміз барда жүреміз тек алда»
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2-топ«Зеректер»
Топ басшы: таныстырады  ұраны«Сұңқардай қалықтаймыз,зерекпіз жалықпаймыз»
2.кезең.«Кім жылдам?»
1-топ: «Алғырлар»                                 
1. Қыс айларын ата.            (желтоқсан, қаңтар, ақпан).
2. Ы. Алтынсарин кім?       (Қазақ мектебін ашқан).
3.Мақалды жалғастыр,Оқусыз білім жоқ....      (білімсіз күнің жоқ
4.Тұңғыш Әліппе оқулығын жазған кім?          ( А Байтұрсынұлы
5.Бес асыл істі ата                (талап, еңбек,терең ой,қанағат, рақым ойлап қой
6.Ертегі түрлерін ата           (Қиял ғажайып ертегі,шыншыл,жан-жануарлар туралы
7.Өмірде болған адамның басынан кешкен әңгімесін қалай атаймыз?(аңыз
8.«Кім сүймесін өз жерін?»деген сөздер кімнің шығармасынан алынған?       (Ж.Аймауытовтың Қартқожаның 
туған жері
2-топ: «Зеректер»
1.Күз айларын ата.  (қыркүйек,қазан,қараша
2.А.Құнанбаев кім?    (ақын
3.Жұмбақтың шешуін тап:    Аяғы біреу ,қолы жоқ,шиыр-шиыр жолы көп.                              Өзі сөйлей 
білмейді,салған ізі сөйлейді.   (кітап
4.«Бай болсаң, халқыңа пайдаң тисін...»деп бата берген кім?     (Әйтеке би
5.Бес дұшпанды ата            (өсек,өтірік,мақтаншақ,еріншек ,бекер мал шашпақ
6.Ұр ,тоқпақ, қандай ертегі түріне жатады (қиял ғажайып
7.Үй жануарларының пайдасы туралы әңгімеле.....(сүтін ішеміз,етін жейміз,т.б
8.Алтын ұяң Отан қымбат... деп басталатын ақыл сөзді кім айтты (Қазыбек би
3 кезең «Сандар сөйлейді»
             І – топ «Алғырлар»
1.10 см.=     (1 дм
2.35 санды разряд бөлшектерін жікте   (3 онд.5бірл,
3.көрнекілікпен жұмыс   (қоянның тапсырмасы 30-10,  25+10,   40+20,   80-50;
4.1 сағ   қанша  мин   тең ?  (60 мин
5.Екі қолда қанша саусақ бар,он қолда ше? (10,50
6.Сыңарын тап (көрнекілікпен жұмыс 
7.Шаршы дегеніміз не? (барлық қабырғасы тең).
2-топ: «Зеректер»
1.5 дм =   (50 см
2.Қосудың ауыстырымдылық қасиеті 5+(3+2) =  ((5+3)+2=  ,(5+2)+3=  
3.Аюдың тапсырмасы  теңдеу шешу ... (х-20  =  40,  50+х=  60
4. Теңдік құру   7,8,15       (7+8,  8+7,  15-8,  15-7
5.1 кг мақта және 1кг темір қайсысы ауыр?    (бірдей
6.Қар жинау     ( 1 сағ 20мин=    мин ,         70мин =     сағ
7. Қарама- қарсы қабырғалары тең геометриялық пішінді қалай атаймыз? (тік төртбұрыш
  4.«Ойлан,тап!»

 І – топ «Алғырлар»
1.Дауыссыз дыбыстар нешеге бөлінеді?        (  қатаң, ұяң,үнді
2.Мәтіннің түрлерін ата        (әңгімелеу, сипаттау, пайымдау
3.Ребусты шешу  (
4.Сұраулы сөйлем дегеніміз не?     (Жауап алу мақсатында айтылатын сөйлем
5Адам өміріне не қажет?   (ауа ,су,жарық,жылу,тамақ
6.Тірі табиғатқа не жатады?      (адам,жан-жануар т.б
7.Ауаның негізгі қасиеті?    (түссіз,дәмсіз,иіссіз. көзге көрінбейді
8.Сұлба дегеніміз не?    (бір нәрсенің үстінен қарағандағы көрінісі

2-топ: «Зеректер»
1.Дауысты дыбыстар нешеге бөлінеді?   (жуан,жіңішке 
2.Сөйлем дегеніміз не?     (Сөйлем аяқталған ойды білдіреді
3.Ребус шешу  (
4.Хабарлы сөйлем дегеніміз не?     (Бірдеңені хабарлау мақсатында айтылатын сөйлемді атаймыз
5.Көкжиектің неше  тұсы бар?   (4 оңтүстік,солтүстік,шығыс,батыс
6.Өлі табиғатты ата    (тау,тас
7.Судың негізгі қасиеті?  (мөлдір, түссіз,дәмсіз,
8.Масштаб дегеніміз не?  (белгілі бір заттың көлемін кішірейтілген саны
5.«Сурет сыры» Геометриялық пішіндерден құрастыру
             І – топ: «Алғырлар» (сурет арқылы қимыл жасау).
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            2-топ: «Зеректер»  (сурет арқылы қимыл жасау).
Қорытынды:
Білімнің мініп алып тұлпарына,
Қиналмай шықты білім шыңдарына.
«Тапқыр достар» сайысы аяқталды,
Сөз кезегі әділқазы алқасына.
«Алғырлар» тобы ұпай.
«Зеректер» тобы ұпай

* * * * *

САБАҚТЫҢ ТАҚЫРЫБЫ:  СӨЗ ЖӘНЕ ОНЫҢ МАҒЫНАСЫ ТУРАЛЫ ТҮСІНІК

Бастауыш сынып мұғалімі Есекенова Гуламза Достиковна

Пәні: қазақ тілі Сыныбы: 2 «Ә»
Сабақтың тақырыбы:  Сөз және оның мағынасы туралы түсінік.
Сабақтың мақсаты: Сөз белгілі бір заттың, құбылыстың,сын-сапаның т.б. атауы екенін ұғындыру,сөздің өзіне 
тән мағынасы болатынын байқату.
Сабақтың міндеттері : 
Білімділік: Оқушылардың сөз туралы білімдерін молайту. 
Дамытушылық: Оқушылардың сөздерді дұрыс қолдана білу қабілетін дамыту,көркем жазуға баулу.
Тәрбиелік: Оқушыларды әдемі, сыпайы сөйлеуге,ұйымшыл болуға тәрбиелеу.
Сабақтың көрнекілігі: интерактивті тақта,оқулық, қуыршақ.
Сабақтың типі: жаңа білімді меңгерту.
Түрі: аралас сабақ.
Сабақтың әдісі: түсіндіру,көрнекілік, сұрақ-жауап,ойын.
Сабақтың барысы:
1.Ұйымдастыру бөлімі.
2.Психологиялық сәт.
Әкел досым,қолыңды.
Татуласқан орынды.
Өкпелесіп не керек?
Көрсет қане соныңды.
Баққа бірге кірейік.
Қол ұстасып жүрейік.
Татулықтың белгісі.
Кел, қосылып күлейік:
Ха-ха-ха-ха-ха-ха!
3.Тірек білімді еске түсіру.
Әлемдегі бар дүние түрлі нәрселерден құралады.Мысалы: бұлттар- су тамшыларынан,орман ағаштардан 
тұрады. Біздің сөйлеу тіліміз- сөйлемдер-
ден,ал сөйлем  нелерден құралады? Бұл сұраққа жауап беру үшін Алдаркөсе
мына өлеңді оқығандарың  дұрыс деп ойлайды.
Теңіз де тартылады,
Мұхит та сарқылады.
Құлайды орман-тоғай,
Қирайды орда-сарай.
Жер болып тау шөгеді,
Жайқалған бау семеді.
Көз жастан қақ қалады...
Сонда не сақталады?
Мәңгілік  ( ........ ) қалады?
Ханмен кездесу
Ханның 3 сұрағы қойылады.
- Сөз нелерден құралады?
- Дыбысты не істейміз?
- Әріпті не істейміз? 
Алдардың жауабы
Ханның сыйы
Хатты оқу
Қызығушылықты ояту. Қазір  «Желтоқсан» сөзіндегі әріптерден сөз теріп
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ойнаймыз.Үлгі: ал,жел,ел,тоқ,сан,оқ,тоқсан  т.б.
Алдардың сыйлыққа шығуы
Көркем жазу сәті.  Кк   сөз  сақина  самаурын
жолда кездесетін тапсырма 1,2,3
Оқулықпен жұмыс.  232-жаттығу  Әр бағанда не жазылғанын оқып, бір-
бірінен  өзгешелегін тап.
ш     р     е ша     се бақа       шана
т    а   қ      б ра   ба   қа себет     қара
н       с бе    на
(Алдардың сөзі) Сөз – заттың, сапаның, қимылдың,санның  атауы. Мысалы: ай,күн,әдемі, жиырма, 
ойнады,оқушы. 

заттың
Сөз сапаның атауы

қимылдың

Сергіту сәті. «Мен Алдармын»
Алма сатып тұрған байдың тапсырмасы
233-жаттығу  Көп Алманың орнына тиісті  әріпті қойып,бірнеше сөз жасап
жаз.Сөз  мағынасы неліктен өзгерді деп ойлайсың?

..... ...........
ж ..... л жа ............

..... ...........

..... ............
Байдың екінші тапсырмасы
234-жаттығу.Сөздерді білдіретін мағынасына қарай топтап жаз және сұрақ
қой. Үлгі:
адам                  сұр               жиырма             жүзді
Сарайдың қақпасының тапсырмасы  Сөзжұмбақты  шешу.
1.Көл жағасында өсетін шөп   ( құрақ)
2.Адамның дене мүшесі          ( құлақ)
3.Сүттен  жасалатын тағам      ( қатық)
4.Ыдыс                                      (  қасық)
1 2

4 3
 235-жаттығу  Жұмбақты шеш.
Адассаң  ал  қолыңа,
Бағыт сілтер жолыңа. ( …........... )
«Көп сөз тауып көрейік »   тренингі.
Ыдыстар: кесе,қасық,қазан,ожау  т.б.
Құстар:
Аңдар:
Үй жануарлары: 
5.Ой  толғаныс. Жаңа тақырыпты қорытындылау.
                                                                      Сөйлем неден құралады?

                                            Сөз неден құралады?
                                                                       Сөз дегеніміз не?
Жақсы балалар, енді сабақ барысында жинаған жетондарымызды санап, сол бойынша білімдерімізді бағалайық.
Үй тапсырмасы 
Күнделікті ашайық,
Қолға қалам алайық,
Қане,қане тез ғана,
Үй  жұмысын жазайық.           
 Үйге: 236-жаттығу,ережені жаттау.
Алдардың сыйы Бүгінгі сабаққа арнап  Бізбикеш сендерге  сыйлықтар, яғни асықтар әкеліпті. Қане, сол 
сыйлықтарды қабыл алыңдар.
Осымен сабағымыз аяқталды. Сау болыңыздар!

* * * * *
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ТЕМА УРОКА: ПОЛЕЗНЫЕ ИСКОПАЕМЫЕ. РУДЫ ЧЁРНЫХ МЕТАЛЛОВ

Учитель начальных классов  Подольская Наталья Александровна
Урок : познание мира  Класс: 4 
Тема урока: Полезные ископаемые. Руды чёрных металлов.
Цель урока: Сформировать знания о полезных ископаемых  которые добывают  в Казахстане.  прививать умение
работать в группе, умение выслушивать чужую точку зрения, делать выводы , анализировать, приходить к 
единому мнению, мыслить критически.
Методы: словесный, практический, наглядный, частично-поисковый.
Оборудование: Учебник, карта полезных ископаемых  Казахстана , контурная карта,   слайдовая презентация, 
ватманы, маркеры, стиккеры
Тип урока: изучение нового материала.
Форма организации учебной деятельности: индивидуально – групповая, фронтальная.
                     План урока:
1.Организационное начало урока-1мин
2.Психологический настрой.- 2мин
3.Настрой на работу в группе-3 мин
4.Деление учащихся для работы в группе-2мин
5.Работа по карте-3мин
6.Мини-лекция презентация.-5мин
7. Работа в паре. «Чтение с пометками»-5мин
8.Физминутка-2мин
9. «Перестрелка» вопросы командам.-5 мин.
10.Творческая работа учащихся. Составление и защита постеров.-10мин
11.Индивидуальная работа учащихся. Тестовые задания-5мин
12. Итог урока .Рефлексия.-1мин
13.Домашнее задание-1мин.
                                       Ход урока
1.Организационное начало урока.
                                  Пусть сегодня для нас всех, 
                                    На урок придёт успех! 
                                    Поприветствуем гостей, 
                                    С ними нам вдвойне теплей, 
                                    Пожелаем нам удачу, 
                                    И успешности в придачу!  
2. Психологический настрой.
«Ледокол»
1)Если вы по утрам с радостью идёте в школу, помашите правой рукой;
2)Если вы цените в людях честность, сделайте один шаг вперёд;
3)Если вы уверенны в своих силах, топните ногой;
4)Если вас волнует судьба нашего народа, хлопните в ладоши;
5)Если вы считаете себя патриотом, поднимите обе руки вверх;
6)Если вы верите , что наша страна займёт достойное место в мире, протяните обе руки вперёд;
7)Если вы верите, что будущее в ваших руках, возьмитесь за руки.
3.Ребята, сегодня на уроке мы будем работать в группах. Сейчас мы посмотрим мультфильм, и затем вместе 
составим правила, которым необходимо следовать , чтобы  работа  в группе была продуктивной и полезной для 
всей команды .
 (Просмотр ролика о  работе в группе.) 
4. Деление учащихся на группы по карточкам « Медная руда», «Железная руда», «Золото»
Как вы уже поняли, сегодня на уроке познания мира мы будем работать в группах. У меня на столе лежат 
карточки, вам необходимо подойти и выбрать одну из них. Первая команда «Медная руда», вторая «Железная 
руда», третья «Золото». 
А теперь ребята пройдите по своим местам, и подумайте, посовещайтесь о чём сегодня пойдёт речь на уроке?
 (Проанализировав в группе приходят к мнению, что на уроке речь пойдёт о полезных ископаемых, таким 
образом, подходят  к теме урока  ) 
Верно ,ребята, сегодня мы ещё больше узнаем о полезных ископаемых Казахстан и о рудах чёрных металлов.
- Посмотрите на нашу Землю. Богата и разнообразна природа нашей Земли. Одни богатства находятся на 
поверхности Земли, другие спрятаны глубоко в Земле. 
Какие хитрые секреты
 Таят обычные предметы: 
 Блестят в солонке минералы!
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 Снежинки – это же кристаллы!
 Фольга, скрывавшая конфету -
 Металл такой же, как в ракетах.
 Таит его простая глина,
 Сестра сапфира и рубина!
 А коль споткнешься ты о камень,
 Не думай, что виной булыжник, 
 И тут всесильная природа
 Тебе подсунула породу!
5.Работа по карте.
У вас на краю парты лежит карта полезных ископаемых Казахстана и контурная карта. Найдите на карте залежи
полезных ископаемых по названию ваших команд, и перенесите на контурную карту. Также , вам необходимо 
вспомнить и рассказать нам всё, что вы знаете об этом полезном ископаемом. Как и где добывают, как 
применяется человеком в хозяйстве, приносит вред или пользу. ( Ребята работают в группах, затем презентуют 
свой ответ у доски, за работу получают жетоны. Лучший из  командных ответов получает дополнительный 
жетон)
6.Мини – лекция о полезных ископаемых.
Молодцы ,ребята! Вы хорошо справились с этим заданием . А теперь я хочу вам рассказать и показать 
презентацию о полезных ископаемых, чтобы вы ещё больше узнали о них.
1 слайд. 
Что такое полезные ископаемые?
Что такое месторождение?
Кто ищет месторождения полезных ископаемых?
Как они используются человеком?
      2 слайд.
     Природные скопления полезных ископаемых,
     пригодных для добычи, называют 
     месторождениями,
    а при больших площадях распространения – 
     бассейнами.
       3 слайд.
      Поиском месторождений занимаются геологи. Геология – это наука о     строении и истории развития земной
коры, о методах поиска полезных    ископаемых.
      4 слайд.
     Железную руду добывают в Соколовско – Сарбайском месторождение, Сарыарке, северном Приаралье.
       5 слайд.

Название руд чёрных 
металлов 

Магнитный железняк Бурый железняк Красный железняк 

цвет чёрный Тёмного цвета с 
вишнёво-красным 
оттенком

Латунно-жёлтого цвета

Плотный, рассыпчатый, 
мягкий

плотный плотный плотный

Состоит, не состоит из 
отдельных зёрнышек.

мелкозернистый мелкозернистый мелкозернистый

Притягивается, не 
притягивается магнитом.

Притягивается магнитом Не притягивается 
магнитом

Не притягивается 
магнитом

Прочный, не прочный. прочный прочный прочный

6 слайд.
Выплавляют  сталь и чугун, а  из них  делают ножи, ножницы, рельсы, вагоны,  детали машин и многое другое.
7 слайд.
Полезные ископаемые - огромное, бесценное богатство Земли.
Добывать природные богатства становится всё труднее.
Чтобы освоить новые месторождения, приходится отправляться в далёкие, труднодоступные места.
Всё дороже обходится каждая тонна добытой руды, угля, нефти.
Бережно, по-хозяйски, используйте все полезные ископаемые!
7. Самостоятельная работа учащихся «Чтение с пометками».
Чтобы побольше узнать о полезных ископаемых, я предлагаю вам открыть учебник на странице 41, и 
прочитать , отмечая важную для вас информацию карандашом.
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8.Работа в парах.
Каждую команду делю на 1-2,сначала первые рассказывают что они узнали,  вторые дополнят ответы первых , 
задают вопросы. Затем меняются ролями.
9. Музыкальная разминка «Танцующий ёжик»
10.Приём «Перестрелка»
 Сейчас , ребята, я вам предлагаю составить в команде по два вопроса, один из которых полегче, другой 
потруднее. Затем вы будете задавать их командам –соперникам. Та команда, которая ответит на вопросы других 
команд правильно - получает жетон. Так же оценивается, насколько правильно поставлены вопросы. 
11.Творческая работа учащихся. Составление постера по изученной теме.
 Теперь , ребята, я предлагаю вам поработать творчески. Вы сегодня много информации получили из 
презентации, прочитали в учебнике, пробовали задавать друг другу вопросы по новой теме, а теперь , всё что 
вы знаете ,изобразите на постере, а потом расскажите у доски своим одноклассникам.
(Ребята работают в команде, оставляют постер, защищают его у доски.
За каждый ответ команды получают жетоны, выбирают команду , которая лучше раскрыла тему урока.)
12.Индивидуальная работа учащихся на закрепление пройденного материала.
 Мини- тест на 5 вопросов.
Как называется место, где залегают полезные ископаемые?
А Шахта
Б Карьер
В Месторождение 
Какие полезные ископаемые добывают в шахтах?
А Каменный уголь
Б Нефть 
В Торф
Как называется открытый котлован, в котором добывают полезные      ископаемые?
А Шахта
Б Месторождение 
Из какого полезного ископаемого получают металлы?
А Из угля
Б Из гранита 
В Из руды
Какие ученые изучают полезные ископаемые и отыскивают их в       природе?
А Геологи 
     Б Археологи
В Биологи
    13.Итог урока. Рефлексия.
 Какая проблема  стояла перед нами в начале урока?
Как вы думаете, справились ли мы на уроке с поставленной задачей?
Что помогло нам в работе?
Какие открытия вы для себя сделали?
     Подведение итогов. Оценивание.
14 Домашнее задание  стр 41-43 пересказывать.
- Поднимите руку те, кому захотелось после урока узнать больше о полезных ископаемых и подготовить 
сообщение.
- Много еще полезных ископаемых на земле. Вот и я предлагаю вам приготовить сообщение о полезном 
ископаемом, которое добывают в Актюбинской области.

* * * * *

ЦЕЛЬ ЗАНЯТИЯ: ПОЗНАКОМИТЬ ДЕТЕЙ СО ЗВУКОМ И БУКВОЙ З з

Сундетова Г.А.  учитель начальных классов
Тема: Звук и буква Зз.
Цель занятия: Познакомить детей со звуком и буквой З з.
Задачи: закрепить представление о признаках гласных и согласных звуков и букв; формировать умение 
проводить звуковой анализ слова; закрепить уме- ние  делить слова на слоги : развивать речь, мышление, память
детей; разви- вать мелкую моторику пальцев руки.; формировать навыки слогового чте- ния; формировать 
интерес к играм с буквами.
Тип занятия: изучение нового материала.  Вид занятия: стандартный.
Технология обучения: Элементы игровой технологии развивающего обучения.
Оборудование: рисунки, картинки, карточки с буквами, юрты , сундучок, зеркальце, зебра, замок, заколка, 
фишки.
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                                                  План занятия
1 Организационный момент.
2 Игровая мотивация.
3 Выполнение заданий гномиков.
4 Работа в книжке «Обучение грамоте»
5 Подведение итога.
                                               Ход занятия.
Дети:                       Добрый день, Добрый день,
                                 Солнце, Свет, Земля
                                 Очень рады видеть. Вас,
                                 Мои друзья и Я.
Воспитатель: Ребята, в начале занятия давайте повторим букву, с которой мы познакомились на прошлом 
занятии.
Дети: На прошлом занятии мы познакомились с согласной буквой Ж ж.
Воспитатель: На что похожа буква Ж?
Дети Буква Ж похожа на жука.
Воспитатель: Прочитаем слоги с буквой Ж.
Дети: Жа,  Жо,   Жу. Жо- ра.
Воспитатель: Молодцы!.
Ребята, сегодня на занятии мы познакомимся с новым звуком и буквой.
Для того, чтобы узнать с каким звукос и буквой мы познакомимся нужно отгадать загадку.
                                       Белый снег летит как пух,
                                       Мчатся санки во весь дух.   
                                       Гонит всех мороз в дома
                                       Это зимушка --------------
Дети: Зима.
Воспитатель: Верно!
С какого звука начинается слово Зима.
Дети: Слово Зима начинается со звука З
Воспитатель: Да ,ребята, сегодня на занятии мы познакомимся со звуком и буквой З з.
Какие признаки зимы вы знаете?
Дети: Снег, мороз, лёд.
Воспитатель: Сегодня на занятие к нам пришла гостья, а кто она мы узнаем отгадав загадку.
                                 Хрустальную туфельку кто потерял,
                                 Когда она в спешке покинула бал?
Дети: Это Золушка.
Воспитатель: Помните, я вам рассказывала сказку про золушку, скажите кто ей помог попасть на бал7
Дети: Золушке помогла волшебница.
Воспитатель: Помните, о чём предупреждала Золушку волшебница?
Дети: Волшебница предупредила Золушку о том, что в 12 часов волшебство исчезнет, но Золушка обо всём 
забыла когда встретила принца. И принц пригласил её танцевать. Она опомнилась тогда, когда часы пробили 12.
Ничего не сказав она убежала от принца, по дороге споткнулась и потеряла  свою хрустальную туфельку.
Воспитатель: Так вот, ребята, Золушка просит нас помочь найти её хрусталь- ную туфельку. Поможем Золушке?
Дети: Да, поможем!
Воспитатель: Посмотрите – это гномики. Они нам помогут найти хрустальную туфельку.  У каждого гномика 
свои задания и мы их должны выполнить. Если мы выполним все задания гномиков, то мы поможем найти 
Золушке найти её хрустальную туфельку.
Первый гномик предлагает нам рассказать о звуках и буквах, на какие групп- пы делятся звуки и буквы?
Дети: Звуки и буквы делятся на гласные и согласные. Гласные звуки хорошо 
поют- их оечают красной фишкой. 
Согласные звуки петь не умеют, потому что при их произношении встреча- ются  преграды ( зубы нёбо, язык). 
Согласные звуки отмечают синей фишкой
Звук З – согласный.
Задание второго гномика- Перед нами волшебный сундучок.В этом сундучке много полезных вещей .Для того, 
чтобы узнать какие предметы хранятся в волшебном сундучке нужно отгадать загадки и отгадки разделить на 
слоги.
                                         Вижу я глядясь в неё,
                                         Отражение своё.
Дети: Зер – ка – ло.
Воспитатель:                    У этой лошадки,
                                           Одежда в полоску.
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                                           Похожа одежда её.
                                           На матроску.
Дети: Зеб – ра.
Воспитатель:                     В чёрных тучах горизонт,
                                            Надо взять с собою -------
Дети: Зонт.
Воспитатель:                      Не лает, не кусает,
                                            А в дом не пускает.
Дети: За – мок.
Воспитатель: Молодцы!
Третий гномик предлагает нам познакомиться с буквой З з.
                                     З - не просто завитушка,
                                     З - пружинка, крендель, стружка.
Воспитатель: Ребята, четвёртый гномик предлагает нам отдохнуть.
                                                 Физминутка.
                              На зарядку солнышко поднимает нас,                                
                              Поднимаем руки мы на команду «Раз!».
                              Дует ветер, шелестит листва,
                              Опускаем руки мы на команду «Два!».
Воспитатель: Вто задание пятого гномика.
1 задание Игра « Расставь буквы о юртам».
Ребята, я вам даю карточки с буквами , а вы должны гласные буквы поло – жить в красную юрту, согласные 
буквы в синию юрту.
2 задание – чтение слогов ЗА, ЗО, ЗУ, ЗЫ.  ЗИ- НА, ЗУ – БЫ, ЗИ- МА.
Воспитатель: Задание шестого гномика. – Звуковой анализ слова ЗИМА.

Воспитатель : Сколько звуков в слове ЗИМА?
Дети: В слове ЗИМА 4 звука – 2 гласных, 2 согласных.
                                     В слове ЗИМА 2 слога.
Воспитатель: Ребята, седьмой гномик предлагает нам напечатать букву З.
Печатание буквы З в воздухе.
Печатание буквы З в Книжке «Обучение грамоте».
Воспитатель: Ребята, вот мы и выполнили задания гномиков. Мы помогли Золушке найти её хрустальную 
туфельку.Вот она  - хрустальная туфелька.
Воспитатель: Скажите, какие задания гномиков мы выполняли, чтобы по – мочь Золушке найти её хрустальную 
туфельку?
Дети: Мы называли буквы, делили слова на слоги, выполняли слоговой анализ слова ЗИМА, отгадывали 
загадки, печатали букву З, выполняли, физминутку, читали по слогам.
Воспитатель: Верно!
Золушка благодарит вас. Теперь она может встретиться с принцем. Давайте вспомним как закончилась сказка.
Дети: Принц надел Золушке хрустальную туфельку, и они сыграли весёлую свадьбу и жили долго , и счатливо.
Воспитатель Молодцы!
                                         Круг «От сердца к сердцу»
 Встаньте дети, встаньте в круг, встаньте в круг,встаньте в круг.
Я твой друг и ты мой друг- самый верный друг.
                                  Пожелание детей.
Воспитатель:     И я вам всем желаю.
                            От солнышка – тепла,
                            От людей – добра.
                            От мамы с папой – нежности,
                            От друзей – любви и верности.

* * * * *
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«ШАҒЫН ОРТАЛЫҚ ҚҰРЫЛЫМЫНДА ПЕДАГОГИКАЛЫҚ 
ЖАҢА ИННОВАЦИЯЛЫҚ ТЕХНОЛОГИЯНЫ ЕНДІРУ»

Ершимова Айна. ШО

І. Кіріспе бөлім. Тәрбие мен білімнің алғашқы дәні – мектепке дейінгі тәрбие ошағы.
ІІ. Негізгі бөлім. Шағын орталық құрылымында педагогикалық жаңа инновациялық технологияны 
ендіру. Менің іс - тәжірибемнен
ІІІ. Қорытынды бөлім

Өркениет жолында алға ұмтылған ұлт, ең алдымен келешек ұрпаққа оқу – білім және тәрбие беру ісін
дұрыс жолға қоюы тиіс.  Ұлттың келешегі,  сөз  жоқ тәрбиелі  ұрпаққа байланысты. Отбасында ата  -  ананың
ықыласы мен мейірімінен нәр алған бала балабақшада тәрбиешілердің шұғылалы шуағына бөленеді. Баланың
бойындағы  жақсы  қасиеттермен  мүмкіндіктерді  ашып,  олардың  өнегелі  де  тәрбиелі  болып  бой  түзеуіне
балабақшаның маңызы зор. Шағын орталық – бұл бала тұлғасымен сапасының дамуы қуатты жүретін, ерекше
құнды қайталанбас кезеңі. Сондықтанда балабақшада бала тәрбиелеп, олармен жұмыс істеу қиын да жауапты
жұмыс.  Балаларды сөйлеу,  қоршаған ортаға дұрыс көзқараста болу,  жағдайларды обьективті түрде бақылап,
талдау  жасауға  үйрету,  ойын  дұрыс  айтуға,  дәлелдеуге,  сөйлеу  мәдениетіне  үйрету  тәрбиешінің  тәліміне
байланысты.  Әрине,  олардың  зейіні  тұрақсыз,  импульсивті  қабылдау  мүмкіндіктері  әртүрлі.  Дегенмен  әр
баланың әр нәрсеге бейімі болады. Баланың тұлғалық дамуына, қалыптасуына бағыт - бағдар беретін жағдайлар
жасау арқылы басқару болып табылады.
Шағын орталықтың міндеттері:
Салауатты өмір салтының құндылығына балаларды қатыстыру;
Эмоционалдық аман - саулығын қамтамасыз ету, әртүрлі көркемдік іс - әрекет түріне жағдай жасау;
Талабын, білуге құмарлығын, еркіндігін дамыту;
Айналадағы әлем жайында білімін қалыптастыру;
Шағын орталықтың мақсаттары:
Туған жерін, халқын сүйетін, тарихын, мәдениетін, әдет - ғұрпын жақсы білетін ұрпақ тәрбиелеу;
Денсаулығын сақтау, нығайту;
Психологиялық дамуына жағдай жасау (есте сақтау, ойлау, қабылдау);
Мектепке оқуға дайындық (мектеп, мектеп ережесі, қоңырау, үзіліс);
ХХІ ғасыр білімділер ғасыры болғандықтан, бүгінгі таңда заманға сай зерделі, ой - өрісі жоғары, жан - жақты 
дамыған ұрпақ қалыптастыру мемлекетіміздің алға қойған аса маңызды міндеті болып тұр. Тәрбие мен білімнің 
алғашқы дәні – мектепке дейінгі тәрбие ошағында беріледі. Қазақстан Республикасының 2015 жылға дейінгі 
білімді дамыту тұжырымдамасында «мектепке дейінгі тәрбие - үздіксіз білім берудің алғашқы сатысы»
Мектепке дейінгі және жалпы білім берудің бағдарламасының сабақтастығы мынандай:
Болашақ баланың танымдық белсенділігінің негізі ретінде мектепке дейінгі баланың білуге деген құмарлығын 
дамыту;
Баланың жеке басының даму бағыттары ретіндегі шығармашылық қиялын қалыптастыру;
Шығармашылық және басқа міндеттерді өз бетінше шешудің әдістері, қызметтің әр түрінде, оның ішінде оқу 
қызметінде табысты болуға мүмкіндік беретін құралдар ретінде бала қабілеттерін дамыту;
Оқу қызметі табыстылығы шарттарының бірі болып табылатын комуникативтілікті дамыту;
Біздің балабақшада мектепке дейінгі баланың зияткерлі дамуына ерекше көңіл бөлінеді. Ұйымдастырылған іс - 
әрекет әрбір тәрбиешінің шығармашылық жұмысы. Тәрбиешінің кәсіби жұмысы қаншалықты жоғары болса, ол 
оқытып тәрбиелеген тәрбиеленуші да соншалықты ақыл - ойы да дамыған сауатты болады. Көп іздену, 
дайындалу, қосымша әдебиеттерді орынды қолдана білу тәрбиешінің негізгі мақсаты.
Мен өзім тәрбиелеп отырған «Толағай» ересектер тобында өткізген әдістеріме тоқталар болсам, бұл әдістер 
балалардың ақыл - ойлары мен қиялдарының дамуына ықпал етеді.
«Сиқырлы бұтақ» әдісі: Таңертеңгілік бала қабылданып болғаннан кейін балаларды түгелдеу мақсатында мен 
тәрбиешілерге мына «сиқырлы бұтақ» әдісін ұсынамын. Бұл әдіс негізінен тәрбиеленушілердің күнделікті 
балабақшаға қызығып келуіне әсер етеді. Менің тәрбиеленушілерім күнде таңертең келген сәтте өздерінің 
суреті бар тақия мен сәукелені қорапшадан алып «Сиқырлы бұтаққа» іледі. Бұл бұтақтың сиқырлылығы бір 
күні бұтақтағы сәукеле мен тақия түгел болса, бір күні бұтақтағы заттар азаяды. Сондықтан да бұтақты 
сиқырлы деп атадым. Бұл әдісім менің тобымдағы балаларды тез түгелдеп алуыма көмегін тигізеді. Бұл балалар
үшін де қызықты әдіс. Нәтижесінде балалардың балабақшаға қызығушылығы оянады.
Қолғап театры: Бұл қолғап театрын көбіне көркем әдебиет сабағында пайдаландым. Қолғап театрында түрлі - 
түсті қағаздан кейіпкерлердің бейнесін жасап оны қолға кию арқылы ойнаттым. Мен осы тәсілді пайдаланып 
«үйшік» ертегісін өткіздім. Мұнда жертесер тышқан, бақылдауық бақа, секек қоян, жылмаң түлкі және де 
қорбаңдаған аюды жасадым. Бұл ұйымдастырған іс - әрекет қызықты да, әсерлі болды. Нәтижесінде балаларды 
ауызбіршілікке, достыққа, татулыққа үйретеді.
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Моторика: Мектеп жасына дейінгі балалардың саусақ бұлшық еттерінің жақсы дамуы оның сөйлеу қабілетінің 
өз деңгейінің дамуына жақсы әсерін тигізетінін көптеген ғалымдар дәлелдеп отыр. Сондықтанда жаттығу жасап
қана қоймай, саусақтың қимыл - қозғалысында қатар дамытудың маңызы зор. Саусақ бұлшық еті, зейіні, ойлау, 
қиял, жүріс - тұрыс, бақылау, естіп және көріп есте сақтау, тілмен өте тығыз байланыста болады. Ғалымдар 
мынандай заңдылықты алға тартады: егер саусақтың қимыл - қозғалысы жас ерекшеліктеріне сәйкес болса, 
онда тілдің дамуы өз деңгейінде болады. Қолдың қимылын дамыту үнемі жүргізіліп отыруы керек. Осыған 
сүйене отырып, «шығармашылық» білім саласы бойынша ұйымдастырған оқу іс - әрекетімде тіс пастасын 
пайдалана отырып сурет салғыздым. Түрлі – түсті параққа тіс пастасымен, сұқ саусақтарымен қар ұлпаның 
суреттерін салғыздым. Нәтижесінде саусақтың қимыл - қозғалысы арқылы баланың сурет салуға 
қызығушылығы артады және шаттыққа, қуанышқа бөлейді.
«Оригами» әдісі: Бұл әдісті тіл дамыту оқу іс - әрекетінде «Көктем» тақырыбында қолдандым. Бірінші топ 
сурет салады, ал екінші топ оригами әдісімен жұмыс жасайды. Бір плакатты қолдана отырып, суретшілер 
плакаттың жоғарғы және төменгі бөлігіне қаламмен сурет салады, ал екінші топ дайын суреттерді ортаңғы 
бөлігіне жабыстырады. Жоғарғы бөлігіне балалар бұлттың, күннің суретін салады, ал төменгі бөлігіне шөп пен 
гүлдің суретін салады. Екінші топ сурет арасынан ағаш үйдің, төрт түлік малдың, қойшы атаның суреттерін 
тауып жабыстырады. Дайын болған жұмыстан көктем мезгілінің бейнесі шықты. Нәтижесінде балалар 
ұйымшылдықпен қызыға жұмыс жасады. Балалар бір - бірін тыңдай білуге, ойланып әрекет жасауға 
дағдыланады.
«Супермаркет» ойыны: Біздің шағын орталығымызда «Дамытушы орталық» бұрышын жасап қойдық. Бұл 
бұрышта жиналған заттарымызды балалар ойын үстінде қолданады. Мысалы, мен «Супермаркет» ойынын 
жапсыру сабағында қолдандым, онда балаларды топқа бөліп әртүрлі тапсырмалар бердім. 1 - ші топқа 
киімдердің суретін, ІІ - ші топқа сумканың, ІІ - ші топқа дәрі - дәрмектің, ІҮ - ші топқа аяқ киімнің, Ү - ші топқа 
опа, далап, әтір сулардың суретін салуды ұсындым. Әр топ өз салған суреттерін қиып, менің қолымдағы 
плакаттың қалташаларына киімдерді бір бөлек, сумканы бір бөлек, дәрілерді бір бөлек, аяқ киімді бір бөлек, 
әтір суларды орын - орындарына орналастырады. Мұнда бала қай затты салу керектігін өзі таңдайды. Бұдан 
балалар дұрыс ойлауға үйренеді. Бұл ойын арқылы баланың қандай затқа қызығушылығы барын анықтауға 
болады. Бұл ойын баланы шапшаңдыққа, жылдамдыққа үйретеді.
Қуыршақ театры: Қуыршақ театрын көркем әдебиет сабағында жиі пайдаланамын. «Алдар көсе мен Шық 
бермес Шығайбай» ертегісінде кейіпкерлерді қуыршақ театры арқылы рольге бөліп балаларды ойнаттым. Бізде 
қазақы бұрышымызда көптеген қазақ халқының ұлттық киімдерін, әдет - ғұрыптарын, салт - дәстүрлерін 
тұрмыстық бұйымдармен танысады. Осы заттарды ұйымдастырылған іс - әрекет барысында қолданып отырады.
«Жарқырасын жұлдызың» интеллектуалды ойыны: Баланың ой - өрісін, білімін кеңейту аясында «Жарқырасын 
жұлдызың» интеллектуалды ойынын өткіздім. Балаларды бес сала бойынша өткен тақырыптардан сұрақтар 
беріп, білімдерін тиянақтау. Жарысқа негізі алты бала қатысады. Ойын төрт турдан тұрады. Әр турдың 
нәтижесін жұлдызша арқылы анықтаймын.
І - тур – тіл дамыту, айналамен танысу және математика сабағынан болады. Мыс: Бұл қандай аң?, Мынау не, 
түсі қандай? Суретте адамның қай мүшесі бейнеленген?
ІІ - тур – бір әріп таңдатамын сол әріпке сәйкес бірнеше сурет және ол әріпке қатысы жоқ екі сурет беремін. «С»
әріпі берілсе сол әріпке байланысты суреттерді табу керек. Мыс: сақина, сабын, сүлгі, сәбіз, сандық, 
саңырауқұлақ.
ІІІ - тур – «Кім жылдам, кім тез құрастырады». Геометриялық пішіндерден бейне құрастыру. Мыс: аққала, 
үйшік.
ІҮ - тур – Жеңген балаға логикалық тапсырмалар беремін. Соңында екі баланың біреуі жеңіске жетеді. Жеңіске 
жеткен баланы «Жұлдызың жарқырай берсін, әрқашан биіктерден көрініп жүр», - деп мадақтадым. Нәтижесінде
баланың сөздік қорын молайтып, шапшаңдыққа, тез ойлағыштыққа бейімделеді. Мен жұмыс тәжірибемде 
балаларды ұйықтатар алдында үнемі ертегі айтып ұйықтатамын.
Күннің екінші жартысында балаларды түскі тынығу ұйқыларынан ояту кезінде музыка қосып, музыка әуенімен 
оятамын. Ұйқысынан оянған балалар төсекте жаттығу жасайды, одан кейін арнайы жасалған түймелі жолдан 
өтеді. Мен түймелі жолды босаған жеміс шырындарының қақпақтарынан жасадым. Балаға түймелі жолдың 
пайдасы өте көп. Табанның дұрыс болуына және тітіркену арқылы бойына жағымды әсер алады. Бала түймелі 
жолдан өткеннен кейін кешке дейін өзін сергек сезінеді. Ұйқысынан оянғаннан кейін 3 литр суға 1 йод тамшы 
ерітіндісі қосылған сумен балалардың аузын шаямын. Бұл әдіс балаларды тұмау т. б. аурулардың алдын алуға 
септігін тигізеді.
Шағын орталығымызда ұйымдастырылған іс - әрекеттен тыс ертеңгіліктер де өтіп тұрады. Алтын күзге 
байланысты «Күз патшалығы» атты ертеңгілік өтті. Тәуелсіздіктің 20 жылдығына орай «Тәуелсіздік ел тірегі» 
атты мерекесін тойладық. Онда балалар өздерін әр қырынан танытты.
Қорыта айтқанда, тәрбиелеу оқу үрдісінде бала мен педагогтың тығыз байланысы нәтижесінде мектепке дейінгі
бала адамгершілік тәрбие алады, тіл байлығы, сөздік қоры дамиды, ой - өрісі кеңейеді, жеке тұлға болып 
дамиды. Әр тәрбиеші өз жұмысына қабілетті болса, онда болашақта Қазақстан Республикасының болашағы 
көркейіп, дамыған елу елдің қатарына қосыламыз. Әр бала табиғаттың тамаша жемісі.
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Бала әуесқой тынымсыз зерттеуші. Сондықтанда қымбатты әріптестер «Ағаштан ағаш рең алады, адамнан адам 
тәлім алады» дегендей бүлдіршіндерімізді инабатты да, өнегелі етіп тәрбиелейік.

ЕМБІ  ҚАЛАСЫ № 1 ОРТА МЕКТЕБІ ҚАЗАҚ  ТІЛІ 
МЕН ӘДЕБИЕТІ ӘДІСТЕМЕЛІК БІРЛЕСТІГІ

Әдістеме бірлестіктің өзекті мәселесі: «Ақпараттық технологияларды қолдану негізінде оқушылардың  
шығармашылық ойлау мен білімдік іскерліктерін дамыту».
Әдістеме бірлестігінде 4 мұғалім жұмыс жасайды. 

№ Мұғалімнің аты-
жөні

Бітірген оқу орны, 
бітірген жылы

Диплом 
бойынша 
мамандығы

Еңбек 
өтілі

Санаты Курстар

1 Дошниязова 
Гульназия 
Адилгереевна

АПУ-1996 жоғары қазақ тілі мен 
әдебиет

23 жыл 8 
ай

Жоғары
16.04.2011  
№456

2010
№0198829
2007

2 Шарафиева 
Динара 
Хасеновна

АПИ-2011
Жоғары

Қазақ тілі мен 
әдебиеті

2 санатсыз

3 Саркулова 
Айгулжан 
Калихановна

АПИ- 2008 жоғары қазақ тілі мен 
әдебиет

8 жыл 1 
ай

I26.06.2013 
№1-386
№505

2011
№0263081
Кембридж 
-2012
ІІІ - 
№0006022

4 Бактигалиева 
Назгуль 
Набидуллаевна

Х.Досмухаммедов 
ат.Атырау 
мем.универ
Жоғары-2006ж

Қазақ тілі мен 
әдебиеті

7 жыл 2 
ай

санатсыз 18-23.04.11  - 
№8085

Арнаулы курс: 
Г.Ә. Дошниязова 10 класы үшін «Абайтану» курсын жүргізуде. Эстетикалық талғамы жоғары білім, білік, 
дағдыларын қаруланған тұлға тәрбиелеу мақсатында құрылған бағдарламада оқушылар қазақтың сөз өнеріндегі 
Абайдың орны мен ақындық болмысын тануға дамыту.
Байқауларға қатысу:
•22 қыркүйек Қазақстан Республикасының тілдер мерекесіне орай «Тілі басқа - тірегі бір, жүзі басқа - жүрегі 
бір» аудандық сайысында топ құрамындағы 8 орыс сыныбының оқушысы Шерстиченко Альбина І орынға ие 
болды.
•Ағайынды Жұбановтар мұражайының ұйымдастыруымен қалааралық интеллектуалды сайыста 9 «Б» класс 
оқушысы Айбулова Ботагөз I орынды иеленді.
Баспамен жұмыс:
•Д.Х. Шарафиева 2014 жылдың 2 қазан күні шыққан № 39 (7579)  «Мұғалжар» газетіне «Белсенді өмір – жүз 
жасты тойлауға кепіл» атты мақаласы жарияланды. 
Сырттай олимпиада:
•Облыстық «Ақтөбе-Дарын» өңірлік ғылыми-тәжірбиелік  қосымша білім беруорталығы педагогтардың  кәсіби 
білімдерін, іскерлік шеберліктерін арттыру мақсатында ұйымдастырылған облыстық  педагогикалық 
олимпиадаға А.К. Саркулова, Н.Н. Бақтығалиева қатысты. Бірінші тур бойынша портфолио тапсырды, екінші 
турда тест тапсырды.
6 «б» сыныбында Төлегенов Мирланның бағасы  «4» тен  «3» - ке түсті. Спорттық жарыстарға қатысуына 
байланысты сабақтан көп қалып қойды. Қосымша жұмыстар жүргілуде.
7а класында әдебиет пәнінен -5%-ға төмендеуі бала санының өзгеруіне байланысты (Мизаш Артур – Ақтөбе 
қаласындағы мектепке ауысуына байланысты, бұл оқушы үздіктер  қатарында болды)
7 бкласында қазақ тілі пәнінен -12% -ға,әдебиеттен -6% төмендеуі, Өмірзақ Г, Русланов Б «3»-ке шықты. 
Аталған оқушылар көбіне талдаудан қиналады.Сұрақтарға жауап беру барысында сөз табы тарауы бойынша 
білімдері орташа.Ата-аналарымен сөйлесті, бірақ нәтиже қанағаттанарлық. Алдағы уақытта қосымша 
сабақтарда жіберілген қателер бойынша жұмыс жасаймыз.
8 а класындағы  -6% бала санының өзгеруіне байланысты(Әбжамиева Ә – мекенжайын өзгертіп, қоныс 
аударуына байланысты, бұл оқушы екпінділер қатарында болды)
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8 «б» сыныбында  +13%  болу себебі, Мажитова Жазираның бағасы «4»- ке көтерілді. Өйткені оқушының 
сабаққа ынтасы жақсарып, берілген тапсырмаларды уақтылы орындады.
9 б  класы бойынша -17%   көрсетіп тұрған себебім: 2013-20104 оқу жылында I  тоқсанда бала саны -17 болды, 
биыл 15, екі оқушы Дамирова А мен Кенжебаева А басқа мектепке ауысты, бұл оқушылар менің пәнімнен озат 
және екпінді қатарында  болды. Қияс Ә  пен Лұқпан Ә «4» бағадан «3»-ке түсті.Осы екі оқушы жөніде класс 
жетекшісімен, ата-анасымен сөйлесіп, ескертілді. Қосымша сабаққа келген жоқ. Әлде де осы екі оқушымен 
қосымша жұмыстар ұйымдастырылады.
9 орыс класындағы  -3% бала санының өзгеруіне байланысты (Наурызбаев С– мекенжайын өзгертіп, қоныс 
аударуына байланысты, бұл оқушы үздіктер қатарында болды)
10 орыс класында қазақ тілі мен әдебиет пәнінен білім сапасының өзгеруі бала санының азаюына байланысты.

* * * * *

Қ. ЖҰБАНОВ ЗЕРТТЕУЛЕРІНДЕГІ ЯССАУИ ТАҒЫЛЫМЫНЫҢ ТАРИХИ МӘНІ
Профессор Қ. Жұбанов Қожа Ахмет Яссауидің тарихи тұлғасы хақында

Дошниязова Г.Ә.  қазақ тілі және әдебиет пән мұғалімі

Қ.Жұбановтың  Хикметтегі  бүгінгі  ұрпақ  үшін  зор  танымдық  мәні  "Ясси  суының  аралығында  асыл
гаухардың бір бөлшегі жатыр. Ол машаихтардың бастығы болған менім шайхым Ахмет... Ахметтің тұрған жері
Түркістан қаласының біріндегі Ясси, атты қышлақ "-деген жолдарға ерекше көңіл аударады. Бұған қарағанда, –
дейді зерттеуші ,- "Ясси" судың аты болған болады болады. Мүмкін, қазіргі Сырдарияның ескі аты болса да
ғажап емес... Ахметтің туған, өскен мекені Түркістан жерінде Яссы деген судың немесе қышлақтың аты болып
шығады.  Әрине,  қазіргі  тарих  ғылымының  ілгерілі  зерттеуі  арқасында  жалпы  ғылым  дамуы  жоғарыдағы
байламды дұрысқа немесе бұрысқа шығарар. Алайда, Қ.Жұбановтың ой қисынындағы зор танымдық бағытты,
үздік үлгіні жоққа шығару мүмкін емес.
     Ғалымның  "Қожа" сөзінің төркінін талдауы да әлеуметтік- философиялық танымға ұласуымен құнды. 
Қ.Жұбанов ол Ахметтің нәсілдік тегі (сүйегі) туралы айта келіп былай дейді: "Ахметтің сүйегі – Қожа."Қожа" 
парсы сөзі, араб тілі бойынша төре – сүйек деген мағынаға келеді... Ол кездерде"қожа" деген атақ қауымдар 
арасында беделді, мақтанышты лауазым болып келген сияқты . Қожа сүйекті адамдардың, әлеуметтік топтардың
басқа бұқара халыққа қарағанда артықшылығы, бірқатар жасанды праволары да болғанға ұқсайды" .
      Гуманист, ұстаз – тәлімгер, өнегелілік пен кішіпейілділік үлгісі Құдайберген Қуанұлы, жұртшылыққа 
Ахметтің   қожа тегінен екенін түсіндіре отырып, хан бол, қожа бол, ақсүйек бол адамгершіліктен аттама, 
өйткені басқа қонған бақ та, отырған тақ та күндікшеме, білімділік деңгейі де салыстырмалы, ендеше "бармын 
деп таспа, көп білемін деп өзіңді өзгеден жоғары ұстама " деп ой тастайды."Хикметтегі" "Ахмет, сен" мен 
Қожамын – ақсүйекпін – деп лепірме,мақтанба, бұл дүние – тиянақсыз нәрсе , бүгінгі  Қожа ертең құл, істің 
соңы белгісіз. Сен   "мен білімдімін " – деп мақтанба, мүмкін сенің білдім деп жүргенің шын білік емес, ұсақ–
түйек шірік нәрселердің жинағы шығар" – деген жолдарды оқырман назарына ұсынады. Зертеуші, бұл 
жолдарды бүкіл түрік дүниесі әулие санаған ғұлама Қожа Ахмет Яссауидің беделін түсіру үшін емес, керісінше 
басқаларға, кейінгі ұрпаққа,бүгінгі басындағы  күндікше бағы мен астындағы тағының арқасында кеуделеріне 
нан пісіп,"өзім білділікке" салынып жүргендер  мен солардың көлеңкелеріндегілерге ескертпе ретінде 
келтіргендей.
      Қожа Ахмет Яссауидің тұлғасының қалыптасуына өзінің зор үлесін тигізген Ахметтің пірі болған, ұлы 
ұстазы Арыстан Баб болатын.Арыстан Баб есімі Отырар, Сайрам, Йасы өңіріндегі сопылардың рухани ұстазы 
ретінде кеңінен жайылған. Ел арасында "Арыстан Бабқа түне,Қожа Ахметтен тіле, деген ұлағатты сөз бар. 
Арыстан Баб есімі Қожа Ахметтің "Диуани хикметінде" жиі аталады.Өлең жолдарынан Арыстан Бабтың 
ұстаздық қызметі айқын байқалады. Бірінші хикметте "жеті жаста Арыстан Бабама бердім сәлем"деп ұстазымен
алғаш кезіккен уақытын көрсетеді және бұл кездесу ақын өмірінде шешуші болғанын екінші хикметтегі мына 
жолдар байқатады:
                      "Жеті жасымда Арыстан бабам іздеп таптым,
                       Көре сала пердемен бүркеп жаптым.
                       Биһамди–л-Лахи таныдым деп ізімді сүйді,
                       Сол себептен алпыс үште жерге кірдім".
   Филология ғылымдарының докторы, профессор Аслан Жақсылықовтың Қожа Ахмет Яссауи туралы жазған 
эссесінде мынадай деректер келтіріледі:" Арыстан–баб и Ахмед Яссави из одного рода,шейхов , ведущих свою 
родословную от хазрета Али, сподвижника и зятя пророка Мухаммеда.В мусульманских странах бытует до сих 
пор легенда о том, что умирая,пророк передал дочери,Фатиме, хурму со словами,что этот плод должен быть 
отдан святому по имени Ахмед, который когда-нибудь объявится на Востоке. Народ считает,что это было 
сделано шейхом Арстан-бабом. Многие  мусульмане также считают, что об Ахмеде предсказывал и Иисус. На 
родном языке Иисуса (арамейском), Утешитель должно звучать как Ахмад".      
 Аталмыш шығарманы оқи отырып, профессор, ғалым Қ.Жұбановтың жалпы дін тарихына  жетіктігін, оның 
ішінде ислам дінінде кездесетін 
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айтулы тұлғалар тарихы туралы терең білетіндігі мен мұсылман қауымының бас кітабы – құраннан мол 
хабардарлығына мұсылман әлемінің әдет – ғұрып, салт – сана дәстүрлеріне де жетіктігіне тәнті боласың.
Профессор Қ.Жұбановтың ирандықтарға алғаш дін үйретушілердің – иран тілін білетін араб халықтарынан 
болса, біздің түркістандықтарға дін үйретушілер түрік тілін білетін көрші ирандықтардан болды деген пікірі де 
зиялы қауымды елең еткізері анық. "Сонымен, автор ойынша қожалар жергілікті халықтардан абыздар, 
молдалар шыққанға дейін, тіпті одан кейін де ұзақ ғасырлар бойы ислам дінін үйренуші жасақ болып қала 
берді. "Қожа" аталғандар жергілікті халық арасында ерекше құрметке ие болып, олардың балаларын "Қожа" 
атымен байланыстырып, Қожамберді, Қожағұл, Қожалепес, Қожамжар, Қожамсейіт, т.б қоюларының мәнісі де 
осы себепті"-  деп профессор А.Тайжанов өзінің пікірін білдіреді.
      Осындай талдау мен таным методологиясын басшылыққа ала отырып, профессор Қ.Жұбанов Шыңғыстың 
шығу тегі мен үрім бұтақтарының жалғастығын, бізге жеткен ұрпақтарын сөз етеді. "Тарих, әдебиет 
кітаптарының мағлұматтарына қарағанда – дейді зерттеуші – Шыңғысханның, оның немере, шөберелерінің 
маңғұл екендігі аталады да, бірақ кейінгі ұрпақтарының маңғұл екендігі айтылмайды". Осыдан кейін ол: сонда 
Шыңғыс ұрпақтары құрып кеткен бе?- деген риторикалық сұрақ қояды да, жауапты өзі береді. Шындығында 
олар көтеріле көшіп, бір жаққа ауып та кеткен жоқ. Қайта Шыңғыс тұқымының қаулап өсуіне өз кезінде 
қолайлы жағдай болды. Бірақ олар да жоғарыдағы "қожалар" сияқты бірер ғасырдың ішінде-ақ өздерінің әуел 
бастағы нәсілдік белгілерін жоғалтып, жергілікті көпшілік қауымға сіңісіп кетті.
      Ғалым мұндай жағдайлардың мұсылман әлемінен түркі жұртшылығына ғана тән емес, бүкіл дүйім жұртқа, 
ұлттарға тән екендігін түсіндіреді."Мәселен,- дейді ол, - А.С.Пушкиннің әке жағынан үлкен атасы "Даниял" 
деген кісі орыс нәсілді емес, араб нәсілді адам еді. Бірақ осы күні А.С.Пушкинді ешкім "ол орыс емес" еді – деп
айта алмайды, айтуға мүмкіндігі де жоқ. Өйткені Пушкиннің өскен өнген қоғамдық ортасы, оның тілі мен салт –
санасы – бәрі де қалың орыс халқының болмысында жасалды" 
      Ғалымның Қожа Ахмет Яссауидің туған және өлген жылдарын зерделеуі де ғылыми-тарихи тұрғыдан 
нанымды деректер мен сенімді сипаттарға толы. Әсіресе Қожа Ахмет Яссауидің туылған және өмірден өткен 
уақыты, қанша жас жасағандығы тұрғысындағы ой түйіндері өзінің аналитикалық ерекшелігімен құнды.
      Қ.Жұбановтың Яссауи ақынның әйелге көзқарасын талдауы
Профессор Қ.Жұбановтың ерекше мән берген бұл саласы ғалым азаматтың әдеби-мәдени мұраға деген үлкен 
жауапкершілігін көрсетеді. Өйткені әдеби мұра көркем әдебиеттің, көркем ойдың, сөз өнерінің өткен дәуірден 
қазіргі заманға жеткен туындылары. Ол халықтың әр түрлі тарихи кезеңдегі мәдени өрісінің, әлеуметтік хал-
жайының, тілдік, эстетикалық талғамның айғағы.
«Мұра-хаттар. Түрки әдебиеттер тілінің танымы» очеркі кеңес өкіметі тұсында жарық көрмеу себептері: 
•әдеби мұраға көзқарас әр қилы болды;
•түркі халықтарының бай әдеби мұраларына тұрпайы социологиялық жолмен қарап, оларға біржақты баға 
берілді;
•мұралардың көпшілігі «халықтық емес» деген тұжырымдар  жасалды;
•Қожа Ахмет Яссауиді  «бұқарашыл» деді;
•оған суфизм жолындағы діндар, пессимист, елді өмірден  түңілдіруді мақсат тұтқан «сары уайымшыл адам» 
деп ат қойып,  айдар тағылды;
•тоталитарлық мемлекет тұсында олардың атын ататпауға күш  салып бақты.
Қазақта «Ештен кеш жақсы дейтін мақал бар», сол сияқты Құдайберген Жұбановтың осы еңбегі соншама 
жылдар өтсе де, еліміздің егемендік алғанының арқасында ғана баспа бетін көріп, халықтың назарына ұсынуға 
мүмкіндік алды. 
  Ендігі жерде ғалым Яссауи шығармасын зерттеу, аудару маңыздылығын немен, қалай дәлелдейміз деген 
сұраққа жауап іздейміз. Ғалым Яссауи шығармасын зерттеу, аудару маңызын немен, қалай дәлелдейді?
Ең алдымен түркі әдебиет тілі қарастырылмас бұрын Ахмет Яссауидің өзі туралы тың деректер айтылады. Қожа
Ахмет Яссауидің қоспасыз шын аты «Ахмет» екенін айтады да, Қожа-нәсілдік лақап аты (тегі), ал Яссауи деген 
сөз - Қожа Ахметтің тұрақты мекенінің аты деп түсіндіреді. Сол сияқты «Диуани Хикмәттің» беташар сөзіндегі 
«Ахметтің туған жері Түркістан қалаларының біріндегі «Ясси» деген «қышлақ» деген сөзді негізге ала отырып, 
Қ.Жұбанов Ахметтің туған, өскен мекені өзіне аты-жөні ретінде  берілген дейді. Сонда бұл сөздің түбірі «Ясса» 
болса,     -у, -и жұрнақтары араб-парсы тілінде меншіктілік мағына беретін жұрнақ, яғни тіркестегі мағынасы 
Яссауилік Ахмет дегенді білдіреді. 
  Ал енді Ахметің нәсілдік тегіне (сүйегіне) келейік. Ғалымның түсіндіруі бойынша Ахметтің сүйегі - Қожа. 
«Қожа»- парсы сөзі, қазақ тілі бойынша төре – «сүйек» деген мағынаны береді. Бұрынғы кезде танымаған біреу 
туралы «оның сүйегі кім екен?» деп сұраған. Сонда бұл сұраққа «сүйегі қырғыз екен», «өзбек екен» деп жауап 
берген. Сонда «Қожа Ахмет Яссауи» деген атаудағы «Қожа» деген сөз нәсілдік текті білдіретін айқындауыш деп
түсіндіреді. 
  Біздің Қазақстан халықтарының ескіден келе жатқан жазба әдебиет мұраларына аса мән берген Қ.Жұбанов 
Қожа Ахмет Яссауи жазып қалдырған, осы күнге дейін көпшілік арасында тарихи бағасы мен сүйкімділік 
беделін жоймай келе жатқан «Диуани Хикметін» ескіден қалған жазба әдебиет мұрасы деген. Себебі сол 
замандағы бірқатар оқығандар біздің жазба әдебиетіміз Бұқар жырау толғауларынан бастау алады деп, қазіргі 
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қазақ атанып отырған халқымыздың қазақ атанудан бұрын да өмір тіршілігінің болғанын білмейді. Бірқатары 
біле тұрса да, ескі әдебиетті керексінбеген, сондықтан да Қ.Жұбанов қазақтың данышпан Абайы: 
               Ақылды қара қылды қырыққа бөлмек,
               Әр нәрсеге өзіндей баға бермек,- дегендей, 
Қожа Ахмет Яссауидің «Диуани Хикметін» тауып оқып, ең соңғы шегіне шейін, егжей-тегжейіне дейін 
қалдырмай тексерген. «Диуани Хикмет» діни үгіт жырлар болумен бірге, сол кездегі өмірдің түрлі кезеңдерін 
қамтыған. Соның ішінде, әсіресе, ғалымның көңілін аударған 95-толғауы болды. Бұл толғау жауға шабылған 
елдің жай-күйін суреттеуге арналған. Осылардан мысал келтірейік:
                   Әй,  достар, заман ақыр болды,көрің,
                   Кәпірлер дүние-әлемге толды, көрің!
                   Балық жаннан ізгілік ниет қашты-
                   Сол үшін тәңірім ашу қылды, көрің!
                   Ғалымдар ғылымдарын малға сатты,
                   Өздерін көре-біле оққа атты,
                   Сондайдың арам пейіл кесірінен 
                   Тұтқынға балаларым салды, көрің!- деген жолдарда түркістандық елдердің ауызбіршілігі болмаған, 
себебі қара халыққа хан-сұлтандардың қамқорлығы, ғалым-ғұламалардың мейірімі түспеген тәрізді. Соның 
салдарынан жергілікті халықтың шеттен келген басқыншыға күресі әлсіз, бытыраңқы болғанға ұқсайды. 
Сонымен қатар, сол кездің өзінде-ақ жергілікті халықтың әлеуметтік, саяси тағдыры хан-сұлтандардың, ғалым-
ғұламалардың қолында болғандығы көрінеді. 
Пейілімізден (жасаған) бізге ашу қылды, халық
                  Масқара ауыр жаза бұл қаншалық
                  Сұлтандар хайыр есігін байлап қойды,
                  Сол үшін жүз мың бәле келді, көрің,-деген жолдар да осының дәлелі.
                 Аналар не қыларын білмей қайран,
                 Запырандай қызыл жүзін дерт сарғайтқан
                 Әй, ботам! Әй,құлыным! деп еңіресіп,
  Жағасын жыртып, шашын жұлды, көрің, - деген жерлерде түркістандық халықтардың бірқатар әдет-
ғұрыптары да көрініс береді. Намыс қысқан қайғының үстінде ерлер өз жағаларын өздері жыртып, әйелдері 
қара жамылып, өз шашын өздері жұлады екен. Сонымен қатар « Әй,ботам! Әй, құлыным!» деген тіркестерден 
сол кезде елдің күн көрісі негізінен ауыл шаруашылығы, мал өсіру болғандығы байқалады.
   Толғаудағы  «Ардақталып өскен есіл ғана сәулелерім-ай! Қайтейін, жаудан қорыққыннан жүректерің ұшып 
кеттің-ау!» деген сөздер мен «Жанымнан артық көрінген жан сәулелерім-ай! Қайтейін, дінсіздердің қолына 
түсіп қор болдыңдар-ау!» деген тіркестерден іші-бауыры елжіреп, ұлдардан айрықша, жаулардың қолына түскен
қыз бен әйелдерді шын жүрегімен есіркеуі – сол кездегі адамдардың әйелге деген көзқарасының қандай 
дәрежеде екенін көрсетеді. Құдайберген Жұбановтың ойынша, Қожа Ахметтің,оның тұсында болған 
түркістандық халықтардың әйелге көзқарасы Октябрь революциясынан бұрынғы қазақ ерлерінің әйелге деген 
көзқарасынын  да, Бұқар жыраудың тұсындағы қазақ ер-азаматтарының әйелге көзқарасынан да басқаша тәрізді.
   Қожа Ахмет әйелді өте ардақтаған. Ол әйел затын ардақтауды адамгершілік, ұждан, сезімшілдік белгісі деп 
түсінген. Құдайберген Жұбановтың 95-толғаудағы 12-ғасыр кезіндегі түркістандық азаматтардың әйелге деген 
бірден-бір көзқарастарын жалаң айтып қоймай,осы жырды 15-ғасырдағы Бұхар жыраудың «Тілек» деген 
толғауымен және революцияның алдында 20-ғасыр басында жазылған Сұлтанмахмұдтың  «Қамар сұлу» 
романындағы жас жігіттің әйел-қыздарға жазатын ғашықтық арнауымен салыстырған. Енді ғалымның осы 
пікірлеріне тоқталайық.
Қожа Ахметтен 600 жыл шамасынан кейін өткен Бұқар жырау:
               Бесінші тілек тілеңіз,
               Он бармағы қыналы,
               Омырауы жұпарлы,
                Хош иісі аңқыған 
               Дуалы қудай шалқыған.
               Хұлқыменен күйдірген,
               Назыменен сүйдірген 
               Ардақтап жүрген бикешің 
  Жылай да жесір қалмасқа,-деген жырында, аз да болса, ерлердің әйелге деген жыныстық көзқарасы туралы 
пікір жоқ емес. Мұнда: «ердің өзінің өлгенінен де,әйелінің соңында жылап қалғаны ауыр,»-деген пікір бар. 
Бұқар тұсындағы қазақ ерлерінің әйел туралы бұл пікірі Яссауи тұсындағы түркістандық ерлердің әйел хақында
түйген пікірлерімен ұқсас. Ал енді бірде Бұқар жырау: «Әйел ерді хұлқыменен күйдірген, назы-бояуымен 
сүйдіретін болсын»-дейді. «Мұнысы Октябрь революциясының алдындағы қазақ ерлерінің әйел затына деген 
көзқарасына бір табан жақындай түседі»-дейді Құдайберген Жұбанов.Бұған дәлел ретінде Сұлтанмахмұдтың 
«Қамар сұлу» романындағы Ахметтің Қамарға ғашықтық хатынан мысал келтіреді:
       Сұлу Қамар,ақын Қамар,жаным Қамар!
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       Қамаржан,сені ойласам,ішім жанар.
       Үлбіреген аузыңнан бір сүйгізсең,
       Ішкендей кәусар суын мейірім қанар.
   Қорыта келгенде, әйелдер туралы халқымыздың тарихының үш кезеңінде айтылған бұл үш өлеңнің 
мазмұнының бір-бірінен азды-көпті басқалығын айтқан. Санамалап айтқанда, Қожа Ахмет әйелге өмірлік 
жолдас ретінде қараса, Октябрь революциясының алдындағы қазақ ер-азаматтары әйелдерге тән құмарлық-
нәпсі ләззатының көзі деп қараған. Ал Бұқар жырау тұсында қазақ ерлері әйелдерге екі жақты көзқараспен 
қараған.
   Ертедегі ата-бабаларымыз ескі салт,көне дәстүр ойынша әйелдерге кемсітушілік көзбен қарамаған. Ата-
бабамызда «әйелдердің жолы үлкен», «қыздың жолы жіңішке» деген үлгілі сөздер бар. Мысалы бұрынғы кезде 
әйел мен еркек бір көлікке мінгесу керек болғанда, «әйелдің жолы үлкен» деп ескіден келе жатқан дәстүр 
бойынша көліктің алдына әйелді отырғызытын заң да сақталып келген. Міне, осылардың бәрі қазақ халқының 
ежелгі салтының жұрнағы еді.
   «Ал енді әйелдерді ерлерден кем көрушілік,»-дейді Құдайберген Жұбанов – ислам дінінің күш алуымен бірге 
келіп, бірте-бірте қазақ халқының салт-дәстүріне айналған. Алайда Қожа Ахмет Яссауи ислам дінін қаншама 
қуаттайтын болғанмен, «әйелдерді құрметтеу» жөнінде ата-бабалардың ескі салт-дәстүрін қастерлеп,одан аттап 
өте алмаған тәрізді. Тіпті, онымен де қоймай, Қожа Ахмет діни суфылық жиналыстарға ерлермен бірге жас 
әйелдер мен қыздарды да қатынастыратын болған. Сол үшін ол Баба Мәшіннен 500 қамшы жеген болатын. 
Міне, сондықтан да «біз қазақ тарихының үш дәуіріндегі үш кісінің аузымен әйелдер туралы айтылған өлеңнің 
бір-бірінен азды-көпті басқалығына таңырқарлық ешнәрсе жоқ»-деді Құдайберген Жұбанов.

* * * * *

ҚЫСҚА МЕРЗІМДІ ЖОСПАР

                                                                          Саркулова А.К.  қазақ тілі және әдебиет пән мұғалімі

Күні: Пәні: қазақ тілі Класы:
9 
«орыс»

Тақырыбы: Ә.Қастеев. Қалау рай
Мақсаты Қалау райдың жасалу жолдарын игеру, мәтін мазмұнын өз бетінше 

меңгеру,  жаттығу жұмыстарын орындау арқылы ауызша, жазбаша тіл 
мәдениеті қалыптасу, шығармашылық қабілеті шыңдалу

Күтілетін  нәтиже Сөйлем ішінде қалау райды ажырата алады;
Мәтінді өз бетінше меңгереді;
Өзіндік пікірі қалыптасады;
Өз бетімен, жұппен, топпен жұмыс жасауға дағдыланады;

Түйінді идеялар (кілтті сөздер) «Біле бер қанша білсең тағы білесің. Жетерсің мақсатыңа біле-
біле» /Жүсіп Баласағұн

Сабақ кезеңдері: Сабақ барысы Бағалау ресур
стар

1. Кіріспе 1. Оқушыларды түгелдеу, сабаққа 
назарын аудару
2. Психологиялық дайындық
3.Үй тапсырмасы
I топ Қазақ бейнелеу өнеріндегі 
тарихи тұлғалар
II топ Өз өлкеміздегі суретшілер 
туралы
4. Топқа бөліну (мозаика 
құрастыру арқылы)

Үш шапалақ
Топбасшысын сайлау, 
бағалау парақшасын тарату 

Оқул
ық, 
презе
нтаци
я
Суре
ттер 
топта
масы

2. Тұсаукесер 1.Ой шақыру  2.Ә.Қастеев суретін 
көрсете отырып, оқушылардың 
пікірін тыңдау
2. Ә.Қастеевтің өмірбаяны туралы
бейнебаян  ұсыну

Слай
д 
бейне
баян

3. Негізгі 
бөлім 

1. Мысалы:
Ол суретші болғысы келді. 
Қалау рай--------- Жасалу жолдары
Негізгі етістік+  -ғы, -гі,  -қы,  -кі 

Сызб
а
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+ тәуелдік жалғауы + кел 
(төменгі сыныпта өткен 
білімдерін еске түсіру);
2.Мәтінмен жұмыс
 “Жеделдете оқу” әдісі
 Жұппен, топпен талқылау
 Жоспар құру
 Суреттер сөйлейді;
(Оқушыларға Ш.Уалиханов, 
Алматы, Түрксіб теміржол, 
Мәскеу, көрме суреттерін 
көрсетемін. Оқушылар мәтін 
бойынша түсінгендерін айтады.)
3. “Ойлан, тап” Мәтіннен 
берілген  етістіктерді қалау райға 
айналдырады.
 І топ                              ІІ топ
Жазады                              Білім 
алады
Сабақ алады                      Сурет 
салады
Қатысты                            Үйренеді
Ұйымдастырды                
Таңғалдырады
4.«Қалам үстел ортасында» әдісі
Етістіктен қалау рай жасап, 
сөйлем құрап, ортаға қаламдарын 
тастайды. Кез келген оқушы өзіне 
ұнаған қаламды алады, сол қалам 
иесінің сөйлемі оқылады.
Біл, айт, бар 
5.Сергіту сәті  
(Оқушылар мақал – мәтелдегі 
сөзге сурет салады.)
Туған жерге туың тік
Күш - білімде, білім – кітапта.
Отансыз  адам - ормансыз бұлбұл.
Ай жарқырап күн болмас, 
Өтірік жарқырап шын болмас.
Есек мінген ат сұрамайды, 
Балық  жеген ет сұрамайды
6.Поэзия минуты 
Өлеңді оқу,қалау райлы 
етістікті табу
Гүлі сұлу орманды,
Сусатпағым келеді.
Жүзі жылы жандарды, 
Құшақтағым келеді.

Қызыл, көк, жасыл түстер 
арқылы

Смайлик арқылы  

Оқул
ық, 
плака
т, 
марке
р

4. Қорытынд
ы

1.Эссе «Мен таңдаған мамандық»
(қалау райлы етістіктерді 
қатытыру арқылы)

Оқушылар жазған эсселерін 
жұпта, топта талқылап, 
аудиторияға үздігін ұсынады

Топб
асшы
сы 
бағал
ау

Қосымша оқу 
Үйге тапсырма

Мәнжазба
Деңгейлік тапсырмалар

Рефлексия Түсінікті болды, белсенді қатыстым, мен үшін жаңалық, қызықты өтті

САБАҚТЫҢ ТАҚЫРЫБЫ: М.МАҚАТАЕВ «ҚАРА ӨЛЕҢ»
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 Бақтығалиева  Назгүл Набидуллаевна
қазақ тлі және әдебиет пән мұғалімі

Сабақтың тақырыбы: М.Мақатаев «Қара өлең»
|Мақсаты
1. Білімділік: ақынның өмірін, өлеңдерінің өзіндік табиғатын даралай, саралай отырып өзгешелігіне көңіл бөлу; 
оқушылардың мәнерлеп оқу, жаттау дағдысын қалыптастыру, өлеңді теориялық жағынан талдай білуге үйрету.
2. Дамытушылық: оқушының сөйлеу тілін дамыту, өз пікірі эстетикалық талғамы бар сауатты оқушыны 
дайындау; ауызша да, жазбаша да еркін, шешен, көркем сөйлеуге үйрету; оқушылардың ойлау қабілетін, 
тілдерін дамыту, байланыстырып сөйлеуге, салыстыра талдай білуге, ой ұшқырлығына баулу.
3. Тәрбиелік: өз бетімен іздене білуге, ой қорытуға дағдыландыру; оқушыларды отансүйгіштікке, тіл, сөз өнерін
қадірлеп, қастерлей білуге, адамгершілік қасиеттерге тәрбиелеу.
Сабақтың көрнекілігі: ақын өмірінен естеліктер, фотосуреттер, арнайы дайындалған слайдтар.
Сабақтың әдіс-тәсілдері :  Занков «Дамыта оқыту әдісі», Қараеев «Деңгейлеп оқыту әдісі»
Сабақтың түрі: жаңа сабақ
Пәнаралық байланыс: музыка, қазақ тілі ( шешендік өнер)
Сабақтың барысы. 
Ұйымдастыру
Оқушыларды үш топқа өз таңдаулары бойынша тең бөлу.
Психологиялық тренинг.( оқушыларды бір-біріне қаратып,бір-бірінің қолынан ұстап сәттілік тілету)
Қызығушылықты ояту( электронды оқулықтан М. Мақатаевтың «Поэзия» өлеңін тыңдату) .         
  Поэзия!
Менімен егіз бе едің!
сен мені сезесің бе, неге іздедім?
Алауыртқан таңдардан сені іздедім,
Қарауытқан тауларлан сені іздедім.
Сені іздедім кездескен адамдардан,
Бұлақтардан, бақтардан, алаңдардан.
Сені іздедім зеңбірек гүрсілінен,
Күннен, түннен, гүлдердің бүршігінен.
Қуаныштан, түршігу-күрсінуден,
Жүректердің іздедім дүрсілінен.
Сені іздедім сезімге у шараптан да,
Минуттерден іздедім, сағаттан да,
Сені іздедім.
Іздеймін тағат бар ма?
Сені маған егіз ғып жаратқан ба?
Балалар, бұл әннің авторы кім деп ойлайсыңдар? Бұл әнді кім орындайды?
Поэзия аспанында ән болып қалықтап, халықтың жүрегінен орын алған ақиық ақын, халықтың сүйіктісі- М. 
Мақатаев.
І.Өткен тақырыпты пысықтау сұрақтары
Туған жерің?
Ұланымын, Қарасаз деп аталатын ауылдың.
Туған жылың?
1931. Құрдасымын Шәмілдің.

Шыққан тегің?
Шаруамын. Бар тірілктен бағалы оны санаймын.
Білімің ше?
Орташа ғой. Алайда өзім жоғарыға балаймын.
Ана тілің ше?
Қазақща қысылғанда орысша, немісше де тағы бар.
Міндеттісің бе әскерге?
Міндеттімін. Біздің әлі жас кеуде.
Жауынгердің ұлымын ғой
Жанын қиған Мәскеуге.
Мекен-жайың?
Мекен-жайым – жер менің,
Жерде жүрген ақын деген пендемін.
Қалам, қағаз, уақыт бер тек аздаған,
Мен өмірді жырлау үшін келгенмін!
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1.Мұқағали Мақатаев қай жылы,қай жерде дүниеге келген?
қайталанбас дарын иесі 1931 жылы 9 ақпанда Алматы облысы Нарынқол ауданы қасиетті Қарасаз ауылында 
туған.
2. Мұқағали ақынның отбасы туралы не білесіздер?
Әкесінің аты-Сүлеймен,шешесі-Нағиман.Атасының аты-Мақатай,әжесі-Тиын,
әйелі-Лашын.
3. Мұқағали ақынның қандай өлеңдерін білесіңдер?
4. Ақынның үш бақыты не?Өлең қалай аталады?
     1. Халқы   2. Тілі  3. Отаны

«Қарасаз, қара шалғын өлеңде өстім,
Жыр жазсам оған жұртым елеңдестің.
Өлсе өлер Мұқағали Мақатаев.
Өлтіре алмас алайда өлеңді ешкім» Расында да, Мұқағали өлеңдері бәріміздің сүйіп оқитын жырларымыз 
болды. 
Ақын өмірі мен шығармашылығынан 5-кластан бері таныспыз. «Үш бақытым», «Фантазия» өлеңдерімен 
танысқан болатынбыз. 
Олай болса оқушылар « Мұқағали кім?» тақырыбында мен ұсынған плакаттарға өз ойларыңызды 
суреттеп,топтастырыңдар.

Топтастыру стратегиясы
                                  Тума талант                                                            ақиық ақын
            сазгер                                                                                                               жазушы

Публицист                                   ұстаз
                                       Драматург                                           үлкен суреткер
Оқушыларды шабыттандыру мақсатында « Үш шапалақ» әдісімен белсендіру.
ІІ.Жаңа сабақ
Ақынмын деп мен қалай айта аламын, 
Халқымның өзі айтқанын қайталадым.
... Күпі киген қазақтың қара өлеңін, 
Шекпен жауып өзіне қайтарамын, - деп ақынның өзі айтқандай, өзін өзгелерден ерекше көрмесе де, келешек 
ұрпақ Мұқағалидың арқалы ақын екендігін танып отыр.
Мұқағали бағы мен соры, күнгейі мен көлеңкесі қатар жүрген ақын. Оның бағы өлмес жыр жаратқаны, өтірік 
өлең жаза алмағаны, ойлау мен өрудің теңдесі жоқ классикалық, әлемдік биігіне көтергені.Соры өз қоғамы мен 
өз ортасына сыймай, қасірет шеккені, тапқан-таянғаны отбасын асырауға жетпей, өмірінің қиыншылықта 
өткені, соны дер кезінде өз замандастарының бағалай қоймағаны.
Бүгінде Мұқағалидың 13 кітабы бойынша 1834 өлең, 19 поэмасы бар екені анықталып отыр. Мұқағалидың 35 
мың жолға жуық өлеңіпоэзия сүйер қауымның іздеп жүріп оқитын жырына айналды. Ақын өлеңдерінің 100-ден 
астамын әндер жазылды. Соның ішінде 30-дан астам жауһар жырларына Нұрғиса Тілендиев ән жазып берген 
екен. 
Қазақтың қара өлеңі 11 буынды, бірінші, екінші, төртінші жолдары ұйқасатын, әр жолы төрт буынды сөзге 
бітетін бір шумақтан тұрады. Екі сөзден құралған «қара өлең»ұғымы бір қарағанда түсінікті сияқты. «Өлең» 
ұғымы қыпшақ тіліндегі «ұма»сөзінен шыққан екен. Бұл сөздердің бір-бірімен ұласуы, үйлесуі, ұйқасуы деген 
мағына береді. «Қара»- ол әлемнің алғашқы қалпы.Қара өлең ауыз әдебиетіне жатады.Оның иесі, авторы - 
халық.Табиғатқа таңдануды, әділетті, аңсауды, сұлулыққа сүйсінуді т.б бір шумақ қара өлеңмен сипаттау-
халқымыздың қанына сіңген қасиет.
Оқулықпен жұмыс
1)Өлеңді тыңдату
2)Оқушылар топта жұппен,топпен талқылап бір оқушы қысқаша түсінген мазмұнын айттыру.
ІІІ.Сатылай кешенді талдау
І топ
1. Авторы -М.Мақатаев (1931-1976) Қазақтың ақиық ақыны. Алматы облысы Райымбек ауданының Қарасаз 
ауылында дүниеге келген..
2. Тақырыбы – Тіл өнері, өлең - жыр құдіреті. 
Тақырып - автордың айтайын деген ойының негізгі арқауы.
3. Жанр түрі -поэзия (өлең)
Өлең дегеніміз-белгілі бір өлшеммен қиыннан қиыстырып, үйлесімді ырғақпен келетін өрнекті сөз жүйесі.
4. Идеясы  - халық өмірін қастерлеу, сөз өнерін бағалау, ел алдында кішіпейіл, ізетті болу, борышын адал атқару.
Идея-тақырып арқылы автордың айтайын деген ойы мен мақсаты, арманы.
ІІ топ
5. Шумақ саны-4
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6. Тармақ саны- 16 тармақты
7. Бунақ саны-3 бунақты
8.  Ұйқас түрі- қара өлең ұйқасы (а, а, б, а)
ІІІ топ
9. Әдеби теориялық ұғымдар.
 Эпитет-сұмдық сыр, жат жер, қара көз;
Метафора- құдіретім, дәл өзіндей, күпі киген қазақтың қара өлеңін, шекпен жауып өзіне 
қайтарамын.
Ауыспалы мағынадағы сөздер:
Қазақтың қара өлеңі қаза болса, 
Көзден неге қара қан ағызбайын.
10. Негізгі түйін, тәрбиелік мәні. . Қара өлеңді қастерлеуге тәрбиелейді.Сөз өнерін жетік меңгеруге, ұлттық 
құндылығымызды дәріптеуге үйретіп, патриоттық сезімді оятады.
«Өлді деуге бола ма айтыңдаршы, өлмейтұғын артына сөз қалдырған»- дегендей, ол өлген жоқ, халқымен бірге 
жасайды. Мұқағали жырларын оқымайтын адам кемде-кем. Ақын сөзі кез- келген адамға –үлгі, өнеге, 
өсиет.Ақын Оразақын Асқар айтқандай «Жұмыр жердің қай түкпіріне барсақ та, Мұқағали алдымыздан 
шығады».Өйткені, халықтың жыры да, пірі де – Мұқағали.

IV. Сергіту сәті  - Балалар, келесі тапсырмаға көшпес бұрын, ойымызды, бойымызды сергітіп алайық.
-Мұқағали ағамыздың қандай әнін ұнатып тыңдайсыздар немесе өлеңін сүйіп оқисыздар.
1. « Бақыт деген...»
 Бақыт жайлы менің мынау білгенім. 
 Бақыт деген - бірде шаттық, бірде мұң. 
 Бақытты сол - тәрік етіп түндерін, 
 Бақыт іздеп азаптанса, кімде-кім. 
Бақыт деген - сенің бала күндерің 
 Бақытсыз-ақ бақытты боп жүргенің, 
 Бақытын да, басқасын да білмеуің 
 Бақытсыз-ақ ойнағаның-күлгенің. 
 Бақыт деген - әркімдерде бір арман, 
 Сол арманның шыққан жері құмардан. 
 Ал сен үшін бақыт деген - дәл қазір, 
 Бақыт жайлы жаза алмаған шығармаң. 
2. « Сарыжайлау»
Жазира, жасыл кілем өрнектелген,
 Туған жерге, дариға, жер жетпеген!
 Кең өлкем, әлдилей бер, сен деп келем,
 Аңсап келем, сағынып, шөлдеп келем.
Қайырмасы:
 Саумал бұлақ-балдай дәрім,
 Салқын самал-баурайларың.
 Саялаған, беу, туған жер,
 Сағындырған Саржайлауым!
V. Үш топқа тапсырмалар беріледі.

« Бес жолды өлең»

1.Зат есім- 
2.Сын есім-
3.Етістік-
4.Сөзді сөйлем-
5.Синоним-

Салыстыру
Мұқағали «Қара өлең»-Мағжан «Қазақ тілі»

«Сөз өнері», тіл  
туралы мақал - 
мәтел

VI. Шығармашылық жұмыс.
Білемін,
Керемет бір күн келеді!
Жайнайды жасыл бағым, гүлденеді.
Көремін, керемет бір күн кешемін!
Болашағым, сенімен бірге өсемін- деп жырлаған Мұқағали ағамыз  болашаққа сенді, өлеңінің өміршеңдігіне 
сенді. Олай болса оқушылар ақын ағамызға деген сырымызды,ойымызды, тілегімізді  әр топ өзінше жеткізуге 
мүмкіндік беріледі.
Эссе « Мұқағали атаға сыр...»
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І топ. Мұқағали атаға сыр
  Мұқағали Мақатаев... Осы есімді естігенде көз алдымда өр тұлғалы, кең иықты, көздері мейірім мен нұрға 
толы ақын бейнесі келеді. Сіздің өлеңдеріңіздіоқыған әрбір адам кең әлемді, халқын, туған жерін сізше сүйіп, 
сізше құрметтейтін болар.
  Мұқағали ата өте жас кезінде дүниеден өтті,  дегенмен де артына көптеген өлең шығармалар қалдырып кетті. 
Шіркін, Мұқағали ата қазір тірі болғанда өзі қалдырған қазыналарынан да өте көп жазбалар қалдырар еді. Неге 
ол  менің сүйікті ақыным?  Себебі, Мұқағали атаның жазған өлеңі мен шығармаларында терең ой, терең сыр 
бар. Ақын аузынан шыққан бір сөзінің өзі киелі, тәрбиеге үйрететін сөз.   .   
Мұқағали мәңгі менің жүрегімде
                          ІІ топ
Өздері шығарған өлеңдерін ұсынды
 Мейірімді көздерің
 Ұлағатты сөздерің
 Қазақтың нағыз ақыны
 Алабұртқан жүздерің
 Ғашықтықты жырлаған
 Ақиық ақын атанған
 Лашын атты жарыңмен
 Игі істер бастаған
Мұқағали атты ақын мәңгі бізбенен!
                      ІІІ топ
« Мұқағали» есіміне арнаған лебіздері:
М – Мұқағалидың
 Ұ – ұрпаққа
 Қ – қалдырған
 А – аманатын
 Ғ – ғасырлар
 А – арнасына
 Л – лайық
 И – иіліп, бас иеміз.- барлығы бірге.

Бағалау;
№ Бағалау өлшемдері Өзін-өзі 

бағалауы
Көршісінің 
бағалауы

Мұғалімнің 
бағалауы

1 Сабаққа қатыстым
2 Жеке жұмыс жасадым
3 Жұппен жұмыс жасадым
4 Түйінді ой айттым
5 Үштік жұмысқа қатыстым

Сабақтан алаған әсерлерін аты – жөндері жазылған жерге смайликтерді ілдіру арқылы білемін.

                            Сабақтың тақырыбы: М.Мақатаев «Қара өлең»                                
Ұнады, керемет              Түсінбедім.                            Ұнамады, ішім пысты.

Үйге тапсырма  І. Міндетті деңгей. Өлеңді мәнерлеп жатқа айту.
* * * * *

САБАҚТЫҢ ТАҚЫРЫБЫ:  САН ЕСІМНІҢ СӨЙЛЕМДЕГІ ҚЫЗМЕТІ

Шарафиева  Д.Х. қазақ тлі және әдебиет пән мұғалімі

Пәні : қазақ тілі Сыныбы: 7 қазақ класы
Сабақтың тақырыбы:  Сан есімнің сөйлемдегі қызметі
Мақсаты: Оқушылардың сан есім туралы түсініктерін кеңейту, пәнге деген қызығушылықтарын арттыру.

52



Міндеті: А)  Білімділігі: оқушылардың сан есімнен алған білімдерін еске түсіре отырып,сөйлемде атқаратын 
қызметі туралы түсінік беру, деңгейлік тапсырмаларды орындату.
В) Дамытушылығы: білім алушыларды бір- бірімен ауызекі тілде сөйлесуге, қазақ тілінде сауатты жаза білуге, 
негізгі ойды табуға дағдыландыру
В) Тәрбиелігі: оқушыларды жылдамдылыққа, іскерлікке , белсенділікке тәрбиелеу.
Сабақ түрі: аралас сабақ  Әдісі: түсіндіру, талдау, сұрақ - жауап
Көрнекілігі: кеспе қағаздары
І. Ұйымдастыру кезеңі: амандасу,түгелдеу,сабаққа әзірлеу.
ІІ. Үй тапсырмасын тексеру: 70-72 жаттығулар, ережеден сұрақ.
ІІІ.Жаңа сабақ
1.Сан есім заттың санын, мөлшерін,ретін білдіретіндіктен,әдетте, сөйлемде анықтауыш болады.
Екі достың бірі ыңғайлы, біреуінің ебі жоқ.
2.Сан есімнің жіктеліп келіп немесе көмекші етістіктермен тіркесіп келіп, баяндауыш болады.
Атадан – алтау, анадан -  төртеу, жалғыздық көрер жерім жоқ.Біз екеу едік.
3.Сан есім атау септікте тұрып бастауыш болады. Мысалы, Алтау ала болса, ауыздағы кетер, төртеу түгел болса,
төбедегі келер.
4.Сан есімдер септік тұлғасында да, септелмей де етістің алдында келіп, пысықтауыш болады. 
Кездесіп жетпіс үште іздегенім.
Біз екі-екіден бөліндік.
5. Сан есім барыс, табыс, жатыс, шығыс, көмектес септіктердің бірінде келіп, толықтауыш болады.
Білікті бірді жығар, білімді мыңды жығар.
6.Сан есім зат есіммен я қатыстық сан есіммен тіркесіп келіп, сөйлемнің күрделі мүшесі қызметін атқарады.
Біз үш түрлі  кедергіден өттік.  Гектарынан он бес центнер бидай орылды.
Оқулықпен жұмыс. 73- жатттығу. Сөйлемдерді көшіріп жазып, сан есімдер қай сөйлем мүшесінің қызметін 
атқарып тұрғанын астын сызу арқылы көрсетіңдер.
74- жаттығу. Мәтінді оқып шығып, құрамындағы сан есімдерге сұрақ қойып,қай мүше екенін, қандай сөзбен 
тіркескенін айтыңдар.
         Білімді бекіту. Деңгейлік тапсырмалар.
ІІІ деңгей. Сан есімдерді тауып, түрлеріне қарай ажырату. 
Он, жиырма, тоқсан, жүз,
Тойлаймыз ата тойын біз.
Ғабит ата өзіңдей,
Біз жазушы боламыз.
Жазған аңыз, ертегіңді,
Ынта қоя оқимыз.
Ойымызға тоқып, біз,
Ер жетеміз, өсеміз.
           Жұмбақтарды шешіп, ішіндегі сан есімдерді тауып, қай мүше екенін анықтаңыз. Асты сызылған сөздерге 
грамматикалық талдау жасаңыз.
•Бір ағаштың он екі бұтасы бар,
  Әр бұтағында отыз жапырағы бар,
Жапырақтың бір жағы ақ, бір жағы қара.( жыл,ай,күн мен түн)
•Қос қазық, екі желі, сегіз ноқта,
 Сөйлейді шежіредей, адам соқса. (домбыра)
•Екі достың бірі ыңғайлы, біреуінің ебі жоқ.
  Екеуін де бірдей көркем, маған артық-  кемі жоқ. (оң қол мен сол қол)
Шығармашылық диктант.  Сан есімдерден кейін тиісті тыныс белгілерін қойып, сан есімдерді сөзбен жазып, 
мағыналық түрлеріне қарай ажырату.
30дан, 40 қа,5  класс, 3 қатар,32 мектеп, ХХІ ғасыр,4 тен1, 20 том, 7сәуір, 2006 жыл, 40таған, 50лерде, 40тан 
астам, 10дарда,10,5.
Қорытынды:  Сан есім туралы сұрақтармен қорытындылаймын.
Үйге: 75-  жаттығу. Жаттығуды шартына сай орындау. Сынақ тапсырмасы.
Бағалау. Оқушылардың білімін бағалау. 

* * * * *
  

ЕМБІ ҚАЛАСЫ №1 ОРТА МЕКТЕБІ ОРЫС ТІЛІ МЕН ӘДЕБИЕТІ  ЖӘНЕ ШЕТЕЛ ТІЛІ
МҰҒАЛІМДЕРІНІҢ  ӘДІСТЕМЕЛІК БІРЛЕСТІГІ

Өзекті мәселесі: Оқушыларды оқыту мен тәрбиелеуде жаңа технологиялық әдіс-тісәлдерән қолдана отырып , 
олардың оқу танымдық ірекеттерін жетілдіру.
Міндеті:
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• Барлық типтердегі сабақтарды өткізудің жоғары әдістемелік деңгейін қамтамасыз ету.
• Жас мамандырын кәсіби тұлғасын қалыптастыру.
• Әдістемелік бірлестік мүшелерін кәсіби білік  біліктілігін көтеру.
• Оқу-тәрбие үрдісіне жаңа технологияларды еңгізу.
• Оқушылардың бойында рухани-адамгершілік қасиеттерді қалыптастыру.
Мақсаты:
Жеке тұлғаның қабілетің дамытуда жүйелі білім беру ортасын құру және ақпараттық технологияларды 
тәжірибеге еңгізу, көптілдікті үйренудің тиімді әдістерін практикада қолдану.

№ Мұғалімнің аты-
жөні

Бітірген оқу
орны, 
бітірген 
жылы

Диплом 
бойынша 
мамандығы

Пед стаж Санаты Курстар 

1 Кушербаева 
Гүлимжан 
Элебаевна

Орынбор 
ПИ-1979 
жоғары

орыс тілі 
мен әдебиет

33 жыл 6 ай І-
05.05.2009 
№225

2007 - №1098
03-14.02.14  №0007412

2 Айтмамбетова 
Балжан 
Умирзаковна

Атырау ПИ-
1994 
жоғары

орыс тілі 
мен әдебиет

23 жыл 3 ай Жоғары
27.05.2014
№644

2011 - СТО №0363011

3 Сартаева 
Айнагуль
Чукановна

АГУ 
жоғары 
1998 
жоғары

орыс тілі 
мен әдебиет

23 жыл 4 ай І-31.05.12 
№185 2010 - №0202166

2011 СТО  №0362803
Модуль-2008

4 Оспанова 
Гульжанат 
Сериковна

Ақтөбе 
гуман 
колледж-
2006
Арнаулы 
орта

Бастауыш 
класстың 
орыс тілін 
оқыту

8 Санатсыз 
2013 -№0044457

№ Мұғалімнің аты-жөні Бітірген оқу орны, бітірген жылы Диплом бойынша 
мамандығы

Пед 
стаж

1 Айтмаганбетова Эльмира 
Кенжебековна

Ө.А.атындағы Жезқазған универ 
2003 жоғары

Неміс және шет тілі 2 жыл 4 
ай

2 Кенжалиева Альфия  
Бериковна

Орталық Азия Университеті 
-2006

Аудармашы 3 жыл

3 Кәден Ақнұр Дәуренбекқызы С.Бәйішев ат.Ақтөбе  
Университетінің колледжі -2013

Аудармашы 1 жыл

Пән мұғалімдерінің педагогикалық өтілі, санаты, өзекті мәселелері: 
1. Кушербаева Г.Э. «Активизация мыслительной и интеллектуальной деятельности учащихся»
2. Сартаева А.Ч. «Развитие устной и письменной речи путем индивидуального подхода с применением 
инновационных технологий»
3. Айтмамбетова Б.У. «Повышение общей и профессиональной культуры учащихся, развитие 
мышления,развитие и совершенствование навыков устной и письменной речи.»
4. Оспанова Г.О. « Развивать познавательную  деятельность учащихся, формировать критическое мышление 
учеников в процессе творческого поиска.» 
5. Айтмаганбетова Э.К. «Оқушылардың тілге деген қызығушылығын арттыру, ой-қабілетін дамыту» 
6. Каден А.Д  «Оқушылардың тілге деген қызығушылығын арттыру, еркін сөйлеуге үйрету»
7. Кенжалиева А.Б «Жаңа технологияларды пайдалана отырып, ағылшын тілін оқыту барысында дамыту»
Жүргізілген жұмыстар :
Курстан өткен мұғалімдер: Сартаева А.Ч-  «Орлеу» Ақтөбе қ.  - «Развитие функциональной грамотности 
учащихся по чтению в рамках проведения международного исследования PISA» - 29.09-10.10.2014ж. 
№ 0022762 
Оқушылармен  өткізген жұмыстар: Халқаралық «infourok» олимпиадаға 7 оқушы қатысып – 1 орын- 3 оқушы, 
3орын-3 оқушы, сертификат-1 оқушы ие болды.
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Мұғалімнің жұмысы: Орыс тілі пәнінің мұғалімі Сартаева А.Ч-  «www.metodist.kz» халқаралық интернет 
ресурсына ғылыми методикалық жинақ шығарды.
-Жинақ- энциклопедия(электрондық орта)- Республикалық«45minut.kz» баспасында басылған
- «Болашакты бірге жасаймыз» атты «Сымбат» жеке мектепте өткен ғылыми практикалық семинарға қатысып 
сертификатқа ие болды.
 -«infourok.ru» Рессейлік сайтында «Разноуровневые задания» атты методикалық әдістімелік құрал  шығарды.
- «так то ЕНТ» Рессейлік сайтында Методикалық жинақ жарияланды.
Оқушылармен  өткізген жұмыстар:
“Infourok. ru” сайтында өткізілген ағылшын тілінен сырттай олимпиадаға 5 оқушы  қатысып, төмендегі 
жетістіктерге жетті:
1.Ерсайын Ақгүл – 3 орын, марапаттау қағазы
2.Кудайбергенова Айшат – сертификат
3.Мукатова Айнура – сертификат
4.Айбулова Ботагөз – сертификат
5.Ағылман Айсана – сертификат
Мұғалімнің жұмысы:
1.metodist.kz сайтында “Let`s speak about Canada” ашық  сабағының жоспары мен презентациясы жарияланып, 
халықаралық   сертификат берілді. 
2.Қазан айында Ақтөбе-Дарын ғылыми орталығының ұйымдастыруымен өткізілген “Үздік педагог” сырттай 
кәсіби сайысына қатысып жүлдері орынға ие болды.

* * * * *
ТЕМА:  МОЯ РОДИНА – РЕСПУЛИКА КАЗАХСТАН

Кушербаева Гулимжан Элебаевна.  учитель русского языка

ТЕМА:  МОЯ РОДИНА – РЕСПУЛИКА КАЗАХСТАН
ЦЕЛЬ:  - Развивать патриотические чувства, 
- Формировать целостное представление о Республики Казахстан, как о стране с богатыми природными 
ресурсами, многообразием растительного и животного мира. 
- Развивать познавательную активность, мышление и память.
ТИП УРОКА:   Усвоение новых знаний, активизировать полученные раннее знания.
МЕТОДЫ ОБУЧЕНИЯ:  словесный, наглядный, практический, самостоятельный, частично – поисковый.
ХОД УРОКА
I.Организационный момент урока
II.Психологический настрой 
Прозвенел звонок и смолк,
Начинается урок 
III.Объявление темы урока 
Слышишь песенку ручья?
- это родина твоя.
Слышишь голос соловья?
- это родина твоя.
Школа, где твои друзья
- это родина твоя!
Руки матери твоей,
Звон дождей и шум ветвей,
И в саду смородина – 
Это тоже Родина!
1)Проводится беседа по содержанию стихотворения:

Чему автор посвятил стихотворение?
Что для поэта является Родиной?
Как  вы понимаете значение этого слова?
А что для вас является Родиной?  

- Верно, мы родились и живём в прекрасной стране – Республика Казахстан  
Сегодня, мы отправимся в путешествие по нашей огромной стране, мы узнаем много нового и интересного, 
побываем в интересных местах. Для этого нам нужно быть внимательными, активными и любознательными 
Наша стана – Республика Казахстан! Широко раскинулась она под ярким солнцем. Здесь есть и бескрайние 
степи, и высокие горы, и глубокие озёра, и бурные реки. В полях колосится пшеница, в садах зреют ароматные 
яблоки 
  В Казахстане живут люди разных национальностей. Республика Казахстан – древняя и молодая земля, на 
современной карте мира она появилась в 1991 году.
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Казахстан граничит с 5 государствами. Наши соседи: Россия, Кыргызстан, Китай, Узбекистан, Туркмения. С 
ними установлены взаимовыгодные и дружественные отношения. Столицей нашего государства является город 
Астана.
- Что вы знаете о главном городе нашей республики? 
- Давайте вспомним цепочку бывших столиц Казахстана.
1. Первая столица Казахстана город Оренбург 
2. В марте 1925 года столица Казахстана была перенесена в Кызыл –Орду 
3. В 1929 году столицей Казахстана стал город Алматы, редкий по красоте своей природы. В наше время 
Алматы считают Южной столицей
4. В 1937 году, в связи с политическими, экономическими и международными обстоятельствами столица была 
перенесена в сердце казахских степей Акмолу, ныне Астану  
Родина моя, родная степь!
Пусть горит над миром образ твой
Флаг казахский и казахский герб! 
Это символы нашего государства, которые были приняты Парламентом РК в апреле 1992г. Они являются 
священными и подлежат охране. Закон, по которому живут люди нашего государства это – Конституция.
Преодолев много трудностей, казахский народ обрёл суверенитет. 1 декабря 1991г. Н.А.Назарбаев был выбран 
первым президентом РК. 
Обширна и прекрасна земля Казахстан, наш орёл парит над бескрайними просторами и оглядывает нашу 
Родину, давайте, мы посмотрим вместе с ним.
Из 105 элементов таблицы Менделеева в недрах Казахстана – 99  
 Казахстан богат железом, цветным металлом, нефтью, газом, углём, фосфатами, медью, ураном.
В Павлодарской и Карагандинской области добывают каменный уголь. На карте он обозначен закрашенным 
квадратиком  
Нефть добывают в Актау, Каспийском море этот знак закрашен как треугольник 
Газ в Актау, медь в Карагандинской области, Усть – Каменогорске.
На площади Казахстана свободно могли бы разместиться Англия, Франция, Испания, Германия, Австрия.
IV.Проводиться физическая минутка 
V. Работа в тетрадях.  Дети выписывают крупные названия рек.
Самая длинная река Казахстана – это Иртыш. Его общая протяжённость 4000 км. Уважительно его называют 
Иртыш  - батюшка.
Каспийское море – на самом деле это озеро, так как оно не связано ни с одним океаном. Каспийское море – одно
из самых больших озёр в мире. В нём водятся ценные виды рыб, такие как осётр, белуга, шип.
Аральское море – тоже озеро, когда то оно было полноводным и занимало большую площадь. Сейчас море 
обмелило, вокруг него образовалась солончаковая пустыня, она абсолютно безжизненна 
Богат  растительный и животный мир РК. Растения дают человеку пищу, тепло, чистый воздух. Не удивляйтесь 
– животным и растениям нужна помощь!
Красная книга РК – предупреждает о том, что многие виды растений и животных находятся под угрозой 
исчезновения с лица земли, и нам следует их беречь и охранять.
VI.Практическая работа учащихся.
Учитель: -  я предлагаю разгадать кроссворд о животных.
1.Зверёк меняющий цвет шерсти зимой и летом?
2.Птица, которая ведёт ночной образ жизни?
3.Маленький, пушистый зверёк?
4.Пушистый зверёк с ценным мехом?
5.Ядовитая змея, укус которой опасен для человека и животных?

1.Животное, которое называют «Кораблем пустыни»?
2.Перелётная птица?
3.Рыжая плутовка, героиня русских сказок?
4.Самая большая птица степи?
5.Хищная степная птица?

VII.Отправимся дальше путешествовать по Казахстану. В Казахстане единой семьёй живут более 16 
млн.человек. Представители более 130 национальностей и народностей 
Всех нас, таких разных объединяет общее: мы народ Казахстана.
(дети под фонограмму исполняют песню «Солнечный круг»)
VIII.Наш урок подходит к концу, и я бы хотела проверить, насколько вы были внимательны. Мы с вами должны 
разгадать кроссворд, который называется «Казахстан»

1.Основа сердца государственного герба?

56



2.Символ государства в виде полотнища?
3.Президент Республики Казахстан?
4.Быстроногий скакун, который изображён на гербе?
5.Коренная национальность республики?
6.Чем является город Астана?
7.Название столицы РК?
8.Высшая точка завершения герба?
9.Торжественная песня?
IX.Итог урока.
X.Рефлексия.
Любовь к Родине, жарче, чем огонь. Я хочу вам пожелать, чтобы любовь к Родине никогда не гасла в ваших 
сердцах.
Астана  - столица нашей Родины, её сердце. А ваша маленькая Родина – это Эмба.
ХI. Домашнее задание: написать сочинение на тему «Моя малая Родина Эмба».

* * * * *

УРОК – КОНКУРС ПО ТЕМЕ «ИМЯ СУЩЕСТВИТЕЛЬНОЕ»

Айтмамбетова Балжан Умирзаковна
учитель русского языка и  литературы

Урок – конкурс по теме «Имя существительное».
(Повторительно – обобщающий урок в форме деловой игры)
Цель урока: 
1) совершенствование орфографических и пунктуационных навыков повторение орфограмм, изученных в теме 
«Имя существительное»; повторение знаков препинания в простом сложном предложениях;
2) повторение теоретических понятий по теме и известных сведений по фразеологии, синтаксису и пунктуации;
3) воспитание интереса к урокам русского языка;
4) формирование и закрепление навыков внутригрупповой коммуникации с акцентом на позитивную 
мотивацию поведения.
Предварительная подготовка к уроку такова.
За две недели до урока учащимся было дано задание: 
разбиться на группы (команды) (по интересам, личной симпатии, классной дружбе, по желанию и т.д.) по 5-6 
человек (всего 5 команд) и выбрать в каждой команде капитана, который будет руководить и предварительной 
подготовкой (кто будет рисовать схемы, таблицы; кто – учит правила, кто – подыскивать примеры, кто – 
подбирать текст, кто работать со словарём и т.д.), подготовиться к конкурсам: 
а) «Нарисуй схему, таблицу»;
б) «Загадка»;
в) «Пунктуация»;
г) «Кто больше» (написать по памяти фразеологизмы со словом «Звезда»);
д) «Угадай слово».
Всё условия конкурса обговариваются заранее.
Оборудование и оформление урока:
Сдвигаются парты, каждая команда садится кружком, но так, чтобы были хорошо видны все остальные члены 
команды, на парте каждой команды порядковый номер (№ 1,№ 2,№ 3,№ 4,№ 5 – красиво оформление), 
подготовленная к работе доска (для пятерых – по одному от каждой команды); подготовленные таблицы, схемы 
(на ватмане  красочно оформленные), листы с загадками.
Выбираются жюри на 5-ти человек (у меня было 3-ое студентов и 2-ое учащихся).
Каждый конкурс оценивается по 5-ти бальной системе, побеждает команда, набравшая наибольшее кол-во 
баллов в сумме.
Победители награждаются медалью (деревянной) с надписью «Лучшему знатоку русского языка».
Ход урока-конкурса:
Объявляется 1-й конкурс. «Нарисуй таблицу, схему»
Первая команда даёт задание второй, вторая – третьей, третья – четвертой, четвертая – пятой, пятая – первой (и 
так в каждом конкурсе).
Задание (первая команда даёт задание второй)
1. Предоставляется таблица (или схема) и предлагается дать ей название, т.е. сказать, о какой орфограмме идут 
речь, назвать вид орфограммы рассказать правило, привести как можно больше примеров на это правило.

Ь пишется Ь не пишется
1.В существительных ж.р. 3скл.
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2.В глаголах 2 л. ед. ч. 
3.В неопределённой форме глагола . В существительных не 3скл.
2. В кратких прилагательных
Участники команды № 2 отвечают, что это таблица называется «Мягкий знак после шипящих», рассказывают 
правило, приводят примеры.
Задание даёт вторая команда третьей.
СХЕМА
После
Д
Д
З                   Ч
С
Ж
в остальных случаях пишется буква Щ.
Вторая команда отвечает, что это схема к орфограмме «Буквы Ч и Щ в суффиксах –чик (-щик)». Рассказывают 
правило, приводят примеры.
Задание даёт третья команда четвертой.
-ек – если гласная выпадает
-ик – если гласная не выпадает
Четвертая команда отвечает, что это схема к орфограмме «Буквы Е и И в суффиксах –ек, -ик».
Рассказывают правило, приводят примеры.
Задание даёт четвертая команда пятой.
Представляется таблица
Падеж Склонение существительных на

1           2        3      -ия        -ий          -ие
Р
Д
П -и(ы)     -          -и      -и        -              -
-е          -          -и      -и        -             -
-е          -е         -и      -и        -и           -и

Команда № 5 отвечает, что таблица называется «Буквы Е – И в падежных окончаниях имён существительных». 
Рассказывают правило, приводят примеры.
Задание даёт пятая команда первой.
После Ж, Ч, Ш, Щ, Ц в суффиксах окончаниях                           О
                                                                                                           Е
(в безударном положении)

Команда № 1 отвечает, что эта схема к орфограмме «Буквы О – Е после шипящих и Ц в окончаниях и суффиксах
существительных». Рассказывают правило, приводят примеры.
Жюри подводит итог по первому конкурсу.
Конкурс № 2 «Загадка»
Отрабатывается навык правильного написания НЕ с существительными. Задание в этом конкурсе заключалось в
том, что каждая команда должна была придумать загадку, использовав в тексте орфограмму «Не с 
существительным». Каждой команде предлагается загадка, правильно написанная и красиво оформленная на 
большом листе бумаги.
Задание предусматривало:
Загадку отгадать и рассказать правило «НЕ с существительными», объяснить написанное в тексте.
Задание к конкурсу «Пунктуация»
1. Месяц величаво подняли на небо посветить добрым людям и всему миру, чтобы всем было весело колядовать 
и славить Христа.
[...], (чтобы …) (Н.В.Гоголь)
2. В Диканьке никто не слышал, как чёрт украл месяц.
[...],(как…) (Н.В.Гоголь)
3. Бедный дьяк не смел даже изъявить кашлем и кряхтением боли, когда сел ему почти на голову тяжёлый 
мужик и поместил свои намёрзнувшие на морозе сапоги по обеим сторонам от висков. 
[…], (когда…) (Н.В.Гоголь)
4. Тут кузнец присел к огромным мешкам, перевязал их крепче и готовился взвалить себе на плечи.
= , = и = (Н.В.Гоголь)
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5. Часто между колядками слышалась какая-нибудь весёлая песня, которую тут же успел сложить кто-нибудь из 
молодых казаков.
[...], (которую…) (Н.В.Гоголь)
6. В другом месте девушки ловили парубка, подставляли ему ногу, и он летел вместе с мешком стремглав на 
землю.
1) , и 2) (Н.В.Гоголь)
7. Толстый пацюк поднял голову и снова начал хлебать галушки.
= и = (Н.В.Гоголь)
8. В это время вареник выплеснул из миски, шлепнулся в сметану, перевернулся на другую сторону, подскочил 
вверх и как раз попал ему в рот.
=, = , = , = и = (Н.В.Гоголь)
9. Пацюк съел и снова разинул рот, и вареник таким же порядком отправился снова.
Конкурс №3
Задание заключалось в следующем. Каждой команде предлагается карточка, на которой записано предложение 
(простое или сложное) с пропущенными знаками препинания. Нужно было расставить знаки препинания 
(прямо в карточке), подчеркнуть грамматические основы, начертить схему предложения. 
Затем к доске приглашаются представители от каждой команды. Они (по очереди) читают своё предложение, 
называют грамматические основы (устно), а на доске чертят только схемы.
Конкурс №4
Заранее подготовленная ученица читает выразительно (наизусть) стихотворение Баратынского «Звезда».
Взгляни на звезды: много звёзд
В безмолвии ночном.
Горит, блестит кругом луны
На небе голубом.
Взгляни на звезды: между них
Милее всех одна
За что же? Ранее встаёт,
Ярчей горит она?..
Нет! Утешает свет её
Расставшихся друзей,
Их взоры, в синей вышине
Встречаются на ней.
Задание: Записать на доске как можно больше фразеологизмов со словом «Звезда» (пишут на доске все 5 
человек – по 1-му от каждой команды) кто быстрее и лучше.
Например:
Считать звёзды, путеводная звезда, родиться под счастливой звездой, хватать звезды с неба и т.д. 
Затем повторяются известные сведения по фразеологии синтаксису.
Конкурс №5
Суть этого конкурса заключается в следующем: нужно ответить на шуточный вопрос, записать правильно эти 
слова – ответы, определить способ образования слова «броненосец», назвать другие способы образования имён 
существительных.
Вопросы: 
Почему не говорят пёс зимы, а говорят кот лета? /Котлета/
Почему не говорят фрегат рая, а говорят бриг ада? /Бригада/
Почему говорят: «Жень, щина!»/Женщина/, а не «Саша, суп неси!»?
Какое животное и какой военный корабль имеют одинаковое название? /броненосец/.
Итоги конкурса: Жюри подсчитывает баллы, определяется команда победителей. Всем участникам команды 
победителей вручают книги (из личной библиотеки). Вместе с детьми называем лучших знатоков русского 
языка по теме «Имя существительное», а впереди у нас много разных тем. И учитель говорит детям, что у них у 
всех есть возможность в будущем стать обладателями медали (деревянной) «Лучшему знатоку русского языка». 
А в этот раз победительницей стала …(фамилия, имя того, кто выиграл).

* * * * *

Тема: А.С.ПУШКИН «СКАЗКА О МЁРТВОЙ ЦАРЕВНЕ И СЕМИ БОГАТЫРЯХ»: 
ФОЛЬКЛОРНЫЕ ТРАДИЦИИ И ОСОБЕННОСТИ ЛИТЕРАТУРНОЙ СКАЗКИ

Сартаева Айнагуль Чуканова
учитель русского языка и литературы

Тема: А.С.ПУШКИН «СКАЗКА О МЁРТВОЙ ЦАРЕВНЕ И СЕМИ БОГАТЫРЯХ»: ФОЛЬКЛОРНЫЕ 
ТРАДИЦИИ И ОСОБЕННОСТИ ЛИТЕРАТУРНОЙ СКАЗКИ
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Введение. Много веков тому назад жил на  Руси народ-труженик, народ-богатырь. На его долю выпало 

много испытаний и бед, но  он  верил  в добро и любовь и выражал свои мысли и чувства в произведениях 
устного народного творчества: былинах, пословицах, поговорках, загадках, песнях, частушках, которые 
сохранились  до наших дней. Cамые любимые, знакомые  каждому человеку с детства фольклорные 
произведения  - это сказки, в которых всегда побеждает добро  и происходит чудо. 
Народными сказками восхищался   великий русский поэт А.С. Пушкин. «Что за прелесть эти сказки! Каждая 
есть поэма», – восклицал он. Маленькому Саше  в детстве их рассказывали бабушка Мария Алексеевна, няня 
Арина Родионовна. Эту любовь  А. С. Пушкин  сохранил на  всю жизнь. Став взрослым, он сам написал  
замечательные сказки. Их любят и хорошо знают взрослые и дети. 
Писатель С. Я. Маршак утверждал: «Пушкинская сказка – прямая наследница народной!»   При  изучении 
«Сказки о мёртвой царевне  и семи богатырях»   ученики  нашего класса находили в ней народные слова, 
выражения, волшебные числа  и отметили   большое сходство  со сказкой «Белоснежка и семь гномов» братьев 
Гримм, которые собирали, обрабатывали народные немецкие сказки и опубликовали их в 1812-1814 г.г. Учёные 
предполагают,  что поэт  был знаком с немецким вариантом  сказки и  использовал  его при создании своего 
произведения в 1833 году. На эту тему написано несколько исследований.
Хорошо известен  также  фрагмент  народной сказки  «Царевна у  богатырей». Поэт  записал его со слов няни  в 
20-ых годах   XIX в.  в Михайловском. Есть ли в  русском фольклоре другие сказки, похожие на  пушкинскую? 
Что в них общего? Чем они отличаются?  Во втором  томе сборника  «Народные русские сказки»  А.Н. 
Афанасьева  мы прочитали   сказку «Волшебное зеркальце», о которой редко упоминается, и  решили в данной 
работе  сравнить   её   и «Царевну у богатырей»  с  произведением  А.С. Пушкина 
 Объект исследования  – литературная сказка А.С. Пушкина «Сказка о мёртвой царевне и семи богатырях», 
русская народная сказка «Волшебное зеркальце», фрагмент русской народной сказки  «Царевна у богатырей» 
(запись со слов няни поэта)
Предмет исследования  – сюжеты сказок, образы героев, композиция, изобразительно-выразительные средства.
Цель: выявление фольклорных традиций  и особенностей авторской сказки в  произведении А.С. Пушкина 
«Сказка о мёртвой царевне и семи богатырях»
Задачи: 
1. Изучить особенности русской  волшебной  сказки как жанра устного народного творчества.
2. Определить сходство и различие в сюжетах, композиции  русских народных и пушкинской сказок.
3. Сравнить образы героев сказок.
4. Проанализировать, как поэт использует в своём произведении изобразительно-выразительные средства,  
характерные для народных сказок.
Гипотеза: А. С. Пушкин в «Сказке о мёртвой царевне и семи богатырях» использует традиции устного 
народного творчества, но создаёт оригинальную авторскую сказку.
Методы: наблюдение, сравнительный анализ, описание.
Глава I. Особенности  русской волшебной сказки как жанра устного народного творчества
Волшебная сказка – занимательный рассказ, отличительной особенностью которого является  наличие 
фантастики, волшебства, чуда.
Существуют  различные  классификации волшебных сказок.
С учётом сюжета – системы событий, происходящих в произведении, – выделяются 
– сказки о чудесной задаче; 
– сказки о чудесных женихах и невестах; 
 – сказки о чудесных детях
– сказки о брачных испытаниях; 
– сказки о детях, ведьмах и людоедах; 
– сказки о невинно гонимых; 
– героические сказки.
 По конфликту – столкновению характеров и обстоятельств, положенному в основу действия,  волшебные 
сказки делятся  на 
– героические: герой борется с волшебной силой (Змей Горыныч, Кощей Бессмертный);
 –социально-классовые: герой борется с царём, барином;
 –семейные: противоречие между героями возникает в семье.
Большинство  волшебных народных сказок строится одинаково:  

Элементы сюжета Содержание сказки

1. Экспозиция Знакомство с членами семьи (она состоит из двух поколений – 
родителей и детей)  или будущим героем  (солдатом). 
Присутствует отлучка одного из членов семьи.  Усиленной 
формой отлучки является смерть  родителей
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2. Завязка сказки Главный герой или героиня обнаруживают потерю или 
недостачу, нарушают какой-либо запрет.  Вре -дитель 
выведывает или получает сведения о герое, пытается обмануть 
его. Начинается  противодейст- вие – отправка героя из дома

3. Развитие сюжета Герой ищет потерянное или недостающее.Обречён-ный  на 
смерть герой отпускается

4. Кульминация Главный герой, или героиня сражаются с противо 
-борствующей силой и всегда побеждают её

5. Развязка Потеря или  недостача преодолеваются. Герой (ге- роиня) 
воцаряются, крестьянский сын становится мужем царевны

Это сходство, по мнению русского фольклориста  В.Я. Проппа,  связано с тем, что  в русских волшебных 
сказках  одинаковые действия (поступки)  совершают различные персонажи. Таких действий немного, и всех 
героев можно объединить в несколько групп:
1) антагонист (вредитель);
2) даритель;
3)помощник;
4)царевна или её отец;
5)отправитель;
6) герой;
7) ложный герой.
 Герой  сказки назывался  жертвой, если он пострадал от действий вредителя в начале сказки, или искателем, 
если отправляется на поиски другого героя. Один и тот же персонаж  может выполнять разные роли (Баба Яга-
вредитель  Баба Яга-даритель). При создании образов сказочных героев использовался приём антитезы.
Особенностями построения народной  сказки также являются
– замедление действия при помощи многократных повторов; 
– использование сказочных формул

Начальные 
 

Серединные Конечные
(концовка)

Присказка:
Начинается, починается добрая 
повесть от Сивка от Бурка, от 
вещего Каурка. Это не сказка, а 
присказка, сказка будет впереди.

Формулы оповещения:
добрый молодец, красная девица

Стали они жить-поживать, 
добра наживать

Зачин: В некотором царстве, в 
некотором государстве

Формулы обращения:
Избушка! Стань ко мне передом, к 
лесу задом
Формулы пространства и времени: 
долго ли – коротко ль, далеко ли– 
близко.

К языковым  средствам выразительности русской народной сказки относятся:
– гиперболы (преувеличения): и рос он не по дням, а по часам;
– повторы: диво-дивное, чудо-чудное;
– постоянные эпитеты: дремучий лес, серый волк;
– уменьшительные и увеличительные суффиксы: головушка, избушка, глазищи.
–сросшиеся синонимы: грусть-тоска, путь-дорога;
– повторные приставки: затужили-загоревали, повыжжено-поломано;
Глава II. Фольклорные традиции  и особенности  авторской сказки в  произведении А.С. Пушкина «Сказка о 
мёртвой царевне и семи богатырях»
2.1. Сходство и различие сказочных сюжетов и образов
«Сказка о мёртвой царевне и семи богатырях»  А.С. Пушкина по классификации  русских народных волшебных
сказок может быть  отнесена к семейным сказкам или сказкам о невинно гонимых. Сравнение сюжетов  сказки 
А.С. Пушкина и русских  народных 
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[Приложение 1] показывает, что пушкинская  сказка опирается на фольклорный сюжет.  
А.С. Пушкин  сохраняет основные элементы сюжета народных сказок:
- завязка (решение мачехи убить падчерицу);
- кульминация (убийство царевны, похороны);
- развязка (воскрешение героини, свадьба).
    В  то же время поэт  упрощает сюжет. Он  не использует некоторые сказочные ходы из «Волшебного 
зеркальца»  (любовь к  купеческой дочери и вредительство  брата купца и начального генерала, служба  
купеческой дочери поварёнком  в доме отца) и  добавляет в  новые  (королевич Елисей ищет невесту).  В его 
сказке действует и меньшее количество героев.  
Персонажи   сказок.

А. С. Пушкин  «Сказка о мёртвой 
царевне и  о семи богатырях»

Русская народная сказка  «Волшебное 
зеркальце»

Запись  народной сказки со 
слов Арины  Родионовны 
(фрагмент)

Царица-мать
Царевна (пострадавший герой) Купеческая дочь (пострадавший герой) Царевна (пострадавший 

герой, защитница богатырей)
Дядя, брат купца (вредитель 1)

Царь-отец Купец-вдовец
Царица-мачеха (вредитель) Мачеха (вредитель 2) Мачеха (вредитель)
Чернавка (исполнитель злой воли,  
щадящий главную героиню) 

Брат купеческой дочери (исполнитель 
злой воли вредителя 1,  щадящий 
главную героиню)

Нищая черница (исполнитель злой 
воли вредителя)

Старуха (исполнитель злой воли 
вредителя 2)

Семь богатырей Два богатыря Двенадцать богатырей
Соколко (собака-помощник 
царевны)
Королевич Елисей (герой-искатель,
избавитель)

Царевич (избавитель) Царевич (избавитель)

Солнце, Месяц, Ветер (силы 
природы – помощники королевича)

Свита царевича 
Родители царевича
Начальный генерал (вредитель3) 
Матрос 

Автор не случайно  вносит такие изменения. Он хочет привлечь внимание читателя к главным героям  сказки и  
более глубоко раскрыть их характеры   и  прежде всего характер главной героини – царевны.
Если во фрагменте сказки, записанном со слов няни, о качествах царевны не говорится и она является не только 
жертвой мачехи, но и защитницей богатырей, то в «Волшебном зеркальце»  и пушкинской сказках царевна и 
купеческая дочь являются  только жертвами. Эти героини похожи.

Купеческая дочь Царевна

А купеческая дочь была уже на возрасте и 
такой красоты неописанной

А царевна молодая,
Тихомолком расцветая,
Между тем росла, росла,
Поднялась –  и  расцвела
Белолица, черноброва

…И тиха-то, и скромна. Нраву кроткого такого

А. С. Пушкин, описывая красоту царской дочери,   сравнивает её с цветком. Читатель чувствует, что автор  
любуется ею:  называет   «прекрасной невестой», «красавицей душой», «душой моей»,  «милой сестрицей» для 
братьев-богатырей. В «Словаре русского языка» С.И. Ожегова даётся такое толкование слова «милый»:  «1. 
Славный, привлекательный, приятный. Милый ребёнок.2. Дорогой, любимый. Милый друг». Значит, царевна 
молодая  любима автором не только из-за   внешней   красоты: она дорога ему.
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А.С. Пушкин показывает нам  душевные качества героини, её внутреннюю  красоту. Царевна молодая скромна, 
воспитанна, у неё кроткий нрав. Именно поэтому Чернавка,  «в душе её любя,/ Не убила, не связала, / 
Отпустила…». Служанка  выполнила злую волю мачехи, но смягчила её.
Несмотря на то, что героиня – царская дочка, она трудолюбива. В тереме у богатырей «всё порядком убрала, 
/Засветила Богу свечку, / Затопила жарко печку». Милая девица добра и заботлива.  Купеческая дочка 
приглашает в дом старуху, потому что скучает по дому и  хочет  узнать новости, а  царевна жалеет  нищую 
черницу и  угощает её хлебом.
Но главные качества героини пушкинской сказки – любовь и преданность своему жениху. У дочери купца из  
«Волшебного зеркальца» не было жениха, как у  царевны молодой, а два богатыря сразу договорились, что  
девица будет им  «родною сестрицею». В сказке А.С. Пушкина «братья милую девицу» полюбили и 
предложили ей: «Одному женою будь». На что она, верная Елисею, ответила:      
                                                      Ой, вы молодцы честные,
Братцы вы  мои родные,
…
Как мне быть? Ведь я невеста.
Для меня вы все равны,
Все удалы, все умны,
Всех я вас люблю сердечно,
Но другому я навечно
Отдана. Мне всех милей
Королевич Елисей
Царская дочь очень похожа на свою мать, любящую и   тоскующую в разлуке.  В народной сказке обычно 
ничего не говорится о характере царицы-матери, только в начале упоминается, что  она умирает (отлучка 
родителей). Поэт в своей сказке специально показывает сходство этих героинь, но не только их:
 За невестою своей
Королевич  Елисей
Между тем по свету скачет.
Нет как нет! Он горько плачет…
 Елисею сочувствуют  силы природы:  солнце, месяц,  - а  ветер помогает найти  невесту.  Этих героев в  
народной сказке нет. Царевну пытался спасти от смерти пёс Соколко, который стал ей верным другом и даже не 
захотел жить, когда она «умерла».  Во фрагменте, записанном со слов няни Пушкина,  «псы ходят на цепях и не 
подпускают мачеху», они хорошие сторожа.
Поэт описывает по-другому и пробуждение царевны. В народной сказке купеческая дочь оживает, потому  что 
«вдруг выпал из …  косы волшебный волосок» во время расчёсывания её царевичем  перед похоронами. 
Царская дочка  очнулась от сна, потому что «об  гроб невесты милой он  (Елисей)  ударился всей силой». Автор 
хочет, чтобы  читатель понял, как  королевич любит   свою невесту и горюет по ней. И в народной, и в 
пушкинской сказке добро торжествует над злом, но  А.С. Пушкин  в своём произведении утверждает, что добро 
– 
это  любовь и верность.
2.2.Особенности композиции сказки А.С. Пушкина, изобразительно-выразительные средства.
«Сказка о мёртвой царевне и семи богатырях» показывает, что поэт  хорошо знал особенности  композиции 
(построения) народной сказки  и изобразительно-выразительные средства, которые в ней используются. В 
основе сказки лежит приём антитезы (царевна-мачеха, царица-мать-царица-мачеха; купеческая дочь-брат купца,
купеческая дочь-мачеха, купеческая дочь-начальный генерал). В ней есть троекратный повтор (королевич 
Елисей трижды обращается к силам природы, богатыри три дня ожидают, когда царевна оживёт;  к купеческой 
дочери трижды приходит злая старуха), волшебное число семь (семь богатырей).  Из сказочных формул поэт 
берёт только концовку:
Я там был, мёд, пиво пил,
  Да усы лишь обмочил.
К сказочным изобразительно-выразительным  средствам в его произведении можно отнести сросшиеся 
синонимы («путь-дорога»), повторы («ждёт-пождёт»; «росла, росла», «шла да шла»), постоянные эпитеты  
(«красная девица»,  «молодцы честные», «белы руки»), уменьшительно-ласкательные суффиксы («тихонько», 
«хозяюшка», «яблочко», «солнышко», «дружок», «зеркальце»).
А. С. Пушкин хорошо знал и любил  язык своего  народа и использовал в сказке народные слова и выражения 
(«тяжелёшенько», «белёшенька», «издалече», «тужит», «пожалую», «благодарствуй», «худо»), но в его сказке 
есть слова и выражения, которые могли быть употреблены  только  в литературной сказке  («восхищенья не 
снесла», «свойство зеркальце имело», «погасла …жертвой злобе», «сотворив обряд печальный», «молва 
трезвонить стала»). 
Народные сказки написаны прозой, а  пушкинская стихами.  Поэтическая речь очень красивая. А. С. Пушкин 
часто использует звукопись:
Только видит: вьётся  вьюга,
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Снег валится на поля,
…
Вдруг она, моя душа,
Пошатнулась не дыша…
В первом отрывке повторяется  звук [в],  он передаёт завывание вьюги. Во втором звук [ш] помогает понять,  
что царевне  очень тяжело и  автор сочувствует ей.   Рифма (созвучные окончания строк)  в сказке, написанной 
стихами,  также передаёт  состояние героя, его характер:
Как царица отпрыгнёт,
Да как ручку замахнёт,
          Да по зеркальцу как хлопнет,
           Каблучком-то как притопнет!
Царица-мачеха «своенравна и ревнива». Её зависть и гнев подчёркивают рифмующиеся глаголы.

* * * * *

ТЕМА УРОКА:  I’M COLIN’S SISTER 

Айтмаганбетова Э.К. учитель английского языка

Класс: 5 русский                                                       
Тема урока:  I’m Colin’s sister 
The Aim: Обобщить свои знания по теме “Семья”; тренировка ЗУН-ов письма, монологической и диалогической
речи в рамках темы. 
Задачи урока: 
1. Научиться высказываться о своей семье, используя глагол  to be, изучить    
    «Притяжательная форма существительных», числительные, на основе     
      решения примеров
2. Развитие умений и навыков строить высказывания по образцу и   
     самостоятельно. 
3. Воспитание умений работать в парах, группах, самостоятельно. 
ХОД УРОКА 
I. Organization moment  (2 min.) 
a) Приветствие: 
Good morning, children! I’m glad to see you! How are you? Sit down.
b) Речевая зарядка. 
Вопрос - ответ: 
What is the date today? What is the day of week today? 
Have you got a family? How many brothers or sisters have you got? 
Have you got any pets?  
II. Check up homework (7 min.) 
Ex.10 Count and say. 
Example 12-2=10 (twelve take away two is ten). 
14-6=8 (fourteen take away six is eight) 
16-4=12 (sixteen take away four is twelve) 
18-7=11 (eighteen take away seven is eleven) 
20-9=11(twenty take away nine is eleven) 
11-4=7(eleven take away four is seven) 
17-7=10(seventeen take away seven is ten) 
13-5=8(thirteen take away five is eight) 
15-3=12(fifteen take away three is twelve). 
Ex.14 Spell the words 
Kazakhstan,  London,  Astana,  Almaty,  Washington. 
Ex.15 Write 
Ss, Tt, Uu, Vv, Ww, Xx, Yy, Zz 
Name …….
Age …….
Address ……..
Telephone number……… 
 
III. The main part of the lesson  (30 min.) 
1. Постановка целей, задач урока 
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         Today at the lesson we are revising all we know about the family. That is the words and phrases, questions and 
answers, conversations and reports about the family. We’ll also read and listen to the dialogues about the family and 
others. 
Let’s start! 
2. Повторение пройденного 
Ex.1 Listen 
Ann White, Paul White, Andy, David Evans, Jane Evans, Mark White, Mary White, Colin, Сarol 
Рисунок  стр.36 
3. Тренировочные упражнения 
Read and remember! 
My name is Omar. My letter is O. 
Reading and speaking 
Ex.2 Read and write the right letters in the box. A family tree 
1 G I'm Mr and Mrs Evans' daughter. 
2 I'm Colin, Carol and Andy's grandfather. 
3 I'm Mrs Evans' brother. 
4 I'm Carol and Colin's aunt. 
5 I'm Mark and Jane's mother. 
6 I'm Andy's uncle. 
7 I'm Mark's sister. 
8 I'm Andy's cousin. 
9 Mrs Evans' nephew. 
Ex.3 Listen and repeat the words in the box. 
grandfather,father,sister,aunt,nephew,son,,children, 
grandmother,mother,brother,uncle,niece,daughter,parents,cousin 
Ex.4 Look at the «family tree» (p. 39) and write the names. 
Ex.5 Listen and repeat. 
a)-Who's Mrs Evans? 
-She's Mark's sister. 
b)- Who's Andy? 
-He's Colin's cousin. 
Ex.6 Talk to your friend about Colin's relatives. 
a) -Who's Mr Evans? 
-He's .... 
b) -Who's Mary? 
-She's .... 
Ex.7 Listen and repeat. 
- Who're Carol and Colin? 
-They're Mr and Mrs Evans' children. 
Read and remember! 
Who's = Who is 
He's = He is 
She's = She is 
They're = They are 
Ex.8 Talk to your friend. 
— Whore ... ? 
— They're ... . 
Read and remember 
Read U as..., 
Read th as... 
Read er as... 
Ex.9 Read the words. 
father, mother, brother, sister, they, uncle, number, this, thank. 
Ex.10 Read exercise 2 and read the names in this «family tree». 
Ex.11 Write. Look at the «family tree» and complete the sentences. 
Example: Mary is Andy's mother. 
1) Colin ... son. 
2) Jane ... Andy's ... . 
3) Andy ... Jane's ... . 
4) Mark ... uncle. 
5) Carol and Colin cousins. 
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6) Paul... Carol, Colin and Andy's ... . 
7) Carol... Mark's ... . 
8) Carol... David's .... 
Ex. 12 Listen and point 
4. Giving the home task  (3 min.) 
      At home you should make  ex.13(Count and say), ex.14 (Bring a group picture of your relatives) and learn by heart 
the new words. 
5. Giving the marks (3 min.) 
       I’d like to thank you for good work at the lesson. I give excellent marks to …, good – to …. 
        The lesson is over. Good bye!

* * * * *
ТЕМА:  ДЕЕПРИЧАСТИЕ.

Оспанова Гульжанат Сериковна
учитель русского языка и литературы

Тема:  Деепричастие.
Тип урока: урок-путешествие
Класс: 9а.
•активизировать знания по теме “Деепричастие”;
•обобщить и систематизировать знания учащихся о деепричастии и деепричастном обороте;
•отработать практическое умение образовывать деепричастия ;
•формировать умение нахождения деепричастий в тексте, определять слитное и раздельное написание НЕ с 
деепричастиями, находить суффиксы деепричастий, образовывать деепричастия, уметь расставлять знаки 
препинания в предложении при деепричастии и деепричастном обороте.
Воспитательные:
•воспитывать любовь и уважение к русскому языку посредством дидактического материала (форма урока, 
задания занимательного характера), воспитывать чувство такта, умение слушать учителя, умение анализировать
и обобщать.
Развивающие:
•работа по развитию речи: формулировка выводов, расширение словарного запаса за счет деепричастий, 
конструирование предложений;
•работа по развитию личности: развитие внимания, логического мышления , самостоятельности, памяти, 
воображения.
Повторение: НЕ с различными частями речи, орфограммы в корне
Оборудование: карточки для индивидуальной работы, иллюстрации, магнитофон с аудиозаписями
Эпиграф:
Деепричастные обороты являются принадлежностью в основном книжной речи. Несомненное их 
преимущество… заключается в их краткости и динамичности. Им присуща также большая выразительность       
Д.Э.Розенталь
ХОД УРОКА
Организационный момент
У учащихся было предварительное задание: повторить изученный материал по теме “Деепричастие”.
Слово учителя
- Сегодня у нас с вами урок не совсем обычный. Мы отправляемся в виртуальное путешествие в резиденцию к 
самому Деду Морозу для того, чтобы передать ему Ваши письма с новогодними пожеланиями. Но так как у нас 
продолжается учебный год и каникулы еще не скоро, то представляю Вам нашего помощника- почтальона 
Хрюшу, который знаком Вам с самого детства. Он-то и отправится в гости к Деду Морозу. Путь его будет 
нелёгкий, и на пути встретятся различные преграды, которые мы поможем ему преодолеть.
I. Но вначале давайте вспомним и объясним почтальону, как пишутся некоторые слова, чтобы он смог помочь в 
трудную минуту другим ребятам.
Объяснительный диктант
•неотправленное письмо
•не дожидаясь ответа
•никем не замеченный
•не дошёл до ручья
•не беспокоясь о себе
•не зная дороги
•неглубокая, но узкая река
Дополнительный вопрос:
Как пишется НЕ с деепричастиями?
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II. Слово учителя
- Ребята, Хрюша забыл узнать короткую дорогу, и сейчас он, наверное, стоит, задумавшись, и не знает, куда ему 
идти. Разгадав ключевое слово в кроссворде, вы поможете ему узнать название поляны, где живет Дед Мороз. 
Для этого я приглашаю две команды по несколько человек.
Задание: впишите в клетки деепричастия, образованные от глаголов.
1.Оглядываться (деепричастие несов. в.) 7. Распечатать (деепричастие сов. в.)
2. Сверкать (деепричастие несов. в.) 8. Оторваться (деепричастие сов. в.)
3. Спешить (деепричастие несов. в.) 9. Остановить (деепричастие сов. в.)
4. Купить (деепричастие сов. в.) 10. Стучать (деепричастие несов. в.)
5. Прыгать (деепричастие несов. в.) 11. Играть (деепричастие несов. в.)
6. Увидеть (деепричастие сов. в.) 12. Шествовать (деепричастие несов. в.)
- Хрюше, чтобы взять все ваши письма, необходимо было освободить свою сумку, поэтому часть конвертов он 
оставил у вас на столах. В конвертах находятся задания. И пока ребята из команды “Снеговички” и “Снежинки” 
помогают нашему почтальону найти верную дорогу, остальные работают с карточкой №1.
Задание 2 (Карточка 1)
Задание: запишите деепричастия, образованные от глаголов, выделите суффиксы

Вариант 1
Оглядываться (несов. в.) Распечатать (сов. в.)
Сверкать(несов. в.) Оторваться (сов. в.)
Спешить(несов. в.)

Вариант 2
Остановить (сов. в.)
Купить (сов. в.) Стучать (несов. в.)
Прыгать (несов. в.) Играть (несов. в.)

- Команды успешно справились с заданием, и Хрюша может спокойно продолжать путь. Дорога к поляне 
Деепричастие проходит по волшебному Хрустальному лесу. Хрюша идёт по лесу, любуясь красотой природы.
III. Слово учителя
- Ребята, а для чего нужны деепричастия?
(ответы учеников)
Вывод:Конечно же, деепричастие, как и причастие, помогает нам выразить свои мысли точнее, образнее, 
эмоциональнее. Давайте убедимся в этом, наблюдая за тем, как умело используют деепричастия поэты.
Задание 3 (Карточка 2)
Задание: найти деепричастия, объяснить постановку знаков препинания
Вариант 1
И ночь тянулась без конца...
Порой, дремотой обвевая.
Шумела тише вьюга злая,
Шуршала снегом у крыльца.
Вариант 2
Стеклянный, редкий и ядреный,
С веселым шорохом спеша, 
Промчался дождь, и лес зеленый
Затих, прохладою дыша.
Вариант 3
Опять привольные поля
Проходят мимо нас кругами,
И хутора и тополя
Плывут, скрываясь за полями.
Вариант 4
Блистая, облака лепились
В лазури пламенного дня.
Две розы под окном раскрылись –
Две чаши, полные огня.
IV. Один из учеников работает у доски (задание 4). Класс - на местах.
Задание 4
Задание: переписать предложение, выполнить морфологический разбор деепричастия
И ветер, играя листвою, смешал молодые березки.
V. Учитель: Всегда ли деепричастие помогает нам?
(работа с примерами, записанными на доске )
Задание: Найдите предложения, в которых допущены ошибки в употреблении деепричастных оборотов. 
Исправьте их.
1) Выступая на концерте, зал внимательно слушал исполнителя.
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2) У воды растут, наклонясь к ней, ивы. 3) Ожидая победу, ее охватило волнение. 4) Увидев отца, Сережа 
заулыбался. 5) Войдя в автобус, неожиданно пошел снег. 6) Досмотрев до конца интересный фильм, наступил 
вечер. 7) Подъезжая к лесу, вдруг выскочил волк. 8) Проснувшись от шума, я увидел перед собой нашу собаку.
VI. Слово учителя
- Сказочная красота зимнего леса поразила нашего помощника, душа его стала переполняться чувствами, ему 
захотелось свои записи оформить красочно. Только он не знает, как это правильно сделать. Поможем ему.
Задание 5
Посмотрите на иллюстрации, где изображен зимний лес, по которому путешествует Хрюша, и составьте 
предложения, используя деепричастные обороты и существительные, записанные на доске.

I Вариант II Вариант

Деревья
Тропинка
Небо
Воздух

Вьюга
Снег
Сугробы
Снежинки

Во время составления предложений звучит музыка (“Времена года. Зима”)
VII. Слово учителя
- На опушке леса Хрюша встретил весёлую и озорную помощницу деда Мороза Запятую , с которой тут же 
подружился. Запятая пообещала провести его к заветной полянке, где стоит сказочный терем Деда Мороза, при 
условии, что он выполнит правильно следующее задание. Поможем Хрюше.
Задание 6 (карточка 3)
Задание: правильно или нет расставлены знаки препинания.
1. Некоторое время постоял, он на крыльце наслаждаясь утренней прохладой и оглядывая всё вокруг.
2. Тяжело дыша, отец подошёл к дивану и не раздеваясь лёг.
5. Марья Павловна стояла подле него, прислоняясь к берёзе и заложив назад руки
VIII. (дополнительно )
Слово учителя
- Вот Хрюша стоит перед хоромами Деда Мороза. Близится окончание его путешествия, которое зависело не 
только от его смелости и отваги, но и от ваших знаний.
Наконец-то, Хрюша увидел перед собой Деда Мороза, угрюмо склонившегося над чьим-то письмом. Хрюша 
прислал нам текст этого письма и просил нас помочь вернуть хорошее настроение Деду Морозу, чтобы он смог 
выполнить пожелания ребят. Это письмо перед вами, что здесь не так?
Привет Дед Мороз!
Пришли мне к празднику подарок, обмотав его в красивую бумагу. Я хочу большую плитку шоколада, которая 
должна быть молочной, которая должна таять во рту. Конфеты, которые должны быть шоколадные, у которых 
внутри хрустят вафли. Зифира, обсыпав сахарной пудрой. Для сестры пришли, свиркающую блесками, 
герлянду, а для брата - хлопушку, взрывающую конфеттями, для родителей - сахарный желтый мармилад.
Ну пока, Дед Мороз. Не заболей до праздника.
- Вы смеетесь? Теперь вы понимаете, почему у Деда Мороза такое настроение? Исправьте ошибки.
IX. Подведение итогов
– Спасибо за урок! Надеюсь, что вы сегодня напишите замечательные письма и отправите их Дедушке Морозу.
X. Домашнее задание.

* * * * *

ТЕМА УРОКА: MY COUSINS
А.Б. Кенжалиева

 учитель английского языка
My friend’s family
Тема урока: My cousins
 Цель урока: Образовательная -  формирование коммуникативных навыков по теме «My cousins», введение 
новой лексики, количественных числительных до 20, активизация употребления  в речи учащихся 
видовременной формы глагола Present Simple в утвердительной и вопросительных формах, формирование 
орфографического навыка и фонематического слуха.
Развивающая – развитие речи учащихся посредством обогащения словарного запаса через изученной лексики ; 
развитие способностей анализировать и сравнивать; развитие умения самостоятельно оценивать свою 
деятельность и деятельность своих одноклассников на уроке.
Воспитательная -  формирование нравственных качеств личности школьника; дисциплинированности, 
честности,  чувства собственного достоинства, способности радоваться успехам одноклассников и 
сопереживать их неудачам.
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Материальное обеспечение урока:
- для учителя: CD проигрыватель, набор карточек;
- для учащихся: учебник, рабочая тетрадь.
Межпредметные связи: математика ( цифры), музыка (исполнение песни).

Ход урока
1. Организационный момент.
- Good morning! I’m glad to see you! How are you?
- Good morning, teacher! We are fine  and you?
Можно спеть песенку «Good morning!»
2. Сообщение темы и цели урока.
- Ребята, вы умеете рассказывать о своих родителях, братьях и сестрах. Что вы можете о них рассказать на 
английском языке? Замечательно! Сегодня на уроке мы выучим больше слов по теме « Мои родственники», 
научимся считать до 20.
3. Актуализация опорных знаний.
Лексическая игра «Цифры».
Цель: повторение количественных числительных от 0 до 12.
Ход игры: учащиеся получают карточки, на которых вразброс написаны цифры. Учитель называет цифры  одну 
за другой, ученики должны вычеркнуть названные цифры. Выигрывает тот, кто быстрее всех справился с этим 
заданием.
4. Усвоение новых знаний и способов действий.
Фонетическая зарядка.
Ребята, давайте повторим  стишком на английском языке  и постараемся четко произнести все звуки.
-Children, listen and repeat after me:
      One little, two little, three little children
Four little, five little, six little children
Seven little, eight little, nine little children.
Ten little boys and girls.
Работа с учебником
Упражнение 1.  Listen and learn the new words.
Учитель объясняет образование числительных от 3 до 19, обращая внимание на произношение суффикса –teen. 
Учащиеся прослушивают запись и повторяют до 19 за диктором. Затем учитель объясняет образование десятков
при помощи суффикса – ty, обращая внимание на краткость звука.
Track 22.
Ten, eleven, twelve, thirteen, fourteen, fifteen,  sixteen, seventeen, eighteen, nineteen, twenty.
Упражнение 2. Listen and read about Ben’s family.
До прослушивания текста учитель объясняет значение слов cousins, singers, student.
Учащиеся прослушивают запись, сопоставляя услышанную информацию с текстом. Затем учитель  просит  
учащихся прочитать друг другу текст и предать основное содержание прочитанного на родном языке. На доске 
в помощь учащимся можно развесить сигнальные слова cousins, singers, student.
Track 23.
Ben: Hello, again! Look at this picture! These are my cousins. David is 18 and he’s a student. Joe is 15 and he’s a pupil. 
They live in London. They’re singers. I love my cousins. They have a song for you. Let’s listen to it.
Упражнение 3. Listen and sing.
Учащиеся отрабатывают названия цифр, повторяя за диктором. При прослушивании учитель по порядку 
показывает карточки с называемой цифрой.
Track 24.
Come on everybody,
Let’s count to twenty.
Eleven is a one and one.
Twelve is a one and three.
Thirteen is a one and three.
Fourteen is a one and four.
Fifteen is a one and five.
Sixteen is a one and six.
Seventeen is a one and seven.
Eighteen is a one and eight.
Nineteen is a one and nine.
Twenty is a two and zero.
           Упражнение 3. Listen and match.
Учащиеся должны прослушать, сопоставить рисунки и описать их.
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Track 25.
Anar: Hi! I’m Anar. Look at my cousin. Her name is Gaukhar. She’s 13. She is a pupil. She has long black hair and 
green eyes.
Misha: : Hi! I’m Misha. This is my cousin. His name is Igor. He’s a pupil. He’s 10. He has short red hair. He is my 
friend.
Alibek: Hi! I’m Alibek! This is my cousin. His name’s Adilet. He’s 19. He’s a student. He has short  black hair and 
brown eyes. He is nice.
Olga: Good morning! My name’s Olga. I have a cousin too. She is big. She is 18. Her name is Emma. She is a student. 
She has long blonde hair and blue eyes. I my cousin.
После выполнения задания  учитель задает учащимся вопросы. E.g: Do you have a cousin? What’s his/her name? 
How old is he/she? What is he/she? Затем организует работу учащихся в парах, они должны описать друг другу 
своих двоюродных братьев и сестер.
 Физкультминутка
 Hands on tne head,
Hands on the hips,
Hands on the table,
Hands like this.
Hands on the shoulders,
hands up and down,
Hands behind the head, And sit down.
5. Закрепление знаний и способов действий.
Работа в тетради
Упражнение 1. Match.
Цель: закрепление числительных.
Учащиеся должны провести линии от цифр к словам.
Упражнение 2 . Put the missing letters.
Цель: развитие орфографического навыка.
Учащиеся должны вписать недостающие буквы в числительные.
Keys: Ten, twelve, fourteen, sixteen, eighteen, eleven, thirteen, fifteen, seventeen, nineteen, twenty.
Упражнение 3. Find the words.
Учащиеся должны найти и обвести 5 слов, которые даны в сканворде. Для облегчения задания прилагается  
список слов: pupil, student, cousin, funny, friend.
Упражнение 4. Read and match.
Учащиеся должны прочитать предложения и сопоставить их с рисунками.
Keys:
1- a
2 – d
3 - b
4 - e
5 - c
6 – f
6. Подведение итогов урока.
-ребята, что вы нового мы узнали на уроке? Понравилась ли вам ваша работа? Подумайте и оцените свои 
успехи, которые вы достигли на этом уроке. Учащиеся разукрашивают  символы в приложении к рабочей 
тетради.
7. Информация  о домашнем задании.    Упражнение 5.

* * * * *
ТАҚЫРЫБЫ: «MY FACE»

Каден А.Д. Ағылшын пән мұғалімі

Тақырыбы: «My face». 
Сабақтың мақсаты:  “ My face”  тақырыбы бойынша  жаңа сөздерді меңгерту.Дыбыстардың дұрыс айту 
дағдысын дамыту, тақырыптық сөздіңтің орфографиялық дағдысын қалыптастыру.
 Күтілетін нәтижелер: 
Пәндік: мұғалмнің , диктордың сөзін тыңдау арқылы ағылшын дыбыстарын дұрыс айту, сабақтың a mouth, a 
mouse , an eye , a nose , an ear , a hair  белсеңді лексикасын оқу , жазу және сөйлемде қолдану. Белгісіз артикльді ,
this is a / these are  құрылымының аясында зат есімнің жекеше және көпше түрінде қолдана білу.
Тұлғалық: ағылшын тіліне деген қызығушылықты көрсету, тілдік қарым –қатынас  техникасын қалыптастыру, 
әңгімелесушіні ести және тыңдай білу дағдыларын дамыту.

70



 Жүйелік –әрекеттік :  бұрын үйренген тілдік материалды тақырып аясында ақпарат сұрауда қолдану , жаңа 
сөздерді ауызша және жазбаша қолдану барысында орфографиялық нормаларды сақтау.
Көрнекілік :  
Мұғалім үшін : СD ойнатқыш , көрнекі материалдың жинағы. 
Оқушылар үшін: оқулық , жұмыс дәптері.
Пәнаралық байланыс : дүниетану ( дене мүшелері) .
 Сабақтың барысы 
І.  Ұйымдастыру 
- Good morning, children! I’m glad to see you! How are you?
  - Good morning , teacher! We are find!
ІІ.. Сабақтың мақсаты мен тақырыбын хабарлау.
-Балалар, өткен сабақта бііз дененің бірнеше мүшелерін атауға үйрендік ал бүгін  адамның сыртқы бейнесін 
ағылшынша сыйпаттауға үйренеміз.
ІІІ. Үй тапсырмасын тексеру. 
3-4 жаттығу, оқу 
ІV. Тірек білімді белсендіру.
« Крест пен нол» лексикалық ойыны.
Ойынның өту барысы: сынып екі топқа бөлінеді. Тақтаға 4 шаршы ілінеді. Әр шарщыда ішкі жағында бейнелеуі
бар сурет бейнеленген, әр топтан кез-келген оқушы шығып суретті айналдырып, сөзді айтады. Егер сөз дұрыс 
айтылса сурет орнына крест немесе нол койылады, дурыс айтылмаса сурет орнына жабыстырылады.Крест пен 
нолді ең көп жинаған топ жеңіске жетеді.
VІ.Жаңа тақырып.
Балалар , бүгін біз жаңа сөздермен танысамыз.
hair, an ear, an eye, a nose, a mouth
Балалар, төмендегідей жай сөйлемдерді құрастырып үйренейік. This is hair. This is an eye. This is an ear. тhis is a 
mouth. This is a nose.
Мұғалімнің тындалымынан кейін лексиканы бекітеді.мұғалім сөздерді айтады, ал оқушылар оларды оқулықтан 
суреттерінен көрсетіп, дауыстап айтады.
Сонан соң оқушылардан орындарынан тұрғызылып, өзі айтқан мүшелерді көрсету сұралады.
“ to be” етістігінің формаларының қолданылуы, белгісіз аn артиклінің жекеше  түрінде пайдаланылуына және 
оның көпше түрінде жоқ болуы.
This is an ear  -  these are ears
This is an eye – these are eyes
VІІ. Жаттығу орындау
2- жаттығу.
Track 18
Head , shoulders, knees and toes,
Knees and toes, knees and toes.
Head , shoulders , knees and toes,
Eyes , ears , mouth and nose.
 3 – жаттығу.
Суретпен салыстыру арқылы оқушылар дұрыс нұсқаны таңдап айтулары тиіс.
Keys: a head, a shoulder , an ear , eyes, legs, knees
 ІV дәптермен жұмыс
1-жаттығу . Name the face parts
Oқушылар суретте бейнеленген бет мүшелерінің астына атын жазып , сәйкес суретке сызық арқылы қосу керек.
2- жаттығy. Put a or an
 Оқушылар сөздерді оқиды және белгісіз артикльдің қажет формасын жазады.
3- жаттығу. Read and match 
Оқушылар көпше түрдегі дұрыс форманы таңдап , сол жақ бағанадағы сөздерді оң жақпен сәйкестендіруі тиіс. 
A toe – ten toes
An eye – two eyes
An ear – two ears 
A hand – two hands 
A leg – two legs
A knee – two knees
ІХ.Сергіту сәті.
Қәнекей, балалар, шаршаған болармыз. Орнымыздан тұрып, дене мүшелерімізді кішкене қозғалтып, сергіту 
жаттығуын орындайық.
 4- жаттығу. Read and match
Оқушылар сөйлемді оқып , сәйкес жауапты таңдауы тиіс
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Х. Сабақты бағалау және қорытындылау :
- Балалар, сабақтың басында қойған мақсаттарды орындадық па ?
  Жарайсыңдар! Қазір өз жұмыстарынды бағалаңдар. 
-I think you were very clever. Our lesson is over , good bye!

* * * * *

ЕМБІ  ҚАЛАЛЫҚ № 1 ОРТА МЕКТЕП  МАТЕМАТИКА,  ФИЗИКА ЖӘНЕ 
ИНФОРМАТИКА ӘДІСТЕМЕЛІК БІРЛЕСТІГІ

       
      Бірлестіктің өзекті мәселесі: «Оқу-тәрбие үрдісінде жаңа технологияларды пайдалану арқылы 
оқушылардың білімдік, іскерлік, шығармашылық қабілеттерін дамыту».

№ Мұғалімнің аты-
жөні

Бітірген оқу 
орны, бітірген 
жылы

Диплом 
бойынша 
мамандығы

Пед 
стаж

Санаты Курстар 

1 Аменова Шолпан
Сагитжановна

УПИ-1986 
жоғары

Мат, физика 29 Жоғары
16.04.11  
№456

2007    №344
2008    №459
2011 СТО    №,362804

2 Касенова Масаты
Болатовна

АПИ-1984 
жоғары

Мат. 29жы
л1 ай

Жоғары
27.05.201
4№644

2007    №791
23-04.10.13    №0045861 
2014   PIZA

3 Кудасова Айгуль 
Рахметовна

АГУ-2001 
жоғары

Мат. 13 І-
17.05.201
4 №1-403

2007     №996
18-29.11.13     №0047008
2007-мод.

4 Алтынбаева 
Асель 
Алтынбаевна

Ақтөбе гуман. 
Колледж2011
Арнаулы орта

Мат 3 санатсыз 2012. №0364886 АҚТ

5 Есенгельдина 
Гулмира 
Амановна

АПИ-1991 Математика-
информатика

23 
жыл 4
ай

Жоғары
27.05.201
4
№644

31-11.04.14      №0008471
2014                  PIZA

6 Битенова Ботагоз 
Муханбеткалиевн
а

АПИ-2007 Математика 9 ІІ-
19.03.201
3 №45

14.10.2011   №0265661   
инфор
04.04.2008   №1594       
матем

7 Тлесова Балзия 
Нуржаубаевна

АПУ-1996 
жоғары

Физика, 
информатик
1996 ж

18 Жоғары
27.05.201
4
№644

2006     №510
13-24.01.14     №0047689

8 Сундетова 
Гульбану 
Алтаевна 

АГУ 2004 Физика, 
информатик 
2004

10 ІІ – 
11.06.14
№264

Кембридж -2014

9 Канешова 
Куаныш 
Асылановна

АГПИ-2012 иформатика 1

Аменова Шолпан Сагитжановна - мектеп директорының ғылыми –әдістемелік жұмыс жөніндегі орынбасары. 1)
Әдіскер жаршысы» ғылыми- әдістемелік журнал-№2(16)-2009
Тақырыбы «Шебер және оның элементтері»
2) Республикалық ғылыми-әдістемелік семинар-2010 жыл-314 бет, тақырыбы: «Мектептегі математика пәнін 
оқытудың жолдары»
3) «Математика және логика» Республикалық ғылыми- әдістемелік журнал №6-2010 жыл. Тақырыбы: «Ауызша 
есептеудің тиімді жолдары»
3) «Өрлеу Біліктілікті арттыру ұлттық орталығы»-2013ж. жинақ тақырыбы: «ҰБТ- ға дайындық барысында 
шығарылатын есептердің тәсілдері»
4) «Дарын» Республикалық Ғылыми-Практикалық орталығы-2013ж. жинақ тақырыбы: «Ауыл мектептері 
жағдайында дарынды балалардың қызметін ұйымдастырудағы жүйелілік» Республикалық семинар
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5)  Электрондық орта-2013ж. «Стереометрия» бөлімінің есептері шығару тәсілдері
6)  Электрондық оқулық Республикалық 45 minut.kz-2014ж.
7)Әдістемелік құрал Республикалық 45 minut.kz-2014ж. тақырыбы: «Математика пәнінен сабақтар және 
сыныптан тыс шаралар үлгілері»
8) Ақтөбе облыстық білім беру қызметкерлерінің тамыз педагогикалық кеңес материал- жинақ-2014ж. 
тақырыбы: «Білім берудің инновациялық стратегиясы- мемлекеттің, қоғамның және жеке тұлғаның тұрақты 
даму факторлары» баяндама
9) Білім болашаққа жеткізетін нұрлы жол атты ҚР «45 minut.kz» ұстаздарға арналған журнал басылына «Қазақ 
халқының шамаларды өлшеу жүйесі» оқушысы Аружанның ғылыми жұмысы жарық көрді.
Есенгельдина Г.А - "Білім берудің инновациялық стратегиясы мемлекеттің, қоғамның жәнет  жеке тұлғаның 
тұрақты даму факторы " конференция тақырыбы, "Қазіргі заманғы технологияның " баяндама тақырыбы, 
марапатқа ие болды. «ҰБТ кездесетін есептердін шығару тәсілдері» тарауға кітап. Оқушы жет.: ауд.олимп-ІІІ 
орын-2012ж., «Кенгуру-2013» екі ІІ орын, екі ІІІ орын, обл.матем. олим. «Сократ-2013» екі ІІІ орын
Тлесова  Балзия Нуржаубаевна - «9-11»кластар физика есептері жауаптарымен жауаптарымен» жинақ-2013ж., 
«Тестік тапсырмалар» электрондық орта -2013ж. Оқушыс жет.: Респ. «Сертификат»-2011ж., «Грамота»-2012ж., 
ауд.олимп.-ІІ орын-2012ж., ІІІ орын-2013ж., кіші олимп.-ІІІ орын Мадақтама-2013ж.
Кудасова Айгуль Рахметовна Аудандық "Алтын диск" информатика пәні мұғалімдер арасында конкурс 
Қандыағаш қаласы 20.02.2009 ж
2) Облыстық конкурс "Ақпараттық-коммуникативтік технологияларды қолданып, ең үздік сабақ" ІІ тур Ақтөбе 
қаласы 23.02.2013, сертификат
3) Мұғалімдер арасында интернет олимпиада 
10.02.2012 математика - сертификат
20.02.2013 информатика - сертификат
23.02.2014 информатика - аудан/қала бойынша үздік нәтиже
28.04.2014  математика - аудан/қала бойынша үздік нәтиже
 "Новый урок" проектінің Халықаралық қашықтық конкурсы
15.05.2014 жыл
Бирмагамбетова Сабина 8 р - 2 орын
Шулим Руслан 8 р - 3 орын
Жаскайрат Алишер 9р, Рахманова Роза 9р, Сайлау Асем 10р - сертификат
Баспасөз
1) "Формулы сокращенного умножения"  7 р класс урок-сказка "www.45minut.kz" сайт 4.06.2013 ж
2) "Задачи на проценты"  6 класс  "www.infourok.ru" сайт 2.04.2014 ж
3) "Применение формул сокращенного умножения" 7 класс алгебра "www.infourok.ru" сайт 2.04.2014 ж
4) "Сумма бесконечно убывающей геометрической прогрессии" 9 класс алгебра "www.prodlenka.org" сайт 
4.05.2014 ж
Конференция
1) Аудандық конференция "Сапалы білім мен тәрбие беру – Қазақстанның мемлекеттік саясатының 
басымдылығы" 27.08.2013, белсенді қатысқаны үшін сертификат алдым Қандыағаш қаласы

* * * * *
«АУЫЗША ЕСЕПТЕУДІҢ ТИІМДІ ЖОЛДАРЫ»

Аменова Шолпан Сагитжановна. Математика пәні мұғалімі 
Орындаған: Елпаш Әлия, 9 класс 

Тақырыбы: «Ауызша есептеудің тиімді жолдары»
Бүгінгідей экономикасы дамыған, электрондық есептеу мүмкіндіктері мол республикамызда менің таңдап

алған  тақырыбым  актуалды  болмауы  да  мүмкін  яғни  қазіргі  ғылым  мен  техникада,  күнделікті  ісімізге
компьютерді пайдаланып жүрген кезде ауызша есептеудің қажеті бар ма деген заңды сұрақ тууы да мүмкін.
Бірақ осы технологияның шарықтап шегіне жеткенімен электрондық есептеу құралдары республиканың түпкір
– түпкіріне жетпей жатыр. 
Сондықтан мүмкіндігі жоқ мектептердің оқушылары кейбір есептеулердің тиімді жолдарын, жеңіл түрлерін 
меңгеріп, есеп шығару барысында ауызша есептеуді пайдалана білген жөн деп ойлаймын. Сонымен қатар, 
ауызша есептеу Ұлттық бірыңғай тест тапсыру барысында да уақытты үнемдеуге көп мүмкіндік береді. 
Бұл тақырыпты таңдап алғандағы мақсатым - өзім сияқты оқушылардың математика пәніне қызығушылығын 
арттыру, ойлау қабілеттерін дамытуға көмектесу, ауызша есептеуді жеңіл калькуляторсыз шығарудың жолдарын 
көрсету. 
Әрбір оқушыға мұны біліп – үйрену артық болмайды. Көпшілік оқушылар 7 кластағы «Қысқаша көбейту 
формулалары» тақырыбынан соң формулаларды есептеу жұмысын жеңілдетуге қолдана білмеуі. 
Айталық, 47•53 көбейтіндісін табу керек делік.   Бұл есептеуді 
(а –в)(а+в)=а -в  формуласын пайдаланып, жеңіл түрге келтіруге болады. 

73



47•53=(50-3)(50+3)=50 -3 =2500-9=2491
Сол сияқты үлестірімділік заңын және дөңгелектеп көбейтуді меңгергенде көптеген мысалды шығара аламыз: 
95•7=(100-5)•7=700-35=665
87•17+108•14-99•18=(90-3)•17+(100+8)•14-(100-1)•18=1130+113=1243
104•96=(104+4)(100-4)=1000-16=9984
48•27=48(20+5+2)=960+240+96=1296
Енді ойша есептеудің кейбір түрлерін қарастырайық: 
 1)5 – пен аяқталатын санның квадратын табу.     (а+в) =а 
Формуладағы в=5 деп алсақ,       
Егер а ондық саны болса, а+10 оған тетелес келетін ондық. Мысалы, а=60 болса, а+10=70 болады. 
Сондықтан, 5-пен аяқталатын санның квадратын табу үшін, ондық санын көрсететін натурал санды тетелес 
келетін натурал санға көбейтіп оған 25 санын тіркеп жазу керек. Мысалы:   , өйткені   3•4=12 
 , өйткені 7•8=56 
Немесе  ;          
5-пен аяқталған екі орынды сандарды көбейту үшін мына әдісті де қолданған жөн.
35•45=(3•4)(3+4)/2=12 •( 7/2)=12+(3(1))=15   Қалдық 1 болса , 75 санын тіркеп жазамыз, қалдық ноль болса , 25 
санын тіркеп жазу жеткілікті.  1575=35•45
Бұл жерде екі орынды санның ондықтарының қосындысын 2-ге бөлгенде бір қалдық қалса , ондықтар 
көбейтіндісі мен қосындысының жартысына 75 санын тіркеу керек те, ондықтар қосындысының жартысы 2-ге 
қалдықсыз бөлінсе 25-ті тіркеп жазсаң болғаны.
25•45=(2•4)((2+4)/2)=8+3=11 демек 1125=25•45 т.с.с. 
2) Аралас санды квадраттау үшін: 
   ;            ;       
3) 50-ге жақын санның квадратын табу.    х=50+а болсын. а=х-50
Сондықтан, 50-ге жақын санның квадратын табу үшін, сол саннан 25-ті шегеріп, оған сол санның 50-мен 
айырмасының квадратын тіркеп жазу керек. Мысалы:   өйткені берілген санмен тең айырмасы: 57-25=32 
берілген санмен 50-дің айырмасы 57-50=7, бұл айырманың квадраты:   . Енді 32-ге 49 санын тіркеп жазсақ 3249 
шығады. Сол сияқты, 
 , себебі 58-25=33, 58-50=8,     , 
 , себебі 49-25=24, 50-49=1,   
 ;         62-50=12 ;          
   ;       76-50=26 ;          
4)Соңы 2-ге аяқталатын сандардың квадратын табу үшін: 
Мысалы:        
                                         а)екі-санның квадраты                                                              
                                   б)үш-санның көбейтіндісі (мысалы, 1•2•2=4)      
                                       в)бір-санның квадраты     

Ең алдымен екі таңбалы санның бірлігін квадраттаймыз. Сосын осы үш санды (бірлігін, 
ондығын және дәрежесін) көбейтеміз. Соңында бір-санды, яғни ондығын квадраттаймыз. 
Мысалы:   ;    1)    ;  2)   2•2•2=8 ;   3)     
   ;  1)    ;   2)    4•2•2=16(6-сын жазамыз, 1-і ойда)  ;                       3)     (ойдағы 1-ді қоссақ 17) 
Ал үш таңбалы соңы 2-ге аяқталатын сандардың квадратын табу үшін қысқаша көбейту формуласын былай 
пайдалануға болады. 
  ;                         
Мысалы:     
Мына есептеу де бір шама оңайлай түседі.
19²=361 –ді шығару үшін 19•19 көбейтпей-ақ 20²-нан 20+19=39-ды шегерген жеткілікті  400-39=361 ;          
39²=40²(40+39)=1600-79=1521
49²=50²-(50+49)=2500-99=2401
..................................................
99²=100²-(100+99)=10000-199=9801
18²,28²,....
17² ,27²,  есептеп табу үшін
18²=20²-2(20+18)=400-76=324
28²=30²-2(30+28)=900-116=784
17²=20²-3(20+17)=400-111=289
27²=30²-3(30+27)=900-171=729 т.с.с.
5)100-ге жақын екі санның көбейтіндісін табу. 
100-ге жақын кез-келген санды төмендегіше айырма түрінде жазамыз: 
98=100-2;      97=100-3 т.с.с. Жалпы алғанда 100-ге жақын екі а және в-сандары берілген болсын делік. Берілген 
әрбір санды айырма түрінде жазып көрсетейік: 
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а=100-х,            в=100-у.         Бұл жердегі х пен у, а және в сандарының 100 санымен айырмалары бар екені 
белгілі болып тұр. Енді екі санның көбейтіндісін табамыз: 
а•в=(100-х)(100-у)=10000-100(х+у)+ху=100(100-х-у)+ху=100(а-у)+ху=
100(в-х) + ху 
Яғни, а•в=100(а-у)+ху немесе   а•в=100(в-х)+ху 
Сондықтан, 100-ге жақын екі санның көбейтіндісін табу үшін, бірінші көбейткіштен екінші көбейткіштің 
айырмасын алып немесе екінші көбейткіштен бірінші көбейткіштің айырмасын алып, оған айырмалардың 
көбейтіндісін тіркеп жазу керек. 
Мысалы: 92•97=8924 ;     92=100-8;          97=100-3              
Сондықтан 92-3=89 немесе 97-8=89. Айырмалардың көбейтіндісі 8•3=24 
Енді 89-ға 24-санын тіркеп жазсақ 8924 шығады.   Сол сияқты 94•96=9024, 6•4=24       өйткені, 94-4=90; 96-
6=90;    ;    ;    
Цифрларының саны 6 мен 4-ке аяқталған ондықтары бірдей екі орынды сандарды көбейту үшін : 16•14=224       
26•24=624
                      46•44=2024            56•54=3024
Ондықтарының біреуі бір ондық үлкейтіп, берілген ондыққа көбейтіп , бірліктер көбейтіндісінің алдына тіркеп 
жазу жеткілікті . 
  Жұп сандарды 25-ке көбейту үшін , сол жұп санды 4-ке бөліп , 100-ге көбейтсе болғаны.
Мысалы: 18•25=18/4•100=4,5•100=450 Мұндағы баланың түсінетіндігі 100:4=25 екенін білсе жеткілікті.    
22•25=(22/4)•100=5,5•100=550 т.с.с.
1-мен 9-бен аяқталған екі орынды сандарды көбейту де қиын емес. 19•11, 29•21, 39•11,.... алғашқы көбейткенде 
1-ді қосып екінші көбейткіштің ондығына көбейтеміз де, бірліктер көбейтіндісін тіркеп жазамыз. 
39•31=(39+1)•3=40•3=120       9•1=9,  120-ға 9-ды тіркесек 1209 болады.
99•91=(99+1)•9=100•9=900-ге 9-ды тіркесек 9009.     99•91=9009 болады. 
Енді екі санда 100-ден артық болса  а=100+х ;       в=100+у    Онда көбейтінді: 
а•в=(100+х)•(100+у)=10000+100(х+у)+ху=100(100+х+у)+ху=100(а+у)+ху=
100(в+х)+ху болады.  Яғни, а•в=100(а+у)+ху   немесе    а•в=100(в+х)+ху  
Мысалы, 106•107=11342. Себебі 106+7=113;   107+6 =113 
Немесе қалдықтар көбейтіндісі 6•7=42, 113 санына 42 санын тіркеп жазсақ 11342 шығады. 
Сол сияқты  ;      
Бұндай есептеулерді қолдана білу шығарылған есептің шешімінің дұрыс немесе бұрыс екендігін жылдам 
жобалап білуге мүмкіндік береді. Ауызша есептеулермен жүйелі түрде айналысу оқушылардың математикаға 
қызығушылығын арттырады, уақытты үнемдеуге көмектеседі, математикалық есептеу мәдениетін 
жоғарылатады. 
Соңы 1-санына аяқталатын екі таңбалы сандардың квадратын табу. 
Мысалға  , себебі есептеуді соңынан бастасақ: 
а)      б)2+2=4    в)2•2=4                Нәтижесі 441-ге тең. 
 , себебі а)     б)6+6=12     в)6•6=36 )12-нің 2-сі жазылып 1-санын ойда сақтаймыз да, көбейткен кезде нәтижесіне
1-қосылып кетеді.) Ақырында 3721 саны шығады:                     
Егер формула түрінде жазатын болсақ:        
Сол сияқты санды 99-ға, 999-ға көбейту әдістерінде тиімді пайдалануға болады.
 Мысалы:    47•99=4653         а)47-ден 1-ді шегереміз 
б)47-ң 100-ге қанша саны жетпей тұр, соны тіркей қоямыз}                              47•99=47•100-47=4700-47=4653
 88•99=88•100-88=8800-88=8712
  .....................................................
а•99=100а-а  арқылы өрнектеуге болады.
999•54=1000•54-54=54000-54=53946
999•72=1000•72-72=72000-72=71928
999•в=1000•в-а
Кез-келген санды 9-ға көбейту үшін 10а-а  формуласын пайдалану қолайлы
458•9=458•10-458=4580-458=4122
999•9=999•10-999=9990-999=8991 т.с.с.
Ал үш таңбалы санды 999-ға көбейту үшін:      а)берілген саннан 1-ді шегереміз 
б)сол саның соңына берілген санның 1000-ға нешеуі жетпей тұр соны тіркей қоямыз.
 Мысалы:  728•999=727272;        728-1=727 ;         1000-728=272 
695•999=694305 ;       695-1=694 ; 1000-695=305
Бөліне ме, бөлінбей ме?
Сандарды қосу, көбейту амалдары әрдайым орындалады. Бөлу – олардай емес, «қиқар» амал, кейде 
орындалады, кейде орындалмайды. Кез – келген сан екінші-бір берілген санға қалдықсыз бөліне бермейді. Есеп 
шығару барысында әсіресе көп таңбалы сандарды бөлуге тура келеді. Осындай кездерде қолымызға қалам алып
бөле бастаймыз, не калькуляторға жүгінеміз. Есепті жеңілдету үшін сандардың бөлінгіштік қасиетін жақсы 
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білуге тура келеді. Егер сандардың бөлінгіштік қасиетін жақсы меңгерсек көп таңбалы сандарды бөліп жатпай-
ақ ауызша бірден анықтауға болады.

* * * * *
ТАҚЫРЫБЫ: «ТЕҢДЕУЛЕР ЖӘНЕ ТЕҢДЕУЛЕР ЖҮЙЕЛЕРІ»

Касенова М.Б. математика пән мұғалімі

Тақырыбы: «Теңдеулер және теңдеулер жүйелері»
Мақсаты: Оқушылардың «Теңдеулер және теңдеулер жүйелерін» шешуін тексеру. 
Білімділік: Теңдеулер және теңдеулер жүйесіне оқушыларда қалыптасқан дағдылары мен икемдіктерін тексеру.
Көрнекілік: Плакаттарға жапсырылған құстарды есептер шығару арқылы табу.
Сабақтың барысы:
1. Ұйымдастыру 
а) Оқушылардың назарын өзіңе аудару. 
б) Оқушылардың сабаққа қатынасын тексеру.
в) Құрал-жабдықтарының дайындығын тексеру.
Сабақтың түрі: «Құстар әлеміне» саяхат сабақ.
Балалар! Бүгінгі сабағымызда біз «Құстар әлеміне» саяхат жасаймыз. Саяхатты бастамас бұрын қандай құстар 
бар екенін есімізге түсіріп өтейік. Саяхатты 3 топқа бөлініп бастайық. Қәне, 3 қатар 3 топқа бөліне қояйық. Енді
осы топтар аттарын саяхаттан танысатын құстармен қорғап алсын.
I. Балалар! Қай құс, құс патшасы болып табылады? Бұл сұраққа жауапты біз мына есептерді шығару арқылы 
табамыз. Бұл есептерде теңдеулер және теңдеулер жүйелерін шығару керек. Қәне, енді саяхатымызды бастайық.
Тақтаға 6 есеп жазылады, сол есепті қай топ 1-шығарса, жауаптарының қасындағы әріп арқылы құстың атын 
тауып сол топқа сол құстың аты беріледі.
1.Теңдеуді шешіңдер. 
〖0,7х〗̂ 4-х^3=0                (0;   1 3/7)                     (m)
〖0,5х〗̂ 34-72х=0                    (0;  -12;   12)                     (б)
〖0,7х〗̂ 4-х^3=0                     (0;   1;   4)                     (і)
〖3х〗̂ 3-х^2+18х-6=0                     (1/3)                     (p)
〖2х〗̂ 4-18х^2=5х^3-45х                     (0;  -3;  3;  2,5)                     (к)
〖3y〗̂ 2-2y=2y^3-0                     (1,5)                     (ү)
М.: Сонымен құстың аты не болды? 
О.: Бүркіт.
II. Ал, енді саяхатымызды әрі қарай жалғастырайық. Тағы да 8 есепті тақтаға жазамыз. Бұл есеп қалған екі 
топқа арналған.
2. Биквадрат  теңдеулерді шешіңдер.

х^4-〖5х〗̂ 2-36=0                                   (р)

у^4-〖6у〗̂ 2+8=0                                   (ы)

t^4+〖10t〗̂ 2+25=0                                   (л)

х^4-〖25х〗̂ 2+144=0                                   (а)

у^4-〖14у〗̂ 2+48=0                                   (а)

х^4-〖4х〗̂ 2+4=0                                   (ш)

t^4-〖2t〗̂ 2-3=0                                   (ғ)

9х^4-〖10х〗̂ 2+1=0                                   (қ)

Қалған 2 топтар есепті шығарып болған соң, 1-ші шығарған топқа осы құстың аты беріледі.
М.: Сонымен құстың аты не болды?
О.: Қарлығаш. 
III. Енді келесі суретте ағаш үй салынған осы үйдің уықтарында біздің келесі құсымыз жасырылған.
3. Теңдеулер жүйесін шешіңдер:

{█(x^2+y^2=18@ху=9)            (қ)                     ┤ {█(x^2+y^2=61@x^2-y^2=11)                (у)┤

76



{█(x^2-y^2=11@ху=30)            (а)                     ┤ {█(3х-ху=10@у+ху=6)                (қ)┤

М.: Сонда үшінші  құсымыз не болды?
О.: Аққу.
Саяхатымызда біз үш құспен таныстық және топтармыздың аттарын анықтадық. Енді барлық топтар өз аттарын
қорғап, өз тобының құсы қай жерде мекендейтінін және құстар жайында мақал-мәтел айтсын. Қай топ көп 
мақал біледі екен?     Қәне, сол топқа ұпай қосылады.
IV. Бекіту сұрақтар: 3 топқа арналған 3 есеп беріледі.
№276. Тік төртбұрыштың әрбір қабырғасына квадрат салынған. Квадраттардың аудандарының  қосындысы 122 
см2.Sтік =30см2 екені белгілі болса, оның қабырғаларын табындар.   №277. Тік бұрышты үшбұрыштың ауданы 
24см2-ге гепотенузасы 10см-ге тең.        Қасиеттері қандай?
№278. Гипотенузасы 13 см-ге тік бұрышты үшбұрыштың қатеттерінің біреуін 4см-ге арттырса, гипотенузасы 
2см-ге ұзарады. Үшбұрыштың қатеттерін тап.
Сұрақтар:  1.II дәрежелі теңдеулер жүйесін қалай шешеміз?
2. Қандай теңдеулер бүтін теңдеулер деп аталады?
3. Биквадрат теңдеуді қалай шешеміз?
Ал, енді осымен саяхатымыз аяқталды.
V. Бағалау. Жақсы қатысқан топты атап өтіп, әр топтағы белсенді қатысып отырған оқушыларды атап өтеміз. 
Осымен біздің саяхатымыз аяқталды. Осы саяхатқа Сау болыңыздар!

* * * * *
УРОК АЛГЕБРЫ ПО ТЕМЕ «УМНОЖЕНИЕ СТЕПЕНЕЙ 

С ОДИНАКОВЫМИ ОСНОВАНИЯМИ»
Кудасова Айгуль Рахметовна,  учитель математики

Урок алгебры по теме «Умножение степеней с одинаковыми основаниями» Класс: 7 
Цель урока: - закреплять знание учащимися определения степени с натуральным показателем, знание свойств 
степени, умение выполнять преобразование выражений, содержащих степень, умение выполнять умножение 
степеней; 
- развивать вычислительные навыки учащихся; 
- воспитывать аккуратность.
ХОД УРОКА
I.  Постановка целей и задач урока
- Сегодня на уроке мы подведем итог изучению двух тем «Определение степени» и «Умножение степеней», 
будем учится применять теоретические знания при выполнении практических задач.
II. Актуализация знаний
повторение определения и свойств степени
III. Закрепление изученного материала
- Что показывает запись:  ,  ,  ?(число 2 умножили само на себя пять раз; число – 7 умножили само на себя шесть
раз; число   умножили само на себя три раза);
- Как называются числа: 2, -7,  ? (основание степени);
- Как называют числа: 5,6,3?  (показатель степени);
- Прочитать выражения, записанные на доске, назвать основание и показатель:
  ;
- Среди неравенств, записанных на доске, указать те, в которых допущены ошибки. Объяснить свой ответ.
  ;
- Задание записано на доске. Необходимо найти те примеры, в которых допущена ошибка
1.(ab)3 = a3b3
2.(-2bc)2 = -4b2с
3.(2 . 5)4 = 10000
4.(-33)2 = 36
5.(-32)3 = 36
6.(с4)2с3 = с9
7.(((-a)3)2)4 = a24
8.((2a)3b7)2 = 26a6b14
Учащиеся работают в парах, проверка работы проводится фронтально.
- Вставьте пропущенное слово:
Правило умножения степеней: при умножении степеней с ………………………….. основаниями, основание 
………………. прежним, а показатели …………………….. Записать правило в виде формулы на доске.
Учащиеся записывают слова, затем устно поясняют свой ответ. Формулы записываются на доске и в тетрадях.
- Представить выражения, записанные на доске, в виде степени. (задание выполняется устно)
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- Представить выражения, записанные на доске, в виде произведения степеней с одинаковыми основаниями, 
одна из которых известна.
Учащиеся работают в тетради, двое у доски, затем происходит проверка правильности выполнения задания.
-  Как вычислить площадь прямоугольника; как зная площадь и одну из сторон, найти неизвестную сторону; как
найти путь, зная скорость и время; как найти скорость; время? Используя эти правила, сформулируйте задание, 
записанное на доске и выполните его. 
Учащиеся устно формулируют задание и выполняют его письменно в тетради.
- Выполните преобразования.   120 -                                  
      IV. Обобщение материала
III. Итог  урока, выставление оценок. Домашнее задание

* * * * *

САБАҚТЫҢ ТАҚЫРЫБЫ: «ҚЫСЫМ»

Тлесова Б.Н. физика пән мұғалімі

Сабақтың тақырыбы:    «Қысым»
Сабақтың мақсаты: Қысым ұғымымен таныстыру, оның физикалық мағынасын аша отырып, мазмұндық және 
салалық есептерді шығаруға пайдалана алу,іскерлігін жетілдіру.
Жаңа ұғыммен таныстыра отырып, оны практикада қолдана алу дағдысын қалыптастыру.
Өз ойларын ашық  айтуға,өз бетімен жұмыс істеуге, адалдыққа , шапшаңдыққа тәрбиелеу.

Сабақтың түрі:жаңа сабақты меңгерту
Сабақтың әдісі:баяндау,сұрақ-жауап,оқушы хабарламасы,деңгейлік тапсырмалар
Сабақтың көрнекілігі: слайдтар,электрондық оқулық,эксперименттік тапсырма құралдары.
Пәнаралық байланыс:математика,биология,жаратылыстану.
Сабақтың жоспары:  1. «Қайталау оқу анасы»  (өткен ІҮ-тарауды пысықтау)
2.Ой қозғау.
3.Тәжірибе.
4.Шығармашылық  жұмыс.
5. «Талдау табыс кілті»( Сапалық есептер.)
6.Сергіту сәті.
7.Мазмұндық есептер шығару.
8.Семантикалық карта.
9.Рефлексия
 10.Үй тапсырмасы.

Сабақ барысы:
Ұйымдастыру кезеңі:амандасу,түгелдеу,оқушылардың назарын сабаққа аудару.
І.  «Қайталау оқу анасы»  (өткен ІҮ-тарауды пысықтау.)
Масса қандай әріппен белгіленеді, оның өлшем бірлігі?
2.Күш дегеніміз не?Қандай әріппен белгілейміз?
3.Күштің өлшем бірлігі?
4.Күш пен массаны қандай құрал арқылы анықтаймыз?
5.Күштің түрлерін атаңыздар?
6.Ауырлық күші дегеніміз не?
7.Үйкеліс күші дегеніміз не?
8.Тең әрекетті күш дегеніміз не?
9.Тең әрекетті күшті анықтау формуласы?
10.Салмақ дегеніміз не?Ауырлық күшінен айырмашылығы неде?

ІІ. Жаңа тақырып
«Ой қозғау».1-слайд

Өткір пышаққа қарағанда өтпейтін пышақпен нанды кесу қиын неге?
ІІІ.Эксперименттік тапсырмалар.
1.Үрілген шарды жан-жағынан әртүрлі күшпен әрекет ете отырып сығу.
Не байқадық?  2-слайд
2.Орташа үрілген шардың үстіне жұқа тіреуді( тақтай) қойып әр түрлі массасы бар гір тастарды орналастыру.

Қорытындылау?  3-слайд
3.Шарға әр түрлі денелермен әрекет ету:инемен және қарындаштың ұшы жоқ жағымен.

Қорытындылау?   4-слайд
ІҮ.Электрондық оқулық бойынша түсіндіру.
Ү. Оқулықпен жұмыс  5,6,7,8-слайд
Ереже
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Белгілі бір бетке түсетін күш әрекетінің нәтижесін сипаттайтын шаманы қысым деп атайды.
Қысым түсетін күштің модуліне ғана емес,осы күш перпендикуляр бағытта әрекет ететін беттің ауданынада 
тәуелді болады.
Қысым бетке перпендикуляр бағытта әрекет ететің күштің осы беттің ауданына қатынасымен анықталады:
           P=F\S                      F=P*S                          S=F/P                        Қысым=Күш/ Аудан
Қысымның өлшем бірлігі.
      SJ жүйесінде қысым паскальмен(қысқаша Па) өлшенеді.Ол француз ғалымы Паскальдың құрметіне осылай 
аталған .Бірпаскаль-1Н күштің 1квадрат метр ауданға түсіретін қысымы:  1Па = 1Н/ 1м2
1гПа =  100 Па
1кПа   =  1000 Па
1МПа    = 1000 000 Па
Шығармашылық жұмыс.
ҮІ. Шығармашылық жұмыс:  Блез Паскаль  (1623-1662) өмірбаяны. 9-слайд
ҮІІ. Талдау табыс кілті (Сапалық есептер шығару) 10,11,12,13,14 слайд
ҮІІІ. Мазмұндық есептер шығару.
1.Паскальға аудар:

3 кПа =
0,0025 МПа  =
7,5 гПа  =
2.Қар үстінде тұрған шаңғышының салмағы 80 Н.Оның әр шаңғысының ұзындығы 1.5м,ал ені5 

см.Шаңғышының қар бетіне түсіретін  қысымын табыңдар
3Шынжыртабанды ДТ-75М тракторының массасы 6610 кг,ал оның екі шынжыр табанының тіреу ауданы 1.5 

м2. Осы трактордың топырақ бетіне түсіретін қысымын анықтаңдар.

ІХ.  «Семантикалық карта» толтыру.  15-слайд
Физикалық шама. Белгіленуі. Өлшем бірлігі Формуласы
Салмақ    
  Н  

 m   
   P=F/S

Аудан    

ені    

   а=S/b

Х. Рефлексия   16 слайд
1.Қысым деп нені айтады?
2.Қысымды қалай анықтайды?
3.Қысымды арттырып немесе кемітуге бола ма ? Ол үшін неістеу керек?
4.Қолмен тіккен кезде неліктен бармаққа оймақ киеді?
5.Жүк машиналарының артқы доңғалақтары қос-қостан болатыны неліктен?
ХІ .Қорытындылау ,бағалау
ХІІ.Үй тапсырмасы.17 -слайд
1. & 33 мазмұны,ереже,формула жаттау.
2. 15 жаттығу(1)
3. 15-тапсырма.

* * * * *

ТАҚЫРЫБЫ:  ЖАЙ БӨЛШЕКТЕРГЕ АМАЛДАР ҚОЛДАНУ

Битенова Б.М. математика пән мұғалімі

Тақырыбы:  Жай бөлшектерге амалдар қолдану.
Мақсаты:  Білімділік:  Өтілген тақырыптарды қайталау және жүйелеу. Жай бөлшектер және аралас сандар, 
оларға амалдар қолдану дағдыларын  қалыптастыру. Жай бөлшектерге қолданылатын амалдарды  қайталау. 
Біліктерін логикалық оймен  іске асыра білу.
Дамытушылық:  Ойлау қабілеттерін, өз беттерімен жұмыс жасауын дамыту, математикаға деген 
қызығушылығын арттыру.
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Тәрбиелік:  Алған білімдеріне жауапкершілікпен  қарауға,  өз мүмкіндігіне  сенуге, үлкен жетістікке  ұмтылуға 
үйрету.
Сабақ түрі: топтық жұмыс    Көрнекілігі: слайд, карточкалар, тест сұрақтары
Сабақтың құрылымы:
І Ұйымдастыру бөлімі:
               Мейірімді жүрекпен, 
               Ақпейілді тілекпен,
               Амандасып алайық
              Бір жадырап қалайық!
Оқушылармен амандасып, назарларын сабаққа аудару. Оқушылардың көңіл - күйлерін байқау. 
  Кіріспе сөз. Адам деген бөлшек. Оның алымы-басқалармен салыстырғандағы- адамның жақсы жағы; бөлімі 
адамның өзін-өзі бағалауы. Өз алымын – өзінің жақсы жағын арттыру адамның еркінде емес, бірақ әрбір адам 
өзінің бөлімін – өзі туралы пікірін кеміте алады, сөйтіп осы кеміту арқылы кемелділікке жақындай түседі.
 Л.Н.Толстой 
Оқушыларды екі топқа :  І топ Дұрыс бөлшектер,   ІІ топ  Бұрыс бөлшектер
ІІ . Сабақ жоспары
1. Кім жылдам?
2. Тез есептей білеміз бе?
3. Жасырылған санды тап.
4. Сергіту сәті.
5. Есептер шығару (оқулықпен жұмыс)
6. Тест жұмысы. 
7. Сабақты қорытындылау. 
8. Үйге тапсырма
ІІ. Кім жылдам? 
Қайталау сұрақтары:  Бөлімдері бірдей  жай бөлшектерді қосу, азайту ережесін түсіндір. 

Аралас сандарды көбейтуді түсіндір.
Аралас сан дегеніміз не? 

     4. Бөлімдері әртүрлі жай  бөлшектерді  қосу, азайту  тәсілін түсіндір. 
    5. Есепте     2/7+  1/3.
  6. Аралас сандарды салыстыруды түсіндір
ІІ. Тез  есептей білеміз бе? Оқушыларға ауызша есептер беріледі.

ІІІ Жасырылған санды тап.

    Жауабы: 1              Жауабы: 2

   Жауабы: 3                 
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     Жауабы: 3
ІҮ. Сергіту сәті. 
Ү. Есептер шығару (Оқулықпен жұмыс). Оқулықтағы № 751 есепті шығару. 
ҮІ. Сабақты бекіту

* * * * *

ТЕМА: ТЕПЛОПРОВОДНОСТЬ, КОНВЕКЦИЯ, ИЗЛУЧЕНИЕ

Сундетова Г.А. учитель  физики и астрономии
Класс: 8 рус
Тема: Теплопроводность, конвекция, излучение.
Тип урока: Комбинированный
Цель занятия: Учебная: познакомить с понятием теплопередачи, с видами теплопередачи, объяснить, что 
передача теплоты при любом из видов теплопередачи всегда идет в одном направлении; что в зависимости от 
внутреннего строения теплопроводность различных веществ(твердых, жидких и газообразных) различна, что 
черная поверхность лучший излучатель и лучший поглотитель энергии.
Развивающая: развить познавательный интерес к предмету.
Воспитательная : воспитать чувство ответственности, способность грамотно и четко  выражать свои мысли, 
уметь держать себя и работать в коллективе
Межпредметная связь: химия, математика
Наглядные пособия: 21-30 рисунки, таблица теплопроводности, слайдовые презентации.
Технические средства обучения: компьютер, проектор, экран.
Структура урока
1.Организация урока(2 мин.)
- приветствие учащихся
- проверка явки учащихся и готовности класса к уроку.
2. Опрос домашнего задания(15 мин) Тема: Внутренняя энергия. Способы изменения внутренней энергии. 
Выполнение тестовых заданий.
3. Объяснение нового материала. (15 мин)
Способ изменения внутренней энергии при котором частицы более нагретого тела, имея большую 
кинетическую энергию, при контакте с менее нагретым телом передают энергию непосредственно частицам 
менее нагретого тела называют теплопередачей Существуют три способа теплопередачи: теплопроводность, 
конвекция и излучение.
Эти виды теплопередачи имеют свои особенности, однакопередача теплоты при каждом из них всегда идет в 
одном направлении:от более нагретого тела к менее нагретому. При этом внутренняя энергия более нагретого 
тела уменьшается, а более холодного –увеличивается. 
Явление передачи энергии от более нагретой части тела к менее нагретой или от более нагретоготела к менее 
нагретому через непосредственный контакт или промежуточные тела называется теплопроводностью.
В твердом теле частицы постоянно находятся в колебательном движении, но не изменяют своего равновесного 
состояния. По мере роста температуры тела при его нагревании молекулы начинают колебаться интенсивнее, 
так как увеличивается их кинетическая энергия. Часть этой увеличившейся энергии постепенно передается от 
одной частицы к другой, т.е. от одной части тела к соседнтм частям тела и т.д. Но не все твердые тела одинаково
передают энергию. Среди них есть так называемые изоляторы, у которых механизм теплопроводности 
происходит достаточно медленно. К ним относятся асбест, картон, бумага, войлок, нранит, дерево, стекло и ряд 
других твердых тел. Большую теплопроводность имеют медб, серебро. Они являются хорошими проводниками 
тепла.
Ужидкостей теплопроводность невелика. При нагревании жидкости внутренняя энергия переносится из более 
нагретой области в менее нагретую при соударениях молекул и частично за счет диффузии: юолее быстрые 
молекулы проникают в менее нагретую область. Вгазах, особенно в разреженных, молекулы находятся на 
достаточно больших расстояниях друг от друга, поэтому их теплопроводность еще меньше, чем у 
жидкостей.Совершенным изолятором является вакуум, поптому что в нем отсутствуют частицы для передачи 
внутренней энергии.
Взависимости от внутреннего состояния теплопроводность разных веществ(твердых, жидуих и газообразных) 
различна.Теплопроводность зависит от характера переноса энергии в веществе и не связана перемещением 
самого вещества в теле.
Известно, что теплопроводность воды мала, и при нагревании верхнего слоя  воды нижний слой остается 
холдным. Воздух еще хуже, чем вода, проводит тепло. 
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Конвекция-это процесс теплопередачи, при котором энергия переносится струями жидкости или газа.Конвекция
в переводе с латинского означает «перемешивание». Конвекция отсутствует в твердых телах и не имеет места в 
вакууме. 
Широко используемая в быту и технике ковекция является естественной или свободной.Когда для равномерного
перемешивания жидкостей или газов их перемешивают насосом или мешалкой конвекция называется 
вынужденной.
Теплоприемник –это прибор, представляющий собойплоскую цилиндрическую емкость из металла, одна 
сторона которой черная, а другая блестящая. Внутри нее имеется воздух , который при нагревании может 
расширяться и выходить наружу через отверстие.
В случае , когда теплота передается от нагретого тела к теплоприемнику с помощью невидимых глазом 
тепловых лучей вид теплопередачи называется излучением или лучистым теплообменом
Поглощением называетсяпроцесс превращения энергии излучения во внутреннюю энергию тела
Излучением(или лучистым теплообменом)- называется процесс передачи энергии от одного тела к другому с 
помощью электромагнитных волн.
Чем больше температура тела, тем выше интенсивность излучения. Передача энергии излучением не нуждается 
в среде: тепловые  лучи могут распространяться и через вакуум.
Черная поверхность-лучший излучатель и лучший  поглотитель, а затем следуют грубая, белая и полированная 
поверхности.
Хорошие поглотители энергии- хорошие излучатели, а плохие поглотители- плохие излучатели энергии.
4. Закрепление: (10 мин) вопросы для самопроверки, задания и упражнения
5. Задание на дом(2 мин) прочитать  и пересказ темы, Домашние экспериментальные задания:1)Сравнение 
теплопроводности металла и стекла, воды и воздуха, 2)Наблюдение конвекции в жилом помещении.
6. Оценка знаний учащихся.(1 мин)
Основная литература: Физика и астрономия 8 класс
Дополнительная литература: Н. Д. Бытько «Физика» части 1 и 2

* * * * *

САБАҚТЫҢ ТАҚЫРЫБЫ:  MS WORD  МӘТІНДІК РЕДАКТОРЫНДА КЕСТЕ ҚҰРУ

Сабақтың тақырыбы:  MS Word  мәтіндік редакторында кесте құру.
Сабақтың мақсаты:     
Білімділік:   Оқушыларға Word мәтіндік  редакторында кесте құруды және        
                            кестеге мәтін енгізуді үйрету. 
          Дамытушылық:   Оқушылардың есте сақтау және зейіндік қабілеттерін дамыту
                                  пәнге деген қызығушылығын арттыру.      
Тәрбиелік: Уақытты тиімді пайдалануға, жүйелі ойлауға, ұқыптылыққа,  шапшаңдыққа, компьютерлік 
сауаттылыққа тәрбиелеу
Сабақ түрі: дәстүрлі сабақ  Сабақ көрнекілігі: Компьютер, слайдтар.
Сабақ жоспары: І. Ұйымдастыру кезеңі.  (Оқушыларды түгендеу)
ІІ.  Үй тапсырмасын тексеру «Word мәтіндік  редакторы»

Word мәтіндік редакторында қандай 
жұмыс жасаймыз? 

Word мәтіндік редакторын іске қосу 
үшін... 

Word мәтіндік редакторында 
құжатты сақтау үшін қандай 
командалар орындаймыз? 

Ақпарат дегеніміз не? Калькулятор қызметі.... Пернетақта дегеніміз не? 

Компьютердің негізгі құрылғылары Компьютердің қосымша құрылғылары Word мәтіндік редакторын ан 
қалай шығамыз? 

ІІІ Жаңа сабақ. Кесте дегеніміз – бағандар мен жолдарда реттелген ақпарат. Баған менен жолдар қиылысып, 
ұяшық құрайды. Кесте қою жолдары:
Мәзір жолы:  Кесте(Таблица)        Қою(Вставить)              Кесте(Таблица)
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Осы командалар орындалғаннан кейін мына терезе пайда 
болады:

Кестені безендіру жолдары:
1. Кестені ерекшелеп, Формат-Границы и заливки командасын таңдаймыз;
2. Конструктор - Стили таблиц ...

IV. Компьютермен жұмыс.
Тапсырма №1 Кесте құр: 
1) баған саны-3, жол саны-7.
2) баған саны-5, жол саны-2
3) баған саны-2, жол саны-10

Тапсырма №2
Баған саны-4, жол саны-11 болатын кесте құр және толтыр

Р/с Тегі Аты Сыныбы 

1    

2

3

Тапсырма №3  Баған саны 6, жол саны-7 болатын «Менің күнделігім» атты кесте құрып, толтырыңдар.
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V. Сергіту сәті. 
VI. «Домино» ойыны.
Ойын шарты:   Бірнеше сөздер берілген. Осы сөздерден тақырыпқа байланысты сөйлем құрастыру керек.   

бағандарда бұл ақпарат мен
берілген жолдар Кесте реттеліп

Кесте – бұл жолдар мен бағандарда реттеліп берілген ақпарат.
мен құрайды бағандар
ұяшық Жолдар қиылысып

Жолдар мен бағандар қиылысып, ұяшық құрайды.
жаңа пернесімен жол  

Tabболады қосуға кестеге

Tab пернесімен кестеге жаңа жол қосуға болады .
VI .Сабақты бекіту.
Ол үшін жұмбақтар қоямын.
1)Тұрады ол жолдармен  бағандардан,
Және тұрар ұяшықтар ағымынан.
Кәне ойланып көрейік ол не екен,
Баған менен жолдарды қиылыстырған. (Кесте)
2)Кестенің бір негізгі элементі,
Көлденең ұяшық құру қызметі.
Ұяшық емес, баған емес ол не екен?
Кестенің негізгі болған қызметі.   (Жол)
3)Тіктөртбұрышқа ұқсайды,
Елемей кетуге болмайды.
Бағанменен жолдардың қиылысы,
Кестеде қай элементті құрайды.  (Ұяшық)
 «Не үйрендім, не білемін, не білгім келеді?» оқушылар жеке-жеке жауап береді.
VII. Үйге тапсырма.  Дәптерге кесте құру және кестені толтыру.
VІII. Бағалау. Сабақта балалардың эмоционалдық жағдайын анықтау. (күншуақ)

Сіздердің столдарыңызда күннің суреті жатыр, 
оның бетіне қараңыз, сол және оң жақ беті әртүрлі: 
сол жақ қуаныштың белгісі, оң жақ көңілсіз.
Егер сіздерде сабақтан кейін жақсы көңіл-күйлеріңіз қалса,
онда сол жақ бетіне айшық суретін салыңыз. 
Егер жоқ болса, оң жағы.
Барлық  жұмыстарыңызға рахмет!

* * * * *

САБАҚТЫҢ ТАҚЫРЫБЫ: «ТРИГОНОМЕТРИЯЛЫҚ
 ТЕҢДЕУЛЕРДІ ШЕШУ ТӘСІЛДЕРІ»

Есенгельдина Г.А.математика пән мұғалімі

АЛГЕБРА ЖӘНЕ АНАЛИЗ БАСТАМАЛАРЫ. 10 класс
Сабақтың тақырыбы: «Тригонометриялық теңдеулерді шешу тәсілдері»
Сабақтың мақсаты: а) тригонометрялық теңдеулерді шешу әдіс-тәсілдерін меңгерту. Есеп шығаруға 
машақтандыру
б) оқушылардың ой өрісін кеңейту, пәнге қызыушылығын арттыру
в) тез ойлап,тез қорытуға және сөйлеу мәнерін тәрбиелеу
Сабақтың түрі: Дәстүрлі емес-жарыс сабақ
Сабақтың корнектілігі: Таблицалар, формулалар, есептер жазылған карточкалар, білімін бағалау парағы.
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Сабақтың барысы:
1. Бәйге (20 сұраққа ойланбастан тез жауап беру)
2. Көкпар (есеп шығарып машыптану)
3. Жорға (ауызша сұрақтарға жауап беру-7тапсырма)
4. Жүйрік (тригонометриялық формулаларды құрастыру-20 форма)
5. Бапкер (теориялық сұрақтарға жауап беріп, дәлелдеу)
6. Мәреге жету (білімін багала қорытындылау)
7.
I-бөлім
1. y=sinx функциясына кері функция қалай аталады?
2.  y=sinx функциясының анықталу обылысы?
3. y=tgx функциясының негізгі периоды қандай?
4. y=arccosx функциясының анықталу обылысы?
5. Sinus сөзі қайдан шыққан және қандай мағынаны береді?
6. tg π/4=?
7. y=tgx -ң I ширектегі таңбасы?
8. sinx=0 теңдеуінің шешімі?
9. 1 радиан неше градусқа тең?
10. y=sinx -ң ширектегі таңбасы?
11. y=cosx -ң графигі қандай сызық?
12. y=tgx -ң анықталу облысы?  
13. y=arcsinx тақ па, жұп па?
14. y=sinarccosx тақ па,жұп па?
15. 1° неше радианға тең?
16. y=2sinx -ң графигі?
17. y=sin2x - ң графигі?
18. π-саны қандай сан? 
19. Тригонометриялық шеңбер бойынан π/3+2πn санын көрсет
20. Сандық түзу бойынан π;  2π;   π/2;   3π/2;  1;2;3        5:   -1;4  көрсет

IІ бөлім «Көкпар» есеп шығару
I-деңгей (1балл)
a) 3tg x/3-√3=0
tg x/3=√3/3                                                                                                    
x/3=π/6+πk                                                                                                   
x=π/2+πk/3                                                                                                    

б) sinx=-1/2=√3/3                                                                                                    
x=(-1)^(k+1)  π/6+πk    

в) ctgx(-x/2)=1                                                                                                   
-x/2=arctg1+πk    
-x/2=π/4+πk    
x=-π/4-2πk    

г) sin2x=sinx                                                                                                   
2sinxcos-sinx=0                                                                                 
{█(sinx=0@2cosx=1)┤                     {█(x=πk@x=±π/3+2πn)┤                                                                             

е) sinx(cos3x-3)=0                                                                                 
{█(sinx=0@cos3x=3)┤                     {█(x=πk@шешімі жоқ)┤ 

д) sinx(3x-2)=1                                                                                 
3x-2=-π/2+2πk 
3k=-π/2+2+2πk 
k=-π/6+2/3+2πk/3 

ІІ деңгей (2 балл)

а) 〖cos〗̂ 2 x+〖sin〗̂ 2 3x=1
(1+cos2x)/2+(1+cos6x)/2=1 
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1+cos2x+1+cos6x=2 
cos2x+cos6x=0 
2cos4x,    cos2x=0 

{█(cos4x=0@cos2x=0)┤                              

{█(x=π/8+πk/4@x=π/4+πk/2)┤ 

б) sin3z=1/2
3z=(-1)^k  π/6+πk 
z=(-1)^k  π/18+πk/3 

в) 〖cos〗̂ 4 x-〖sin〗̂ 4 y=0
(〖cos〗̂ 2 x-〖sin〗̂ 2 x)(〖cos〗̂ 2 x+〖sin〗̂ 2 x)=0 
    cos2x=0             x=π/4+πk/2    

г) (sin3x-4)(sin3x-1)=0
{█(sin3x-4=0@sin3x-1=0)┤ 

{█(шешімі жоқ@x=π/6+2πk/3)┤ 

д) sin20x+10cos10x=0 теңдеуінің (5380, 5560)-да шешімін тап.
2cos10x(sin10x+5)=0 
{█(2cos10x=0@sin10x+5=0)┤ 
{█(x=π/20+π/10@шешімі жоқ)                               {█(k=30@∅ x=9^0+3π=〖549〗̂ 0 )┤┤ 

ІІІ деңгей (3 балл)

а) 6〖sin〗̂ 2 x+sinxcosx-〖cos〗̂ 2 x=2         Алмастыру енгіземіз
    6〖sin〗̂ 2 x+sinxcosx-〖cos〗̂ 2 x=2(〖sin〗̂ 2 x+〖cos〗̂ 2 x)         
    4〖sin〗̂ 2 x+sinxcosx-3〖cos〗̂ 2 x               ! 〖cos〗̂ 2 x
    4〖tg〗̂ 2 x+tgx-3=0               
    (tgx-3)(tgx+1)=0               
    {█(x=aretg 3/4+πk@x=-π/4+πk)┤               

б) √2/2 sinx-√2/2 cosx=1    көмекші аргумент енгіз.
acos〖x+bsinx=Asin(x+φ)〗 
cos π/4 sinx-sin π/4 cosx=1                     sin(x-π/4)=1 
x-π/4=π/4+2πk;                     x=3/4 π+2πk;          kϵz 

в) sin5x∙cos3x=sin6x∙cos2x
    sinαcosβ=sin(α-β)sin(α+β)
    1/2 (sin8x+sin2x)=1/2 (sin8x+sin4x)
    sin2x-sin4x=0
    -2sinxcos3x=0
{█(sinx=0@cos3x=0)                                    {█(x=πk@x=π/6+πn/3)┤┤ 

г) 〖sin〗̂ 3 xcosx=sinx∙〖cos〗̂ 3 x=1/4
    sinxcosx=(〖sin〗̂ 2 x-〖cos〗̂ 2 x)=1/4
    -1/2 sin2xcos2x=1/4
    sin4x=1
    x=-π/8+πk/2;                     kϵz

ІІІ БӨЛІМ «Жорға»
(теңдеулердің шығару жолын ауызша орындау)

1) 2〖cos〗̂ 2 x+cosx-1=0
2) 2sinx+cosx=0
3) 〖sin〗̂ 2 x+sinxcosx+2〖cos〗̂ 2 x
4) sinx+cosx=√2
5) 2cosx∙cos2x=cosx
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6) 〖sin〗̂ 2 x+〖sin〗̂ 2 2x=1
7) sin3x∙cos6x=sin8x∙cos5x

IV БӨЛІМ «Жүйрік»
(әр оқушы тригонометриялық формуланы тез құрастырудан жарысады)

V БӨЛІМ «Бапкер»
(теориялық сұраққа жауап беру)

Көмекші оргумент енгізу
Айнымалыны алмастыру тәсілі
Универсал алмастыру жасау

                                   asinx+bcosx+d=0 
cosx=(1-〖tg〗̂ 2  x/2)/(1+〖tg〗̂ 2  x/2);                                               sinx=(2tg x/2)/(〖1+tg〗̂ 2  x/2)

Оқушылардың өз бетімен ізденушілігін көрсету.
VІ БӨЛІМ «Мәреге жету»

Қорытынды бөлім, оқушыларды бағалау.
Үйге тапсырма: Бақылау жұмысына дайындалып келу.

* * * * *

ТАҚЫРЫБЫ: «АРИФМЕТИКАЛЫҚ ЖӘНЕ ГЕОМЕТРИЯЛЫҚ 
ПРОГРЕССИЯЛАР ТАҚЫРЫПТАРЫНА ЕСЕПТЕР ШЫҒАРУ»

Алтынбаева А.А. математика пән мұғалімі

Тақырыбы: «Арифметикалық және геометриялық прогрессиялар тақырыптарына есептер шығару»
Жарыс сабақ, қорытындылау сабақ лрактикалық білім-білік меңгеру деңгейлерің анықтау, дағды қалыптастыру.
Карточкалар, киіз үйдің макеті, қосымша суреттер. 
Мақсаты:
1. Білімдік міндеті: прогрессияның қасиеттерін пайдалана отырып есептер шығару.
2. Тәрбиелік міндеті: Оқушылардың белсенділігін арттыру, өзара жолдастық көмек, «Қыз қуу», «Киіз үй» 
ойынын пайдаланып, ұлт өнеріне, ұлттық дәстүрге саналы көзқарас өз халқының салт-дәстүрін құрметтеуге 
сыйлауға үйрету.
Барысы:
1. Ұйымдастыру бөлімі: а/ класс оқушыларын топқа бөліп отырғызу.
2. Барысы:                                 /5мин/
I-бөлім: Консультация бөлімі.
Тақтадағы сұрақтарға әр топтың мүшелері дайындалады, рольдік ойын ретіеде кім қандай карточка суыруына 
байланысты жауап береді (делегат, барлығын таңдау).
II-бөлім: Киіз үйдің макетін құра отырып, есептер шығару.
Бұл бөлімде топтарға мынадай тапсырмалар беріледі.
Арифметикалық прогрессия
1.   5,7,9,11,13,15,17…                                         

2.   а_2-а_1=2          а_3-а_2=2,…           d=2
a_(n+1)-a_n=d                                                 

3.   а_2=а_1+2;          а_3=а_2+2,…                     
a_(n+1)=a_n+d                                                 

4.    (2+8)/2=5;                    2,5,8                              

5.   (5+9)/2=7;         (7+11)/2=9…                          

Геометриялық прогрессия

1.   1,2,4,8,16,32,64…                                            

2.   b_2:b_1=2;          b_3:b_2=2;…                           
b_(n+1):b_n=q                                                 
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3.   b_2=b_1∙2;          b_3=b∙2,…                          
b_(n+1)=b_n q                                                

4.   √(2∙8)=4;                    2,4,8                              

5.  √(1∙4)=2;        √(2∙8)=4,…                             

Киіз үйдің түндігін ашу керек, ішіне кіру үшін мұндағы тапсырма:  
Түндікте 60 саны жазулы тұр. Сендер арифметикалық прогрессия ойластырыңыздар, сондай алғашқы үш 
мүшесінің  қосындысы 60-қа тең болатындай /маған түндікті ашу үшін 5 пр-я керек/.
39 46 35 35 30                 Барыс
20 20 20 20 20                                 2030
1—6 15 5 10                     Ит

V-бөлім: 1/Ер төстік
Ерназардың 9 ұлы болыпты.Тоғыз ұлына бір үйдің тоғыз қызын әперіпті.Әр келінінен 9 немере. Әр немереден 9
шөбере, әр шөбереден 9 немере көріпті.Ерназардың тұқымы қанша тізбек?
2 /Тақтада 20 сан жазулы тұр: 1; 4; 7; 10, 13; 16; 19; 22; 25; 28; 51; 34; 37; 40; 43, 46; 49, 52, 55; 58.              
Оқушылар, тізбектің мүшелерін айтады, Мыс: 4 мүшесі неге тең? a_n=3_n-2
3/ 5-ке бөлінетіндерден басқа,1 ден 50 ге дейінгі барлық натурал сандар жазылған:
1) Арифметикалық прогрессия құрайтын 5-н тап
7,17;27;37;47.
2) Арифметикалық прогрессия құрайтын 10-н тап 
1, 6, 11, 16, 21, 26, 31, 36, 41, 46.
Бағалау: Бүгінгі сабаққа қатысқан оқушыларды бағалау.
Жалпы ұпайларын санайды.
Ең көп ұпай жинаған топ жеңіске жетеді.
Үйге тапсырма: №72, №73, №74.
Әр топтан қайсылары бұрын жауабын тапты, солар шыгып, үйдің ағаштарын тұрғызады.    
Енді жабуларын жабу ушін әр топқа тапсырма беріледі.
1. Арифметиалық прогрессияға
2. Геометриялық прогрессияға киіз үйдің  құрдық, топқа  рахмет айта отырып, сабағымызды жалғастырамыз
Көтерді әже баласын
Деді: «Сәнім, көркім!»
Киіп алды баласы
Әжесінің бөркін.
Әкесі-кереге, баласы-уық, бөрік-шаңырақ.
III-бөлім: Өздеріңізді белгілі мереке, тойларда /наурыз т.б./ сол тойларда әр түрлі ұлттық ойындар ойналады. 
Мінекей, біздерде мерекеге жиналып отырғандықтан, прогрессия тарауы бойынша қаншалықты 
білетіндіктеріңді, білім сынасуға шақырамыз.                              
Қәне, «Қыз қуу » сайысын тамашалайық. 
Ортаға өзінің жігерімен бір қыз бен жігітті шақырамыз:
Сайыс   басталады:                 

№1
а=20                             а_32=a+31d=20+31∙4=20+124=144
d=4                                                                                                                            
     т/к: а_32

№2
а_1=70      d=-3        a_18-?                                                                                    
а_18=а_1+17d=70+17=70-51=19                                                        

№3
13;16;19;  ариф.пр.                                                                                                   

S_25=?  a_1=13;  a_2=16;                                                                                          
  d=3                                                                                                                 

S_25=(2∙13+3∙24)/2∙25=1225                                                                             
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№4
21;18;15 ...                                                                                                   

S_20=?  a_1=21;  a_2=18;                                                                                          
  d=-3                                                                                                                 

а_20=а_1+19а=\-36                                                                                    

S_25=(21-36)/2∙20=-150                                                                                          

№5
b=2;     q=3                                                                                                   

S_6=728                                                                                                              

№6
b=6;     q=2                                                                                                   

S_7=762                                                                                                              
* * * * *

ЕМБІ  ҚАЛАСЫ № 1 ОРТА МЕКТЕБІ БИОЛОГИЯ, ХИМИЯ, 
ГЕОГРАФИЯ ПӘННІҢ ӘДІСТЕМЕЛІК БІРЛЕСТІГІ

Бірлестіктің өзекті мәселесі: «Ақпараттық технологияларды қолдана отырып,оқушыларға терең білім 
қалыптастыру».

№ Мұғалімнің аты-
жөні

Бітірген оқу 
орны, 
бітірген 
жылы

Диплом 
бойынша 
мамандығы

Еңбек 
өтілі

Санаты Курстар 

1 Сарсенгалиева 
Гульнар Марсовна

АПИ-1990 
жоғары

Химия, 
биология

24 жыл 
1 ай

І -16.05.11
№225

2005   №853
2009   №0130670
Кембридж
11.03-07.06.13  М-ІІ  
№000619

2 Даулеткалиева 
Миргуль
Каршигаевна

АГУ-2003 
жоғары

Биология 11 І-
17.05.2014 
№1-403

2011  №0264449

3 Дарменова 
Бақытгүл 
Жағыпарқызы

АПИ-2007 
жоғары

Тарих, 
георгафия

12 І-16.05.11 
№225

2007   №2994
Кембридж -2014

4 Акжолова Лаззат 
Жуматаевна

АГПИ-2005 
жоғары

Тарих, 
георгафия

13 жыл 
1 ай

І-
17.05.2014 
№1-403

2009    №0129852
2009    №0130140
Кембридж   09.05.14
ІІІ   №00011951

5 Айтпагамбетова 
Акнур 
Сексенбаевна

АМИ – 2012
жоғары

Химия ІІ
12.04.11
№14

Мұғалімнің өзекті мәселесі:  Сарсенгалиева Г.М «Сын тұрғысынан ойлау қабілетін дамыта  отырып басекеге
қабілетті  тұлғаны қалыптастыру».  Инфо урок  сайтымен ұйымдастырылған пәндік  олимпиадаға химия және
биология пәнінен 8-11 класс оқушылар қатыстырылды.нәтижесинде 9 орыс класы Бирмагамбетова С-1орын.8
орыс  класы-3орын-Чернышова   Анастасия,10орыс  Бабошкин  Александр-3орын,11орыс  Айбулова  Дияна-
3орын.Химия пәнінен  9орыс класс оқушысы Шевченко Никита-1орын.2орын-Рахманова Роза.
Биология пәнінен ҰБТға-3оқушы дайындалуда. Мультимедиялық сабақтардың құрастыру жолдары 
тақырыбында семинарға қатысты. Республикалық Үздік педаголог -2013атағынын иегері  Т.Н.Сангайлоның 
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«Дамыту ортасын құру арқылы білім алушылардың оқу ізденіс қызметіне дайындығын 
дамыту»тақырыбындағы шебер класы семинарына қатысты.
Дарменова Б.Ж  «Жаңа  технологияларды  толық  меңгеріп, сабақ  барысында  инновациялық  әдіс-тәсілдерді  
қолданып оқушылардың  білімін  тереңдету». Жалпы білім беретін мектеп жағдайында инновациялық білім 
беру ортасын дамыту жолдары.2011ж
Даулеткалиева М.Қ. «Ақпараттық  технологияларды  қолдана  отырып, оқушылардың  білімін  тереңдетіп, 
қызығушылығын  қалыптастыру». Биология анықтамалығы-2013-2014ж Өрмекшілер класы Бунақденелілер 
класы Қанның құрамы мен қасиеттері Гүлдің құрылысы22.01.2014ж Интернет ресурс 2014ж№1 диск 2010ж 
диск 2013-2014ж Омыртқасыз жануарларды қорғау
Ақжолова Л.Ж  «Ақпараттық  технологияларды  қолдана  отырып оқушылардың  сабақ  барысында  
практикалық  жұмыстарды  жүйелі  түрде орындауын  пәнге  деген  қызығушылығын  арттыру». Инфо урок 
олимпиадаға  Бирмагамбетова С – 9 орыс класынан география пәнінен қатысып сертификатқа ие болды. 
Интернет ресурс.2014ж
Оңтүстік Америка. Халықаралық сертификат-2014ж Тақ:кембридж тәсілі. «45минут. kz» сайтында,  география  
пәнінен  түрлі деңгейлік  әдісі бойынша сабақтар жинағы шығарды. 
Айтпагамбетова А.С. «Ақпараттық  технологияларды  қолдана  отырып, оқушылардың  білімдерін  арттыру». 
Химия пәнінен олимпиадалық есептер шығару жолдары  тақырыбында семинарға қатысты.

№ Мүғалімнің аты-жөні Семинар тақырыбы

1 Акжолова Л.Ж. «Облыс педагогтеріне оқушылардың 
ғылыми жобаларын дайындауда 
әдістемелік ,практикалық көмек көрсету 
үшін ұйымдастырылған 
Облыстық ғылыми тәжирбелік»2014ж

Ақтобе-2014ж

2 Даулеткалиева М.Қ. «Оқытудың жаңа технологиясын пайдалану-
сапалы білім негізі»

Ақтобе-2013ж

3 Сарсенгалиева Г.М. Мультимедиялық сабақтардың құрастыру 
жолдары.

Ақтөбе обл.ғылыми-
тәжірбиелік орталық-
2014ж

Республикалық Үздік педаголог 
-2013атағынын иегері  Т.Н.Сангайлоның 
«Дамыту ортасын құру арқылы білім 
алушылардың оқу ізденіс қызметіне 
дайындығын дамыту»тақырыбындағы 
шебер класы

Ақтөбе обл.ғылыми-
тәжірбиелік орталық-
2014ж

4 Айтпағамбетова А.С. Химия пәнінен олимпиадалық есептер 
шығару жолдары.

Ақтөбе обл.ғылыми-
тәжірбиелік орталық-
2014ж

СОВРЕМЕННЫЙ УРОК, АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ

План коучинга. Сарсенгалиева Г.М.  
учитель химии и биологии

Тема коучинга:  
Современный урок, актуальные проблемы.

Общие цели: Актуализировать знания о способах постановки целей урока, выявить преимущества 
постановки целей урока по СМАРТ и Таксномии Блума для достижения более высоких 
результатов обучения.

Результаты 
обучения: 

Учителя смогут ставить цели урока по СМАРТ и Таксономии Блума, прогнозировать 
ожидаемый результат; соотносить цели урока и ожидаемый результат.

Ключевые идеи: Цель обучения – предварительное планирование результатов изучения, развития и 
воспитания, то есть цель является ожидаемым результатом деятельности. Цель не только 
показывает результат, но также призывает к достижению этих результатов. Разработка цели 
является первым и важным этапом процесса обучения и воспитания. 
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SMART – это аббревиатура, 5 признаков поставленной цели:
 Specific — конкретная;
  Measurable — измеримая;
  Achievable — достижимая;
  Realistiс — реалистичная;
  Timed — определенная по времени.
Цели должны быть:
 конкретными, специфичными, чтобы ясно представлять, чего следует 
добиться; 
 измеряемыми, чтобы можно было точно сказать, что цели достигнуты, 
возможными для оценивания;
 достижимыми, т.е. реалистичными, чтобы соответствовать условиям 
обучения и возможностям учащихся;
 ориентированными на действие, чтобы понять, какое именно действие 
принесет желаемый результат;
 иметь четкие сроки и разумные средства для выполнения1. 
Познавательные цели охватывают все, что связано с приобретением знаний и развитием 
умственных навыков. Таксономия Б. Блума представляет собой иерархию следующих 
мыслительных навыков: знание, понимание, применение, анализ, оценка, творчество.
·         Уровень знания - нижний, начальный уровень. Все цели, относящиеся к этому уровню, 
формируются в терминах механического воспроизведения изученного материала. 
·         Чтобы продемонстрировать уровень понимания, учащиеся должны изложить 
изучаемый материал своими словами. 
·         На уровне применения цели предполагают применение полученных знаний при 
выполнении стандартных и нестандартных заданий.      
 ·        На уровне анализа ученики в состоянии разделить изученный материал на отдельные 
составляющие, определить их взаимосвязь. 
·         На уровне синтеза ученики, используя свои творческие возможности, представляют 
изученный материал в новой форме. 
·         На уровне оценки ученики демонстрируют свое отношение к получаемой информации,
делают содержательные оценочные суждения об изучаемом материале, о новых данных, 
относящихся к предмету изучения.

1
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Этапы занятия:   Психологический настрой и деление на группы.
 Побуждение.
Предложить учителям написать, какие цели они ставили перед собой посещая данное 
занятие. Зачитать вслух, сформулировать общую цель занятия и ожидаемые результаты 
обучения.
Осмысление.
1. Стратегия Мозговой штурм.
Подумайте и ответьте на вопрос: Что такое цель урока и зачем она нужна?                
Оформление постера. (3 мин)
Выступление представителей от групп.
2. Прочитайте предложенную информацию о способах постановки целей 
современного урока, обсудите в группах и отобразите её в виде предложенных стратегий:
- Кластер
- Постер
- Идеал
- Фишбоун
3. Выступление спикеров групп. Взаимооценка по методу «Две звезды и 
пожелание».
4. Практическое задание. В газете «Үстаз» выбрать разработку одного 
урока и оценить постановку цели урока, предложить свой вариант.
Рефлексия.
Возвращение к целям, поставленным учителями в начале занятия. Предложить учителям ещё
раз их прочитать, спросить не появилось ли у них желание изменить формулировку целей, 
если да, обоснуйте почему?
«Пять пальцев».
Обвести свою руку и на каждом пальце написать ответ на соответствующий вопрос.
Мизинец – Какие знания, опыт я сегодня получил?
Безымянный – Что я сегодня делал и чего достиг?                        
Средний - Каким было сегодня мое преобладающее настроение?
Указательный - Чем я помог, чем порадовал или чему поспособствовал?
Большой -  Каким было мое состояние сегодня?

ЕМБІ  ҚАЛАЛЫҚ № 1 ОРТА МЕКТЕБІ ҚОҒАМДЫҚ ГУМАНИТАРЛЫҚ 
ПӘНДЕРІ МҰҒАЛІМДЕРІНІҢ ӘДІСТЕМЕЛІК БІРЛЕСТІГІ

        Әдістеме бірлестіктің өзекті мәселесі: «Оқытудың жаңа әдіс тәсіліне сүйене отырып, оқушының 
ізденімпаздық, танымдық іс-әрекетін, өмірге көзқарасын қалыптастыру».

№ Мұғалімнің аты-
жөні

Бітірген оқу 
орны, 
бітірген 
жылы

Диплом 
бойынша 
мамандығы

Пед 
стаж

Санаты Курстар 

1 Кожанова Гаухар 
Ибатовна

АГУ-2005 
жоғары

Тарих 14 ІІ-
10.04.2010 
№167

2009
№0129520

2 Игисенова Гаухар 
Жангирхановна

АПУ-1999 
жоғары

Тарих 14 І-31.05.2012
№185

2011 СТО
№0363012
2011-бірлестік жет. 
№0360410
Кембридж – 2014 І деңгей

3 Ажбагамбетова 
Жулдуз 
Бериковна 

АГПИ 
2011
жоғары

Тарих - Санатсыз 

4 Мусина Гульмира 
Нысановна

АГПИ -2005
жоғары

Тарих және 
география

16 І-19.05.2010
№196

Кембридж 31.01.14
ІІ №0047746

5 Орынтаева Дарига ЖенПИ-1979
жоғары

Психолог,
өзін – өзі 
тану

33 ІІ-
02.04.2012
№355

2011
№0262355
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6 Аребаева Бибигул
Кайрановна

Ақтөбе 
педагогика 
учелище 
1996

Өзін-өзі тану 9 
жыл 
7 ай

санатсыз 2011
№0362783
2011
№0303401

7 Шайдуллина 
Гульмира 
Муратовна

АГУ-2008
жоғары

Психолог
Өзін-өзі тану

13  ІІ-
02.04.2012 
№355

Мұғалімдердің өзекті мәселесі:
Кожанова Гаухар Ибатовна  - «Ақпаратты технологияны пайдалана отырып оқушылардың ізденімпаздық, 
танымдық іс-әрекетті қалыптастыру"
Игисенова Гаухар Жангирхановна – «Ақпаратты технологияны пайдалана отырып оқушының ізденімпаздық, 
танымдық іс – әрекетін, өмірге көзқарасын қалыптастыру»
Ажбагамбетова Жулдуз Бериковна – «Ақпаратты технологияларды пайдалана отырып, бәсекеге қабілетті 
дарынды шәкірт тәрбиелеу»
Мусина Гульмира Нысановна – «ХХІ ғасырдың жан – жақты зердел, дарынды адамды қалыптастыру 
бағытындағы білім беру.»
Орынтаева Дарига  - «Ақпаратты технологияны пайдалана отырып, бәсекеге қабілетті дарынды шәкірт 
тәрбиелеу»
Аребаева Бибигул Кайрановна - «Рухани – адамгершілік білім бере отырып, білікті ұрпақ тәрбиелеу»
Шайдуллина Гульмира Муратовна - «Ақпараттық технологияларды пайдалана отырып оқушылардың өзін-өзі 
тану мәселесіне қойып, оқуға потенциалын көтеру».
  Мектеп оқушылары интеллектуалды марафондар мен олимпиадаларға қатысты. Қазан айында 2014-2015 оқу 
жылындағы қашықтағы интернет олимпиадасына қатысқан: Дуканов Руслан,Бисенғали Мейрамбек,Исмагулова 
Шынар 10қазақ  класс және 9 орыс класындағы Мәдина Мақсат, Бирмагамбетова Сабина оқушылары 
сертификатқа ие болды (Қазақстан тарихы бойынша, жетекшілері  Кожанова Г.И. және орыс кластарындағы 
Г.Ж.Игисенова). 10 орыс класс оқушысы –Утесеитов Сабит интернет «инфо.урок» Халықаралық 
олимпиадасына қатысып -3орынға  ие  болды мұғалімі Г.Ж.Игисенова. Оқушылар тағыда басқа пәндік 
олимпиадаларға қатысуда. Нәтижелерін алдағы тоқсан барысында байқаймыз.
11 орыс класындағы және 11 қазақ класындағы тарих пән мұғалімдері Игисенова Г.Ж., Кожанова Г.И. сабақ 
береді. Сараптама жасалып бірінші тоқсанның қортындысы бойынша ҰБТ нәтижелері төмен, сондайақ сабақ 
беретін мұғалімдірге ауызша ескерту берілді. Жұмыс жоспарын талқылап, тиімді жолдарын анықтап, 
сабақтарын қызығушлығын оятып жүргізілсін.
Баспамен жұмыс жасау:
Г.Ж.Игисенова 2014-2015 оқу жылындағы жетістіктері – «45 минут Қазақстан» атты республикалык баспаға 
электрондық орта шығарды осыған орай «Интернет жүйесінде сабақтарын орналастыруда белсенділік танытып 
үшін» мадақтама алды, история Казахстана сборник (методическая помощь для учителей истории) әдістемелік 
құрал шығарды, тамыз конференциясына «Система подготовки учащихся ЕНТ по истории Казахстана» атты 
Г.М.Шайдуллина мектеп психологимен бірлесе отырып докладты электрондық жинаққа шығарды. Тарих пән 
мұғалімі Г.Н.Мусинамен бірлесе отырып әдістемелік құрал шығарды «Жастарды отаншылдыққа тәрбиелеу», 
сонымен қатар тарих пән мұғалімі Кожановамен Г.И  бірлесіп «Дінтану негіздірі орыс кластарына» –әдістемелік
құрал  шығарды.Білім берудің инновациялық стратегиясы – мемлекеттің, қоғамның және жеке тұлғаның 
тұрақты даму факторы атты семинардың тындаушы болып қатысты.  28.07.-30.10.2014ж. Бірінші (ілгері) деңгей 
бағдарламасы бойынша оқыту курсын аяқтады. Мұғалімдер күніне орай мектепшілік мадақтама алды. 
«Инфоурок», «копилка уроков», «так то ЕНТ» интернет жүйесінде сабақтарын таратып, сертификатқа ие боды.
Өзін-өзі тану пәнінің мұғалімі Шайдулина Г.М- «Өзін –өзі тану орыс кластарына» арнап әдістемелік құрал 
шығарды,сонымен қатар «Копилка уроков», «так то ЕНТ» сайттарында «Личностно-ориентированное  обучение
на  уроках самопознание» тақырыбында ашық  сабақ жарық  көрді. Тамыз  конференциясына «Система 
подготовки учащихся ЕНТ по истории Казахстана» атты Г.Ж.Игисенова тарих пән мұғалімімен бірлесе отырып 
докладты электрондық жинаққа шығарды. 
Кожанова Г.И. баспамен жұмыс жасауы - тарих пән мұғалімі Игисеновамен Г.Ж.  бірлесіп «Дінтану негіздірі 
орыс кластарына» –әдістемелік құрал  шығарды. «Инфоурок», «копилка уроков», «так то ЕНТ» интернет 
жүйесінде сабақтарын таратып, сертификатқа ие боды.
Мектепшілік пәндік олимпиадаға оқушыларды анықтап 8-10 класс аралығында,  дайындық сабақтарын 
жүргізілуде. Үлгерімі төмен оқушыларды анықтап, жұмыс жоспарын құрып бекітіп, қосымша  сабақ жүргізіліп 
жатыр.
2013-2014о.ж. 1-тоқсан мен 2014 - 2015 ж.ж. 1-тоқсанының салыстырмалы білім сапасының көрсеткіші 
төмендегідей:
Мектепшілік кітапханасына оқушылар жазылып, қосымша кітаппен жұмыс жасайды. Мұғалім өзіннің 
жетелдіру мақсатында көп деген баспаға жазылып жәнеде пән бойынша газет журналдарға жазылды. Сонымен 
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қатар, тарих сабағын қалған тоқсандарда, нәтижесін көтеріп, алдағы қойылған мақсатымызға жетіп, әрі қарай 
оқушылардың қызығушылын оятып жұмыс жасаймыз деп келістік.

* * * * *

КРАТКОСРОЧНОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ УРОКОВ  
ПО  ПРЕДМЕТУ ИСТОРИЯ КАЗАХСТАНА

Игисенова Гаухар Жангирхановна. учитель истории

тема «Малый Октябрь» в Казахстане

цель Актуализировать знания по изучаемой теме. Представить свое понимание 
терминов. Самостоятельно осмыслить и освоить информацию.
Воспитыватьответственность,сплоченность,чувство коллективизма. 
Патриотическое чувство к своей Родине.

Задачи урока: -сделать общий обзор  в этот период. Найти ответы на проблемные вопросы.
- развивать критическое мышление, умение применять методы оценивания, 
использовать свою активность на пользу группы;
- воспитывать толерантное отношение к народам других стран, интерес к 
предмету.

Формы проведения урока фронтальная, групповая, парная, индивидуальная, 
Применяемые методы частично- поисковый, эвристический, словесный, практический, наглядный, 

творческой деятельности, организации и самоорганизации учебной 
деятельности,

Технология развития критического мышления
Применяемые стратегии Разминка «Сигнал», «Мотор», Заморочки  из бочки, «Ассоциаграмма», 

тестирование, постер- проект, оценивание формативное и суммативное, 
проблемный вопрос, рефлексия

Ожидаемый результат Должны уметь делать общий обзор в период. Работать  с картой, объяснять о 
причинах поражения и историческом значении войны.
-анализировать ее условия и ресурсы, внутренние различия; мыслить 
глобально,
- должны прийти к выводу по проблемным вопросам, говорить логически 
связно.

Оценивание Самооценка, взаимооценка в парах, группах, между группами, суммативная, 
стикерами, смайликами

Работа с одаренными и 
талантливыми

Разминку  проводит одаренный ребенок, обмен мнениями между группами 
(лидеры) по проблемным вопросам, более точные ответы на вопросы, 
помощь при выводах, подведении итогов урока.

Ожидаемый результат Творческое задания

 сравнивать ранее 
освоенные объекты 
 рефлексировать о своих 
предположениях об изучаемом объекте, 
подтверждая или корректируя пометки в 
семантической карте;
 развивать навыки 
самостоятельной работы с текстом;

 Развитие память 
 мышление, 
 умение анализировать 
делать выводы по изученной теме;
 интерес к предмету

Вызов
ГУЛАГ – главное управление 
лагерей.
Конфискация – изъятие чего-
нибудь безвозмездно в 
собственность государства.
Середняк – крестьянин,  
сельскохозяйственные 
производители, занимающиеся 
семейно-индивидуальным 
трудом.
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Трагедия – большое несчастье,
тяжелое событие с гибельными
последствиями.
Коллективизация – политика, 
проводимая в СССР 1920-1940-
х гг., объединение отдельных 
крестьянских хозяйств в 
крупные коллективные 
социалистические хозяйства-
колхозы. В большинстве 
случаев проводилась насильно 
и сопровождалась массовыми 
репрессиями.

 реализовывать в процессе 
познавательной деятельности 
коммуникативные умения;
 анализировать свои мысли
по изученному материалу;
 рефлексировать по поводу 
своего отношения к проблеме;
 творчески выразить свое 
отношение к предлагаемой проблеме.

осмысление В советском обществе конца 
20-начала 30хх годов 
складывается такой 
политический режим, при 
котором наблюдается 
абсолютная власть государства 
над человеком. В Казахстане 
как и во всей стране 
происходит совмещение партии
и высших органов 
государственной власти. 
Устанавливается тоталитарный 
режим. В годы первых 
пятилеток в Казахстане 
происходит унификация и 
стандартизация управления по 
нормам, составленным в 
Центре. Происходит 
трансформация сознания 
населения, тоталитарная 
система охватывает все сферы 
общественной жизни. По всей 
стране устанавливается 
политика репрессий против 
населения. Появляется система
лагерей. В 30х годах XX века 
возникает крупный лагерь 
Карлаг, в котором побывало 
более 1 млн. заключенных. 
Заключенные лагерей 
используются как дешевая 
рабочая сила, страна 
использовала их для поднятия 
экономики в стране. В лагерях 
действовал полный хозрасчет, 
содержание заключенных 
обеспечивалось за счет их 
собственного труда.

Новый материал

Коллективизация вошла в историю Казахстана под названием «геноцид Голощекина». Эта политика обрекла 
казахский народ на голод, сделала его беженцами из родной земли в мирное время, уничтожила треть 
народа… Сегодняшним уроком мне бы хотелось вызвать у вас заинтересованность к данной теме, чтобы 
такие исторические личности как Турар Рыскулов, Сакен Сейфулин, Магжан Жумабаев, люди которые 
пережили период проведения коллективизации стали для Вас настоящим примером патриотизма. Потому что 
именно в этот период шел рост самосознания казахской нации. Первая Мировая война, а затем 
революционные перемены и гражданская война, охватившие всю территорию страны Советов, принесли 
огромные трудности в казахскую степь. После Октябрской революции1917 года на всей территории бывшей 

95



Российской империи складывался такой политический режим, при котором наблюдалась абсолютная власть 
государства над человеком. В Казахстане, как и во всей стране, произошло совмещение высших органов 
партии и высших органов государственной власти. Характерной чертой тоталитарного режима является 
монополия государственно-партийной власти в экономике. Государственная форма собственности позволяла 
коммунистической партии определять экономическое развитие республики в интересах государства. Таким 
образом, у Казахстана отсутствовала свобода экономического выбора. Для формирования необходимой для 
тоталитарного государства системы ценностей духовной сферы с первых дней советской власти решаются 
задачи культурной революции. Происходит трансформация создания населения в соответствии с 
идеологическими установками Коммунистической партии. Тоталитарная система охватывала все сферы 
общественной, экономической и политической жизни населения. 
- Каковы были итоги Октябрьской революции для Казахстана?
Итоги Гражданская войны 1918-1920гг. закрепили советскую власть, которая оказалась более жестокой 
системой для казахского народа, чем предыдущая. Трудности (нищета, разорение и голод) , которые 
образовались в казахской степи после Гражданской войны ухудшили демографическую ситуацию. Кризис 
увеличил число безработных; число бедных жатаков неизмеримо росло. Казахская интеллигенция пыталась 
понять перемены, происходившие в обществе и по возможности выбрать направление которое будет 
выгодным для народа. 3-я партийная конференция Казахстана, проходившая 17-22 марта 1923 г. в Оренбурге, 
обсуждали вопросы о принципах и методах строительства нового общества. В своих докладах представители 
ЦК РКП(б) Е. Ярославский и член казахского бюро РКП(б) А. Вайнштейн сделали главный упор на отход от 
национальных интересов и повышение общественного сознания бедноты. Главным принципом был избран : 
«Разбудить еще спящий классовый инстинкт, растормошить и поднять его…». Говоря о теории марксизма-
ленинизма, о классовой борьбе, большевики противопоставляли казахов друг другу, сеяли вражду. Страну все
глубже охватывал экономический кризис. С. Садвокасов, Ы. Мустанбаев, Х. Нурмухамедов выступали против
разделения народа на баев и бедных, противопоставления их между собой и недопущения новых 
кровопролитий. Они предлагали улучшить положение в стране мирным путем.В этот период существовали 
все возможности бороться с баями мирным путем, с помощью переговоров. Но не понимая местных условий 
Ярославский и Вайнштейн давали оценку деятельности казахской интеллигенции как обвинение в 
«национал-уклонизме». Группа государственных и политических деятелей в лице Мендешева, Асылбекова, 
Сейфуллина и других – всего 14 человек – написали письмо, в котором выражали свое недовольство в адрес 
Ярославского. Однако эта борьба национальных деятелей против унижения казахов, деления их на классы и 
натравливания друг против друга не отвечала национальной политике большевиков. В сентябре 1927 г. XV 
съезд Коммунистической партии провозгласил курс на коллективизацию сельского хозяйства. В развитии 
кооперативного движения провозглашались принципы добровольности, самостоятельности, материальной 
заинтересованности, поэтапного перехода крестьян к высшим формам крестьянского кооперирования. ЦК 
партии намечал закончить коллективизацию в Казахстане к весне 1932 г. 
- Кто стал руководителем проведения коллективизации в Казахстане и как называлась его программа?
Понятие «Малый Октябрь» было придумано Ф.И.Голощекиным, который став главой краевой партийной 
организации, избрал курс на "советизацию аула". Он был человеком с неглубокими политико-теоретическими
знаниями, и самое главное – Голощекин незнал особенностей социально-экономического развития 
Казахстана. Он считал что Октябрская революция не дошла до Казахстана, поэтому сдесь необходимо 
осуществление такой программы как «Малый Октябрь». Еще более поляризовал обстановку в ауле передел 
сенокосных и пахотных угодий. По указанию И.Сталина было разрешено использовать чрезвычайные меры в 
ходе хлебо-заготовок. Ф.И.Голощекин направил в села 4800 уполномоченных, 31 тыс. крестьян были 
подвергнуты репрессиям, 277 крестьян были расстреляны. В 1928 г. эскалацию силового нажима определил 
декрет ЦИК и СНК Казахстана «О конфискации и выселении крупнейших байских хозяйств и 
полуфеодалов». Разрешалось проводить конфискацию, выселение из районов проживания, ибо они «своим 
имущественным и общественным влиянием препятствуют советизации аула». Были выселены 657 баев, было
изъято 145 тыс. голов скота, сельхозорудия переданы 877 колхозам. В зерновых районах Казахстана основной
формой колхозного строительства должна была стать сельхозартель, а в животноводческих - товарищество по
совместной обработке земли. Со второй половины 1929 г. в республике форсированными темпами стало 
развиваться колхозное движение. Создаются первые машинно-тракторные станции (МТС). Для проведения 
коллективизации и оседания Казкрайком партии привлек 8 тыс. рабочих. В республику были направлены 
1204 рабочих из Москвы, Иваново-Вознесенска, Харькова, Ленинграда Нарушение принципа добровольности
и законности с самого начала приняли повсеместный характер. Типичными являлись такие приемы 
принуждения, как лишение избирательных прав, угроза выселения за пределы района проживания или 
превентивный арест в «воспитательных целях». Излюбленным средством было зачисление колеблющихся в 
подкулачники. В 1929 г. в республике привлечено к ответственности 56 498 крестьян, из них более 34 тыс. 
были осуждены. В феврале 1932 г., в Чуйском районе в радиусе 150 км стягивались сотни хозяйств, 400 юрт 
выстроились в поселок «городского» типа. В Абралинском районе было сразу же коллективизировано 70% 
хозяйств, Жамбейтинском - 60%, а в Жаныбекском - 95%. В 1928 г. в Казахстане было коллективизировано 
2% всех хозяйств, в 1930 г. - 56,4%, а к октябрю 1931 г. - около 65 %. В связи с продоюльственньми 
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трудностями 1929 г. заготовке сельскохозяйственной продукции был придан характер чрезвьиайной акции 
времен «военного коммунизма». В 1931-1932 гг. в Чубартауском районе сдали на мясо 80% всего скота 
«Перегибов не допускать - парнокопытных не оставлять!» - таков был девиз тургайских перегибщиков, где от
миллионного поголовья осталось всего 98 тыс. голов. Коллективизация и одновременное оседание разрушали
вековой уклад жизни аула С 1929 по 1933 г. тройкой Полномочного представителя Объединенного 
государственного политического управления по Казахстану рассмотрены 9805 дел и приняты решения в 
отношении 22 933 лиц, из них к расстрелу приговорены 3386 человек, заключению в концлагеря на срок от 3 
до 10 лет - 13 151 человек. За 1933 г. арестовано свыше 21 тыс. чел. Протоколы тройки рассматривались на 
закрытом заседании Казкрайкома партии и подписывались одним из секретарей: Ф.Голощекиным, 
И.Курамысовым, а с 9 марта 1930 г. — председателем Казкрайкома ВКП(б) Г.Рошалем.
- Какие последствия проведения коллективизации в Казахстане стали реально ощутимы в начале 30-х 
гг?
В 1930-1932 гг. разразился голод. Потери от голода эпидемий и других лишений составили 40% населения. В 
1930 г. от голода погибли 313 тыс. человек, в 1931 г. - 755тыс. В 1932 г. погибли или откочевали 769 тыс. 
человек. В 1931-1933 гг. из 6,2 млн. жителей республики погибли 2,1 млн.. в том числе некоренного 
населения - 0,4 млн. человек. Численность казахов была восстановлена спустя почти 40 лет, в 1969 г. 
Репрессии и голод вызвали массовый отток населения. За пределы республики мигрировали свыше одного 
миллиона казахов, из них 616 тыс. - безвозвратно и 414 тыс. впоследствии вернулись в Казахстан. На 1 
января 1933 г. в республике насчитывалось всего 4,5 млн. голов скота, тогда как накануне коллективизации 
было 40,5 млн. голов. О голоде, о причинах катастрофы в июле 1932 г. Ф.И.Голощекину писали Г.Мусрепов, 
М.Габдуллин, М.Давлетгалиев, Е.Алтынбеков, К.Куанышев. В истории этот смелый шаг остался под 
названием «письмо пятерых». Свидетельством того, что руководство страны знало обстановку, служит 
письмо Т.Рыскулова Сталину, Кагановичу, Молотову в марте 1933 г.
Закрепление 1. Назовите наиболее ярких представителей  на 

политической арене Казахстана в 20-30гг. ХХ века? 
2. Назовите автора программы «Малый Октябрь».
3. К каким последствиям привела коллективизация, 
проводимая в Казахстане?
4. Чем были вызваны восстания начала 30-х гг. в 
Казахстане?
5. Назовите итоги коллективизации в Казахстане?
6. В каких годах в Казахстане разворачивается сеть лагерей?
7. Кем было написано «Письмо пяти»?
8. О чем писал Турар Рыскулов в своем письме Сталину?

Рефлексия оценивание  деятельности команд.
Сегодня на уроке:
Я научился …
Было интересно …
Было трудно …
Могу похвалить себя за то, что …
Больше всего мне понравилось …

Обратите внимание! От этого зависит ваша 
эрудиция! Работа со словарем

Геноцид – уничтожение отдельных групп населения по 
расовым, национальным и религиозным мотивам.
Репрессии - ( позднелат. repressio - подавление) - 
карательная мера, наказание, применяемые гос. органами.
Товарищество по совместной обработке земли (ТОЗ) – 
сельскохозяйственная кооперация в первые годы Советского
власти с объединением земельных участков (наделов) и 
совместным трудом.
Депортация - насильственное выселение их место 
постоянного проживания (patria - лат. отечество).

ссылки уч.9 Шаймерденов, мои поурочные планы 

ТАҚЫРЫБЫ: «ДИАСПОРОЛОГИЯ » ЖӘНЕ «ДИАСПОРА» ҰҒЫМДАРЫ  
ҚАЗАҚТЫҢ ШЕТКЕ  АУА КӨШУ КЕЗЕҢДЕРІ

Кожанова Гаухар Ибатовна. Тарих пәні мұғалімі

Тақырыбы:   «Диаспорология » және «диаспора» ұғымдары  қазақтың шетке  ауа көшу кезеңдері
11-сынып
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Өткізген: Тарих пәнінің мұғалімі  Қосжанов Сағидулла
№68 орта мектебі 
Сабақтың білімділік мақсаты:  Өтілген тақырыптар бойынша  оқушылардың  білімін қорытындылау, 
материалдарды  меңгеру дәрежесін көтеру, пәнге  қызығуын, ойлау, есте сақтау  қабілетін дамыту.
Сабақтың дамытушылығы: Оқушылардың  білімділігі мен  білік дағдыларын  қалыптастыру,  тарихи оқиғаға 
қатысты әңгімелей білуге, тарихи кезеңдерді салыстыруға, картамен  жұмыс жасауға  дағдыландыру.
Сабақтың  тәрбиелік мәні :  Отаншылдық, бауырмашылдық, демократизм  идеяларына  баулу;  Болашақ   
Қазақстанды   өркендететін  өздері екендігін сезіндіру.
Сабақ түрі :   жарыс сабақ 
Сабақ көрнекілігі:  Дүние жүзінің саяси картасы, Қазақстанның саяси картасы, тірек сызбалар, суреттер 
Сабақ барысы:  
Ұйымдастыру бөлімі: 
1.Сынып оқушыларын түгелдеу;
2.Үй тапсырмасын сұрау: Сұрақ-жауап әдісі арқылы 
Кім жылдам? 
1.Жауынгерлік рухты  білдіретін рәміз. 
2.Қарын құда. 
3.Түнде жүріс бағытын бағдарлайтын  жұлдыз. 
4.Киіз үйдің ағаш сүйегі  үш бөліктен тұрады.Олар: 
5.Дулыға 
6.Түмен құрамындағы адам саны. 
7.Басы  металдан   құйылған күрзі. 
8.Тарих атасы кім. 
9. Тұлым 
Бұл  кім?
1.Сталиндік жазалаудың құрбаны болған  Алаш партиясының негізін қалаушы автономиялық  қазақ үкіметінің  
басшысы  «Айқап», “Қазақ», “Қазақстан”  газеттеріне  мақала жазып тұрған. 
2.Қазақстаннан шыққан  тұңғыш  саяхатшы  Шығыс Түркістанда  Орта Азияны зерттеген ойшыл,кемеңгер 
ғалым .1853 жылы оқуды бітіріп корнет атағын алды.1856 жылы Ыстықкөлдің топографиялық  суретінтүсірді 
«Жоңғария очерктері», сапарының күнделіктері  деген бірнеше еңбек жазды. Бұл тарихи тұлға кім? 
3.Көтеріліске үш жүздің қазақтарымен қатар ақсүйектер, сұлтандар үстем тап өкілдері қатысты. Дерек бойынша
бұл  көтеріліске  80 таяу старшын  мен сұлтан қатысқан  Қанқожа Шерген ,Тәни Тортайұлы , Күшік сияқты 
сұлтандар көтерілісті  қолдаған. 1841 жылы тамызда  бұл адам  хандық билікті  қалпына келтіріп  хан атанып, 
феодалдық  мемлекет құрады.  Бұл көтеріліс қай жылы болды және кім басқарды? 
4.1913 жылдың өзінде  «Қазақ   ұлтының   өмір сүруінің  өзі проблемаға  айналды» деп жазған. 
Жаңа сөздер:  «диаспора», «ирредента», «гастерарбайтер», ”диаспорология”.
Диаспора - грек тілінде белгілі бір халықтың (этникалық қауымның) біраз бөлігінің өз елінен  тыс өңірге орын 
тебіуін білдіретін ұғым. 
 Ирредента дегеніміз – этностың өз тарихи отанында тұрып жатқан, алайда ол аумақ  түрлі себептермен өзге ел 
құрамына еніп, соған байланысты  сонда қалып қойған  этникалық азшылық. 
«Гастерарбайтер»  - сырттан келген жұмысшы.
Бірінші кезең - ХІХ ғасырда Қазақстан аумағын Ресей империясы мен Циндік Қытай мемлекеттерінің  бөліске 
салу нәтижесінде Алтай өңірі мен Жетісу қазақтары Моңғолия  мен Шығыс Түркістанда  қалып қойды. 
    Екінші кезең - 1916 жылғы ұлт-азаттық  көтеріліс  басып-жанышталғаннан кейін қазақтардың  жаппай ауа 
көшуі  байқалды. 
     Үшінші кезең - Азамат соғысы жылдардағы қазақтарды күштеп отырықшыландыру және   ұжымдастыру  
жылдарында  қазатардың шетел асуы.
Қазақстан  аумағынан  тыс жерлерде  шамамен 4,5 млн  қазақ тұрады. Олардың  1/5 бөлігі  ғана диаспораға  
жатса, қалған бөлігі  қазақ ирредентасы. Мысалы, қазақ ирредентасы Қытайда ұлттық үш облыс, екі округ, бір 
уезді  иеленіп отыр. Ал Монғолияда бір Баян  Өлгей аймағында  орналасқан.
1723-1725 жылдары , демограф  М.Тәтімовтың есебінше ,қазақ халқының  шығыны         1 млн 100 мың адам 
Ташкент уезінің  28 болысының  17 болысында  қазақтар  тұрған.
Орталық Азиядағы  қазақ ирредентасы 1918 жылы  Түркістан  АКСР-і және 1920 жылы Қазақ АКСР-і 
құрылуымен байланысты.  Бұл бағыттағы  келесі қадам 1924-1925 жылдары Орталық Азия  мен Қазақстан  
аумақтарын  ұлттық –мемлекеттік  межелеу болды.
Қазақтардың  Қазақстаннан тыс жерлерге  орналасуы қазақ халқының  өміріндегі бірқатар  ірі  тарихи 
оқиғаларға байланысты. 1916 жылғы  көтеріліс Жетісудағы 238 мыңнан астам қазақтар мен қырғыздар 
жазалаушылардың қудалауымен Қытайға өтіп кетті. 
1916 жылы ұлт-азаттық  қозғалысты  қатаң жазалап ,Дала мен Түркістан өлкесінен 250 мыңнан адамды күштеп 
тыл жұмысына алды.
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1928 жылғы 27 тамыз – «Аса ірі бай шаруашылықтары  мен жартылай феодалдарды  тәркілеу және жер аудару.  
657 бай жер аударылды. 
Ауыл шаруашылығын  күштеп ұжымдастыру. 1 млн –нан астам қазақ  республикадан  тыс жерге көшіп кетті. 
Оның 616  мыңы  қайтып оралған жоқ. 1960 жылдары  шетке кеткен  отандастарымыздың    200 мыңы   келді.   
414 мыңы кейін елге оралды.

Кезеңдер Көші -қон себептері Орналасу  аумағы 

1723-1725жылдар Жоңғарлардың шапқыншылығы Орталық Азия мен Ресей 

1758жылы Жоңғар мемлекетінің құлауы.Жетісудың 
бір бөлігі. Орталық Азияның солтүстік 
аудандары 

  Қытай «ирредента»  

1864 жылы 
25 қыркүйек 

Орыс-қытай шекарасын межелеу Қытай “ирредента”  

ХІХ ғасыр Жаңа жер іздеу. Ресей империясы мен  
Қытай мемлекеттерінің бөліске 
салуы.Алтай өңірі мен Жетісу  қазақтары 

Алтай аймағына Монғолия мен Шығыс 
Түркістан. «ирредента»,  

ХІХ ғасыр Адайлар ТүркіменстанныңЖаңғақ 
,Балқантау жерін мекендеді 

Түркіменстан Закаспий облысы, 
Ашхабад, Мерв, Тәжен Халықтың 5/1 
(72589)«ирредента»,  

1916 жылғы ұлт-азаттық 
көтеріліс 

Ұлт-азаттық  көтерілістің жеңілуі Қытай, Шәуешек, Алтай, Тарбағатай, 
Ақсу, Қашқар 238 мың адам Қытайға 
өтіп кетті .1960жыл200 мың 

ХХ ғасыр басында Ресейдің  Орталық Азия мен Қазақстан  
жерін саяси –әкімшілік жағынан бөлуі. 
1915 жылға дейін 200мың адам сыртқа 
кетті 

Өзбекстан ХХ ғасыр басында Ташкент 
уезінде қазақтардың саны 64/1% 
Ауғанстан 

1978 жыл Ауғанстандағы көтерілістен кейін қазақтар Иранға өтіп кетті. 

ХХ ғасыр Ресей өкіметінің қазақтардың жерін 
тартып алуы,орыс шаруаларын 
қоныстандыру 

Бұқар,Әндіжан,Ферғана,Тәжікстан,Түрі
кменстан 

1933 жылы Аштық пен голощекиндік геноцидтен 
қашқандар 

Қарақалпақстан,Түрікменстан, 
Тәжікстан, Ауғанстан, Иран 
1 миллион  олардың 616 мыңы қайтып 
оралған жоқ .414 мыңы қайтып келді 

1918-1920жылдар Азамат соғысы жылдардағы қазақтарды 
күштеп отырықшыландыру және 
ұжымдастыру 

Ауғанстан, Тәжікстан, Батыс Сібір, 
Ресей, Астрахан 

ХХ ғасыр 
30-жылдар 

Қытайдағы оқиғалар Үндістан, Пәкстан, Түркия, Шыңжан 

                           І деңгей
1.Рейхстаг  терезесінің  біріне ту тіккен қазақ
2.1916 ж. Торғайдағы көтерілістің басшысы
3.Тудың авторы.
4.1925-1929 жылдардағы Республика астанасы
                          ІІ деңгей
1.Тың және тыңайған жерлерді игеру
жүргізілген облыстар
2. 1837-1847 жылдардағы ұлт-азаттық
көтерілістің басшысы.
3. Неміс автономиясын  құруға қарсы бағытталған
Целининградтағы ереуіл болған жыл
4.”Қазақ”газетінің редакторы
5.”Ленинградтық өренім”
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                        ІІІ деңгей
1. С.Датұлы бастаған Кіші жүз қазақтарының
көтерілісі болды.
2 . ХХ ғасыр Гомері
3.Жалпыға бірдей  міндетті сегізжылдық
білім  беруге көшу көзделді.
4.Қуаңшылық жылдары
жасалған ырым атауы.
5.«Абай жолы» эпопеясының авторы
6. Қазақстан мен Түркістандағы  дарынды комсомол  ұйымдастырушысы.

                                                 Тарихи диктант

1) 1723 -1725 жылдары демограф  М.Тәтімовтың   есебінше  қазақ халқының шығыны 
___________________________________ адам болған екен. 
2) 1884 жылы  Маньчжур-Цин  империясы  Жоңғария жерлеріне 
________________________________________________деген  атау бердеген  атау беріп, өзінің  қол астына  
ресми түрде қосып алды. 
3) 1916 жылғы  25 маусымдағы  патша үкіметінің  «Түркістан  мен дала өлкесінен 
_________________________________жас 500 мың  адамды  қара жұмысқа алу  туралы жарлығы шықты. 
4) Қазақ диаспорасының  Үндістан, Пәкстан, Түркияға  таралуы 
_______________________________________________ оқиғаларға байланысты болды. 
5) 1925 жылы астана Орынбордан ______________________________________ ауысқаннан кейін    Орынбор 
мен  оның маңындағы  жерлер РКФСР-ге берілді. 
Жылдар сөйлейді 
1)     1945 жыл 
    2)     1979 жыл 
    3)     1958 жыл 
    4)    1954 жыл 
    5)     1465-1466 жыл 
    6)     1918-1920 жыл 
    7)     1989 жыл 22 қыркүйек 
    8)     1836-1838 жыл 
    9) (1000+420):5*4+850= 
10)  ( 700+635)*2-754= 
Венн диаграммасы                Қазіргі кездегі қазақтардың шетелге шығуы

Жаңа сабақты бекіту.
 1.Диаспорология дегеніміз не? 
2.«Диаспора»  дегеніміз не? 
3.«Ирредента» деген сөз қандай мағына береді? 
4.Қазақ диаспорасының  Еуропа  мен Америкаға  таралуы қай кезде  басталды? 
5.Қазақ  ұлты  қандай жағдайларда  Қазақстан шегінен  асып таралған? 
Үйге тапсырма
§ 38. «Диаспорология» және «диаспора» ұғымдары  қазақтың шетке ауа көшу кезеңдері.  

* * * * *
САБАҚТЫҢ ТАҚЫРЫБЫ: ҚАРАХАН МЕМЛЕКЕТІ

Ажбағамбетова Ж.Б. тарих пән мұғалімі

Сабақтың тақырыбы: Қарахан мемлекеті
Сабақтың мақсаты: Оқушыларға хандарды таныстыра отырып, Қарахан мемлекетімен таныстыру;
1.Білімділік: Қарахан мемлекеті туралы, шығу тарихы, дәстүрі, мазмұнымен таныстыру;
2.  Дамытушылық: Қарахан мемлекеті туралы оқыта отырып, бұл мемлекет туралы жаңа ой дамыту:
3. Тәрбиелік: Адамгершілік, тәрбиелік, ізденістік қасиеттеріне баулу;
Сабақ түрі: Жаңа сабақ
Сабақтың әдісі: Баяндау, кестемен, сөзжұмбақпен жұмыс, сұрақ- жауап
Сабақтың көрнекілігі: Тақырыптық суреттер, кестелер, слайд
Сабақтың өту барысы:
 І. Ұйымдастыру бөлімі.
а) амандасу
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ә) оқушыларды түгендеу
б) сабаққа зейінін аудару
ІІ. Үй тапсырмасын тексеру:
 «Түріктердің рухани мәдениеті». Біз үй тапсырмасының нәтижесіне жету үшін  сұрақтары жауап берейік
1. Қорқыт ата кітабы неше жырдың қосындысынан тұрады? -12
2. Жалпы көне түрік тілінде жазылған жәдігерлер саны қанша?-200 ден астам
3. Түрік жазба әдебиетінің көне ескерткіштері?-Күлтегін және Тоныкөк жазбалары.
4.Көне түркілердің 7-8 ғасырға жататын ежелгі жазбалары қай өзендерден табылды?-   Орхон, Енисей,Селенга.
5.Оңтүстік сібір, Алтай-Саян, Қазақстан жерлерін мекендеген тайпалар?-Ежелгі түрік   тайпалары.
6. «Қорқыт ата» кітабы мен «Оғызнама » дастаны қай ғасырдан бастап қағаз бетіне түсе бастаған?-ІХ-ХІ ғ 
бастап.
7.Түріктер отбасына шапағатын төгеді деп кімдерге табынған?-Ұмай анаға
8.Қызылорда облысы, Қармақшы аданында орналасқан күмбез?- Қорқыт ата күмбезі
9. Көне түрік жазуы қай ғасырдан бастап бүкіл халық игілігіне айнала бастады?- VІІІ-ІХғ
ІІІ. Жаңа сабақ
- Балалар бүгінгі біздің ашық сабағымыздың тақырыбы: «Қарахан мемлекеті» деп аталады.
Қарахан мемлекеті (942-1212) – батыста Амудария мен Сырдария арасындағы Мәуереннахрдан бастап, 
шығыста Жетісу мен Қашғарға дейінгі жерлерде билік құрған алғаш мұсылман түрік мемлекеті. Қарлұқ, шігіл, 
яғма және т.б. түрік тайпаларынан құралған. Қарахан сөзінің шығуын шығыстанушы тарихшылар бұл 
тайпалардың қара деген атақты көп қолдануынан келеді деген болжам айтуда. Қара – сол кездегі түрікшеде 
ұлылық, биіктік деген ұғымды білдірген.
Қарахан
Ұйғыр Яғма,Қарлұқ, Жікіл     
( Картада Қарахан мемлекетінің суреті көрсетіледі)
Қарахан мемлекеті 840 жылы Ұйғыр мемлекетінің қырғыздардан жеңілуімен Орта Азия далаларында Білге Құл 
Қадір хан тарапынан құрылған. Х ғасыр басында Сатұқ Боғра хан  мұсылман дінін қабылдағанын жариялайды. 
Мұсылман болғаннан кейін Әбдулкәрим деген атпен аталады.
                                Қарахан мемлекетінің ең жақсы дамыған кезі
Сатұқ Боғра хан
                                                                                                                          Мұса хан
Хасан Боғра хан әулеті Әбілхасан Әли Ибн Мұса хан
    Әли Ибн Мұса хан әулеті                                            
                                                             Ибрахим Ибн Насыр
Қарахандық ақсүйектері арасындағы тақ таластардың нәтижесінде 1042 жылы мемлекет Батыс және Шығыс 
Қарахан мемлекеті болып екіге бөлінеді. ХІІ ғ. екінші жартысында Батыс қағандығының билігі қарақытайлар 
қолына көшеді. 1210 ж. шығыс Қарахандар әулеті наймандармен соғыста жеңілуімен Қарахан мемлекетінің 
тарихы аяқталады.
Қарахан кесенесі -    Қазақстанда   11 ғасырдан сақталған сәулет өнері ескерткіші. Қазіргі Тараз қаласының 
батыс шетінде. Кесене Қарахан әулетінен шыққан белгілі хан Ша-Махмуд Бұғра Қарахан (Сатұқ Боғра хан) 
қабірінің басына орнатылған. Күмбезі ғана құлаған кесененің төрт қабырғасы мен жылтыр кірпішпен 
өрнектелген қос мұнарасы 19 ғасырдың 90-жылдарына шейін сақталған. 1905 жылы оның құлаған бөлігі 
түгелдей бұзып алынып, орнына 1906 жылы жаңа кесене салынған.  
Қарахан мемлекетінің мәдениеті
Малшылар мен егіншілік Қалалар мен қыстақ кенттері артты.
Жаппай отырықшылық етек алды. 
Қалаларда түріктер саны көбейді
Қолөнер дамыды.
Шығыс моншасы көптеп салынды, құрылыс дамыды.
ІV.Сабақты бекіту: Оқушылардың «Қарахан мемлекеті» тақырыбынан алған білімдерін бекіту
V.Бағалау
VI. Үйге тапсырма беру: «Қарахан мемлекеті» туралы реферат жазу, тақырыпты оқу.

* * * * *
САБАҚТЫҢ ТАҚЫРЫБЫ: ӨЗІН-ӨЗІ ТАНУ ӘЛЕМІНЕ САЯХАТ

Аребаева Б.К.  өзін – өзі тану пән мұғалімі

Сабақтың тақырыбы.      Өзін-өзі тану әлеміне саяхат
Мақсаты             Оқушылардың өмірдің мәнін ұғына білуге ,дарыны мен қабілетінің арқасында өмірден өз 
орнын таба білуге ,өзін-өзі тану арқылы құндылықтарды бағалауға үйрету
Міндеттері      Адамдар арасындағы игі қарым-қатынас туралы түсіндіру
                       Айналадағы жақын адамдарына тілеулес болу ізгі ниеттерін дамыту
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Өзін-өзі тануға және өз-өзіне деген жауапкершілікке тәрбиелеу.
Сабақтың түрі      саяхат сабақ
Көрнекілігі       өзін-өзі тану картасы ,карточкалар , суреттер.
Сабақтың барысы      Шаттық шеңбері.
Мұғалім      -Сәлеметсіздер ме? Балалар,мен сіздерді көргеніме қуаныштымын,ортаға шеңбер құрып тұра 
қалайық.(қолымдағы допты әр балаға сұрақ қоя отырып кезек -кезек лақтырамын) Сұрақ  : Өмірдің мәні неде? 
Балалар кезектесіп әрқайысы өз ойларын айтады.Күтілетін жауаптар өмірдің мәні ,жақсылық 
жасауда,адалдықта,қайырымдылықта,жүректегі жылуда,ізгілікте.
Әңгімелесу
Ойланайық-пікірлесейік кезеңінде балалар үш топқа бөлінеді.
1-топ.Достық 
2-топ. Мейірімділік
3-топ. Бақыт  
Әр топ өзінің аттарына сай өз ойларын ортаға салады.Топтарының атын жазған шығармалары мен өлеңдері 
және дайындаған көрністері арқылы қорғап шығады.
Тапсырма
Жарасымды өмір сүру үшін керек қасиеттер:қамқорлық жасау,қайырымды болу,жақсылық жасау,жұмсақ 
мінез,адамгершілік т.б.
Жарасымды өмір сүруге кедергі болатын сипаттар:тәкапарлық,от тигендей лап ете қалу,жамандық 
жасау,менмендік, қайырымсыздық т.б.
Тыныштық сәті.
(үн таспадан баяу әуен қосылады)-Балалар,көзімізді жұмып,біраз демалып,жақсы істерді көз алдымызға 
елестетейік.Біз қазір керемет әрі сиқырлы мейірімділік пен жақсылыққа сүйіспеншілікке ізгілікке толы әлемге 
саяхат жасаймыз.
Түйіндеу.
Адам бойындағы барлық жақсы қасиеттер анамыздың ақ сүтімен тарайды.Сондықтан ана алдындағы 
парызымызды адал өтегіміз келсе, әр уақытта дұрыс жолмен жүруміз керек.Өмір өте көп құндылықтардан 
тұрады .Сол құндылықтарды қастерлей,қадірлей білуміз керек.
Жақсылықпен кәрі-жастың күйін біл
Сөз ісіңмен ел-жұртыңды сүйіндір
Есендікте ізгілік ет,тарылма,
Қазына үлес,жарылқа  һәм жаңылма.
Жүректен жүрекке
Бақытты адамдар:Олар барлық нәрседен тек қана жақсы жақтарды көреді.Достарының көп болғанын 
қалайды.Күнін  көңілді өткізуге тырысады.Олар қанағатшыл келеді.Сәтсіздіктің бәрі бақытсыздық емес деп 
ойлайды.
Жақсылық пен жамандық
Сәттілік пен қиындық
Қатар жүрер өмірде 
Өмір заңы бұл шындық
Жақсылық қыл досыңа
Жамандық қылма қасыңа
Жақсылық тіле әрқашан,Жадыра жайна ,жасыма!

* * * * *

ЕМБІ ҚАЛАЛЫҚ № 1 ОРТА МЕКТЕБІ БОЙЫНША  ДЕНЕ ШЫНЫҚТЫРУ  ПӘНІ МҰҒАЛІМДЕРІ

№ Мұғалімнің аты-жөні Бітірген оқу орны, 
бітірген жылы

Диплом 
бойынша 
мамандығы

Пед
ста
ж

санаты курстар

1 Шевченко Марина 
Владимировна

АГПИ-2005
жоғары

Дене 
тәрбиесі, 
спорт 
тренері

5 санатсыз

2 Даулеткалиев Рауан 
Амангельдиевич

Актобе МПИ-2006 ж.
Жоғары
Актобе МПИ-2014 , 
аяқ жоғары

Тарих және 
география

Дене 
шынықтыру

4 ж
9
ай

ІІ-
16.04.2013 
№161

22.10-02.11 2012
№0390628

3 Бекешова Жанар 
Кудайбергеновна

Ақтөбе мем. 
пед.инстит-2011

Дене шынық 
және спорт

2 санатсыз
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жоғары
4 Тишбаев Дастан 

Ерланулы
Қ.Жұбанов ат.Ақтөбе
пед.колледж
Арнаулы орта

Дене шынық 2 санатсыз

5 Болтаев Руслан 
Галымжанович

Ақтобе гум –тех кол 
-2013 арнау орта

Дене шынық 1 санатсыз

6 Бактарбаева Гулзат 
Килыбаевна

Актобе ауылшару 
кол-2015 арнау орта

Дене шынық 4 санатсыз

ЕМБІ ҚАЛАЛЫҚ № 1 ОРТА МЕКТЕБІ БОЙЫНША  ЕҢБЕК  ПӘНІ МҰҒАЛІМДЕРІ

№ Мұғалімнің аты-
жөні

Бітірген оқу 
орны, бітірген 
жылы

Диплом 
бойынша 
мамандығы

Пед 
стаж

Санаты курстар

1 Кайрлапина  
Орынгуль 
Жетписбаевна

АГУ-1997-
жоғары

Еңбек және 
сызу

17 
жыл 
1ай

І-31.05.12. 
№185

13.05-24.05.2013
№0045107

2 Агленкина 
Мизгул 
Утегеновна 

Шымкент.тех.
уч.

Еңбек 20 
жыл 
1ай 

-

3 Елеусизов 
Максат 
Боранбаевич

АГПИ -2012 Кәсіптік білім ІІ 30.02.2012
№95
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Ембі қалалық №1 орта мектеп дене шынықтыру және эстетикалық
пәндерінің
Әдістемелік  бірлестігінің мақсаты:
Дене тәрбиесі және эстетикалық пән бірлестігі арқылы жеке тұлғаны тәрбиелеуде дарынды оқушыларды 
анықтап, қабілеттерін дамыту.
Міндеті: мектептің өзекті тақырып мәселесі бойынша ғалым педагогтардың іс-тәжірибесін оқып үйрену.
Проблемасы: сабақ барысында жаңа технологияларды қолдану және оқушылардың шығармашылық қабілетін 
арттыру.
    Әдістемелік бірлестікте 11 мұғалім- дене шынықтыру – 6; сызу- 1;  бейнелеу – 1; ән күй-1; технология-3; 
АӘД -1. 
1.Кайралапина О.Ж – Оқушылардың қол өнерге деген шығармашылық қабілеттерін дамытып, еңбектерін 
көпшілікке көрсеті.
2.Сарин С.С – Жастардың алғашқы әскери дайындығы Қазақстан Республикасының «Жалпыға бірдей әскери 
міндеттілік» пен әскери- патриоттық сезім туралы тәрбие беру.
3.Шевченко М.В – Оқушылардың дене тәрбиесіне деген қабілеттерін арттыру.
4.Даулеткалиев Р.А – Оқушыларды тазалыққа, спортқа, салауатты өмір салтын сақтап денсаулықтарын 
шынықтыру.
5.Тишбаев Д.Е – Сабақ барысында жаңа технологияларды қолдана отырып, салауатты өмір салтын 
қалыптастару.
6.Болтаев Р.Г – Қозғалмалы ойын түрлерін қолдана отырып сабақта жаңа 
7.Бекешова Ж.К – Қозғалмалы ойын түрлерін қолдана отырып оқушылардың сабаққа қызығушылығын арттыру.
 8. Агленкина М.У –  Сабақ барысында  жаңа технологияларды қолдану
 9. Бакишев М.Ж – Бейнелеу өнерінінің саласындағы көркем-        эстетикалық біліктілікті дамыту, өнер 
шығармаларын қабылдаудағы көркем – бейнелі ойлауды қалыптастыру.
10. Бактарбаева Г.К-  Сабақ барысында жаңа технологияларды қолдана отырып, салауатты өмір салтын 
қалыптастару.

«Зорлық – зомбылықсыз және қатыгездіксіз балалық шақ»атты республикалық ақпараттық науқанға орай Ембі 
қаласы№1 орта мектебінде қараша айының 14-16 күндер аралығында дене шынықтыру және бейнелеу пәнінің 
мұғалімдерінің ұйымдастырумен көптеген спорттық іс-шаралар жүргізілді. Оқушылар қатысып жүлделі 
орындарға ие болды.
Аудандық  «Шебер қолдар» атты қол өнер өтті соған қатысқан 10 қаз сынып оқушысы Гайнель Д  дәрежелі І 
орынға ие болды, жұмысы облыстық көлемінде көрмеге қатысып сертификатқа ие болды, 10қаз сынып 
оқушылары топ жұмысымен ІІ орынға ие болды Жетекшісі Кайралапина  О.Ж технология пән мұғалімі, 7сынып
ұлдары ІІІ орынға, сертификатка ие болды жетекшісі Бакишев М.Ж. Тоғызқұмалақтан мектепшілік, аудандық, 
облыстық жарыстарға  мектебіміздың оқушылары қатысып жүлделі орындарға ие болды.
Ә.Бірлестіктің мұғалімдері қараша айында аудандық мұғалімдер арасындағы спартакиадаға қатысып 
тоғызқұмалақтан ІІІ орын, көп сайстан ІІІ орын ие болды, волейболдан мақтау қағазымен марапатталды. 
Қалалық іс-шараларға ҚР тұнғыш президенті күні мерекесіне байланысты қалалық мәдени орталығында өткен 
іс-шараға Кунакова А.Қ мұғалімдердің әнін дайындап қатыстырды. 6а сынып оқушысы Мизаш Артур Қазақстан
Тәуелсіздігіне арналған өзінің өленіне марапатталды.Сондықтан мұғалім әр сабағын да қол өнер 
бұйымдарының жасалу жаңа технологияны пайдаланып, әртүрлі әдіс-тәсілдер арқылы жүргізеді. Әр сабақта    
өз нәтижелерін беріп, мақсатына жеткенін көреміз. Мектепшілік , аудандық іс-шараларға мұғалімдер белсене 
қатысуда. Сапа көрсеткіші : технология -100%; дене шынықтыру – 98%; ән күй- 100%; бейнелеу -100 % ; сызу – 
78%; АӘД -100%. 

Пән мұғалімі: Кайралапина О.Ж.       
9 А.Б сынып
 Сабақтың тақырып: Сән журналдарынан модель дайындау
Сабақтың мақсаты:  
а) Білімділік:      «Burda» сән журналымен сауатты жұмыс жасауды, өз өлшемдеріне сәйкес үлгілерді дұрыс 
түсіруді үйрету 
б) Тәрбиелік :Еңбексүйгіштікке, жауапкершілікке, талғампаздыққа, алған білімдерін іс-жүзіне қолдана білуге 
үйрету 
в) Дамытушылық:Шығармашылық белсенділіктерін, танымдық қызығушылықтарын, шеберліктерін дамыту 
Сабақтың түрі : аралас сабақ
Сабақтың типі: Жаңа білім беру          
Сабақтың әдісі:түсіндірмелі –иллюстративті, сұрақ-жауап, сарамандық,ой-қозғау
Пәнаралық байланыс : Сурет, әдеп,сызу , математика 
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Көрнекілігі: Сән журналдары , сызбалар, суреттер, үлгілер, интерактивті тақта, тест сұрақтары.
Сабақтың барысы : 
1.Ұйымдастыру кезеңі : 
Президентіміздің сөзін тілге тиек ете отырып,  апталық тақырыбымен байланыстырамын. 
2.Үй тапсырмасын сұрау. Жаңа сабаққа кіріспе  Сән –француздың «mode», латынша «modus» сөзінен шыққан 
өлшем, бейне, тәсіл деген мағынаны білдіреді

Сәнді бұйым таңдауға арналған «Маусым сәндері», «Сымбат», «Burda» т.б сән журналдары бар. Сабағымызда 
сән журналдарынан  бұйым таңдау, өз өлшемдерін анықтау, үлгілер дайындау жолдарын үйренеміз
4.Жаңа сабақ 
Сән журналынан бұйым таңдағанда оның қолайлы, әдемі сәннің соңғы бағытына, киімдерге қойылатын 
талаптарға сәйкес болуына назар аудару керек. Сән журналымен жұмыс жасау үшін ондағы нұсқаулармен , 
шартты белгілермен таныс болуымыз керек.
Сән журналындағы шартты белгілер

Сән журналындағы әрбір модельдің өз номері бар Осы номердің астында оны дайындау жөніндегі нұсқаулар 
жазылады.

Үлгінің суреті –онда  барлық тігістер мен бөлшектер көрсетіледі.
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Материалдық шығын (модельді) дайындауға қажетті барлық материалдар жайлы мәлімет Қосымша парақ 
(үлгілер парағы )-үлгі беттері , кескін сызықтар  белгіленеді. 
Бөліктердің кішірейтілген сызбасы –қандай бөліктердің пішімін көшіріп алу жайлы түсінік беріледі. Әрбір 
бөлік номері сызықтары, цифрлар, шартты белгілер көрсетіледі. 
Жайылма жоспары –бөліктердің үлгілерін мата бетіне орналастырудың тиімді тәсілі көрсетіледі. 
Түсініктеме мәтін –онда үлгінің аталуы, өлшемі, мата  шығыны бөліктердің тізімі, тігу ерекшеліктері қысқаша 
түсіндіріледі
Сән журналындағы барлық модельдер 36,38,40,42,44,46 өлшемдерге берілген. Бұл немістің өлшем жүйесі . Ал 
өз тілімізге көшіретін болсақ онда осы сандарға 6 санын қосу керек. 
Сән журналында берілген нұсқаулардың қасында рамка ішінде келесі мәліметтер көрсетілген.
- үлгі кескінінің түсі 
- үлгі орналасқан орны
- өлшемдері және оларға арналған кескін сызықтарының түрі
- бөліктердің кішірейтілген сызбасы 
- жайылма жоспары

6.Жаңа сабақты қорытындылау.

Сән журналына  байланысты тест сұрақтары арқылы сабақты бекітемін. Жауаптарын график арқылы тексеремін
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7.Бағалау 

8.Үйге тапсырма беру. Таңдаған модельді пішуге мата әкелу .

Сән журналынан бұйым  таңдау. Өз өлшемдерін анықтау.Үлгілер дайындау

ТЕМА УРОКА: «НАТЮРМОРТ КАК ЖАНР ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОГО ИСКУССТВА»
                                                                      

Учитель «ИЗО иЧерчения»
                                                                       Бакишев Мухамбетжан Жексенбаевич

Класс:  2 класс
Тема урока: «Натюрморт как жанр изобразительного искусства»
Цели урока:
-Познакомить с понятием натюрморт, с этапами работы над натюрмортом в живописи и графике.
-Развивать творческое мышление, эмоциональное восприятие.
Оборудование:
ТСО: компьютер, экран, проектор,
Материалы и инструменты: Бумага белая А-4, акварель, ластик, простой карандаш, тетрадь
План урока. 1
1.Организационный момент
2.Вводная  беседа учителя
3.Физкультминутка
4.Практическая работа.
5.Итог урока.
Ход урока.
1.Организационный момент.
2. Вводная  беседа учителя
Записать тему урока в тетрадь 
Термин «натюрморт» происходит от французского nature morte - «мертвая природа». 
Натюрморт является одним из жанров изобразительного искусства, в основе которого лежит изображение 
неодушевленных предметов.
Мир вещей в натюрморте всегда призван раскрыть их объективное своеобразие, неповторимые качества, 
красоту.
Этапы работы над натюрмортом. Графика.
Первый этап.
Композиционное размещение рисунка на листе. Если вся постановка имеет большую протяженность в 
вертикальном направлении, то лист бумаги располагаем большей стороной по вертикали. Если натюрморт 
имеет одинаковую протяженность по вертикали и по горизонтали, целесообразно сделать несколько вариантов 
композиционного решения, размещая изображение в разных форматах, и наиболее выразительный вариант 
перенести на основной лист.
На этом этапе необходимо выделить композиционный центр, т.е. главный предмет в смысловом отношении. 
Остальные предметы натюрморта должны быть подчинены композиционному центру.
Начиная работу на основном листе, намечаем общую форму, в которую вписывается силуэт всего натюрморта, 
уточняем соотношения общих масс предметов и их пропорций.
Второй этап.
Линейно-пространственное построение форм предметов с учетом их перспективного сокращения. При 
построении предметов постановки необходимо исходить из характера их форм и конструкций, учитывать 
изменения их форм в перспективе и пропорциональные соотношения предметов между собой и каждого 
предмета отдельно. На этом этапе следует прорисовывать как видимые, так и невидимые части предметов.
Третий этап.
Выявление объемности предметов с помощью светотени. Передача объемности предметов, выявление 
пространственных планов и степени освещенности достигается, как нам уже известно, при помощи тона и 
различных по нажиму линий. Когда все предметы постановки прорисованы, приступают к прокладке светотени,
легко намечая основные большие плоскости света, полутона и тени. Легким штрихом намечают падающие тени.
Определив основные тональные отношения , приступаем к дальнейшей лепке формы предметов тоном. В 
процессе этой работы необходимо выявить не только объем, но и разность фактур. Для передачи пластики 
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предметов штрих следует класть по форме. Необходимо обращать внимание на передачу пространственных 
планов. Предметы на переднем плане требуют более тщательной прорисовки, нежели предметы, лежащие на 
дальнем плане. Необходимо учесть, что фон играет вспомогательную роль и способствует выявлению характера
предметов натюрморта, поэтому не стоит его тщательно прорабатывать.
В процессе работы над рисунком натюрморта для достижения цельности необходимо постоянно сравнивать 
предметы друг с другом, соблюдать тональные отношения между предметами и фоном.
Задачи, которые ставятся при рисовании натюрморта с натуры:
1. Определение пропорций;
2. Взаимное расположение предметов в пространстве;
3. Линейно-конструктивное построение с учетом законов перспективы;
4. Лепка светотенью объемной формы каждого предмета;
5. Передача тоновых отношений между предметами натюрморта;
6. Тональное и композиционное обобщение рисунка.
Этапы работы над натюрмортом. Живопись (записать в тетрадь)
Важно продумать, как лучше расположить натюрморт на листе бумаги — в вертикальном или горизонтальном 
положении .
Целесообразно сделать несколько вариантов композиционного решения, разместив изображение в разных 
форматах. Наиболее выразительное композиционное решение переносят на основной лист.
При рисовании натюрморта необходимо выделить его композиционный центр, т. е. главный в смысловом 
отношении предмет. Остальные предметы постановки являются второстепенными и подчинены 
композиционному центру.
Очень важно скомпоновать всю группу предметов так, чтобы лист бумаги был заполнен равномерно. Рисунок не
должен упираться в края листа, но и не должен «плавать» на нем. Удачным будет такое композиционное 
размещение, в котором изображение умещается на листе целиком и не возникает желания сдвинуть рисунок в ту
или иную сторону.  
3. Физкультминутка.
1.     И.п.: о.в., руки вперед. Одновременные движения рук вперед-назад.
2.     И.п.: о.с., правую руку вперед, левую назад. Попеременная смена положения рук.
3.     И.п.: стойка ноги врозь, руки в стороны. Слегка приседая, правую руку вперед, левую назад, затем 
наоборот. Каждое упражнение комплекса выполнить 4 раза в медленном темпе в течение 1 мин.
Упражнения выполняются плавно, неторопливо. Следить за осанкой, выразительностью движений.
4. Практическая работа.
Нарисовать натюрморт 
5.Итог урока. Организация выставки детских работ.

* * * * *

ТАҚЫРЫБЫ: АВТОМАТТЫ (ПУЛЕМЕТТІ) БӨЛЕКТЕУ ЖӘНЕ ЖИНАҚТАУ

Сарин Жомарт Серғазыұлы
 АӘД пәнінің мұғалімі 

Тақырыбы: Автоматты (пулеметті) бөлектеу және жинақтау.
Мақсаты:  а)  Оқушылардың білімін Оқушыларға автоматтың (пулеметтің)   бөлшектері мен 
 механизмдерінің құрылымын және арналуы мақсатын түсіндіру.
 ә)  Атыс қаруы автоматының құрылысы, толық,толық емес  бөлшектеудің реттелігін түсіндіру. Нормативті 
орындауға  жаттықтыру.
 б)  Оқушыларды елжандыққа, отансүйгіштікке, төзімділікке баулу, патриоттық тәрбие беру.
Сабақтын түрі:  аралас сабақ
Көрнекі құралдары: плакаттар,автомат бөлшектері салынған суреттер және  Калашников автоматы, АӘД 
оқулығы.
Сабақтың  барысы:
I.Ұйымдастыру кезеңі:
1.Ұйымдастыру кезеңі:
-взводты екі қатарға сапқа тұрғызу.
-Оқушылармен әскери амандасу.
-Оқушылардың сыртқы келбетін тексеру, түгендеу.
-Взвод басшысының рапортын қабылдау.
ІІ. Үй тапсырмасын тексеру.
1. Калашников автоматы мен пулеметі неге арналған?
2. Автомат пен пулеметтің механизмдері мен негізгі бөлшектерін атаңдар?
3. Автоматтың (пулеметтің) автоматтық әрекеті неге негізделгенін айтыңдар.
4.Автоматтың (пулеметтің) ұрыстық қасиеті.
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5.Автоматтың (пулеметтің) жұмыс істеуі және құрылымы туралы түсінік беру.
ІІІ.  Жаңа сабақты түсіндіру: Автоматты (пулеметті) бөлектеу және     
    жинақтау.
     Автоматты (пулеметті) бөлектеу толық және толық емес болуы мүмкін: толық емес бөлшектеу – автоматты 
(пулеметті) тазалау, майлау және тексеру үшін; толық бөлектеу – жаңбыр мен қар астында қалғанда не жөндеу 
кезінде автоматты (пулеметті) қатты ластанудан тазалау үшін жүргізіледі. Автоматты (пулеметті) толық емес 
бөлшектеу мен жинақтау үстел үстінде немесе таза төсеніш жайылып жүргізіледі; бөлшектер мен механизмдер 
бөлектенген ретімен қойылады. Оларды абайлап ұстап, бірінің үстіне бірін қоймай, күштемей және соққыламай 
жүргізу керек.
 Автоматты (пулеметті) жинақтау кезінде оның бөлімдеріндегі нөмірлерді салыстыру керек; әр автоматтың 
(пулеметтің) ұңғы қорабындағы нөмір газ құбырындағы, бекітпе ергенегіндегі, бекітпедегі, ұңғы қорабы 
қақпағындағы және басқа бөліктеріндегі нөмірге сәйкес келуі керек.
 Ұрыс автоматтарын (пулеметті) бөлектеу мен жинақтауға үйрету ерекше жағдайларда және бөлімдер мен 
механизмдермен аса сақтықпен қарау жағдайында ғана жүргізіледі.
  Пулеметті бөлектеу алдында оның ұңғы бөлігін солға қарата сирағымен қою керек. Ол үшін сирақтарын 
серіппелі имектен босатып және оның аяқтарын бекітілген жағдайда тұрғанда ұңғыдан босату керек.
Пулеметті жинақтау соңында оны сол қолмен тік ұстап, оң қолмен оның сирақтарын аздап ажырата, ұңғыға 
тақап және серіппелі ілмекпен бекіту арқылы оның сирақтарын жинайды. 
Тактико – техникалық мінездемелер АКМ, АК -74, РПК - 74
         Автоматты (пулеметті) толық емес бөлектеу тәртібі:
1.Оқжатарды бөлектеу. Автоматты (пулеметті) сол қолмен дүмінің мойыншасынан не құндағынан ұстап, оң 
қолмен оқжатарды орай ұстайды, бас бармақпен бекіткішті қысып, оқжатардың төменгі жағын ілгері 
ұмсындырып, оны бөлектеп алады.
  Содан кейін оқтықта оқтың бар-жоғы тексеріледі, бұл үшін ауыстырғыш төменге түсіріледі, оны «АВ» 
(автоматты ату) немесе «ОД» (жекелей ату) жағдайына қойып, бекітпе жақтауының тұтқасы кейін 
жылжытылады, оқтықты тексеріп, бекіткіш жақтауы жіберіліп, шүріппе ұрыстық қайырудан (взводтан) 
босатылады. Түнгі көздеуіші бар автоматты (пулеметті) бөлшектеу кезінде оқжатарды бөліп алғаннан соң, түнгі 
көздеуішті бөлектейді, ол үшін қыспа құрылғысының тұтқасын сол жаққа және артқа қарай апарып, көздеуішті 
артқа жылжытады да, оны автоматтан (пулеметтен) бөлектеп алады.
2.Жабдықтар пеналын дүм ұясынан шығарып алу.
  Оң қолдың сұқ саусағымен дүм ұясының қақпағын пенал серіппенің әсерімен ұядан шығатындай етіп басады; 
пеналды ашып, одан сүрткішті, тазалағышты, бұрауышты, қаққышты шығару керек. Жиналмалы дүмі бар 
автоматтың пеналы оқжатарды салуға арналған сөмкенің қалтасында жүреді.
3.Сүмбіні алу.  Сүмбінің ұшын оның басы қарауылдың негізіндегі тіректен шығатындай етіп ұңғыдан тартып, 
сүмбіні жоғары суырып алады. Сүмбіні алу қиындық тудыратын болса, онда қаққышты қолдануға рұқсат 
беріледі. Оны сүмбінің басындағы саңылауға сала отырып, ұңғыдан сүмбінің ұшын тартып суырып алады.
4.Автоматтан – ұңғылық тежеуіш компенсаторын, пулеметтен – жалын сөндіргішін бөліп алу. 
Бұрауышпен ұңғылық тежеуіш-компенсатордың (жалпы сөндіргіштің) орнықтырғышы батырылады.  Ұңғылық 
тежеуіш-компенсатор қарауыл негізіндегі бұрандалы дөңестен сағат тіліне қарсы бағытта бұралып 
шығарылады. Ұңғылық тежеуіш-компенсатор (жалын сөндіргіш) тым қатты бұралған жағдайда ұңғылық 
тежеуіш компенсатордың әйнегіне қойылған сүмбінің (қаққыштың) көмегімен бұрап алуға болады.
5.Ұңғы қорапшасының қақпағын бөлектеу. Сол қолмен дүмнің мойнын қамти ұстап, осы қолдың бас 
бармағымен қайтармалы механизмнің бағыттаушы өзегінің дөңесін басады, оң қолмен ұңғы қорабы 
қақпағының артқы бөлігін жоғары көтеріп, қақпашаны алады. 
6.Қайтармалы механизмді бөліп алу. Автоматты (пулеметті) дүмнің мойынан сол қолмен ұстап тұрып, оң 
қолмен қайтармалы механизмнің бағыттаушы өзегін оның өкшесі ұңғы қорабының бойлық ойығынан 
шыққанша ілгері қарай ұмсындырады; бағыттаушы өзектің артқы шетін көтеріңкіреп, қайтармалы механизмді 
бекітпе жақтауының арнасынан шығарады.
7.Бекітпемен қоса бекітпе жақтауын алу. Автоматты (пулеметті) сол қолмен одан әрі ұстап тұрып, оң қолмен 
бекітпе жақтауын артқа тірелгенше тартып, оны бекітпемен бірге көтеріңкіреп барып, ұңғы қорабынан бөлектеп
алады.
8.Бекітпені бекітпе жақтауынан алу.  Бекітпе жақтауын бекітпе жоғарыда болатындай етіп сол қолға алады; оң 
қолмен бекітпені кейін шегеріп, бекітпенің жетекші дөңесі бекітпе жақтауының фигуралы ойығынан 
шығатындай етіп, бекітпені алға қарай шығарып алады.
9.Ұңғылық бастырмасымен газ түтігін босатып алу. Автоматты (пулеметті) сол қолмен ұстап тұрып, оң қолмен 
жабдық пеналын газ түтігі тұйықталғышының шығыңқысына тік жағдайға дейін бұрап, газ түтігін газ 
каморасының келте түтігінен шығарып алады. оқу сұрағы Автоматты (пулеметті) толық емес бөлшектеуден 
кейін жинастыру реті.
1.Газ түтікшесін ұңғылық бастырмасымен қосу. Автоматты (пулеметті) сол қолмен ұстап тұрып, оң қолмен газ 
түтігін алдыңғы шетімен газ каморасының келте түтігіне ұмсындырады және ұңғы бастырмасының артқы шетін
ұңғыға қысады; тұйықталғышты оның орнықтырғышы көздеу қалыбының ойығына кіргенше бұрайды.
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2.Бекітпені бекітпе жақтауына қосу. Бекітпе жақтауын сол қолмен оң қолға алып, оны цилиндрлі бөлігімен 
жақтау арнасына сұғады; бекітпені оның жетекші дөңесі бекітпе жақтауының фигуралы ойығына кіретіндей 
етіп бұрап, бекітпені алға қарай сұғады.
3.Бекітпемен қоса бекітпе жақтауын ұңғы қорабына қосу. Сол қолмен дүмнің мойыншасын қамти 
ұстайда.Бекітпесіне қоса бекітпе жақтауын оң қолда бас бармақпен қысылған бекітпе алдыңғы жағдайда 
болатындай етіп ұстап тұрып, газ поршенін көздеуіш қалыбының қуысына кіргізеді де, ұңғы қорабының 
қайырмалы бекітпе жақтауының ойықтарына кіретіндей етіп бекітпе жақтауын ілгері жылжытады, оны сәл-пәл 
күштеп ұңғы қорабына қосады да, ілгері ұмсындырады.
4.Қайтармалы механизмді қосу. Оң қолмен қайтармалы механизмді бекітпе жақтауының арнасына кіргізеді, 
қайтармалы серіппені қысып, бағыттаушы өзекті ілгері итереді де, біршама төмен түсіріп, оның өкшесін ұңғы 
қорабының бойлық ойығына кіргізеді.
5.Ұңғы қорабының қақпағын қосу. Ұңғы қорабының алдыңғы шетімен көздеу қалыбындағы жартылай шеңбер 
ойыққа кіргізеді, қақпақтың артқы шетін оң қолдың алақанымен қайтармалы механизмнің бағыттаушы өзегінің 
шығыңқысы ұңғы қорабы қақпағының ойығына кіретіндей етіп алға және төмен ұмсындырады.
6.Шүріппені ұрыстың қайырмасынан босатып, сақтандырғышқа қою. Ағытқыш ілмекті басып, ауыстырғышты 
тірелгенге дейін жоғары көтереді.
7.Автоматқа ұңғылы тежеуіш-компенсаторды, пулеметке – жалын сөндіргішті қосу. Дүмді тежеуіш-
компенсаторды қарауыл бойындағы бұрандалы шығыңқы бөлікке тірелгенше бұрайды. Егер ұңғылы тежеуіш-
компенсатордың (жалын сөндіргіштің) саңылауы орнықтырғышқа сәйкес келмесе, ұңғылы тежеуіш-
компенсатор ұңғысына немесе жалын сөндіргішті саңылау орнықтырғышқа орналасқанша айналдырады.
8.Сүмбіні қосу.
9.Пеналды дүм ұясына салу. Сүрткішті, тазалағышты, бұрауышты, қаққышты пеналға салып, қақпағын жабады 
да, пеналды түбімен дүм ұясына кіргізеді; оны қақпақша жабылатындай етіп ұяға батырады. Жиналмалы дүмді 
автоматта пенал оқжатарға арналған сөмке қалтасына салады.
10. Оқ жатарды автоматқа қосу. Автоматты сол қолмен дүм мойыншасынан немесе 
шетмойыннан ұстап тұрып, оң қолмен оқжатардың ілгішін ұңғы қорабының терезесіне енгізіп, оқжатардың 
ілмегі оқжатардың тірек шығыңқысынан асатындай етіп өзіне бұрады.Түнгі көздеуіші бар автоматты 
(пулеметті) жинау кезінде пулеметті қосқаннан кейін НСПУ көздеуішін қояды. Автоматты (пулеметті) 
құндағынан ұстап, көздеуіштің қыспа құрылғысы саңылауын қару қадамасына орналастырады, ол үшін қыспа 
құрылғысының тұтқасының артта тұрғанына көз жеткізіп, көздеуішті алға тірелгенше жылжытып, тұтқаны алға
қарай соңына дейін айналдыра отырып, оны бекіту керек.
Оқушыларға тақырыпты бекіту үшін тапсырмалар беріледі:
Топ оқушылары 2 топқа бөлініп әр топ өз тапсырмасын орындайды.
І-Топ. 
1. Автоматты  (пулеметті) толық емес бөлшектеу не үшін жүргізіледі?
2. Автоматы ұстау тәртібі және автомат бөлшектерінің аттарын толық атау.
ІІ-Топ.
1.Автоматты  (пулеметті) толық емес бөлшектеуді ретімен айтып беріңдер.
2.Оқжатарды жарақтау.Уақытқа норматив №15.
3.Автоматты  бөлшектеу және жинақтау. Уақытқа норматив №12,13
(екі топтан өте пысық, шапшаң оқушылар шығады).
Сабақты қорытындылау.
1)Сабақтағы жаңа тақырып бойынша түсінігін тексеру, сабаққа жақсы қатысқан оқушыларды атап өту.
2) Оқушыларды бағалау.
Үйге тапсырма: Автоматты (пулеметті) бөлектеу және  жинақтау тақырыбын оқып келу.

* * * * *

ТЕМА УРОКА: УПРАЖНЕНИЯ НА БРЕВНЕ, АКРОБАТИЧЕСКОЕ СОЕДИНЕНИЕ

Шевченко Марина Владимировна. учитель физической культуры

Тема урока: Упражнения на бревне, акробатическое соединение.
Цель урока: Развитие двигательных качеств: координационных способностей, гибкости, силы.
Задачи урока:  1.Образовательная:
а) Разучивание упражнений на бревне.
б) Закрепление акробатического соединения.
2. Развивающая:
Развитие гибкости, координационных способностей, силы основных мышечных групп.  
3. Воспитательная:
а) Воспитание волевых качеств: смелости, упорства, настойчивости и решительности.
б) Воспитание чувства товарищества, взаимопомощи, самостоятельности.  
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Инвентарь: бревно-1 шт., маты гимнастические- 4шт.
Место проведения: спортивный зал 

Ход урока.

Части урока Содержание Дозировка Организационно-
методические указания

Подготовительная 
часть. 10 мин.

1.Построение.

2. Рапорт.

3. Сообщение задач урока.
4. Строевые упражнения на 
месте.
5. Ходьба.

а) Ходьба на носках, руки на 
поясе.

б) Ходьба на пятках, руки за 
голову.
в) Наклон на каждый шаг.

6. Бег.
а) Бег с захлёстыванием голени 
назад. 
б) Бег с высоким подниманием 
бедра.

7. Ходьба.

8. Общеразвивающие 
упражнения в кругу (см. 
карточку №1).

30 сек.

1мин.

30сек.
30сек.

30сек.

30сек.

30сек.

30сек.

1мин.

30сек.

30сек.

1мин.

2мин.30сек.

«На место общего 
построения становись!»
«Равняйсь! Смирно!». 
Дежурный сдаёт рапорт 
учителю о готовности 
класса к уроку.
Кратко, чётко, ясно.
«Нале-во! Напра-во! Кру-
гом! Прыжком нале-во!».
«Налево в обход по залу 
шагом Марш!».
Обратить внимание на 
осанку, точное выполнение 
задания.
 «Руки на пояс ставь! На 
носках Марш!».
«Руки за голову ставь! На 
пятках Марш!».
«Наклон на каждый шаг 
Марш!»
«Лёгким бегом Марш!». 
Темп медленный, 
равномерный.
«С захлёстыванием голени 
Марш!».
«С высоким подниманием 
бедра Марш!». Следить за 
работой рук при беге.
Постепенно замедлить бег, 
перейти на ходьбу, 
восстановление дыхания. 
«Восстанавливаем дыхание! 
Вдох- выдох!».
«По кругу Марш! На месте 
стой раз-два! Нале-во раз-
два!». Обратить внимание на
последовательность, счёт, 
темп.

111



Основная часть. 
25мин.

1. Разучивание упражнений на 
бревне.
а) Рассказ учителем.
б) Показ учителем.
Обязательные элементы:
- ходьба обычная
- ходьба на носках, руки в 
стороны
- ходьба на носках, руки вверх
- ходьба с высоким подниманием
ног, руки в стороны
- ходьба «зачерпывание воды», 
руки в стороны
- поворот кругом на носках, руки 
стороны
- равновесие на левой (правой)- 
«ласточка»
- соскок с конца бревна
- выпад правой (левой), руки в 
стороны
- пробежать по бревну
- шаги польки.
в) Опробование учениками.

2. Закрепление акробатического 
соединения.
Обязательные элементы 
акробатического соединения:
- шаг правой «ласточка»
- приставляя ногу три кувырка 
вперёд в группировке
- перекатом назад в стойку на 
лопатках
- прыжок вверх прогнувшись.

Упражнение для развития силы 
мышц брюшного пресса.
Поднимание туловища.  

10мин.

10мин.

5 мин.

20 раз

«Упражнения на бревне 
способствуют развитию 
способности сохранять 
устойчивое положение тела. 
Сохранение равновесия на 
бревне в значительной 
степени определяется 
правильной осанкой: ноги 
выпрямлены в коленях, 
живот подтянут, спина 
прямая, плечи расправлены. 
Смотреть рекомендуется не 
под ноги, а вперёд на 
дальний конец бревна. 
Опускание головы - ошибка,
ведущая к изменению 
тонуса мышц спины и, как 
следствие этого, к сгибанию 
позвоночника и наклону 
туловища вперёд ».

Руки точно в стороны.

Руки прямые.

Смотреть на дальний конец 
бревна.

Опорная нога не сгибается.

Обратить внимание на 
правильность, точность 
выполнения упражнений, 
выявление ошибок, 
устранение их.
Возможные ошибки:
- спина согнута
- руки не прямые
- ноги согнуты в коленях
- голова смотрит вниз, а не 
на конец бревна
- не выполнение точных 
указаний учителя
- отсутствие самостраховки, 
страховки.

Многократное повторение 
акробатического соединения
из изученных элементов 
акробатики.
Выявление ошибок, 
устранение их. 
Возможные ошибки:
- при выполнении 
«ласточки» опорная нога 
сгибается, руки не прямые, 
носок не оттянут
- при выполнении кувырка 
вперед отсутствует 
группировка
- при выполнении стойки на 
лопатках ноги не прямые, 
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Заключительная 
часть. 5мин.

1.Построение.

2.Игра на восстановление 
организма «Топ, хлоп!» (см. 
карточку).

3.Подведение итогов игры, урока.
4.Домашнее задание.
5. Организованный уход из зала.

«На место общего 
построения становись!»

Выявление лучших, 
внимательных. Выставление
оценок.
Приседание 25 раз.
«Урок окончен досвидания! 
На выход шагом Марш!».

САБАҚТЫҢ ТАҚЫРЫБЫ:   ҚАЗАҚТЫҢ ҰЛТТЫҚ ОЙЫНЫ  «ТОҒЫЗҚҰМАЛАҚ»

Бақтарбаева Гүлзат. Дене шынықтыру пәні мұғалімі

Сабақтың тақырыбы:   Қазақтың ұлттық ойыны  «Тоғызқұмалақ».
Сабақтың мақсаты: Оқушылар арасында тоғызқұмалақ ойынын насихаттау.
Сабақтың міндеті:                   
    1. Оқушыларға тоғызқұмалақ   ойынын үйрету.    
    2. Тоғызқұмалақ ойыны арқылы оқушылардың ұлттық ойындарға   деген қызығушылығын арттыру  және өз 
елін сүюге тәрбиелеу.
    3. Тоғызқұмалақ ойыны арқылы  оқушылардың   ойлау қабілеттерін  дамыту. 
Сабақтың өтетін орыны:         Мультимедиялық кабинет
Сабақ өткізілетін сынып:                     3
Керекті құрал – жабдықтар:   Интерактивті тақта, тоғызқұмалақ тақта.
Сабақты жүргізген:           дене шынықтыру пәні мұғалімі  Бактарбаева Г.К.
Сабақ барысы:
Тарихи шолу. Тоғызқұмалақ ойыны дүниеге ерте келген 4,5 мың жылдай уакыт өтті деп есептелуде. Бұл ойын 
қазақтың ежелден келе жатқан ойлау қабілетін жақсартып, төзімділікке баулиды, логикалық ойлауды 
жоғарлатады. Бұл ойын үстел ойыны қатарына жатады. Өткен ғасырдың бір ағылшын ғалымы бүкіл халықтың 
үстел ойындарымен таныса келе, бұл ойын туралы былай деген екен: “Бұл қойшы  алгебрасы, егер бұл ойынды 
ойлап тапқан қойшыларға сол кезде Еуропалық білім берсе, олар үлкен математик немесе ғалым болар еді” 
деген. Бұл ойын біздің елде ғана емес Қырғыстан, Өзбекстан, Түркіменстанда да таралған.
Ертеректе ата-бабаларымыз қой баға жүріп кездескен жерде осы ойынды отыра қалып ойнаған екен.

   
Тоғызқұмалақ ойыны арнайы тақтада екі адам арасында ойналады. Ойын тақтасы-2 қазан, 18 отау, 162 
құмалақтан тұрады. Ойын барысында әр ойыншыға бір қазан, тоғыз отауға тоғыз-тоғыздан салынған сексен бір 
құмалақ тиесілі. 
Алғашқы жүріс жасаған ойыншыны – бастушы, қарымта жүріс жасаған ойыншы – қостаушы деп атайды. Кейде
бастаушы үшін – ақ  жағы, қостаушы  үшін қара жағы деген тіркестерді де қолданамыз. Оқушылар, қазіргі 
уақытта біз тоғықұмалақ тақтасын көріп жүрміз, енді сол тақтамен жақынырақ танысайық.
Жаңа дәуірдегі тоғызқұмалақ ойынының тақтасы
Жүріс жасау ерекшеліктері Жүріс ойыншылар тарапынан кезектесіп жүріледі. Жүрісті кімнің 
жасайтыны жеребемен немесе қарсыластардың келісімімен аңықталады. Жүріс жасау үшін өз жағыңыздағы 
отаулардың бірінен біреуін  орнына қалдырып, қалған құмалақтарды қолға алып, солдан оңға қарай бір-бірлеп 
таратамыз. Тарату сәтінде құмалақтар өз отауларымыздан асып кететін болса, қарсыластың отауына таратамыз. 
Егер соңғы құмалақ қарсыластың тақ санды құмалағы бар отауына түсіп, ондағы құмалаұтарды жұп қылса 
(2,4,6,10,12), сол отаудағы құмалақтар ұтып алынып, өз қазанымызға салынады.  Егер соңғы құмалақ 
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қарсыластың жұп санды құмалағы бар отауына түсіп (3 құмалақтан басқа), тақ қылса немесе өз отауымызға 
түссе, құмалақ ұтып алынбайды.

Тұздық алу ережесі.  Тұздық. Ойын барысында “тұздық” алу деген болады. “Тұздық” алу үшін 
қарсыластардың әрқайсысы өз кезегінде жүріс жасаған ойыншы ең соңғы құмалағын қарсыласының екі 
құмалақ жатқан отауына түсіріп үш құмалақ етіп алса бұл ойыншы өзінің қарсыласынан “тұздық” алған болып 
есептеледі. “Тұздықты” алудағы мақсат әрбір жүріс сайын сол “тұздыққа” түсетін құмалақты тұздықтың иесі 
қазанына салып отырады. “Тұздықтың” пайдасы әр жүріс сайын “екі жақтың да” қазанына бір құмалақ түсіп 
отырады деген сөз. Ойын ережесі бойынша тек 
“маңдай” тоғызыншы отаудан “тұздық” алуға болмайды. Ойын барысында “тұздық” бір-ақ рет алынады.

Атсырау ережесі. Атсырау. Ойын барысында, әсіресе ойын соңына таман келгенде ойыншының біреуінде 
құмалағы таусылып қалады да, жүретін жүрісі бітеді. Тоғызқұмалақ ойынында бұл жағдай “атсырау” деп 
аталады. Атсырау жағдайына тап болған ойын партиясы ұтылғанға есептеледі, себебі одан әрі жүретін жүріс 
жоқ. Енді қарсыластын “атсырау” жағдайына алып келген
ойыншы өзінің отауларындағы құмалақтың барлығы жинап өз қазанына  салады да, барлық құмалақтың есебін 
шығаруға кіріседі. Демек атсырау жағдайына дейін әлі екі ойыншының біреуі 82 құмалақ жинап 
үлгермегендіктен амал жоқ, отаудағы қалған құмалақты қосып алғаннан кейін бұл ойыншы 
ешқандай даусыз жеңіске жетеді. Ойын барысында “атсырау” жағдайы сирек кездеседі, себебі ойынның айла-
тәсілін білетін ойыншы өзін “атсырау” жағдайына қалдырмайды.  
   
Жүріс жасаудың ережесі. Жүріс жасаудың ережесі. Ойын барысында ойыншылардың қай-қайсысы болмасын 
ешбір келісімсіз құмалаққа қолдарын тигізуге болмайды. Егер де ойыншының біреу құмалаққа қолын тигізіп 
алатындай жағдай болса, құмалағымды реттеп санап жатырмын деп, өзінің қарсыласынын ескертеді. Ескертуге 
міндетті. Ал қарсыласының құмалағына қол тигізуге ешқайсысының еркі жоқ. Әдетте 
ойыншылардың қай-қайсысы болмасын ойын барысында жарыс ережесінің сақталуы жөнінде мүқият 
ескертіледі.
Ойынды жеребе бойынша бірінші кезек алған ойыншы бастайды, екі ойыншы да жасаған жүрістерін қағазға 
жазып отырады. Партияны жазу барысында, айталық жүрген ойыншының отауында қанша құмалақ 
болғандығын қарсыласы сұрап білуге ерікті. Ойын соңында жеңске жету үшін міндетті түрде 82 құмалақ 
алынады.Ойынның тең аяқталуы сирек кездесетін жағдай. Тек ойын аяғында 81-81 болса ойын тен болып 
жазылады.       
Сабақты бекіту мақсатында тапсырма:
1№ №8 отауда 17 құмалақ
Жауабы: өзінің №6 отауы
2. № 9 отауда 20 құмалақ
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Жауабы: қарсыласының №1 отауына
3. № 5 отауда 15 құмалақ 
Жауабы: өзінің  №1 отауы
4. №7 отауда 6 құмалақ
Жауабы: қарсыласының 3 отауы
Оқушылар тапсырмаларды орындап болған соң, тоғызқұмалақ тақтасымен ойнайды.
Үйге тапсырма:
1.Жүрістің дәлдігін есептеу жолдарын оқу
2. Жүрісті есептеу жолдарына байланысты есептер шығару

* * * * *

ТЕМА: « ЗДОРОВАЯ СЕМЬЯ – ЗДОРОВОЕ ГОСУДАРСТВО»   

Бекешова Ж.К. учитель физической культуры

Оформление зала: вывеска  « Здоровая семья – здоровое государство»; шары воздушные
Классы формируют группу поддержки из учащихся и родителей. Болельщики располагаются на отведённом для
них месте в спортивном зале. Участники праздника находятся в не зала (ожидают команду к выходу).
Учитель: Добрый день, дорогие друзья, подлинные любители спорта, ценители красоты и здоровья! Сегодня у 
нас праздник семьи. И мы рады приветствовать вас на спортивном празднике семейных команд (аплодисменты) 
Ученик1 
Смотрите, ах сколько тут в зале гостей!
И солнышко светит нежней и теплей.
И всё потому, что вся вместе семья:
И мамы, и папы, и вся детвора!
Ученик2
Нынче день такой чудесный,
В зале здесь, с друзьями я. 
Вот мой папа, моя мама-
Наша дружная семья
Ученик3
Родители такой народ, 
На занятость спешат сослаться!
Всем надо спортом заниматься!
И вот, чтоб ставить всем рекорды
И о больницах забывать.
Над взрослыми в вопросах спорта
Решили дети шефство взять!
Ученик4
Празднику спортивному рада вся семья,
Спортивных достижений желаем вам, друзья
Все: Ура! Ура! Ура!
Учитель: Чтобы быть всегда здоровыми,
Надо спортом заниматься,
Умываться, закаляться 
И почаще улыбаться
 Прежде чем в этом зале появятся участники нашего спортивного праздника, предлагаю нашим зрителям 
поздороваться и пожелать друг другу здоровья, касаясь ладошками. А также подарить друг другу свои улыбки 
( зрители касаются ладонями и желают друг другу здоровья, дарят свои улыбки)
Учитель:
- А теперь бурными аплодисментами встречаем участников нашего праздника.
Звучит музыка. Команды проходят в спортивный зал и размещаются согласно указанному месту.
 Учитель:
 Встречаем семьи: семья Мирамбековых, семья Кулкаевых,  семья Мастель и семья Хабибулла.
Учитель:
- Сегодня за победу в спортивных состязаниях будут бороться 4 команды. Это те, кому лень сидеть у телевизора,
они не портят глаза перед компьютером. Они – вечный двигатель, им не сидится на месте. Солнце, воздух и 
вода - их верные друзья. Они достойны повторных бурных аплодисментов (АПЛОДИСМЕНТЫ)
Учитель:
- Наши состязания сегодня будет оценивать строгое, но объективное жюри в состав которого входят 
Инструктор по физ. подготовке: Даулеткалиев Р.А.
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Учитель физкультуры:  Шевченко М.В.
Зав. по воспет. работе: Мусина Г.Н
Жюри на местах. Болельщики готовы? А наши спортивные семьи готовы? Тогда начинаем! 
Судья информатор объясняет первый этап эстафеты (и все последующие).
1- этап. Каждая команда получит небольшое так можно сказать обмундирование, в состав которого входят вот 
эта каска и рюкзак (показать). Папы одевают на себя рюкзак, шлем, рядом с вами лежат кубики, берёт самый 
большой кубик и перенося его к флажку, который находится напротив вашей команды, оббегает флажок, 
возвращается, передаёт шлем и рюкзак маме. Мама проделывает тоже самое, только переносит средний кубик и 
ставит его на большой, а ребенок переносит человечка.
2- этап. Теперь всё нужно вернуть обратно. Первым эстафету на этот раз начинает ребёнок. Вновь в каске и с 
рюкзаком добегаете до флажка, оббегаете его, пролазаете в обруч, добегаете до шведской лестницы, касаетесь 
её рукой, возвращаетесь тем же путём, вновь оббегаете флажок и только потом берёте кубик, добегает до 
финишной черты, ложит кубик, передаёте эстафету.
Учитель:
 А теперь дадим нашим участникам немного отдохнуть.
Мы поиграем с вами в игру « Наоборот»
Я буду просить вас выполнить любое движение, а вы должны делать всё наоборот.
Сядьте! Посмотрите вниз! Не топайте ногами! Не прыгайте! Встаньте!
- Ну, а теперь продолжим наши состязания.
Судья информатор продолжает
3- этап. Каждый участник команды получил ленту. По команде судьи оббегаете флажок, пролазаете в обруч, 
добегаете до лестницы, привязываете ленту на четвёртую ступень и возвращаетесь по прямой, передаёте 
эстафету.
4- этап. Перед каждой командой находится ведёрко с фишками («рыбки» имеют разные цвета для каждой 
команды). Вам необходимо перенести их в казан. По сигналу первый участник берёт фишку, оббегает первый 
флажок, затем второй флажок. Добегает до казана, оставляет в нём свою «рыбку». Возвращается по прямой, 
передаёт эстафету (каску, рюкзак) в ведерочке берет «рыбку», продолжает эстафету.
5- этап. Каждая команда получила по ложке. По сигналу первый участник бежит по прямой до казана, ложкой 
черпает фишку (только своего цвета). Возвращаясь, игрок поочерёдно оббегает впереди стоящие флажки. Перед
финишной чертой стоит ведерко, куда необходимо опустить свою фишку («рыбку»). Передать ложку, каску и 
рюкзак следующему игроку.
6- этап. По команде первый игрок бежит к шведской лестнице, снимает с неё только одну ленточку, 
возвращается в свою команду тем же путём. Передаёт каску и рюкзак следующему участнику.
Учитель:
Мы отдохнули все на славу
И победители по праву
Похвал достойны и награды,
И мы призы вручить вам рады.
Для подведения итогов и награждения, слово предоставляется жюри
Команды награждаются по номинациям: « Самая ловкая семья», « Самая дружная семья», « Самая смелая 
семья», «Самая спортивная семья ». Каждая команда получает грамоту и призы 
Ведущий:
Спасибо вам за то, что с нами были.
Своим присутствием зал озарили.
 Пожелать хочу вам я,
Пусть будет крепкой и дружной
Ваша каждая семья!
И помните, лучше всех на планете - Ваши любимые дети!
Всем зрителям спасибо за внимание. До новых встреч.
Эстафеты имеют ярко выраженный эмоциональный характер. Участвуя в эстафетах, ученик испытывает радость
от напряжения физических и умственных сил.

     * * * * *
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«ТОЛАҒАЙ»  СПОРТТЫҚ ЖАРЫСЫ

Болтаев Р.Ғ. денешынықтыру пән мұғалімі

   Мақсаты: Оқушылар бойында патриоттық сезімдерін ояту, Отанын сүюге, қадір тұтуға тәрбиелеу. 
«Денсаулық» ұғымының адамгершілік құндылығы ретінде мәнін ашу. Денсаулықты сақтау, нығайту қажеттілігі 
туралы түсініктерін кеңейту. Денсаулығын нығайтуға қызығушылықтарын арттыру. Денсаулығын күтуге, 
бағалауға тәрбиелеу. Оқушылардың спортқа деген қызығушылығын арттыру.
Көрнекі құралдар: Толағай жазуы, спортқа байланысты нақыл сөздер, жалауша, кедергілер, шарлар.ҚР 
мемлекеттік туы, Гимн,
Өтілетін орны: Спорт зал
Спорттық құралдар: Спорттық құралдар, доп, матрас, орындық,круг т.б құрал жабдықтар.
Жарыс өтілетін спорт залды дайындау
1.Спорт залдың санитарлық-гигеналық талаптарға сай жуылуы,тазалануы.
2.Залды жарыс талабына сай дайындау.
3.Жарыста қолданылатын спорт құралдарын реттері бойынша дайындап қою.
4.Жарыс кезінде көмектесуге, құралдарды құруға, жинауға көмекшілерді дайындау.
Өту барысы:
Құрметті   оқушылар және ұстаздар! «Толағай» спорттық сайысына  қош келдіңіздер!
Оқушылар ортаға шығады.Оларды жасырын нөмерлер арқылы 3 топқа бөлеміз.
1 команда: «Балдәурен»                 3 команда: «Достық»
2 команда: «Болашақ»
Біздің жетістіктерімізді бағалайтын әділқазылар алқасымен таныстыруға рұқсат етіңіздер!
1.  Лагерь басшысы-Шарафиева Динара Хасенқызы
2. Лагерь жетекшісі:-Каримова Нұрайна Алдашқызы
3. Лагерь психологі-Шайдулина Гүлмира Мұратқызы
Ойнайық, ойнайық та ойлайық!
Қатардан артта қалып қоймайық,
Белсенді болайық ортада,
Уақытты тектен-тек жоймайық!
Ойнайық, ойнайық та ойлайық!
Күшімізді көрсетейік, сынайық!
Жеңсең де, жеңбесең де ренішсіз болайық,
Қаймықпай, көңілді болып тарайық!
Бүгінгі спорттық сайыс 7 конкурстан тұрады.
1. «Желаяқтар» сайысы
2. «Футбаскет» сайысы.
3. «Қаңбақ шар» сайысы.
4.  «Мұртты кенгуру» сайысы.
5.  «Пингвин» сайысы.
6.  «Теннис» сайысы
7.  «Тар жол» сайысы
1 конкурс: «Желаяқтар» сайысы.
Балалар желаяқтар жүрісімен жылдам жүріп барады да, қайтарда жүгіріп келеді.
(Ойыншылар жарыса бастайды)
Әділ қазылар: Ал енді «Желаяқтар» сайысының қорытынды бағаларын білейік. Жалпы ұпай санын тыңдайық. 
Сөз кезегі әділ-қазылар өздеріңізде.
(Берілген бағалар тыңдалынады)
2 конкурс: «Футбаскет» сайысы.
Балалар допты футболдағыдай аяқтарымен теуіп барады да, қабырғаға ұрады.
Қайтар жолда жүгіріп келу керек. (Ойыншылар жарыса бастайды)
Әділ қазылар: Ал енді «Футбаскет» сайысының қорытынды бағаларын білейік. Сөз кезегі әділ-қазылар 
өздеріңізде.
(Берілген бағалар тыңдалынады)
3 конкурс: «Қаңбақ шар» сайысы.
Шарды баспен ұрып мәре сызығына жетіп, инструктордың алақанынан ұрып,
қайтар жолда жүгіріп кету керек.
(Ойыншылар жарыса бастайды)
Әділ қазылар: Ал енді «Қаңбақ шар» сайысының қорытынды бағаларын білейік. Сөз кезегі әділ-қазылар 
өздеріңізде.
(Берілген бағалар тыңдалынады)
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Ұрпақ керек ертеңгі алда,
Болашақты болжайтын.
Дені таза, тәні таза,
Елін, жерін қорғайтын!
4 конкурс: «Мұртты кенгуру» сайысы.
Бала қарындашты мұрнына қысып, жартылай отырып жүріп отырып екінші
жаққа келіп берілген есепті шығарады. Қайтарда жүгіріп келеді.
(Ойыншылар жарыса бастайды)
Әділ қазылар: Ал енді «Мұртты кенгуру» сайысының қорытынды бағаларын білейік. Сөз кезегі әділ-қазылар 
өздеріңізде.
(Берілген бағалар тыңдалынады)
5 конкурс: «Пингвин» сайысы.
Допты аяққа қысып алып, жерге құлатпай пингвиндер жүрісімен жүріп, мәре
сызығына келгенде инструкторлардың алақанынан ұрып, қайтар жолда жүгіріп кетеді.
 (Ойыншылар жарыса бастайды)
Әділ қазылар: Ал енді «Пингвин» сайысының қорытынды бағаларын білейік. Сөз кезегі әділ-қазылар 
өздеріңізде.(Берілген бағалар тыңдалынады)
Денсаулық-басты байлық өмірдегі,
Нәр беретін асыл ғой көңілдегі.
Салауатты өмір салтын насихаттап,
Атанайық жақсы азамат өңірдегі.
6 конкурс: «Теннис» сайысы.
Ойын шарты: Топ мүшесі командасына допты ракеткамен алып жүру.Қайтарда жолда жүгіріп келеді.
 (Ойыншылар жарыса бастайды)
Әділ қазылар: Ал енді «Теннис» сайысының қорытынды бағаларын білейік. Сөз кезегі әділ-қазылар өздеріңізде.
(Берілген бағалар тыңдалынады
7 конкурс: «Тар жол» сайысы.
Велосипед камерінің ортасына 2 оқушы кіріп, мәреден айналып келу керек.
 (Ойыншылар жарыса бастайды)
Әділ қазылар: Ал енді «Тар жол» сайысының қорытынды бағаларын білейік. Сөз кезегі әділ-қазылар 
өздеріңізде.(Берілген бағалар тыңдалынады
Әділ қазылар: Еліміздің болашағы дені сау азаматтардың қолында. Денсаулықтың кепілі – салауаттылық. 
«Толағай» спорттық сайысы осымен аяқталды. Белсенділік танытып сайысқа қатысқандарыңыз үшін көп 
рахмет! Деніміз сау,  еліміз тыныш, елбасымыз аман болсын ағайын! Марапаттау рәсімі  I орын- «Достық»
                                                II орын- «Балдәурен»
                                               III орын-  “Болашақ»  
1-жүргізуші: Толағай әнін орындауын қабыл алыңыздар!
«Толағай»
Біз толағай, біз толағай,
Тау көтерген баладай.
Ұмтыламыз жеңіске,
Қиындыққа қарамай.
Алға достар, бастаңдар,
Ақ көңілдер аспандар.
Бас иеді біздерге,
Асу, асу асқарлар,
Қ-сы: Толағай, Толағай, Толағай! (хормен)
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1. Аменова Шолпан Сагитжановна.  Бәсекеге қаблеттілікті арттырудың  жолы
2.  Мусина Гульмира Нысановна. Ембі қалалық №1 орта мектептің   тәрбие бағыты бойынша жасалған 

жұмысы
3. Каримова Нурания Алдашевна. «Үлгілі сынып – мектеп тірегі» атты 8 - 9 - 10 сыныптардың сынып 

аралық сайысының сценарийі
4. Орынтаева Дариға Орынтаевна. ҰБТ – ға дайындық
5. Шайдуллина Гульмира Муратовна . Психологическая адаптация и тревога пятиклассников

6. Ембі қалалық №1 орта мектебінің  бастауыш кластарының жүргізілген жұмысы
7. Мухамедгалиева Н.К. Почему дети не читают?
8. Куптлеуова Р.И.  Санды 7-ге көбейту  кестесі
9. Тлекенова А.Ж. Жұлдызды бестік
10. Кунаева Б.А. Алтын сөз
11. Уйкасова Ж.А. Үү дыбысы мен әрпі
12. Жаңабаева А.К.  Грамматика әлеміне саяхат
13. Коспанова А.К.  «Тапқыр достар» сайыс 
14. Есекенова Гуламза Достиковна. Сөз және оның мағынасы туралы түсінік
15. Подольская Наталья Александровна. Полезные ископаемые. Руды чёрных металлов
16. Сундетова Г.А. Звук и буква Зз
17. Ершимова Айна. «Шағын орталық құрылымында педагогикалық жаңа инновациялық технологияны 

ендіру»
18. Ембі  қаласы № 1 орта мектебі қазақ  тілі мен әдебиеті әдістемелік бірлестігі.

Әдістеме бірлестіктің өзекті мәселесі: «Ақпараттық технологияларды қолдану негізінде оқушылардың  
шығармашылық ойлау мен білімдік іскерліктерін дамыту

19. Дошниязова Г.Ә.  Қ. Жұбанов зерттеулеріндегі Яссауи тағылымының тарихи мәні
20.   Саркулова А.К. Ә.Қастеев. Қалау рай
21.  Бақтығалиева  Назгүл Набидуллаевна. М.Мақатаев «Қара өлең»
22. Шарафиева  Д.Х. Сан есімнің сөйлемдегі қызметі
23. Ембі қаласы №1 орта мектебі орыс тілі мен әдебиеті  және шетел тілі

мұғалімдерінің  әдістемелік бірлестігі
Оқушыларды оқыту мен тәрбиелеуде жаңа технологиялық әдіс-тісәлдерән қолдана отырып , олардың 
оқу танымдық ірекеттерін жетілдіру

24. Кушербаева Гулимжан Элебаевна. МОЯ РОДИНА – РЕСПУЛИКА КАЗАХСТАН
25. Айтмамбетова Балжан Умирзаковна. Имя существительное
26. Сартаева Айнагуль Чуканова. А.С.ПУШКИН «СКАЗКА О МЁРТВОЙ ЦАРЕВНЕ И СЕМИ 

БОГАТЫРЯХ»: ФОЛЬКЛОРНЫЕ ТРАДИЦИИ
27. Айтмаганбетова Э.К.  I’m Colin’s sister 
28. Оспанова Гульжанат Сериковна. Деепричастие
29. А.Б. Кенжалиева. My cousins
30. Каден А.Д. My face
31. Ембі  қалалық № 1 орта мектеп  математика,  физика және информатика әдістемелік бірлестігі.

  Бірлестіктің өзекті мәселесі: «Оқу-тәрбие үрдісінде жаңа технологияларды пайдалану арқылы 
оқушылардың білімдік, іскерлік, шығармашылық қабілеттерін дамыту».

32. Аменова Шолпан Сагитжановна. Ауызша есептеудің тиімді жолдары
33. Касенова М.Б. Теңдеулер және теңдеулер жүйелері
34. Кудасова Айгуль Рахметовна. Умножение степеней с одинаковыми основаниями
35. Тлесова Б.Н. Қысым
36. Битенова Б.М.  Жай бөлшектерге амалдар қолдану
37. Сундетова Г.А. Теплопроводность, конвекция, излучение
38. Есенгельдина Г.А. Тригонометриялық теңдеулерді шешу тәсілдері
39. Алтынбаева А.А. Арифметикалық және геометриялық прогрессиялар тақырыптарына есептер шығару

40. Ембі  қаласы № 1 орта мектебі Биология,химия ,география пәннің әдістемелік бірлестігі.
Бірлестіктің өзекті мәселесі: «Ақпараттық технологияларды қолдана отырып,оқушыларға терең білім 
қалыптастыру».

41. Сарсенгалиева Г.М. Современный урок, актуальные проблемы
42. Ембі  қалалық № 1 орта мектебі қоғамдық гуманитарлық пәндері мұғалімдерінің әдістемелік бірлестігі.

Әдістеме бірлестіктің өзекті мәселесі: «Оқутудың жаңа әдіс тәсіліне сүйене отырып, оқушының 
ізденімпаздық, танымдық іс-әрекетін, өмірге көзқарасын қалыптастыру».

43. Игисенова Гаухар Жангирхановна. «Малый Октябрь» в Казахстане
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44. Кожанова Гаухар Ибатовна.  «Диаспорология » және «диаспора» ұғымдары қазақтың шетке  ауа көшу 
кезеңдері

45. Ажбағамбетова Ж.Б. Қарахан мемлекеті
46. Аребаева Б.К. Өзін-өзі тану әлеміне саяхат

47. Ембі қалалық № 1 орта мектебі бойынша  дене шынықтыру  пәні мұғалімдері
48. Ембі қалалық № 1 орта мектебі бойынша  еңбек  пәні мұғалімдері
49.  Бакишев Мухамбетжан Жексенбаевич. «Натюрморт как жанр изобразительного искусства»
50. Сарин Жомарт Серғазыұлы. Автоматты (пулеметті) бөлектеу және жинақтау
51. Шевченко Марина Владимировна. Упражнения на бревне, акробатическое соединение
52. Бақтарбаева Гүлзат. Қазақтың ұлттық ойыны  «Тоғызқұмалақ»
53. Бекешова Ж.К. Здоровая семья – здоровое государство
54. Болтаев Р. Ғ. «ТОЛАҒАЙ»  спорттық жарысы

120


