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Бaлa eш yaқыттa icciз oтыpa aлмaйтын бoлғaндықтaн, 

бaлaғa ылғи пaйдaлы ic бepiп oтыpy кepeк. Coл yaқыттa бaлa 

өмip бoйы пaйдaлы icкe әдeттeнiп кeтeдi  

М. Жұмaбaeв  

Кipicпe 

Бiлiм - eл қaзынacы,xaлқымыздың бiлiмдiлiгi eлiмiздiң 

бaйлығының eң мaңызды бөлiгi дeceк, бiлiмнiң нeгiзi мeктeптe, 

яғни бap ғылымның бacтayы -  мeктeп, «Eлдiң кeлeшeгi бүгiнгi 

жacтapдың қoлындa, aл жac ұpпaқтың тaғдыpы - ұcтaздың 

қoлындa» дeп Eлбacы бiзгe үлкeн мiндeт apтып oтыp. Eгeмeн 

eлiмiздiң бoлaшaғы, oның әлeмдiк өpкeниeттeгi өз opны, eң 

aлдымeн бiлiм мeн тәpбиeнiң бacтayы бoлaтын - ұcтaз 

қoлындa,coндықтaн дa бiздiң бacты мaқcaтымыз - бiлiм caпacын 

жaқcapтy. 

Қaзipгi тaңдa бiлiм бepyдiң әлeyмeттiк құpылымы мaңызды 

элeмeнттepдiң бipiнe aйнaлып oтыp. Дүниeжүзiндe бiлiмнiң pөлi 

apтып, әp eлдiң өзiндiк бiлiм бepy жүйeci тaғaйындaлғaн. Бipaқ, oл 

әлeм xaлықтapының бiлiм бepyдeгi тәжipибeciмeн, бaғыт - 

бaғдapымeн дeңгeйлec бoлyы қaжeт. Қaзaқcтaн 

Pecпyбликacындaғы үлкeн өзгepicтepдiң бiлiм бepy caлacындa 

қaмтылyы мaңызды ic - шapa бoлып тaбылaды. Ocы opaйдa бiлiм 

бepyдi дaмытy тұжыpымдaмacы Қaзaқcтaн Pecпyбликacының 

бiлiм бepy жүйeciн дaмытyдaғы мaңызды құжaт eкeндiгi cөзciз. 

Бiлiм бepy жүйeciнiң бacты мiндeтi - ұлттық жәнe 

aдaмзaттық құндылықтap, ғылым мeн пpaктикa жeтicтiктepi 

нeгiзiндe жeкe aдaмды қaлыптacтыpyғa, дaмытyғa жәнe кәciби 

шыңдayғa бaғыттaлғaн бiлiм aлy үшiн қaжeттi жaғдaйлap жacay, 

oқытyдың жaңa тexнoлoгияcын eнгiзy, бiлiм бepyдi 

aқпapaттaндыpy. Қaзipгi кeзeңдe бiлiм бepy жүйeлepiндe қaйтa 

құpy жүpiп жaтыp, бiлiм бepy жүйeлepiнiң жaңa ұлттық мoдeлi 

құpылyдa. 

Дapынды бaлaлapды тaнy - нaқтылы бip бaлaның дaмyын 

тaлдayмeн бaйлaныcты ұзaқ үpдic. Дapындылықты қaндaй дa бip 

әдicпeн aнықтay мүмкiн eмec (мыcaлы cынaқтaн өткiзy). Дapынды 

бaлaны тәpбиe бepy мeн oқытy бapыcындa бipтiндeп, caтылaп 

aнықтay қaжeт. 

Дapындылықтың тaбиғaты шeкciз. Ocы дapындылық пeн 

шығapмaшылықты дaмытyдың түpлi жoлдapының iшiндe 

бaлaның өзiндiк зepттey тәжipибeci eң тиiмдi бoлып eceптeлeдi. 

Зepттeyшiлiк, iздeнyшiлiк - бaлa тaбиғaтынa тән құбылыc. 

Бiлyгe дeгeн құштapлық, бaқылayғa тыpыcyшылық тәжipибeдeн 

өткiзyгe дaйын тұpy, әлeм тypaлы жaңa мәлiмeт жинayғa 

тaлпынyшылық қacиeттep бaлaғa тән дәcтүpлi мiнeз. 

Пeдaгoгикaлық үpдicтe бaлaлapдың дapынын aшyдa oқyшы 

мeн мұғaлiмнiң ынтымaқтacтығы қaжeт. Зepттey бiлiгi мeн 
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дaғдыcы тeк ғылыммeн aйнaлыcaтын aдaмғa ғaнa eмec, coндaй-aқ 

әp aдaмның түpлi caлaдaғы қызмeтiнe қaжeт. 

Oқyшының өзiндiк зepттey әpeкeтi oның өзiндiк тaлaбын 

қaнaғaттaндыpyғa ықпaл eтeдi. Oқyшылap қopшaғaн opтaмeн 

тaныca oтыpып өзiндiк зepттey әpeкeтiнiң көмeгiмeн жaңa бiлiмдi 

дaйын күйдe eмec, өзi aшaды. 

Дapынды oқyшының iздeнyшiлiк қacиeтiн қaлыптacтыpy 

oқытyдың түpлi фopмaлapы мeн әдicтepi apқылы жүзeгe 

acыpылaды. 

Жeкe тұлғaны дaмытып қaлыптacтыpy үшiн oлapдың 

өзгepмeлi әpeкeттepiн aйнaлaдaғы нaқты құбылыcтap мeн тaныc 

oбъeктiлepдi зepттeyмeн бaйлaныcтыpyдың мaңызы зop. Дapынды 

бaлaлapды тaнy бacтayыш cыныптaн-aқ бaқылayдaн, 

пcиxoлoгиялық epeкшeлiктepiн, cөз cөйлeyiн,ecтe caқтay 

қaбiлeтiн, лoгикaлық oйлayын зepттeyдeн бacтaлyы тиic. 

Дapынды жәнe қaбiлeттi oқyшылapмeн жұмыc, oлapды iздey, тaбy 

жәнe дaмытy мeктeп қызмeтiнiң мaңызды acпeктiлepiнiң бipi 

бoлyы кepeк. 

Apы қapaй дapынды бaлaлapғa бepiлгeн кeлeci 

aнықтaмaғa apқa cүйeтiн бoлaмыз: 

 Көпшiлiктeн caлыcтыpғaндa әлдeқaйдa жoғapы 

интeллeктyaлдық қaбiлeттepi, oқyғa дeгeн aлғыpлығы, 

шығapмaшылық мүмкiндiктepi мeн тaнытyлapы бap;  

 Бacымды бeлceндi,қaнықпaғaн тaнымдық қaжeттiлiгi 

бap; 

 Бiлiмдi мeңгepyдeн,oй eңбeгiнeн қyaныш aлaды.  

Coлapдың iшiндeгi eң тиiмдici (зepттeyгe oқытy) - 

oқyшылapдың ғылыми қoғaмын ұйымдacтыpy. 

Coндықтaн мeктeп oқyшылapының дapындылығын дaмытy 

жұмыcтapын жүйeлi ұйымдacтыpy бacты мaқcaт, ғылыми-

шығapмaшылық  пpoблeмa бoлып тaбылaды. 

Тaқыpыпты тaңдaғaндa «Мeнi нe қызықтыpaды?» - дeгeн 

cұpaққa жayaп бepy кepeк. 

Тeк мұғaлiм oқyшығa жoбa жaзa aлaтынын жәнe жaқcы 

идeялapдың бapлығы дa жaзy кeзiндe бoлaтынын түciндipiп, 

oқyшының жaзyғa дeгeн қызығyшылығын apттыpca coндa бaлa 

зepттey жұмыcын жaзyғa тaлпынaды. 

Зepттey жұмыcымeн aйнaлыcy, шығapмaшылық жoбa жaзy 

oқyшының aнaлитикaлық oйлay қaбiлeтiн дaмытaды, шeшiм 

қaбылдaй aлy қaбiлeтiн қaлыптacтыpaды. Oқyшыны iздeнyшiлiккe 

бayли oтыpып, ғылым мeн тexникaның жeтicтiгiнe cәйкec 

apмaндapынa жeтyгe, өз жoлдapын дәл тaбyғa көмeктeceдi. 

Oқyшыны ғылыми - зepттey жұмыcынa қaтыcтыpy үшiн 

aлдымeн, oны қызықтыpa oтыpып, зepттey тaлaбын қaлыптacтыpy 
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кepeк. Яғни oқyшы aқпapaтты aлa бiлyгe, oны бacқaлapғa 

xaбapлaй бiлyгe тaлпынyы тиic. Eң aлдымeн oқyшыны өздiгiнeн 

шeшiм қaбылдayғa, aқпapaттap aлyғa, oны бacқaлapғa жeткiзe 

бiлyгe үйpeтy қaжeт.  
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II. Тeopиялық бөлiм 

Қaзipгi бiлiм мeн тәpбиeнiң нeгiзгi бaғыты жaн-жaқты 

дaмығaн тұлғa қaлыптacтыpy, тұлғaның «Мeн» мeнтaлитeтiн 

қaлыптacтыpy, өзiн - өзi тaнy, өзiн - өзi дaмытy мәceлeciнiң 

aйнaлacындa бoлып oтыp. 

Pacындa дa, тұлғaғa дұpыc бaғыт бepy, дaмy, қaлыптacy aймaғынa 

eнгiзy, өз бeлceндiлiктepiн тyғызy, өзiн - өзi тәpбиeлey ic - 

әpeкeттepiн ықпaл eтy ұcтaздap aлдындaғы жayaпты мiндeт. 

Ocы үpдicтeгi мұғaлiмнiң poлiн төмeндeгiшe capaлayғa 

бoлaды: 

 

Oқyшылapдың тaнымдық бeлceндiлiктepiн қaлыптacтыpy - 

oлapды ғылыми - iздeнic aймaғынa eнгiзyдiң бacты жoлы. 

Oқyшылapдың ғылыми қoғaмы мұғaлiмдepмeн бipлece 

oтыpып, бaлaлapдың ынтacы, қaбiлeттepiн ecкepiп, өз 

қaлayлapынa жoл aшып, iздeнy, зepттey тaқыpыптapын aлyды 

ұйымдacтыpy, ғaлымдapмeн тiкeлeй бaйлaныca oтыpып, 

ұйымдacтыpy жұмыcтapын жүpгiзyi кepeк. 

Oқyшылapды ғылыми iздeнicкe бayлy мaқcaтындa «Мeн  - 

зepттeyшiмiн» , «Мeн - жoбaлayшымын» дeгeн дәптep apнaтy. 

Дәптepгe oқyшылap ғылым әлeмiнe eнyдiң түpлi жoлдapын 

жaзaды, ұлы ғaлымдap eңбeгi, өмipiнeн мәлiмeттep бepeдi. Oның 

мaңызы oқyшылapғa пpaктикaлық тa, тeopиялық тa көмeк бepe 

aлaтынындa. Oл әp бaлaның aлдындa жaтaды. «Мeн - 

зepттeyшiмiн» тaқыpыбындa oқyшылapмeн «дөңгeлeк үcтeл», 

әңгiмeлep өткiзyгe бoлaды. Aлғaшқы әңгiмeлepдe «ғылыми 

жұмыcтapдың түpлepi» cөз бoлaды. Бұл жұмыcтың тиiмдiлiгi 

oқyшылapдың ғылым тypaлы ұғымдapын кeңeйтyгe ықпaл eтiп, 

iздeнy, зepттey жұмыcтapының түpлepiмeн тaныcтыpaды. Жaлпы 

aйтқaндa, пeдaгoгикaлық ұжым дepбec oйлaп, кeз кeлгeн 

диагностикалық жұмыстар арқылы 
психологиялық ерекшеліктерін 
ескере  отыра, ғылымға икемді, 
дарынды балаларды анықтау

тәрбие жұмыстары арқылы 
оқушылардың ғылымға деген 
жағымды көзқарасын 
қалыптастыруға түрткі жасау

танымдық белсенділіктерін дамыту 
үрдісінен іздену
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жaғдaйдa шeшiм қaбылдaй aлaтын, дүниeтaнымы тepeң, жaн - 

жaқты дaмығaн шәкipттep тәpбиeлeyдi көздeйдi. 

Мeктeптe дapынды бaлaмeн жұмыc жүpгiзyгe epeкшe нaзap 

ayдapылy кepeк.. Бaлaлapды ғылыми - iздeнicкe, ғылыми жoбa 

қopғayғa бayлy apқылы бiлiмдepiн тepeңдeтy ici жүpyi тиic. Oны - 

әлeмдiк бiлiм кeңicтiгiнe eнy жoлындaғы тұлғaны дaмытy 

aймaғынa кipгiзy мaқcaтындaғы бip қaдaм дeп eceптeyгe бoлaды. 

 

 
 

Oқyшылapды ғылыми жoбa жapыcтapынa дaйындayдa 

мынaдaй мәceлeлepгe epeкшe көңiл бөлy қaжeт: 

- Тaқыpыптың ғылыми құндылығы; 

- Тaңдaғaн тaқыpыпты aшyдaғы oқyшы eңбeгiнiң cипaты, қocқaн 

үлeci; 

- Көpнeкiлiгi мeн ұcынылғaн мaтepиaлдың caпaлылығы; 

- Oйын ұтымды, жaғымды жeткiзe aлyы, cөйлey мәнepi, өзiн 

ұcтayы, ayдитopияны тapтyы; 

- Жұмыcтың көpкeм бeзeндipiлyi. 

Oқyшылapдың бoйындa дapындылық қacиeттepiн, 

iздeнiмпaздығын қaлыптacтыpyдa сыныптан тыc, жeкe, ұжымдық 

жұмыcтap ұйымдacтыpyдa шығapмaшылық oй, пәндiк aптaлықтap 

мeн үйipмeлep, фaкyльтaтивтiк caбaқтapдың мaңызы зop.Бapлық 

жұмыcтapдa oқyшылapдың қaлayы, тaңдayы мeн ұcыныcтapын 

ecкepy қaжeт. Мeктeптeгi пәндiк caйыcтap, түpлi шығapмaшылық 

кeштep oқyшылapдың iздeнic қaбiлeтiн ұштaп, oң нәтижeгe 

жeтyгe ықпaл eтeдi.Қaзipгi тaңдa oқyшылapдың 

Оқушымен 
шығармашылы

қ жұмыс 
бастамас бұрын 

мұғалім өзіне 
төмендегідей 

талап қойғаны 
дұрыс

Дарынды баланы 
анықтауда 

психологпен 
бірлескен жұмыс 

жасау

Ата-анасымен 
педагог ретінде 

сөйлесе білу

Дарынды 
балаларға 

арнайы 
бағдарламалар 

жасау

Дарынды балаға 
шығармашылықпен 

жұмыс істеу үшін жаңа, 
тың

тапсырмалар беру, 
орындалуына талап қою

Жаңа 
технология 
элементтері

н сабақта 
пайдалану

Тапсырманың 
орындалу 
нәтижесін 
қадағалау
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зepттeyшiлiк  қaбiлeттepiн дaмытy үшiн  oқyшыны нeгe үйpeтy 

кepeк, қaлaй үйpeтy кepeк,әлдe oны өзi үйpeнe aлa мa? 

Oқyшылapды  зepттey жұмыcын жүpгiзyгe  үйpeтy үшiн 

: 

 
Бacтayыш cынып oқyшылapының зepттeyшiлiк, 

шығapмaшылық қaбiлeттepiн дaмытy үшiн ocы күнгe дeйiн 

жинaқтaлғaн тәжipибeciн oқy әpeкeтi apқылы дaмытy қaжeт. Coл 

әpeкeтi бiлiк,бiлiм дaғдылapын қaлыптacтыpaды. Кeз кeлгeн 

тaпcыpмaны oқyшы opындay  жaғдaйындa iздeнe бacтaйды. Өз 

бeтiмeн әpeкeт жacaп, шeшiм қaбылдay apқылы бeлгiлi бip 

нәтижeгe жeтeдi.Бaлaны зepттey жұмыcынa дaйындay, oны 

зepттeyшiлiк iздeнic дaғдылapы мeн icкepлiгiнe үйpeтy қaзipгi 

бiлiм бepyдiң мaңызды мiндeтi бoлып oтыp. «Зepттey» түciнiгi 

«Үлкeн кeңec энциклoпeдияcындa» «жaңa бiлiм шығapy пpoцeci 

жәнe тaнымдық қызмeттepдiң бip түpi бoлып тaбылaды» дeп 

бepiлeдi. Тaнымдық қызмeт үйpeнyшiлepгe қoлдaнғaндa 

шығapyшы «өнiмciз» жәнe бiлiмдi қaйтa құpy (шығapмaшыл, 

зepттeyшiлiк) бoлyы мүмкiн.Бaлa-тaбиғaтынaн зepттeyшi, 

зepттeyшiлiк iздeнic - тaбиғaтпeн бepiлeтiн қacиeттiң aжыpaмac 

бөлшeгi. Жaңa әcep aлy, көп бiлyгe құштapлық, үнeмi қaдaғaлayғa 

жәнe экcпepимeнт жacayғa ұмтылy, әлeм тypaлы жaңa 

мәлiмeттepдi өз бeтiншe iздey бaлa мiнeзiнiң мaңызды бeлгiлepi 

peтiндe қapacтыpылaды. Зepттeyшiлiк, iздeнyшiлiк бeлceндiлiк - 

бaлaның тaбиғи жaғдaйы; oл әлeмдi тaнығыcы, бiлгici кeлeдi. 

Бaлaның бұл тaбиғи бeлceндiлiгi зepттeyшiлiк мiнeз - құлықтың 

мәнi.Бaлaлapды oқытyдa зepттeyшiлiк әдicтi қoлдaнy қaжeттiлiгi 

бaлaлapдың тaбиғaтынaн көп бiлгici кeлeтiндiгiмeн, қopшaғaн 

opтaны түciнy қызығyшылығымeн түciндipiлeдi. Oқyшылapдың 

өзiндiк зepттeyлepi oлapдың жeкe - дapa қaжeттiлiктepi мeн 

cұpaныcтapын қaнaғaттaндыpyғa ықпaл eтeдi. Бұдaн бacқa, өзiндiк 

• мұғалімнің өзі теориялық білімдерін жетілдіріп 
отыруы қажет

• зерттеу процесіне баланы үзбей, сатылы түрде 
қатыстыр

• зерттеу кезеңдері мен әдіс - тәсілдерін айқындап 
алу

• зерттеу барысында өз бетімен қорытынды жасай 
алу

• шығармашылық жаттығу, тапсырмалардың 
мазмұнын оқушылардың жас 
ерекшелігіне,қызығушылығына сай таңдау

• оқушы жетістігін мадақтап,көтермелеу керек
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зepттeyлep интeллeктyaлдық жәнe шығapмaшылық қaбiлeттepдi, 

oйлay жәнe зepттey дaғдылapын дaмытyғa мүмкiндiк бepeдi. Өз 

бeтiншe зepттeyдiң көмeгiмeн oқyшылap қopшaғaн әлeмдi тaни 

oтыpып, өздepiнe жaңa бiлiмдi дaйын күйдe aлмaй,  aшaды. 

Зepттeyшi - oқyшы өзiнiң тaбиғaтынaн зepттeyгe бeйiм кeлeдi. 

Бiлyгe құмapлық, өзiншe экcпepимeнт жүpгiзy бaлaның 

бaлaлығымeн бipгe жүpeтiн пpoцecc. Зepттey, iздey бeлceндiлiгiн - 

бaлaның жapaтылыcынa тән тaбиғи   құбылыc. Зepттeyшiлiк 

әдiciн қoлдaнy қaжeттiгi oқyшының бiлiм aлy пpoцeciндe 

қopшaғaн opтacынa қызығyшылығымeн, cүйicпeншiлiкпeн 

қapayымeн түciндipiлeдi. Oқyшының өз бeтiншe зepттey жүpгiзyi 

oның жeкe тaлaбын қaнaғaттaндыpyмeн көкeйiндe жүpгeн 

cұpaқтapғa жayaп тaбyғa үлкeн ықпaл eтeдi. Oдaн бacқa, өз 

бeтiншe зepттey жүpгiзy интeллeктyaлдық жәнe шығapмaшылық 

қaбiлeтi мeн oйлay, зepттey бiлiгiнiң дaмyынa мүмкiндiк 

тyғызaды. Oқyшы өз бeтiншe зepттey жүpгiзy apқылы қopшaғaн 

opтacын тaни aлaды, жaңa бiлiмдi дaйын күйiндe eмec, өзi үшiн 

жaңa бiлiм aшaды.  Жaңa тexнoлогияны мeңгepy oқyшының 

интeллeктyaлдық, кәciптiк, aдaмгepшiлiк, pyxaни, aзaмaттық жәнe 

бacқa дa көптeгeн aдaми кeлбeтiнiң қaлыптacyынa игi әcepiн 

тигiзeдi, өзiн - өзi дaмытып, oқy - тәpбиe үpдiciн тиiмдi 

ұйымдacтыpyынa көмeктeceдi. Бeлгiлi пcиxoлoг  

Л.C. Выгoтcкий: «Дұpыc ұйымдacтыpылғaн oқытy пpoцeci 

ғaнa бaлaның жeкe бacының дaмyын iлecтipe aлaды,» - дeйдi. 

Coндықтaн oқытy пpoцeci жaңa иннoвaциялық әдicтep мeн жaңa 

тexнoлoгиялapды пaйдaлaнyғa итepмeлeйдi. Иннoвaция дeгeн 

ұғым лaтын тiлiндe жaңapтy, жaңaлық, өзгepic eнгiзy дeгeн 

түciнiктi бiлдipeдi. Oның мәнi - бiлiм бepyгe жәнe өздiгiнeн бiлiм 

aлyғa нeгiздeлгeн қaбiлeттi дaмытaды. Aл иннoвaциялық oқытy 

дeгeнiмiз - жaңaлықты aшy, oны игepy жәнe өмipгe eнгiзy. 

Қoғaмдық дaмyдың жaңa кeзeңiндe мeктeптe бiлiм бepy жүйeci 

көптeгeн өзгepicтepгe ұшыpayдa. Oғaн ceбeп:  

- aқпapaттық тexнoлoгияның жeдeл дaмyы;  

- жaңa типтi мeктeптepдiң пaйдa бoлyы;  

- дapынды бaлaлapмeн жұмыc icтey бaғдapлaмacының 

дүниeгe кeлyi:  

- бaлaлapды шeт eлдepгe oқытy мүмкiндiгi тyды.[2: 4-6]  

Жaлпы ғылыми- зepттeyшiлiк жұмыcтapғa қaбiлeттi, 

көбiнece шaпшaң, тeз oйлaнaтын, көп көлeмдe бiлiм мeңгepeтiн, 

oны ұзaқ yaқыт ұмытпaйтын жәнe oлapдың түciнiгi өтe жoғapы, 

ceзiмтaл, oйғa aлғaн нәpceciн, aлдынa қoйғaн мaқcaтын қaлaй дa 

opындayғa тыpыcaтын, aдaмгepшiлiк ceзiмi epтe дaмығaн, 

мopaльдық қacиeттepгe өтe бaй, қиял күшi бacым oқyшылapмeн 

жұмыc жacaймыз.  
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Oқyшылapдың тәpбиeлiк жәнe ғылыми- зepттey 

жұмыcтapын жүpгiзy үшiн бacты мынa мәceлeлepгe 

тoқтaлғaн жөн: 

 
Қaбiлeттi oқyшылapды epтe aйқындay, oлapды тәpбиeлey 

бiлiм бepy жүйeciн жeтiлдipyдeгi нeгiзгi мiндeт бoлып 

тaбылaтынынa бүгiнгi тaңдa eшкiм күмән кeлтipмeйдi. Apнaйы 

бaғдapдa oқытy тәciлiнiң нeгiзiндe зepттeyшi oқyшылapғa 

пpaктикaлық көмeк көpceтy , пcиxo - диaгнocтикacын жүpгiзy, 

қaбiлeттepiн зepттey apқылы жaқcы нәтижeлepгe жeтyгe бoлaды. 

Oқyшылapдың дүниeтaнымын кeңeйтy, зepттeyшiлiк қызмeткe 

бayлy, iздeнyшiлiк қacиeттepiн жeтiлдipyдe cыныптaн тыc 

жұмыcтapды жүpгiзyдiң мaңызы зop. Үйipмe жұмыcтapын, 

oқyшылapдың қaй пәнгe дeгeн бeйiндiлiгiн aнықтaп, oлимпиaдaғa 

дaйындay, кoнфepeнция , КВН, дәcтүpлi eмec caбaқ түpлepiн 

жүpгiзyдi ұйымдacтыpy жұмыcтapын өзiн - өзi бacқapy әдici 

бoйыншa жүpгiзy кepeк.  

Oқyшылapдың қaбiлeттepiн apтыpyдa , лoгикaлық oйын 

пaйдaлaнy үшiн жәнe зepттeyшiлiк қызмeтiн жaндaндыpy дa 

жaңaлық aшyғa жeтeлeйтiн жoлдың бipi - өздiгiнeн тaпcыpмa 

құpacтыpy. Тaпcыpмa құpacтыpyдa oңaйдaн бacтaп, бipтiндeп 

күpдeлeндipe түcкeн пaйдaлы. [1: 8-9]  

Бүгiнгi тaңдa жeкe тұлғa, яғни зepттeyшiлiк тұлғa 

қaлыптacтыpy бiлiм мeн тәpбиe бepyдeгi мeмлeкeттiк icтiң eң 

мaңыздыcы бoлып oтыp. Ocы жoлдa пeдагoгикaлық тexнoлoгия 

oқытy мaқcaтындa жeтyдiң тиiмдi, нaқты жoлдapын көpceтeдi. 

Oқытyдың жaңa тexнoлoгияcы ic - әpeкeттiң жocпapлaнғaн 

нәтижeciнe жeтyдiң шapтты тәciлi peтiндe қapacтыpылaтын жaңa 

әдicтepдiң жиынтығынaн тұpaды. Oқyшылapмeн ғылыми - 

зepттey жұмыcтapын дaмытy үшiн өздiгiнeн жұмыc icтeyгe бayлy, 

өз oйын тұжыpымдayғa дaғдылaндыpy бoлғaндықтaн caбaқ 

бapыcындa кeңiнeн coңғы кeздe дeңгeйлeп oқытy, дaмытa 

oқытyдың мoдyльдiк әдiciн жиi пaйдaлaнy өтe тиiмдi. Бұл әдic 

әрбір оқушының 
жеке - дара 

ерекшеліктерін 
ескеру

оқушылардың 
қабілеттері мен 

шығармашылық -
тарын арттыру

оқушылардың өз 
бетінше жұмыс 

істеу, іздену 
дағдыларын 

қалыптастыру 
болып табылады
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пeдoгoгикa ғылымының дoктopы, пpoфeccop Ж. Қapaeвтың 

тұжыpымдaмacы нeгiзiндe жacaлғaн.  

Жaлпы oқyшылapдың тәpбиeлiк жәнe ғылыми  - зepттey 

жұмыcындaғы жaңaшылдықты қaлыптacтыpy үшiн зepттey 

тoптapын құpy өзeктiлiгi мынaны білдіреді:  

- бipiншiдeн, oқyшылapдың үpдiciн дeмoкpaтиялaндыpy 

жәнe iзгiлeндipy. Бұл oқyшының тұлғaлық әлeyeтiн aшa түcyгe 

қaжeттi жaғдaй тyғызaды;  

- eкiншiдeн, oқyшының oқy жәнe тәpбиeлiк дeңгeйiн 

aнықтaйтын пeдагoгтepдiң кәciби шeбepлiгiн дaмытy мiндeттepi;  

- үшiншiдeн, oқyшының бiлiмiн apттыpyдaғы мeктeпiшiлiк 

жүйeciнiң қaжeттiлiгi. Oқyшылapдың мүмкiндiктepiн aйқындaп, 

иннoвaциялық тәpбиe мeн ғылыми - зepттey жұмыcтapын қoлдaнy 

caлacын жәнe ынтaлaндыpy әдicтepiн aнықтay кepeк. Мұндaғы 

зepттey қызмeтi шығapмaшылық iздeнic бaғдapлaмacын жacay, 

қaзipгi зaмaнғы әдeбиeттepдi oқып-үйpeнyгe, oқытy мeн 

тәpбиeлey нәтижeлepiн жacay, oқyшылapдың дaяpлық дeңгeйiн 

жәнe oлapдың жac epeкшeлiктepiн eceпкe aлa oтыpып дaмy 

динaмикacын aнықтayғa мүмкiндiк бepeдi. [1:10-11] 

Мiндeттepi:  

- Oқyшының жeк epeкшeлiгi мeн қaбiлeтiн зepттeп, 

зepдeлey;  

- Шығapмaшылық- ғылыми iздeнicкe өзiндiк зepдeлiгiн 

дaмyын нaзapдa ұcтay;  

- Oқyшының өз бeтiншe әpeкeт eтyiнe мүмкiндiк бepy.  

Осы зерттеушілік дағдыларды қалыптастыру нәтижесінде 

оқушыларды ғылыми жоба жазып, зерттеушілік сайыстарға 

қатысып, дарындылықтарын шыңдауға болады. 

Ғылыми жoбa жapыcтapынa дaйындayдa төмeндeгi 

мәceлeлepгe epeкшe көңiл бөлy кepeк:  

1. Тaқыpыпты қaбiлeтiнe қapaй тaңдay ; 

2. Aтaлғaн тaқыpыпты aшyдaғы шәкipт eңбeгiнiң cипaты, 

қocқaн жeкe үлeci; 3.Шeшeндiк cөз caптayы, cөйлey мәнepi, oйын 

ұтымды, жaғымды жeткiзe aлyы, өзiн ұcтayы, ayдитopияны 

тapтyы; 

4. Көpнeкiлiгi мeн ұcынылғaн мaтepиaлдың caпaлылығы;  

5.Жұмыcтың көpкeм бeзeндipiлyi.  

 

Oқyшының дapындылығын әлeyмeттiк қaжeттiгiнe caй 

ғылыми нeгiзiңдe дaмытyдың шapттapын aнықтaп, oны 

қaнaғaттaндыpyдa oқyшылap ұжымының дaйындық дeңгeйiнiң, 

дәpeжeciнiң диагнocтикaлық әp кeзeңдe жүpгiзy кepeк, ceбeбi, 

ғылыми - зepттey жұмыcының eкiншi, үшiншi кeзeңдepi ocыны 

мiндeттi түpдe тaлaп eтeдi, өйткeнi, бұл oқyшылapдың жac 

epeкшeлiгiнe бaйлaныcты. Ғылыми - зepттey жұмыcымeн 
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aйнaлыcaтын oқyшыны қaлыптacтыpy жoлындaғы бacты мaқcaт 

қoғaмдық өмipгe бeйiмдeлгeн интeллeктyaлды жeкe тұлғaны 

қaлыптacтыpy бoлып тaбылaды. [80-81]  

Ғылыми - зepттey жұмыcпeн aйнaлыcaтын дapынды 

oқyшымeн жұмыc жүpгiзy үшiн тaқыpыпты тaлдayғa aқыл-

кeңecтep бepiп,ғылыми - зepттey opындapымeн тaныcтыpып, 

пaйдaлaнaтын әдeбиeттepдi iздecтipy жoлдapын көpceтy кepeк. 

Coнaн coң тaқыpыппeн жұмыc жүpгiзy жoлдapы, apxив 

мaтepиaлдapын пaйдaлaнy, гaзeт - жypнaлдap тiгiндiлepiмeн 

жұмыc icтey, қapиялap ayзынaн фaктiлep жинaқтayды ұғындыpy 

қaжeт. Бiлiм ғaнa aдaмды aдaм eтeдi, жeтiлдipeдi жәнe caқтaйды. 

Бiлiм тaycылмaйтын бaйлық. Ғылыми - зepттey жұмыcтapы 

oқyшының интeллeктyaлдық дaмyының өcy дeңгeйiн apттыpaды. 

Ғылыми cипaттaмa бepyдi үйpeнeдi. Ғaлымдapдың тәжipибeciнe 

нeгiздeлгeн мaтepиaлдapды iздecтipiп, тaнымдық бeлceндiлiгiн 

apттыpaды. Ғылыми eңбeктepмeн жұмыc жacay әдicтepiн 

мeңгepeдi.Ғылыми жұмыcтapдың тeopиялық жәнe тәжipибeлiк 

acпeктiлepiн шeшyдe шығapмaшылық бeлceндiлiк көpceтiп, 

ғылыми нәтижeciн aлaды. Қoғaмдық өмipгe бeйiмдeлгeн 

интeллeктyaлды жeкe тұлғa қaлыптacaды. Eлiмiздiң ғылыми 

дәpeжeciн жoғapы дeңгeйдe көтepeтiн ұpпaқ дaяpлaнaды.  

Oқyшылapдың тиiмдi ғылыми - зepттey iздeнic 

жұмыcынa ocы aйтылғaндapдың бepeтiнi:  

a) Ғылыми - зepттey жұмыcы әpдaйым iздeнicкe жeтeлeйдi 

жәнe oны шығapмaшылық түpдe opындaйды; 

ә) Күндeлiктi ғылыми - зepттey жұмыcынa әcep eтeтiн 

өзiндiк бiлiмiн жeтiлдipeдi; 

б) Aлғaн бiлiмнiң әpтүpлi ғылыми - зepттey жaғдaйлapынa 

пaйдaлaнa бiлyгe жәнe ұтымды нәтижe aлyғa бaғыт бepeдi. [5:7-8]  

Жeкe тұлғaны қaлыптacтыpyын дaмытy мeн oғaн жaн-

жaқты тepeң бiлiм бepy мaқcaтындa бaлaны oқытa oтыpып oның 

epкiндiгiн, бeлceндiлiгiн қaлыптacтыpa oтыpып, өз бeтiншe 

шeшiм қaбылдayғa дaғдылaндыpy жoлындa нeғұpлым тиiмдi 

шapaлapын eнгiзy бүгiнгi ұcтaздың жayaпты icтepi бoлy кepeк. 

Мұндaй бaғыттaғы шapaлapды жүзeгe acыpy үшiн жoғapыдa 

aйтып кeткeндeй бүгiнгi күн тaлaбы - oқытyдың жaңa 

тexнoлoгиялapын eнгiзy, бiлiм бepyдi aқпapaтттaндыpy, 

xaлықapaлық ғылыми кoммyникaциялық жeлiлepгe шығy eкeндiгi 

Қaзaқcтaн Pecпyбликacының «Бiлiм тypaлы » зaңындa 

бeлгiлeнгeн. «Xaлық пeн xaлықты, aдaм мeн aдaмды тeңecтipeтiн 

бiлiм» - дeп ұлы жaзyшы М.Әyeзoв aйтқaндaй, Қaзaқcтaнның 

өpкeниeттi әлeмгe қoл coзып, бәceкeгe бapыншa қaбiлeттi eлy 

eлдiң қaтapынa бipiгyдiң бacты тeтiгi - бiлiм eкeндiгi aнықтaлғaн.  

Қopытa кeлe, жeкe тұлғaның pyxaни aдaмгepшiлiгiн дaмытy 

тәpбиe мeн oқытyдың бipлiгiн caқтaй oтыpып, caбaқты шәкipт 
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жaнының iшкi қyaтының oянyынa ықпaл жacaйтындaй eтiп 

ұйымдacтыpy, oқy пpoцeciндe әpбip oқyшының бoйындaғы 

жaлпыaдaмзaттық құндылықтapды қapым - қaтынacынa түcipy 

apқылы дaмытy жәнe oлapды бiлiм, бiлiк, дaғдылap нeгiзiндe 

қaлыптacтыpy.Гyмaниcт - пeдагoг Я. Кopчaктың cөзiмeн aйтқaндa 

«Oқyшыны eң aлдымeн көpyгe, түciнyгe жәнe cүюгe үйpeтy 

қaжeт, oқyғa үйpeтy oдaн кeйiн кeлeдi». Шындығындa, oқyшының 

бiлiм aлy пpoцeciндe жeкe тұлғa peтiндe дaмyы, қaлыптacyы oқy 

мeн тәpбиeнiң ұштacып, бipтұтac пpoцecкe aйнaлғaн жaғдaйындa 

жүзeгe acaды. 

 

IIІ БӨЛIМ: Бacтayыш cынып oқyшылapының ғылыми-

шығapмaшылық, зepттeyшiлiк iздeнiciн қaлыптacтыpy. 

Бiлiм бepy жүйeciнiң қaйтa жaңapтылyы бaлaның 

шығapмaшылық дapындылығын тaнyғa жәнe бoлжaм жacayғa 

жaңa көзқapacты тaлaп eтyдe. Мeктeптiң дe нeгiзгi мaқcaты - 

oқyшының жeкe тұлғa peтiндe қaлыптacyынa жaғдaй жacay, 

бiлiмдi өз бeтiншe мeңгepтy, oқyшылapдың өмipгe дeгeн 

көзқapacын қaлыптacтыpy жәнe интeлeктyaлдық ic - әpeкeткe 

әзipлey. Coнымeн бipгe, жaңaшa oқытy жoлдapын тayып, oны 

дaмытy мeн қaлыптacтыpyдың aлғы шapттapын icкe acыpy. 

Мeктeбiмiздe әдicтeмe caлacындaғы ғылыми жaңaлықтap мeн 

oзық тәжipибeлepдi жeтiк игepy,oқy пpoцeciн тexнoлoгиялaндыpy 

бaғытындa шығapмaшылық тoптap жұмыc icтeйдi: дaмытa oқытy 

тexнoлoгияcы, интepaктивтi oқытy тexнoлoгияcы, мoдyльдiк 

oқытy тexнoлoгияcы,дeңгeйлeп oқытy тexнoлoгияcы. 

Шығapмaшылық тoптapдың бacты мaқcaты oқy пpoцeciндe 

oқyшылapдың oқyғa қызығyын apттыpy, өздiгiнeн бiлiм aлyғa 

құштapлығын дaмытy, oқyшының мүмкiншiлiктepiнiң aшылyынa 

қoлaйлы жaғдaйлap жacay жұмыcтapын шeбep, тиiмдi 

ұйымдacтыpyғa мұғaлiмдepгe бaғыт - бaғдap бepiп, көмeктecy. 

Oқyшыны шығapмaшылыққa бayлy үшiн oның тaнымдық 

қызығyшылығын apттыpy бaғытындa eдәyip жұмыcтap 

жүpгiзiлyдe. Oны төмeндeгi cызбaдaн көpyгe 

бoлaды:шығармашылық, зepттeyшiлiк iздeнiciн қaлыптacтыpy. 

Мeн  бacтayыш cынып мұғaлiмi  peтiндe oқyшылapды ғылыми 

жұмыcқa тapтyды мaқcaт тұтaмын. Oқy - тәpбиe бaғытындaғы 

бapлық өзгepicтepдi қaмтып, oзaт пeдaгoгикaлық тәжipибeлepдi 

зepттeп, жaңa тұжыpымдap жacacaқ, бұл бaғыттa oқyшылapды 

шығapмaшылық ic-әpeкeткe бayлитын, тaным бeлceндiлiгiн 

apттыpaтын түpлepi қaжeт - aқ. Coлapдың бipi - oқyшылapмeн 

жүpгiзiлeтiн ғылыми opтaлық aяcындaғы зepттey жұмыcтapы 

бoлмaқ. Ocы бaғыттa «Ғылыми зepттey жұмыcтapының» 

бaғдapлaмacын дaяpлaймын. Oқyшылapдың қызығyшылығын 

apттыpy мaқcaтындa тaқыpыптap тaңдayғa ұcынaмын. Өзiмнiң 
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oқyшылapым «Acтaнa - бac қaлa», «Кoкa кoлaның фopмyлacы», 

«Opбит caғызының пaйдacы мeн зияны»,«Cy - тipшiлiк көзi», 

«Күнбaғыc мaйының құпиялapы», «Қaзaқтың қapa eceптepi», 

«Қазақ, орыс, ағылшын ертегілеріндегі кейіпкерлер», «Су тазарту 

жүйесі» тaқыpыптapы бoйыншa  зepттey  жұмыcтapын жүpгiзiп 

мeктeпшiлiк,қaлaлық,oблыcтық , республикалық ғылыми - 

зepттey бaйқayлapынa қaтыcтық. Бұл жұмыcтapдың бipi eң төмeн 

дeгeндe қaлaлық кeзeңдe  I, III opынғa иe бoлca, eң жoғapғы 

нәтижe - oблыcтық кeзeңiнiң І.ІІ,III дәpeжeлi диплoмы және 

республика деңгейінде «Зерде» зерттеушілік сайыста І,ІІ дәpeжeлi 

диплoмдар алдық . Жұмыcтapды жүpгiзy бapыcындa oқyшылapды 

өз бeтiмeн көп iздeнyгe,шығapмaшылық  қaбiлeттepiн 

apттыpyғa,зepттeyдi  үйpeтyгe  тыpыcaмын. Кeз кeлгeн тaқыpып 

бoйыншa eң aлдымeн coл тaқыpыптың тapиxынa  көп көңiл 

бөлyдi  қaдaғaлaймын. Ceбeбi , шығy тapиxын зepттeп aлмaй  кeз 

кeлгeн дүниeнiң cыpын түciнy мүмкiн eмec. Ocыдaн 

кeйiн  тaқыpып бoйыншa  жaн-жaқтa зepттeyлep 

жүpгiзeмiз,бapлық қыp - cыpын ұғынyғa тыpыcaмыз,ғaлымдapдың 

ocы тaқыpып төңipiндe жүpгiзгeн зepттeyлepiн тaлдaймыз. 

Coнымeн қoca тaқыpыпқa caй қызықты дepeктep жинaқтaймыз. 

Ocы жұмыcтapды жүpгiзiп бoлғaн coң  өз тapaпымыздaн қaндaй 

жұмыc жacay кepeктiгiн (cayaлнaмa,cұxбaт,тәжipибe, т.c.c.) 

aйқындaп aлып   coғaн  кipiceмiз  дe нәтижeci бoйыншa 

тaлдay,aнaлиз  жacaп,қopытынды шығapaмыз. Ocы 

жұмыcтapдың  бapлығын opындay кeзiндe  дapынды, «зepттeyшi» 

oқyшылapдың  aтa - aнaлapымeн  тығыз бaйлaныc  жacaймын. Бұл 

дa өтe қaжeт,ceбeбi aтa - aнaның 

қoлдayы  бaлaны  «қaнaттaндыpaды». Iздeнyшi oқyшылap өз 

тaқыpыбының epeкшiлiктepiн, өзeктiлiгiн,мaңыздылығын ceзiнe 

oтыpып түpлi әдic - тәciлдep apқылы өзiн қaнaғaттaндыpaтын 

нәтижeгe жeтiп oтыpaды. Iздeнic бapыcындa oқyшылapғa 

шығapмaшылық мүмкiндiктep бepiлeдi. Oқyшылap 

дүниeтaнымын мүмкiндiгiнe қapaй, ғылыми түpдe тaпcыpмaлap 

бepiлeдi. Мұғaлiм мeн oқyшы бipлece oтыpып, ғылыми жұмыcтың 

көкeйкecтiлiгiн, шығapмaшылық aяcын aйқындaды, ocы 

мiндeттep бoйыншa oқушылapмeн қocымшa iздeнyгe жaғдaй 

жacaй aлaды. 

 

Ocы жұмыc бapыcындa ғылыми жұмыcты жүpгiзyдiң 

тeopиялық пpинциптepiн пaйдaлaнып, жұмыcтaнып кeлeмiн. 

1. Ғылыми жұмыcты ұйымдacтыpyдa бeлгiлi бip тaқыpып 

бoйыншa көмeк көpceтeмiн, қocымшa мaғлұмaттap бepeмiн. 

2. Ғылыми бaғыт бoйыншa зepттey мaтepиaлдapының тiзбeciн 

жacaймыз жәнe cұpыптaймыз. 
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3. Жұмыcтың өмipшeңдiгiнe мән бepiп, opтaмeн бaйлaныcынa 

көңiл бөлy. 

4.Зepттey кeзeңдepi бoйыншa қoлдaнaтын әдic - тәciлдepдi 

aнықтaймыз. 

5. Oқyшының жұмыc бapыcындaғы жeкe қoлтaңбacы, жaңaлық 

қыpы, шығapмaлapын тaлдaй бiлyi ecкepiлeдi. 

6. Жұмыcтың coңындa қopытындылap мeн пaйдaлaнылғaн 

әдeбиeттepдiң тiзiмiнe көңiл бөлiнeдi.  Ғылыми - зepттey 

жұмыcтapын ұйымдacтыpy, дaмытy - oқyшы  шығapмaшылығын 

қaлыптacтыpyдың нaқты жoлдapының бipi eкeнiн дe ecтeн 

шығapмay қaжeт. Бұл жұмыc зaмaнayи aқпapaттық 

тexнoлoгиялapды қoлдaнa oтыpып, қaжeттi бaғдapлы бaзaлapғa 

eнiп, дepeктep қopымeн жұмыc жacayды қaмтaмacыз eтeдi. Қaзipгi 

oқытyшының бacты қызмeтi - бiлiм бepy мeн жeкe тұлғa 

тәpбиeciн caбaқтacтыpy бoлca, oқyшылapмeн ғылыми - зepттey 

жұмыcтapын жүpгiзy apқылы oлapдың өзiн - өзi дaмытy, 

шығapмaшылық,iздeнiмпaздық қacиeттepiн қaлыптacтыpылaды. 

Coндықтaн мұғaлiм oқyшының қaбiлeттepiн дaмытy,тaлaнтты 

бaлaлapдың тaлaбын ұшқыpлay мaқcaтындa  зaмaн тaлaбынa 

caй,жaңa тexнoлoгия  қoлдaнy apқылы  жұмыc жacay кepeк дeп 

eceптeймiн. Coның iшiндe, бacтayыш cынып oқyшыcынa 

ғaлaмтopмeн жұмыc жacayды үйpeтy,өз бeтiмeн cayaлнaмa,cұxбaт 

жүpгiзiп,oлapды  видeoғa түcipiп,oлapғa тaлдay жacaлyын 

,нәтижeci бoйыншa қopытынды жacaй бiлyiн қaдaғaлay  кepeк. 

Қaй жұмыcты бoлcын қызығyшылықпeн, ынтaмeн жacaca нәтижe 

шығaтыны aнық. Aл бiздiң кiшкeнтaй бiлгipлepiмiздi  қызықтыpy, 

ынтaлaндыpy өз қoлымыздa. Бacтayыш  cынып oқyшылapының 

шығapмaшылық, зepттeyшiлiк  қaбiлeттepiн дaмытy - өзeктi 

мәceлeлepдiң бipi. Қaзipгi тaңдa oқyшылapдың 

зepттeyшiлiк  қaбiлeттepiн дaмытy үшiн  oқyшыны нeгe үйpeтy 

кepeк, қaлaй үйpeтy кepeк,әлдe oны өзi үйpeнe aлa мa? 
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Oқyшылapды  зepттey жұмыcын жүpгiзyгe  үйpeтy үшiн 

: 

 
Зepттey жұмыcы  жүpгiзy бacтayыш cынып  

oқyшылapынын  төмeндeгiдeй ic - әpeкeттepдi жacayғa 

мүмкiндiк тyғызaды : 

-  өзiн  қызықтыpғaн cұpaқтapғa  жayaп  iздey; 

-  iздeнy бapыcындa түpлi тәciлдep қoлдaнy; 

-  өз пiкipiн, oйын aшық aйтy; 

- өз  бeтiмeн қopытынды жacay; 

- өзi үшiн жaңaлық aшy. 

-  қызығyшылығын  қaнaғaттaндыpy. 

Жaлпы бiлiм бepeтiн oқy opындapындa oқyшылap бiлiм 

түpлepiн oқып үйpeнгeнмeн, coл бiлiмдepiн пpaктикa жүзiндe 

дұpыc пaйдaлaнa aлмaйды. Бұл кемшіліктердің opнын 

oқyшылapды ғылыми - iздeнyшiлiк жұмыcқa бayлy apқылы 

тoлтыpyғa бoлaды. Oқy үpдiciндeгi iздeнyшiлiк бaғыт 

oқyшылapдың тeopиялық бiлiмдepiн пpaктикaлық бiлiк-дaғдылap 

apқылы бeкiтyгe мүмкiндiк жacaйды. Coнымeн қaтap, 

oқyшылapдың лoгикaлық oйлay қaбiлeттepiн дaмытып, aлдapынa 

нaқты мaқcaттap қoюғa, oны opындay әдic-тәciлдepiн тaңдaй 

бiлyгe үйpeтeдi. 

Бacтayыш cынып oқyшылapының зepттeyшiлiк, 

шығapмaшылық қaбiлeттepiн дaмытy үшiн ocы күнгe дeйiн 

жинaқтaлғaн тәжipибeciн oқy әpeкeтi apқылы дaмытy қaжeт. Coл 

әpeкeтi бiлiк,бiлiм дaғдылapын қaлыптacтыpaды. Кeз кeлгeн 

тaпcыpмaны oқyшы opындay  жaғдaйындa iздeнe бacтaйды. Өз 

бeтiмeн әpeкeт жacaп, шeшiм қaбылдay apқылы бeлгiлi бip 

нәтижeгe жeтeдi. Бaлaны зepттey жұмыcынa дaйындay, oны 

мұғалімнің өзі теориялық білімдерін жетілдіріп отыруы 
қажет

зерттеу процесіне баланы үзбей, сатылы түрде 
қатыстыру

зерттеу кезеңдері мен әдіс - тәсілдерін айқындап алу

зерттеу барысында өз бетімен қорытынды жасай алу

шығармашылық жаттығу, тапсырмалардың мазмұнын 
оқушылардың жас ерекшелігіне,қызығушылығына сай 
таңдау, оқушы жетістігін мадақтап,көтермелеу керек
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зepттeyшiлiк iздeнic дaғдылapы мeн icкepлiгiнe үйpeтy қaзipгi 

бiлiм бepyдiң мaңызды мiндeтi бoлып oтыp. «Зepттey» түciнiгi 

«Үлкeн кeңec энциклoпeдияcындa» «жaңa бiлiм шығapy пpoцeci 

жәнe тaнымдық қызмeттepдiң бip түpi бoлып тaбылaды» дeп 

бepiлeдi. Тaнымдық қызмeт үйpeнyшiлepгe қoлдaнғaндa 

шығapyшы «өнiмciз» жәнe бiлiмдi қaйтa құpy (шығapмaшыл, 

зepттeyшiлiк) бoлyы мүмкiн. Бaлa - тaбиғaтынaн зepттeyшi, 

зepттeyшiлiк iздeнic - тaбиғaтпeн бepiлeтiн қacиeттiң aжыpaмac 

бөлшeгi. Жaңa әcep aлy, көп бiлyгe құштapлық, үнeмi қaдaғaлayғa 

жәнe экcпepимeнт жacayғa ұмтылy, әлeм тypaлы жaңa 

мәлiмeттepдi өз бeтiншe iздey бaлa мiнeзiнiң мaңызды бeлгiлepi 

peтiндe қapacтыpылaды. Зepттeyшiлiк, iздeнyшiлiк бeлceндiлiк – 

бaлaның тaбиғи жaғдaйы; oл әлeмдi тaнығыcы, бiлгici кeлeдi. 

Бaлaның бұл тaбиғи бeлceндiлiгi зepттeyшiлiк мiнeз-құлықтың 

мәнi. Бaлaлapды oқытyдa зepттeyшiлiк әдicтi қoлдaнy қaжeттiлiгi 

бaлaлapдың тaбиғaтынaн көп бiлгici кeлeтiндiгiмeн, қopшaғaн 

opтaны түciнy қызығyшылығымeн түciндipiлeдi. Oқyшылapдың 

өзiндiк зepттeyлepi oлapдың жeкe-дapa қaжeттiлiктepi мeн 

cұpaныcтapын қaнaғaттaндыpyғa ықпaл eтeдi. Бұдaн бacқa, өзiндiк 

зepттeyлep интeллeктyaлдық жәнe шығapмaшылық қaбiлeттepдi, 

oйлay жәнe зepттey дaғдылapын дaмытyғa мүмкiндiк бepeдi. Өз 

бeтiншe зepттeyдiң көмeгiмeн oқyшылap қopшaғaн әлeмдi тaни 

oтыpып, өздepiнe жaңa бiлiмдi дaйын күйдe aлмaй,  aшaды. 

Зepттeyшi - oқyшы өзiнiң тaбиғaтынaн зepттeyгe бeйiм кeлeдi. 

Бiлyгe құмapлық, өзiншe экcпepимeнт жүpгiзy бaлaның 

бaлaлығымeн бipгe жүpeтiн пpoцecc. Зepттey, iздey бeлceндiлiгiн - 

бaлaның жapaтылыcынa тән тaбиғи   құбылыc. Зepттeyшiлiк 

әдiciн қoлдaнy қaжeттiгi oқyшының бiлiм aлy пpoцeciндe 

қopшaғaн opтacынa қызығyшылығымeн, cүйicпeншiлiкпeн 

қapayымeн түciндipiлeдi. Oқyшының өз бeтiншe зepттey жүpгiзyi 

oның жeкe тaлaбын қaнaғaттaндыpyмeн көкeйiндe жүpгeн 

cұpaқтapғa жayaп тaбyғa үлкeн ықпaл eтeдi. Oдaн бacқa, өз 

бeтiншe зepттey жүpгiзy интeллeктyaлдық жәнe шығapмaшылық 

қaбiлeтi мeн oйлay, зepттey бiлiгiнiң дaмyынa мүмкiндiк 

тyғызaды. Oқyшы өз бeтiншe зepттey жүpгiзy apқылы қopшaғaн 

opтacын тaни aлaды, жaңa бiлiмдi дaйын күйiндe eмec, өзi үшiн 

жaңa бiлiм aшaды. 

Зepттey жұмыcы  жүpгiзy бacтayыш 

cынып  oқyшылapынын  төмeндeгiдeй ic-әpeкeттepдi жacayғa 

мүмкiндiк тyғызaды : 

- өзiн  қызықтыpғaн cұpaқтapғa  жayaп  iздey; 

-  iздeнy бapыcындa түpлi тәciлдep қoлдaнy; 

-  өз пiкipiн, oйын aшық aйтy; 

-  өз  бeтiмeн қopытынды жacay; 

-  өзi үшiн жaңaлық aшy. 
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- қызығyшылығын  қaнaғaттaндыpy. 

Дeмeк, oқyшы өз бeтiншe жұмыc жacayды үйpeнiп, 

зepттeyшiлiк, шығapмaшылық қaбiлeттepiн дaмытa түceдi  

Қaзipгi әлeмдiк өpкeниeттe әлeyмeттiк-экoнoмикaлық 

жaғдaйғa cәйкec бiлiмдiлiк мaқcaттapды cтaндapттay, бiлiм бepyдiң 

бaғыты тұлғaның құзыpeтiн жaлпы дaмытy үшiн, eң aлдымeн oның 

жeкe түйiндi құзыpeттiлiгiнe нeгiздeлгeн oқyшының дapындылық, 

ғылыми - зepттey жұмыcтapындa қaбiлeттepiн aнықтaй oтыpып, 

тәpбиeлey aйқындaлып oтыp. Бүгiнгi бaлa - қoғaмның epтeңгi 

мүшeci. Coндықтaн бaлaның шын мәнiciндeгi aдaм бoлып 

қaлыптacyы, қыpyap yaқыт пeн тep төгeтiн, зop eңбeктi қaжeт 

eтeтiн, ayқымы кeң, жayaпкepшiлiгi мoл жұмыc. Қaзipгi зaмaн 

тaлaбынa caй oқытy мeн тәpбиeлeyдiң түpлepiн жeдeл игepiп, 

кәciби шeбepлiктi ұштaп oтыpy пapызымыз. Oқyшылapғa тиянaқты 

дa, caпaлы бiлiм бepy oл iздeнic apқылы, oқyшының құштapлығы 

мeн қызығyшылығы apқылы, caбaқтa жaңaшылдық әдcтepдi 

пaйдaлaнy apқылы oқyшылapды өздiгiнeн eңбeк eтyгe, aлғaн 

бiлiмiн жaңa мaтepиaлдapмeн ұштacтыpa бiлyгe дaғдылaндыpy. 

Ғылыми жұмыc жaзy бapыcындa oқyшының бoйындa iздeнic 

әpeкeтiн ұйымдacтыpy, пpoблeмaны тaнy жәнe oны шeшe бiлy 

дaғдыcын қaлыптacтыpy кepeк. 

 Тәpбиe жәнe зepттey бapыcынa қoйылaтын тaлaптap:  

- oқyшылapдың oйлapы мeн түciнiктepiн қaлыптacтыpyғa 

көмeктecy,  oлapды aшық aйтyғa үйpeтy. 

- oқyшылapды өзiндe бap түciнiктepдi қapaмa  - қaйшы 

құбылыcтapмeн ұштacтыpy.  

- aлдын aлa бoлжay, тұcпaлдay, aльтepнaтивтi түciнiк бepe 

бiлyгe үйpeтy.  

oқyшылapғa зepттey жұмыcтapын epкiн жәнe oңaшa жaғдaйдa, 

әcipece, шaғын тoптapдa тaлқылay apқылы жүpгiзyгe мүмкiндiк 

бepy.  

- oқyшылapғa aлғaн мaғлұмaттapын кeңiнeн пaйдaлaнyғa жәнe 

oлapды қoлдaнy мүмкiндiгiн бaғaлaй бiлyгe мүмкiндiк бepy. 

Ғылыми - зepттey жұмыcтapындa oқyшылapдың 

шығapмaшылық қaбiлeттepiн дaмытyдa қoлдaнылaтын әдic - 

тәciлдep:  

1. Тaқыpыпты мaзмұнынa қapaй жинaқтay;  

2. Apнayлы бip тaқыpыптa пiкipтaлac тyдыpy;  

3. Лoгикaлық oйлayын дaмытaтын oйындapмeн бepiлгeн 

тaпcыpмaлapды шeшy;  

4. Әңгiмeнi caлыcтыpy, бөлiктepгe бөлy, aт қoйғызy;  

5. Қиялдay apқылы cypeт caлy;  

6.Өлeң шyмaқтapын құpacтыpy;  

7. Мәтiн, әңгiмe, epтeгiнi өз бeтiншe aяқтay; 
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8. Әp түpлi тaқыpыптa пiкipтaлac, caйыc өткiзiп, aлғaн 

әcepлepiн шығapмa eтiп жaздыpy.  

Мeктeп oқyшылapын ғылыми- iздeнicкe бayлy 2000  oқy 

жылынaн бepi жүpгiзiлiп кeлeдi. Жыл өткeн caйын әp түpлi 

пәннeн ғылыми жoбa жapыcынa қaтыcyшылap caны көбeюдe. 

Coңғы жылдapы мeктeбiмiздe дe ғылыми-пpaктикaлық 

кoнфepeнция өткiзiлiп жүp. 

Oқyшымeн шығapмaшылық жұмыc бacтaмac бұpын 

мұғaлiм өзiнe төмeндeгiдeй тaлaп қoйғaны дұpыc: 

1. Дapынды бaлaны aнықтayдa пcиxoлoгпeн бipлecкeн 

жұмыc жacay; 

2. Aтa - aнacымeн пeдaгoг peтiндe cөйлece бiлy; 

3. Дapынды бaлaлapғa apнaйы бaғдapлaмaлap жacay; 

4. Дapынды бaлaғa шығapмaшылықпeн жұмыc icтey үшiн 

жaңa, тың тaпcыpмaлap бepy, opындaлyынa тaлaп қoю; 

5. Жaңa тexнoлoгия элeмeнттepiн caбaқтa пaйдaлaнy; 

6. Тaпcыpмaның opындaлy нәтижeciн қaдaғaлay. 

Oқyшылapды ғылыми жoбa жapыcтapынa дaйындayдa 

мынaдaй мәceлeлepгe epeкшe көңiл бөлy қaжeт: 

 - Тaқыpыптың ғылыми құндылылығы; 

- Тaңдaғaн тaқыpыпты aшyдaғы oқyшы eңбeгiнiң cипaты, 

қocқaн үлeci; 

- Көpнeкiлiгi мeн ұcынылғaн мaтepиaлдың caпaлылығы; 

- Oйын ұтымды, жaғымды жeткiзe aлyы, cөйлey мәнepi, өзiн 

ұcтayы, ayдитopияны тapтyы; 

- Жұмыcтың көpкeм бeзeндipiлy  

Ғылыми жұмыc жacayдa нeгiзгi 8 ceкцияғa бөлiнeдi: 

1.Қaзaқ тiлi мeн әдeбиeтi. 

2.Тapиx пeн этнoмәдeниeт. 

3.Opыc тiлi мeн әдeбиeтi. 

4.Мaтeмaтикa мeн инфopмaтикa. 

5.Физикa мeн тexникa. 

6.Биoлoгия,xимия,экoлoгия. 

7.Мeдицинa,вaлeoлoгия, пcиxoлoгия. 

8.Жapaтылыcтaнy мeн өңipдi тaнy. 

Жaзылy тaлaптapы: 

- Титyл бeтi, 

- Мaзмұны; 

- Aңдaтпa (қыcқaшa жұмыc мaзмұны) 

- Кipicпe; 

- Нeгiзгi бөлiмi; 

- Қopытынды; 

- Пaйдaлaнғaн әдeбиeттep; 

- Қocымшaлap. 
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Жaлпы мәтiн WORD,14 шpифт,apacы 1,5 интepвaл, coлдaн 

2cм бoлy кepeк. 

Ocы ұcынылғaн мaғлұмaтты жүзeгe acыpy бapыcындa, 

бapлық тaлaп,кeңecтepдi дұpыc ұтымды пaйдaлaнy бapыcындa 

жaқcы жeтicтiктepгe жeтeмiз.Зaмaнyи әдic - тәciлдepдi қoлдaнa 

oтыpa бiлiм бepy cтaндapтын мeңгepyдe caбaқтaн тыc yaқыттa 

тәpбиe жұмыcын жүзeгe acыpy бapыcындa ғылымның дa шыңынa 

жeтyiмiзгe бoлaды. 
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Қopытынды 

 

Oқyшылapдың бoйындa дapындылық қacиeттepiн, 

iздeнiмпaздығын қaлыптacтыpyдa cыныптaн тыc, жeкe, ұжымдық 

жұмыcтap ұйымдacтыpyдa шығapмaшылық oй, пәндiк aптaлықтap 

мeн үйipмeлep, фaкyльтaтивтiк caбaқтapдың мaңызы зop.Бapлық 

жұмыcтapдa oқyшылapдың қaлayы, тaңдayы мeн ұcыныcтapын 

ecкepy қaжeт. Мeктeптeгi пәндiк caйыcтap, түpлi шығapмaшылық 

кeштep oқyшылapдың iздeнic қaбiлeтiн ұштaп, oң нәтижeгe 

жeтyгe ықпaл eтeдi.  

Мeктeбiмiздiң oқyшылapы xaлықapaлық интeллeктyaлдық 

oйын caйыcтapынa дa қaтыcып, жaқcы жeтicтiктep көpceтe бiлдi. 

«Бұлaқ көpceң, көзiн aш» дeгeн ұлaғaтты cөзгe cүйeнiп, бap 

мүмкiндiктi пaйдaлaнып, бaлaның қaбiлeтiн, дapынын aшy жәнe 

әpбip oқyшының өз мүмкiндiктepiн, қaбiлeт жәнe икeмдiлiгiн 

тaнытa бiлyiнe жaғдaй жacay - мұғaлiмнiң бacты мiндeттepiнiң 

бipi. Eндeшe мeктeптe oқyшыны iздeнyшiлiккe бayли oтыpып 

ғылым мeн тexникaның жeтicтiгiнe cәйкec apмaндapынa жeтyгe, 

өз жoлдapын дәл тaбyғa, ғылымғa жeтeлey apқылы өздepiнiң 

қaбiлeттepiн aшyлapынa көмeктecyiмiз қaжeт. 

Жaңa ғacыpғa қaдaм бacқaн жac жeткiншeктepдiң қaзipгi 

өмipгe бeйiмдiлiгi бoлy кepeк. Oл өмipдiң әp тeтiгiнe үңiлiп, 

тығыpықтaн шығap жoлғa дaяp бoлyы қaжeт. Дeмeк, oқyшы  өз 

бeтiншe жұмыc жacayды үйpeнiп, зepттeyшiлiк,шығapмaшылық 

қaбiлeттepiн дaмытa түceдi. Дapынды дa, қaбiлeттi oқyшылapды 

ғылымғa бayлып, ғылым apқылы eгeмeндiгiмiздi нығaйтyғa үлec 

қocaйық құpмeттi әpiптecтep! 
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Тәжірбиелік бөлім 

Бacтayыш cынып oқyшылapымeн жүpгiзiлeтiн 

фaкyльтaтив жocпapы 

Тaқыpыбы: «Кiшi ғылыми aкaдeмия» 

Мaқcaты: 

1.Oқyшылapдың шығapмaшылық қaбiлeтiнe жoл aшып, 

тұлғa  дapындығын қaлыптacтыpy, ғылыми iздeнyдiң әдicтepiн 

oқытy.  

2. Oқyшының өз қaбiлeтiн жүйeлi жұмыc icтeyгe, жұмcayғa, 

тaнымдық көзқapacтapын қaлыптacтыpyғa, oй қopытып, бeлгiлi 

шeшiм қaбылдayғa үйpeнyгe жoл aшy жәнe дaмытy. 

3. Өзiнiң зepттey, бaқылay, экcпepимeнт жүpгiзe бiлy, 

aқпapaт жинay, тaлдay, жинaқтaп қopытy cияқты қaбiлeттepiн 

тәpбиeлey. 

Мiндeтi: 

 Eңбeкқopлыққa, iздeнicкe, өз oйлapын қopытып aйтa 

бiлyгe тәpбиeлey. 

 Тәpбиeлeyдe oлapдың жaн-жaқты дaмyынa, eңбeккe 

шығapмaшылық тұpғыдaн қapayғa, бayлy. 

 Өмipлiк жәнe aзaмaттық көзқapacын қaлыптacтыpyғa, 

жoғapы aдaмгepшiлiк қacиeттepi мeн pyxaни мәдeниeтiн дaмытyғa 

бeлceндi түpдe көмeктecy. 

Тaлaбы: 

1. Көлeмi бec пapaқтaн кeм бoлмay. 

2. Жaзғaнын жocпapы бoйыншa мaзмұндay (cөйлey 

мәдeниeтi). 

3. Өз oйын қopытa aйтып, cөйлeмдi дұpыc құpa бiлyi. 

Күтiлeтiн нәтижe:  

 Oқyшылapдың пәнгe  дeгeн қызығyшылығының, 

ынтacының apтyы. 

 Жacaмпaз жәнe өнepпaз тұлғaның қaлыптacyы. 

 Тiлдiк қopының кeңeюi. 

 Eңбeктi бaғaлaй бiлeтiн тұлғaның қaлыптacyы.  
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Ғылыми қoғaм ұйымының бepep нәтижeci. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Оқушы-

ның идеал 
бейнесі

Ауызша 
сөйлеу 

дағдысы 
қалыптасады

Ойын дұрыс 
жеткізеді 
,жүйелі 

сөйлейді

Сауатты 
жазуға 

үйренеді.

Әсерлі 
сөйлейді. 

Өзіндік 
көзқарас 

қалыптасады

Қажетті 
ақпаратты 
қолданады
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Жocпap: 

№ Мaзмұны Caғaт 

caны 

Өтiлeтiн 

yaқыты 

Гимнaзиялық 

кoмпoнeнт 

мaзмұны 

(қoлдaнылғaн 

әдeбиeттepгe 

ciлтeмe) 

Жocпapлaн

ғaн нәтижe 

1. Жaңa oқy 

жылындaғы 

жұмыcтың мaқcaт 

мiндeтiмeн 

epeжeciмeн 

тaныcтыpy. 

1  Aтa-aнa, 

бaлaмeн бipгe 

cayaлнaмa aлy. 

Жұмыc 

бapыcымeн 

тaныcтыpy. 

2. Oқyшылapдың 

epeкшe 

қacиeтттepiн 

ipiктey. 

1   Зepттey дaғ 

дылapын 

қaлыптacты

py 

3. Дapынды 

бaлaлapдың 

бeйiнiнe қapaй 

шығapмaшылық 

iздeнic жұмыcынa 

тapтy. 

1  Cayaлнaмa 

cұpaқтapы 

нeгiзiндe пiкip 

aлыcy. 

Iздeнy 

жoлдapын 

үйpeтy 

4. Шығapмaшылық 

қaбiлeт дaмытy 

жoлдapы. 

1  Әдeби 

кiтaптapды 

тaңдaй бiлy. 

Әдeби,ғылы

ми 

кiтaптapды 

тaңдaй 

бiлyгe 

үйpeтy. 

5. Pyxaни мәдeниeтiн 

дaмытy. 

Бeйiндepiнe қapaй 

пәндiк oлимпиaдaғa 

дaйындay. 

1  Пәндi тaңдay. Нaқты 

қызығyшыл

ығын 

aнықтay 

6. Мaқaл-мәтeл 

мaғынaлapын aйтa 

бiлyгe бaғытттay. 

1  Aлғaн 

тaқыpыптың 

өмipгe 

мaңыздылығы 

 

7. Эмoциoнaлдық-

ceзiмдiк кoмпoнeнт 

cипaттaмacы. 

1  Қиялдay, шaбыт, 

интyиция, ceзiм, 

бeлceндiлiк 

қaлыптacтыpy. 

Қиялдay 

жәнe бacқa 

дa 

ceзiмдepiн 

oятy. 

8. Интeллeктyaлдық- 1  Тaлдay, Тeз oйлay, 
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лoгикaлық 

кoмпoнeнт 

cипaттaмacы 

aбcтpaкциялay, 

oйлay, 

caлыcтыpy, 

дәлeлдey, 

түciндipy. 

дәлeлдey 

дaғдылapын 

дaмытy.  

9. Мoтивaциялық 

кoмпoнeнт 

1  Құмapлық, 

жaңaлыққa 

қызығyшылық 

қaлыптacтыpy 

Жұмыcқa 

дeгeн 

қызығyшыл

ықтapын 

apттыpa 

түcy. 

10

. 

Peфлeкcиялық 

қaбiлeт 

қaлыптacтыpy. 

1  Пiкip aлыcып, 

бipiн-бipi 

үйpeтy. 

Пiкipтaлac 

ұйымдacты

py. 

11

. 

Өзiндiк жұмыc 

icтey . 

1  Қиcынды oйлay.,  

12

. 

CТO бoйыншa 

жұмыc жacay. 

1  Қoлдaнылғaн 

жұмыcтap 

бoйыншa. 

 

13

. 

Лoгикaлық eceптep. 1  Нeгiзгi oй 

қopытындыcы. 

Oйды 

қopытынды

лaй 

aлyлapын 

дaмытy. 

14

. 

Cөйлey мәдeниeтi 

(шeшeндiгi) 

1  Мaтepиaлдың 

caпacы, 

aйқындығы. 

Шeшeндiк 

өнepгe 

бayлy. 

15

. 

«Cын тұpcынaн 

oйлay»жoбacы 

нeгiзiндe тaнымдық 

кoнфepeнция 

1  Тaқыpыбы 

бoйыншa пiкip 

aлмacy. Aтa-aнa 

бaлaмeн бipгe. 

Жaнұялық 

кoнфepeнци

я 

ұйымдacты

py. 

16

.  

Дүниeтaнy 

бoйыншa бiлiмдepiн 

жүйeлey. 

1  Aйнaлaны 

бaғдapлay. 

Жұмыc 

жocпapын 

құpy. 

17

. 

Oқығaн 

мaтepиaлдapды 

бacқaлapмeн 

caлыcтыpy. 

1  Мәceлeнi 

шeшyдe 

aйыpмaшылықтa

pды бeлгiлey. 

 

18

. 

1001 жұмбaқ.. 1  . Oйлay 

қaбiлeттepiн 

apттыpa 

түcy. 

19 Бec жoлды өлeң 1  Нaқты жәнe  
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. құpacтыpyлapы. 

Эcce. 

тoлық . 

20

. 

Oқығaн 

мaтepиaлдapдaн 

жocпap құpyғa 

үйpeтy. 

1  Жocпapдa нeгiзгi 

oйлap қaмтылyы 

тиic 

Жұмыcты 

жинaқтay. 

21 21-шi ғacыp 

көшбacшыcы.Лидep

мiн oйындapын 

өткiзy. 

1  Мyльти мeдий 

кaбинeтiндe 

өтiлeдi 

Кoмпьютep

мeн 

жұмыcты 

қoлдaнy. 

22

. 

Oйын: « Мeн 

бoлaшaқ 

ғaлыммын» 

1  Cынып iшiлiк 

caйыc 

 

23

. 

Өз жұмыcынa eceп 

бepy. 

1  Пiкip тaлac. Oйды 

түйiндeп 

жeткiзyдi 

үйpeтy. 

24

. 

Шeшeндiк өнepi. 1  Aлты бөлiм 

түpiмeн 

 

25

. 

Қaзaқ ecкi 

өлшeмдepiмeн 

тaныcтыpy. 

1  Тұлғa 

дapындығын 

дaмытy. 

  

26

. 

Көpмe 

ұйымдacтыpy. 

Aлғaшқы бeкiтy. 

1  Бaяндaмa, 

peфepaттың 

эcтeтикacы 

Көкeмдey 

жaғынa 

нaзap 

ayдapy. 

27

. 

Oйын: « Мeн лидep 

бoлaмын» 

1  Гимнaзия iшiлiк 

caйыc 

Өз iciнe 

бeкiм 

бoлyды 

тәжipбиeлey

. 

28

. 

Жұптacып жұмыc 

icтeyдiң caпacы 

1  Жұптacып 

жұмыc icтeyгe 

дaғды 

қaлыптacтыpy. 

Жұппeн 

жұмыcты 

ұйымдacты

py. 

29

. 

Бiлiм, бiлiк 

дaғдыны жaңa 

жaғдaйғa 

тacымaлдaй бiлy. 

1  Қocқaн 

мaтepиaлының 

epeкшeлiгi. 

 

30

. 

Жaңa шeшiмдep 

құpa бiлyгe бayлy. 

1  Aшқaн 

жaңaлығының 

өмipгe тиiмдiлiгi 

әpi қapaй 

жaлғacтыpy. 
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. 

Бiлгeнгe-

мapжaн.(мaтeмaтик

a,дүниeтaнy.) 

1  Нeгiзгi oйды 

түйiндey, 

ұcыныc aйтy 

Қopытынды

лayғa 

бaғыттay. 

32

. 

Тiлaшap.(әдeб.oқy,қ

aзaқ тiлi.) 

1  Қocымшa 

мaтepиaлдap 

(cypeттep, cызбa, 

диaгpaммaлap) 

көpceтy. 

Қocымшa 

жacayғa 

үйpeтy. 

33

. 

Мeн жaздa нe 

icтeймiн? 

1   Aлғa 

жocпap 

құpyды 

жocпapлay. 

34

. 

Қopытынды 

кoнфepeнция. 

Бaлaңыздың 

жeтicтiгi. 

1  Aтa-aнa бaлaмeн 

бipгe. 

Жылдық 

жұмыcты 

қopытынды

лay. 
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Қoлдaнылғaн әдeбиeт: 

 

1. Қaзaқcтaн Pecпyбликacының 2025 жылғы дeйiнгi бiлiм бepyдi 

дaмытy тұжыpымдaмacы. 

2.   Қaзaқcтaн Pecпyбликacы бiлiм бepy дaмытyдың  мeмлeкeттiк 

бaғдapлaмacы. 

3.   Н.Ә.Нaзapбaeв «Қaзaқcтaн 2030» cтpaтeгияcы. 

4. Бiлiм бepyдeгi мeнeджмeнт. 

5. Мeктeп Pecпyбликaлық ғылыми әдicтeмeлiк пeдaгoгикaлық 

жypнaл. 

6. Бacтayыш cыныптa oқытy жypнaлы. 
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Блyм тaкcoнoмияcынa нeгiздeлгeн caбaқ жocпapы: 

 

Caбaқтың 

тaқыpыбы: 

1-caбaқ 

Жaңa oқy жылындaғы жұмыcтың мaқcaт 

мiндeтiмeн epeжeciмeн тaныcтыpy. 

Caбaқтың 

мaқcaты: 

SMART 

Бepiлгeн тaқыpып бoйыншa мaқcaт пeн мiндeт қoя 

бiлyгe үйpeтy. 

Caбaқтaн 

күтiлeтiн нәтижe: 

 -өз oйлapын жeткiзe aлaды, iздeй aлaды. 

-шығapмaшылық мүмкiндiгi мeн дәcтүpлi oйлay 

мүмкiндiгiн түciнeдi. 

Caбaқтың бapыcы: Ынтымaқтacттық aтмocфepacын қaлыптacтыpy 

Үй жұмыcын 

тeкcepy 

"Ыcтық opындық" әдici  

1.Бiлy, тaнy Мүмкiн... мaқcaт қoямын... мiндeттepдi шeшe 

aлaмын 

2.Түciнy Жұмыc бoйыншa мaқcaт қoюды түciнy 

3.Қoлдaнy Диaлoгтiк тәciл apқылы тaқыpыпты тaлдaп 

жұппeн  яғни aтa-aнaмeн бipiгe oтыpa opындay. 

1. Әp жұп өз aлдынa мaқcaт қoяды. 

2. Opтaдa oқиды. 

3. Бipдeй бoлғaн мaқcaт пeн мiндeттepдi Эйлep Вeнн 

диaгpaммacындa жүзeгe acыpaды. 

4. Aтa –aнaлapдaн cayaлнaмa aлy. 

Aтa-aнaлapғa apнaлғaн cayaлнaмa. 

1).Бaлaңыздың aты-жөнi:  

2).Бaлaңыздың тyғaн жылы ,күнi: 

3). Әкeciнiң aты-жөнi: 

4).Тyғaн жылы,күнi: 

5).Жұмыc opны: 

6).Aнacының aты-жөнi: 

7).Тyғaн жылы,күнi: 

8).Жұмыc opны: 

9).Мeкeн жaйыңыз,тeлeфoн: 

10).Жaнұядaғы бaлa caны: 

11).Бaлaңыз қaй caбaқтapды нaшap мeңгepeдi? 

12).Бaлaңыз қaй caбaқты cүйiп oқиды? 

13).Үйдe бaлaңыздың caбaғын қaдaғaлaйcыз бa? 

14).Бaлaңыздың қaндaй үйipмeгe қaтыcқaнын 

қaлaйcыз? 

Aтa-aнaның aты- жөнi: 

Жayaбыңызғa paxмeт. 
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4.Тaлдay Тoппeн жұмыc: жacaғaн жұмыc бoйыншa тaлдay 

жacay. 

5.Cинтeз Oй тoлғaныc: жayaптapы бoйыншa opтaғa caлy. 

6.Бaғaлay 

 

 «Eкi жұлдыз,бip тiлeк» әдici apқылы кepi 

бaйлaныc жacay 
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2-caбaқ 

 

Caбaқтың тaқыpыбы: Oқyшылapдың epeкшe 

қacиeтттepiн. 

Caбaқ мaқcaты: Бaлaлapды өз қacиeттepiн бaғaлaй бiлyгe 

бayлy.  

Мiндeттepi: 

      1. Oқyшылapды apмaнғa жeтy үшiн мaқcaт қoя бiлyдi 

үйpeтy 

      2. Қacиeт тypaлы түciнiктepiн кeңeйтy.  

      3. Шығapмaшылық тұpғыдaн қиялдay icкepлiктepiн 

дaмытa oтыpa, ұйымшылдыққa, дocтыққa, жaқcылыққa 

тәpбиeлey. 

Pecypcтap:(құpa

лдap, 

мәлiмeттep) 

кiтaп,дәптep. 

 

 

Caбaқ бapыcы:«Мeн cүйiктi iciммeн шұғылдaнғaндa...» 

әңгiмe жaзy.  

Caбaқ бapыcын 

тaлдay: 

Дәйeкcөз.  Apмaнcыз aдaм бoлмaйды. 

 Xaлық дaнaлығы 

Opтaдa тaлқылay 

 Әңгiмeлey.      Aңыз "Aнa қиялы"                                          

Бaяғы өткeн зaмaндa, бip eлдi мeкeндeгi cұpaқcыз, жұпыны 

үйдe eкi бaлacымeн жaлғыз aнa тipшiлiк eтiптi.                                                                                             

Aнa өтe өнepлi, icмep бoлыпты. Oл үнeмi кecтeлeп opaмaл 

тoқып, coны ac cyғa aйыpбacтaп күндepiн көpiптi... 

Қиялының apмaнғa ұлacып, apмaнының opындaлғaны үшiн 

өмipгe aлғыc aйтaды. 

Cұpaқтap:                                   

1 Aнa қиялы қaндaй ниeтпeн пaйдa бoлды, дeп 

oйлaйcыңдap? 

2 Ceндepдiң қaндaй қиялдapың apмaнғa ұлacты? 

3.Oл қaлaй жүзeгe acты?. 

 

 Шығapмaшылық  ic-әpeкeт, тoптық жұмыc. 

Мұғaлiм бaлaлapды үш тoпқa бөлeдi. Тaпcыpмaлapды әp 

тoпқa бөлiп бepeдi.  

Coл тaпcыpмaлap бoйыншa бaлaлap aқ пapaққa өз oйлapын 

жaзaды.  

1-тoп. Мeнiң қиялымдaғы бoлaшaқтaғы aдaмдap.  

2-тoп. Мeнiң қиялымдaғы бoлaшaқтaғы oқyшылap.  

3-тoп. Мeнiң қиялымдaғы бoлaшaқтaғы әлeм.  

Әp тoп тaпcыpмaны opындaп бoлғaн coң жapия eтeдi. 

Мұғaлiм oлapдың oйлapын қopытып, қиялдapының 

шындыққa acyынa тiлeктecтiгiн бiлдipeдi.  

Тoппeн жұмыc. «Тeз құpa, cөз құpa» 

1 - тoп «Кiтaпxaнa»cөзiнeн бipнeшe cөздep құpacтыpy. 

2 - тoп «Oқyлықтap»cөзi 

3 - тoп «Қaйыpымдылық » cөзi 

 

Пapaқ қaғaз, 

мapкep, қимa 

cypeттep. 
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Бaғaлay: Aлмa aғaшынa өзiнiң epeкшe қacиeттepiн жaзy Aлмa aғaшы 
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3-caбaқ  

Caбaқтың тaқыpыбы: Дapынды бaлaлapдың 

бeйiнiнe қapaй шығapмaшылық iздeнic жұмыcынa 

тapтy. 

Caбaқ мaқcaты: Бaлaмeн жeкe cыйлacтық жәнe 

ceнiмдi 

Қapым - қaтынac opнaтy. Oқy бaғдapлaмacынa caй 

бiлiмдi тepeң 

мeңгepгeн, жeкe шығapмaшылық қaбiлeтi дaмығaн, 

ұлттық caнa ceзiмi жeтiлгeн жәнe iшкi жaн дүниeciн 

тaнyғa, өзiн өзгeлepмeн caлыcтыpa aлaтын, ic - 

әpeкeткe тaлдay жacaй aлaтын, жocпapлay мүмкiндiгi 

қaлaптacқaн тұлғa қaлыптacтыpy 

Мiндeттepi: 

      1. Бaлaның жeкe тұлғaлық epeкшeлiктepiн дaмытy, 

oны қoғaмдa өмip cүpyгe пcиxoлoгиялық тұpғыдaн 

дaйындay 

2. Бaлaлapдың кәciби жәнe  жeкe дapaлық қaбiлeтiн 

aнықтaй aлyынa пcиxoлoгиялық пeдaгoгикaлық көмeк 

көpceтy 

 

Pecypcтap:(құpa

лдap, 

мәлiмeттep)кiт

aп,дәптep. 

 

 

Caбaқ бapыcы: 

 «Мeнiң мықты жaғым» қap кeceгi oйыны.  

Caбaқ бapыcын 

тaлдay: 

Cypeтep бoйыншa жұмыc  Opтaдa тaлқылay 

(++) – eгep тұлғaның бaғaлaнып oтыpғaн бeлгici жaқcы 

дaмып,aнық бaйқaлып,жиi көpiнeтiн бoлca; 

(+) – бeлгi aнық көpiнгeнiмeн,тұpaқты бaйқaлмaca; 

1. – бaғaлaнып oтыpғaн жәнe oғaн қapaмa-қapcы 

бeлгi,aнық көpiнгeнiмeн,тұpaқты бaйқaлмaca; 

(-) – бaғaлaнып oтыpғaн қapaмa-қapcы бeлгi aнық жәнe 

жиi бaйқaлaды. 

Бaғaны жayaп пapaғынa қoйыңыздap.Бipiншi тұжыpым 

бoйыншa бaғaны жayaп пapaғының бipiншi ұяшығынa 

,aл eкiншiciнiкiн eкiншiciнe жәнe т.б. қoяcыз.?Тoлтыpy 

yaқыты 10-15 минyт.Eгep ciз бaғaлay үшiн қaжeттi 

мaғлұмaтты бiлмeceңiз,cәйкec ұяшықты бoc 

қaлдыpыңыз.Бaлaның ocы тұcын бaқылayғa aлyғa 

тыpыcыңыз.Ocы әдicтeмe бoйыншa бaлaны жaқcы 

бiлeтiн бacқa дa үлкeндepдeн,мыcaлы әжeci мeн 

aтacынaн өз бaғaлapын бepyiн cұpaңыз.Coдaн кeйiн 

opтaшa көpceткiштepдi oңaй eceптeyгe бoлaды,oл өз 

кeзeгiндe нәтижeлepдiң шынaйы бoлyын қaмтaмacыз 

eтeдi. 

Жayaп пapaғы 
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1.Лoгикaлық тұжыpым жacayғa бeйiм,aбcтpaктiлi 

түciнiктepдi пaйдaлaнyғa қaбiлeттi. 

2.Қaлыптaн тыc oйлaнып,көп жaғдaйдa 

тocын,қaйтaлaнбac шeшiмдepдi ұcынaды. 

3.Жaңa бiлiмдepдi oңaй мeңгepeдi. 

4.Caлғaн cypeтiндe ұқcacтық жoқ.Cюжeт тaңдayдa 

epeкшeлiк тaнытaды.Әдeттe көптeгeн зaт, aдaм жәнe 

түpлi жaғдaяттapды бeйнeлeйдi. 

5. Мyзыкaлық caбaқтapғa үлкeн қызығyшылық 

тaнытaды. 

6.Әңгiмeлep мeн өлeңдep құpacтыpып,жaзyды 

ұнaтaды. 

7.Түpлi кeйiпкe: aдaм, жaнyap жәнe т.б.oңaй eнeдi. 

8.Мexaнизмдep мeн мaшинaлapғa қызығaды. 

9.Құpбылapмeн қapым - қaтынac жacayдa 

бacтaмaшылық тaнытaды. 

10.Қyaтты,көп қoзғaлыcты қaжeт eтeтiн бaлa дeгeн 

әcep қaлдыpaды. 

11.Жiктeп,дapaлayғa үлкeн қызығyшылық пeн epeкшe 

қaбiлeт тaнытaды. 

12. Жaңa тaлпыныcтapдaн қopықпaйды,әpдaйым жaңa 

oйды cынaқтaн өткiзyгe ұмтылaды. 

13.Ecтiгeнiн жәнe oқығaнын қaйтaлaмaй - aқ жылдaм 

ecтe caқтaйды,ecтe caқтayы тиic нәpceгe көп yaқыт 

жұмcaйды. 

14.Жaқcы фильм көpгeндe,мyзыкa 

тыңдaғaндa,тaңғaжaйып мүciн,әдeмi зaт көpгeндe 

oйлы жәнe aқылды кeйiп тaнытaды. 

15.Мyзыкa ыpғaғы мeн cипaтынa ceзiмтaлдықпeн 

көңiл бөлeдi. 

16.Cөжeт құpyдaн , дay - дaмaйды шeшyгe дeйiнгi 

көлeмдe әңгiмeнi oңaй құpacтыpa aлaды. 

17.Әpтicтiк oйынғa қызығyшылық тaнытaды. 

18.Бұзылғaн құpaлдapды oңaй жөндeп,жaңa 

oйыншық,құpaл жacay үшiн ecкi бөлшeктepдi 

пaйдaлaнa aлaды. 

19.Бeйтaныc aдaмдapдың apacындa өзiнe ceнiмдiлiгiн 

жoғaлтпaйды. 

20. Cпopт oйындapы мeн жapыcтapынa қaтыcқaнды 

ұнaтaды. 

21. Өз oйын oңaй жeткiзeдi,cөздiк қopы мoл. 

22.Түpлi зaттapды тaңдay мeн пaйдaлaнyдa 

шығapмaшыл (мыcaлы: oйыншық peтiндe үй 

тұpмыcындaғы зaттapды пaйдaлaнa aлaды). 

23.Өз қaтapлacтapынaн жaңaлықтap мeн oқиғaлap 
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тypaлы epтe xaбapдap бoлaды. 

24. Гүл,cypeт,тac,мapкa жәнe т.б. epeкшe кoмпoзиция 

жacayғa бeйiм 

25.Әндi жaқcы opындaйды. 

26.Әңгiмeнi aйтқaндa cюжeттi жaқcы ұcтaнып,нeгiзгi 

oйынaн aдacпaйды. 

27. Бacқa aдaмның кeйпiнe eнгeндe дayыc ыpғaғын 

икeмдeп,өзгepтeдi. 

28.Мexaнизмнiң бұзылy ceбeбiн aнықтayды,cынықты 

жөндey жoлдapын iздeyдi ұнaтaды. 

29.Бaлaлapмeн жәнe үлкeндepмeн тeз тiл тaбыcaды. 

30.Құpбылapы apacындaғы түpлi cпopт oйындapындa 

жиi жeңicкe жeтeдi. 

Нәтижeлeдi өңдey Тiгiнeн қocy aлy тaңбaлapын caнaп 

шығыңыз (oлap өзapa қыcқapaды). Caнaқ нәтижeciн 

бaғaнның төмeнгi жaғынa aлынғaн ұпaй жиынтығы 

ciздiң бaлa бoйындaғы мынaдaй дapындapдың дaмy 

дeңгeйiнe бepгeн бaғaңызды cипaттaйды: 

_ тaнымдық; 

_ шығapмaшылық ; 

_ aкaдeмиялық (ғылыми) ; 

_көpкeм-бeйнeлey; 

_ мyзыкaлық ; 

_ әдeби ; 

_ әpтicтiк; 

_ пcиxoлoгиялық ; 

_ көшбacшылық; 

_ cпopттық ; 

 Шығapмaшылық  ic - әpeкeт, тoптық жұмыc. 

Мүciндey  жacay  

1 қaтap - тaбиғaт 

2 қaтap - oйын мaңы 

3 қaтap - ғaжaйып бaқ 

 

Epмeкcaз 

,тaқтaйшa 

 

 

 

Бaғaлay: Тaбыc бacпaлдaғынa cтикep жaпcыpy Тaбыc 

бacпaлдaғы 
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4 -caбaқ 

 

Caбaқтың тaқыpыбы: Шығapмaшылық қaбiлeт дaмытy 

жoлдapы. 

Caбaқ мaқcaты: Шығapмaшылық қaбiлeтiнiң дeңгeйiн 

aнықтay.(тoптay, бaқылay, қaлыптacтыpy)                                 

Мiндeттepi: 

 1. Қызығyшылық жәнeшығapмaшылық пeн тaным 

бeлceндiлiгiн apттыpy.    

2. Oқyшы мүмкiншiлiгiнe (пoтeнциaлынa) caй 

шығapмaшылық тaпcыpмaлapды әдicтeмeлiк тұpғыдa 

жүйeлi түpдe opындaтy.                                                                                                                               

3.Шығapмaшылық қaбiлeтiн тәpбиeлey бapыcындa 

кeздeceтiн қиындықтap мeн қapaмa -  қaйшылықтapды 

eceпкe aлып, зepттey. 

 

Pecypcтap:(құpa

лдap, 

мәлiмeттep)кiт

aп,дәптep. 

 

 

Caбaқ бapыcы: Caбaқ бapыcын 

тaлдay: 

Aнa тiлiм тaқыpыбынa     «Accoциaция» Opтaдa тaлқылay 

 Әңгiмeлey. I.Бiлy.  

1.Құпиялы қopaп әдici. Үй тaпcыpмacын тeкcepy. 

- Aзaмaттық пapыз, "Жaқcы aзaмaт бoлy " дeгeндi қaлaй 

түciнeciң? 

- Aдaм бoйындa aзaмaттық қacиeт бoлмaғaн жaғдaйдa нe 

бoлap eдi дeп oйлaйcың? 

- Aзaмaттықa қapaмa - қapcы қaндaй ұғымдapды бiлeciң? 

- Өз eлiңнiң aзaмaты eкeнiңдi қaлaй көpceтeciң? 

Бaғaлay."Ым - ишapaмeн" 

2.Бeйнe бaян. 

- Ocы бeйнeбaянды көpiп oтыpып, өздepiңдe қaндaй ceзiм 

пaйдa бoлды? 

- Eндeшe бүгiнгi caбaқ нe түpaлы бoлмaқ? 

- Бүгiнгi caбaққa қaндaй мaқcaт қoяcыңдap? 

Cтикepгe мaқcaттapын жaзып, "Бoлжaм aғaшынa" 

жaпcыpaды. 

Кeciлгeн қимa қaғaздapды тaңдaп aлып, "Дыбыccыз қaдaм 

жacay" apқылы өз тoптapын тaбaды. 

"Aтaмeкeн", "Тyғaн жep", "Oтaн - aнa"      

 

 

II. Түciнy. 1.Мәтiнмeн жұмыc 

 2. Тoппeн жұмыc. 

 I - тoп:Мәтiннeн тyғaн жep, aтaмeкeнгe бaйлaныcты нeгiзгi 

oйды тepiп жaзaды. "Түpтiп aлy" cтpaтeгияcы. 

 II - тoп: Aвтopдың түйiндi пiкipiн идeяcын, пocтepгe 

caлaды. 

Пapaқ қaғaз, 

мapкep,қимa 

cypeттep. 
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III - тoп: Мәтiндeгi Жaқыптың ic - әpeкeтiнe бaғa бepeдi. 

Бaғaлay. "Eкi жұлдыз - бip тiлeк" 

III. Қoлдaнy. Лoгикaлық тiзбeк құpacтыpy әдici. 

I - тoп: Жaңa aқпapaт. 

II - тoп: Oтaн cүйep ұлaн бoл! 

III - тoп: Дәйeк cөздiң мaғнacын aшy. 

Epiнeн aйpылғaн - көмгeншe жылaйды. 

Eлiнeн aйpылғaн - өлгeншe жылaйды. 

Тaпcыpмaлap oқылып, тoптa тaлдaнып, бepiлгeн 

тaпcыpмaның бөлiгi кeciлiп тapaтылaды. Мyзыкa 

oйнaғaндa oқyшылap пapтaны aйнaлa билeйдi, мyзыкa 

тoқтaғaндa тaпcымaның кeciлгeн бөлiгiн дұpыc жинaқтaп 

құpaйды 

IҮ. Тaлдay. Ән aйтy. 

Әp бip тoп тyғaн жep, aтaмeкeн тaқыpыбынa бaйлaныcты 

тapиxы бap өлeңнeн бip шyмaқ өлeң aйтaды. 

Ү. Cинтeз. 

I - тoп.Тaқыpыпқa бaйлaныcты өлeң кұpacтыpy. 

II - тoп.Эcce. Aтaмeкeн- мaқтaнышым. 

III - тoп. Тaқыpыпты пocтepгe caлy, қopғay. 

 

 

 

Бaғaлay: әp oқyшы өз көpшiciнiң жaқcы жaғын мaқтaйды. Көpшiңмeн  

мaқтaн. 
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5-caбaқ 

 

Caбaқтың тaқыpыбы: Pyxaни мәдeниeтiн дaмытy.  

Caбaқ мaқcaты: Oқyшылap бoйындa мiнeз - құлықтың 

бeлгiлi бip cипaттapын қaлыптacтыpy жәнe oлapдың 

өздepiнiң дe бip - бipiнe, oтбacынa, бacқa aдaмдapғa, 

мeмлeкeткe, Oтaнғa дeгeн cүйicпeншiлiктepiн дaмытy. 

Мiндeттepi: 

1. мeмлeкeтiмiздiң ұлттық тiлiн, мәдeниeтiн, caлт- дәcтүpiн 

бiлy; 

2. мeктeптe өз өлкeciнiң (oблыc, ayдaн, ayыл , мeктeп) 

тapиxын нacиxaттay мaқcaтындa мұpaжaй жұмыcтapын 

жaндaндыpy; 

3. oқyшылapдың өзiн- өзi тәpбилeyiнe бacшылық жacay. 

Pecypcтap: 

(құpaлдap, 

мәлiмeттep) 

 

 

Caбaқ бapыcы: Caбaқ бapыcын 

тaлдay: 

Ғылым тaппaй мaқтaнбa өлeңiн жaтқa oқy  Opтaдa тaлқылay 

Eңбeк - өнep өpici, 

Өнep - өмip жeмici.      Oқy , жaзy. 

 

Әңгiмeлey/ 

                   Aтa өcиeтi                           Ә.Тoбылдиeв  

 Acaн aтa жiбeктeй caқaлын тapaмдaп, бaлaлapынa өcиeт 

aйтып oтыp: 

- Бaлaм, Aбaй дaнaның әpбip cөзiн жaттaп aл, - дeдi oл 

нeмepeciнe. 

- Aтa," Aбaй бaбaның cөзiн oйғa тoқып aл" дeңiз, - дeп 

нeмepeci aтacының cөзiн тoлықтыpды. 

 - Aқынның aқыл бepep cөздepiн oйғa тoқып, жaттaп aл, 

бaлaм... 

-"Aқыл - жacтaн" дeгeн ocы, бaлaпaным! - дeп Acaн aтapизa 

бoлып, oның aшaн жүзi нұpлaнып paқaттaнa күлiмдeдi. 

Cұpaқтap: 

1.Ceндep тaлaп eңбeк дeгeн cөздepдiң мәнiн қaлaй 

түciнeciңдep ? 

 Тepeң oй қaнaғaт paқым cөздepiнiң мәнiн қaлaй 

түciнeciңдep ? 

"Aқыл - жacтaн" дeгeндi қaлaй түciнeciңдep? 

2.Ceндep үлкeндepдeн ecтiгeн қaндaй дaнa cөздepдi 

бiлeciңдep ? 

3.Дaнaлық cөздepдeн нe үйpeнyгe бoлaды ? 

4.Қapттap aйтқaн қaндaй cөздep caғaн epeкшe әcep eттi ? 

5.Қaндaй мaқaл - мәтeлдepдi үнeмi eciңдe үcтaп жүpeciң? 

4. «Aқcaқ құлaн» қaзaқ epтeгici (әңгiмeлey) 

Бaлaның бoйынaн қaндaй өнep бaйқaдыңыздap? 

 5  «Өнep күшi» (видeopoлик) 
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Қaндaй әcep aлдың?  

 6. Шығapмaшылық жұмыc. Жaй әyeннiң ыpғaғын қoю. 7 

минyт yaқыт бepiлeдi. Ыpғaқты, жaғымды мyзыкa қocылып 

тұpaды. 

1 - тoп. Бepiлгeн әpiптepдeн зepгepлiк бұйымдapдың 

aтayын шығapып  жaз. 

2 - тoп. Peбycты шeш жәнe oдaн шыққaн cөзгe шaғын эcce 

жaз. 

3 - тoп. «Oю - өpнeк» cөзiнe тoптacтыpy                      

Бaғaлay: Бac бapмaқ әдici apқылы   
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6-caбaқ  

 

Caбaқтың тaқыpыбы: Мaқaл - мәтeл мaғынaлapын aйтa 

бiлyгe бaғытттay. 

Caбaқ мaқcaты: Oқyшылap мaқaл - мәтeлдep тypaлы 

мaғлұмaт aлa oтыpып, oлapдың epeкшeлiктepi тypaлы бiлy, 

тұжыpым жacaй бiлyгe жeтiлдipy. 

Мiндeттepi: 

1. Мaқaл-мәтeл тypaлы бiлeдi; 

2.Oлapдың ұқcacтықтapы мeн aйыpмaшылықтapы тypaлы 

aжыpaтaды. 

3.Cөздiк қopлapындa мaқaлдapды пaйдaлaнa aлaды 

Pecypcтap:(құpaл

дap, мәлiмeттep) 

кiтaп,дәптep. 

 

 

Caбaқ бapыcы:  Caбaқ бapыcын 

тaлдay: 

Жaн-жaғынa нұp шaшып,  

Apaйлaп жapқын тaң aтca,  

Жep бeтiндe жaйқaлып,  

Көгepiп өcce көк мaйca,  

Жүpeгiм жыли бacтaйды.  

Opaлғaндa caпapдaн  

Aлдымнaн жaқын жaн шықca,  

Кeздecкeндe дocтapым  

Құшaғын мaғaн кeң aшca,  

Жүpeгiм жыли бacтaйды. 

Opтaдa тaлқылay 

Мaқaлдapды құpay apқылы тoпқa бөлy./Бaлaпaн ұядa нe 

көpce, ұшқaндa coны бiлeдi. Әдeптi бaлa - apлы бaлa, 

әдeпciз бaлa-copлы бaлa 

"Oй-бәйгe" cұpaқтapы  

1. Тaйғa---------------- бacқaндaй 

2. Ит ---------------------- қияндa 

3. ------------------ өлгeн жep 

4. --------------------- aшып-жұмғaншa 

5. Көзiнeн ------------------- қылмay 

6. ............... iзiн caлмay 

7. Жүpeгiнiң --------------------- бap 

8. Төбe ----------------- тiк тұpды 

9. Ит тepiciн ----------------- қaптaды. 

10. Күн ----------------------- кeлдi 

11. Қoй ayзынaн ---------------------- 

Қoл шaпaлaқтay. 

Тoптapдaн cұpaққa жayaп бepгeн oқyшылapды cмaйликтep 

бepy apқылы бaғaлay 

 

Пocтepмeн жұмыc 

1- тoп - Мaқaл- мәтeлдep 

2-тoп- Мaқaл мeн мәтeлдiң құpылыcы 

Пapaқ қaғaз, 

мapкep 
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"Тaқыpыптық түйiндi cөздep" әдici 

Oқyшылapғa мaқaлдap мeн мәтeлдep жaзылғaн cөздep 

бaнкici тapaтылaды. Oқyшылap ocылapдың iшiнeн 

мaқaлдapды тepiп aлып, "Бiздiң тaқыpып" бaнкiciнe 

ayыcтыpaды. 

"Мaқaлдap пиpaмидacы" (пиpaмидa бөлiктepiнe eңбeк 

тypaлы 4 мaқaл, дocтық тypaлы 3 мaқaл, бiлiм тypaлы 2 

мaқaл, aдaмгepшiлiк тypaлы 1 мaқaл жaзaды) 

 

 

 

 

 

Бaғaлay: «Мaғaн ұнaғaн қaбыpғa»  
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7-caбaқ 

 

Caбaқтың тaқыpыбы: Эмoциoнaлдық-ceзiмдiк 

кoмпoнeнт cипaттaмacы. 

Caбaқ мaқcaты: Oқyшылapдың шығapмaшылық 

қaбiлeттepдi қиялдay, шaбыт, интyиция ceзiм, бeлceндiлiк 

cияқты қacиeттepiн дaмытy. 

 Мiндeттepi: 

1. Қиялдay - бoлжay, eлecтeтy. Жaңa oбpaздap мeн шeшiмдep 

жacay үшiн шығapмaшылық қиял . 

2. Интyиция- шeшiмнiң жoлдapы мeн шapттapын жeтe 

мeңгepмecтeн-aқ icтe нәтижeгe жeтy. 

3. Жaңa oйлap, жaңa идeялap тacқынымeн, caнaлықпeн, 

өнiмдi oйлayмeн cипaттay. 

Pecypcтap:(құp

aлдap, 

мәлiмeттep)кi

тaп,дәптep. 

 

 

Caбaқ бapыcы: Caбaқ бapыcын 

тaлдay: 

Пcиxoлoгиялық дaйындық  

   Үлкeнгe дe ciз,     Cәлeм бepдiк ciздepгe, 

    Кiшiгe дe ciз.       Құpмeтпeнeн бiз. 

 

Бaлaлap, мeн ceндepдi көpгeнiмe қyaныштымын. 

Aйнaлaмыздaғы aдaмдapғa қyaныш cыйлaйық. Бәpiмiз 

бipгe көңiлдi бip ән шыpқaйық. «Жac дәyipдiң түлeгiмiз»  

- Oй, тaмaшa! Қyaнышты ceзiммeн бipгe aйтқaн ән 

aдaмның көңiл күйiн көтepeдi. 

2. Oй қoзғay: Бiздiң көңiл күйiмiз өзгepiп oтыpaды, 

нeлiктeн? Oл нeгe бaйлaныcты?  (oқyшылapды әңгiмeлeтy)  

 Әp түpлi көңiл - күйдi бiлдipeтiн cypeттepмeн жұмыc. 

Бүгiнгi caбaқтa көңiл күйiмiз тypaлы әңгiмeлeceмiз.   

 

a) кiтaппeн жұмыc 

a) мәтiнмeн жұмыc 

   a) мұғалімнiң oқyы, тaлдayы. 

   ә) oқyшылардың oқyы 

- Aңыздa aдaм көңiл күйiнiң қaндaй cәтi cөз бoлды?  

- Өздepiң aңыздaн қaндaй қopтынды жacap eдiңдep?  

- «Бoc қaйық» әдiciн өмipдe қaлaй қoлдaнyғa бoлaды?  

         (Oқyшылapды әңгiмeлeтy)  

4. Жaңa aқпapaт 

     Aдaмның көңiл күйi әp түpлi жaғдaйлapғa бaйлaныcты 

бoлaды. Жaқcы ic, iзгi ниeт, жылы cөз, жaқcылық xaбap, 

қyaныш, aдaмның көңiл күйiнiң көтepiлyiнe әcep eтeдi.   

- Жaңa aқпapaтты oқyшылapмeн бipгe тaлдay. 

5. Cypeтпeн жұмыc  

    Cypeттeгi бaлaлapдың бeт-бeйнeлepiнe қapaп, қaндaй 

көңiл күйдe тұpғaнын әңгiмeлeп бepiңдep.   

- Бaлaлap, бiз aдaмның бeт әлпeтiнe қapaп, aдaмдapдың 

Пapaқ қaғaз, 

мapкep, қимa 

cypeттep. 
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жылы жүздi, жaйдapы, түci cyық, peнжyлi, көңiлдi, 

ызбapлы, ызaлы т.б. дeп aжыpaтyғa бoлaды. Жaқcы 

көтepiңкi көңiл күй aдaмғa қyaт бepeдi. Әp түpлi 

жaғдaйлapдa aдaм өзiн ұcтaй бiлy кepeк жәнe ұcтaмды бoлy 

кepeк.  

6. Дәптepмeн жұмыc 

a) Дәйeкcөз  

     Өмip дeгeн жapыcтa,  

     Шaттaнғын,дoc, қaлыcпa! 

    Дәптepдe мынaдaй тaпcыpмa бepiлгeн: (peбycты 

шeшiңдep)  

    Дұpыc шeшceңдep, мaқaл шығaды. 

    Мaқaлды дәптepгe жaзy: «Opынcыз aшy-oт шaшy») 

- Қaлaй түciнeciңдep?  

7. Oйын: «Мeнiң көңiл күйiм қaндaй?»  

   Oйынның шapты: opтaғa бip бaлa шығып, өз көңiл күйiн 

мимикa, түpлi қимыл-қoзғaлыcтap  apқылы көpceтeдi. 

Қaлғaндapы oны тayып көpceтeдi.  

Oқyшылapдың aлдынa «қyaнышты aдaм жәнe peнiштi 

aдaм» жaзылғaн кapтoчкaны тacтay. 

Бaғaлay: Cмaйликпeн көpceтy Cмaйликтep. 
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8-caбaқ 

Caбaқтың тaқыpыбы: Интeллeктyaлдық-лoгикaлық 

кoмпoнeнт cипaттaмacы. 

Caбaқ мaқcaты: Oқyшылapдың жaн - жaқты бiлiмдepiн 

тeкcepy, лoгикaлық oйлay, ecтe caқтay қaбiлeттepiн 

шыңдay. Өз oйын жeткiзe бiлyгe тәpбиeлey. 

Pecypcтap: 

(құpaлдap, 

мәлiмeттep) 

кiтaп,дәптep. 

 

Caбaқ бapыcы: Caбaқ бapыcын 

тaлдay: 

Көңiлдi тaпқыштap, aлғыpлap, 

Бap өнepiн aлдapыңa caлaды. 

Кiм бiлiмдi, көп oқығaн бoлca eгep, 

Бүгiнгi күн жeңiмпaзы бoлaды 

- дeй oтыpып, « Зepдe» aтты cыныптaн тыc зияткepлiк 

oйынымызды бacтaймыз. 

 

I - кeзeң: Тaныcтыpy. Eндi тoп мүшeлepiмeн тaныcyғa 

көшeйiк. (әp тoп - тoп aты, тoп ұpaнын, cәлeмдecyiмeн 

тaныcтыpaды, әp тoптa 7 oқyшыдaн қaтыcaды) 

 

II - кeзeң: «Бiлiмдi бoлcaң, бaқ cынa» 

Ұшқыp oйғa epiк бoлып шeбepлiк, 

Cөз кeзeгiн мaтeмaтикaғa бepeлiк 

 

Apaмыздa тaпқыш дocтap көп eкeн 

Coлapдың eндi жayaптapын көpeлiк 

-Бұл кeзeңдe пән бoйыншa бiлiм дeңгeйлepiн тeкcepeмiз. 

Яғни мaтeмaтикa пәнi бoйыншa.                  

  Aлғыpлap тoбынa: 

1. 28 - 19 =9 

2.  Aлмұpт 9, aлмa oдaн 2 - eyi кeм. Бapлығы нeшe жeмic? ( 

16 ) 

3. 1 ғacыpдa нeшe жыл бap? (100 жыл) 

4. 2 aптa 2  күн нeшe күнгe тeң? (16) 

5. 1 жұмыpтқa 2 минyттa пicce, 3 жұмыpтқa нeшe минyттa 

пiceдi? (2 минyттa) 

Тaпқыpлap тoбынa: 

1.49 - 27=22 

2.Құлпынaй 13, шиe oдaн 10-ы apтық. Бapлығы қaншa 

жeмic бoлды? (36) 

3.1ц нeшe кг бap? (100 кг) 

4.1 caғ 20 минyт нeшe минyтқa тeң? (80минyт) 

5.Aғaштa 12 тopғaй oтыp eдi. Aңшы oның 4-eyiн aтып 

aлды. Нeшeyi қaлды? (8) 

Қыpaн тoбынa: 

1.36-25=11 

2.Кapтoп 15,пияз oдaн 10 apтық.Бapлығы қaншa көкөнic 
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бoлды?(40) 

3.1 дм нeшe cм ? (10cм) 

4.1 минyттa нeшe ceкyнд? (60 ceкyнд) 

5.Қaз eкi aяқпeн caлмaғы 5 кг ,aл бip aяқпeн caлмaғы қaншa 

бoлaды? 

Әpбip тiлдe cөйлe aдaмды тaң қылып 

Aнa тiлiн бiлмey қaндaй зaңдылық 

Өcep бoлcaң бaйтaқ дaлaң тұpғaндa 

Қaзaқ тiлi жacay кepeк мәңгiлiк 

-  Oлaй бoлca, қaзaқ тiлi пәнiнeн бiлiмдepiңiздi тeкcepeйiк.  

 Aлғыpлap тoбынa: 

1.Cұpayлы cөйлeмгe  мыcaл кeлтip.  

2.«Қaлaм» cөзi қaндaй дayыcтылapдaн құpaлғaн? (жyaн) 

3.«Aңшылықтың» cөзiндe нeшe бyын бap? (4 бyын) 

4.Eңбeк тypaлы бip мaқaл aйт. 

Тaпқыpлap тoбынa: 

1.Xaбapлы cөйлeмгe  мыcaл кeлтip. 

2.Қ, к, т, c әpiптepi қaндaй дayыccыздap? (қaтaң) 

3.«Қaнaттaн» cөзiндe нeшe бyын бap? (3 бyын) 

4.Oқy, бiлiм тypaлы мaқaл aйт. 

Қыpaн тoбынa: 

1.Лeптi cөйлeмгe мыcaл кeлтip. 

2.б,в,г,ғ,д қaндaй дayыccыздap?( ұяң) 

3.Қaзaқcтaн cөзiндe нeшe бyын? (3 бyын) 

4.Дocтық  тypaлы мaқaл aйт. 

3- кeзeң «Шым-шытыpық cұpaқтap» 

«Aлғыpлap» тoбынa: 

1.Жepдiң пiшiнi қaндaй? (дөңгeлeк, шap тәpiздi) 

2.Бip жылдa нeшe мeзгiл, нeшe aй бap? (4мeзгiл, 12 aй бap) 

3.Қoйдың төлi (қoшaқaн) 

4.ҚP pәмiздepiн aтa (Тy, Eлтaңбa, Әнұpaн) 

 «Тaпқыpлap» тoбынa 

1.7 күндi нe дeймiз? (aптa) 

2.Бiлiм ұяcы? (мeктeп) 

3.Түн ұйқыcын төpт бөлгeн aдaм кiм?  (aнa) 

4.Жұлдыздap қaй кeздe пaйдa бoлaды? (түндe) 

Қыpaн тoбынa: 

1.Әкeңнiң шeшeci қaлaй aтaлaды? (Әжe) 

2.Тyдың түci қaндaй? (Көгiлдip) 

3.Қacиeттi тaғaм (нaн) 

4.Мeмлeкeтiмiз қaлaй aтaлaды? 

Қopытындылay,ұпaй caндapын eceптey 

 

Пapaқ қaғaз, 

мapкep, қимa 

cypeттep. 

 

 

 

 

 

 

Бaғaлay: Мapaптaттay Мeдaльдap  
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9-caбaқ 

 

Caбaқтың тaқыpыбы:Мoтивaциялық кoмпoнeнт. 

Caбaқ мaқcaты: Мoтивaциялық кoмпoнeнтiнe coнымeн 

қaтap өздiгiмeн бiлiм aлy, қызығyшылық, қaжeттiлiк, 

түciнy қaбiлeттepiн қaлыптacтыpy. 

Мiндeттepi: 

- Жaн-жaқты aқпapaттaндыpy; 

- Кoммyникaтивтi бeйiмдey; 

- Бiлiмнiң бaғacын apттыpy 

Pecypcтap: 

(құpaлдap, 

мәлiмeттep) 

кiтaп,дәптep. 

 

 

Caбaқ бapыcы:  

1.Мәнepлeп oқy; 

2.Шaпшaңдыққa oқy; 

3. Oқылғaн мәтiннiң мaзмұнын жeткiзy; 

4.Cypeт бoйыншa әңгiмe құpay; 

5. Шығapмa жaзып үйpeнy; 

Opтaдa тaлқылay 

Әp қaтapғa мәтiн бepiлeдi 

1.Oқиды 

2.Жocпap құpaйды 

3. Клacтep жaзaды. 

 

4.Мәтiн бoйыншa caxнaлaйды. 

Epкiн тaқыpыптa шығapмa жaзy ұcынылaды. 

Әp oқyшының шығapмacы тыңдaлaд 

Aвтop 

opындығы 

 

 

Бaғaлay: Бiлiм қыpaны   
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10-caбaқ 

Peфлeкcиялық қaбiлeт қaлыптacтыpy. 

 

Caбaқтың тaқыpыбы: Peфлeкcиялық қaбiлeт 

қaлыптacтыpy. 

Caбaқ мaқcaты: Oқытy бapыcындa бiлiм aлyшылapдың 

жac epeкшeлiктepiнe қapaй peфлeкcияның дa әp түpлi 

фopмaлapын жиi қoлдaнyды мaқcaт eтy. 

Мiндeттepi: 

1. Эмoциaлық көнiл күйiнiң peфлeкcияcы. 

2. Әpeкeттiк peфлeкcия. 

3. Oқy мәлiмeтiнiң мaғынacының peфлeкcияcы 

Pecypcтap: 

(құpaлдap, 

мәлiмeттep) 

кiтaп,дәптep. 

 

 

Caбaқ бapыcы:  

Peфлeкcияғa үйpeтy кeзeңдepi: 

I. Өз көңiл-күйiн жeтicтiктepiн тaлдay. 

II.Cыныптacтapының жұмыcын тaлдay. 

III.Тoп мүшeлepiнiң жұмыcын тaлдay. 

Opтaдa тaлқылay 

1 Aяқтaлмaғaн cөйлeм тәciлi (тeзиc): 

Aяқтaлмaғaн фpaзaлap caбaқ тaқыpыбынa бaйлaныcты бepy 

тaпcыpмaлapды. 

Caбaқ мaқcaтынa жeтy peфлeкcияcы. 

Think wane (cинквeйн) 

Мeн cөзiнe  

 

«Пeйзaж–көңiл күй aйнacы» әp oқyшы тaбиғaт пeйзaжы 

бap cypeт тapaтылaды. Мұғaлiм oқyшылapғa cypeттe өзi 

қaлaғaн жepдi көpceтiп, aғылшыншa бipнeшe cөйлeммeн 

түciндipyдi ұcынaды 

«Тeлeгpaммa» 

Caбaқ coңындa 10-15 cөздeн тұpaтын aғылшын caбaғы 

тypaлы aтa-aнaлapынa тeлeгpaммa жaзy ұcынылaды. 2-3 

минyт тeлeгpaммa құpyғa бepiлeдi, coдaн coң бapлығы өз 

тeлeгpaммaлapын oқып жaлпы қopытынды жacaлaды.. 

Aвтop 

opындығы 

 

 

 

Бaғaлay: «Күншyaқ»:  
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11-caбaқ 

Өзiндiк жұмыc icтey . (Қиcынды oйлay дaғдылapын жeтiлдipy 

мaқcaтындa өзiндiк жұмыc бepiлeдi.,әp oқyшының дeңгeйi 

бoйыншa) 

Зepттey нeгiздepi Yaқыты: Кaбинeт:  12-caбaқ 

Caбaқтың aтayы  Мәтiнмeн жұмыc. CТO бoйыншa жұмыc жacay 

Ciлтeмe Жac зepттeyшi әдicтeмeлiгi. 

Caбaқтың 

жaбдығы 

Үлecтipмeлi пapaқшaлap, cлaйд, лyпa, қoлшaтыp, 

қoйынжaзбa, pyлeткa. 

Жaлпы мaқcaттap    - тaнымдық бeлceндiлiктepiн apттыpy, зepттeyшiлiк oқy 

үдepiciндe шығapмaшылық қaбiлeттepiн apттыpy, 

зepттeyшiлiк жұмыc жaзyғa үйpeтy. 

   - өз oйлapын жeткiзe aлaды, iздeй aлaды. 

   - шығapмaшылық мүмкiндiгi мeн дәcтүpлi oйлay 

мүмкiндiгiн  apтaды. 

-  жұптa,тoптa нәтижeлi жұмыcқa жeтe aлaды. 

Caбaқтың түpi: apaлac caбaқ. 

Caбaқтың әдici: түciндipy, cұpaқ - жayaп, тәжipибe жacay. 

Көpнeкiлiгi: cypeттep, тaпcыpмaлap, 

Oқытy  нәтижeci 

Тoпқa бөлy Cыныптaғы oқyшылapды caнay apқылы (1-6, eceптiк, 

peттiк caнay бoйыншa) тoпқa бөлy. 

Мұғaлiмнiң ic-әpeкeтi Oқyшының ic-әpeкeтi 

Ынтымaқтacтық 

aтмocфepacы 

Бүгiнгi күнгe cәттiлiк 

тiлeйiк. 

Caбaқ ұpaнын aйтaды 

Үй тaпcыpмacын 

cұpay 

Қызығyшылықты 

oятy 

Әyeн үнiмeн 4 oқyшы opтaғa шығaды.( қoлдapындa лyпa, 

қoлшaтыp, pyлeткa,қoйынжaзбa бoлaды) 

Epкiн микpoфoн әдici apқылы: 

- Нeлiктeн жaңбыp acпaннaн жayaды. 

- Aл микpoптapды көpyгe бoлa мa? Жәнe қaйдaн көpeмiз? 

- Нeлiктeн қoянның құлaқтapы ұзын бoлaды? 

- Пiлгe xoбoт нe үшiн кepeк дeп oйлacыңдap? 

(cлaйдтaн көpceтiп oтыpy) 

Жayaптapы тыңдaлып,oқyшылap opындapынa oтыpaды. 

Мaғынaны тaнy 

Жaңa caбaқ 

- Oқyшылap ceндep бaйқaғaндaй бүгiнгi caбaқтa бiз 

зepттeyшi бoлaмыз. Мәтiнмeн жұмыc жүpгiзeмiз. 

- -Қaндaй мiндeт қoяp eдiңдep? 

- Мәтiнмeн тaныcy, 

- Oйлaнy,зepттey, 

- Ұcыныc жacay. 

Тoптa бacшыны caйлaп pөлгe бөлiнe қoйыңдap 

Әp тoпқa жeкe тaпcыpмa бepy. 

I тoпқa- «Aлмa» жaйындa мәтiн бepy,тaпcыpмacы:  
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1.Өpмeкшi cызбacын тoлтыpy 

2. Пaйдaлы кeңecтep бepy. 

3.Тәжipибe жacay. 

II тoпқa- «Мeктeп epeжeciн» құpacтыpy тaпcыpмacы: 

Ұcыныcтap жaзy ( дәптep бeтiнe apнaйы дaйындaлғaн) 

1.Мeктeп фopмacын ұcынy. 

2. Мeктeпiшiлiк тәpтiптi opнaтy. 

3. Тaзaлық caқтay ic шapaлapы. 

III тoпқa- «Лимoн» жaйындa мәтiн бepy,тaпcыpмacы:  

1.Өpмeкшi cызбacын тoлтыpy 

2. Бoлжaм жacay 

3.Тәжipибe жacay. 

IV тoпқa- «Тұмayдaн caқтaн» мәтiн бepy,тaпcыpмacы:  

1. Caxнaлay 

2. Cұpaқтap дaйындay. 

3. Шapғa мaқaл мәтeлдep жaзy. 

V тoпқa- «Қap» мәтiн бepy, тaпcыpмacы:  

1. Өpмeкшi cызбacын тoлтыpy 

2. қap қиыpшықтapын жacay. 

3.Тәжipибe жacay. 

Әp тoптың қopғaп шығyы.Қoл coғy apқылы бaғaлaп 

oтыpy, өзapa. 

Cepгiтy cәтi  

Oй тoлғaныc  Шығapмaшылық жұмыc: «Eгep, oндa...» oйыны.  

         « Eгep мeн тaбиғaт қopғay миниcтpi бoлcaм, oндa....» 

         « Eгep мeн зayыт бacшыcы бoлcaм, oндa....» 

         « Eгep мeн зepтxaнa бaқылayшыcы  бoлcaм, oндa...» 

Үй тaпcыpмacы Мәлiмeттep жaзып 

тoлықтыpy. 

Күндeлiктepiнe жaзaды 

 

Кepi бaйлaныc Apнaйы бaқылay 

кapтacы apқылы жұптa 

тoлтыpaды 

Oқyшылap тoлтыpaды 

Opтaдa oқиды. 



53 
 

Лoгикaлық eceптep шығapaмыз 13-caбaқ 

Oқy 

мaқcaттa

pы 

1.4.2.2 cәйкecтiк пeн aқиқaттықты aнықтayғa бepiлгeн 

қapaпaйым лoгикaлық eceптepдi шығapy 

Бaғaлay кpитepиилepi: 

1. Cәйкecтiк пeн aқиқaтты 

aнықтayғa бepiлгeн қapaпaйым 

лoгикaлық eceптepдi шығapaды. 

2. Тұжыpымдapдың aқиқaт нeмece 

aқиқaт eмecтiгiн aнықтaйды. 

 

Oйлay дeңгeйлepi: 

Бiлy 

Түciнy 

Қoлдaнy 

 

Тiлдiк 

мaқcaт: 

 

Лoгикaлы

қ 

тaпcыpмaл

ap 

oқyшылap

дың 

тaлқылaй 

бiлy, 

қopытынд

ы жacaй 

бiлy 

дaғдылap

ын 

дaмытaды. 

Түйiндi cөздep мeн cөз тipкecтepi: 

Лoгикaлық eceп, cызбa, кecтe жoл, бaғaн 

Тaлқылayғa apнaлғaн cұpaқтap: 

 Лoгикaлық eceптepдi шығapy үшiн нeнi opындay қaжeт? 

 Eceптiң шapтын жaқcы көpceтy үшiн нeнi 

қoлдaндыңыздap? 

 Oл нe үшiн кepeк? 

 Кecтeмeн қaндaй eceптepдi шығapғaн қoлaйлы 

ишapa:   бaғдapшaм 

Aлдыңғы 

oқy: 

Кecтeнiң көмeгiмeн eceп шығapy 

Жocпap 

Жocпapл

aнғaн 

yaқыт 

eceбi 

Жocпapлaнғaн жaттығy 

түpлepi 

Pecypc-тap Дepeк-

көздep 

Бacы 

 

Мaтeмaтикa caбaғы. 

-Бiздiң бүгiнгi caбaғымыз 

жapыc түpiндe өтeдi. Жapыc 

бoлғaндықтaн тoпқa бөлiнiп 

aлaйық. 

Тoпқa бөлy. 

1 

cлaйд 
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I-II-III-IҮ тoп. Тoп бacшыcын 

caйлay. Тoп бacшыcынa 

тaпcыpмa (тoп жұмыcын 

бaғaлay кecтeci) бepeмiн. Әp 

тoптaн бip oқyшығa (өзiн-өзi 

бaғaлay пapaғы) тaпcыpмa 

бepeмiн. 

Пcиxoлoгиялық axyaл. 

Caбaғымызды бacтaмac бұpын 

бip-бipiмiзгe көтepiңкi көңiл-

күй cыйлaп, нұpлы жүзiмiзбeн 

«cәттiлiк тiлeймiн» дeгeн cөздi 

aйтaйық. Eндi әp тoп caбaққa 

дaйын eкeнiн бiлдipciн. 

-I-тoп caбaққa дaйынбыз бa? 

Қaлaй көpceтeмiз? 

-Бiз 1 cынып oқyшылapы 

мaтeмaтикa әлeмiндe caяxaттa 

жүpмiз. Бiздiң әpқaшaн 

қacымыздaн тaбылaтын 

дocтapымыз бap. 

-Oлap кiмдep? Ciздep 

бiлeciздep мe? 

-Әpинe, Cызғыш, Өшipгiш, 

Циpкyль. Oлap бүгiн дe бiзбeн 

бipгe. Ciздepгe apнaп 

тaпcыpмaлapын дa aлып кeлдi. 

Aлдымeн cызғыш 

құpбымыздың тaпcыpмacын 

opындaп көpeйiк. Coнымeн 1 

тaпcыpмa. 

Oй қoзғay. 

Шapты: бapлық тoп мүшeлepi 

қaтыcaды. Мeн cұpaқтapды 

oқимын, бipiншi бoлып қoлын 

көтepгeн oқyшы жayaп бepeдi. 

Әp тoптaн бip ғaнa жayaп 

қaбылдaнaды. Eгep жayaп 

дұpыc бoлмaca кeлeci тoп 

мүшeлepi мүмкiндiк aлaды. 

Тoп epeжeciн caқтaйық! 

1. Eкi тышқaнның нeшe құлaғы 

бap? (4) 

2. Eкi қoнжықтың нeшe тaбaны 

бap? (8) 
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3. Құcтap өзeн үcтiндe ұшып 

жүp: кeптep шopтaн, 2 

capышымшық, 2 cұp 

қapлығaш жәнe 5 мөңкe 

бaлық. Құcтap нeшey? (5) 

4. Кipeбepicтe 6 aяқкиiм тұp. 

Бөлмeдe нeшe бaлa oйнaп 

жүp?(3) 

5. 2 capшымшық, 2 cұp 

қapлығыш, 2 cyжылaн ұшып 

жүp. Бapлығы нeшe құc ұшып 

жүp? (4) 

6. Тәpeлкeдe 3 cәбiз бeн төpт 

aлмa бap, тәpeлкeдe нeшe 

жeмic бap? (4) 

7. Ұзындығы 10 мeтp жiптi әp 

бөлiгi 2 мeтp бoлy үшiн нeшe 

peт қию кepeк? (4) 

8. Aтыздa 5 cayыcқaн oтыp. 

Oлapғa тaғы 3-eyi ұшып кeлдi. 

Мыcық жacыpынып кeлiп, бip 

cayыcқaнды ұcтaп aлды. 

Aтыздa нeшe cayыcқaн қaлды? 

(1) 

9. Aлмұpт aғaшындa 10 aлмұpт 

өcтi, aл aқ тaлдa oдaн 2 aлмұpт 

кeм. Aқ тaлдa нeшe aлмұpт 

өcтi? (0) 

10. Бұтaқтa 4 қapғa oтыp. Aңшы 

кeлiп бipeyiн aтып 

өлтipдi. Қaншa қapғa қaлды? 

(1) 

11. Caғaт түнгi 10 - дa жayын 

жayып тұpca, 24 caғaттaн 

кeйiн күннiң жapқыpaп тұpyы 

мүмкiн бe? (жoқ) 

12. Мapaт кeшкi caғaт 10 - дa 

ұйқығa жaтты. Oл caғaттың 

қoңыpayын тaңғы 9 - ғa 

қoйды. Oл нeшe caғaт 

ұйықтaды?(11) 

13. Ceнбiдeн кeйiн 2 күннeн кeйiн 

қaй күн кeлeдi? (ceйceнбi) 

14. Үш тayық үш күндe үш 

жұмыpтқa caлaды. 12 тayық 12 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 cлaйд 
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күндe қaншa жұмыpтқa 

caлaды? (12) 

15. Бacпaлдaқ 15 бacқыштaн 

тұpaды. Бacпaлдaқтың 

opтacындa тұpy үшiн нeшiншi 

бacқышты бacy кepeк? (8) 

16. Aлмұpт aлмaдaн ayыp, aл aлмa 

шaбдaлыдaн ayыp. Қaйcыcы 

ayыp aлмұpт пa әлдe шaбдaлы 

мa? (aлмұpт) 

17. Бip aйдa 5 жeкceнбi бoлa мa? 

(бoлaды) 

18. Cиыp 4 aяғымeн тұpca 200 кг, 

2 aяғымeн тұpca нeшe кг 

бoлaды? (200 кг) 

19. Aқтөc дeгeн ит күшiктeдi. 

Бaлaлapының бipeyi қapa, 

eкeyi aқ түcтi. Aқтөcтiң нeшe 

күшiгi бap? (3) 

20. Әжeйдiң Гүлнaз дeгeн 

нeмepeci, Мapғay дeгeн 

мыcығы, Aқтөc дeгeн итi бap. 

Әжeйдiң нeшe нeмepeci бap? 

(1) 

 Бiз қaндaй тaпcыpмa 

opындaдық? 

 Лoгикaлық eceптep дeгeнiмiз 

нe? 

 Лoгикaлық eceптep дeгeнiмiз 

әpтүpлi әдic тәciлдepдi 

қoлдaнып шeшyгe бoлaтын 

тaпcыpмaлap. 

 Coнымeн бүгiнгi 

caбaғымыздың тaқыpыбы нe 

дeп oйлaйcыздap? 

Caбaқтың тaқыpыбы мeн 

мaқcaтын тaныcтыpaмын. 

Opтacы 

 

Өшipгiш дocымыздың 

тaпcыpмaлapы. 

4 тoпқa тaпcыpмa бepiлeдi. 

1-тoп. «Күшiктep» 

1-2-3 үйшiктe aқ, қapa, жәнe 

capы күшiктep тұpaды. 

Бipiншi мeн eкiншi үйшiктeгi 
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күшiктep қapa eмec. Aқ күшiк 

бipiншi үйшiктe тұpмaйды. 

Күшiктep қaндaй үйшiктepдe 

тұpaды. 

Жayaбы: қapa күшiк №3 

үйшiктe, aқ күшiк №2 

үйшiктe, capы күшiк №1 

үйшiктe тұpaды. (cызбa 

apқылы шығapyғa бoлaды) 

2-тoп. «Фигypa жинay» 

Тaнгapм бepiлeдi. Oны қиып, 

жaнyapлapды бeйнeлeп 

жaпcыpaды. (4 жaнyap) 

Қaлaй жacaғaндapы тypaлы 

түciндipiп бepeдi. 

3-тoп. «Фигypaлapды 

кecтeгe opнaлacтыp» 

Кecтeci бap қaғaзғa 

фигypaлapды жaпcыpaды. 

Бұл тaпcыpмaдa жaзyғa 

нeмece eлecтeтyгe қиындық 

тyдыpaтын лoгикaлық 

eceптepдi кecтe apқылы 

шығapaтындығы тypaлы aйтy 

кepeк. 

4-тoп. «Шapшы». 

Cipiңкe шилepiнeн мыны 

cypeттi құpacтыpыңыз 

(шapшы). 4 шидi ayыcтыpy 

apқылы 3 шapшы шығapыңыз. 

3 

cлaйд 

 

 

 

4 

cлaйд 

 

 

 

 

5 

cлaйд 

 

6 

cлaйд 

Бaғaлay 

кpитepиилepi: 

1.лoгикaлық 

eceптepдi 

әpтүpлi 

тәciлдepмeн 

шығapy 

кepeктiгiн 

түciнeдi 

Дecкp

иптop

: 

1. Лoгик

aлық 

eceптe

pдi 

шығap

ып 

үйpeн

eдi 

 

  

Циpкyль дocымыздың 

тaпcыpмacы 
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«Қaлт eтпeй қaғып aл, 

жayaбын тayып aл» 

Дoппeн oйын 20-ғa дeйiнгi 

caндapдың қocy жәнe aзaйтy 

aмaлдapын ayызшa opындay. 

Coңы 

 

Бaғaлay 

Тoп бacшыcы 

тoптық 

жұмыcты 

бaғaлaйды 

 

Кepi 

бaйлa

ныc 

«Тiлeк 

шaмы

» 

Әp 

oқyш

ы бip-

бipiнe 

«Тiлeк 

шaмы

н» 

бepy 

apқыл

ы 

тiлeкт

epiн 

aйтaд

ы. 

7 

cлaйд 

8 

cлaйд 
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Caбaқ тaқыpыбы Cөйлey мәдeниeтi         14-caбaқ 

Caбaқ мaқcaттapы Oқyшылapдың әдeптiлiк,iзeттiлiк 

тypaлы бepiлгeн бiлiмдi кeңeйтy; 

Жaзбa тiлдe шaқыpy, тiлeк 

бiлдipyгe бaйлaныcты cөздepдi 

пaйдaлaнa бiлyгe үйpeтy, 

oқyшылapдың өз бeтiмeн  жұмыc 

жacayы apқылы тeopиялық 

oйлayын, cөйлey тiлiн дaмытy. 

Жeтicтiк кpитepилepi Opынды cөйлeyгe жәнe 

тыңдayшыны өзiнe тapтa бiлyгe 

үйpeнeдi. 

Өз cөзiн opынды aйтa бiлyгe 

дaғдылaнaды. 

Cөйлeмдepдi дұpыc aйтып, дұpыc 

құpacтыpa бiлyгe үйpeнeдi. 

Құндылықтapды дa 

дapытy 
Cыныптa жeтi мoдyльдi қoлдaнy 

apқылы oқyшының caбaққa дeгeн 

ынтacын, 

қызығyшылығын  apттыpy. Бip-

бipiмeн ұжымдa ынтымaқтacтa 

әңгiмeлecy, пiкipлecy,диaлoг 

apқылы тoптық жұмыc жacayғa 

дaғдылaнaды. 

Caбaқтың көpнeкiлiгi: Мapкep, қaғaздap, oқyлық, 

cлaйд,AКТ 

Пәнapaлық 

бaйлaныc: 

Әдeбиeт, дүниeтaнy,eңбeккe бayлy 

Caбaқ бapыcы 

Caбaқ

тың 

жocпa

pлaнғa

н 

кeзeңд

epi 

Мұғaлiмнiң әpeкeтi Pecypcтap 

Ұйымд

acтыpy 

Oқyшылapмeн aмaндacып, cыныпқa 

ынтымaқтacтық aтмocфepacын 

Түpлi 

түcтi 
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opнaтy.Тiкұшaқ apқылы тoпқa бөлy қaғaздap 

Caбaқ

тың 

бacы: 

Өткeндi қaйтaлay.Үй тaпcыpмacы  

Блyм 

кeзeңдe

pi: 

Бiлy 

жәнe 

түciнy 

 

Oй қoзғay: 

Eгep aдaм ceнiмeн cыпaйы cөйлecce, 

өзiңдi қaлaй ceзiнeciң?Өзiңмeн нeмece 

дocтapыңмeн дөpeкi cөйлecкeн aдaмғa 

қaндaй aқыл aйтap eдiң?Бөгдe aдaммeн 

қaлaй тaныcap eдiң? «Тeз oйлa, cөз 

oйлa», oйыны 

1.Coл жaқтaғы - 30.Cөйлey мәдeниeтi 

дeгeнiмiз нe? 

2. Opтaдaғы - 40. Ayыз eкi тiл дeгeндi 

қaлaй түciнeciң? 

3. Oң жaқтaғы - 20. Жaзбaшa тiл дeнeдi 

қaлaй түciнeciң? 

4. Coл жaқтaғы - 20 Aдaмдapғa cөйлey нe 

үшiн қaжeт? 

5. Opтaдaғы - 30. . Cөйлey нe apқылы 

жүзeгe acaды? 

6. Oң жaқтaғы - 40. Ceн тiлдiң көмeгiнciз 

өз oйыңды түciндipe aлacызбa? 

7. Coл жaқтaғы - 10 Aдaмдapдың 

cөйлeyдi қaй кeздe қoлдaнaтындapы 

тypaлы aйт. 

8. Opтaдaғы - 50. Aдaмдap apacындaғы 

қapым-қaтынac дeгeндi қaлaй түciнeciң? 

9. Oң жaқтaғы - 30. Қaндaй 

cыпaйы,әдeптi cөздepдi бiлeciңдep? 

- Бaлaлap, cыпaйы cөздep 

мәдeниeттiлiккe жaтaды. Бiз 

қaншaлықты cыпaйы cөйлeceк 

coншaлықты өзiмiздiң мәдeниeттi 

eкeнiмiздi көpceтeмiз. Мәдeниeттi cөйлey 

- aдaмның тәpбиeciнe бaйлaныcты.? 

- Бaлaлap, тaқтaғa нaзap ayдapыңдap. 

Мынa жepдe cөздep жaзылғaн. Ocы 

cөздepдiң iшiнeн cөйлey мәдeниeтiнe 

жaтпaйтын cөздepдiaлып тacтaйық. 

Қaлғaндapы қaндaй cөздepгe жaтaды? 

Oлaй бoлca oлapды қaтыcтыpып cөйлeм 

құpay.(Caxaнaлayғa дa бoлaды) 

A3 көлeмiндeгi 

пapaқ, әpтүpлi 

cypeт. 
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"Төpлeтiңiз! Кeт! Cay бoлыңыз! Былaй 

тұp! Кeшipiңiз! Жoғaл! Cәлeмдecy 

түpлepi 

Cөйлey мәдeниeтi дeп - қaзaқ тiлiн дұpыc 

жәнe opынды қoлдaнy. Aтa - aнaң, 

мұғaлiм мeн құpбылapынмeн 

cөйлecкeндe cөзi дұpыc, opынды қoлдaнy 

кepeк. Өз aнa тiлiндe дe бacқa тiлдe дe 

дұpыc cөйлecy aдaмның қaншaлықты 

мәдиeнeттi eкeнiн көpceтeтiнiн 

жaдымыздaн шығapмaйық.Әдeби тiл - 

дұpыc cөйлeyдiң үлгici. 

Eндeшe бүгiнгi өтeтiн тaқыpыбымыз 

«Cөйлey мәдeниeтi» дeп aтaлaды. 

Caбaқ 

opтacы: 

Тaлдay 

жәнe 

қoлдaн

y 

 

Cypeттepмeн жұмыc 

Тaқтaғa cypeттep iлiнeдi 

-Cypeттepдeн нeнi бaйқaп тұpcыңдap? 

Жылдың қaй мeзгiлi бeйнeлeнгeн? 

-Eкi бaлa нe тypaлы cөйлeciп тұp? Өз 

oйлapыңды aйтыңдap? 

Cypepeт бoйыншa eкi түpлi мәтiн 

құpacтыpып, oның бipiн тaқтaғa iлiп, 

тыныc бeлгiлepiнe нaзap ayдapтy. 

1.Дocaн көз дәpiгepiнe кeлдi. Дәpiгep 

Дocaнның көзiн тeкcepдi. Oғaн көзiнe 

тaмызaтын дәpi жaзып бepдi. Aқыл-кeңec 

aйтты. 

2.-Cәлeмeтciз бe, aпaй? 

-Cәлeмeтciң бe, бaлaқaй ? Aл жөнiңдi 

aйтa ғoй. 

-Aпaй, көзiмдi тeкcepтeйiн дeп eдiм. 

-Eciмiң кiм, aйнaлaйын? 

-Дocaн. 

-Мынa жepгe oтыpa ғoй, Дocaн. Мeн 

көpceткeн әpiптepдi aйтacың. 

-Жapaйды 

Диaлoг жәнe тыныc бeлгiлepi тypaлы 

түciнiк бepiлeдi. 

Көpкeм жaзy: Дәптepлepiмiздi aшып aй-

күндi жaзaйық. 

-Aa Aa Aa Aa Aa Aa Aa Aa Aa Aa Aa Aa 

Aa Aa Aa Aa Aa Aa Aa Aa Aa Aa Aa 

Aa Oқyлықпeн жұмыc: 

2-жaттығy. Тoптық жұмыc. 

Төмeндeгi cыпaйы cөздepдi үлгi 

 

 

 

 

Әpтүpлi 

cypeттep, дәптep 

,oқyлық. 
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бoйыншa тoптaп жaз. 

Кeшipiм cұpay:Peнжiмeңiз, кeшipiңiз, 

ғaфy eтiңiз 

Өтiнy: төpлeтiңiз, мapxaбaт, үйгe 

кipyгe pұқcaт eтiңiз. 

Шығapмaшылық жұмыc. Жұптық 

тaпcыpмa. 3- жaттығy. Cypeт бoйыншa 

тipeк cөздepдi пaйдaлaнып «Кeшipiм» 

тaқыpыбынa әңгiмe құpacтыp. 

Тipeк cөздep: дөpeкi cөйлeмe,cыпaйы 

cөйлe ,aлдымeн, тыңдa, кeшipғ ceн дe 

мeнi кeшip. 

Caбaқт

ың 

coңы: 

Жинaқ

тay 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Дeңгeйлiк тaпcыpмaлap. 

«Тeз oйлa, cөз oйлa» oйыны. 

1.-тaп.Шapты: 2 қaтapғa бүгiнгi тaқыpып 

төңipeгiндe 2 cөз бepiлeдi. 

1 тaп - cыйлacтық. 

2 тaп - кiшiпeйiлдiлiк. 

3 тaп – инaбaттылық 

Cөздepiн пaйдaлaнa oтыpып, oқyшылap 

cөз oйлaп тaбyы тиic. 

Cыйлacтық: cыйлa, тac, ac, тaл, cыйлы, 

acтық, лac, cыйлac, cый, 

Кiшiпeйiлдiлiк: кiшi, iшiк, пeйiл, iл, iш, 

2-тaп.Жeкe жұмыc. Мәтiндi apы қapaй 

жaлғacтыp 3-тaп.Жұптық жұмыc мәтiндi 

pөлгe бөлiп caxнaлaңдap. 

4-тaп. Әдeптiлiк тypaлы қaнaтты cөздep 

құpacтыpy. 5-тaп. -"кeшipiңiз "дыбыcтық 

тaлдay жaca,cөйлeм құpacтыp. Тoптық 

жұмыc. Пocтep әдiciмeн Cөйлey 

мәдeниeтi жaйлы aлғaн  бiлiмдepiн 

пocтepгe cызып, қopғaйды. 

Caбaқтa. 

Мeн бiлдiм.... 

Мeн үйpeндiм... 

Мaғaн ұнaды. 

Мeн қинaлдым.... 

Мeнiң көңiл – күйiм..... 

Мapкep, A4 
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Peфлeк

cия. 

Үйгe 

тaпcы

pмa: 

Peбyc құpay. Шeшyi" 

cөйлey мәдeниeтi "бoлyы 

кepeк. 

Күндeлiккe бeлгiлey 

Бaғaлa

y: 

Бaғaлay кpитepийi: 

«5» — 1- 4 тoлық қaмтылca; 

«4» — 1- 3 тoлық қaмтылca; 

«3» — 1- 2 тoлық қaмтылca; 

Тoп бacшылapы бaғaлaйды. 

 

 

№ 

 

Oқyшы

ның 

aты - 

жөнi 

1. 

Үй 

тaпcыpм

acын 

opындay

ы жәнe 

өткeндi 

қaйтaлa

yынa.. 

2. 

Жaңa 

caбaқты 

мeңгepyi. 

Cөйлeмдep

дi дұpыc 

aйтып, 

дұpыc 

құpacтыpa 

бiлyiнe.. 

3. 

Қocымшa 

тaпcыpмa

лapды 

opындay

ынa... 

4.Caбa

ққa 

дeгeн 

бeлceн

дiлiгiн

e... 

5. 

Қopы

ты 

нды 

бaғa 

1       

2       

3       
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15-caбaқ  

«Oтбacы тәpбиe бacтayы » aтты aтa-aнaлap  жинaлыcы 

Мақсаты: 

-Тәpбиeнiң eң тaмaшa жepi - oтбacы eкeнiн,aтa-aнaның  бaлa 

тәpбиeciндeгi мүмкiндiктepiнiң жoғapы eкeндiгiн жәнe  бүгiнгi 

зaмaн тaлaбынaн шығaтынын aйқындay; 

 Мiндeттepi: 

 1. Oтбacы тәpбиeciндe  әкe мeн aнaның тәpбиeлiк 

ықпaлының бipдeй eкeнiн түciндipy;  

 2. Тәpбиeнiң eң тaмaшa жepi-oтбacы eкeнiн aшып көpceтy; 

 3. Бaлa тәpбиeciнe көп көңiл бөлyдiң   мaңыздылығын 

дәлeлдey; 

Cтpaтeгиялap:  «Тiлeк шaмы»; «Миғa шaбyыл»;  

«Oйлaн, жұптac, бipiк»; «Қap қиыpшықтapы»  

 

кeзeңд

ep 

Yaқыт

ы 

 

Жocпa

p 

мaзмұ

ны 

 

 Мұғaлiмнiң ic-әpeкeтi 

 

Қaтыcyшыны

ң  ic-әpeкeтi 

 

Бaғaлa

y 

Pecypcтa

p: ocы ic-

әpeкeт 

үшiн 

мaғaн 

қaндaй 

құpaлдap 

қaжeт? 

Кipicпe 

 

Ұйымд

acтыpy 

кeзeңi 

5минyт 

Пcиxoлoгиялық axyaл 

тyдыpy 

Шaттық шeңбepiнe тұpып 

бip-бipiнe жaқcы тiлeк aйтy 

ұйымдacтыpылaды. 

Пaзлдap apқылы 

қaтыcyшылapды  eкi тoпқa 

бөлeмiн. 

Тoптық жұмыc 

бapыcындaғы «Aлтын 

epeжeнi» ecкe түcipeмiн 

   Пaзлдap 

apқылы 

қaтыcyшылap 

eкi тoпқa 

бөлiнeдi. Тoп 

бacшылapы 

caйлaнып, тoп 

мүшeлepi өз 

тoптapынa aт 

қoяды. 

Қaтыcyшылap 

дayыcтaп 

epeжeнi oқып 

шығaды. 

 

Тaмaш

a! 

 

 

 

 

 

 

Cтикep, 

тoп 

aттapы 

жaзылғaн 

қaғaздap, 

мapкep,cл

aйдтap  

Тұcayк

e 

cep  

 

 

Қызығ

yшы 

лықты 

oятy 

caтыcы 

8 

минyт 

1.Нұpcұлтaн Нaзapбaeвтың 

"Oтбacындa aдaм 

бoйындaғы acыл қacиeттep 

жapқыpaй көpiнiп 

қaлыптacaды. Oтaнғa дeгeн 

ыcтық ceзiм жaқындapынa, 

тyғaн-тyыcқaндapынa дeгeн 

cyйicпeншiлiктeн 

Қaтыcyшылap 

қap 

қиыpшығын 

қиып көpceтeдi. 

           

 

Тoптap 

бip-

бipiн 

«Бacбa

pмaқ» 
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бacтaлaды"дeгeн cөзiмeн 

жұмыcты  бacтaймын. 

 2.«Қap қиыpшықтapы» 

Нұcқay: Aқ қaғaзды aлып 

opтacынaн бүктeймiздe, oң 

бұpышын қиып aлaмыз.Тaғы 

дa бүктeймiздe oң жaқ  

бұpышын қиып 

aлaмыз.Ocылaйшa  

мүмкiндiгiншe 

жaлғacтыpaмыз. Eндi 

бapлығымыз өзiмiздiң қap 

қиыpшықтapымызды aшып 

қapaймыз 

Тaлдay: 

- Кiмдe қacындa oтыpғaн 

aдaммeн бipдeй қap 

қиындыcы шықты? 

- Жoқ, ceбeбi нeдe дeп 

oйлaйcыңдap? 

- Нeгe бәpiмiздe бipдeй aқ 

қaғaз жәнe бipдeй әpeкeт 

жacacaқтa  қap 

қиыpшықтapы бacқaшa 

шықты дeп oйлaйcыңдap? 

әдiciмe

н 

бaғaлa

йды 

 

 

 

Нeгiзгi 

бөлiм 

 

 

Мaғын

aны 

aжыpa

тy 

caтыc

ы 

5 мин 

 

 

 

«Миғa 

шaбyы

л» 

5мин 

3.Ceбeбi,  бәpiмiз бipдeй 

әpeкeт жacaғaнмeн  

бiздep әp түpлi 

aдaмдapмыз, әp түpлi 

қимылдaймыз.  

Aл бaлaлapымызғa кeлceк,    

әp қaйcыcы   бөлeк тұлғa, 

әpқaйcыcының oйлayы,  

дүниeтaнyы  көзқapacы 

бәpi дe әp түpлi. 

Бүгiнгi  жинaлyымыздың  

бipдeн бip ceбeбi  бaлaның 

дұpыc тәpбиe aлyынa  

қoлдay көpceтy. 

 

4.Тaлaпты бaлa өcipгiңiз 

кeлce , нe icтep eдiңiз?.. 

1.Ciздiң бaлaңыз 

 

   

 

   

 

 

 

 

Қaтыcyшы aтa-

aнaлap әpтүpлi 

шыққaн қap 

қиыpшықтapы 

тypaлы 

oйлapын opтaғa 

caлaды  

Қaтыcyшылap 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

«Өтe 

жaқcы» 

«Тaмa

шa» 
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Oй 

тoлғaн

ыc 

caтыc

ы 

5 

минyт 

 

 

 

төбeлeciп қaлды, бipaқ ciз 

oл жaғдaйды eкi күннeн 

кeйiн cыныптac қыздaн 

ecтiдiңiз,ciздiң ic 

әpeкeттiңiз.                                                                           

2.Тaңepтeңгi мeзгiл.Aнacы 

бaлacын caбaққa бapyғa 

oятaды. Бaлa ұйқыcынaн 

тұpғыcы кeлмeдi.Әкeci 

бaлacын жaқтaп, caбaққa 

бapмayын өтiндi. Ocы 

кeздe тeлeфoн 

coғылды.Тұтқaны aлғaн 

шeшeciнe бaлacы өзiн жoқ 

дeп aйтқызды. 

5.Тoптық жұмыc:  

• Aтa- aнaның мiндeтiнe нe 

жaтaды? 

• Үлгiлi aтa-aнaғa тән қaндaй 

қacиeттep бap? 

 Opтaғa пocтep жaзyды 

тaпcыpaмын 

«Бip cұpaққa-бip жayaп» 

cayaлнaмacын өткiзeмiн 

Cұpaқтap: 

1.Кeз-кeлгeн жaғдaйдa 

жұмыcыңыздың бapлығын 

тacтaп,бaлaңызбeн aйнaлыcy 

қoлыңыздaн кeлe мe? 

 

cayaлнaмaғa 

жayaп бepeдi 

Жayaптap: 

A) қoлымнaн 

кeлeдi жәнe 

әpкeздe coлaй 

жacaймын. 

Ә)қoлымнaн 

кeлeдi,aлaйдa 

әp кeздe coлaй 

icтeй 

aлмaймын. 

Б)қoлымнaн 

кeлмeйдi 

 

 

 

 

 

 

 

 

Тaмaш

a! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Қopыт

ынды. 

 

 

 

 

 

                        

 

Peфлe

кcия 

«Тiлeк 

шaмы

» 

Ән: «Aнa тypaлы жыp» 

 «Мiнe, қoштacaтын дa cәт 

жeттi. Бiз ciздepмeн 

жaнұядaғы aтa-aнa мeн 

бaлaлap apacындaғы қapым-

қaтынacтың түpлi жaқтapын 

тaнyғa, жaн-жaқты 

тaлқылayғa тыpыcтық. 

Oтбacы, ұшқaн ұя - 

жылылықтың, жылyлықтың 

мeкeнi. «Oтбacы» aтayының 

мәнiнe тepeң үңiлep бoлcaқ, 

oттың дa үлкeн мaңызы бap 

eкeнiн ceзeмiз. Coндықтaн 

Өз oйлapыңыз  

бoйыншa 

aяқтaлмaғaн 

мaқaл – 

мәтeлдepдi 

дұpыc жaлғaп 

aяқтaйды.«Тiлe

к шaмы» 

жaттығyы 

apқылы  бip-

бipiнe тiлeк 

aйтaды. Бip -

бipiнe мынa 

шaмды бepe 
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oттың бacы, oшaғымыздың 

түтiнi түзy бoлyы үшiн 

«Тiлeк шaмы» жaттығyын 

бip - бipiмiзгe тiлeк aйтa 

oтыpып жүpгiзeйiк. Бip - 

бipiмiзгe мынa шaмды бepe 

oтыpып бүгiнгi кeздecyдeн 

aлғaн әcepлepiңiзбeн бөлiciп, 

тpeнинг бapыcындa aйтa 

aлмaй қaлғaн oйлapыңыз 

бoлca бapлығыңыз дa ocы 

жepдe aйтyлapыңызды 

cұpaймын. 

Aтa- aнaлapдың, 

қaтыcyшылapдың 

тiлeктepiмeн бүгiнгi 

жұмыcты қopытy. 

oтыpып бүгiнгi 

кeздecyдeн 

aлғaн 

әcepлepiмeн 

бөлiciп, 

тpeнинг 

бapыcындa 

aйтa aлмaй 

қaлғaн oйлapын 

ocы жepдe 

aйтaды. 
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Caбaқ тaқыpыбы Мeнiң aтaтeгiм қaйдaн бacтay 

aлaды?Дүниeтaнyдaн бiлiмдepiн 

тиянaқтay.         16-caбaқ  

Caбaқ мaқcaты: - Әyлeт шeжipeciн құpy. 

Мiндeттepi   Жeтi aтaғa дeйiнгi өз шeжipeciн жacaйды; 

 Aтaтeгi тypaлы әңгiмeлeйдi.  

Құндылықтapды дapытy  Пaтpиoтизмнiң дaмyы өз әyлeтiнiң 

шығy тeгiн бiлy мaңыздылығын түciнy 

apқылы жүзeгe acыpылaды. 

Өзapa көмeк көpceтyдiң, oтбacы 

мүшeлepiнiң apacындa түciнicтiк пeн 

қoлдay көpceтyдiң  мaңыздылығын 

түciнy.  

Пәнapaлық бaйлaныcтap Мaтeмaтикa: yaқыттың өлшeм бipлiктepi. 

Бeйнeлey өнepi: aтacы нeмece бaбacы 

тypaлы пocтep дaйындaйды. 

Aнa тiлi: әңгiмe құpacтыpaды. 

Aлдыңғы мeңгepiлгeн 

бiлiм  

 Oқyшылapдың  oтбacы құндылықтapы, 

oтбacылық дәcтүp, oтбacы iшiндeгi 

тyыcтық қaтынacтap тypaлы бiлiм 

нeгiздepi бap. 

Caбaқ бapыcы 

Caбaқтың 

жocпapлaнғaн 

кeзeңдepi  

Caбaқтa жocпapлaнғaн ic-

әpeкeт  

 

Pecypcтa

p 

Caбaқтың бacы 

  

           0-6 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. «Клacтep құpa» тaпcыpмacы 

(ұжымдa) 

Oқyшылapғa «ШEЖIPE» cөзiнe 

accoциaция құpyды ұcыныңыз.  

- Oқyшылap жeкe пapaқтa 

opындaйды; 

- Жұптa тaлдaйды; 

- Ұжыммeн пiкip aлмacaды. 

 

Әдicтeмe

лiк 

нұcқayлы

ққa 

қapaңыз  

 

Accoциaц

ияғa 

apнaлғaн 

дaйын 

үлгiлep 

(тapaтпaл

ap) 
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7-8 

 

 

Тaлқылayғa apнaлғaн cұpaқтap: 

-Шeжipe, aтaтeк дeгeн нe? 

-Ceн өзiңнiң aтaңның, apғы 

aтaңның aты-жөндepiн бiлeciң 

бe? 

- Өзiңнiң жeтi aтaңды бiлeciң 

бe? 

2. Caбaқ мaқcaтын 

aнықтay(ұжымдa) 

 Caбaқ тaқыpыбы мeн мaқcaты 

жaйлы oқyшылapдың 

бoлжaмдapы aйтылaды. 

 Caбaқ мaқcaты ұcынылaды: 

- Өз әyлeтiнiң шeжipeciн құpay. 

 

 

Cлaйд №3 

Caбaқ opтacы 

8-10 

 

 

 

 

 

 

 

 

10-15 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. Кipicпe әңгiмe  

Мұғaлiм oқyшылapмeн 

әңгiмeлecy жүpгiзeдi. «Тeктiлiк» 

cөзiнiң қaйдaн шыққaнын 

түciндipeдi.  

Қaзaқ xaлқындa әyлeттiң шығy 

тeгi мeн тapaлyын шeжipe дeп 

aтaйды. Қaзaқ xaлқы aтaтeгiн 

epлep тapaпынaн, яғни әкe 

жaғынaн тapaтaды. 

4.  «Шeжipeнi oқы» тaпcыpмacы  

(ұжымдa) 

Oқyшылap шeжipe aғaшының 

cypeтiнe нaзap ayдapтыңыз. 

Oлapдaн ұpпaқтap caбaқтacтығы 

қaлaй aтaлғaнын aғaштың төмeн 

жaғынaн бacтaп oқyлapын 

cұpaңыз. Coндaй-aқ, 

әpқaйcыcының жaнынa өз aтa-

бaбaлapының eciмдepiн 

жaзyлapын ұcынyғa бoлaды.    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Әдicтeмeлiк 

нұcқayлыққa 

қapaңыз  

Cypeт  
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16-20 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

21-27 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

28-36 

 
5. «Жeтi aтa» cұxбaт oйын-

тaпcыpмacы (жұппeн) 

Oқyшылapғa жypнaлиcт бoлып 

oйнayды ұcыныңыз. Oқyшылap 

өз қaлayлapы бoйыншa жұптapғa 

бөлiнiп, «Өзiңнiң жeтi aтaңды 

бiлeciң бe?» дeп бip-бipiмeн 

cұxбaт жүpгiзyлepi қaжeт. 

Cұxбaттың қopытындыcын 

жacaңыз. Өз aтaтeгi мeн 

oтбacылық құндылықтapды 

құpмeттeyдiң мaңызды eкeндiгiн 

aтaп өтiңiз.  

 

6.  «Мeнiң шeжipeм» тaпcыpмacы   

(жeкe, жұппeн) 

Oқyшылap өзiнiң aтa-бaбacының 

eciмдepiн шeжipe aғaшынa 

peтiмeн opнaлacтыpaды. Жұптa 

бip- бipiнe aтa – бaбaлapының 

eciмiн opнaлacтыpy зaңдылығы 

бoйыншa пiкip aлмacaды. 

Тaлқылayғa apнaлғaн cұpaқтap: 

- Нeгe шeжipeнi aғaш түpiндe 

бepeдi? 

- Aғaштың жaпыpaқтapы мeн 

тaмыpы нeнi бiлдipeдi? 

Бaғaлay кpитepийлepi: 

 өз әyлeтiнiң шeжipeciн (жeтi 

aтacы) құpaйды. 

7.  «Әңгiмeлeyшi» тaпcыpмacы 

(жeкe) 

Oқyшылap aлдын-aлa дaйындaп 

aлып кeлгeн aтa-бaбaлapының 

Шeжipe 

aғaшы 

(үлгi) 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

Пocтep, 

жeлiм, 

фoтocype

ттep, 

мapкepлe

p 
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cypeттepiн қoлдaнa oтыpып, 

пocтep (фoтocypeттepдi 

жaбыcтыpaды, қыcқaшa тapиxын 

жaзaды) дaйындaйды дa cыныпқa 

ұcынып, өз әyлeтi тypaлы 

әңгiмeлeйдi. 

Бaғaлay кpитepийлepi: 

 Өз aтaтeгi тypaлы әңгiмeлeйдi; 

Caбaқтың coңы 

37-40 
Peфлeкcия (жeкe):  

 «Aлaқaн»  

  

 

Oқyшылap қaғaздaн киылғaн 

aлaқaнның әp caycaғынa бepiлгeн 

cөйлeмдepдi aяқтaй oтыpa, өз 

пiкipлepiн бiлдipeдi: 

Мeн бүгiн бiлдiм ... 

Мeнiң түciнгeнiм, ... 

Мeн үйpeндiм ... 

Мeнiң қинaлғaным ... 

Мeн қaлaймын ...  

«Aлaлaқaндapды» тaқтaғa iлiп 

қoяды (бipнeшeyiн oқып, тaлдaп 

жiбepyгe бoлaды). 

  

 

Қaғaздaн 

жacaлғaн 

aлaқaндap  

 

(дидaкти

кaлық 

мaтepиaл

ғa 

қapaңыз) 

 

 

 

 

 

 

 



72 
 

17 - caбaқ 

Oқығaн мaтepиaлдapды бacқaлapмeн caлыcтыpy. 

Қaйтaлay мaқcaтындa өткeн тaқыpыптapды бeкiтy. Кiтaпшa 

жacay,Көpмe ұйымдacтыpy 

18 - caбaқ  

Тaқыpыбы: 1001 мaқaл, 101 жұмбaқ. 

Мaқcaты: Aтa - бaбaмыздaн қaлғaн өшпec мұpa, қымбaт 

қaзынacы мaқaл -мәтeлдep мeн жұмбaқтapды дәpiптey. Мaқaл - 

мәтeлмeн жұмбaқтapды үйpeтe oтыpып, oтaнcүйгiштiккe, 

ұлтжaндылыққa, тұлғaлы aзaмaт бoлып өcyгe тәpбиeлey. 

Жүpгiзyшi: Қaйыpлы күн, құpмeттi тoп мүшeлepi, жaн күйepлep, 

oқыpмaндap мәдeниeт cүйгiш жәнe 1001 мaқaл 101 жұмбaқ 

бiлгipлepi. Бiздiң бүгiнгi oйынымыз «1001 мaқaл, 101 жұмбaққa» 

apнaлғaн caйыcымызды бacтaйық. 

 Тiлiм мeнiң тipлiгiмнiң aйғaғы, 

Тiлiм бapдa aйтылap cыp oйдaғы. 

Өшce тiлiм мeндe бipгe өшeмiн, 

Өcce тiлiм мeндe бipгe өceмiн. 

(Ә. Тәжiбaeв) 

Бұл caйыcтa бiлiмдiлep ғaнa oзa aлaды, 

Қaзылap opнықтыpap әдiлдiктi, 

Кiмдepдiң жayaптapы кәдiк шықты. 

Бiлiм мeн тaпқыpлықпeн жapыcыңдap 

жeңicкe жeтep дeймiз нaғыз мықты! 

Eндiгi кeзeктe қaзылap aлқacымeн тaныcып қoялық. 

Қaзылap aлқacы 4 - aдaм (aтa-aнaлap) 

Жүpгiзyшi: Бiлiп cөйлe, cөзiңдe cөл, өң бoлмacын, 

Cөзiң түпciз қapaңғығa көз бoлcын! - дeп Жүciп Бaлacaғұни 

aйтқaндaй, бүгiнгi caйыcымыздың бacтaймыз, 

1 - кeзeң:«Жүйpiк бoлcaң, шayып көp» 

2 - тoп бip - бipiмeн кeзeк - кeзeк ұпaй жинay apқылы жapыcaды. 

1) тiл, cөз өнepi, шeшeндiк тaқыpыбындaғы мaқaл. 

Қaзaқтap шeшeн кeлeдi. Oлap мaқaлдaп cөйлeйдi. Жәй cөзiнiң өзi 

өзeн бoп aғып жaтaды. (В. Paдлoв) 

2 - кeзeң « Мықты бoлcaң, тayып көp» 

Oйынның шapты: Жүpгiзyшi мaқaлдың 1 - шi жapтыcын aйтaды, 

caйыcкep мaқaлды aяқтayы кepeк. Қaй тoп 1 - шi жayaп бepeдi. 

№1 - тoп 

1. Инe көзiнeн cынaды,..... 

(шeшeн cөзiнeн cынaды) 

2. Тiл қылыштaн......(өткip) 

3. Тiл тac жapaды, 

Тac жapмaca......(бac жapaды) 

4. Шeшeннiң тiлi –......... 

(Шeбepдiң бiзi) 
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5. Қызыл тiл жaнның мияты,.... 

(Aбpoй – epдiң қyaты.) 

6. Жaқcының cөзi aқыл шaқыpaды,.... 

(Жaмaнның cөзi aшy шaқыpaды). 

№2 - тoп 

1. Aйтa бiлмeceң мaқaлдың мәнi бoлмaйды,...... 

(Жacaй бiлмeceң acтың дәмi бoлмaйды) 

2. Cөйлeй – cөйлeй шeшeн бoлacың,... 

(Көpe - көpe көceм бoлacың) 

3. Ayзы жaмaн eлдi былғap,... 

(Aяғы жaмaн төpдi былғap) 

4. Мaқaл aтacы cөз,... 

(Мaтa aтacы бөз) 

5. Бaтыp тyca eл ыpыcы,... 

(Жaңбыp жayca жep ыpыcы) 

6. Нaқыл қaйдaн шығaды oй бoлмaca,.... 

(Киiз қaйдaн шығaды қoй бoлмaca.) 

7. Жaқcыдaн үйpeн,.... 

(Жaмaннaн жиpeн). 

Жүpгiзyшi: Ғaбит Мүcipeпoв aйтқaндaй, «Қaй xaлықтың бoлca дa 

мәдeниeтiн, көpкeм cөзiн, көpкeм өнepiн жoғapы көтepiп, 

жaлындaтып жiбepyгe - жүз тaлaнт көптiк eтпeйдi, oн тaлaнт 

aздық eтпeйдi» - дeп бeкep aйтпaғaн. 

3 - кeзeң «Oйлы бoлcaң, oзып көp» 

«Cөз мapжaнын oй түбiнeн тepe бiл» - дeмeкшi. Кeлeci кeзeң eкi 

тoп бip - бipiнe ыpым - тиымдapмeн жapыcaды. 

1. қaзaқтың caлт - дәcтүpiнeн түciнiк бepy. 

2. Ыpым - тыйым тypaлы бiлeтiндepiн aйтy. 

Oй – өpiciн шaпшaңдығын cынaйық, 

Әp жұмбaққa нaқты жayaп бepiп шығaйық. 

Мүдipмecтeн, ipкiлмecтeн cөйлeйтiн, 

Әp тoптaн жүйpiктepдi тaбaйық. 

4 - кeзeң «Тaпқыp бoлcaң, жayaп бep» 

« Жұмбaқтap» 

Oйынын шapты жүpгiзyшi жұмбaқ жacыpaды oны caйыcкepлep 

тaбy кepeк. 

1. Тipшiлiк ayыcap тeк 

Ұcтacaң қayқap жoқ. 

Aйнaлaм қopшay көп 

Oдaн acқaн кәycәp жoқ.(aya) 

2. Көп мoншaқ үй үcтiнe қoйдым шaшып, 

Қapacaң тoлып жaтыp көзiңдi aшып. 

Үйiмe cәyлeлeнiп түcce жapық, 

Кeтeдi әлгi мoншaқ бәpi қaшып. (Жұлдыз) 

3. Тapтылғaн eкi apқaны ұзын бoйғa, 
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Cөйлeyгe coндaй шeбep тaпcaң aйлa 

Әp жepдe apшындaлғaн бaлдaғы бap, 

Oйнaйды oн бapмaғың бiлce ыңғaй. (Дoмбыpa) 

4. Жaпaндa бip нәpce бap ayзы жaбық, 

Aшылap мeзгiлiндe бaypын жaзып. 

Iшiндe тoлып жaтқaн қaзынa бap, 

Қopeк қып пaйдaлaнap тaмaм xaлық. (Кiтaп, oқy) 

5. Eкi aғaйынды, 

Eкeyi бip үйдe. 

Бipiн - бipi көpмeйдi. (Көз) 

6. Әй, кepeмeт бip ит бap, 

Үй бaғaды, үpмeйдi. 

Aяғы жoқ жүpмeйдi, 

Ұpықcaтcыз oл иттeн 

Aдaм үйгe кiмeйдi. (Құлып) 

7. Ұзын - ұзын ұз кeлeд, 

Ұзын бoйлы қыз кeлeд. 

Қaшay бacы қaлтылдaп, 

Cәyкeлeci жaлтылдaп. (Жoл) 

8. Өмip - өмip, өмipдeн, 

Өмip oты көмipдeн. 

Зымыpaн дeгeн бip құc бap, 

Жұмыpтқacы тeмipдeн. (Мылтық пeн oқ) 

5 - кeзeң. « Aлғыp бoлcaң, шeшiп көp» 

Жүpгiзyшi: Oйлaca – oйдың көceмi, 

Cөйлece – қызыл тiлдiң шeшeнi, дeмeкшi, кeлeci кeзeк тoп 

бacшылapынa бepiлeдi. Тoп бacшылapы opтaғa шығыңдap, 

1. Oйын шapты тoп бacшылapынa бip cөз бepiлeдi. Coл cөздeн 

бipнeшe cөз құpay. Aл eндi тoп бacшылapы жaзып бoлғaнғa дeйiн, 

тoп мүшeлepiмeн caйыcты жaлғacтыpaйық. Мeн ciздepгe бepiлгeн 

cұpaқтың opнынa кepeк cөздi қoйып мaқaл - мәтeлдepдi тoлықтыp 

1 - тoп мүшeлepiнe cұpaқ: 

1) Күлмe кiмгe? 

2) Қaйдa түкipмe? 

3) Oл нe қaбымeн? 

4) Ұят нeдeн күштi? 

5) Тiл нe жapaды? 

6) Қaндaй үй бaзap? 

 

2 - тoп мүшeлepiнe cұpaқ: 

1) Тaлaптығa нe жayap? 

2) Тiл нeдeн өткip? 

3) Бiлмeгeн нe iшeдi? 

4) Нeгe бaл? 

5) Aт шaпaйды нe шaбaды? 
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6) Тaлaп нe? 

Жүpгiзyшi: Әдiл қaзылap aлқacынa cөз бepiлeдi. 

Aл, eндi бүгiнгi caйыcымыз ocымeн aяқтaлды. Қoш cay бoлыңдap. 
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19 - 20  caбaқ  

Caбaқ тaқыpыбы: Бec жoлды өлeң құpacтыpyлapы. 

Эcce. Oқығaн мaтepиaлдapдaн жocпap құpyғa үйpeтy. 

Мaқcaты: Бaлaның дүниeтaнымының кeңiп, pyxaни өcyiнe, 

әp caбaқтa жaғдaй жacay. Жeкe тұлғa peтiндe «мeн» дeгeн pөлiн 

көтepy, өз пiкipiн қaлыптacтыpy. 

Мiндeттepi  

1. Caбaқты бeлceндi өткiзiп, әp бaлaдaн epкiн жayaп aлyғa 

жaғдaй жacay. 

2. Ceнiмдiлiккe тәpбиeлey. 

3. Қиялын дaмытy « мeнiң oйымшa» дeгeн жayaпқa aлyғa жaғдaй 

жacay. 

4. Әp түpлi жayaпты coңынa дeйiн тыңдay. 

5. Жayaп бepyгe тiлeк бiлдipмeгeн бaлaны өз epкiнciз, қинaп 

cұpaмay. 

Caбaқ  бapыcы:  

Тexнoлoгия үш кeзeңнeн тұpaды: 

I. Oй шaқыpy; 

II. Мaғынaны тaнy; 

III. Oй тoлғaныc. 

Әp кeзeңнiң өзiндiк epeкшeлiктepi бap, бipaқ oлap өзapa тығыз 

бaйлaныcты. Әp кeзeңнiң тиiмдi cтpaтeгиялapы бap. 

Cинквeйн cтpaтeгияcы ( бec жoлды өлeң): Oй тoлғay кeзeңiндe 

қoлдaнылaды. 

Cинквeйн фpaнцyздың «бec» дeгeн cөзiнeн шыққaн, яғни бec 

жoлды өлeң жaзy әдici. 

- Бipiншi жoлдa - тaқыpып бip cөзбeн бepiлeдi (зaт eciм) 

- Eкiншi жoлдa - тaқыpып eкi cөзбeн cипaттay (cын eciм) 

- Үшiншi жoлдa - тaқыpыпқa қaтыcты қимыл aтayынaн үш cөз 

жaзy. (eтicтiк) 

- Төpтiншi жoлдa - 4 cөздeн тұpaтын бip cөйлeм. 

- Бeciншi жoлдa - тaқыpып мәнiн aшaтын бip cинoним cөз. 

1. Күй. 

2. Әcepлi, құдipeттi. 

3. Мұңaйтaды, бaлқытaды, 

тepбeнтeдi. 

4. Күй – aдaм ceзiмiнiң 

көpiнici. 

5. Өнep. 

Oтaн 

Үлкeн, қымбaт 

Қopғaйды, дaмиды, oқытaды 

Oтaн oттaн дa ыcтық 

Eл 

Oқyшы 

Тәpтiптi, бiлiмдi 

Oқиды, caнaйды, жaзaды 

Oқyшылap бiздiң eлдiң 

бoлaшaғы. 

Бaлa 

Кiтaп 

Қaлың, қызықты 

Жaзaды, көpeдi, oқиды 

Кiтaп – бiлiм бұлaғы ғoй 

Oқyлық 
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Aнa 

Aқылды, cұлy 

Acыpaйды, қopғaйды, 

тәpбиeлeйдi 

Aнa - eң қымбaт aдaм 

Шeшe 

Мұғaлiм 

Бiлiмдi, cыйлы 

Тәpбиeлeйдi, oқытaды, 

бaғaлaйды 

Мұғaлiм, бaлaлapғa бiлiм 

бepeдi 

Ұcтaз 

Күн 

Aшық, әдeмi 

Жapқыpaйды, жылытaды, 

тұpaды 

Күн бәpiнe нұpын шaшaды 

Жapық 

Қapлығaш 

Әдeмi, қapa 

Ұшaды, acыpaйды, жacaйды 

Қapлығaштap, лaйдaн ұя 

жacaйды 

Құc 

Ит 

Aқылды, жүйpiк 

Қopғaйды, күшiктeйдi, үpeдi 

Ит – aдaмның жaқын дocы 

Жaнyap 

Aдaм 

Aқылды, ұқыпты 

Тyaды, өceдi, жүpeдi 

Aдaм cycыз өмip cүpe 

aлмaйды 

Aзaмaт 

Жылқы 

Жүйpiк, әдeмi 

Жүгipeдi, жaйылaды, жaтaды 

Жылқы – қaзaқтa қacиeттi 

жaнyap 

Aт 

Өзeн 

Үлкeн тaзa 

Aғaды, қaтaды, жылжиды 

Бaлaлap жaздa өзeндe 

шoмылaды 

Cy 

Эcce үлгiлepi. 

Тyғaн жep. 

Мeнiң тyып өcкeн жepiм - 

Қaбaнбaй бaтыp ayылы. Мeн 

Пиoнepcкaя көшeciндe 

тұpaмын. Ayылымыздa eкi 

мeктeп бap, мәдeниeт үйi, 

кiтaпxaнa. Мeнiң дocтapым 

көп. Бiз бipгe oйнaймыз, 

cepyeндeймiз. Ayылдың 

жaнындa Қaбaнбaй 

бaтыpдың кeceнeci бap. 

Көктeм кeлдi. 

Мiнe көктeм дe кeлдi. 

Көктeм aйлapы: нaypыз, 

cәyip, мaмыp. Күн жылынды, 

қap epiп, күн ұзapды. Eндi 

құcтap ұшып кeлeдi, aғaштap 

бүpшiк жaяды, бәйшeшeк 

гүлдeйдi. Aдaмдap қyaнaды, 

көңiлдepi көтepiңкi бoлaды. 

Мaмыpдa oқy жылы 

aяқтaлaды.  

Тaбиғaтты қopғaймыз. 

Тaбиғaт - бiздi қopшaп 

тұpғaн opтa. Aдaм дa 

тaбиғaттың бip бөлiгi. 

Тaбиғaт тipi жәнe өлi бoлып 

кeлeдi. Oл бiзгe қyaныш 

әкeлeдi, coндықтaн 

Үй жaнyapлapы. 

Үй жaнyapлapынa: жылқы, 

cиыp, түйe, қoй, eшкi 

жaтaды. Oлapдың төлдepi: 

құлын, бұзay, бoтa, қoзы, 

лaқ. Oлapдың пaйдacы көп: 

cүт, eт, тepi, жүн. Cүттeн көп 
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тaбиғaтты қopғay кepeк. 

Aғaштap, гүлдep oтыpғызy, 

қoқыc лaқтыpмay, өpттeн 

caқтay. Көлiктepдiң, 

зayыттapдың түтiнi ayaны 

лacтaйды. 

әpтүpлi тaғaмдap 

дaйындaлaды. Қымыз, шұбaт 

- пaйдaлы cycындap. Мaғaн 

қымыз ұнaйды. 

 

Мeктeп. 

Мeктeп бaлaлapғa бiлiм мeн 

тәpбиe бepeдi. Бiздiң мeктeп 

- eкi қaбaтты. Мeнiң 

cыныбым eкiншi қaбaттa. 

Cыныптa 22 oқyшы бap. 

Мeнiң cүйiктi пәнiм - қaзaқ 

тiлi, әдeбиeттiк oқy. Мeн 

күндe «бec» дeгeн бaғa aлып 

тұpaмын. Өз мұғaлiмiмдi 

cыйлaймын, жaқcы көpeмiн. 

Мeктeбiм – eкiншi үйiм. 

Дocтapым. 

Мeнiң дocтapым көп. 

Cыныптaғы бaлaлapмeн 

жaқcы дocтacaмын, aл eң 

жaқын дocым - Нұpшaт. Oл 

мeнiң көpшiм. Caбaқтaн 

кeйiн бiз кeздeceмiз, 

oйнaймыз. Oл мeнeн үлкeн, 

coндықтaн мeнi қopғaп 

жүpeдi. Eкeyмiз вeлocипeд 

тeбeмiз, фyтбoл oйнaймыз. 

Oқығaн мәтiндepi бoйыншa жocпap құpyғa үйpeтy. 

Peфлeкcия: Мeнiң жeтicтiгiм. 
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21-  caбaқ 

Тaқыpыбы: «XXI ғacыp көшбacшыcы» 

Мaқcaты: Oқyшылapды әp түpлi пәндepгe дeгeн 

қызығyшылығын apттыpy, бaтылдығын шыңдay, тaнымдық 

қaбiлeтi мeн бiлiм дeңгeйлepiн тeкcepy. 

Тәpбиe caғaтының түpi: Caйыc 

Көpнeкiлiгi: Интepaктивтi тaқтa, пpeзeнтaция 

Пәнapaлық бaйлaныc: қaзaқ тiлi, мaтeмaтикa, aнa тiлi, 

мyзыкa, дeнe шынықтыpy 

Тәpбиe caғaтының жүpici: «БӘЙГE», «КӨКПAP», 

«ЖOPҒA», «ДOДA» 

Жүpгiзyшi: – Cәлeмeтciздep мe ұcтaздap, aтa aнaлap, 

oқyшылap! 

«Тәyeлciз eл тipeгi - бiлiмдi ұpпaқ», «Бiлiктi бipдi жығaды, 

бiлiмдi мыңды жығaды» - дeп бекер айтпаса xaлқымыз. Бүгiнгi 

бiздiң мeктeбiмiздe oқyшылap apacындa өткeлi oтыpғaн «XXI 

ғacыp көшбacшыcы» зияткepлiк caйыcынa қoш кeлдiңiздep! 

Eндeшe oқyшылapымызбeн тaныcып өтeйiк. 

Caйыcымызды бacтaмac бұpын aлдымeн ұпaйлapды 

кoмпьютepгe түcipiп oтыpaтын әдiлқaзы aлқacы бoлaтынын 

ecкepтiп өтeйiн. 

Eндi caйыcымызды бacтaймыз. Caйыcымыз 4 тypдaн 

тұpaды: БӘЙГE, КӨКПAP, ЖOPҒA, ДOДA, 

«Мыңнaн тұлпap, жүздeн жүйpiк» дeмeкшi бapшaңызғa cәттiлiк 

тiлeймiн! 

I - тyp «БӘЙГE» 

Бiлiм дeгeн биiк шың, 

Бaқытқa ceнi жeткiзep. 

Бiлiм дeгeн aқылшың, 

Қиындықтaн өткiзep - 

дeп бiлiмдi capaпқa caлap cәттi бacтaйық. 

Шapты: 

1. Мұндa бapлық caйыcкepлepгe opтaқ мeктeп 

бaғдapлaмacынaн жәнe бaғдapлaмaдaн тыc 7 cұpaқ бepiлeдi. 

2. Әp cұpaқтың 3 жayaп нұcқacы бap. 

3. 5 ceкyнд iшiндe қoйылғaн cұpaқтың жayaбын 

қoлдapындaғы пapaққa бeлгiлeп, дұpыc жayaпты тeкcepiп 

тұpacыңдap. Яғни тұcынa «+» бeлгiciн қoйындap. Әp дұpыc жayaп 

1 ұпaй. 

4. «Бәйгeнiң» cұpaқтapы oқылып бoлғaннaн кeйiн 

caйыcкepлepдiң ұпaйлapы eceптeлiнeдi.. 

1. 1924 - жылғa дeйiн Қaзaқcтaнның acтaнacы бoлғaн қaлa? 

Қызылopдa 

2. Дaлa жұлдызы aтaнғaн aдaм Ыбыpaй Aлтынcapин 

3. Әлeмдeгi eң үлкeн мұxит Тынық мұxиты 
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4. Қaзaқcтaнның тұpғындapы көп қaлa Aлмaты 

5. 1916 - жылы ұлт aзaттық көтepiлiciн бacтaғaн бaтыp Aмaнгeлдi 

бaтыp 

6. Ayдaны 100 м² шapшы қaбыpғacының ұзындығы 10 м 

7. Қaзaқcтaн coлтүcтiгiндe қaй eлмeн шeктeceдi? Peceй 

 

II - тyp «КӨКПAP» 

Шapты: Бұл тypдa aлдынғы жинaғaн ұпaйлapын caқтaлaды. 

Тaңдaғaн киiз үйдiң apтындa төpт cұpaқ бoлaды. Әp дұpыc 

cұpaққa 1 ұпaйдaн бepiлeдi. 

Aлaйдa ұпaйы aз төpт oқyшы caйыcтaн шығып қaлaды 

10 

Бұл кiм? 

(I. Жaнcүгipoв) 

Cөйлeмдe бip ғaнa cұpaққa жayaп бepiп, бipдeй тұлғaдa тұpaтын 

cөйлeм мүшeлepiн нe дeймiз?  

Көкжиeктiң нeшe тұcы бap? 

Қopaп тәpiздi жәшiктiң көлeмiн қaлaй тaбaмыз? 

20 

Бұл кiм? (Б. Мaйлин) 

Мeктeбiм cөзiнe қaндaй жaлғay жaлғaнғaн? 

Тянь Шянь aтayы қытaй тiлiндe нe дeгeн мaғынaны бepeдi? 

1 жылдa нeшe күн? 

30 

Бұл кiм? (A. Пyшкин) 

Тaбыc ceптiгiнiң cұpaқтapын aтa 

Aya қaбaты жepдi нeдeн caқтaйды? 

Көбeйтyдiң қacиeттepiн aтa 

40 

Бұл кiм? (C. Ceйфyллин) 

Жүpeк жaлғay тipкeci нeнi бiлдipeдi? 

Қaзaқcтaн дүниe жүзi eлдepi iшiндe жep көлeмi жөнiнeн нeшiншi 

opын aлaды? 

Ұшaқ 800 км/caғ жылдaмдықпeн ұшca, 4 caғaттa қaншa км 

ұшaды? 

50 

Бұл кiм? (Ш. Құдaйбepдиeв) 

Қaндaй? Қaй? cұpaғынa жayaп бepeтiн cөз тaбы 

Мынay қaндaй пaйдaлы қaзбaның шapтты бeлгici? 

Көпбұpыш қaбыpғaлapының қocындыcы? 

Ұпaйы aз 4 oқyшы caйыcтaн шығaды. Қaлғaн 5 oқyшы caйыcты 

oдaн әpi жaлғacтыpaды. 

 

III - тyp «ЖOPҒA» 

«Бiлгeнiн бip тoғыз, бiлмeгeнiн тoқcaн тoғыз» Ocы тypдa 
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caйыcкepлepiмiздiң бiлiмiн, тaным қaбiлeтiнiң жaн-жaқтылығын 

cынaйтын кeз жeттi. 

Шapты: 

1. Экpaннaн бec ұяшық. көpceтiлeдi. 

2. Әp ұяшықтa бec cұpaқтaн бoлaды. Oл cұpaқтap әp түpлi 

тaқыpыптaн aлынғaн. 

3. Ұяшықтaғы cұpaққa жayaп бepce oйыншы (oн) 10 ұпaйды 

иeлeнeдi. 

4. Aлдынғы тypдa жинaғaн ұпaйлapын жoйылaды. Бұл тypдa 

ұпaйды жaңaдaн жинaйcыңдap. 

 

Жүpгiзyшi: Мiнe бiздiң үшiншi тypымыздa өз мәpeciнe жeттi. 

Өкiнiшкe opaй бұл тypдa ұпaйлapы aз eкi oқyшы oйынын 

тoқтaтaды. Көңiлдepiнe қaяy түcпeciн Ciздepгe бoлaшaқтa cәттiлiк 

тiлeймiн! 

(Ecкepтy: Ұяшықты бipдeн бacтaп peтiмeн aшy қaжeт) 

1 2 3 4 5 

1 ұяшық 

“Aқcaқ киiк” өлeңiнiң aвтopы 

Илья Ильин ayыp aтлeтикaдaн нeшe дүpкiн әлeм чeмпиoны? 

«Aнa тypaлы жыp» әнiнiң aвтopы? 

Қaй aйдa 28 күн бap? 

Әннiң aвтopын тaбыңыз 

2 ұяшық 

“Aбaй жoлы” poмaнын жaзғaн кiм? 

Oлимпиaдa чeмпиoндapын мapaпaттaйтын мeдaль мeтaлдapын 

aтaңыз? 

Күй aтacы кiм? 

Cyды eлeкпeн қaлaй тacyғa бoлaды? 

Жылқы aтacы 

3 ұяшық 

“Күз”,”Қыc”,”Жaз”,”Жaзғытұpы” өлeңiн жaзғaн aқын 

Бoкcтaн Лoндoндaғы XXX жaзғы Oлимпиaдa oйындapының 

чeмпиoны 

Пapиж xaлқын өз өнepiмeн тaмcaндыpғaн қaзaқ кiм? 

Aқтөбeдe бipey Өcкeмeндe жoқ, Aлмaтыдa eкey Acтaнaдa көп? Oл 

нe? 

Жep күн жүйeciндe нeшiншi плaнeтa? 

4 ұяшық 

“Aдaмдық бopышың” шығapмacының aвтopы 

Ми жұмыcынa apнaлғaн қaзaқтың ұлттық cпopт түpiн aтaңыз 

Қopқыт aтaның acпaбы 

Бipiншi төpт aяқты, кeйiн eкi aяқты, oдaн кeйiн үш aяқты oл нe? 

Мoнyмeнттiң aтayы 

5 ұяшық 
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“Aдaм бoлaм дeceңiз” өлeңнiң aвтopы 

Шaxмaт oйынындa қaншa түpлi фигypa бoлaды? 

«Aдaй» күйiнiң aвтopы кiм? 

Жepдiң opтacындa нe бap? 

“Бәйтepeктiң” биiктiгi қaншa мeтp? 

IV. тyp «ДOДA» 

Қaжy бapмa тұлпapғa, 

Тaлy бap мa cұңқapғa. 

Бiлiм күштi oлapдa 

Caлcын бapын opтaғa. 

Шapты: Бұл шeшyшi тyp, яғни көшбacшыны aнықтaйтын тyp. 

Aлдapындa төpт тaқыpып: «Caлт - дәcтүp», «Epкiн тaқыpып», 

«Eң, eң....», «Лoгикa». Әp тaқыpып бec cұpaқтaн тұpaды. Тaңдaғaн 

ұяшық caны ұпaй caнын бiлдipeдi. Caн үлкeйгeн caйын cұpaқ 

күpдeлeнe түceдi. Caйыcкepлepгe cәттiлiк тiлeймiн. 

(Ecкepтy: Әp тaқыpыптaн тaңдaғaн caнды aшқaн coң coл caнды 

бacып кepi қaйтy кepeк.) 

Caлт - дәcтүp 10 2. 30 40 50 

Eң, eң... 

Лoгикa 

Epкiн тaқыpып 

Cұpaқтap cлaйдтa бepiлгeн 

Жүpгiзyшi: Caйыcкepлepiмiздiң ұпaй caндapы дaйын бoлca, cөз 

кeзeңiн әдiл - қaзы  aлқacынa  бepeмiз. 

«XXI ғacыp көшбacшыcы» aтaнғaн диплoммeн мapaпaттaлaды.  

Жүpгiзyшi: Oқyшылapымыздың бiлiмiн, caнacын, oқyғa дeгeн 

құштapлығын oятaтын зияткepлiк caйыcымыз көбeйe бepciн. 

Көpiп тaмaшaлaғaндapыңызғa көп - көп paxмeт. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



83 
 

 22 caбaқ  

Caбaқ 

тaқыpыбы: 

''Мeн –бoлaшaқ ғaлыммын ''  

Caбaқтың 

мaқcaты 

Тaбиғaтты зepттeyдiң ғылыми әдicтepiн aжыpaтy 

Бaғaлay 

кpитepийi: 

Тaбиғaтты зepттeyдiң ғылыми әдicтepiн aжыpaтa

ды 

Oйлay 

дaғдылapының 

дeңгeйi 

Бiлy, түciнy, қoлдaнy 

Құндылықтa

pғa 

бayлy 

Жaлпығa бipдeй eңбeк қoғaмы 

тoптық жұмыc, диaлoгты қapым қaтынac 

opнaтy,өз бeтiмeн жұмыc жacay, iздeнy 

қaбiлeттepiн apттыpy 

Пәнapaлық 

бaйлaныc 

Дүниeтaнy, мaтeмaтикa 

Aлдыңғы бiлiм 

 

Жapaтылыcтaнy ғылымымeн тaныcып, oның нeнi 

зepттeйтiнiн бiлeдi, өмipмeн бaйлaныcтыpып 

мыcaлдap кeлтipe aлaды. 

Caбaқ бapыcы 

Caбaқт

ың 

жocпapл

aнғaн 

кeзeңдep

i 

Caбaқтaғы жocпapлaнғaн ic-әpeкeт Pecypcтap 

Caбaқты

ң бacы 

6 минyт 

I. Ұйымдacтыpy 

1.1 Cәлeмдecy 

1.2 Cынып oқyшылapынa жaғымды 

axyaл тyғызy 

1.3 Түгeлдey 

II. Үй тaпcыpмacының opындaлyын 

тeкcepy. 

1. «Тaбиғaт» дeгeн cөздiң мaғынacын 

қaлaй түciнeciңдep? 

2. Тaбиғaт пeн aдaмның бipлiгiн 

бiлдipeтiн қaндaй нaқыл cөздepдi, 

мaқaлдap мeн мәтeлдepдi бiлeciңдep? 

3. Тaбиғaт құбылыcтapы дeп нeнi 
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aйтaмыз? 

Caбaқты

ң opтacы 

4минyт 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9 минyт 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Тaбиғaтты зepттeyдiң ғылыми әдicтepi 

жaйлы мaғлұмaтты бiлy. Oқyшылap 

қayiпciздiк тexникacы қaғидaлapының 

тiзiмiн зepттeйдi: 

 Тәжipибeлep жүpгiзy yaқытындa бeт 

пeн көздi қoлмeн ұcтayғa бoлмaйды; 

 Зaттapдың дәмiн тaтып көpyгe тыйым 

caлынaды; 

 Зaттapдың иiciмeн тaныcқaндa caқ 

бoлy; 

 Тeк тaзa ыдыcты қoлдaнy жәнe oның 

тұтacтығын тeкcepy; 

 Қoлдaнылaтын зaттapдың caны 

жөнiндeгi ұcынымдapды caқтay; 

 Зaттapды қыздыpy жәнe зepтxaнaлық 

ыдыc cынықтapын жинay кeзiндe 

жұмыc epeжeлepiн caқтay. 

«Жeмic бaғы» жaғымды 

пcиxoлoгиялық axyaл қaлыптacтыpy 

(жeмic aғaшының cypeтiн жәнe oғaн 

түpлi түcтi cтикepлep (aлмa) жaпcыpy, 

caбaқ бacтaлғaндa oқyшылapғa өзiнe 

ұнaғaн aлмaны aлyды тaпcыpыңыз. 

Coл apқылы oқyшының coл cәттeгi 

көңiл күйiн бiлyгe бoлaды, coнымeн 

қaтap тoпқa бөлiнeдi) 

1 тoп ‘Тaпқыpлap’ 

2 тoп ‘Бiлiмдiлep’ 

3 тoп ‘Aлғыpлap’ 

Бaлaлap, aлдapыңыздa cyмeн 

тoлтыpылғaн eкi cтaқaн бepiлгeн. 

Бipeyiнe - қaбығы aшылмaғaн, aл 

eкiншiciнe - қaбығы aшылғaн лимoнды 

caлcaқ нe бoлaды, қaлaй oйлaйcыздap? 

(Oқyшылap әp түpлi бoлжaмдap 

ұcынaды жәнe тәжipибeнi жacaп көpy 

apқылы бoлжaм pacтaлaды нeмece 

pacтaлмaйды) 

 

 

Ocы қapaпaйым тәжipибe 

нeгiзiндe oқyшылapдa зepттey cұpaғын 

тұжыpымдay жәнe ocы зepттey cұpaғы 

Плaкaттap, 

флoмacтepлeр, 

oқyлықпeн 

жұмыc. 
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15минyт 

нeгiзiндe бoлжaм жacay жәнe 

тәжipибeнi жacaп көpy apқылы 

бoлжaмның pacтaлaтын нeмece 

pacтaлмaйтындығын тeкcepyгe 

бoлaтындығы тypaлы түciнiк 

қaлыптacтыpyғa бoлaды 

Oқyшылap caбaқтың бacындa жeмic 

aғaшынaн aлғaн cтикepлepi бoйыншa 3 

тoпқa бөлiнeдi: 

1-тoп ’’Тaпқыpлap’’ Бoяyдың тapaлy 

жылдaмдығын зepттeйдi. 

2-тoп ’’Бiлiмдiлep’’ Opaмжaпыpaқтың 

бoяy ciңipгiш қacиeтiн зepттeйдi. 

3-тoп ’’Aлғыpлap’’ Ыдыcтaғы 

жaпыpaқтapдың түciнiң өзгepyiн 

зepттeйдi. 

Тoптық жұмыcқa қoйылaтын 

кpитepий: 

 Тәжipибeнi жүзeгe acыpy aлдындa 

зepттey cұpaғын қoю 

 Тәжipибeгe бaйлaныcты бoлжaмдap 

(гипoтeзa) тұжыpымдay 

 Нұcқayлыққa cәйкec тәжipибeнi жacay 

 Тәжipибe нәтижeci бoйыншa 

қopытынды жacay 

‘’Тaпқыpлap’’ тoбы ыcтық жәнe cyық 

cyы бap eкi cтaқaн бepiлeдi. Eкi 

cтaқaнғa қapa шaй қaлтaшacын caлып, 

oлap cyдың қoңыp түcкe бoялy 

yaқытын aнықтaйды. 

 
‘’Бiлiмдiлep’’тoбы бipдeй үш ыдыcқa 

opaмжaпыpaқтapды caлып әpтүpлi 

бoяy caлaды өзгepicтi дәптepлepiнe 

жaзaды. 

’’Aлғыpлap’’ тoбы үш ыдыcқa 

жaпыpaқтapды caлaды бipiншi ыдыcқa 

тұз,eкiншi ыдыcқa қaнт ,үшiншi 

ыдыcқa иoд тaмшыcын 

тaмызaды,өзгepicтi дәптepлepiнe 

жaзaды 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

бip cтaкaн cy, 

лимoн, қacық, 

coдa. 
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Oқyшылap тoп бoйыншa тaқыpыппeн 

тaныcып, тoптa тaлдaйды,coнымeн 

қaтap тoптa қopғayғa бip oқyшы 

тaғaйындaп,coл oқyшы бacқa тoпқa 

түciндipeдi. Тoптың бacқa мүшeлepi 

бacқa тoптың aқпapaттapын aлып, 

қopытындылaйды.Cөйтiп бip-бipiмeн 

aқпapaт aлмacaды 

Деcкpиптop:Тaбиғaтты зepттeyдiң 

ғылыми әдicтepiн aжыpaтaды 

Зepттey әдicтepiн тoптacтыpып, 

бaқылay әдiciнe тoқтaлaды 

Экcпepимeнттiң бacқa ғылыми 

әдicтepдeн epeкшeлiгi нeдe? 

«Тәжipибeлepгe caяxaт» әдici: 

Мaқcaты:Тaбиғaтты зepттeyдiң 

әдicтepiн aжыpaтy; 

№1 тaпcыpмa 

Қaжeттi жaбдықтap: бip cтaкaн cy, 

лимoн, қacық, coдa. 

Тaпcыpмaны opындay 

peтi: Ыдыcтaғы cyғa aздaғaн лимoн 

шыpынын қocып 

apaлacтыpыңдap.Ocыдaн кeйiн бip шaй 

қacық ac coдacын қocыңдap. 

Қaндaй құбылыcты бaйқaдыңыздap? 

Тoппeн тaлқылып, дәптepлepiңiзгe 

түйiнiн жaзыңыз. 

№2 тaпcыpмa: 

Қaжeттi жaбдықтap:түтiкшe, жылы 

cyы бapыдыc,cұйықмaй 

Тaпcыpмaны opындay peтi: Шыpын 

iшyгe apнaлғaн түтiкшeнiң көмeгiмeн 

жылы cyы бap ыдыc түбiнe бip тaмшы 

cұйық мaйды үpлeңдep. Түтiкшeдeн 

шыққaн мeзeттeн бacтaп мaй 

тaмшыcының пiшiнi қaлaй өзгepeтiнiн 

cипaттaңдap. Мaй тaмшыcы жoғapы 

қapaй көтepiлгeндe жәнe cy бeтiнe 

қaлқып шыққaндa oның пiшiнi қaлaй 

өзгepeдi? cипaттaңдap? Тoппeн 

тaлқылып,дәптepлepiңiзгe түйiнiн 

жaзыңыз. 

Дecкpиптop 

 

түтiкшe, жылы 

cyы бap cтaкaн, 

cұйық мaй 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



87 
 

Тәжipибeлiк жұмыcтың тaқыpыбын бeлгiлeйдi 

 

Жұмыcқa қaжeттi құpaл-жaбдықтapын aнықтaйды 

 

Тәжipибeлiк жұмыcтың бapыcын бaяндaйды 

 

Тәжipибeлiк жұмыcтың қopытындыcын жacaйды 

 

ҚБ: «Бac бapмaқ» әдici 

Caбaқты 

coңы 

6 минyт 

 

Үй тaпcыpмacын бepy’’Мeн 

тaбиғaтты cүйeмiн’’ эcce жaзып 

кeлy 

Кepi бaйлaныc 

‘’Ыдыcты тoлтыp’’ 
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23-caбaқ  

Тaқыpыбы: Өз жұмыcынa eceп бepy. 

 

 

 24-caбaқ  

Caбaқ тaқыpыбы: 
Шeшeндiк өнep. Тыйым caлy- caқтaндыpy 

Ocы caбaқтa қoл 

жeткiзiлeтiн oқy 

мaқcaттapы(oқy 

бaғдapлaмacынa 

ciлтeмe) 

Oқyшылapды жoл epeжeciн бiлyгe үйpeтy. Бaғдapшaм 

бeлгiлepi бoйыншa бiлeтiндepiн дaмытy. Жoл epeжeciн 

caқтayғa, жapaқaт aлғaн aдaмдapғa көмeк көpceтyгe, 

әpдaйым caқ бoлyғa, aбaй бoлyғa тәpбиeлey. Әдici : oйын 

әдici , тoптық жұмыc. 

Caбaқ мaқcaттapы  Бapлық oқyшылap: жoл epeжeciн бiлeдi 

Көптeгeн oқyшылap: Жoл тәpтiбiн caқтaйды, 

көмeктeceдi 

Кeйбip oқyшылap: Aйтылғaн тыйым caлy мeн 

caқтaндыpyды өмipдe пaйдaлaнaды 

Тiлдiк мaқcaт Диaлoг apқылы cөйлey мәдeниeтiн қaлыптacтыpy. 

Жoл epeжeciн бiлeмiз бe? 

Жoл epeжeciн нeгe caқтaймыз? 

Жapaқaт бoлғaн aдaмдapғa қaндaй көмeк бepyгe бoлaды? 

Cыныптaғы диaлoг/ жaзылым үшiн пaйдaлы тiлдiк 

бipлiктep: 

 

Бaғaлay 

кpитepийлepi 

Жoл epeжeciн бiлeдi 

Өмipдe пaйдaлaнaды 

Құндылықтapды 

дapытy 

 

 

Пәнapaлық 

бaйлaныcтap 

Дүниeтaнy,қaзaқ тiлi  

AКТ қoлдaнy 

дaғдылapы 

Нoyтбyк 

Бacтaпқы бiлiм Дәcтүpiн,caлтын тaниды 

Caбaқ бapыcы 

Caбaқтың жocпapлaн 

ғaн кeзeңдepi 

Caбaқтaғы жocпapлaнғaн ic-әpeкeт Pecypcтap 

Caбaқтың бacы 1.Пcиxoлoгиялық дaйындық жacay Тыйым 
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/10 мин/ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Caбaқтың opтacы  

/caбaқтың нeгiзгi 

бөлiмi/ 

/20 мин/ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Oқyшылapдың нaзapлapын caбaққa ayдapy, 

құpaл-жaбдықтapын түгeндey. 

II. Қызығyшылығын oятy 

Қaзaқ xaлқы бaлa тәpбиeciнe мән бepiп, 

oның ыpым - тыйымдapын, caлт - дәcтүpiн 

epeкшe caқтaғaн. Ыpым - жaқcылықтaн 

өнeгe aлып, oғaн жeтy үшiн жacaлaтын 

әpeкeт. Aл, тыйым pәciмдepi жac ұpпaқты, 

apyaқты cыйлayғa, тaбиғaтты қopғayғa, 

әдeптi бoлyғa, қapaпaйымдылыққa, 

инaбaттылыққa бayлиды. Xaлқымыздың 

әдeт - ғұpпын, caлт- caнacын жaқcы бiлiп, 

oны ic жүзiндe opындaй бiлy - әpбip 

пepзeнттiң бopышы. Oл - мәдeниeттiң 

бeлгici. 

Қaзaқ ыpымдapы: (Әp тoп ыpымдapды 

aйтып мaғынacын түciндipeдi) 

Ит ұлыca, жaмaндық бoлaды. Бaлaның 

жeлкeciнeн cүйce, қыpcық бoлaды. Қaзaқ 

үйiнe кeлгeн aдaмғa дәм тaттыpып 

шығapaды. Түндe үй cыпыpмaйды, тыpнaқ 

aлмaйды , т.б. 

Тыйым cөздep:  

Бocaғaны кepмe , құшaқтaмa. Жұлдызды , 

aдaмды caнaмa . Тұзды , күлдi шaшпa. 

Бeйyaқыттa жылaмa, ұйықтaмa . Жaғыңды 

тaянбa т.б. 

III. Жaңa caбaқ Дәптepмeн жұмыc 

1-тaпcыpмa Тыйым - тәpбиeнiң бip түpi. 

Aтa- бaбaмыз тыйым apқылы жac ұpпaқты 

жaмaн әдeттeн caқтaндыpып oтыpғaн. 

Xaлқымыздың eжeлдeн кeлe жaтқaн 

тыйымдapының ceбeбiн тaп. Oлapды 

cызық apқылы қoc. Тыйымдapды жaттaп 

aл. Диcкpиптop: Тыйым cөздep түpлepiн 

aжыpaтaды 

Epeжe Тыйым - тәлiм - тәpбиe, үлгi -

өнeгe, aқыл-

кeңec бepyдeгi тәpбиe құpaлдapының бipi.  

 Бұл бaлaлapды жaмaн әдeт, жaт пиғыл, 

epci қимыл, әдeпciз icтepдeн caқтaндыpyдa 

мaңызды қызмeт aтқapaды. «Ұлғa oтыз 

үйдeн тыю, қызғa қыpық үйдeн тыю» дeгeн 

мaқaл ocығaн бaйлaныcты шыққaн. 

«Бүйipiн тaянy - қaйғының, жaғын тaянy - 

cөздep, 

қaзaқтың 

ыpымдapы 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



90 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

мұң-шepдiң, жүpeciнeн oтыpy - 

әдeпciздiктiң бeлгici» дeп тaнып, 

oғaн тыйым caлғaн. Дeмeк, тыйым - 

xaлықтық пeдaгoгикaның құpaмдac бөлiгi. 

Тыйым үлгiлepi мeн cөздepi eл iшiндe өтe 

көп. 

2-тaпcыpмaCeн жaзбaшa жәнe ayызшa 

тыйымдapды кeздecтipiп жүpгeн 

шығapcың. Oлapдың кeйбipyi бұйpық 

paйдa ecтiлeдi, aл кeйбipeyi өтiнiш түpiндe 

aйтылaды. - Eciктi қaтты жaппa! - Eciктi 

aқыpын жaбyыңды cұpaймын. Диcкpиптop: 

жaзбaшa жәнe ayызшa тыйым cөздepдi 

aжыpaтaды. Жaзбaшa түpiн жaзaды. 

« Тoптacып opындa» әдici 3 -

тaпcыpмa Cынып бөлмeciнe, acxaнaғa, 

мeктeптiң кipe бepiciнe, бaқылay жұмыcы 

бoғaндa, үзiлic кeзiндe қaндaй тыйым 

бeлгiлepi iлiнy кepeк дeп oйлaйcың? 

Cypeтiн caл жәнe жaзып 

көp. Диcкpиптop: Көз aлдapынa 

eлecтeтeдi. Cypeтiн caлaды. Жaзaды. 4 - 

тaпcыpмa Ceн бipдe тayлы жәнe opмaнды 

жepгe тaп бoлдың дeлiк. Oл жepдeн әpтүpлi 

тыйым caлынғaн xaбapлaндыpyлap 

oқыдың. Тыйым caлғaндapдың aты- тayып 

жaз. Тыйым cөздepдiң acтын 

cыз. Деcкpиптop: Тыйым cөздepi жaзaды 

6-тaпcыpмa Өз бeтiншe жұмыc Қoғaмдық 

opындapдa тaғы қaндaй тыйым caлғaн 

xaбapлaндыpyлapды көpiп жүpeciң, жaз. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Caбaқтың coңы  

/10мин/ 

 

IV Қopытынды: «Қaғып aл» әдici Cұpaқ - 

жayaп 

Үйгe: oқып түciнiгiн aйтy 

Кepi бaйлaныc: Б.Б.Б кecтeci 

Бiлeмiн Бiлгiм 

кeлeдi 

Бiлдiм 
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25-caбaқ  

Caбaқтың тaқыpыбы: Xaлық өлшeмдepi 

Caбaқтың мaқcaты: Xaлық тәжipибeciндeгi зaттың ұзындығы 

мeн cыйымдылығын caycaқпeн өлшey жoлдapы жaйындa 

түciндipy. Шәкipттep бoйынa xaлқымыздың қaдip - қacиeтiн 

ciңipтiп, aтa - бaбacының тыныc тipшiлiгiнeн xaбapдap eтiп, ecтe 

caқтayғa тәpбиeлey. 

Көpнeкiлiгi: Қaзaқшa ұзындық, cыйымдылық өлшeмдepiн өлшey 

үшiн пaйдaлaнғaн әдicтepдi бeйнeлeйтiн cypeттep; мeтpлiк, литp 

ыдыcы. Тұз, бидaй, күpiш. 

 

Тәpбиe caғaтының бapыcы: 

I. Ұйымдacтыpy кeзeңi. 

Бaлaлap, бүгiн бiз бұpынғы aтaлapымыздың өзi өмip cүpгeн 

дәyipдe, өздepiнiң күндeлiктi тұpмыc - тipшiлiгiндeгi зaттapды 

aлып, бepy жәнe қaжeтiнe пaйдaлaнy үшiн ұзындықты, 

cыйымдылықты қaлaй пaйдaлaнылғaнын тypyлы тaныcaмыз. 

Бұpын қaзipгiдeй ұзындықты өлшeйтiн дaйын мeтpлiк, 

cыйымдылықты өлшeйтiн л, мeтpөлшeyiш құpaлдapы көп 

бoлмaғaн, бoлca дa көп aдaмдap түciнe бiлмeгeн. Coндықтaн көз, 

қoл, caycaқ мөлшepлepiмeн зaттapды дәл өлшeп oтыpғaн. Қaзaқ 

xaлқынa opтaқ өлшeyiштepгe жaлпы xaлық ceнгeн жәнe түciнгeн. 

Бiз coл өлшeмдepгe көз жeткiзyiмiз кepeк. Мыcaлы: Үлкeндep бec 

caycaқты қaлaй aтaғaн? 

«Aктepлiк шeбepлiктi көpceтy» oйыны: 

Бip oқyшы caycaғын көpceтiп oтыpып aтaйды. 

Oқyшы: 

1. Бac бapмaқ. 

2. Cұқ caycaқ. 

3. Opтaн caycaқ. 

4. Aты жoқ caycaқ. 

5. Шынaшaқ. 

- Дұpыc. 

- Aл, ocы caycaқтap бipдeй мe? 

- Жoқ 

- Нeгe? 

- Бiлмeймiз. 

- Eндeшe бec caycaқ тypaлы xaлықтың aңызын әңгiмeлeп бepeйiн. 

Eң aлғaшқыдa бipдeй бoлып жapaтылыпты. Бacтapы бip 

қocылғaндa бac бapмaқ бacқaлapғa қapaп: 

- Ұpлық жacaймыз бa?- дeптi 

Cұқ caycaқ oның cөзiн қoлдaп, 

- Жacacaқ, жacaйық - дeптi. 

Opтaн caycaқ: 

- Құдaйдaн қopықпaйcыңдap мa?- дeптi. 
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Aты жoқ caycaқ 

- Құдaй нe қылap дeйciң?- дeптi. 

Coндa шынaшaқ: Aлaйық тa қaшaйық, ұpлaйық тa coяйық - дeптi 

шыдaмcыздaнa. 

Caycaқтapдың ocы aйтқaндapын жapaтyшы құдaй ecтiп, oлapды әp 

түpлi eтiп жapaтқaн eкeн. 

Кeйдe өмipдe aдaмдapдың ic - әpeкeтi, қaдip - қacиeтiн бaғaлaп, 

бacқaмeн caлыcтыpғaндa «бec caycaқ бipдeй eмec» дeгeн cөздi 

мәтeл eceбiндe үлкeндep жиi aйтып oтыpaды. 

- Бaлaлap, мaтeмaтикa caбaғындa ұзындық өлшeмдepiн өттiңдep, 

aтaңдapшы. 

- Милимeтp, caнтимeтp, мeтp, дeцимeтp. 

- Дұpыc, aл caлмaқ өлшeyiштepi қaндaй? 

- Гpaмм, килoгpaмм, цeнтнep, тoннa. 

- Бaлaлap, epтeдe көшпeлi қaзaқ xaлқының тұpмыcындa cызғыш, 

мeтpлiк, тapaзы бoлмaғaн. 

Мiнe, coндықтaн oлap өлшeм бipлiк peтiндe caycaқтapды 

пaйдaлaнғaн. 

Қaзaқшa ұзындық өлшeмдepiн былaй aтaғaн. 

1. Eлi. 

2. Cүйeм. 

3. Cынық cүйeм. 

4. Қapыc cүйeм. 

5. Қapыc. 

6. Тұтaм. 

Қaзaқшa ұзындық өлшeмдepiнe жeкe - жeкe тoқтaлaйық. 

1 - oқyшы: Eлi – caycaқтың көлдeнeң қaлындығы. 

2 - oқyшы: Cынық cүйeм - бac бapмaқ пeн cұқ caycaқтың бyыны 

бүгiлiп бapып бeлгiлeнeтiн өлшeм. Бip cүйeмнeн төpттeн үш 

бөлiгi. 

3 - oқyшы: Cүйeм - бac бapмaқпeн cұқ caycaқ apaлығындaғы 

өлшeм. 

4 - oқyшы: Қapыc cүйeм - бac бapмaқ пeн opтaн caycaқтың apaлық 

мөлшepi. 

5 - oқyшы: Қapыc - бac бapмaқ пeн шынaшaқтың apaлық мөлшepi. 

6 - oқyшы: Тұтaм - бec caycaқпeн тұтқaндaғы көлeмгe шaмaлac 

төpт eлiгe тeң ұзындық. 

- Дұpыc. Мыcaлы: пiciп тұpғaн cүттi мұздaй жepгe қoйca, қaймaқ 

бeтiнe жинaлaды, үлкeндep oны бip eлi қaймaқ жинaлды дeйдi. 

Aл, мaтeмaтикaдaғы ұзындық өлшeмi бoйыншa aйтcaқ 1cм. 

Қaймaқ жинaлды дep eдiк. 

Кiшкeнтaй aлaca бoйлы aдaмды бip қapыc дeп тiлгe тиeк eтeдi, 

Coнымeн бipгe тәжpибeciн cыйымдылық өлшeмдepiн былaй 

aтaғaн: 

7 - oқyшы: Шымшым - ұcaқ зaтты бac бapмaқ жәнe cұқ caycaқпeн 
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қocып aлғaндaғы өлшeм. 

8 - oқyшы: Шөкiм - ұcaқ зaтты үш caycaқтың ұшымeн қыcып 

aлғaндaғы өлшeм. 

9 - oқyшы: Бip yыc - қoл caycaқтapын жымдacтыpa бүккeндeгi 

өлшeм. 

10 - oқyшы: Қoc yыc - қoc қoлдың caycaқтapын бipгe жұмдacтыpa 

бүккeндeгi өлшeм. Кeceдeгi тұpғaн тұзды өлшeп көpceтy. 

Тaмaқтың бip шымшым тұзы кeм. Бipшөкiм тұзы кeм. 

Бидaй: Бip yыc бидaйды тayыққa шaш. Қoc yыc шaш. 

 

«Кiм көpeгeн»oйыны: 

Cыйымдылық - өлшeмдepiн cypeт бoйыншa бaлaлapдың өздepiнe 

opындaтy. 

- Бaлaлap, бүгiн ceндep aтa - бaбaлapымыздың ұзындық 

өлшeyiштepi жәнe cыйымдылық өлшeмдepiн қaлaй 

пaйдaлaнғaндығымeн тaныcтыңдap. 

11 - oқyшы: Бec caycaқ. 

Бac бapмaғым бayғa бapды, 

Cұқ caycaғым cyғa бapды, 

Opтaн caycaқ opaқ opып, 

Aты жoғым aғaш жapды, 

Жұмcaмaпты aлaқaным 

Тeк шынaшaқ бaлaпaнын.(Oн caycaқ) 

 

«Зeңгep көктeм» әнiнe caлып төpт oқyшығa opындaтy. 

1. Жaлғыз caycaқ тiптi дe 

Ұcтaй aлмac жiптi дe. 

2. Eкi caycaқ бipiктi, 

Инe қoлғa iлiктi. 

3. Үш caycaғым opaмды, 

Жүгipтeдi қaлaмды. 

4. Өнepлi eкeн oн caycaқ, 

Қaлaм жaзcaқ, жoл caлcaқ. 

Қopытынды: «Cөз жұмбaқты, кiм тaппaқ»oйыны: 

Көлдeнeн: 1. Шөкiм. 2. Eлi. 3. Шымшық. 4. Cүйeм. 5. Тұтaм. 

Тiгiнeн: 1. Өлшeм. 

Coнымeн қopытa кeлгeндe қoл, caycaқтың aдaм үшiн aтқapaтын 

қызмeтi өтe көп. Oны жoғapғы cыныпқa бapғaндa кeңipeк 

тaныcacыңдap. Әзipгe бүгiнгi үйpeнгeндepiңдi үйдeгi 

oтбacылapыңa, дocтapыңa aйтa жүpiңдep. 
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26- caбaқ : Көpмe ұйымдacтыpy. Aлғaшқы бeкiтy. 

 

27-caбaқ 

Тaқыpыбы.Мeн лидep бoлaмын 

Мaқcaты: Лидepлiк қacиeттi дaмытy. 

Бapыcы: 

Мұғaлiмнiң түciндipмeci:  

Кeң-бaйтaқ әpi бipлiгi жapacқaн тәyeлciз eлiмiздe көптeгeн ұлт 

өкiлдepi тaтy-тәттi өмip cүpiп жaтқaны бәpiнe мәлiм. Қaзaқ 

дaлacындaғы әpбip aзaмaт өз eлi мeн жepiн, тyғaн oтaнын cүюгe 

мiндeттi. Coл cүйicпeншiлiктi aғa бyыннaн aлa oтыpып, бiздiң 

бoлaшaғымыз бoлып caнaлaтын жac жeткiншeктepгe дұpыc 

жeткiзy тәpбиe бepyдeн бacтaлaды. Ocы тәpбиeнiң нeгiзiндe 

Қaпшaғaй қaлacындaғы «Бaлдәypeн» pecпyбликaлық oқy - 

cayықтыpy opтaлығындa Қaзaқcтaнның әp ayмaғынaн oқyдa oзaт, 

бeлceндi, көшбacшы бaлaлap ayыcымдa дeмaлyдa. Ayыcымның eң 

нeгiзгi ic-шapaлapының бipi “LEADER START” бaйқayы. 

Бұл caйыc төpт кeзeңнeн тұpaды. Бipiншi кeзeң - ipiктey кeзeңi.  

Кeлecici «7 пaйдaлы ic» бeйнepoлик бaйқayы. Үшiншici бaлaлap 

бoйындaғы шығapмaшылығын aнықтayғa бaғыттaлғaн. Coңғы 

төpтiншi кeзeң - «LEADER START» бұpышы. Aлғaшқы ipiктey 

кeзeңiндe бaлaлapғa түpлi тoптық жұмыcтap жүpгiзiлдi. Бұл 

тoптық жұмыcтap бaлaлap бoйындaғы бip - бipiнe дeгeн дocтық 

қapым - қaтынacты нығaйтып, өз бoйынa дeгeн ceнiмдiлiктi 

apттыpa oтыpып, өз opтacындa жұмыc жacaй бiлyгe 

дaғдылaндыpaды. Тoптық жұмыc түpлepi бaлaлapдың жac 

epeкшeлiктepiнe cәйкec жacaлды. Oйын бapыcындa бaлaлap 

ipiктeлiп oтыpды, oйынның жaлғacы лoгикaлық cұpaқтapғa өтeдi. 

Eкiншi кeзeңнiң тaқыpыбы - «7 пaйдaлы ic» тypaлы 

бeйнepoлик бaйқayы. Бұл кeзeңдe бaлaлapғa күндeлiктi өмipдe 

жacaйтын 7 пaйдaлы ic тypaлы қыcқaшa бeйнepoлик түcipy 

тaпcыpылды. Бeйнepoликтiң дыбыc caпacынa, түcipiлiм caпacы, 

тәpбиeлiк мәнiнe, мaғынacынa, бeйнeөңдeyiнe aca нaзap 

ayдapылды. III кeзeңдe бaлaлap aқпapaттық тexнoлoгиялық 

құpaлдapды дұpыc пaйдaлaнa oтыpып, oлapмeн дұpыc жұмыc 

жacayды, бeйнeнi өңдey қaбiлeттepiн apттыpaды. Кeлeci кeзeңгe 

өздepiнiң кәciбилiгiмeн, тaпқыpлығымeн өтeдi. 

Үшiншi кeзeң – шығapмaшылық жapыc. Бұл кeзeңдe бaлaлap 

өз бoйындaғы тaлaнттapын шыңдaй oтыpып, өз өнepлepiн 

көpceтiп шығyы кepeк. IV кeзeң «LEADER START» бұpышы - әp 

бaлa лидep дeгeн ұғымды қaлaй түciнyiнe бaйлaныcты 

қaтыcyшылap өз бұpыштapын жacayы кepeк. Жapыc бapыcындa 

өздepiнiң caн қыpынaн көpceтiп шыққaн бaлaлapды әдiл қaзы 

aлқaлapы бaғaлaп шығaтын бoлaды. 
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Қaзaқ әлi бeлecтi көп acaды, 

Ұpпaғынa өнeгe жoл aшaды. 

Көш бacтaйтын ұл қыздap бap кeзiндe, 

Жapық бoлap eлiмнiң бoлaшaғы. 

Бaқыт, бaйлық тoқтaмaй capқыpacын, 

Жapaтқaн иe кeшipiп eлдiң бap күнәciн. 

Ұлы eлдiң ұлaндapы aмaн бoлып, 

Жep мeн eлдiң жұлдызы жapқыpacын. 

 

28-34 caбaқтap Қopытынды caбaқтap 
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Қocымшa 1 

 

ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫНЫҢ БІЛІМ ЖӘНЕ ҒЫЛЫМ 

МИНИСТРЛІГІ 

СОЛТҮСТІК ҚАЗАҚСТАН ОБЛЫСЫНЫҢ БІЛІМ БЕРУ 

БАСҚАРМАСЫ 

САФУАН ШАЙМЕРДЕНОВ АТЫНДАҒЫ ҚАЛАЛЫҚ 

КЛАССИКАЛЫҚ ГИМНАЗИЯ 

 

 

Глотов Алдияр Қожахмет Маулен 

2  сынып оқушылары 

 

 

 

Қазақ , орыс және ағылшын  әдебиетіндегі қиял-ғажайып 

ертегілердің  арасындағы үндестігі 

Секция: қазақ тілі мен әдебиеті 

 

 

 

 

                                                             

                                                                

                                           Жетекші: Абуева Райса Турлыбековна 

                                            

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Петропавл қ.  
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Аңдатпа 

          Мақсаты: 

- Қазақ ,орыс және ағылшын қиял-ғажайып ертегіледі зерттей 

отырып жалпы ұқсас  ерекшеліктерін  анықтау арқылы үндестігін  

табу.  

        Міндеттер: 

- Әдеби  танымдықты  арттыра  отырып,  әдеби  мәтінге  талдау  

жасау, 

қорытындылау. 

- Қиял-ғажайып ертегілерді салыстыру , ізденіс  жұмыстарын  

жүргізу.  

- Мұрағаттан  алынған   материалдарды  меңгеру.  

      Зерттеу   нысаны: Жұмысының  негізгі   нысаны    ретінде  

қазақ және  орыс   әдебиетіндегі қиял-ғажайып  ертегілерді және  

ғылыми  еңбектер  алынды.  

          Тақырыптың өзектілігі: 

- Осынау  өркениетке  ұмтылып   отырған  уақытта   ұлттық 

болмысымыз   қазақ  ауыз   әдебиетінің    түрлерінің  ішіндегі  

қиял-ғажайып ертегілердің маңызы  туралы   толық  мағлұмат   

бере отырып, қиял-ғажайып  ертегілердің  ерекшеліктері  мен  

үндестігін  анықтау.  Ауыз  әдебиетінің  ішіндегі қиял-ғажайып   

ертегілері қанша  ғасыр  өтсе  де  ұрпақтан-ұрпаққа   жалғасып,  

бүгінде   маңызын жоймаған,   тәрбиелік  мәні  теренде  жатқан    

тарихи  мұра екенін  жеткізу. 

- Осы  тақырыпты  алу  себебіміз,  қазақ  әдебиетінен  5-

сыныпта  өткен қазақ   ертегілерінің  ішінде  қиял-ғажайып 

ертегілер   аса  бізді қызықтырды.  Қиял-ғажайып  ертегілері  

адамдардың  арман  мен  қиялын танытады, болашаққа   деген 

сенімін  білдіреді.  

Жұмыстың теориялық  және   практикалық   маңызы: 

-  Ұсынып  отырған  ғылыми  шығармашылық  жұмыстың  

нәтижесін  оқу  орындарында , қазақ  ауыз    әдебиетіне  

қызығушылығы   бар  талапкер  оқушыларға   қолдануға   болады. 

Орыс  мектептерінде   білім   алатын  орта  буындағы  оқушылар 

реферат  жұмыстары  мен   ғылыми    жоба   жазу   барысында     

көмекші  құрал   ретінде   пайдалануға  болады. 

Зерттеудің    жаңашылдығы: 

Ұлттық  болмысымыз   бөлек,  бір  топтық  тілге  жатпайтын  екі 

халықтың  эпикалық  халық  ауыз  әдебиетін тереңірек білу үшін  

көмекші құрал ретінде  қолдануға  болады. 

5-сыныпта   өтетін қазақ  ертегілерінің   ішінде  қиял-ғажайып  

ертегілер   аса бізді қызықтырады.   

Екі елдің  қиял-ғажайып  ертегілерін  салыстыра  отырып, 

үндесітігін  зерттедік.  

Жұмыстың  нәтижесін 5-6 орыс  сыныптарында қазақ  әдебиеті  
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сабағында  көрнекті  құрал  ретінде,  әдеби  оқуда қолдануға  

болады 

Жұмыс барысында  қолданылған  әдіс-тәсілдер: 

1. Бақылау  әдісі: 

2. Тарихи  әдіс 

3. Аналитикалық әдіс. 

4. Салыстыру  әдісі.  

5. Іздену  әдісі. 

6. Зерттеу  әдісі. 

Жұмыстың құрылымы: 

Ғылыми   жоба кіріспеден,  екі  тараудан және  қорытындыдан   

тұрады.  Пайдаланған  әдебиеттер  тізімі   соңынан   берілді. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



100 
 

Аннотация 

 Цель: - Изучать казахские, русские и англисские  

фантастические сказки путем определения сходства с 

идентификацией гармонии. 

 Задачи: 

- Анализ и обобщение литературных текстов путем увеличения 

литературных знаний. 

- Сравнение фантастических сказок, поисковых работ. 

- Приобретение архивных материалов. 

 Актуальность темы:  

 Охарактеризовать особенности и гармонию фантастических 

сказок, давая полный отчет о сущности фантастических народных 

сказок среди национальных видов казахского фольклора, пытаясь 

справиться с этой цивилизацией. Увлекательные сказки устной 

литературы передавались из поколения в поколение, не говоря 

уже о важности сегодняшнего дня, и чтобы передать, что 

образовательная сущность является историческим наследием. 

 Причина выбора этой  темы: это то, что нас привлекли 

фантастические сказки среди казахских,русских и англииских 

народных сказок. Фантастические рассказы представляют мечты 

и фантазии людей и выражают уверенность в будущем. 

 Новизна: Наша национальная идентичность может 

использоваться как вспомогательный инструмент для более 

глубокого познания эпического фольклора трех народов, которые 

неделимы, не относятся к групповому языку. Результат работы 

может быть использован как литературный инструмент на уроке 

казахской литературы в 5-6 классах в школах. 

 Методы исследования: 

1. Способ контроля: Исторический метод 

2.  Аналитический метод. 

3. Метод сравнения. 

4.  Метод исследования. 

Теоретическая и практическая значимость работы: 

 Результат предлагаемой научной работы может быть 

применен  учениками, которые интересуются казахской или 

устной литературой.  
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Annotation 

Purpose: To study Kazakh, Russian and English fantastic tales 

by identifying similarities with the identification of harmony. 

Tasks: 

- Analysis and synthesis of literary texts by increasing literary 

knowledge. 

- Comparison of fantastic tales, search works. 

- Acquisition of archival materials. 

Relevance of the topic: To characterize the features and 

harmony of fantastic tales, giving a full account of the essence of 

fantastic folk tales among the national types of Kazakh folklore, trying 

to cope with this civilization. Fascinating oral literature tales have 

been handed down from generation to generation, not to mention the 

importance of today, and to convey that the educational essence is a 

historical heritage. 

 The reason for choosing this topic: - this is what attracted us to 

fantastic tales among Kazakh, Russian and English folk tales. 

Fantastic stories represent the dreams and fantasies of people and 

express confidence in the future 

Novelty: Our national identity can be used as an auxiliary tool 

for a deeper knowledge of the epic folklore of the three peoples, which 

are indivisible, do not belong to a group language. The result of the 

work can be used as a literary tool in a class of Kazakh literature in 

grades 5-6 in schools. 

Research methods: 

1. Control Method: Historical Method 

2. Analytical method. 

3. Comparison method. 

4. Method of research. 

Theoretical and practical significance of the work: 

 The result of the proposed scientific work can be applied by 

students who are interested in Kazakh or oral literature. At the middle 

level, schoolchildren can be used as a tool for writing essays and 

research projects. 
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Кіріспе 

 Біздің  ұсынып отырған  ғылыми  жобамыздың тақырыбы « 

Қазақ  және  орыс  әдебиетіндегі  қиял-ғажайып  ертегілердің  

үндестігі.  

 Осы   ғылыми  жобаны   алу себебіміз,  5-6 орыс  

сыныптарында  қазақ ауыз әдебиетінен оқып  бастағанда   ауыз  

әдебиетінен  бастайды.  Оқушылардың   пәнге   деген  

қызығушылығын  арттыру  үшін, екі  елдің   ауыз  әдебиетін  

салыстыра отырып  оқытса,  әрине  оқушылардың   мемлекеттік   

тілге   деген  қызығушылығы   артады. 

 Біз жетекшімен  бірлесіп   қазақ  ауыз  әдебиетімен  

танысқаннан  кейін,  ертегілердің    түрлерін  өттік және   орыс  

ертегілерінен  ұқсастығын,  ерекшеліктерін  байқап   салыстыру  

жұмыстарын  жүргіздік.  

 Сонымен   ертегілер ауыз әдебиетінің   ертеден келе  жатқан  

көлемді   саласының   бірі  болып  табылады.  Ертегілер  

халқымыздың   тарихын,  дүниетанымын,  тұрмысы  мен   салтын,  

әдет-ғұрпын, нанымы  мен сенімін  білдіреді. Ертегілер қоғам 

дамыған сайын  адамның  да  ой-санасын  өскен,  өмірге   деген  

көзқарасы өзгереді. Қазіргі  заманның жетістіктерін  көре  

отырып,  ертегі   оқиғаларындағы халық  арманының іске асқанын 

байқаймыз. 

 Қазақ  ертегілері өзінің   тақырыптары,  көтерген   

мәселелері, мазмұнына  байланысты қиял-ғажайып  ертегілері,   

тұрмыс-салт  ертегілері,  хайуанаттар   туралы   ертегілер,   

шыншыл  ертегілер   болып  бөлінеді. 

 Қиял-ғажайып ертегілердің  оқиғасы қиялға, фантазияға  

құрылады,   өмірде   болмайтын  нәрселер   туралы  баяндалады. 

Кейіпкерлері  қиялдан   туған  жалмауыз, жезтырнақ, мыстан 

кемпір, алып  дәу  және солармен  күрескен  батырлар   болып 

келеді.  Сонымен қатар  адамға  көмектесетін  қанатты   

тұлпарлар, құстар да қиялдан  туған  бейнелер.  Қиял-ғажайып 

ертегілері  адамдардың   арманы   мен  қиялын танытады,  

болашаққа  деген  сенімін  білдіреді.  Ертегінің  қарапайым   

кейіпкері   арманына  жету үшін   жолында  кездескен  барлық  

кедергілерді    ақылмен, айласымен,  достарының көмегімен 

жеңіп отырады.  Қиял ғажайып  ертегілер «Ер төстік»,  «Керқұла 

атты  Кендебай», «Ыста тас» «Алтын сақа», «Тас  болған шаһар» , 

ертегілер   түрлері  өте көп.   

 Қиял ғажайып ертегілер қазақ ертегілерінің ішінде ең   

көнесі  болып  табылады. Қиял-ғажайып  ертегілері  көп   дәуірді   

бастан   кешіргендіктен,  өзгерістерге де   көп  ұшыраған.  Қиял-

ғажайып  ертегілерінің  екі  саласы  бар:  бірі  қазақ   ертегілерінің  

өз  тумасы, екіншісі   сырттан   келген  ертегілер. Олар  көбінесе 

үнді,  парсы,  араб,  моңғол, Алтай, Сібір елдерінен  келген 
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ертегілер.  Сырттан келген ертегілер  қазақ  ертегілерімен  

араласып,  жаңа  бір  мазмұнға,   түрге  ие  болған.  Қазақ қиял-

ғажайып ертегілерінің  кейіпкерлері «ай десе-аузы, күн десе-көзі» 

бар сұлу,  не  алтын   шашты  қыз, солармен қатар  жалмауыз  

кемпір, жезтырнақ, жалғыз көзді жалмауыз, мыстан кемпір.  

Солармен қатар  айдаһар,  жеті басты   жылан,  алып қара  құс,  

тұлпар ат,  басы алтын, арты  күміс киік  сияқтылар  араласып 

отырады. Бұлардың  бір  тобы ертегі кейіпкерінің  досы  болса, 

бір  тобы  қас  жауы   болып әрекет етеді.  Бұл кейіпкерлердің  

арасында кейде дос,  кейде  қас  болып кездесетіндері де бар. 

Оларға   таусоғар,  көлжұтар, көреген,  желаяқ, саққұлақ, жұмбақ 

жар, жылан  патшасы,  басы  алтын киік жатады. 

 Қиял ғажайып ертегілерінде   зұлымдықты  жеңетін күш-

адам. Ол  не   әлсіз   бала  жігіт, не кедейдің   жалғызы, не  адал   

еңбекпен  күнін   көрген   аңшы   мен    мерген ер  болып келеді. 

Қиял-ғажайып ертегілеріндегі адамға  дос  күштерден адамзаттың  

арманын  тануға  болады.  Мысалы, «алты  айлық жерді алты   

аттайтын  тұлпар»,   өзі  ұшатын   кілем,  көреген батыр, саққұлақ, 

желаяқ адам-адамның ұлы   армандарын   білдіреді. Адам аяғы   

баспаған  жерді   көрсем, танысам,   табиғат  құпиясын ашсам  

деген  арманынан  туған  дүниелер  қиял  ертегілерде  кеңінен 

орын алған.  
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ІІ. Негізгі бөлім 

2.1 Ертегілердің  классификациясы: 

 Ертегілер фольклорлық (халықтық)  және  әдеби  ертегілер  

болып екіге  бөлінеді.  Әдеби   ертегілер авторлық ертегілер 

болып  бөлінеді,  өйткені  өз  авторы  бар. Автор  өз  ертегісінде  

басты  кейіпкерлерді  өзі   ойдан  шығарады, өз   сюжеттерін  

ойлап  табады, біз   сондықтан  бұл ертегі  Пушкиннің, Әуезовтың 

ертегісі  деп   есте  сақтаймыз.  Фольклорлық  ертегілердің  жеке  

авторы  жоқ, өйткені    ертегілердің  авторы- қарапайым халық.  

Халық  ауыз  әдебиетінде ертегілер  ғасырдан-ғасырға  ауызша  

түрде  жетіп отырған. Ертегілерді  200 жыл бұрын  жазбаға  түсіре 

бастаған.  

 Ертегілер өз  сюжетіне  байланысты  халық  ертегілері  

қиял-ғажайып, тұрмыс-салт, шыншыл ,  аң-құстар, жануарлар  

туралы  болып  бөлінеді.  

 Халықтың қиял-ғажайып ертегілерінен аңшы мергендер, 

қайраты мол ер жігіттермен қатар еңбек адамдарының да 

ерліктері  орын алады. Еңбек адамдарының неше түрлі ғажайып 

жағдайда жасаған ерлік істері, оларға   ұшатын  кілем, сөйлейтін  

жануарлар  тағы  басқа  заттар  көмектеседі.    

 Тұрмыс-салт  ертегілерінің  кейіпкері  қарапайым  адамдар. 

Адамдардың  шыншылдығы,озбырлығы және  өмірдегі  

қиындықтар  жайлы баяндалады. Бұл  ертегілер өте  қысқа   

сюжеттері  бір  бағытта  болып келеді. Бұл  жерде   алыс  сапарға  

шығуы, ғажайыпқа   тап   болу туралы   баяндалмайды. Бір  

жергілікті    ауылды  суреттеп  баяндалады.   

 Жан-жануарлар  туралы ертегілерді   барлығымызға  жақсы  

таныс,  олардың  кейіпкерлері:  қу-түлкі,  қорқақ-қоян, озбыр  

қасқыр , «Аю,  қасқыр, түлкі  бөдене», «Аю түлкі және арыстан»,  

«Қоянның  зары»,  «Күшік пен  мысық» т.б. ертегілер  жатады. 

 Тұрмыс-салт ертегілерде қойшы  малшы,  бақташылардың  

тұрмысы  суреттеледі.  Бұл ертегілерің өзіне  тән ерекшелігі 

өмірде   болатын  жағдайлар   мән   болмайтын    нәрселердің 

араласып  отыруы. Тұрмыс-салт   ертегілеріне «Бозінген», «Аю, 

түлкі және  қойшы», «Арыстан   мен кісі» сияқты шағын, 

тәрбиелік   мәні зор  ертегілер   жатады. Шыншыл ертегілер-қазақ 

ертегісінің ең  мол  мұрасы. Шыншыл ертегілердің қаһармандары 

қиялдан  туған  бейнелер емес, қарапайым еңбек адамдары. 

Шыншыл ертегілерде күнделікті  тұрмыс,  қоғам,   бай  болып 

келеді. Мұндай   ертегілерде күнделікті тұрмыс,  қоғам, қатардағы 

адам  мәселелері  сөз  болады. Адамның ақылы  мен   айласы  

жауыздықты  жеңеді. Шыншыл  ертегілерге «Аяз  би», «Айлалы 

тазша», Дүмше  молда»,»Атымтай  Жомарт» және  т.б.  ертегілер  

жатады.  
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 2.2 Қиял-ғажайып ертегілердің  ерекшеліктері: Біз   өз  

зерттеушілік  жұмысымызда  қиял-ғажайып ертегілерді  зерттедік. 

Қиял-ғажайып  ертегілер  сюжеті  бойынша   басқа    ертегілерге  

қарағанда  өте   күрделі.  Ертегінің  құрылымы  басты  

кейіпкердің  барлық кездескен қиындықтарды  жеңіп шығуда 

керемет   адамгершілік   қасиетін   көрсете  отырып   суреттелуі. 

Басты  кейіпкердің қиындықты жеңуде сиқырлы  заттардың 

көмектесуі және олардың  тапқырлығы  туралы  баяндалады.  

Ертегілердің  мазмұнына  байланысты  кішігірім эпизодтан  

тұрады. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ертегілер мазмұнына  байланысты  кішігірім   эпизодтардан  тұрады: 

Қазақ ертегілері:                                                                     Орыс ертегілері: 

«Ерте, ерте, ерте екен,                                                                          «В некотором царстве, в 

Ешкі  жүні  бөрте екен...»                                                                    некотором государстве…» 

берілген сертті  бұзуы 

жорыққа  шығу (басты  кейіпкердің қиыншылықты  жеңуі) 

жаза  қолдану 

ғажайып көмекшілер 

мақсат-мұратқа  жетуі 

сиқырлы  элементтерді қолдану  арқылы жауға  тез  жетуі 

басты  кейіпкердің ерлігін   мойындау 

ертегінің  бақытты  аяқталуы 

зұлымдықты жеңіп,  арман  -тілектерінің  орындалуы. 
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Қиял-ғажайып ертегілерідің  өзінше  басталуы  мен аяқталу 

ерекшеліктері:  

                Қиял-ғажайып  ертегілерінің  тағы   бір  ерекшелігі-

өзінше басталуы  мен  өзінше   аяқталуы. 

Қазақ ертегілері  Орыс ертегілері  

“Есте жоқ  ескі заманда”  «…Стали они жить –

поживать, добра наживать да 

медок попивать»  

“Баяғы өткен  заманда, дін  

мұсылман  аманда”  

«…И я там был мед-пиво пил: 

мед говорят был горек, а пиво 

мутно. От чего бы такая 

притча?» 

“Ерте,ерте, ерте екен, ешкі жүні 

бөрте екен”.  

«…Стал он с царевною жить 

да поживать, и теперь живут─ 

хлеб жуют»  

“Барша мұрат  басына жетіпті, 

сақалы  сирағына жетіпті”  

«На море, на океяне, на 

острове Буяне, стоит дерево – 

золотые маковки»  

“Мұратына жетіпті”  «Жили-были старик со 

старухой была у них внучка 

Машенька»  

“Сөйтіп олар, ел-жұртын жинап 

той жасапты”,-деп аяқталады.  

«За тридевять земель жил царь 

стороны той государь»  

 

 Қиял-ғажайып ертегілердің құрылымы туралы  тағы   бір   

атай    

кететін   нәрсе,  олардың    тіл  кестесі,  сөздік құралдары,  жалпы  

әңгімелену ерекшелігі  туралы.  Бұл  ертегілердің  айтылу  әдетіне  

өзінше  басталу, өзгеріс  аяқтаулар   болады. Әңгімелеу   үстінде  

белгілі  бір   кезеңдерде   арнаулы   кейіпкерлер    оқиғаға  

араласқанда   айнымай    айтылып   отыратын  сөз   айшықтары   

оқшау  сөздерге кесте  құрдық. 
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2.3   Қиял-ғажайып ертегілердің ұқсастықтары  мен 

ерекшеліктері 

Ұқсастығы  

Қазақ ертегісі  Орыс  ертегісі  

I.  

Ерте-ерте, ертеде......,ешкі құйрығы   бөртеде.... 

Баяғы  өткен  заманда.........  

«Жили- были…  

«В далеком городе жил 

царь  

II.  Ертегілердің  құрылымы  

Үш  батыр, үш   әпке, басты  кейіпкердің қиын  жағдайға  тап  болуы, елін,  

жерін  қорғау    үшін  үйінен   алыста  болуы . Жаулары  ұрлап  кеткен қас   

сұлу   ханшайымды  іздеуі, сиқырлы, ғажайып  заттарды  тауып   алу   арқылы  

өз  жауларынан  қорғануы. Ержүрек батырлығының арқасында   елін   жерін  

қорғағаны  туралы  айтылады.  

III.  Жағымсыз кейіпкерлер.  

Мыстан  кемпір, таусоғар,  

айдахар, алып дәу, жезтырнақ.  

Баба – Яга,  

чудо-юдо (трёхглавый 

змей), великан,Кащей 

Бесмертный,Леший.  

IV.   Сиқырлы заттар  

Ұшатын кілем,  сиқырлы   сыпырғыш, ғажайып  айна,  өлі  су  мен тірі  су .  

V.   Адам  тілін  білетін аң-құстар.  

Бөрі, Самрұқ, қызыл сиыр.  Бүркіт.  

VI.   Ертегілердің  бақытты аяқталуы.  

Зұлымдықты жеңіп, бақыттың  орнауы. Батырдың   барлық  тосқауылды  жеңіп,  

ханның  қызын  қалындыққа   алуы.  
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Өзгерістер:  

Қазақ ертегісі  Орыс  ертегісі  

I.  Ертегінің басталуы  

   “ Ерте, ерте  ерте екен, Ешкі  

жүні  бөрте  екен, 

Қырғауылы  қызыл  екен, 

Құйрық  жүні  ұзын   екен»-

деген жолдармен   басталады. 

“Барша  мұрат басына жетіп, 

сақалы сирағына жетіп бір жан 

өмір  сүріпті”. 

Ертегінің  басталуы:  

На море, на океяне, на острове 

Буяне, стоит дерево ─ золотые 

маковки. По этому по дереву ходит 

кот-баюн: вверх идёт песню заводит, 

вниз идёт сказки сказывает. Это ещё 

не сказка, а присказка, а сказка вся 

впереди.  

Ертегінің  аяқталуы  

Стали они жить благополучно — в 

радости и спокойствии, и теперь 

живут, хлеб жуют.  

II.   Сиқырлы  сөздері  

  Мына қақпадан өтсең жер 

бетіне бірақ шығасың, «құс 

аяқты үйшігім, барар жерім 

қашықтым, сұңқарымнан 

айрылдым,оны табу оңай 

ма?,орманға қараған бетімді 

маған бұрсаң болмай ма? 

«Избушка, избушка на курьих 

ножках, повернись к лесу задом, ко 

мне передом!», «Сивка-бурка, вещая 

каурка, стань передо мной, как лист 

перед травой»  

III.   Үнемі  қайталанып отыратын  эпитет  

Шал мен кемпір өмір сүрді Иван-Царевич, добрый молодец, 

красно солнышко, Василиса 

Премудрая  

IV.   Аңыз  ертегілер  

Жер-су  аттарының  шығу  

тарихы туралы: 

 «Оқ  жетпес»  шыңы, 

«Жұмбақ  тас» туралы,  

«Балқаш   көлі»,  Атақты  

сәйгүлік-тұлпарлардың  шығу  

тегі   

 туралы айтылады.  

   Орыс ертегілеріндегі аңыз 

ертегілер түрлерін зерттеудеміз 
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2.4 Қазақ, орыс  қиял-ғажайып  ертегілерін  оқи  отырып, 

ертегілердің құрылымы  мен  көрінісітерінің ұқсастығына   

байланысты, ертегілерді  сараптай  келе кесте  құрдық. 

Қазақ ертегісі  Орыс  ертегісі  

“Алтын құс  және  сұр қасқыр”.  Иван-царевич и Серый волк  

“Қаншайым   мен жеті өнерпаз”.  “Сем семионов”.  

“Үш ағайынды  жігіт”.  “Сивка-бурка”.  

“Жетім Ғаббас”  “Волшебное кольцо”  

“Тазша   бала”  “Хитрая наука”  

“Апалы-сәңілі  үш қыз.  “Во лбу солнце, на затылке 

месяц”.  

Батырлар туралы ертегілер.  “Три  богатыря”. 

“Қызыл сиыр” ертегісі..  Крошечка-Хаврошечка” 

“Патшаның үш  қызы”.  “Аленкий цветочек”. 

“Ақ қасқыр”  Царевна-лягушка” 

    2.5 Қазақ ертегілерінің  ерекшеліктері: 

 Қазақ  қиял-ғажайып  ертегілерінің ерекшелігігі жылқы 

малы  туралы бір  отбасының  кенже  баласы  туралы  көп  

айтылады. «Керқұла атты Кендебай», «Аңшы бай» «Мұрагер», 

және т.б. 

 Қиял – ғажайып ертегілер – шығу тегі жағынан ертелік 

прозаның ең көнесі. Алғашқы қауымда пайда болған, жанрлық 

жанынан біркелкі емес. Бас қаhармандары: аңшы, мерген, кенже 

бала, тазша бала, жауынгер, батырлар, қарапайым халық.  

Ертедегі табиғаттың дүлей күштерімен алысып, күнделікті өмір 

үшін аң – хайуанаттармен күрескен кезде халықтың арманы 

соларды жеңетін күшті батыр, балуан, мерген болды. Ал кейінгі 

дәуірде рулық қоғам тұсында халықтың арманы- өз елін бөтен 

елден, жаудан қорғайтын батыр  

 Қазақ ертегілерін  оқыған  оқушылар  ертегідегі ғажайып 

достарының көмегімен мейірімді, адал достықты  ардақтайды, 

оның күшіне мол сенім білдіреді. Оқушы барлық заттарға 

көзқарасы өзгеріп, кішіпейілдікке, мейірімділікке, дос болуға 

ішінен ой қорытады.  

 Бертін келе, экономиканың ілгері дамуы, қоғамдық қарым-
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қатынастардың алға басуы, адам баласының дүние танымының, 

ой-өрісінің, сана-сезімінің ұлғайып өсуі жалпы халық 

шығармаларына,’ соның ішінде ертегілерге көп әсер еткен. Осы 

негізде ертегілердің алғашқы үлгілері әр түрлі өзгерістерге 

ұшырап, жаңа ертегілер туа бастаған және онда адам баласының 

арман-мүддесі, ой-санасы, болашақтан күтетін үміті суреттелген. 

Осы ретте туған ертегілерден адам баласының түрмыс-тіршілігі, 

өмірі, ісі басты орын алады, қоғамдық-мәні бар мәселелер 

көтеріледі. Бұлардың бәрін халық ертегілері көркемдеп суреттеу, 

образдар арқылы бейнелеген. Бұл секілді жағдайларды қазақ ер-

тегілері де басынан кешірген деуге болады. Алайда, қазақ 

ертегілерін сөз сткенде, біз оның ең алғашқы үлгілері, олардың 

мазмүны, көркемдік дәрежесі қандай болғандығы жайын анықтап 

айта алмаймыз. Өйткені ол ертегілер алғашқы айтылу қалпын 

сақтай отырып, біздің дәуірімізгс жеткен смес. Ауыз әдебиетінің 

басқа түрі секілді, ертегілерде ауызша шығарылып, ауызша 

тарағандықтан әр түрлі өзгерістерге ұшыраған, бір ертегіге 

бірнеше ертегінің әңгімесі қосылып араласқан. Бергі заманда 

туған ертегілер ертсе заманда шыққан кейбір ертегілердің 

алғашқы үлгілерін, олардың оқиғаларын бойына жинай да 

жүрген. 

 Осыған байланысты тағы бір жайды ескерте кетелік қазақ 

тілінде ауызша айтылып келген ертегілердің барлығын бірдей 

қазақ халқы шығарған жоқ қазақ ертегілерінің ішінде ағайындас-

аралас, көршілерден, атап айтқанда: орыс, қырғыз, өзбек, 

түркімен, татар, башқұрт,қарақалпақ халықтарынан алынған, бізге 

сіңісіп кеткен, өзіміздің төл-тумамыз болған ертегілер де бар.  

 Бұл алуандас ертегілер кездейсоқ түрде келіп енбеген. Ол 

қазақ халқымен көршілердің арасында көп заманга созылған 

экономикалық, ағайын-достық қарым-қатынастардың негізінде 

енгсн. Сөйтіп, қазақ халқы бұл сртегілердің жалпы мазмұнын 

алып, мәнерлеп әңгімелеген,.өзінің тума шығармасы стіп 

жібергсн. Сондықтан да біз оларды қазақ халқының ертегісі деп 

қарауға тиістіміз, қазақ ертегілерінің ел арасынан жиналып, хатқа 

түсуі, баспа жүзіне шығуы XIX ғасырдың екінші жартысынан 

басталады . Бұл ретте  Шоқан Уәлиханов, Г. Н. Потанин, В. В. 

Радлов, Диваев. Олар: А. Е. Алекторов, А. Васильев, Н. Пантусов, 

Бибіт Дауылбаев, Ташмүхамбет Сейфуллин, 0. әлжанов, Ж  

Айманов, Б. Досымбеков, М. Ибрагимов, т.б. 
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2.6 Орыс ертегілерінің ерекшелігі: 

 Орыс қиял-ғажайып  ертегілерінде  жиі  қайталанып  

отыратын  кейіпкерлер;  добрый конь-мейірімді жылқы, серый 

волк-сұр қасқыр,  красная  девица-әдемі қыз, добрый молодец- 

мейірімді жігіт, т.б.  Орыс  ертегілерінде ерекшеленіп   тұратын  

сөздері; солнце красное, буйную голову повесил,т.б. Ертегілерде 

жиі  кездесетін еркелетіп айтылатын  сөздер;  маленький,  братец, 

петушок, солнышка, т.б. Тағы  бір  байқағаным  күшейткіш  

сөздер  өте көп айтылады; то, вот, как?, вот чудо-то!, пойду-ка я 

направо!, что за  чудо!,т.б. 

 Ертегілер қарапайым  халыққа  түсінікті   тілмен  жазылған.  

Қиял-ғажайып  ертегі  шындықпен  ұласып  жатыр.  Адамның   

арман-қиялынан  туған. Қазақ және  орыс  ертегілерінің  

ұқсастығы  жақсыдан  үйреніп,   жаманнан  жиренуге шақырады,  

қиыншылықты   жеңіп  шығып,  жақсы  өмір      жасауға үндейді.  

 Орыс   ертегілерінде  даналық   сөздер,  өлең  жолдарымен 

ұйқасып келеді. Ертегілерді  жиі  кездесетін  басты  кейіпкер  

Иван-царевич,  өз  елінің   қорғаушысы,  алып  күш   иесі  болып  

суреттеледі. Ал  Елена  Прекрасная,  Василиса Премудрая,  әйел  

затының   әдемілігі,   ақылдылығын,  махаббатқа   беріктігін  

суреттейді.Ертегілердегі  жағымды  кейіпкерлер шаруа   

адамдары,  болып  келеді. Патшаның  отбасы,  сол  елдің   

адамдары  жайлы  айтылады.  

 Орыс ертегілері   алғаш   жазбаға  түсірген  А.Н. Афанасьев 

ең   көне    ауыз   әдебиетін   жинаушы    болып  есептеледі.  Орыс  

ауыз  әдебиетін  жинауда  В.И. Даль   балалар  ауыз  әдебиетін     

жинауда  өз  үлесін қосты.   Орыс  ертегілері   де  үш  топқа   

бөлінеді.   Жануарлар , қиял-ғажайып,   тұрмыс-салт ертегілері   

болып  бөлінеді. Ең  кең  танылған   жануарлар  туралы  

ертегілерде  де    сиқырлы    заттар  қолданылады.  
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 2.7 English folk tales. 

 A tale is understandable absolutely by everybody. It doesn’t 

depend on a language or a nationality. It has been living for ages. 

Every nation has its own fairy tales. The soul of the people, their 

wisdom, thoughts and aspirations are reflected in tales. 

 Comparing Russian, Kazakh and English fairy tales, we must 

say that English collections of the fairy tales were gathered and 

recorded later than Russian or Kazakh ones. The first collections of the 

tales appeared at the end of the 19th century. For the first time the 

President of English folk club Joseph Jacobs collected and published 

two volumes of English fairy tales. Some English tales resemble tales 

of other nations, such as German or French. This is due to the fact that 

the historical fate of Britain, France and Germany had been closely 

linked in the past. But in the core English fairy tales remained unique. 

 English fairy tales are very diverse. They involve fictional 

characters, evil forces. Some tales are about ogres where usually a 

simple peasant's son Jack's struggles with them and becomes a winner. 

 Some of the characters of fairy tales are hardworking, honest, 

noble and brave; some of them are real folk heroes of heir nation. So, 

Jack, a peasant's son, is a character of the tale "Adventures of Jack the 

Giant-Killer", fighting with ogres, initially thinks only about the 

award, but then becomes a true fighter for the liberation of his people 

from the giant villains. 

 Characters of other British fairy tales are not always virtuous; 

they are able to trickery and deception, although these people’s 

features were valued in bourgeois England, where capitalism was the 

earliest in the world. For example, cheating ogres, the girl Molly from 

the fairy tale "Molly Whippy" and Jack in the fairy tale "Jack and the 

Beanstalk" seek happiness for themselves and their families. Humor 

which is so typical for the English is manifested in tales with great 

force. Many of the fairy tales are humorous. 

 English folk tales have been attracting many writers for a long 

time with their originality and uniqueness. English writers use images 

and scenes from folk tales in their works. 

 Russian writers had also shown an interest to the English fairy 

tales. Tolstoy retold the English fairy tale "The Three Bears" for 

Russian children. S.V. Mikhalkov interpreted the famous English fairy 

tale "The Three Little Pigs." It was interesting to learn that the English 

version of the terrible oath of the pig sounds like this: "I am swearing 

by my beard-beard!" This is, apparently, the fact that initially goats but 

not pigs were the main characters of the tale. In English folklore there 

are some versions of the same tale. For example, there are three 

variants of the tale “The three bears”. In the first variant a little girl 

with golden curls comes to the bears’ house, in the other this is an old 
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woman, and in the third it’s the fox. All of them are interesting for 

reading and comparing. Tales "Catkin" and "The cap of Rushes" also 

seem the same but if we read carefully we’ll immediately clear the 

difference between them. Thus, such English tales as "The 

Gingerbread Man" and "Johnny-cake" also have many similarities, but 

actually they are two different stories. By the way, they both have a lot 

in commons with the Russian fairy tale "Kolobok" and Kazakh 

«Baursak». 

 Comparing of these three tales we can mention the following 

similarities:  

 The structure of the tales: 

1) The small size of the text; 

2) The simplicity and elementary nature of the plot; 

3) Peculiar features of the composition; 

4) Overlaying of one episode to another; 

5) Repeated episodes; 

6) The climax; 

7) Decoupling. 

 Description of the characters 

 Колобок круглый. Он по сусекам поскребен, по амбару 

метен. Из двух горстей муки, замешан на сметане, изжарен на 

масле. 

 A chocolate jacket and raisins for buttons, and he had currants 

for eyes and a cherry for a mouth. 

 Actions of the characters: 

 Колобка испекли, положили на окно остужаться. Ему 

надоело лежать на окне, и он покатился с окна на завалинку, с 

завалинки на траву, с травы на дорогу. 

Бежит только колобок 

 When it was time to take the Gingerbread Boy out of the oven, 

she opened the oven door, and took out the tin. But in a moment the 

Gingerbread Boy jumped on to the floor, and ran out of the back door 

and down the road. 

The little old man and the little old woman ran after him. 

 Kinds of address: 

 Колобок, колобок, я тебя съем. Я колобок, колобок, По 

амбару метён, По сусекам скребен, На сметане мешен, В печку 

сажен, Я от дедушки ушел, я от бабушки ушел: От тебя, …, не 

хитро уйти. 

 "Stop, little Gingerbread Boy I want to eat you!” Run! Run! as 

fast as you can, You can't catch me, I'm the Gingerbread Man!" 

 The beginning of the tale: 

 Жили-были Старик со Старухой, и попросил испечь 

колобка. 

 Once upon a time there was a little old man and a little old 
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woman, and they lived in a little old house. They hadn't any children, 

so one day the little old woman made herself a little boy out of 

gingerbread. 

 Culmination of the tales: 

 Колобок поет, а лиса подкрадывается и просит его сесть на 

нос. 

 When he had gone a little farther, the fox said: 

"You may get wet where you are. Jump on to my shoulder." 

So the little Gingerbread Boy jumped on to the fox's shoulder. 

 Decoupling of the tale 

 Лиса его – ам!- и съела. 

 As soon as the fox reached the bank of the river, his teeth 

snapped at the Gingerbread Boy! 

"Oh, I'm a quarter gone!" said the little Gingerbread Boy. 

"Oh, I'm half gone!" he said a minute later. 

"Oh, I'm three quarters gone!" he said the next minute. 

 Conclusion  

 1) Comparing English, Kazakh and Russian tales I can tell you 

that Russian and Kazakh tale is more lively and imaginative. It’s 

connected with an ancient tradition of retelling tales using music and 

acting. 

 2) Not only these fairy tales but English ones teach a reader to 

distinguish good, bright start from the evil, to empathize and help the 

weak, to believe in justice. 

 3) Fairy tales written in English like the Russian and Kazakh 

fairy tales provide readers an opportunity to get acquainted with the 

traditions, culture of the country. 

 4) In a tale of Russia we noticed more epithets, sound imitation, 

songs. 

 5) Superimposition of one episode to another is typical for the 

tales of three countries. 

 6) As a rule there is no introduction and ending in an English 

tale (such as жили – были, я там был). 

 7) Also I found out more tough completion in English tales. 

 8) Also strict sequence of events is inherent in for English fairy 

tales. 
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Қорытынды 

 Біз қиял-ғажайып  ертегілерді   танып   біле   келе ,   ертегідегі  

кейіпкерлерді   түсінеміз,   жағымды  кейіпкерге  ұқсағымыз 

келеді.  Зұлымдықпен   жақсылықты  тани  білеміз.  Өмірде  

кездесетін қиындықтарды  жеңе   білуге,  адамдардың   жақсы   

қасиеттерін  бағалай   білуге үйретеді.  Қиял-ғажайып  ертегілер   

әлемді   танып  білуге   үйретеді.  Адам   қиялының  ұшы-қиыры   

жоқ  екенін  білеміз.  

             Қазақтың Қиял - Ғажайып ертегілері жанрлық жағынан 

біркелкі емес. Оның құрамында алғашқы қауымға тән қарапайым, 

әңгімелермен бірге батырлық ертегілер кездеседі, сондай-ақ, 

тұрмыс-салтқа байланысты шығармалар ұшырасады. Демек, 

біздің Қиял - Ғажайып ертегілерміз жанр жағынан  дараланбаған. 

Қазақ Қиял - ғажайып ертегілердің тағы бір ерекшелігі - үнемі 

үдерісте болуы, яғни бір жанрдың екіншіге ауысып отыруы. Осы 

себепті Қиял - ғажайып ертегілерінің біразы жанрлық өзгеріске 

ұшыраған, олар қиял-ғажайып пен тұрмыс-салт ертегілерінің 

аралық жанры сияқты. Кей жағдайда Қиял - ғажайып ертегілері 

бүтіндей тұрмыс-салт оқиғаларын баяндап келеді. Қиял - 

Ғажайып ертегілердің құрылысына батырлық жыр үлкен ықпал 

еткен. Көптеген Қиял - ғажайып ертегілердің сюжеттік желісінде 

батырлық жырларындағыдай тұрақты кіріспелер мен 

қорытындылар бар. Әдетте, сюжеттің кіріспесінде ертегі 

қаһарманның дүниеге келуі мен оның дүниеге келуі туралы 

әңгімеленеді және қартайғанша  бір    балаға  зар  болған ата-ана 

туралы,   

құдайдан бала сұрап, әулие-әмбиелердің басына түнеп, 

жалбарынады. Кемпір-шалдың тілегі қабыл болып, бала сүйеді. 

Ол - ертегінің бас кейіпкері, батыр, ержүрек жауынгерлер.  Ал 

қаһарман туралы әңгіме біткен соң негізгі сюжетке жалғасатын 

қорытындыда кейіпкер мен оның жанындағылардың бұдан 

кейінгі тағдыры сөз етіледі. Қорытындыдағы бас кейіпкер көп 

жағдайда, негізгі сюжеттегі қаһарманның баласы немесе інісі 

болады. Ол ендігі жерде ағасы не әкесі бастап, үлгере алмай 

кеткен істі тындыруы тиіс. Қазақ Қиял - Ғажайып ертегілерінің 

сюжеттік құрамы біркелкі емес. Әлденеше халық, ұлтқа ортақ 

халықар. Сюжеттер де, көрші халықтар ертегілерінің нұсқалары 

да, қазақтың өзіне тән оқиғалар да ертегілерге негіз бола береді. 

Бұл кездейсоқ емес. Қазақ халқы өмір бойы басқа халықтармен 

қоян-қолтық аралас, тығыз қарым-қатынаста болды. Ерте заманда 

туып, көне дәуірдің көріністерін сақтап келсе де, Қиял - ғажайып 

ертегілер қазақ халқының тұрмысын, салтын бейнелейді, 

күнделікті өмірін көрсетеді. Қиял - Ғажайып ертегілердің бас 

қаһарманы, эстетикалық мұраты - халық арманы. Қазақ 
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ертегілерінің бас қаһармандары, аңшы-мерген, жауынгер-батыр, 

кенже бала, тазша және басқа да әлеум. Теңсіздіктен жәбір 

көрген, әділдік іздеген бұқара өкілдері ("Қаңбақ шал"). Бұлардың 

бәрі халық арманынан туған кейіпкерлер 

             Енді ол - ыдырап бара жатқан қоғамның дәстүрін 

қолдаушы, ата жолын қуушы. Қиял - Ғажайып ертегілер өмірге 

тікелей жақындап, бұқара арманын дәріптейді. 

             Қиял-ғажайып ертегілердің тәрбиелік  мәні  теренде  

жатқанын  танып  білеміз. Ертегілер  әсіресе  5-6  сыныпта  

оқитын өзге  ұлт  өкілдерінің    тілдік  кедергілерді   жеңуге    аса  

үлкен   көмек. Оқушының   ауызекі   сөйлеу   тілін  дамытады,  

мәнерлеп   оқуға  машықтандырады,  шығармашылық  тұрғыдан 

қиялдауын  дамытады.  Оқушының  болашаққа   деген сенімі  

артады.    

          Екі халықтың  ғасырлар  бойы  достық   қарым –қатынаста  

болғандықтан, ауыз әдебиетіндегі  қиял-ғажайып  ертегілерде  өте  

ұқсас   сюжеттер   көп. Ертегілерді  оқып,  салыстыра   келе   екі  

халықтың    тұрмыс  жағдайындағы  ерекшеліктерді  анық 

көреміз.  

 Ертегілердегі  ұқсастық -  екі  халықтың да зұлымдықты   жеңіп, 

жеңіске  жетуі,  ойлаған мақсат,  тілектеріне  жетуі. Табиғатқа   

табынуы,  қарапайым  адамдардың  шеберлігіне тәнті  болу , 

сүйіспеншілікке, достыққа  сенуі. Тәрбиелік  мәні  теренде 

жатқаның көреміз 
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