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ТҮСІНДІРМЕ ЖАЗБА 

 Дене шынықтыру пәні бойынша орта сыныптарға арналған 

авторлық бағдарлама жоспары Қазақстан Республикасының 

мемлекеттік жалпыға міндетті білім беру стандарт бағдарламасына 

сәйкес дайындалды. Мектепте оқытылатын дене шынықтырудың 

ғылыми объектісі - бұл дене белсенділігі,оқушылардың физикалық 

және психикалық денсаулығын сақтау туралы білім жүйесі. Ғылымды 

зерттеу -  тұлғаның дамуына, адамның танымдық іс-әрекетін дамытуға 

бағытталған.  

Оқу жоспары екі бөлімнен тұрады:" Дене шынықтыруды білу 

"(ақпараттық компонент) және "Ағзаны жетілдіру " (әрекеттік 

компонент). "Дене шынықтыру бойынша білім" бөлімінің мазмұны-бұл 

адамның танымдық іс-әрекетінің дамуы туралы негізгі ақпарат 

түсініктер және қауіпсіздік техниканы қадағалау және  "Денені 

жетілдіру" бөлімінде оқушылардың  дене дайындығын арттыруға 

қойылатын талаптарды реттейтін ережелер сипатталған. 

Мемлекет басшысы айқындаған "100 нақты қадам "Ұлттық 

жоспарын іске асыру мақсатында білім беру саласында адами 

капиталдың сапасын арттыруға бағытталған бес қадам жоспарланған. 

Олардың 3-і жалпы орта білім беру жүйесіне жатады.  Жаңартылған 

білім беру мазмұны дене шынықтыру сабақтарының және сыныптан тыс 

іс-шаралардың тәрбиелік мақсаты ұлттық мәдениетіміздің бір саласы 

болып табылатын ұлттық ойындарымызды  жүзеге асыруда. Осы 

мақсатта ұсынылып отырған авторлық бағдарлама жаңартылған білім 

беру бағдарламасын жүзеге асыру жағдайында ұлттық ойындар орта 

мектеп оқушылардың дене дайындықтарының міндеттерін шешу 

құралы ретінде құрылды. Бұл бағдарламаның (әдістеменің) ерекшелігі – 

ұлттық ойындар оқушылардың дене дайындық сапасын жақсарту 

негізінде топталып жүйеленді. Бағдарламада теориялық біліммен қатар, 

сабақтарда тәжірибелік бағыттары негізге алынды..  

 

Бағыты: Ұлттық ойын 

 

Тәрбие бағыты: «Мәңгілік Ел» идеясымен ұштастыра отыра, 

ұлттық ойын түрлерін үйрету,  эстетикалық, патриоттық және мәдени 

тәрбие беру;  

 

Мақсаты: Дене дайындығын арттыруға бағытталған ұлттық 

ойын түрлерін және жалпы дене шынықтыру дайындығын жетілдіру. 
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Міндеттері:  

- Дене шынықтыру сабағында оқушының алған білімдерін, 

шеберліктерін  қосымша білім арқылы  дене дайындығын дамыту және 

ұлттық спортқа деген қызығушылықтарын қалыптастыру; 

- Ұлттық ойын түрлерін жетік меңгере алатын тұлға 

қалыптастыру; 

- Жүгіру, секіру, лақтыру, өрмелеу, тепе-теңдік  дағдыларын 

ұлттық ойын түрлері арқылы дамыту; 

 

Бағдарламаның өзектілігі:  

- Ұлттық ойын түрлері арқылы оқушылардың дене 

дайындық   сапасын арттыру;   

- Қазіргі ұрпақтың санасынан алыстап бара жатқан 

ұлттық ойын түрлерін жаңдандыру;  

-  

Бағдарламаның жаңашылдығы:  

- Қазақ халқының ұлттық ойындарын жаңғырта 

отырып, жаңартылған білім беру мазмұны бойынша ұрпақ 

бойына дарыту;  

- Ұлттық ойындарды жүйелі, тиімді пайдаланған 

жағдайда оқушылардың жеке тұлғалық қасиеттері және дене 

дайындық көрсеткіштері артады;  

-  

Күтілетін нәтиже:  

- Ойын ойнау барысында ойлау қабілеттері дамиды; 

- Қозғалыс қасиеттерімен бірге қозғалыс дағдылары 

жетіледі; 

- Дене дайындық көрсеткіштерінің жоғары болуына 

ықпал тигізеді;  

- Оқыту кезінде ұйымдастырылған түрлі әдістер, 

мысалы:  жаппай (фронтальды) әдіс, үздіксіз әдіс, ауыспалы әдіс, 

жеке әдіс, топтық әдіс және т.б. әдістерді пайдалану сабақтың  

тиімділігін арттырады;  
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Бағдарламаның құрылымы мен мазмұны 

8 сынып. Дене шынықтыру оқу пәні – бұл дене шынықтыру 

қызметі, оқушылардың дене және психикалық саулығын сақтау туралы 

білімдер жүйесі. Бұл бағдарлама ұлттық мәдениетіміздің бір саласы 

болып табылатын ұлттық ойындарымызды  жүзеге асыруда  «Мәңгілік 

Ел» идеясымен ұштастырылуымен ұсынылады. Бағдарлама 

оқушылардың спорттық-арнайы қозғалыс дағдыларын және дене 

қабілеттерін нығайтумен қатар, оқушылардың салауатты өмір салтын 

сақтай отыра, дене дамуына ықпал етеді. 

 

Кіріспе. Ұлттық ойынның шығу тарихы 1  сағат 

Ұлттық ойындарымыздың шығу тарихы туралы түсінік беру. 

 

Ұлттық қозғалмалы ойындар түрлері 6 сағат 

«Қамалды қорғау» «Ақсүйек» «Арқан тартыс» «Тұмақ ұру» 

«Сақина салу» «Жаяу тартыс» 

 

Ой  ойындары 2 сағат 

Тоғызқұмалақ ойын ережесін еске түсіру. Екі жақты ойын 

 

Спорттық бағыттағы ойындар 6 сағат 

«Қазақша күрес» «Жаяу көкпар»  «Орамал» «Садақ ату» 

«Жылжымалы арқан»  «Қол күрестіру» (Армрестлинг) 

 

Жылдамдықты дамытатын ойындар 2 сағат  

«Жүйріктер жеңеді» «Жаяу жарыс» 

 

Ептілікпен дәлдікті қажет етін ойындар 6 сағат 

«Омпы ойыны»  «Асық ату» «Алтын сақа» «Тұмақ ұру» «Бес 

асық» «Қарагие» 

Төзімділік дамытуға арналған ойын түрлері 4 сағат 

«Арынды арқан» «Түйе мен бота» «Жүрелей секіру» «Қарғымақ» 

 

Тепе-теңдік және күш қасиетін дамытуға арналған ойындар 5 

сағат  

«Ошақ»  «Аларман» «Ат үстіндегі тартыс» «Жаяу тартыс» « 

«Тепе – теңдік» 

Жалпы дамытуға арналған  ойындар 2 сағат 

«Бөрік теппек» Қорытынды тестілеу (Дене дайындық көрсеткіші) 
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«Ұлттық ойын арқылы орта мектеп оқушылардың дене 

дайындық сапасын арттыру»  таңдаулы курс 

8 сынып оқушыларына арналған сағаттар кестесі 

(34 сағат) 

 

Бағдарлама 

түрі 

Сынып Оқу тоқсандары  Жылдық 

Ұлттық ойын  8 1 2 3 4 34 

8 8 10 8 

 

Оқу-тақырыптық жоспар 

 

№ Тақырыбы Сағат 

саны 

Орындалуы Мерзімі  

Теория Тәжірибе 

1 Кіріспе.  

Ұлттық ойындардың 

шығу тарихы 

1 Түсіндіру  Әңгімелеу   

2 Ұлттық 

қозғалмалы ойындар 

түрлері «Қамалды 

қорғау 

1 Түсіндіру Әңгімелеу  

3 «Ақсүйек» ойыны 1 Түсіндіру Әңгімелеу  

4 «Арқан тартыс» 

ойыны 

1 Түсіндіру Көрсету  

5 «Тұмақ ұру» ойыны 1 Түсіндіру Көрсету  

6 «Сақина салу» 

ойыны 

1 Түсіндіру Көрсету  

7 «Жаяу тартыс» 

ойыны 

1 Түсіндіру Көрсету  

8 Ой  ойындары. 

Тоғызқұмалақ ойын 

ережесін еске түсіру.  

1 Түсіндіру Көрсету  

9 Екі жақты ойын 1 Түсіндіру Көрсету  

10 Спорттық 

баыттағы ойындар. 

«Қазақша күрес» 

1 Түсіндіру Көрсету  

11 «Жаяу көкпар» 

ойыны 

1 Түсіндіру Көрсету  

12 «Орамал» ойыны 1 Түсіндіру Көрсету  

13 «Садақ ату» ойыны 1 Түсіндіру Көрсету  

14 «Жылжымалы 1 Түсіндіру Көрсету  
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арқан» ойыны 

15 «Қол күрестіру» 

(Армрестлинг) 

1 Түсіндіру Көрсету  

16 Жылдамдықты 

дамытатын 

ойындар «Жүйріктер 

жеңеді» 

1 Түсіндіру Көрсету  

17 «Жаяу жарыс» 

ойыны 

1 Түсіндіру Көрсету  

18 Ептілікпен 

мергендікті қажет 

етін ойындар  

«Омпы» ойыны  

1 Түсіндіру Көрсету  

19 «Асық ату» (Бес 

табан) ойыны 

1 Ережесін 

түсіндіру 

Көрсету  

20 «Атбақыл» ойыны 1 Ережесін 

түсіндіру 

Көрсету  

21 «Ләңгі тебу» ойыны 1 Ережесін 

түсіндіру 

Көрсету  

22 «Бес асық» ойыны 1 Ережесін 

түсіндіру 

Көрсету  

23 «Қарагие» ойыны 1 Ережесін 

түсіндіру 

Көрсету  

24 Секіру және 

төзімділік 

қабілеттерін  

дамытуға арналған 

ойын түрлері  

«Арынды арқан»  

1 Ережесін 

түсіндіру 

Көрсету  

25 «Қап киіп жарысу» 

ойыны 

1 Ережесін 

түсіндіру 

Көрсету  

26 «Жүрелей секіру» 

ойыны 

1 Ережесін 

түсіндіру 

Көрсету  

27 «Қарғымақ» ойыны 1 Әдісін 

түсіндіру 

Жаттығу  

28 Тепе-теңдік және 

күш қасиетін 

дамытуға арналған 

ойындар  

«Аударыспақ» 

ойыны 

1 Ережесін 

түсіндіру 

Жаттығу  
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29 «Жеке сайыс» ойыны 1 Ережесін 

түсіндіру 

Жаттығу  

30 «Тепе-теңдік» ойыны 1 Ережесін 

түсіндіру 

Жаттығу  

31 «Жаяу тартыс» 

ойыны 

1 Ережесін 

түсіндіру 

Жаттығу  

32 «Қораздар теке-

тіресі» ойыны  

1 Ережесін 

түсіндіру 

Жаттығу  

33 Жалпы дамытуға 

арналған  ойындар  

«Бөрік теппек» 

ойыны 

1 Ережесін 

түсіндіру 

Жаттығу  

34 Қорытынды тестілеу. 

(Дене дайындық 

көрсеткіші) 

1 Түсіндіру Тест  

 

 

Қосымша 1 

 

Ұлттық қозғалмалы ойындар түрлері «Арқан тартыс»  

Ойын шарты «Арқан тартыс» ойыны – қазақ халқының ұлттық 

ойыны. Ойынды көгалды алаңда, спортзалда өткізілетін ойын. Ойынға 

ұзындығы 10 м жуан арқан керек. Арқанның ортасынан орамалмен 

орап белгі жасалады. Ойынға қатысушылар бойларына сап түзейді. 

Мұғалімнің белгісі бойынша «бір, екі» деп санап шығады. Сөйтіп тақ 

жағы бір бөлек, жұп жағы бір бөлек бөлініп шығады. Алдын ала 

сызылып қойған сызықтың үстіне жатқан арқанды екі топ бір-біріне 

қарама-қарсы тұрып, екі өзіңе қарай тартуға тырысады. Егер команда 

мүшелері толық құрамымен сызықтан асып кетсе, жеңілген болып 

есептеледі. Осы ойында жеңімпаз бболу үшін командалық түсінушілік 

қажет. Команда бірдей арқанды тату керек (Сурет 1) 
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Сурет 1. Арқан тартыс ойыны 

 

Ептілікпен мергендікті қажет етін ойындар «Асық ату» 

ойыны 

 

«Асық ату» ойыны ережесі 

бастауыш сыныптарға R1,5 

(ø300см) шеңберде ойналады, 

шеңбердің, ату сызығының, көн 

сызығының ені (2-3см ) болуы тиіс, 

шеңбердің екі жағындағы ату сызығы 

(асық тігілген көнен қашықтығы) 3 

метр оңға және солға жағына 

сызылады. 5-6 сыныптарға R2 

(ø400см) ату сызығы 4м.        

                                                                Сурет 2.  Асық ату ойыны 

 

                                                           

7-8 сыныптарға R2 (ø400см) ату сызығы 5м. 9-11 сыныптарға  

R2,5 (ø500см)           ату сызығы 6м.  (Сурет 2). Шеңбердің сыртқы 

негізгі қима кіші сызық ұзындығы 15см және 45С градус белгі                         

сызығы болуы тиіс. Ортасына көлденен                сызығы (115см)                     

сызылады және оған екі жағынан паралелль сызық (10см) түседі және 

9,13,15 асық тігіледі, бірінші болып 5,7,9 асықты атып алған команда 

немесе ойыншы жеңімпаз атанады (Сурет 3). Әр команда үш 

ойыншыдан тұрады. 1-сақа, 2-сақа, 3-сақа 2) Ату кезеңін төреші 

сақаларды иіру арқылы анықтайды және жалпы ойын кезеңдерінде таза 

15 минутта уақыт      тоқтайды, тең есеп тіркелген жағдайда қосымша 3 

минут беріледі. Ойын 2жеңіске дейін жалғасады.Ойынға қатысушылар 
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ату сызығынан (115см) кезек бойынша шеңбердің ішіндегі көндегі 

асықтарды атады. Мұнда көнге тігілген      кеней асықтардың арасы бір 

сақа тең  болуы шарт және кенейлер алшысы жағынан бүк , шік болып 

тігіледі.  

 3) Ату кезінде сақа тиген кеней асық шеңбер сызығынан өтуге    

міндетті, егер асықты сызықтан 

шығарып алса   ойыншыға мүмкіндік  

береді, төреші ойыншыға    шеңбердің 

R3 сыртынан яғни                                                                                      

белгіленген ортадағы сызықтан көндегі 

кеней асықтарды атуға рұхсат  береді, 

атқан асығы шеңберден шықса ,ойын 

ары жалғасын табады, шығара алмаса 

кезек ату сызығынан қарсылас 

ойыншыға беріледі.                             

                                                                                       

 

 

                    

                                                                  Сурет 3. Асықты орналастыру       

                                                                                     

Тепе-теңдік және күш қасиетін дамытуға арналған ойындар  

«Жаяу тартыс»  ойыны. Ойын шарты: Ойынға қатынасушылар 

екі-екіден ортаға шығады да, екі басы біріктіріліп түйілген арқанды 

екеуі бірдей екі жағынан мойындарына іліп, екі қолтығының астынан 

жібереді де, екеуі екі жаққа қарай еңбектеп, күні бұрын белгіленген 

жерге дейін бірін-бірі тартып жеткізулері керек. Қайсысы сүйреп, 

жеткізсе, сол ойыншының ұтқаны болып есептеледі. Әдетте, бұл 

ойынға өзіне-өзі сенімді, дене күші мығым оқушылар  күш сынасу үшін 

қатынасады. Сурет 4. 

 

Сурет 4. «Жаяу тартыс» ойыны 
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«Бес асық» ойыны. 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

Сурет 5. «Бес асық» ойыны 

 

«Бес асық» — өте көне дәуірден келе жатқан, қазақ халқының 

ұлт ойындарының бірі. Ол еңбек құралдары ағаш, тас, сүйек болып 

келетін ғасырларда пайда болған деп болжанады. Бұл ойынды кезінде 

жасөспірімдерден бастап ересек адамдарға дейін ойнаған. Ойынға 

керекті зат қойдың артқы санының асықты жілігінен алынған жұмыр 

сүйек  бес асық болып келеді. Ойын 12 жаттығудан тұрады олар 

«Бірлік» «Екілік» «Үштік», «Төрттік», «Жалақ», «Төрт бұрыш», 

«Алақан», «Орын алмастыру», «Үндемес», «Сарт-сұрт», «Қаршу»,  

«Нәби» деп аталады және соңғы ұпай алу бес асықты алақанның 

сыртында ұстап жоғары лақтыра алақанмен тура қарши қағып алу. 

Мысалы, «жалақ» жаттығуында төрт асықты алақанда ұстап, қолдағы 

қақпалық асықты жоғары лақтырып, сұқ саусақпен жерге 3 рет 

жалатуыңыз керек. Сонда сіз осы кезеңнен өткен болып есептелесіз.  

Кілемге сұқ саусақпен жалату 3-5 см. кем болмауы тиіс. Осылайша бес 

асық ойынының кезеңдері, тәртіптері, түрлері жалғаса береді. (Сурет 5) 

 

«Ләңгі тебу» ойыны. 

Ләңгі – көшпенді қазақ балаларының ойыны. Тесілген,  диаметрі 

2 см, қалыңдығы  2-3 мм  қорғасын дөңгелекке бір жапырақ ешкі терісі 

тігіледі. Ойын ережесі:  

1. Ойынды қарапайым түрінен бастаймыз. Бірінші ойыншы 

«ойын иесі» деп аталады. Ойын иесі ойыншыларды ойын 

ережелерімен таныстырады. Ойнау үлгілерін, ойын әдістерін 

көрсетеді. Өзге ойыншылардан  осылай ойнауды талап етеді. 



15 
 

2. Кімде – кім бұл талаптарды орындай алмаса, ол ойыншы 

«малай» деп аталады және ол ойын иесіне қызмет етуге тиіс. Басқа 

ойыншылар ойын кезінде  ләңгіні  малайдан алады.  

3. Ойыншылардың біреуі ләңгіге тапсырыс береді. Яғни, 

ләңгіні беруді сұрайды. Малай ләңгіні тапсырыс иесінің аяғына 

тастайды. Ол адам ләңгіні алысқа 

тебеді. Ал, малай ләңгінің артынан 

жүгіріп, қағып алып, ойын иесінің  

аяғына тастайды. 

4. Қағыс саны тапсырыспен 

орындалған қағыстардың айырмасына 

тең болады. 

5. Айыпталған ойыншы 

тапсырыс иесінің аяғынан ләңгіні 

қағып алса не айыпталған санға тең 

қағыс орындалса, немесе ойын иесі 

тасталған ләңгіден  мүлт кетсе,  

малайшылық тоқтатылады.  

6. Егер малай ләңгіні аяғымен 

(қолын тигізбей) қағып алса, онда, 

ләңгіге ең соңғы болып аяғы тиген 

ойыншы малайға айналады. Бұрынғы 

малай оның ләңгісін қанша рет қағып 

алса, сонша рет қызмет етуге тиіс.             Сурет 6. «Ләңгі тебу» 

7. Егер малай басқа ойыншының аяғынан ләңгіні қағып алса, 

онда ол ойыншы малайға айналады. Бұрынғы малай ойын иесі  

болады және оның аяғына жаңа малай ләңгі тастайды.  

8. Бірінші айналымда малайшылық аяқталған кезде келесі 

айналым басталады т.с.с. 

9.  Бұл кезде жүріс келесі ойыншыға беріледі.  

10. Бірінші айналымда ойыншылар тапсырыс иесінің міндетін 

атқарып болған соң  келесі сатыға көшеміз. Ойнау әдістері (сурет 6) : 

1.Оң аяқпен «жай қағыс» жасау; 

2.Сол аяқпен «жай қағыс» жасау; 

3.Оң аяқпен «жанама» қағу; 

4.Сол  аяқпен «жанама» қағу; 

5.Оң аяқ «ұшымен» қағу; 

6.Сол аяқ «ұшымен» қағу; 

7.«жас+жанама» қағу (оң және сол аяқпен) 

8.«жас+ұшымен» қағу (оң және сол аяқпен) 

9.«жас+ иіліп» қағу (оң және сол аяқпен)      

10.«секіріп+ иіліп» қағу (оң және сол аяқпен) «тізенің астынан + 

жай» қағу (оң және сол аяқпен) 
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1 сабақ  Қысқа мерзімді жоспар 

Ұзақ мерзімді жоспар 

бөлімі: Қазақ халқының 

ұлттық ойындары 

Мектеп: КММ «С. Шаймерденов 

атындағы қалалық классикалық гимназиясы» 

Күні: Мұғалім: Айсина Нургуль 

Бауржановна 

Сабақтың тақырыбы Кіріспе. Ұлттық ойындардың шығу 

тарихы 

Сабақта қол жеткізетін 

оқу мақсаттары (оқу 

бағдарламасына сілтеме) 

8.2.7.1  жарыс кезінде әділ  ойнау, 

патриотизм және ынтымақтастыққа жататын 

мінез-құлық көрсетуді бағалай білу 

Сабақтың мақсаты - Оқушылар ұлттық 

ойындарының шығу тарихын еске 

түсіреді; 

Жетістік критерийлері Оқушылар қазақ халқының тұрмысын, 

ұлттық ойынның  тарихы туралы, салт-

дәстүрлер туралы, қазақ халқының бос 

уақытты қалай өткізгені туралы білім алады. 

Бұл бөлім туған өлкеге деген 

сүйіспеншілікке баулуға арналған ойын 

түрлерімен танысады.  

Тілдік мақсаттар -салт-дәстүр,  

- мәдени мұра 

- ұлттық ойын,  

Құңдылықтарды дарыту Қазақстандық, Отаншылдық және 

азаматтық жауапкершілік: Ұлттық 

құңдылықтарымызды дарыту, мәдени 

мұраны, салт- дәстүрді сақтауды, көне 

ұлттық  ойындарымыз арқылы тәрбие беру; 

Еңбек пен шығармашылық: Ойын 

барсында жеңіске жету, ұлттық ойын туралы 

ғылыми жобалар жазып, шығармашылық 

қабілеттерін дамыту; Өз ойларын толық 

жеткізе білу, ой бөлісу; 

Құрмет. Ойын кезінде бір-біріне 

жағымды көз көзғарастарын нығайту; 

Өмір бойы білім алу: Білімді, дені 

сау, дене қабілеттері дамыған жеке тұлға  

қалыптастыру; 

Пәнаралық байланыс Тарих, қазақ тілі, биология 

АКТ қолдану http://kitaphana.kz/ru/downloads/referatu-

na-kazakskom/235-madeniettanu/2742-azati-

http://kitaphana.kz/ru/downloads/referatu-na-kazakskom/235-madeniettanu/2742-azati-ltti-oyindari.html
http://kitaphana.kz/ru/downloads/referatu-na-kazakskom/235-madeniettanu/2742-azati-ltti-oyindari.html
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ltti-oyindari.html 

Бастапқы білім Оқушылар ұлттық ойын туралы 

білімдерімен бөліседі, толықтырады. 

 

Сабақтың өту  барысы 

Сабақ 

кезеңдері 

Сабақта жоспарланған іс-әрекет Ресурстар 

Сабақтың 

басы 

10 минут 

1.Ұйымдастыру. Сәлемдесу. Бүгінгі 

сабақтың тақырыбымен жетістік 

критерийлерімен таныстыру. Сабақ 

барысында және дене жаттығуларын 

орындау кезіндегі қауіпсіздік ережелерімен 

таныстыру; Жүгіру және жүру, жалпы 

дамыту жаттығуларын жасау.  

 

Мұғалімге 

арналған 

ысқырық 

 

Сабақтың 

ортасы 25 

мин 

 

 

 

 

Зерттеуші, 

әңгіме 

сұхбат 

Оқушыларға сілтеме бойынша 

Ұлттық ойындарымыз туралы бейне 

материал көрсету. Толық мәлімет беру. 

Әрбір ұлттың өз тарихы, тілі мен діні, салт-

дәстүрі, өнерімен қатар  ұлттық ойындары 

да  болады. Сол секілді қазақта да бірталай 

тамаша ұлттық ойындар бар. 

Этнографтардың пайымдауынша, алғашқы 

ұлттық ойындар Қазақстан жерінде б.з.б. 

бірінші мыңжылдықта қалыптасқан.  Еліміз 

егемендігін алған тұста  ұлттық 

құндылықтарымызбен қайта қауыша 

бастадық. Бабаларымыз нені ойласа да, оның 

мағынасына көп мән берген. Тіпті, сойылған 

малдың сүйек-саяғын былай қойып, 

құмалағынан математикалық ойын - 

тоғызқұмалақты жасау – ерекше тапқырлық. 

Өзге халықтар сияқты, қазақтың да  атадан  

балаға мұра болған ежелгі  ойын-сауық 

түрлері бар. Зер салып байқасақ, бұл 

ойындар қазақтың ұлттық ерекшелігіне, 

күнделікті тұрмыс-тіршілігіне байланысты 

туған екен. Ахмет Жүнісовтың айтуынша: 

«Ұлттық ойындар – сонау ежелден ата-

бабаларымыздан бізге жеткен мұра, 

ұлтымыздың өткені мен бүгінін 

АКТ 

пайдалану 

Бейне 

материал 

көрсету 

 

 

http://kitaphana.kz/ru/downloads/referatu-na-kazakskom/235-madeniettanu/2742-azati-ltti-oyindari.html
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байланыстырған асыл қазына. Ұлттық 

ойындар адамды жігерлік пен батылдыққа, 

ептілікке, тапқырлыққа, күштілікке, 

төзімділікке, жылдамдыққа  баулиды. 

Сонымен қатар, денсаулығын нығайтып, 

жеңіске деген сенімін шыңдайды; 

адамгершілік қасиеттерге  баулиды».  Ал 

енді, «Қазақстан. Ұлттық энциклопедия» 

кітабында қазақтың ұлттық ойындарының 

мән-маңызы туралы былай деп жазылған: 

«Қазақ ұлты негізінен ұрпақ қамын басты 

мақсат етіп қойып, балалардың нағыз азамат 

болып қалыптасуына аса зор мән берген. 

Нәтижесінде дәстүрлі бала тәрбиесінің 

басты құралы ретінде ұлттық ойынды 

орайластырып, дамытып отырған». Ежелгі 

ойындар бала үшін ұлттық тәрбие үлгісі 

десек, артық айтқандық емес. Ойын түрлері 

өте көп. Ол - жан-жануарларға, түрлі 

құбылыстарға, түрлі заттарға т.б. 

байланысты ойындар деп  жіктеліп кете 

береді.  Көшпелі халықтың өмірінде бүтін 

сандардың төрт амалын есептеп шығару осы 

тоғызқұмалақ ойыны арқылы қалыптасқан. 

Сондықтан да бұл ойын “қойшы 

математикасы” деп аталған. Қазақ халқының 

ағартушылары  Ш.Уәлиханов, 

Ы.Алтынсарин, А.Құнанбаев тоғызқұмалақ 

ойынын ерекше мадақтаған. Әсіресе, Абай 

бұл ойынды сүйіп ойнаған. Ойынды ойнау 

үшін Абайдың ауылына көне ойынның 

шеберлері мен ойыншылары әдейі жиналады 

екен. Абай бос уақытында ойынды 

ұйымдастыру үшін үнемі ойын тақтасын 

алып жүрген. 

 

Сабақтың 

соңы  

5 мин 

«БЛУМ ТАКСОНОМИЯСЫ» теориясы бойынша 

жаңа сабаққа талдау жасау 
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Рефлексия Белсенді қатыстым 

Қызықты болды 

Жаңаны білдім 

Түсінікті болды 

 
 

http://kitaphana.kz/ru+/downloads/referatu-na-kazakskom 

 

 

2 сабақ  Қысқа мерзімді жоспар 

Ұзақ мерзімді жоспар 

бөлімі: Ұлттық ойындар 

Мектеп: КММ «С. Шаймерденов атындағы 

қалалық классикалық гимназиясы» 

Күні Мұғалім: Айсина Нургуль Бауржановна 

Сабақтың тақырыбы Ұлттық қозғалмалы ойындар түрлері  

«Қамалды қорғау» ойыны 

Сабақта қол жеткізетін 

оқу мақсаттары (оқу 

бағдарламасына сілтеме) 

8.2.3.1   қолайлы оқып –үйрену  

ортасын қалыптастыру бойынша біріккен,  

әрі тиімді жұмыс дағдыларын қолдану  және 

көрсете білу 

Сабақтың мақсаты Ойын ережесімен таныстыру; 

Ойын арқылы оқушылардың қозғалыс 

дағдыларын қалыптастыру; 

Лақтыру дағдысын жетілдіру; 

Жетістік критерийлері  Ойын кезінде төрелік ету ережелерін 

көрсете алады. 

Ойын  арқылы әр түрлі дене 

жаттығулары бойынша қозғалыс дағдыларын 

талқылай және көрсете алады. 

Тілдік мақсаттар Қамал, ұлт, волейбол, шеңбер 

Құңдылықтарды дарыту Қазақстандық, Отаншылдық және 

азаматтық жауапкершілік: Ұлттық 

құңдылықтарымызды дарыту, мәдени 

мұраны, салт- дәстүрді сақтауды, көне 

ұлттық  ойындарымыз арқылы тәрбие беру; 

Еңбек пен шығармашылық: Ойын 

барсында жеңіске жету, ұлттық ойын туралы 

ғылыми жобалар жазып, шығармашылық 

қабілеттерін дамыту; Өз ойларын толық 

жеткізе білу, ой бөлісу; 

Құрмет. Ойын кезінде бір-біріне 

жағымды көз көзғарастарын нығайту; 
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Сабақтың барысы 

Сабақ 

кезеңдері 

Сабақта жоспарланған іс-әрекет Ресурстар 

Сабақтың 

басы 

10 минут 

1.Ұйымдастыру. Сәлемдесу. Бүгінгі 

сабақтың тақырыбымен жетістік 

критерийлерімен таныстыру.  

- Жүгіру және жүру, жалпы дамыту 

жаттығуларын жасау  

- Сабақ барысында және дене 

жаттығуларын орындау кезіндегі қауіпсіздік 

ережелерімен таныстыру.. 

Мұғалімге 

арналған 

ысқырық 

 

Сабақтың 

ортасы 25 

мин 

 

 

 

 

 

Оқушыларға сілтеме бойынша Ұлттық 

ойындарымыз туралы бейне материал 

көрсету. Толық мәлімет беру. Ойын шарты 

«Қамалды қорғау»  Ойыншылар шеңберге 

орналасады, шеңбердің ортасында қамал 

(үшбұрыш құрайтын, жіппен байланған үш 

гимнастикалық таяқшалар), ал шеңбердің ішінде 

сол қамалды қорғаушылар. Шеңберде тұрған 

балалар волейбол добын қамалға лақтырады. 

Қамалды құлатқан ойыншы қорғаушы қызметін 

атқарады. 

Дескриптор:  

- Ойын барысында топпен 

ынтымақтастыққа қажетті әс-ірекеттерді 

пайдалана алады. 

- Ептілік, жігерлік қабілеттерін 

қолдана алады.  

Бағалау. Оқушылар дескриптор арқылы 

бір-бірін бағалайды. 

Сұрақ: Аталған ойын қандай физикалық 

қабілеттерді дамытады? 

АКТ 

пайдалану 

Бейне 

материал 

көрсету 

 

Өмір бойы білім алу: Білімді, дені сау, 

дене қабілеттері дамыған жеке тұлға  

қалыптастыру; 

Пәнаралық байланыс Геомерия, көркем сурет, қазақ тілі, 

тарих 

АКТ қолдану https://youtu.be/vU88-SkehmM 

 

Бастапқы білім Ұлттық ойындардың шығу тарихын 

жетік меңгерген, алған біліміне талдау жасай 

алады. 

https://youtu.be/vU88-SkehmM
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Талдау:   

-Барлық идеялар естіліп, жүзеге асырылды 

ма? 

- Қарсыласыңыз  қалай жұмыс істеді? 

 

Сабақтың 

соңы  

 5 мин 

 

Сұрақ-жауап 

Ойын ережесінде қандай қиындықтар болды? 

Шешу жолдары қандай? 

Оқушылардың алған білімдерін талқылау. 

 

 

 

 

Рефлекси

я 

Сабақты қорытындылау мақсатында ПОПС –формуласы әдісі 

арқылы оқушылардан кері байланыс алу.  ПОПС формуласына 

4 туындаған сұрақтарын жазады 

 

 

 

 

 

 

П Позиция 

О Негіздеме 

П Мысал 

С Ой тастау 

 

https://youtu.be/vU88-SkehmM 

 

3 сабақ  Қысқа мерзімді жоспар 

Ұзақ мерзімді жоспар 

бөлімі: Ұлттық 

ойындар 

Мектеп: КММ «С. Шаймерденов атындағы 

қалалық классикалық гимназиясы» 

Күні Мұғалім: Айсина Нургуль Бауржановна 

Сабақтың тақырыбы „Ақсүйек“  ойыны 

Сабақта қол жеткізетін 

оқу мақсаттары (оқу 

бағдарламасына 

сілтеме) 

8.1.2.1  кең ауқымдағы қимыл-қозғалыс 

комбинацияларын және олардың орындалу 

реттілігін түсідіру және көрсете білу 

Сабақтың мақсаты Ұлттық қозғалмалы ойындар арқылы 

қимыл-тірек аппаратын дамыту; 

Жылдамдықты, шапшаңдықты дамыту; 

Жетістік критерийлері Ұлттық ойындардың ерекшеліктерін 

түсінеді; 

https://youtu.be/vU88-SkehmM
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Қозғалыс ойын кезінде топтық жұмысқа 

қатыса отыра, жеке әрекеттерін көрсету;  

Ойынға қойылатын талаптарды біледі; 

Тілдік мақсаттар Ақсүйек, ұлт, ойын, төрт-түлік,  

Құңдылықтарды 

дарыту 

Қазақстандық, Отаншылдық және 

азаматтық жауапкершілік: Ұлттық 

құңдылықтарымызды дарыту, мәдени мұраны, 

салт- дәстүрді сақтауды, көне ұлттық  

ойындарымыз арқылы тәрбие беру; 

Еңбек пен шығармашылық: Ойын 

барсында жеңіске жету, ұлттық ойын туралы 

ғылыми жобалар жазып, шығармашылық 

қабілеттерін дамыту; Өз ойларын толық 

жеткізе білу, ой бөлісу; 

Құрмет. Ойын кезінде бір-біріне 

жағымды көз көзғарастарын нығайту; 

Өмір бойы білім алу: Білімді, дені сау, 

дене қабілеттері дамыған жеке тұлға  

қалыптастыру; 

Пәнаралық байланыс Тарих,  қазақ тілі,  

АКТ қолдану Бейне материал көрсету 

https://vk.com/video-

134289101_456239020 

Бастапқы білім Ұлттық қозғалмалы ойындар түрлері  

«Қамалды қорғау» ойыны 

Сабақтың барысы 

Сабақ 

кезеңдері 

Сабақта жоспарланған іс-әрекет Ресурстар 

Сабақтың 

басы 

10 минут 

1.Ұйымдастыру. Сәлемдесу. Бүгінгі 

сабақтың тақырыбымен жетістік 

критерийлерімен таныстыру.  

- Жүгіру және жүру, жалпы дамыту 

жаттығуларын жасау. 

- Сабақ барысында және дене 

жаттығуларын орындау кезіндегі қауіпсіздік 

ережелерімен таныстыру.  

 

Мұғалімге 

арналған 

ысқырық 

 

Сабақтың 

ртасы 

 25 мин 

 

 

Оқушыларға сілтеме бойынша Ұлттық 

ойындарымыз туралы бейне материал 

көрсету. Толық мәлімет беру. Ойын шарты 

«Ақ сүйек» ойыны – қазақ халқының ұлттық 

ойыны. Сиырдың сүйегімен немесе жүн мен 

АКТ 

пайдалану 

Бейне 

материал 

көрсету 

https://vk.com/video-134289101_456239020
https://vk.com/video-134289101_456239020
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құмнан езіліп жасалған допты пайдаланады.  Бұл 

ойын көктемнің, жаздың жылы ашық түнінде 

ойналады. Ай жарық болған кезін таңдайды. 

Себебі, сүйекті табу қиынға соқпас үшін. Бұл 

ойынға өзгертулер енгізуге болады.  Мектеп 

жағдайында бұл ойынды біз спорт алаңында 

ойнаймыз. Спорт алаңында сүйектің орнына 

теннис добын алуға болады.  Оқушылар екі 

топқа бөлінеді.Сүйекті лақтыратын оқушы 

таңдалады. Кейін ол сүйекті алысқа лақтырады. 

Лақтырған соң екі топ сүйекті іздей бастайды. 

Сүйекті тауып алған топ сөреге жеткізуге 

жүгіреді.  Қарсыластар болса оны тартып алуға 

тырысады. Сөреге сүекті жеткізген топ жеңген 

болып есептеледі.  

Дескриптор:  

- Ойын барысында топпен 

ынтымақтастыққа қажетті әс-ірекеттерді 

пайдалана алады. 

- Ептілік, жігерлік қабілеттерін 

қолдана алады.  

Бағалау. Оқушылар дескриптор арқылы 

бір-бірін бағалайды. 

Сұрақ: Аталған ойын қандай физикалық 

қабілеттерді дамытады? 

Талдау:   

-Барлық идеялар естіліп, жүзеге асырылды 

ма? 

-Топ қалай жұмыс істеді? 

 

Сабақтың 

соңы   

5 мин 

Сұрақ-жауап 

Ойын ережесінде қандай қиындықтар болды? 

Оқушылар өздерінің және қарсыластарының жұмысын 

бағалайды.  

Рефлекси

я 

Бүгінгі сабақтан алғаным............. 

Ақпарат маған жеткіліксіз................ 

Жартылай түсіндім................ 

https://vk.com/video-134289101_456239020 

 

 

 

https://vk.com/video-134289101_456239020
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4 сабақ Қысқа мерзімді жоспар 

Ұзақ мерзімді жоспар 

бөлімі: Ұлттық 

ойындар 

Мектеп: КММ «С. Шаймерденов атындағы 

қалалық классикалық гимназиясы» 

Күні Мұғалім: Айсина Нургуль Бауржановна 

Сабақтың тақырыбы «Арқан тартыс» 

Сабақта қол жеткізетін 

оқу мақсаттары (оқу 

бағдарламасына 

сілтеме) 

8.2.7.1  жарыс кезінде әділ  ойнау, 

патриотизм және ынтымақтастыққа жататын 

мінез-құлық көрсетуді бағалай білу 

Сабақтың мақсаты Жылдамдық және ептілік дағдыларын 

дамыту 

Жетістік критерийлері Жарыс кезінде бірқатар қиындықтар мен 

тәуекелді анықтайды 

Тілдік мақсаттар Арқан,  

Құңдылықтарды 

дарыту 

 Қазақстандық, Отаншылдық және 

азаматтық жауапкершілік: Ұлттық 

құңдылықтарымызды дарыту, мәдени мұраны, 

салт- дәстүрді сақтауды, көне ұлттық  

ойындарымыз арқылы тәрбие беру; 

Еңбек пен шығармашылық: Ойын 

барсында жеңіске жету, ұлттық ойын туралы 

ғылыми жобалар жазып, шығармашылық 

қабілеттерін дамыту; Өз ойларын толық жеткізе 

білу, ой бөлісу; 

Құрмет. Ойын кезінде бір-біріне жағымды 

көз көзғарастарын нығайту; 

Өмір бойы білім алу: Білімді, дені сау, 

дене қабілеттері дамыған жеке тұлға  

қалыптастыру; 

Пәнаралық байланыс Тарих, қазақ тілі, әдебиет, информатика 

АКТ қолдану Бейне материал көрсету 

https://youtu.be/QOvv1AUUPKM 

Оқушыларға ізденіс мақсатында ғаламтор 

желісінен қосымша мәліметтер алуға тапсырма 

беру. 

Бастапқы білім Ақсүйек ойынын жетік менгерді, топтық 

жұмыста жақсы жұмыс жасай алды. 

 

 

https://youtu.be/QOvv1AUUPKM
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Сабақ барысы 

Сабақ 

кезеңдері 

Сабақта жоспарланған іс-әрекет Ресурстар 

Сабақтың 

басы 

10 минут 

1.Ұйымдастыру. Сәлемдесу. 

Бүгінгі сабақтың тақырыбымен жетістік 

критерийлерімен таныстыру.  

- Жүгіру және жүру, жалпы дамыту 

жаттығуларын жасау. 

- Сабақ барысында және дене 

жаттығуларын орындау кезіндегі 

қауіпсіздік ережелерімен таныстыру.  

 

Мұғалімге 

арналған ысқырық 

 

Сабақтың 

ортасы 25 

мин 

 

 

 

 

 

Оқушылар сілтеме арқылы ойын 

ережесімен танысады. Қысқаша мәлімет 

беру. Ойын шарты «Арқан тартыс» 

ойыны – қазақ халқының ұлттық ойыны. 

Ойынды көгалды алаңда, спортзалда 

өткізілетін ойын. Ойынға қзындығы 10 м 

жуан арқан керек. Арқанның ортасынан 

орамалмен орап белгі жасалады. Ойынға 

қатысушылар бойларына сап түзейді. 

Мұғалімнің белгісі бойынша «бір, екі» 

деп санап шығады. Сөйтіп тақ жағы бір 

бөлек, жұп жағы бір бөлек бөлініп 

шығады. Алдын ала сызылып қойған 

сызықтың үстіне жатқан арқанды екі топ 

бір-біріне қарама-қарсы тұрып, екі өзіңе 

қарай тартуға тырысады. Егер команда 

мүшелері толық құрамымен сызықтан 

асып кетсе, жеңілген болып есептеледі. 

Осы ойында жеңімпаз бболу үшін 

командалық түсінушілік қажет. Команда 

бірдей арқанды тату керек.  

Дескриптор:  

- Ойын барысында 

топпен ынтымақтастыққа қажетті 

әс-ірекеттерді пайдалана алады. 

- Ептілік, жігерлік 

қабілеттерін қолдана алады.  

Бағалау. Оқушылар дескриптор 

АКТ 

пайдалану 

Бейне 

материал көрсету 
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арқылы бір-бірін бағалайды. 

Сұрақ: Аталған ойын қандай 

физикалық қабілеттерді дамытады? 

Талдау:   

-Барлық идеялар естіліп, жүзеге 

асырылды ма? 

-Топ қалай жұмыс істеді? 

 

Сабақтың 

соңы  5 

мин 

Тыныс алу жаттығулары. Құрал-жабдықтарды орнына 

қою.  Өткізілген сабақ бойынша «Кері байланыс» жасау, 

жеткен нәтижелерге тоқталу, нәтижелерді талқылау. 

Оқушылар өздерінің және қарсыластарының жұмысын 

бағалайды.  

Рефлексия Сабақты қорытындылау мақсатында рефлексия жүргізу: 

-нені білдім; нені үйрендім? 

-нені толық түсінбедім? 

-немен жұмысты жалғастыру керек? 

-қай жерде қиналдым? 

 

 
 

https://youtu.be/QOvv1AUUPKM 

 

5 сабақ  Қысқа мерзімді жоспар 

Ұзақ мерзімді жоспар 

бөлімі: Ұлттық 

ойындар 

Мектеп: КММ «С. Шаймерденов атындағы 

қалалық классикалық гимназиясы» 

Күні Мұғалім: Айсина Нургуль Бауржановна 

Сабақтың тақырыбы «Тұмақ ұру» ойыны 

Сабақта қол 

жеткізетін оқу 

мақсаттары (оқу 

бағдарламасына 

сілтеме) 

8.2.7.1  жарыс кезінде әділ  ойнау, 

патриотизм және ынтымақтастыққа жататын 

мінез-құлық көрсетуді бағалай білу 

Сабақтың мақсаты Шапшандық, физикалық қабілеттерін ойын 

барысында пайдалана алады. Ынтымақтастықты 

бағалалай алады. 

Жетістік 

критерийлері 

Жарыс кезінде бірқатар қиындықтар мен 

тәуекелді анықтайды; 

Қауіпсіздік ережені сақтайды; 

https://youtu.be/QOvv1AUUPKM
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Ойын ережесін жетік меңгереді; 

Физикалық қабілеттерін дамытады; 

Тілдік мақсаттар Стратегия, тактика, команда, шабуыл, 

қорғаныс,ереже.  

Құңдылықтарды 

дарыту 

 Қазақстандық, Отаншылдық және 

азаматтық жауапкершілік: Ұлттық 

құңдылықтарымызды дарыту, мәдени мұраны, 

салт- дәстүрді сақтауды, көне ұлттық  

ойындарымыз арқылы тәрбие беру; 

Еңбек пен шығармашылық: Ойын 

барсында жеңіске жету, ұлттық ойын туралы 

ғылыми жобалар жазып, шығармашылық 

қабілеттерін дамыту; Өз ойларын толық жеткізе 

білу, ой бөлісу; 

Құрмет. Ойын кезінде бір-біріне жағымды 

көз көзғарастарын нығайту; 

Өмір бойы білім алу: Білімді, дені сау, 

дене қабілеттері дамыған жеке тұлға  

қалыптастыру; 

Пәнаралық байланыс Тарих, қазақ тілі, әдебиет, информатика, 

өзін-өзі тану 

АКТ қолдану Бейне материал көрсету 

https://youtu.be/QOvv1AUUPKM 

Оқушыларға ізденіс мақсатында ғаламтор 

желісінен қосымша мәліметтер алуға тапсырма 

беру. 

Бастапқы білім «Арқан тартыс»ойынын жетік менгерді, 

топтық жұмыста жақсы жұмыс жасай алды. 

Сабақ барысы 

Сабақ 

кезеңдері 

Сабақта жоспарланған іс-әрекет Ресурстар 

Сабақтың 

басы 

10 минут 

1.Ұйымдастыру. Сәлемдесу. 

Бүгінгі сабақтың тақырыбымен жетістік 

критерийлерімен таныстыру.  

- Жүгіру және жүру, жалпы 

дамыту жаттығуларын жасау. 

- Сабақ барысында және дене 

жаттығуларын орындау кезіндегі 

қауіпсіздік ережелерімен таныстыру.  

 

Мұғалімге арналған 

ысқырық 

 

Сабақтың 

ортасы 25 

Оқушылар сілтеме арқылы ойын 

ережесімен танысады. Қысқаша мәлімет 

Ағаштан жасалған ат 

бейнесі 

https://youtu.be/QOvv1AUUPKM
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мин 

 

 

 

 

беру. Ойын шарты «Тұмақ ұру» 

ойыны – қазақ халқының ұлттық 

ойыны. Ойынды көгалды алаңда, далада 

ойнайды. Ойнаушылардың санына шек 

қойылмайды. Ойынға әркім өз атымен 

қатысады. Күні бұрын көмбе белгіленіп 

20 метр жерге биіктігі ат бойындай 

қазық қағылады да тұмақ кигізіледі. 

Ойынға көз байлайтын орамал керек. 

Ойыншылар бір сызықтың бойына қаз-

қатар тұрады. 

.Басқарушы кезектегі тұрған, яғни 

қатардың өз жағындағы ең шеткі 

ойыншыны ортаға шақырады. Оның 

көзін орамалмен байлап, атына мінгізіп, 

қолына қамшы береді. 

Осы көзі орамалмен байланған салт 

атты жігіт қолындағы қамшысымен 

тұмақты дәл ұрып түсіруі керек. Ойын 

ережесі бойынша тұмақты үш рет ұруға 

еркі бар. Айталық, бір рет ұрғанда 

тимесе, онда одан ары тұмақты іздеп 

тағы ұруына болады. Онда таба алмаса 

тұмақты одан ары іздеп тағы ұрады. 

Осылайша, барлық ойыншылар бір 

реттен айналып шыққанда тұмақты кім 

көп ұрса, сол ойыншы жеңімпаз 

аталады. 

Біздің мектеп жағдайында бұл ойынды 

спорт алаңында ойнатылады. Ат орнына 

алдын ала ағаштан жасалған ат бейнесін 

пайдаланып ойнауға болады.  

Дескриптор:  

- Ойын барысында 

ынтымақтастыққа қажетті әс-

ірекеттерді пайдалана алады. 

- Ептілік, жігерлік, 

шапшандық қабілеттерін қолдана 

алады.  

- Қауіпсіздік ережені 

сақтайды; 

Бағалау. Оқушылар дескриптор 

арқылы бір-бірін бағалайды. 
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Сұрақ: Аталған ойын қандай 

физикалық қабілеттерді дамытады? 

Талдау:   

-Барлық идеялар естіліп, жүзеге 

асырылды ма? 

- Ойын ережесі сақталды ма? 

 

Сабақтың 

соңы  5 

мин 

Тыныс алу жаттығулары. Құрал-жабдықтарды орнына 

қою.  Өткізілген сабақ бойынша «Кері байланыс» жасау, 

жеткен нәтижелерге тоқталу, нәтижелерді талқылау. 

Оқушылар өздерінің және қарсыластарының жұмысын 

бағалайды.  

Рефлексия Сабақты қорытындылау мақсатында рефлексия жүргізу: 

-нені білдім; нені үйрендім? 

-нені толық түсінбедім? 

-немен жұмысты жалғастыру керек? 

-қай жерде қиналдым? 

 

 

6 сабақ Қысқа мерзімді жоспар 

Ұзақ мерзімді жоспар 

бөлімі: Ұлттық 

ойындар 

Мектеп: КММ «С. Шаймерденов атындағы 

қалалық классикалық гимназиясы» 

Күні Мұғалім: Айсина Нургуль Бауржановна 

Сабақтың тақырыбы «Сақина салу» ойыны 

Сабақта қол 

жеткізетін оқу 

мақсаттары (оқу 

бағдарламасына 

сілтеме) 

8.3.1.1  салауатты өмір салтының 

денсаулыққа тигізетін әсерін  жеке бастың 

үлгісімен көрсету 

8.1.4.1  қимыл-қозғалысты сапалы орындау 

кезіндегі өзінің және өзгелердің біліктіліктерін 

салыстыра білу 

Сабақтың мақсаты Шапшандық, физикалық қабілеттерін ойын 

барысында пайдалана алады.  

Жетістік 

критерийлері 

Қауіпсіздік ережені сақтайды; 

Ойын ережесін жетік меңгереді; 

Шапшандық дағдысын дамытады; 

Тілдік мақсаттар Стратегия, тактика, команда, ереже, сақина 

Құңдылықтарды 

дарыту 

 Қазақстандық, Отаншылдық және 

азаматтық жауапкершілік: Ұлттық 

құңдылықтарымызды дарыту, мәдени мұраны, 

салт- дәстүрді сақтауды, көне ұлттық  
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ойындарымыз арқылы тәрбие беру; 

Еңбек пен шығармашылық: Ойын 

барсында жеңіске жету, ұлттық ойын туралы 

ғылыми жобалар жазып, шығармашылық 

қабілеттерін дамыту; Өз ойларын толық жеткізе 

білу, ой бөлісу; 

Құрмет. Ойын кезінде бір-біріне жағымды 

көз көзғарастарын нығайту; 

Өмір бойы білім алу: Білімді, дені сау, 

дене қабілеттері дамыған жеке тұлға  

қалыптастыру; 

Пәнаралық байланыс Тарих, қазақ тілі, әдебиет, информатика, 

өзін-өзі тану 

АКТ қолдану Бейне материал көрсету 

https://youtu.be/QMNzFBAEOS0 

 

Оқушыларға ізденіс мақсатында ғаламтор 

желісінен қосымша мәліметтер алуға тапсырма 

беру. 

Бастапқы білім «Тұмақ ұру» ойынын жетік менгерді, 

топтық жұмыста жақсы жұмыс жасай алды. 

 

Сабақ барысы 

Сабақ 

кезеңдері 

Сабақта жоспарланған іс-әрекет Ресурстар 

Сабақтың 

басы 

10 минут 

1.Ұйымдастыру. Сәлемдесу. Бүгінгі 

сабақтың тақырыбымен жетістік 

критерийлерімен таныстыру.  

- Жүгіру және жүру, жалпы дамыту 

жаттығуларын жасау. 

- Сабақ барысында және дене 

жаттығуларын орындау кезіндегі қауіпсіздік 

ережелерімен таныстыру.  

 

Мұғалімге 

арналған 

ысқырық 

 

Сабақтың 

ортасы 25 

мин 

 

 

 

 

Оқушылар сілтеме арқылы ойын 

ережесімен танысады. Қысқаша мәлімет беру. 

Ойын шарты Ойында саны 10-ға жететін 

жастар қатысады. Қатысушылар шеңбер 

бойынша қатарға отырады. Алақандарын бір-

біріне қысып, қолдарын алдында, тізе үстінде 

ұстайды. Жүргізуші (жіребе бойынша) шеңбер 

АКТ 

пайдалану 

Бейне 

материал 

көрсету 

 

https://youtu.be/QMNzFBAEOS0
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 ортасында тұрып, өз алақандар арасында 

сақинаны (тиынды) салып, өз алақандарымен 

сақинаны олардың алақандарын ашып салған 

сияқты боп, солай бүкіл қатысушыларды өтеді. 

Сақинаны біреуге салып, ол бірнеше қадамға 

артқа қарай кетіп: “қайда менім сақинам?” – деп 

айтады. Сұрақты естіген соң, сақинаның иесі 

тұру керек. Оң жақта отырған көршінің 

тапсырмасы оны (сақина иесін) ұстау керек. Егер 

сақинаға ие болып жүрген ойнаушыны көршісі 

ұстай алмаса, онда көршісін жазалайды, ал егер 

сақина иесі тұра алмаса, онда оны өзің 

жазалайды. Жаза әр түрлі болуы мүмкін: 

жеңімпазды арқасына отырғызып жүріп келу, бір 

аяқпен секіру, билеу, ән айту және т.б. 

Жазаланған тапсырманы жасағаннан кейін 

жүргізуші болады және ойын жалғаса береді. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Дескриптор:  

- Ойын барысында 

ынтымақтастыққа қажетті әс-ірекеттерді 

пайдалана алады. 

- Ептілік, жігерлік, шапшандық 

қабілеттерін қолдана алады.  

- Қауіпсіздік ережені сақтайды; 

Бағалау. Оқушылар дескриптор арқылы 

бір-бірін бағалайды. 

Сұрақ: Аталған ойын қандай физикалық 

қабілеттерді дамытады? 

Талдау:   

-Барлық идеялар естіліп, жүзеге асырылды 

ма? 

- Ойын ережесі сақталды ма? 
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Сабақтың 

соңы  5 

мин 

Тыныс алу жаттығулары. Құрал-жабдықтарды орнына 

қою.  Өткізілген сабақ бойынша «Кері байланыс» жасау, 

жеткен нәтижелерге тоқталу, нәтижелерді талқылау. 

Оқушылар өздерінің және қарсыластарының жұмысын 

бағалайды.  

Рефлекси

я 

Сабақты қорытындылау мақсатында рефлексия жүргізу: 

Бүгінгі сабақтан алғаным........ 

Ойын маған қызықты болды........ 

Ойын маған дене сапасын арттыруға көмектесті, 

себебі................... 

 

 

https://youtu.be/QMNzFBAEOS0 

 

7 сабақ Қысқа мерзімді жоспар 

Ұзақ мерзімді жоспар 

бөлімі: Ұлттық 

ойындар 

Мектеп: КММ «С. Шаймерденов атындағы 

қалалық классикалық гимназиясы» 

Күні Мұғалім: Айсина Нургуль Бауржановна 

Сабақтың тақырыбы «Жаяу тартыс» ойыны 

Сабақта қол 

жеткізетін оқу 

мақсаттары (оқу 

бағдарламасына 

сілтеме) 

8.3.1.1  салауатты өмір салтының 

денсаулыққа тигізетін әсерін  жеке бастың 

үлгісімен көрсету 

8.1.4.1  қимыл-қозғалысты сапалы орындау 

кезіндегі өзінің және өзгелердің біліктіліктерін 

салыстыра білу 

Сабақтың мақсаты Ептілік, жігерлік, күш және физикалық 

қабілеттерін ойын барысында пайдалана алады.  

Жетістік 

критерийлері 

Жарыс кезінде бірқатар қиындықтар мен 

тәуекелді анықтайды; 

Қауіпсіздік ережені сақтайды; 

Ойын ережесін жетік меңгереді; 

Физикалық қабілеттерін дамытады; 

Тілдік мақсаттар Стратегия, тактика, команда, ереже, тартыс 

Құңдылықтарды 

дарыту 

 Қазақстандық, Отаншылдық және 

азаматтық жауапкершілік: Ұлттық 

құңдылықтарымызды дарыту, мәдени мұраны, 

салт- дәстүрді сақтауды, көне ұлттық  

ойындарымыз арқылы тәрбие беру; 

Еңбек пен шығармашылық: Ойын 

https://youtu.be/QMNzFBAEOS0
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барсында жеңіске жету, ұлттық ойын туралы 

ғылыми жобалар жазып, шығармашылық 

қабілеттерін дамыту; Өз ойларын толық жеткізе 

білу, ой бөлісу; 

Құрмет. Ойын кезінде бір-біріне жағымды 

көз көзғарастарын нығайту; 

Өмір бойы білім алу: Білімді, дені сау, 

дене қабілеттері дамыған жеке тұлға  

қалыптастыру; 

Пәнаралық байланыс Тарих, қазақ тілі, әдебиет, информатика, 

өзін-өзі тану 

АКТ қолдану Бейне материал көрсету 

https://youtu.be/9EvRHdTn9_k 

 

Оқушыларға ізденіс мақсатында ғаламтор 

желісінен қосымша мәліметтер алуға тапсырма 

беру. 

Бастапқы білім «Сақина салу» ойынын жетік менгерді, 

топтық жұмыста жақсы жұмыс жасай алды. 

 

Сабақ барысы 

Сабақ 

кезеңдері 

Сабақта жоспарланған іс-әрекет Ресурстар 

Сабақтың 

басы 

10 минут 

1.Ұйымдастыру. Сәлемдесу. Бүгінгі 

сабақтың тақырыбымен жетістік 

критерийлерімен таныстыру.  

- Жүгіру және жүру, жалпы дамыту 

жаттығуларын жасау. 

- Сабақ барысында және дене 

жаттығуларын орындау кезіндегі қауіпсіздік 

ережелерімен таныстыру.  

 

Мұғалімге 

арналған 

ысқырық 

 

Сабақтың 

ортасы 25 

мин 

 

 

 

 

 

Оқушылар сілтеме арқылы ойын 

ережесімен танысады. Қысқаша мәлімет беру. 

Ойын шарты «Жаяу тартыс» ойынына 

қатынасушылар екі-екіден ортаға шығады да, екі 

басы біріктіріліп түйілген арқанды екеуі бірдей 

екі жағынан мойындарына іліп, екі қолтығының 

астынан жібереді де, екеуі екі жаққа қарай 

еңбектеп, күні бұрын белгіленген жерге дейін 

бірін-бірі тартып жеткізулері керек. Қайсысы 

АКТ 

пайдалану 

Бейне 

материал 

көрсету 

 

 

https://youtu.be/9EvRHdTn9_k
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сүйреп, жеткізсе, сол ойыншының ұтқаны болып 

есептеледі. Әдетте, бұл ойынға өзіне-өзі сенімді, 

дене күші мығым оқушылар күш сынасу үшін 

қатынасады 

 

Дескриптор:  

- Ойын барысында 

ынтымақтастыққа қажетті әс-ірекеттерді 

пайдалана алады. 

- Ептілік, жігерлік, шапшандық 

қабілеттерін қолдана алады.  

- Қауіпсіздік ережені сақтайды; 

Бағалау. Оқушылар дескриптор арқылы 

бір-бірін бағалайды. 

Сұрақ: Аталған ойын қандай физикалық 

қабілеттерді дамытады? 

Талдау:   

-Барлық идеялар естіліп, жүзеге асырылды 

ма? 

- Ойын ережесі сақталды ма? 

Сабақтың 

соңы  5 

мин 

Тыныс алу жаттығулары. Құрал-жабдықтарды орнына 

қою.  Өткізілген сабақ бойынша «Кері байланыс» жасау, 

жеткен нәтижелерге тоқталу, нәтижелерді талқылау. 

Оқушылар өздерінің және қарсыластарының жұмысын 

бағалайды.  

Рефлексия Сабақты қорытындылау мақсатында рефлексия жүргізу: 

-нені білдім; нені үйрендім? 

-ойын маған ұнады, себебі...... 

-қай жерде қиналдым? 

 

https://youtu.be/9EvRHdTn9_k 

 

8 – 9 сабақ Қысқа мерзімді жоспар 

Ұзақ мерзімді жоспар 

бөлімі: Ұлттық 

ойындар 

Мектеп: КММ «С. Шаймерденов атындағы 

қалалық классикалық гимназиясы» 

Күні Мұғалім: Айсина Нургуль Бауржановна 

Сабақтың тақырыбы Ой  ойындары..  «Тоғызқұмалақ»  ойын ережесін 

еске түсіру. Екі жақты ойын 

Сабақта қол 

жеткізетін оқу 

8.2.3.1   қолайлы оқып –үйрену  ортасын 

қалыптастыру бойынша біріккен,  әрі тиімді 

https://youtu.be/9EvRHdTn9_k
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мақсаттары (оқу 

бағдарламасына 

сілтеме) 

жұмыс дағдыларын қолдану  және көрсете білу 

8.2.5.1  өзінің және өзгелердің 

шығармашылық қабілеттерін көрсету және 

салыстыра білу, сондай-ақ оны шешудің балама 

жолдарын ұсыну 

Сабақтың мақсаты Шығармашылық, ойлау қабілеттерін 

дамыту. 

Жетістік 

критерийлері 

Жарыс кезінде бірқатар қиындықтар мен 

тәуекелді анықтайды; 

Қауіпсіздік ережені сақтайды; 

Ойын ережесін жетік меңгереді; 

Ойлау қабілеттерін дамытады; 

Тілдік 

мақсаттар 

Стратегия, тактика, команда, ереже, 

тоғызқұмалақ, тақта, тұздық 

Құңдылықтард

ы дарыту 

 Қазақстандық, Отаншылдық және 

азаматтық жауапкершілік: Ұлттық 

құңдылықтарымызды дарыту, мәдени мұраны, 

салт- дәстүрді сақтауды, көне ұлттық  

ойындарымыз арқылы тәрбие беру; 

Еңбек пен шығармашылық: Ойын 

барсында жеңіске жету, ұлттық ойын туралы 

ғылыми жобалар жазып, шығармашылық 

қабілеттерін дамыту; Өз ойларын толық жеткізе 

білу, ой бөлісу; 

Құрмет. Ойын кезінде бір-біріне жағымды 

көз көзғарастарын нығайту; 

Өмір бойы білім алу: Білімді, дені сау, 

дене қабілеттері дамыған жеке тұлға  

қалыптастыру; 

Пәнаралық байланыс Тарих, қазақ тілі, әдебиет, информатика, 

өзін-өзі тану, математика 

АКТ қолдану Бейне материал көрсету 

https://youtu.be/m8wzZ1e7P-c 

Оқушыларға ізденіс мақсатында ғаламтор 

желісінен қосымша мәліметтер алуға тапсырма 

беру. 

Бастапқы білім «Жаяу тартыс» ойынын жетік менгерді, 

топтық жұмыста жақсы жұмыс жасай алды, күш, 

ептілік дағдылары жақсы дамыды. 

Сабақ барысы 

Сабақ 

кезеңдері 

Сабақта жоспарланған іс-әрекет Ресурстар 
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Сабақтың 

басы 

10 минут 

1.Ұйымдастыру. Сәлемдесу. Бүгінгі 

сабақтың тақырыбымен жетістік критерийлерімен 

таныстыру.  

- Жүгіру және жүру, жалпы дамыту 

жаттығуларын жасау. 

- Сабақ барысында және дене 

жаттығуларын орындау кезіндегі қауіпсіздік 

ережелерімен таныстыру.  

 

Мұғалімге 

арналған 

ысқырық 

 

Сабақтың 

ортасы 25 

мин 

 

 

 

 

Оқушылар сілтеме арқылы ойын 

ережесімен танысады. Қысқаша мәлімет беру. 

Ойын шарты  

Тоғызқұмалақ ойыны арнайы тақтада екі 

адам арасында ойналады. Ойын тақтасы – 2 қазан, 

18 отау, 162 құмалақтан тұрады. Ойын басында әр 

ойыншыға бір қазан, тоғыз отауға тоғыз-тоғыздан 

салынған сексен бір құмалақ тиесілі. 

Алғашқы жүріс жасаған ойыншыны – 

бастаушы, қарымта жүріс жасаған ойыншыны – 

қостаушы деп атайды. Кейде бастаушы үшін – ақ 

жағы, қостаушы үшін қара жағы деген тіркестерді 

де қолданамыз. 

Тақтаның жазу үлгісіндегі жалпы құрылысы 

төмендегідей: 

 

Отау №

1 

№

2 

№

3 

№

4 

№

5 

№

6 

№

7 

№

8 

№

9 

 9 9 9 9 9 9 9 9 9 Қ 

 9 9 9 9 9 9 9 9 9 Б 

Отау №

1 

№

2 

№

3 

№

4 

№

5 

№

6 

№

7 

№

8 

№

9 

9 –құмалақ саны 

Қ – Қостаушы қазаны 

Б – Бастаушы қазаны 

Берілген диаграммаларда бастаушының 

отаулары мен ондағы құмалақтар мөлшері үнемі 

АКТ 

пайдалану 

Бейне 

материал 

көрсету 
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төменгі жағында орналасады. 

Жүріс жасау ерекшеліктері 

Жүріс ойыншылар тарапынан кезектесіп 

жүріледі. Жүрісті кімнің жасайтыны жеребемен 

немесе қарсыластардың келісімімен анықталады. 

 1. Жүріс жасау үшін өз жағыңыздағы 

отаулардың бірінен біреуін орнына қалдырып, 

қалған құмалақтарды қолға алып, солдан оңға 

қарай бір-бірлеп таратамыз. 

Тарату сәтінде құмалақтар өз 

отауларымыздан асып кететін болса, қарсыластың 

отауына таратамыз. Егер соңғы құмалақ 

қарсыластың тақ санды құмалағы бар отауына 

түсіп, ондағы құмалақтарды жұп қылса (2, 4, 6, 

10, 12), сол отаудағы құмалақтар ұтып алынып, өз 

қазанымызға салынады. 

Егер соңғы құмалақ қарсыластың жұп 

санды құмалағы бар отауына түсіп (3 құмалақтан 

басқа), тақ қылса немесе өз отауымызға түссе, 

құмалақ ұтып алынбайды. 

Мәселен, жоғарыдағы тақтадағы алғашқы 

жағдайда бастаушы №3 отаудағы 9 құмалағын 

таратса, соңғысы қарсыласының №6 отауына 

барып түседі және ондағы 9 құмалақ соңғы 

құмалақпен 10 болып, ұтып алынады және 

қазанға салынады. 

Сол кезде тақтада төмендегідей жағдай 

қалыптасады. 

 

Отау №

1 

№

2 

№

3 

№

4 

№

5 

№

6 

№

7 

№

8 

№

9 

 9 9 9 9 9 - 9 9 9 0 

 9 9 9 9 9 9 1 9 9 1

0 

Отау №

1 

№

2 

№

3 

№

4 

№

5 

№

6 

№

7 

№

8 

№

9 

 

 2.Отаудағы жалғыз құмалақ көрші 
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отауға жүргенде орны бос қалады. 

 3.Жүріс жасаған кезде отауларға 

құмалақ салмай немесе 2-3 құмалақ бөліп алып 

жүруге болмайды. 

Тұздық алу ережесі 

Тоғызқұмалақ ойынында құмалақтан басқа 

ойында бір рет қарсыластың отауын ұтып алуға 

да болады. Оны ежелде – “тұзды үй”, қазіргі тілде 

– тұздық деп атайды. 

 4.Тұздық алу үшін жүріс жасаған 

кезде, қарсыластың екі құмалағы бар отауына 

таратқан құмалағыңыздың соңғысын түсіру 

керек. 

Сонда сол отауда қалыптасқан 3 

құмалақпен бірге отау да ұтып алынып, ойынның 

аяғына дейін сіздің меншігіңізге айналады. 

Енді жүріс жасалған сайын тұздық алынған 

отауға түсетін бір құмалақ, міндетті түрде сіздің 

қазаныңызға салынып отырады. 

Тұздық алынған отауға арнайы белгі 

қойылады. Жазбаша түрде – Х деген шартты 

таңбамен белгіленеді. Мәселен, төмендегі 

диаграммаға қарайық. 

 

Отау №

1 

№

2 

№

3 

№

4 

№

5 

№

6 

№

7 

№

8 

№

9 

 - 1

0 

1

0 

1 1

1 

1

1 

1

1 

1

1 

1

1 

0 

 1

0 

1

0 

1

0 

1

0 

1

0 

1

0 

2 1

1 

1 1

2 

Отау №

1 

№

2 

№

3 

№

4 

№

5 

№

6 

№

7 

№

8 

№

9 

 

Осы жағдайда қостаушы ойыншы №7 

отаудағы 10 құмалағын тарату арқылы, соңғы 

құмалағын бастаушының №7 отауына түсіріп, 
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ондағы 2 құмалақты үшеу етіп, осы құмалақтарды 

ұтумен қатар, осы отауға тұздық жариялайды. 

Сонда төмендегі жағдай қалыптасады. 

 

Отау №

1 

№

2 

№

3 

№

4 

№

5 

№

6 

№

7 

№

8 

№

9 

 1 1

1 

1 1

1 

1

1 

1

1 

1

1 

1

1 

1

1 

3 

 1

1 

1

1 

1

1 

1

1 

1

1 

1

1 

Х 1

1 

1 1

2 

Отау №

1 

№

2 

№

3 

№

4 

№

5 

№

6 

№

7 

№

8 

№

9 

 

Х – тұздық  

Ендігі кезде бүкіл ойын барысында №7 отау 

– қостаушының меншігіне айналады. 

 5.Тұздық ойында бір рет алынады 

және №9 отаудан ешқашан алынбайды. 

 6.Тұздық аттас отаулардан 

алынбайды. 

Мысалы, жоғарыдағы диаграммадағы 

жағдайда қостаушы ойыншы №7 отаудан тұздық 

алды, енді бастаушы ойыншы ойын барысында 

бұл отаудан тұздық алуға қақысы жоқ. 

 

“Атсырау” ережесі 

Ойын аяқталуға жақындаған сайын әр 

ойыншының отауларындағы құмалақ таусыла 

бастайды. Әр құмалақ ұтып алынған сайын 

немесе тұздыққа түскен сайын қарсыластардың 

жүріс мөлшері кеми береді. Сондықтан ойын 

соңында қарсыластардың бірінің отауларында 

жүріс жасай алмайтын жағдай да кездеседі. 

 7.Ойыншылардың бірінің 

отауларындағы құмалақты бірінші таусып 

алып, жүріссіз қалуы – атсырау деп аталады. 

 8.Атсырауға ұшыраған ойыншының 
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қарсыласы бұл жағдайда қосымша бір жүріс 

жасап, барлық құмалақтарды өз қазанына 

салып алады. Мысалы: 

Отау №

1 

№

2 

№

3 

№

4 

№

5 

№

6 

№

7 

№

8 

№

9 

 1 1 1 Х 1 - - - - 7

8 

 - - - - - - Х - 4 7

6 

Отау №

1 

№

2 

№

3 

№

4 

№

5 

№

6 

№

7 

№

8 

№

9 

Осы тақтадағы жағдайда жүріс 

бастаушыдан. Ол №9 отаудағы 4 құмалағын 

таратады. 

Өз кезегінде қостаушы №1 отауға түскен 1 

құмалақты жүреді. Бастаушы №9 отаудағы 

жалғыз құмалақты 1 отауға салады. Қостаушы кез 

келген отаудағы құмалақпен, мәселен, 1 отаудағы 

1 құмалақпен жүріс жасайды. Сонда төмендегіше 

жағдай туындайды: 

Отау №

1 

№

2 

№

3 

№

4 

№

5 

№

6 

№

7 

№

8 

№

9 

 1 1 1 Х 1 - 1 3 - 7

8 

 - - - - - - - -  1

6 

Отау №

1 

№

2 

№

3 

№

4 

№

5 

№

6 

№

7 

№

8 

№

9 

Енді қостаушы отауларындағы 8 құмалақты 

қазанына салып, ойынның есебін жүргізеді. 

Есеп 76-86. Қостаушы ұтты. 

 9.Егер “атсырау” жағдайында 

қосымша жүріс жүрілген кезде, құмалақтар 

амалсыздан қарсыластың отауларының біріне 

түсіп, жүріс беретін болса, ойын әрі қарай 
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жалғаса береді. 

Сонымен қатар ойыншы ойын барысында 

82 құмалақ жинаса да, нәтиженің дәлдігі үшін 

ойынды соңына дейін ойнауы тиіс. 

Дескриптор:  

- Ойын барысында 

ынтымақтастыққа қажетті әс-ірекеттерді 

пайдалана алады. 

- Ойлау  қабілеттерін қолдана 

алады.  

- Қауіпсіздік ережені сақтайды; 

- Құмалақтырды дұрыс 

орналастыра алады; 

- Тұздық, атсырау ережелерін 

жақсы біледі; 

Бағалау. Оқушылар дескриптор арқылы 

бір-бірін бағалайды. 

Сұрақ: Аталған ойын қандай қабілеттерді 

дамытады? 

Атсырау, тұздық алу деген не? Оған қалай 

жетуге болады? 

Талдау:   

-Барлық идеялар естіліп, жүзеге асырылды 

ма? 

- Ойын ережесі сақталды ма? 

Сабақтың 

соңы  

 5 мин 

Тыныс алу жаттығулары. Құрал-жабдықтарды орнына 

қою.  Өткізілген сабақ бойынша «Кері байланыс» жасау, 

жеткен нәтижелерге тоқталу, нәтижелерді талқылау. 

-Тоғызұүмалақ ойыны  неліктен «тоғызқұмалақ» деп 

аталды? 

-Бұл ойын кімнің сүйікті ойыны болды? 

-Атсырау дегеніміз не? 

-Тұздық қалай алынады? 

Оқушылар өздерінің және қарсыластарының жұмысын 

бағалайды.  

 

Рефлекси

я 

Сабақты қорытындылау мақсатында рефлексия жүргізу: 

-нені білдім; нені үйрендім? 

-нені толық түсінбедім? 

-немен жұмысты жалғастыру керек? 

-қай жерде қиналдым? 

https://youtu.be/9EvRHdTn9_k 

https://youtu.be/9EvRHdTn9_k
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10  сабақ Қысқа мерзімді жоспар 

Ұзақ мерзімді жоспар 

бөлімі: Ұлттық 

ойындар 

Мектеп: КММ «С. Шаймерденов атындағы 

қалалық классикалық гимназиясы» 

Күні Мұғалім: Айсина Нургуль Бауржановна 

Сабақтың тақырыбы Спорттық бағыттағы ойындар. Қазақша 

күрес. 

Сабақта қол 

жеткізетін оқу 

мақсаттары (оқу 

бағдарламасына 

сілтеме) 

8.1.4.1  қимыл-қозғалысты сапалы орындау 

кезіндегі өзінің және өзгелердің біліктіліктерін 

салыстыра білу 

Сабақтың мақсаты Ептілік, жігерлік, күш және физикалық 

қабілеттерін ойын барысында пайдалана алады.  

Жетістік 

критерийлері 

Жарыс кезінде бірқатар қиындықтар мен 

тәуекелді анықтайды; 

Қауіпсіздік ережені сақтайды; 

Ойын ережесін жетік меңгереді; 

Физикалық қабілеттерін дамытады; 

Тілдік мақсаттар Стратегия, тактика, команда, ереже, тартыс, 

күрес 

Құңдылықтарды 

дарыту 

 Қазақстандық, Отаншылдық және 

азаматтық жауапкершілік: Ұлттық 

құңдылықтарымызды дарыту, мәдени мұраны, 

салт- дәстүрді сақтауды, көне ұлттық  

ойындарымыз арқылы тәрбие беру; 

Еңбек пен шығармашылық: Ойын 

барсында жеңіске жету, ұлттық ойын туралы 

ғылыми жобалар жазып, шығармашылық 

қабілеттерін дамыту; Өз ойларын толық жеткізе 

білу, ой бөлісу; 

Құрмет. Ойын кезінде бір-біріне жағымды 

көз көзғарастарын нығайту; 

Өмір бойы білім алу: Білімді, дені сау, 

дене қабілеттері дамыған жеке тұлға  

қалыптастыру; 

Пәнаралық байланыс Тарих, қазақ тілі, әдебиет, информатика, 

өзін-өзі тану 

АКТ қолдану Бейне материал көрсету 

https://youtu.be/3Uwmzg6u_wk 

Оқушыларға ізденіс мақсатында ғаламтор 

желісінен қосымша мәліметтер алуға тапсырма 

https://youtu.be/3Uwmzg6u_wk
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беру. 

Бастапқы білім «Тоғызқұмалақ»  ойын ережесін біледі. 

Тұздық алу, атсырау ережесін біледі және оған 

ұшырамас ережесін  екі жақты ойын кезінде 

жақсы меңгерді. 

Сабақ барысы 

Сабақ 

кезеңдері 

Сабақта жоспарланған іс-әрекет Ресурстар 

Сабақтың 

басы 

10 

минут 

1.Ұйымдастыру. Сәлемдесу. 

Бүгінгі сабақтың тақырыбымен жетістік 

критерийлерімен таныстыру.  

- Жүгіру және жүру, жалпы 

дамыту жаттығуларын жасау. 

- Сабақ барысында және дене 

жаттығуларын орындау кезіндегі 

қауіпсіздік ережелерімен таныстыру.  

 

Мұғалімге 

арналған ысқырық 

 

Сабақтың 

ортасы 25 

мин 

 

 

 

 

 

Оқушылар сілтеме арқылы ойын 

ережесімен танысады. Қысқаша мәлімет 

беру. Қазақ күресінің батырларымен 

таныстыру. Қазақ күресі —

 қазақтың ұлттық күресі. Қазақ күресі 

қазақтардың ең көне спорт түрлерінің 

бірі. Қазіргі Қазақстанда бұл жекпе-жек 

өнер үлкен сұранысқа ие, ал қазақ 

күресі бойынша жарыстар мерекелер 

мен салтанаттарда жүргізіледі. 1938 

жылдан бері республикалық жарыстар 

бағдарламасына кіреді. 2016 

жылы ЮНЕСКО, толеранттылық, ізгі 

ниет және ынтымақтастыққа 

принциптеріне негізделген қауымдарды 

арасындағы қатынастарды нығайтуға 

әсерін атап өте отырып, қазақша 

күресті адамзаттың материалдық емес 

мәдени мұрасының репрезентативтік 

тізіміне енгізді. Қазақша күрестен 

шешілуі қармауыштар үшін жоғарғы 

дене бөлігі. Күрес тағанда жүргізіледі. 

Аяққа өтуге тыйым салынады. Күртеше 

мен белдеуден қармауға болады. Белбеу 

күресі тәсілдері рұқсат етілген. қолды 

АКТ 

пайдалану 

Бейне 

материал көрсету 

 

 

Қажымұқан 

туралы қосымша 

материал іздену 

 

https://kk.wikipedia.org/wiki/%D2%9A%D0%B0%D0%B7%D0%B0%D2%9B%D1%82%D0%B0%D1%80
https://kk.wikipedia.org/wiki/%D2%9A%D0%B0%D0%B7%D0%B0%D2%9B%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD
https://kk.wikipedia.org/wiki/1938_%D0%B6%D1%8B%D0%BB
https://kk.wikipedia.org/wiki/1938_%D0%B6%D1%8B%D0%BB
https://kk.wikipedia.org/wiki/%D0%AE%D0%9D%D0%95%D0%A1%D0%9A%D0%9E
https://kk.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%BE%D0%BB%D0%B5%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%82%D1%82%D1%8B%D0%BB%D1%8B%D2%9B
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Қағып жіберуге, жамбас тәсілдері 

арқылы аяғын іліп алуға болады. 

Тіземен кілемге тиюге болмайды, бұған 

қатысты алдын-алу ескерту береді. 

Қазақ күресінің техникасы.  

Шалып лактыру — техникалық 

арсеналында жетекші орындардың бірін 

алады. Оның алдыңғы, артқы және 

бүйір шалу сияқты түрлері бар. Әдіс бір 

аяқтың астына да екі аяқтың астына да 

орындалады. Шабуылдаушы балуан 

қарсыласын өз қойған аяғын арқылы 

арқасына лақтырады. 

Кағып лақтыру — алдыңғы, 

артқы, бүйір және іштен қағып лақтыру 

деп бөлінеді. 

Иліп лақтыру — самбо 

терминологиясында бұл — сирақтың 

ілмектері. 

Лақтыра жығу — бұл лақтыру 

кезінде, аяқ (аяқ) қарсыластың алдынан 

немесе аяқтың артқы бөлігі ішінен кіру 

арқылы лақтыру. 

Арқадан асырып лақтыру — 

бұрыла лақтыру. Самбо 

терминологиясында — арқа арқылы 

лақтыру. Қарсыласына арқасымен 

бұрылу есебінен  - кейін иіліп не 

лақтырған жағына алға қарай жығылып 

орындалады. 

Еңкейіп лақтыру — еңкейіп 

лақтыру. Күшті балуанның физикалық 

күші үшін тәсілдер. Көбінесе қарсы әдіс 

ретінде қолданылады, сол мезетте 

қарсыласының иық арқылы балуанның 

белін басып алуға тырысқан кезде 

орындалады. Осы сәтте лақтыруды 

жүргізетін балуан басты қимылдатып 

бұрын кенеттен дене тұрқын, аяқтағы 

тізе буындарын түзетуі тиіс және 

қарсыласын өзіне қаратып, содан кейін 

https://kk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%96%D0%BB%D0%B5%D0%BC
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денені алға күрт көлбеулетіп және тізені 

төмен тастап есебінен көтеру керек. 

Котермелеп лақтыру — үстіне 

отырғыза лақтыру. Қазақ күресінде 

тарихы терең белгілі әдіс. Сыртынан 

және ішінен отырғызу арқылы әр түрлі 

тәсілдермен орындалады. 

Айналдырып лақтыру — шыр 

айналдыра лақтыру. Қатаң тәсілдер, 

қазақ күресінде ежелден белгілі. Күші 

көптер қарсыластарын иық деңгейіне, 

тіпті одан да жоғары бас деңгейіне 

көтереді, олардың айналдыра әр түрлі 

тәсілдер орындаған: оларды қойылған 

жамбас, арқа арқылы тастаған, немесе 

сыртынан іліп алу арқылы лақтырған. 

Бұл техниканы меңгерген балуаннан 

қарсыластары қорқатын. Кейбір 

физикалық әлсіз балуандар осындай 

лақтырудан кейін жарақаттар алған. 

Тонқалана асып домалай 

лақтыру — домалай лақтыру. Белден 

екеуі де ұстасқан кезінде жүргізіледі, 

шабуылдаушы лақтыруды орындай 

отырып, бір жағына қарсыласты ала 

отырып, қолдың күш-жігері арқасында 

оны өзіне қарай лақтырады және 

арқасымен ұстап қалады. 

Кеудеден лақтыру — бүгіле 

лақтыру. Самбо терминологиясында — 

кеуде арқылы лақтыру. 

Орап лақтыру — cамбода бұл 

ілмек тәсілдердің бір түрі. 

 

Дескриптор:  

- Күрес кезінде 

ынтымақтастыққа қажетті әс-

ірекеттерді пайдалана алады. 

- Батылдық, ептілік, 

жігерлік, шапшандық қабілеттерін 

қолдана алады.  

- Қауіпсіздік ережені 
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сақтайды; 

Бағалау. Оқушылар дескриптор 

арқылы бір-бірін бағалайды. 

Сұрақ: Аталған ойын қандай 

физикалық қабілеттерді дамытады? 

Талдау:   

-Барлық идеялар естіліп, жүзеге 

асырылды ма? 

- Ереже сақталды ма? 

 

Сабақтың 

соңы  5 

мин 

Тыныс алу жаттығулары. Құрал-жабдықтарды орнына 

қою.  Өткізілген сабақ бойынша «Кері байланыс» жасау, 

жеткен нәтижелерге тоқталу, нәтижелерді талқылау. 

-Қазақша күрес қандай мерекелерде көп ойналады? 

-Қазақстан батырларын ата. 

Рефлексия Сабақты қорытындылау мақсатында рефлексия жүргізу: 

-нені білдім; нені үйрендім? 

-нені толық түсінбедім? 

-қай жерде қиналдым? 

 

 

https://youtu.be/3Uwmzg6u_wk 

 

 

11 сабақ  Қысқа мерзімді жоспар 

Ұзақ мерзімді жоспар 

бөлімі: Ұлттық 

ойындар 

Мектеп: КММ «С. Шаймерденов атындағы 

қалалық классикалық гимназиясы» 

Күні Мұғалім: Айсина Нургуль Бауржановна 

Сабақтың тақырыбы Жаяу көкпар. 

Сабақта қол жеткізетін 

оқу мақсаттары (оқу 

бағдарламасына 

сілтеме) 

8.1.4.1  қимыл-қозғалысты сапалы орындау 

кезіндегі өзінің және өзгелердің біліктіліктерін 

салыстыра білу 

Сабақтың мақсаты Дене күшін,  ептілік, жігерлік, күш және 

жүгіру  қабілеттерін дамыту 

Жетістік критерийлері Жарыс кезінде бірқатар қиындықтар мен 

тәуекелді анықтайды; 

Қауіпсіздік ережені сақтайды; 

Ойын ережесін жетік меңгереді; 

https://youtu.be/3Uwmzg6u_wk
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Физикалық қабілеттерін дамытады; 

Тілдік мақсаттар Стратегия, тактика, команда, ереже, тартыс, 

көкпар 

Құңдылықтарды 

дарыту 

 Қазақстандық, Отаншылдық және 

азаматтық жауапкершілік: Ұлттық 

құңдылықтарымызды дарыту, мәдени мұраны, 

салт- дәстүрді сақтауды, көне ұлттық  

ойындарымыз арқылы тәрбие беру; 

Еңбек пен шығармашылық: Ойын 

барсында жеңіске жету, ұлттық ойын туралы 

ғылыми жобалар жазып, шығармашылық 

қабілеттерін дамыту; Өз ойларын толық жеткізе 

білу, ой бөлісу; 

Құрмет. Ойын кезінде бір-біріне жағымды 

көз көзғарастарын нығайту; 

Өмір бойы білім алу: Білімді, дені сау, 

дене қабілеттері дамыған жеке тұлға  

қалыптастыру; 

Пәнаралық байланыс Тарих, қазақ тілі, әдебиет, информатика, 

өзін-өзі тану 

АКТ қолдану Бейне материал көрсету 

https://youtu.be/fIUImlbszzM 

Оқушыларға ізденіс мақсатында ғаламтор 

желісінен қосымша мәліметтер алуға тапсырма 

беру. 

Бастапқы білім Спорттық бағытағы ойындар. Қазақша 

күрес. Күрес кезінде қауіпсіздік ережені 

сақтайды, күш жігері дамыған жеке тұлға. 

 

Сабақ барысы 

Сабақ 

кезеңдері 

Сабақта жоспарланған іс-әрекет Ресурстар 

Сабақтың 

басы 

10 минут 

1.Ұйымдастыру. Сәлемдесу. 

Бүгінгі сабақтың тақырыбымен жетістік 

критерийлерімен таныстыру.  

- Жүгіру және жүру, жалпы 

дамыту жаттығуларын жасау. 

- Сабақ барысында және дене 

жаттығуларын орындау кезіндегі 

қауіпсіздік ережелерімен таныстыру.  

 

Мұғалімге 

арналған ысқырық 

 

https://youtu.be/fIUImlbszzM
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Сабақтың 

ортасы 25 

мин 

 

 

 

 

Оқушылар сілтеме арқылы ойын 

ережесімен танысады. Қысқаша мәлімет 

беру. «Жаяу көкпар» — ұлттық ойын. 

Бұл ойын жазды күні, кең 

жазықта ойналады. Ойын өтетін жердің 

ұзындығы 50—60 метр, көлденеңі 25—

30 метрден кем болмайды. Сол жазық 

алаңның бір шетіне шағын дөңгелек 

шеңбер сызылады да, ішіне құм 

түйілген ак, шүберек қойылады. 

Алаңның екінші шетінен де сондай 

сызық сызылып оны көмбе деп 

белгілейді. Ортадан сызық сызылады. 

Ойынға қатынасушылар екі топқа 

бөлінеді де сол ортадағы сызықта сан 

құрып тұрады. Ойынды жүргізу үшін 

екі топқа ортақ бір басқарушы 

тағайындалады. Орамал жатқан және 

көмбе етіп белгіленген жерде екі 

ойыншы бақылаушы болып тұрады. 

Басқарушының берген белгісі бойынша 

ойын басталады. Әр топтың ойыншысы 

құм түйілген шүберекке бұрын жетіп, 

оны көмбеге жеткізуге тырысады. 

Топтың қалған ойыншылары оған 

көмекке келеді. Ал қарсы топ, одан 

шүберекті алып, өздері апаруға 

тырысады. Қызу тартыс басталады. 

Ойынға қатысушылар айла-амал 

қолданып, алаңның ішінде бұлтарып 

қаша жүріп, өз тобының көмбеге бұрын 

әкелуін қарастырады. Бірақ белгіленген 

межелі жерден шығуға болмайды. 

Көмбеге белгіленген мерзімде жеткізген 

ойыншы ұпайды көбірек алады, Ойынға 

допты да пайдалануға болады. 

Ойын жастардың дене күшін, 

жүгіру қабілетін жетілдіріп, денелерін 

шыңдап, денсаулықтарын жақсарта 

түседі. 

Дескриптор:  

АКТ пайдалану 

Бейне материал 

көрсету 
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- Ойын кезінде 

ынтымақтастыққа қажетті әс-

ірекеттерді пайдалана алады. 

- Батылдық, ептілік, 

жігерлік, шапшандық 

қабілеттерін қолдана алады.  

- Қауіпсіздік ережені 

сақтайды; 

- Топтық жұмыспен 

жұмыс жасай алады; 

Бағалау. Оқушылар дескриптор 

арқылы бір-бірін бағалайды. 

Сұрақ: Аталған ойын қандай 

физикалық қабілеттерді дамытады? 

Талдау:   

-Барлық идеялар естіліп, жүзеге 

асырылды ма? 

- Ереже сақталды ма? 

Сабақтың 

соңы  

 5 мин 

Тыныс алу жаттығулары. Құрал-жабдықтарды орнына 

қою.  Өткізілген сабақ бойынша «Кері байланыс» жасау, 

жеткен нәтижелерге тоқталу, нәтижелерді талқылау. 

Рефлексия Сабақты қорытындылау мақсатында рефлексия жүргізу: 

Белсенді қатыстым 

Қызықты болды 

Жаңаны білдім 

Түсінікті болды 

https://youtu.be/fIUImlbszzM 

 

 

12 сабақ Қысқа мерзімді жоспар 

Ұзақ мерзімді 

жоспар бөлімі: 

Ұлттық ойындар 

Мектеп: КММ «С. Шаймерденов атындағы 

қалалық классикалық гимназиясы» 

Күні Мұғалім: Айсина Нургуль Бауржановна 

Сабақтың 

тақырыбы 

«Орамал» ойыны 

Сабақта қол 

жеткізетін оқу 

мақсаттары (оқу 

бағдарламасына 

8.1.4.1  қимыл-қозғалысты сапалы орындау 

кезіндегі өзінің және өзгелердің біліктіліктерін 

салыстыра білу 

https://youtu.be/fIUImlbszzM
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сілтеме) 

Сабақтың мақсаты Жылдамдық,  ептілік, жігерлік, күш және 

жүгіру  қабілеттерін дамыту 

Жетістік 

критерийлері 

- Жарыс кезінде бірқатар 

қиындықтар мен тәуекелді анықтайды; 

- Қауіпсіздік ережені сақтайды; 

- Ойын ережесін жетік меңгереді; 

- Физикалық қабілеттерін 

дамытады; 

Тілдік мақсаттар Стратегия, тактика, орамал, команда, ереже, 

тартыс, жарыс 

Құңдылықтарды 

дарыту 

 Қазақстандық, Отаншылдық және 

азаматтық жауапкершілік: Ұлттық 

құңдылықтарымызды дарыту, мәдени мұраны, 

салт- дәстүрді сақтауды, көне ұлттық  

ойындарымыз арқылы тәрбие беру; 

Еңбек пен шығармашылық: Ойын 

барсында жеңіске жету, ұлттық ойын туралы 

ғылыми жобалар жазып, шығармашылық 

қабілеттерін дамыту; Өз ойларын толық жеткізе 

білу, ой бөлісу; 

Құрмет. Ойын кезінде бір-біріне жағымды 

көз көзғарастарын нығайту; 

Өмір бойы білім алу: Білімді, дені сау, дене 

қабілеттері дамыған жеке тұлға  қалыптастыру; 

Пәнаралық 

байланыс 

Тарих, қазақ тілі, әдебиет, информатика, 

өзін-өзі тану 

АКТ қолдану Бейне материал көрсету 

https://vk.com/video308148872_456239097 

Оқушыларға ізденіс мақсатында ғаламтор 

желісінен қосымша мәліметтер алуға тапсырма 

беру. 

Бастапқы білім Спорттық бағытағы ойындар. «Жаяу көкпар» 

ойыны. Тартыс кезінде қауіпсіздік ережені 

сақтаған, күш жігері, жылдамдығы  дамыған жеке 

тұлға. 

 

Сабақ барысы 

Саба

қ кезеңдері 

Сабақта жоспарланған іс-әрекет Ресурстар 

Сабақтың 1.Ұйымдастыру. Сәлемдесу. Мұғалімге  

https://vk.com/video308148872_456239097
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басы 

10 минут 

Бүгінгі сабақтың тақырыбымен жетістік 

критерийлерімен таныстыру.  

- Жүгіру және жүру, жалпы дамыту 

жаттығуларын жасау. 

- Сабақ барысында және дене 

жаттығуларын орындау кезіндегі 

қауіпсіздік ережелерімен таныстыру.  

 

арналған ысқырық 

 

Сабақтың 

ортасы 25 

мин 

 

 

 

 

Оқушылар сілтеме арқылы ойын 

ережесімен танысады. Қысқаша мәлімет 

беру. «Орамал» қазақтың ұлттық ойыны. 

Ойыншылар екі командаға бөлінеді. 

Мұғалімнің бұйрығымен ойыншылар 

жан-жаққа жүгіреді. Өздеріне берілген 

түйілген орамалды берілген команда бір-

біріне лақтыра бастайды. Ал екінші 

команда ойыншылары қолында орамал 

бар ойыншыларды ұстап алулары керек. 

Орамалы бар команданың ойыншысы 

ұсталған жағдайда, орамал қарсы 

командаға өтеді.  

Дескриптор:  

- Ойын кезінде 

ынтымақтастыққа қажетті әс-

ірекеттерді пайдалана алады. 

- Жылдамдық, ептілік, 

жігерлік, шапшандық қабілеттерін 

қолдана алады.  

- Қауіпсіздік ережені 

сақтайды; 

- Топтық жұмыспен 

жұмыс жасай алады; 

Бағалау. Оқушылар дескриптор 

арқылы бір-бірін бағалайды. 

Сұрақ: Аталған ойын қандай 

физикалық қабілеттерді дамытады? 

Талдау:   

-Барлық идеялар естіліп, жүзеге 

асырылды ма? 

- Ойын ережесі  сақталды ма? 

 

АКТ пайдалану 

Бейне материал  

көрсету 

 

Сабақтың Тыныс алу жаттығулары. Құрал-жабдықтарды орнына 
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соңы  5 

мин 

қою.  Өткізілген сабақ бойынша «Кері байланыс» жасау, 

жеткен нәтижелерге тоқталу, нәтижелерді талқылау. 

 

Рефлексия Сабақты қорытындылау мақсатында рефлексия жүргізу: 

-нені білдім; нені үйрендім? 

-ақпарат маған жеткіліксіз 

-мен түсінбедім............... 

 

 

https://vk.com/video30814+ 

 

 

13 сабақ Қысқа мерзімді жоспар 

Ұзақ мерзімді жоспар 

бөлімі: Ұлттық 

ойындар 

Мектеп: КММ «С. Шаймерденов атындағы 

қалалық классикалық гимназиясы» 

Күні Мұғалім: Айсина Нургуль Бауржановна 

Сабақтың тақырыбы «Садақ ату» ойыны 

Сабақта қол 

жеткізетін оқу 

мақсаттары (оқу 

бағдарламасына 

сілтеме) 

8.1.4.1  қимыл-қозғалысты сапалы орындау 

кезіндегі өзінің және өзгелердің біліктіліктерін 

салыстыра білу; 

8.2.7.1  жарыс кезінде әділ  ойнау, 

патриотизм және ынтымақтастыққа жататын 

мінез-құлық көрсетуді бағалай білу; 

Сабақтың мақсаты Жылдамдық,  ептілік, мергендік және 

лақтыру  қабілеттерін дамыту 

Жетістік 

критерийлері 

- Қауіпсіздік ережені сақтайды; 

- Ойын ережесін жетік меңгереді; 

- Физикалық қабілеттерін 

дамытады; 

Тілдік мақсаттар Стратегия, тактика, садақ,  команда, ереже 

Құңдылықтарды 

дарыту 

 Қазақстандық, Отаншылдық және 

азаматтық жауапкершілік: Ұлттық 

құңдылықтарымызды дарыту, мәдени мұраны, 

салт- дәстүрді сақтауды, көне ұлттық  

ойындарымыз арқылы тәрбие беру; 

Еңбек пен шығармашылық: Ойын 

барсында жеңіске жету, ұлттық ойын туралы 

ғылыми жобалар жазып, шығармашылық 

қабілеттерін дамыту; Өз ойларын толық жеткізе 

https://vk.com/video30814
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білу, ой бөлісу; 

Құрмет. Ойын кезінде бір-біріне жағымды 

көз көзғарастарын нығайту; 

Өмір бойы білім алу: Білімді, дені сау, 

дене қабілеттері дамыған жеке тұлға  

қалыптастыру; 

Пәнаралық байланыс Тарих, қазақ тілі, әдебиет, информатика, 

өзін-өзі тану 

АКТ қолдану Бейне материал көрсету 

https://youtu.be/ITGliVnsPZk 

Оқушыларға ізденіс мақсатында ғаламтор 

желісінен қосымша мәліметтер алуға тапсырма 

беру. 

Бастапқы білім Спорттық бағытағы ойындар. «Ормал» 

ойыны. Тартыс кезінде қауіпсіздік ережені 

сақтаған, күш жігері, жылдамдығы  дамыған жеке 

тұлға. 

 

Сабақ барысы 

Сабақ 

кезеңдері 

Сабақта жоспарланған іс-әрекет Ресурстар 

Сабақтың 

басы 

10 минут 

1.Ұйымдастыру. Сәлемдесу. Бүгінгі 

сабақтың тақырыбымен жетістік 

критерийлерімен таныстыру.  

- Жүгіру және жүру, жалпы дамыту 

жаттығуларын жасау. 

- Сабақ барысында және дене 

жаттығуларын орындау кезіндегі қауіпсіздік 

ережелерімен таныстыру.  

Мұғалі

мге арналған 

ысқырық 

 

Сабақтың 

ортасы 25 

мин 

 

 

 

 

 

Оқушылар сілтеме арқылы ойын 

ережесімен танысады. Қысқаша мәлімет беру. 

Садақ ату— мергендік спортының бір түрі. 

1900 жылдан бері - жазғы Олимпиада 

ойындарының тізіміне кірген. Шыдамдылық, 

жүйке мықтылығы, өткір көз және қуатты қол 

– осының барлығы садақпен атқанда жеңіске 

жету үшін қажет. Бүгінгі күні осы спорт 

түрімен әлемгнің 140 елінде айналысады, ал 

садақ ату көп күшті қажет ететін, соңғы 

жебеге дейін жалғасатын жарыс. Садақ 

ату халықараралық федерациясы (ФИТА) 1931 

АКТ 

пайдалану 

Бейне 

материал 

көрсету 

 

https://youtu.be/ITGliVnsPZk
https://kk.wikipedia.org/wiki/%D0%A5%D0%B0%D0%BB%D1%8B%D2%9B
https://kk.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F
https://kk.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%98%D0%A2%D0%90
https://kk.wikipedia.org/wiki/1931_%D0%B6.
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ж. құрылды. Мектеп жағдайында Дартс 

ойының қолдануға болады. Тапсырма:  

- Мергендер нысанаға жіберу үшін 

садақты пайдаланады. 

- Нысана шеңберлер жиынтығынан 

тұрады және әр шеңберге әртүрлі ұпайлар 

саны беріледі. 

- Ең көп ұпай санын жинаған ойыншы 

ұтады. 

- Мергендер жарысқа бір кіргенде үш 

немесе алты жебе атады. Осындай бір кіру 

«энд» деп аталады. «Эндтер» раундты 

құрайды. Жарыстарда эндтер саны әртүрлі 

болуы мүмкін. Спорт кещендерінде өткізілетін 

матчтарда 20 эндтен болады. 

- Мергендер команда бойынша 

бастайды. Оларға ату үшін шектелген уақыт 

беріледі. 

- Жебе жіберіле салысымен, 

ойыншылардың ұпайлары санала бастайды. 

Дескриптор:  

- Ойын кезінде мергендікке 

қажетті әс-ірекеттерді пайдалана алады. 

- Мергендік, ептілік, жігерлік, 

қабілеттерін қолдана алады.  

- Қауіпсіздік ережені 

сақтайды; 

- Жеке  жұмыспен жұмыс 

жасай алады; 

Бағалау. Оқушылар дескриптор арқылы 

бір-бірін бағалайды. 

Сұрақ: Аталған ойын қандай физикалық 

қабілеттерді дамытады? 

Талдау:   

-Барлық идеялар естіліп, жүзеге 

асырылды ма? 

- Ойын ережесі  сақталды ма? 

 

Сабақтың 

соңы   

Тыныс алу жаттығулары. Құрал-жабдықтарды орнына 

қою.  Өткізілген сабақ бойынша «Кері байланыс» жасау, 

https://kk.wikipedia.org/wiki/1931_%D0%B6.
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5 мин жеткен нәтижелерге тоқталу, нәтижелерді талқылау. 

Рефлексия Сабақты қорытындылау мақсатында рефлексия жүргізу: 

-бүгінгі сабақтан алғаным............... 

-нені білдім; нені үйрендім? 

https://youtu.be 

 

 

 

 

14 сабақ  Қысқа мерзімді жоспар 

Ұзақ мерзімді жоспар 

бөлімі: Ұлттық 

ойындар 

Мектеп: КММ «С. Шаймерденов атындағы 

қалалық классикалық гимназиясы» 

Күні Мұғалім: Айсина Нургуль Бауржановна 

Сабақтың тақырыбы «Жылжымалы арқан» ойыны 

Сабақта қол 

жеткізетін оқу 

мақсаттары (оқу 

бағдарламасына 

сілтеме) 

8.1.4.1  қимыл-қозғалысты сапалы орындау 

кезіндегі өзінің және өзгелердің біліктіліктерін 

салыстыра білу; 

8.2.7.1  жарыс кезінде әділ  ойнау, 

патриотизм және ынтымақтастыққа жататын 

мінез-құлық көрсетуді бағалай білу; 

Сабақтың мақсаты Жылдамдық,  ептілік, секіру қабілеттерін 

дамыту 

Жетістік 

критерийлері 

- Қауіпсіздік ережені сақтайды; 

- Ойын ережесін жетік меңгереді; 

- Физикалық қабілеттерін 

дамытады; 

Тілдік мақсаттар Стратегия, тактика, секіру, арқан,  ереже 

Құңдылықтарды 

дарыту 

 Қазақстандық, Отаншылдық және 

азаматтық жауапкершілік: Ұлттық 

құңдылықтарымызды дарыту, мәдени мұраны, 

салт- дәстүрді сақтауды, көне ұлттық  

ойындарымыз арқылы тәрбие беру; 

Еңбек пен шығармашылық: Ойын 

барсында жеңіске жету, ұлттық ойын туралы 

ғылыми жобалар жазып, шығармашылық 

қабілеттерін дамыту; Өз ойларын толық жеткізе 

білу, ой бөлісу; 

Құрмет. Ойын кезінде бір-біріне жағымды 

https://youtu.be/
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көз көзғарастарын нығайту; 

Өмір бойы білім алу: Білімді, дені сау, 

дене қабілеттері дамыған жеке тұлға  

қалыптастыру; 

Пәнаралық байланыс Тарих, қазақ тілі, әдебиет, информатика, 

өзін-өзі тану 

АКТ қолдану Бейне материал көрсету 

https://youtu.be/y8wH4qMXRok 

Оқушыларға ізденіс мақсатында ғаламтор 

желісінен қосымша мәліметтер алуға тапсырма 

беру. 

Бастапқы білім Спорттық бағытағы ойындар. «Садақ ату» 

ойыны. Дартс кезінде қауіпсіздік ережені 

сақтаған, күш жігері, мергендігі дамыған жеке 

тұлға. 

 

Сабақ барысы 

 

Сабақ 

кезеңдері 

Сабақта жоспарланған іс-

әрекет 

Ресурстар 

Сабақтың 

басы 

10 минут 

1.Ұйымдастыру. Сәлемдесу. 

Бүгінгі сабақтың тақырыбымен 

жетістік критерийлерімен таныстыру.  

- Жүгіру және жүру, жалпы 

дамыту жаттығуларын жасау. 

- Сабақ барысында және дене 

жаттығуларын орындау кезіндегі 

қауіпсіздік ережелерімен таныстыру.  

 

Мұғалімге 

арналған ысқырық 

 

https://youtu.be/y8wH4qMXRok


57 
 

Сабақтың 

ортасы 25 

мин 

 

 

 

 

 

Оқушылар сілтеме арқылы ойын 

ережесімен танысады. Қысқаша 

мәлімет беру. «Жылжымалы арқан» 

- оқушылар шеңбер жасап тұрады. 

Жүргізуші шеңбердің ортасында. 

Қолында бір ұшына ауырлау түйілген 

ұзын жіп. Жүргізуші ортада тұрып 

жіпті айналдырады. Ал оқушылар сол 

жіптен секіріп шығу керек. Аяғына жіп 

тиген оқушы ойыннан шығады немесе 

жүргізуші болады.  

Дескриптор:  

- Ойын кезінде жақсы 

секіруге  қажетті әс-ірекеттерді 

пайдалана алады. 

- Жылдамдық, жоғары 

секіру, ептілік, жігерлік, 

қабілеттерін қолдана алады.  

- Қауіпсіздік ережені 

сақтайды; 

- Топтық жұмыспен 

жұмыс жасай алады; 

Бағалау. Оқушылар дескриптор 

арқылы бір-бірін бағалайды. 

Сұрақ: Аталған ойын қандай 

физикалық қабілеттерді дамытады? 

Талдау:   

-Барлық идеялар естіліп, жүзеге 

асырылды ма? 

- Ойын ережесі  сақталды ма? 

 

АКТ пайдалану 

Бейне материал 

көрсету 

 

Сабақтың 

соңы   

5 мин 

Тыныс алу жаттығулары. Құрал-жабдықтарды орнына 

қою.  Өткізілген сабақ бойынша «Кері байланыс» жасау, 

жеткен нәтижелерге тоқталу, нәтижелерді талқылау. 

Рефлексия Сабақты қорытындылау мақсатында рефлексия жүргізу: 

-нені білдім; нені үйрендім? 

-нені толық түсінбедім? 

-қай жерде қиналдым? 

 

https://youtu.be/y8wH4qMXRok 

 

https://youtu.be/y8wH4qMXRok
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15 сабақ Қысқа мерзімді жоспар 

Ұзақ мерзімді 

жоспар бөлімі: 

Ұлттық ойындар 

Мектеп: КММ «С. Шаймерденов атындағы 

қалалық классикалық гимназиясы» 

Күні Мұғалім: Айсина Нургуль Бауржановна 

Сабақтың 

тақырыбы 

«Қол күрестіру» (Армрестлинг) ойыны 

Сабақта қол 

жеткізетін оқу 

мақсаттары (оқу 

бағдарламасына 

сілтеме) 

8.1.4.1  қимыл-қозғалысты сапалы орындау 

кезіндегі өзінің және өзгелердің біліктіліктерін 

салыстыра білу; 

8.2.7.1  жарыс кезінде әділ  ойнау, 

патриотизм және ынтымақтастыққа жататын 

мінез-құлық көрсетуді бағалай білу; 

Сабақтың мақсаты Білек күшін жетілдіру, шапшандық,  ептілік 

қабілеттерін дамыту; 

Жетістік 

критерийлері 

- Қауіпсіздік ережені сақтайды; 

- Ойын ережесін жетік меңгереді; 

- Физикалық қабілеттерін 

дамытады; 

Тілдік мақсаттар Стратегия, техника, қол, күрес,  ереже 

Құңдылықтарды 

дарыту 

 Қазақстандық, Отаншылдық және 

азаматтық жауапкершілік: Ұлттық 

құңдылықтарымызды дарыту, мәдени мұраны, 

салт- дәстүрді сақтауды, көне ұлттық  

ойындарымыз арқылы тәрбие беру; 

Еңбек пен шығармашылық: Ойын 

барсында жеңіске жету, ұлттық ойын туралы 

ғылыми жобалар жазып, шығармашылық 

қабілеттерін дамыту; Өз ойларын толық жеткізе 

білу, ой бөлісу; 

Құрмет. Ойын кезінде бір-біріне жағымды 

көз көзғарастарын нығайту; 

Өмір бойы білім алу: Білімді, дені сау, дене 

қабілеттері дамыған жеке тұлға  қалыптастыру; 

Пәнаралық 

байланыс 

Тарих, қазақ тілі, әдебиет, информатика, өзін-өзі 

тану 

АКТ қолдану Бейне материал көрсету 

https://youtu.be/Xws_oL_Zp98 

Оқушыларға ізденіс мақсатында ғаламтор 

желісінен қосымша мәліметтер алуға тапсырма 

беру. 

Бастапқы білім Спорттық бағыттағы ойындар. «Жылжымалы 

https://youtu.be/Xws_oL_Zp98
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арқан» ойыны. Секіру кезінде қауіпсіздік ережені 

сақтаған, күш жігері, секіру қабілеті  дамыған жеке 

тұлға. 

 

Сабақ барысы 

Сабақ 

кезеңдері 

Сабақта жоспарланған іс-әрекет Ресурстар 

Сабақтың 

басы 

10 минут 

1.Ұйымдастыру. Сәлемдесу. 

Бүгінгі сабақтың тақырыбымен жетістік 

критерийлерімен таныстыру.  

- Жүгіру және жүру, жалпы дамыту 

жаттығуларын жасау. 

- Сабақ барысында және дене 

жаттығуларын орындау кезіндегі 

қауіпсіздік ережелерімен таныстыру.  

 

Мұғалімге 

арналған ысқырық 

 

Сабақтың 

ортасы 25 

мин 

 

 

 

 

Оқушылар сілтеме арқылы ойын 

ережесімен танысады. Қысқаша мәлімет 

беру.  Столдың шетіне қарама – қарсы 

екі ойыншы оң қолдарының шынтағын 

столға тіреп қояды да, бірінің қолын бірі 

алақандастыра мықтап ұстайды. Сол 

жақтағы қолдарын әркім өзінің оң жақ 

қолтығына тығып алады. Осылайша 

ұстасқан екі ойыншы мұғалімнің 

белгісімен, шынтақтарын сол орынынан 

қозғамай қарсыласының тіреулі қолын 

жығуға ұмтылады. Білегі жығылған 

ойыешы жеңіліп ойыннан шығады. 

Бұл ойынды олимпиадалық немесе 

айналмалы деп аталатын жүйемен 

өткізуге болады. 

Дескриптор:  

- Ойын кезінде қолды 

жатқызуға  қажетті әс-ірекеттерді 

пайдалана алады. 

- Ептілік, күш – жігерлік 

қабілеттерін қолдана алады.  

- Қауіпсіздік ережені 

сақтайды; 

- Топтық жұмыспен 

АКТ пайдалану 

Бейне 

материал көрсету 
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жұмыс жасай алады; 

Бағалау. Оқушылар дескриптор 

арқылы бір-бірін бағалайды. 

Сұрақ: Аталған ойын қандай 

физикалық қабілеттерді дамытады? 

Талдау:   

-Барлық идеялар естіліп, жүзеге 

асырылды ма? 

- Ойын ережесі  сақталды ма? 

 

Сабақтың 

соңы   

5 мин 

Тыныс алу жаттығулары. Құрал-жабдықтарды орнына 

қою.  Өткізілген сабақ бойынша «Кері байланыс» жасау, 

жеткен нәтижелерге тоқталу, нәтижелерді талқылау. 

Оқушылар өздерінің және қарсыластарының жұмысын 

бағалайды.  

Рефлексия Сабақты қорытындылау мақсатында рефлексия жүргізу: 

-нені білдім; нені үйрендім? 

-нені толық түсінбедім? 

-немен жұмысты жалғастыру керек? 

-қай жерде қиналдым? 

 

 

https://youtu.be 

 

 

16 сабақ Қысқа мерзімді жоспар 

Ұзақ мерзімді жоспар 

бөлімі: Ұлттық 

ойындар 

Мектеп: КММ «С. Шаймерденов атындағы 

қалалық классикалық гимназиясы» 

Күні Мұғалім: Айсина Нургуль Бауржановна 

Сабақтың тақырыбы Жылдамдықты дамытатын ойындар 

«Жүйріктер жеңеді» ойыны 

Сабақта қол 

жеткізетін оқу 

мақсаттары (оқу 

бағдарламасына 

сілтеме) 

8.2.7.1  жарыс кезінде әділ  ойнау, 

патриотизм және ынтымақтастыққа жататын 

мінез-құлық көрсетуді бағалай білу; 

Сабақтың мақсаты Жылдамдық дағдыларын жетілдіру, 

шапшандық,  ептілік қабілеттерін дамыту; 

Жетістік - Қауіпсіздік ережені сақтайды; 

https://youtu.be/
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критерийлері - Ойын ережесін жетік меңгереді; 

- Физикалық қабілеттерін 

дамытады; 

Тілдік мақсаттар Стратегия, техника, жүйрік,  ереже 

Құңдылықтарды 

дарыту 

 Қазақстандық, Отаншылдық және 

азаматтық жауапкершілік: Ұлттық 

құңдылықтарымызды дарыту, мәдени мұраны, 

салт- дәстүрді сақтауды, көне ұлттық  

ойындарымыз арқылы тәрбие беру; 

Еңбек пен шығармашылық: Ойын 

барсында жеңіске жету, ұлттық ойын туралы 

ғылыми жобалар жазып, шығармашылық 

қабілеттерін дамыту; Өз ойларын толық жеткізе 

білу, ой бөлісу; 

Құрмет. Ойын кезінде бір-біріне жағымды 

көз көзғарастарын нығайту; 

Өмір бойы білім алу: Білімді, дені сау, 

дене қабілеттері дамыған жеке тұлға  

қалыптастыру; 

Пәнаралық байланыс Тарих, қазақ тілі, әдебиет, информатика, 

өзін-өзі тану 

АКТ қолдану https://vk.com/video326505300_171801482 

Бейне материал көрсету 

Оқушыларға ізденіс мақсатында ғаламтор 

желісінен қосымша мәліметтер алуға тапсырма 

беру. 

Бастапқы білім Спорттық бағытағы ойындар. «Қол күрес» 

ойыны. Қол күресу кезінде қауіпсіздік ережені 

сақтаған, білек күш жігері  дамыған жеке тұлға. 

Сабақ барысы 

Сабақ 

кезеңдері 

Сабақта жоспарланған іс-әрекет Ресурста

р 

Сабақтың 

басы 

10 минут 

1.Ұйымдастыру. Сәлемдесу. Бүгінгі 

сабақтың тақырыбымен жетістік 

критерийлерімен таныстыру.  

- Жүгіру және жүру, жалпы дамыту 

жаттығуларын жасау. 

- Сабақ барысында және дене 

жаттығуларын орындау кезіндегі 

қауіпсіздік ережелерімен таныстыру.  

Мұғалімге 

арналған 

ысқырық 

 

Сабақтың 

ортасы 25 
Оқушылар сілтеме арқылы ойын 

ережесімен танысады. Қысқаша мәлімет 

АКТ пайдалану 

Бейне материал 

https://vk.com/video326505300_171801482
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мин 

 

 

 

беру. «Жүйріктер жеңеді» — ұлттық 

ойын. 

Ойынға қатынасушылар көк және 

сары топ болып екі топқа бөлінеді. Бір 

төбенің үстіне ойыншыларға түгелдей 

жетерлік мөлшерде көк және сары 

таяқшалар тасталады. 

Ойынды жүргізуші ретінде 

басқарушы тағайындалады. Ол төрешілік 

міндетті қоса атқарады. Төрешінің белгісі 

бойынша ойынға қатынасушылар 

белгіленген көмбеге қарай тұра жүгіреді. 

Жеткен ойыншы өз командасының түсіне 

сай бір-бір таяқшаны алып кері жүгіреді 

де, сөре сызыққа әкеп қояды. 

Қай түсті топтың ойыншылары өз 

командасының бояуына сәйкес таяқты 

белгілеген мерзімге көбірек алып келсе, 

сол топ жеңеді. Ойын жастарды белгілі бір 

мақсатта коллективтік әрекет жасауға, 

шапшаңдыққа, тыныс мөлшерін ретті, 

қалыпты басқара білуге үйретеді.  

Дескриптор:  

- Ойын кезінде жеңіске 

жетуге  қажетті әс-ірекеттерді 

пайдалана алады. 

- Ептілік, жылдамдық, 

шапшандық қабілеттерін қолдана 

алады.  

- Қауіпсіздік ережені 

сақтайды; 

- Топтық жұмыспен 

жұмыс жасай алады; 

Бағалау. Оқушылар дескриптор 

арқылы бір-бірін бағалайды. 

Сұрақ: Аталған ойын қандай 

физикалық қабілеттерді дамытады? 

Талдау:   

-Барлық идеялар естіліп, жүзеге 

асырылды ма? 

- Ойын ережесі  сақталды ма? 

көрсету 
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- Ойында адал ойнадыңыз ба? 

 

Сабақтың 

соңы  5 

мин 

Тыныс алу жаттығулары. Құрал-жабдықтарды орнына 

қою.  Өткізілген сабақ бойынша «Кері байланыс» жасау, 

жеткен нәтижелерге тоқталу, нәтижелерді талқылау. 

 

Рефлексия Сабақты қорытындылау мақсатында «Ал егер...» тәсілі 

бойынша рефлексия жүргізу: 

 

https://vk.com/video 

 

17 сабақ Қысқа мерзімді жоспар 

Ұзақ мерзімді жоспар 

бөлімі: Ұлттық 

ойындар 

Мектеп: КММ «С. Шаймерденов атындағы 

қалалық классикалық гимназиясы» 

Күні Мұғалім: Айсина Нургуль Бауржановна 

Сабақтың тақырыбы «Жаяу жарыс» ойыны 

Сабақта қол жеткізетін 

оқу мақсаттары (оқу 

бағдарламасына 

сілтеме) 

8.2.7.1  жарыс кезінде әділ  ойнау, 

патриотизм және ынтымақтастыққа жататын 

мінез-құлық көрсетуді бағалай білу; 

Сабақтың мақсаты Жылдамдық дағдыларын жетілдіру, 

шапшандық,  ептілік қабілеттерін дамыту; 

Жетістік критерийлері - Қауіпсіздік ережені сақтайды; 

- Ойын ережесін жетік 

меңгереді; 

- Физикалық қабілеттерін 

дамытады; 

Тілдік мақсаттар Стратегия, техника, жүйрік,  ереже, 

жарыс, жаяу 

Құңдылықтарды 

дарыту 

 Қазақстандық, Отаншылдық және 

азаматтық жауапкершілік: Ұлттық 

құңдылықтарымызды дарыту, мәдени мұраны, 

салт- дәстүрді сақтауды, көне ұлттық  

ойындарымыз арқылы тәрбие беру; 

Еңбек пен шығармашылық: Ойын 

барсында жеңіске жету, ұлттық ойын туралы 

ғылыми жобалар жазып, шығармашылық 

қабілеттерін дамыту; Өз ойларын толық 

жеткізе білу, ой бөлісу; 

Құрмет. Ойын кезінде бір-біріне 

https://vk.com/video
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жағымды көз көзғарастарын нығайту; 

Өмір бойы білім алу: Білімді, дені сау, 

дене қабілеттері дамыған жеке тұлға  

қалыптастыру; 

Пәнаралық байланыс Тарих, қазақ тілі, әдебиет, информатика, 

өзін-өзі тану 

АКТ қолдану Бейне материал көрсету 

https://yandex.kz/video 

Оқушыларға ізденіс мақсатында 

ғаламтор желісінен қосымша мәліметтер алуға 

тапсырма беру. 

Бастапқы білім Спорттық бағытағы ойындар. 

«Жүйріктержеңеді» ойыны. Жарыс кезінде 

қауіпсіздік ережені сақтаған, жылдамдығы  

дамыған жеке тұлға. 

Сабақ барысы 

Сабақ 

кезеңдері 

Сабақта жоспарланған іс-әрекет Ресурстар 

Сабақтың 

басы 

10 минут 

1.Ұйымдастыру. Сәлемдесу. Бүгінгі 

сабақтың тақырыбымен жетістік 

критерийлерімен таныстыру.  

- Жүгіру және жүру, жалпы дамыту 

жаттығуларын жасау. 

- Сабақ барысында және дене 

жаттығуларын орындау кезіндегі қауіпсіздік 

ережелерімен таныстыру.  

 

Мұғалімге 

арналған 

ысқырық 

 

Сабақтың 

ортасы 25 

мин 

 

 

 

 

 

Оқушылар сілтеме арқылы ойын 

ережесімен танысады. Қысқаша мәлімет беру. 

Жаяу жарыс — жер шарының көптеген 

халықтары арасында, оның ішінде қазақ 

халқында ерте заманнан кең 

тараған жарыс түрі.тКөне шежірелерде сақ, оғыз

, қыпшақ тайпалары сарбаздарының жаяу 

жарысатындығы жайлы мәліметтер бар. 

Олардың бірі — 12 ғасырда өмір сүрген 

тарихшы Низам әл-Мүлік өзінің “Сиасатнаме” 

атты еңбегінде көне түркілер арасында Жаяу 

жарыстың кең тарағанын жазады. Қазақ 

халқының ауыз әдебиетінде (“Ер Төстік”, “Күн 

астындағы Күнекей қыз”, т.б.) Жаяу жарыс 

жақсы суреттелген. Жаяу жарыс 

АКТ 

пайдалану 

Бейне 

материал 

көрсету 

 

https://yandex.kz/video
https://kk.wikipedia.org/wiki/%D0%96%D0%B5%D1%80_%D1%88%D0%B0%D1%80%D1%8B
https://kk.wikipedia.org/wiki/%D2%9A%D0%B0%D0%B7%D0%B0%D2%9B_%D1%85%D0%B0%D0%BB%D2%9B%D1%8B
https://kk.wikipedia.org/wiki/%D2%9A%D0%B0%D0%B7%D0%B0%D2%9B_%D1%85%D0%B0%D0%BB%D2%9B%D1%8B
https://kk.wikipedia.org/wiki/%D0%96%D0%B0%D1%80%D1%8B%D1%81
https://kk.wikipedia.org/wiki/%D0%A8%D0%B5%D0%B6%D1%96%D1%80%D0%B5
https://kk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B0%D2%9B
https://kk.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D2%93%D1%8B%D0%B7
https://kk.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D2%93%D1%8B%D0%B7
https://kk.wikipedia.org/wiki/%D2%9A%D1%8B%D0%BF%D1%88%D0%B0%D2%9B
https://kk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B0%D1%80%D0%B1%D0%B0%D0%B7
https://kk.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B8%D0%B7%D0%B0%D0%BC_%D3%99%D0%BB-%D0%9C%D2%AF%D0%BB%D1%96%D0%BA
https://kk.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%A1%D0%B8%D0%B0%D1%81%D0%B0%D1%82%D0%BD%D0%B0%D0%BC%D0%B5&action=edit&redlink=1
https://kk.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%9A%D3%A9%D0%BD%D0%B5_%D1%82%D2%AF%D1%80%D0%BA%D1%96&action=edit&redlink=1
https://kk.wikipedia.org/wiki/%D0%95%D1%80_%D0%A2%D3%A9%D1%81%D1%82%D1%96%D0%BA
https://kk.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%9A%D2%AF%D0%BD_%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8B%D0%BD%D0%B4%D0%B0%D2%93%D1%8B_%D0%9A%D2%AF%D0%BD%D0%B5%D0%BA%D0%B5%D0%B9_%D2%9B%D1%8B%D0%B7&action=edit&redlink=1
https://kk.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%9A%D2%AF%D0%BD_%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8B%D0%BD%D0%B4%D0%B0%D2%93%D1%8B_%D0%9A%D2%AF%D0%BD%D0%B5%D0%BA%D0%B5%D0%B9_%D2%9B%D1%8B%D0%B7&action=edit&redlink=1
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ежелгі мысыр, латын, эллин елдерінде кең 

тараған, ерте дүниедегі олимпиялық 

ойындардың бағдарламасына енген. 

 Ойын ережесі. Бұл жарысты жүргізер 

алдында басқарушы адам күні бұрын 

белгіленген жерге жүйріктерді ертіп апарады. 

Қаз қатар тұрғызады да, қолын көтеріп тұрып, 

бір кезде төмен сілтегенде дайындалып тұрған 

желаяқтар бірден ілгері ұмтылады. Жарыс 

кезінде «мыңнан жүйрік шығады» дегендей, ең 

жүйрігі бірден оқшаулана бастайды. Егер 

оның өкпесі өшіп тез шаршаса, оның артындағы 

денсаулығы зор жүйріктердің біреуі бәрінен 

бұрын көмбеге тақай бастайды. Ол тақай 

бергенде жүйрікке өз тобының адамдары бар 

дауысымен «жарайсың, жүйрігім!» деп аяғайға 

басады. Ал көмбеге жеткен кезде оны кұшақтап, 

жоғары көтеріп, зор қошамет білдіреді. Кей 

жарыстарда екі адам бірдей келуі мүмкін. Ол 

кезде төрешілер тобы 

әртүрлі дәлелдемелер аркылы топтар 

арасындағы дау-жанжалды басады. Ойын 

соңында бүкіл жұрт алдында жүйріктерді ортаға 

шығарып әр кашықтық 

бойынша бәйге сыйлығын тапсырады. Мұндай 

жарыстарда екінші, үшінші болып келгендерге 

де белгіленген сыйлықтар беріледі. (Халык 

дәстүрі бойынша әйел-еркек жаяу жарысы 100—

500, 1000, 2000 метр қашықтықта өткізіледі). 

Дескриптор:  

- Ойын кезінде жеңіске жетуге  

қажетті әс-ірекеттерді пайдалана алады. 

- Ептілік, жылдамдық, 

шапшандық қабілеттерін қолдана алады.  

- Қауіпсіздік ережені сақтайды; 

- Топтық жұмыспен жұмыс 

жасай алады; 

Бағалау. Оқушылар дескриптор арқылы 

бір-бірін бағалайды. 

Сұрақ: Аталған ойын қандай физикалық 

қабілеттерді дамытады? 

Талдау:   

https://kk.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D1%8B%D1%81%D1%8B%D1%80
https://kk.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%9B%D0%B0%D1%82%D1%8B%D0%BD&action=edit&redlink=1
https://kk.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%AD%D0%BB%D0%BB%D0%B8%D0%BD&action=edit&redlink=1
https://kk.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%9E%D0%BB%D0%B8%D0%BC%D0%BF%D0%B8%D1%8F%D0%BB%D1%8B%D2%9B_%D0%BE%D0%B9%D1%8B%D0%BD&action=edit&redlink=1
https://kk.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%9E%D0%BB%D0%B8%D0%BC%D0%BF%D0%B8%D1%8F%D0%BB%D1%8B%D2%9B_%D0%BE%D0%B9%D1%8B%D0%BD&action=edit&redlink=1
https://kk.wikipedia.org/wiki/%D3%A8%D0%BA%D0%BF%D0%B5
https://kk.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%96%D2%AF%D0%B9%D1%80%D1%96%D0%BA&action=edit&redlink=1
https://kk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D3%A9%D0%BC%D0%B1%D0%B5
https://kk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D3%A9%D0%BC%D0%B1%D0%B5
https://kk.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D3%99%D0%BB%D0%B5%D0%BB%D0%B4%D0%B5%D0%BC%D0%B5
https://kk.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D3%99%D0%B9%D0%B3%D0%B5
https://kk.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%A5%D0%B0%D0%BB%D1%8B%D0%BA_%D0%B4%D3%99%D1%81%D1%82%D2%AF%D1%80%D1%96&action=edit&redlink=1
https://kk.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%A5%D0%B0%D0%BB%D1%8B%D0%BA_%D0%B4%D3%99%D1%81%D1%82%D2%AF%D1%80%D1%96&action=edit&redlink=1
https://kk.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B5%D1%82%D1%80
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-Барлық идеялар естіліп, жүзеге асырылды 

ма? 

- Ойын ережесі  сақталды ма? 

 

Сабақтың 

соңы   

5 мин 

Тыныс алу жаттығулары. Құрал-жабдықтарды орнына 

қою.  Өткізілген сабақ бойынша «Кері байланыс» жасау, 

жеткен нәтижелерге тоқталу, нәтижелерді талқылау. 

Оқушылар өздерінің және қарсыластарының жұмысын 

бағалайды.  

Рефлекси

я 

Сабақты қорытындылау мақсатында рефлексия 

жүргізу: 

-Сабақтан не алдым? 

Сабақтан күткен үміттеріңіз орындалды ма? 

-Қай жерде қиналдым? 

 

https://yandex.kz/video 

 

 

18 сабақ  Қысқа мерзімді жоспар 

Ұзақ мерзімді жоспар 

бөлімі: Ұлттық 

ойындар 

Мектеп: КММ «С. Шаймерденов 

атындағы қалалық классикалық гимназиясы» 

Күні Мұғалім: Айсина Нургуль Бауржановна 

Сабақтың тақырыбы Ептілікпен дәлдікті қажет етін 

ойындар  

«Омпы» ойыны 

Сабақта қол 

жеткізетін оқу 

мақсаттары (оқу 

бағдарламасына 

сілтеме) 

8.2.5.1  өзінің және өзгелердің 

шығармашылық қабілеттерін көрсету және 

салыстыра білу, сондай-ақ оны шешудің балама 

жолдарын ұсыну 

Сабақтың мақсаты Ептілік қабілеттерін және мергендік 

дамыту; 

Жетістік 

критерийлері 

- Қауіпсіздік ережені сақтайды; 

- Ойын ережесін жетік 

меңгереді; 

- Физикалық қабілеттерін 

дамытады; 

Тілдік мақсаттар Стратегия, тактика, омпы, сақа, асық  

ереже. 

https://yandex.kz/video
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Құңдылықтарды 

дарыту 

 Қазақстандық, Отаншылдық және 

азаматтық жауапкершілік: Ұлттық 

құңдылықтарымызды дарыту, мәдени мұраны, 

салт- дәстүрді сақтауды, көне ұлттық  

ойындарымыз арқылы тәрбие беру; 

Еңбек пен шығармашылық: Ойын 

барсында жеңіске жету, ұлттық ойын туралы 

ғылыми жобалар жазып, шығармашылық 

қабілеттерін дамыту; Өз ойларын толық жеткізе 

білу, ой бөлісу; 

Құрмет. Ойын кезінде бір-біріне жағымды 

көз көзғарастарын нығайту; 

Өмір бойы білім алу: Білімді, дені сау, 

дене қабілеттері дамыған жеке тұлға  

қалыптастыру; 

Пәнаралық байланыс Тарих, қазақ тілі, әдебиет, информатика, 

өзін-өзі тану 

АКТ қолдану Бейне материал көрсету 

https://youtu.be/XdTc9EqktMQ 

Оқушыларға ізденіс мақсатында ғаламтор 

желісінен қосымша мәліметтер алуға тапсырма 

беру. 

Бастапқы білім Спорттық бағытағы ойындар. «Жаяу 

жарыс» ойыны. Жарыс кезінде қауіпсіздік 

ережені сақтаған, жылдамдығы  дамыған жеке 

тұлға. 

Сабақ барысы 

Сабақ 

кезеңдері 

Сабақта жоспарланған іс-әрекет Ресурстар 

Сабақтың 

басы 

10 минут 

1.Ұйымдастыру. Сәлемдесу. Бүгінгі 

сабақтың тақырыбымен жетістік 

критерийлерімен таныстыру.  

- Жүгіру және жүру, жалпы дамыту 

жаттығуларын жасау. 

- Сабақ барысында және дене 

жаттығуларын орындау кезіндегі қауіпсіздік 

ережелерімен таныстыру.  

 

Мұғалімге 

арналған 

ысқырық 

 

Сабақтың 

ортасы 25 

мин 

 

Оқушылар сілтеме арқылы ойын 

ережесімен танысады. Қысқаша мәлімет беру. 

Ойын командалық есепте өткізіледі. Диаметрі 

10 м шеңбер сызылады. Шеңбердің ортасына 

АКТ 

пайдалану 

Бейне 

материал 

https://youtu.be/XdTc9EqktMQ
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Зерттеу 

әңгіме 

сұхбат 

әр ойыншы өзінің асығын тігеді. Асықтардың 

қақ ортасына бip асықты омпасынан тігеді. Әр 

ойыншының кеудесінде нөмірі болады. 

Ойынның атыс кезегін анықтау үшін төреші 

жеребе тастайды. Команда ойыншылары 

белгіленген нөмірінің жүйесімен шеңбер 

сызығынан 2 м қашықтықта қатарға тұрады. 

Асық атуды әр команданың бірінші нөмірлі 

ойыншылары бастайды. Ойын барысында 

ұстанатын ереже: 

1. Әр ойын сайын команда ойыншылары 

көнге өз асықтарын тигізсе – 5 ұпай, асыққа 

тигізсе – 1 ұпай алады. Асыққа тигізген 

ойыншы атуды тимей қалғанға дейін 

жалғастырады. Егер ойыншының сақасы 

асыққа тимей, алшысынан түсетін болса, онда 

ату кезегін қайталайды. 

2. Жарыс команда санына байланысты 

топтарға бөлініп, айналым жүйесімен 

өткізіледі. Атып алынған асық және омпы 

қайтадан тігілмейді. Жарыстың жеңімпазын 

анықтау үшін мәрелік ойында бірінші орын 

алған командалар өзара айналым жүйесімен 

қайта ойнайды. Екінші орын алғандар өзара, 

үшінші – өзара, төртінші… т.т. ойнайды. 

3. Мәрелік ойынға дейін командалар бірдей 

ұпай жинаған жағдайда, сол командалардың 

арасындағы ойын нәтижесі алынады. Бірдей 

болмаған жағдайда, артықшылық омпыны 

алған командаға беріледі. Егер команданың 

ешқайсысы омпыны атып алмаған жағдайда, 

бұл екі команданың арасында ойын қайта 

өткізіледі. Топтағы жиналған ұпай саны 

мәрелік ойындарда есепке алынбайды. 

4. Әр ойын алаңында аға төреші, төреші және 

хатшы қызмет етеді. 

Дескриптор:  

- Ойын кезінде жеңіске 

жетуге  қажетті әс-ірекеттерді 

пайдалана алады. 

- Ептілік, жылдамдық, 

шапшандық қабілеттерін қолдана 

алады.  

көрсету 
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- Қауіпсіздік ережені 

сақтайды; 

- Топтық жұмыспен жұмыс 

жасай алады; 

Бағалау. Оқушылар дескриптор арқылы 

бір-бірін бағалайды. 

Сұрақ: Аталған ойын қандай 

физикалық қабілеттерді дамытады? 

Талдау:   

-Барлық идеялар естіліп, жүзеге 

асырылды ма? 

- Ойын ережесі  сақталды ма? 

 

Сабақтың 

соңы   

5 мин 

Тыныс алу жаттығулары. Құрал-жабдықтарды орнына 

қою.  Өткізілген сабақ бойынша «Кері байланыс» жасау, 

жеткен нәтижелерге тоқталу, нәтижелерді талқылау. 

Оқушылар өздерінің және қарсыластарының жұмысын 

бағалайды.  

Рефлексия Сабақты қорытындылау мақсатында 

рефлексия жүргізу: 

-нені білдім; нені үйрендім? 

-нені толық түсінбедім? 

-немен жұмысты жалғастыру керек? 

-қай жерде қиналдым? 

 

 

https://youtu.be/XdTc9EqktMQ 

 

 

19 сабақ Қысқа мерзімді жоспар 

Ұзақ мерзімді жоспар 

бөлімі: Ұлттық 

ойындар 

Мектеп: КММ «С. Шаймерденов 

атындағы қалалық классикалық гимназиясы» 

Күні Мұғалім: Айсина Нургуль Бауржановна 

Сабақтың тақырыбы «Асық ату» (Бес табан) ойыны 

Сабақта қол жеткізетін 

оқу мақсаттары (оқу 

бағдарламасына 

сілтеме) 

8.2.5.1  өзінің және өзгелердің 

шығармашылық қабілеттерін көрсету және 

салыстыра білу, сондай-ақ оны шешудің балама 

жолдарын ұсыну 

Сабақтың мақсаты Ептілік қабілеттерін және мергендік 

дамыту; 

Жетістік критерийлері - Қауіпсіздік ережені сақтайды; 

https://youtu.be/XdTc9EqktMQ


70 
 

- Ойын ережесін жетік 

меңгереді; 

- Физикалық қабілеттерін 

дамытады; 

Тілдік мақсаттар Стратегия, тактика, табан, бес, асық  

ереже. 

Құңдылықтарды 

дарыту 

 Қазақстандық, Отаншылдық және 

азаматтық жауапкершілік: Ұлттық 

құңдылықтарымызды дарыту, мәдени мұраны, 

салт- дәстүрді сақтауды, көне ұлттық  

ойындарымыз арқылы тәрбие беру; 

Еңбек пен шығармашылық: Ойын 

барсында жеңіске жету, ұлттық ойын туралы 

ғылыми жобалар жазып, шығармашылық 

қабілеттерін дамыту; Өз ойларын толық жеткізе 

білу, ой бөлісу; 

Құрмет. Ойын кезінде бір-біріне жағымды 

көз көзғарастарын нығайту; 

Өмір бойы білім алу: Білімді, дені сау, 

дене қабілеттері дамыған жеке тұлға  

қалыптастыру; 

Пәнаралық байланыс Тарих, қазақ тілі, әдебиет, информатика, 

өзін-өзі тану 

АКТ қолдану Бейне материал көрсету 

https://youtu.be/dRN3-ikKjMc 

Оқушыларға ізденіс мақсатында ғаламтор 

желісінен қосымша мәліметтер алуға тапсырма 

беру. 

Бастапқы білім Спорттық бағытағы ойындар. «Омпы» 

ойыны. Жарыс кезінде қауіпсіздік ережені 

сақтаған, ептілігі  дамыған жеке тұлға. 

 

Сабақ барысы 

Сабақ 

кезеңдері 

Сабақта жоспарланған іс-әрекет Ресурстар 

Сабақтың 

басы 

10 минут 

1.Ұйымдастыру. Сәлемдесу. Бүгінгі 

сабақтың тақырыбымен жетістік 

критерийлерімен таныстыру.  

- Жүгіру және жүру, жалпы дамыту 

жаттығуларын жасау. 

- Сабақ барысында және дене 

Мұғалімге 

арналған 

ысқырық 

 

https://youtu.be/dRN3-ikKjMc
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жаттығуларын орындау кезіндегі қауіпсіздік 

ережелерімен таныстыру.  

 

Сабақтың 

ортасы 25 

мин 

 

 

 

 

 

Оқушылар сілтеме арқылы ойын 

ережесімен танысады. Қысқаша мәлімет беру. 

«Асық ату» ойыны ережесі бастауыш 

сыныптарға R1,5 (ø300см) шеңберде ойналады, 

шеңбердің, ату сызығының, көн сызығының ені 

(2-3см ) болуы тиіс, шеңбердің екі жағындағы ату 

сызығы (асық тігілген көнен қашықтығы) 3 метр 

оңға және солға жағына сызылады. 5-6 

сыныптарға R2 (ø400см) ату сызығы 4м. 7-8 

сыныптарға R2 (ø400см) ату сызығы 5м. 9-11 

сыныптарға  R2,5 (ø500см)            

ату сызығы 6м.  (Сурет 2). Шеңбердің 

сыртқы негізгі қима кіші сызық ұзындығы 15см 

және 45С градус белгі                         сызығы 

болуы тиіс. Ортасына көлденен                сызығы 

(115см)                     сызылады және оған екі 

жағынан паралелль сызық (10см) түседі және 

9,13,15 асық тігіледі, бірінші болып 5,7,9 асықты 

атып алған команда немесе ойыншы жеңімпаз 

атанады (Сурет 3). Әр команда үш ойыншыдан 

тұрады. 1-сақа, 2-сақа, 3-сақа 2) Ату кезеңін 

төреші сақаларды иіру арқылы анықтайды және 

жалпы ойын кезеңдерінде таза 15 минутта уақыт 

тоқтайды, тең есеп тіркелген жағдайда қосымша 

3 минут беріледі. Ойын 2                  жеңіске дейін 

жалғасады.Ойынға қатысушылар ату сызығынан 

(115см) кезек бойынша шеңбердің ішіндегі 

көндегі асықтарды атады. Мұнда көнге тігілген                           

кеней асықтардың арасы бір сақа тең  

болуы шарт және кенейлер алшысы жағынан бүк 

, шік болып тігіледі. 

 3) Ату кезінде сақа тиген кеней асық 

шеңбер сызығынан өтуге    міндетті, егер асықты 

сызықтан шығарып алса   ойыншыға мүмкіндік  

береді, төреші ойыншыға шеңбердің R3 

сыртынан яғни белгіленген ортадағы сызықтан 

көндегі кеней асықтарды атуға рұхсат береді, 

атқан асығы шеңберден шықса ,ойын ары 

жалғасын табады, шығара алмаса кезек ату 

сызығынан қарсылас ойыншыға беріледі. 

АКТ 

пайдалану 

Бейне 

материал 

көрсету 
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Дескриптор:  

- Ойын кезінде жеңіске жетуге  

қажетті әс-ірекеттерді пайдалана алады. 

- Ептілік, жылдамдық, 

шапшандық қабілеттерін қолдана алады.  

- Қауіпсіздік ережені сақтайды; 

- Топтық жұмыспен жұмыс 

жасай алады; 

Бағалау. Оқушылар дескриптор арқылы 

бір-бірін бағалайды. 

Сұрақ: Аталған ойын қандай физикалық 

қабілеттерді дамытады? 

Талдау:   

-Барлық идеялар естіліп, жүзеге асырылды 

ма? 

- Ойын ережесі  сақталды ма? 

 

Сабақты

ң соңы  5 

мин 

Тыныс алу жаттығулары. Құрал-жабдықтарды орнына 

қою.  Өткізілген сабақ бойынша «Кері байланыс» жасау, жеткен 

нәтижелерге тоқталу, нәтижелерді талқылау. 

Оқушылар өздерінің және қарсыластарының жұмысын 

бағалайды.  

Рефлекс

ия 

Сабақты қорытындылау мақсатында «Бвғдаршам» әдісі 

арқылы рефлексия жүргізу: 

Жасыл – жақсы түсіндім 

Сары – орташа түсіндім 

Қызыл – мүлдем ттүсінбедім 

 
 

https://youtu.be/U0Zs1RaoU_I 

 

20 сабақ Қысқа мерзімді жоспар 

Ұзақ мерзімді 

жоспар бөлімі: 

Ұлттық ойындар 

Мектеп: КММ «С. Шаймерденов атындағы 

қалалық классикалық гимназиясы» 

Күні Мұғалім: Айсина Нургуль Бауржановна 

Сабақтың 

тақырыбы 

«Атбақыл»  ойыны 

Сабақта қол 

жеткізетін оқу 

мақсаттары (оқу 

бағдарламасына 

8.2.5.1  өзінің және өзгелердің 

шығармашылық қабілеттерін көрсету және 

салыстыра білу, сондай-ақ оны шешудің балама 

жолдарын ұсыну 

https://youtu.be/U0Zs1RaoU_I
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сілтеме) 

Сабақтың мақсаты Алғырлық, тапқырлық, ептілік қабілеттерін 

дамыту; 

Жетістік 

критерийлері 

- Қауіпсіздік ережені сақтайды; 

- Ойын ережесін жетік меңгереді; 

- Физикалық қабілеттерін 

дамытады; 

Тілдік мақсаттар Стратегия, тактика, сақа, алтын, асық  ереже. 

Құңдылықтар

ды дарыту 

 Қазақстандық, Отаншылдық және 

азаматтық жауапкершілік: Ұлттық 

құңдылықтарымызды дарыту, мәдени мұраны, 

салт- дәстүрді сақтауды, көне ұлттық  

ойындарымыз арқылы тәрбие беру; 

Еңбек пен шығармашылық: Ойын 

барсында жеңіске жету, ұлттық ойын туралы 

ғылыми жобалар жазып, шығармашылық 

қабілеттерін дамыту; Өз ойларын толық жеткізе 

білу, ой бөлісу; 

Құрмет. Ойын кезінде бір-біріне жағымды 

көз көзғарастарын нығайту; 

Өмір бойы білім алу: Білімді, дені сау, дене 

қабілеттері дамыған жеке тұлға  қалыптастыру; 

Пәнаралық 

байланыс 

Тарих, қазақ тілі, әдебиет, информатика, 

өзін-өзі тану, биология 

АКТ қолдану Бейне материал көрсету 

http://smk.edu.kz/Attach/FileDownload/f96ddf3

a-  

https://youtu.be/zpavGOT2GmM 

Оқушыларға ізденіс мақсатында ғаламтор 

желісінен қосымша мәліметтер алуға тапсырма 

беру. 

Бастапқы 

білім 

Спорттық бағытағы ойындар. «Асық ату» 

ойыны. Жарыс кезінде қауіпсіздік ережені 

сақтаған, ептілігі  дамыған жеке тұлға. 

 

Сабақ барысы 

Сабақ 

кезеңдері 

Сабақта жоспарланған іс-әрекет Ресурстар 

Сабақтың 

басы 

10 минут 

1.Ұйымдастыру. Сәлемдесу. Бүгінгі 

сабақтың тақырыбымен жетістік 

критерийлерімен таныстыру.  

Мұғалімге 

арналған 

ысқырық 

http://smk.edu.kz/Attach/FileDownload/f96ddf3a-fb1a-4b49-ba86-8a199426a0e6
http://smk.edu.kz/Attach/FileDownload/f96ddf3a-fb1a-4b49-ba86-8a199426a0e6
https://youtu.be/zpavGOT2GmM
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- Жүгіру және жүру, жалпы дамыту 

жаттығуларын жасау. 

- Сабақ барысында және дене 

жаттығуларын орындау кезіндегі қауіпсіздік 

ережелерімен таныстыру.  

 

 

Сабақтың 

ортасы 25 

мин 

 

 

 

 

Оқушылар сілтеме арқылы ойын 

ережесімен танысады. Қысқаша мәлімет беру. 

Асық, сақа ойындары қазақ елінде кең тараған 

ойын. Бұл ойын ептілікті, шапшандықты талап 

етеді. Асықпен ойналатын ойындардың бірі —

 «Атбақыл» немесе «Көтеріспек» деп аталады. 

Ойынға екі-екіден қатынасады да, қалғандары 

көрушілер болады. Ойынға қатынасушылар кез 

келген жерді таңдап алады да, өздері тұрған 

жерлеріне белгі соғады. Сол белгі соққан 

жерден біреуі қолындағы асығын (не топайын, 

сиыр асығын, «топай» деп атайды) алыстата 

иіріп тастайды. Екінші ойыншы қолындағы 

асығымен немесе топайымен оны атады. Егер де 

ол тигізсе, бірінші ойыншы оны сақасы барып 

түскен жерге дейін арқалап барады. Енді екінші 

ойыншы сақасы түскен жерде тұрып, асығын не 

топайын алыстата иіріп тастайды. Бірінші 

ойыншы оны атады. Тигізсе, сақасы жатқан 

жерге дейін екінші ойыншы арқалап апарады. 

Егер асыққа тимей кетсе, ана ойыншы атады. 

Ойын осылайша жалғаса береді де, 

ойыншылардың өзара келісімі бойынша 

тоқталады 

 

Дескриптор:  

- Ойын кезінде жеңіске жетуге  

қажетті әс-ірекеттерді пайдалана алады. 

- Алғырлық, тапқырлық, ептілік, 

жылдамдық, шапшандық қабілеттерін 

қолдана алады.  

- Қауіпсіздік ережені сақтайды; 

- Жұптық жұмыспен жұмыс 

жасай алады; 

Бағалау. Оқушылар дескриптор арқылы 

бір-бірін бағалайды. 

Сұрақ: Аталған ойын қандай физикалық 

АКТ 

пайдалану 

Бейне 

материал 

көрсету 
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қабілеттерді дамытады? 

Талдау:   

-Барлық идеялар естіліп, жүзеге асырылды 

ма? 

- Ойын ережесі  сақталды ма? 

Сабақтың 

соңы   

5 мин 

Тыныс алу жаттығулары. Құрал-жабдықтарды орнына 

қою.  Өткізілген сабақ бойынша «Кері байланыс» жасау, 

жеткен нәтижелерге тоқталу, нәтижелерді талқылау. 

Оқушылар өздерінің және қарсыластарының жұмысын 

бағалайды.  

Рефлекси

я 

Сабақты қорытындылау мақсатында рефлексия 

жүргізу: 

-нені білдім; нені үйрендім? 

-нені толық түсінбедім? 

-немен жұмысты жалғастыру керек? 

-қай жерде қиналдым? 

 

https://youtu.be/zpavGOT2GmM 

 

21 сабақ Қысқа мерзімді жоспар 

Ұзақ мерзімді 

жоспар бөлімі: 

Ұлттық ойындар 

Мектеп: КММ «С. Шаймерденов атындағы 

қалалық классикалық гимназиясы» 

Күні Мұғалім: Айсина Нургуль Бауржановна 

Сабақтың 

тақырыбы 

«Ләңгі тебу»  ойыны 

Сабақта қол 

жеткізетін оқу 

мақсаттары (оқу 

бағдарламасына 

сілтеме) 

8.2.5.1  өзінің және өзгелердің шығармашылық 

қабілеттерін көрсету және салыстыра білу, сондай-

ақ оны шешудің балама жолдарын ұсыну 

Сабақтың мақсаты Ептілік, мергендік, шапшандық қабілеттерін  

дамыту; 

Жетістік 

критерийлері 

- Қауіпсіздік ережені сақтайды; 

- Ойын ережесін жетік меңгереді; 

- Физикалық қабілеттерін 

дамытады; 

Тілдік мақсаттар Стратегия, техника, ләңгі, қорғасын, жүн, төрт 

түлік,  ереже, лянга. 

Құңдылықтарды 

дарыту 

 Қазақстандық, Отаншылдық және 

азаматтық жауапкершілік: Ұлттық 

https://youtu.be/zpavGOT2GmM
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құңдылықтарымызды дарыту, мәдени мұраны, салт- 

дәстүрді сақтауды, көне ұлттық  ойындарымыз 

арқылы тәрбие беру; 

Еңбек пен шығармашылық: Ойын барсында 

жеңіске жету, ұлттық ойын туралы ғылыми жобалар 

жазып, шығармашылық қабілеттерін дамыту; Өз 

ойларын толық жеткізе білу, ой бөлісу; 

Құрмет. Ойын кезінде бір-біріне жағымды көз 

көзғарастарын нығайту; 

Өмір бойы білім алу: Білімді, дені сау, дене 

қабілеттері дамыған жеке тұлға  қалыптастыру; 

Пәнаралық 

байланыс 

Тарих, қазақ тілі, әдебиет, информатика, өзін-

өзі тану, еңбек 

АКТ қолдану Бейне материал көрсету 

https://youtu.be/tcltkwmlb6g 

Оқушыларға ізденіс мақсатында ғаламтор 

желісінен қосымша мәліметтер алуға тапсырма беру. 

Бастапқы білім Спорттық бағытағы ойындар. «Атбақыл» 

ойыны. Ойын кезінде қауіпсіздік ережені сақтаған, 

ептілігі  дамыған жеке тұлға. 

Сабақ барысы 

Сабақ 

кезеңдері 

Сабақта жоспарланған іс-әрекет Ресурстар 

Сабақтың 

басы 

10 минут 

1.Ұйымдастыру. Сәлемдесу. Бүгінгі 

сабақтың тақырыбымен жетістік 

критерийлерімен таныстыру.  

- Жүгіру және жүру, жалпы дамыту 

жаттығуларын жасау. 

- Сабақ барысында және дене 

жаттығуларын орындау кезіндегі қауіпсіздік 

ережелерімен таныстыру.  

 

Мұғалімге 

арналған 

ысқырық 

 

Сабақтың 

ортасы 25 

мин 

 

 

 

 

Зерттеу 

әңгіме 

сұхбат 

Оқушылар сілтеме арқылы ойын 

ережесімен танысады. Қысқаша мәлімет беру. 

Ләңгі – көшпенді қазақ балаларының ойыны. 

Тесілген,  диаметрі 2 см, қалыңдығы  2-3 мм  

қорғасын дөңгелекке бір жапырақ ешкі терісі 

тігіледі. Ләңгі дегеніміз - осы. 

 Ойын ережесі:  

1.Ойынды қарапайым түрінен бастаймыз. 

Бірінші ойыншы «ойын иесі» деп аталады. Ойын 

иесі ойыншыларды ойын ережелерімен 

АКТ 

пайдалану 

Бейне 

материал 

көрсету 

 

https://youtu.be/tcltkwmlb6g
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таныстырады. Ойнау үлгілерін, ойын әдістерін 

көрсетеді. Өзге ойыншылардан  осылай ойнауды 

талап етеді. 

2.Кімде – кім бұл талаптарды орындай 

алмаса, ол ойыншы «малай» деп аталады және 

ол ойын иесіне қызмет етуге тиіс. Басқа 

ойыншылар ойын кезінде  ләңгіні  малайдан 

алады.  

3.Ойыншылардың біреуі ләңгіге тапсырыс 

береді. Яғни, ләңгіні беруді сұрайды. Малай 

ләңгіні тапсырыс иесінің аяғына тастайды. Ол 

адам ләңгіні алысқа тебеді. Ал, малай ләңгінің 

артынан жүгіріп, қағып алып, ойын иесінің  

аяғына тастайды. 

4.Қағыс саны тапсырыспен орындалған 

қағыстардың айырмасына тең болады. 

5.Айыпталған ойыншы тапсырыс иесінің 

аяғынан ләңгіні қағып алса не айыпталған санға 

тең қағыс орындалса, немесе ойын иесі 

тасталған ләңгіден  мүлт кетсе,  малайшылық 

тоқтатылады.  

6.Егер малай ләңгіні аяғымен (қолын 

тигізбей) қағып алса, онда, ләңгіге ең соңғы 

болып аяғы тиген ойыншы малайға айналады. 

Бұрынғы малай оның ләңгісін қанша рет қағып 

алса, сонша рет қызмет етуге тиіс. 

7.Егер малай басқа ойыншының аяғынан 

ләңгіні қағып алса, онда ол ойыншы малайға 

айналады. Бұрынғы малай ойын иесі  болады 

және оның аяғына жаңа малай ләңгі тастайды.  

8.Бірінші айналымда малайшылық 

аяқталған кезде келесі айналым басталады т.с.с. 

9. Бұл кезде жүріс келесі ойыншыға 

беріледі. 

10.Бірінші айналымда ойыншылар 

тапсырыс иесінің міндетін атқарып болған соң  

келесі сатыға көшеміз.  

Ойнау әдістері : 

1.Оң аяқпен «жай қағыс» жасау; 

2. Сол аяқпен «жай қағыс» жасау; 

3.Оң аяқпен «жанама» қағу; 

4.Сол  аяқпен «жанама» қағу; 

5.Оң аяқ «ұшымен» қағу; 
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6.Сол аяқ «ұшымен» қағу; 

7.«жас+жанама» қағу (оң және сол аяқпен) 

8.«жас+ұшымен» қағу (оң және сол 

аяқпен) 

9.«жас+ иіліп» қағу (оң және сол аяқпен) 

10.«секіріп+ иіліп» қағу (оң және сол 

аяқпен) «тізенің астынан + жай» қағу (оң және 

сол аяқпен) 

Дескриптор:  

- Ойын кезінде жеңіске жетуге  

қажетті әс-ірекеттерді пайдалана алады. 

- Ептілік, жылдамдық, 

шапшандық қабілеттерін қолдана алады.  

- Қауіпсіздік ережені сақтайды; 

- Топтық жұмыспен жұмыс 

жасай алады; 

Бағалау. Оқушылар дескриптор арқылы 

бір-бірін бағалайды. 

Сұрақ: Аталған ойын қандай физикалық 

қабілеттерді дамытады? 

Талдау:   

-Барлық идеялар естіліп, жүзеге асырылды 

ма? 

- Ойын ережесі  сақталды ма? 

 

Сабақты

ң соңы  5 

мин 

Тыныс алу жаттығулары. Құрал-жабдықтарды орнына 

қою.  Өткізілген сабақ бойынша «Кері байланыс» жасау, жеткен 

нәтижелерге тоқталу, нәтижелерді талқылау. 

Оқушылар өздерінің және қарсыластарының жұмысын 

бағалайды.  

Рефлекс

ия 

Сабақты қорытындылау мақсатында рефлексия жүргізу: 

-нені білдім; нені үйрендім? 

-нені толық түсінбедім? 

-Мен бұл ойыны меңгеруім керек, себебі...... 

-  Маған барлығы түсінікті себебі......... 

 

 

https://youtu.be/tcltkwmlb6g 

 

 

 

https://youtu.be/tcltkwmlb6g
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22 сабақ Қысқа мерзімді жоспар 

Ұзақ мерзімді жоспар 

бөлімі: Ұлттық 

ойындар 

Мектеп: КММ «С. Шаймерденов атындағы 

қалалық классикалық гимназиясы» 

Күні Мұғалім: Айсина Нургуль Бауржановна 

Сабақтың тақырыбы «Бес асық» ойыны 

Сабақта қол 

жеткізетін оқу 

мақсаттары (оқу 

бағдарламасына 

сілтеме) 

8.2.6.1  жарыс іс-әрекеттерін және төрелік 

ету ережелерін көрсету және салыстыра білу 

Сабақтың мақсаты Ептілік, шапшандық қабілеттерін  дамыту; 

Жүру әдістерін еске түсіндіру, топпен 

жұмыс жасау; 

Жетістік 

критерийлері 

- Қауіпсіздік ережені сақтайды; 

- Ойын ережесін жетік меңгереді; 

- Физикалық қабілеттерін 

дамытады; 

- Ойнау әдістерін жақсы 

меңгереді; 

Тілдік мақсаттар Стратегия, техника, бес тас, асық,төрт түлік,  

ереже, лянга. 

Құңдылықтарды 

дарыту 

 Қазақстандық, Отаншылдық және 

азаматтық жауапкершілік: Ұлттық 

құңдылықтарымызды дарыту, мәдени мұраны, 

салт- дәстүрді сақтауды, көне ұлттық  

ойындарымыз арқылы тәрбие беру; 

Еңбек пен шығармашылық: Ойын 

барсында жеңіске жету, ұлттық ойын туралы 

ғылыми жобалар жазып, шығармашылық 

қабілеттерін дамыту; Өз ойларын толық жеткізе 

білу, ой бөлісу; 

Құрмет. Ойын кезінде бір-біріне жағымды 

көз көзғарастарын нығайту; 

Өмір бойы білім алу: Білімді, дені сау, 

дене қабілеттері дамыған жеке тұлға  

қалыптастыру; 

Пәнаралық байланыс Тарих, қазақ тілі, әдебиет, информатика, 

өзін-өзі тану, еңбек 

АКТ қолдану Бейне материал көрсету 

http://smk.edu.kz/Content/icons/mp4.png 

Оқушыларға ізденіс мақсатында ғаламтор 

http://smk.edu.kz/Content/icons/mp4.png
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желісінен қосымша мәліметтер алуға тапсырма 

беру. 

Бастапқы білім Ептілікті дамытатвн ойындар. «Ләңгі» 

ойыны. Ойын кезінде қауіпсіздік ережені 

сақтаған, ептілігі  дамыған жеке тұлға. 

Сабақ барысы 

Сабақ 

кезеңдері 

Сабақта жоспарланған іс-әрекет Ресурстар 

Сабақтың 

басы 

10 минут 

1.Ұйымдастыру. Сәлемдесу. Бүгінгі 

сабақтың тақырыбымен жетістік 

критерийлерімен таныстыру.  

- Жүгіру және жүру, жалпы дамыту 

жаттығуларын жасау. 

- Сабақ барысында және дене 

жаттығуларын орындау кезіндегі қауіпсіздік 

ережелерімен таныстыру.  

 

Мұғалімге 

арналған 

ысқырық 

 

Сабақтың 

ортасы 25 

мин 

 

 

 

 

Оқушылар сілтеме арқылы ойын 

ережесімен танысады. Қысқаша мәлімет беру. 

«Бестас» — өте көне дәуірден келе жатқан, қазақ 

халқының ұлт ойындарының бірі. Ол еңбек 

құралдары ағаш, тас, сүйек болып келетін 

ғасырларда пайда болған деп болжанады. Бұл 

ойынды кезінде жас өспірімдерден бастап ересек 

адамдарға дейін ойнаған екен. Ойынға керекті зат 

бес кішкентей домалақ тас, немесе кейде бес асық 

болып келеді. «Бес асық» ойыны. 

«Бес асық» — өте көне дәуірден келе жатқан, 

қазақ халқының ұлт ойындарының бірі. Ол еңбек 

құралдары ағаш, тас, сүйек болып келетін 

ғасырларда пайда болған деп болжанады. Бұл 

ойынды кезінде жасөспірімдерден бастап ересек 

адамдарға дейін ойнаған. Ойынға керекті зат 

қойдың артқы санының асықты жілігінен алынған 

жұмыр сүйек  бес асық болып келеді. Ойын 12 

жаттығудан тұрады олар «Бірлік» «Екілік» 

«Үштік», «Төрттік», «Жалақ», «Төрт бұрыш», 

«Алақан», «Орын алмастыру», «Үндемес», «Сарт-

сұрт», «Қаршу»,  «Нәби» деп аталады және соңғы 

ұпай алу бес асықты алақанның сыртында ұстап 

жоғары лақтыра алақанмен тура қарши қағып 

алу. Мысалы, «жалақ» жаттығуында төрт асықты 

АКТ 

пайдалану 

Бейне 

материал 

көрсету 
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алақанда ұстап, қолдағы қақпалық асықты 

жоғары лақтырып, сұқ саусақпен жерге 3 рет 

жалатуыңыз керек. Сонда сіз осы кезеңнен өткен 

болып есептелесіз.  Кілемге сұқ саусақпен жалату 

3-5 см. кем болмауы тиіс. Осылайша бес асық 

ойынының кезеңдері, тәртіптері, түрлері жалғаса 

береді 

Қазақ ұлттық ойындарында "асық ату", 

"сақина салмақ", "тоғызқұмалақ", "алты бақан", 

"ақсүйек", "Ләңгі", "Ақ сандық, көк сандық" және 

"көкпар" қатарлылармен тең тұратын бұл 

ойынның тарихы да өте ежелгі дәуірлерге барып 

тірелетіні анық. 

Дескриптор:  

- Ойын кезінде жеңіске жетуге  

қажетті әс-ірекеттерді пайдалана алады. 

- Ептілік, жылдамдық, 

шапшандық қабілеттерін қолдана алады.  

- Қауіпсіздік ережені сақтайды; 

- Топтық жұмыспен жұмыс 

жасай алады; 

- Ойын әдістерін еске түсіреді; 

Бағалау. Оқушылар дескриптор арқылы 

бір-бірін бағалайды. 

Сұрақ: Аталған ойын қандай физикалық 

қабілеттерді дамытады? 

Талдау:   

-Барлық идеялар естіліп, жүзеге асырылды 

ма? 

- Ойын ережесі  сақталды ма? 

Сабақты

ң соңы  5 

мин 

Тыныс алу жаттығулары. Құрал-жабдықтарды орнына 

қою.  Өткізілген сабақ бойынша «Кері байланыс» жасау, жеткен 

нәтижелерге тоқталу, нәтижелерді талқылау. 

Оқушылар өздерінің және қарсыластарының жұмысын 

бағалайды.  

Рефлекс

ия 

Сабақты қорытындылау мақсатында рефлексия жүргізу: 

-нені білдім; нені үйрендім? 

-нені толық түсінбедім? 

-немен жұмысты жалғастыру керек? 

-қай жерде қиналдым? 

 

http://smk.edu.kz/Content/icons/mp4.png 

http://smk.edu.kz/Content/icons/mp4.png
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23 сабақ Қысқа мерзімді жоспар 

Ұзақ мерзімді жоспар 

бөлімі: Ұлттық 

ойындар 

Мектеп: КММ «С. Шаймерденов атындағы 

қалалық классикалық гимназиясы» 

Күні Мұғалім: Айсина Нургуль Бауржановна 

Сабақтың тақырыбы «Қарагие» ойыны 

Сабақта қол 

жеткізетін оқу 

мақсаттары (оқу 

бағдарламасына 

сілтеме) 

8.2.6.1  жарыс іс-әрекеттерін және төрелік 

ету ережелерін көрсету және салыстыра білу 

Сабақтың мақсаты Лақтыру дағдысын, ептілік, шапшандық 

қабілеттерін  дамыту; 

Жетістік 

критерийлері 

- Қауіпсіздік ережені сақтайды; 

- Ойын ережесін жетік меңгереді; 

- Физикалық қабілеттерін 

дамытады; 

Тілдік мақсаттар Стратегия, техника, қарагие, ереже, найза, 

мишень 

Құңдылықтарды 

дарыту 

 Қазақстандық, Отаншылдық және 

азаматтық жауапкершілік: Ұлттық 

құңдылықтарымызды дарыту, мәдени мұраны, 

салт- дәстүрді сақтауды, көне ұлттық  

ойындарымыз арқылы тәрбие беру; 

Еңбек пен шығармашылық: Ойын 

барсында жеңіске жету, ұлттық ойын туралы 

ғылыми жобалар жазып, шығармашылық 

қабілеттерін дамыту; Өз ойларын толық жеткізе 

білу, ой бөлісу; 

Құрмет. Ойын кезінде бір-біріне жағымды 

көз көзғарастарын нығайту; 

Өмір бойы білім алу: Білімді, дені сау, дене 

қабілеттері дамыған жеке тұлға  қалыптастыру; 

Пәнаралық 

байланыс 

Тарих, қазақ тілі, әдебиет, информатика, 

өзін-өзі тану, еңбек 

АКТ қолдану Бейне материал көрсету 

Оқушыларға ізденіс мақсатында ғаламтор 

желісінен қосымша мәліметтер алуға тапсырма 

беру. 

Бастапқы білім «Бес асық» ойыны. Ойын кезінде қауіпсіздік 

ережені сақтаған, ептілігі, шапшандығы  дамыған 

жеке тұлға. 
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Сабақ барысы 

Сабақ 

кезеңдері 

Сабақта жоспарланған іс-әрекет Ресурстар 

Сабақтың 

басы 

10 минут 

1.Ұйымдастыру. Сәлемдесу. Бүгінгі 

сабақтың тақырыбымен жетістік критерийлерімен 

таныстыру.  

- Жүгіру және жүру, жалпы дамыту 

жаттығуларын жасау. 

- Сабақ барысында және дене жаттығуларын 

орындау кезіндегі қауіпсіздік ережелерімен 

таныстыру.  

 

Мұғалімге 

арналған 

ысқырық 

 

Сабақтың 

ортасы 25 

мин 

 

 

 

 

 

Оқушылар ойын ережесімен танысады. 

Қысқаша мәлімет беру. Қарагие ойыны өте көне 

қазақтың ұлттық ойыны. Бұл ойын көгалда, спорт 

алаңдарында өтеді. Ойынға тек ер балалар 

қатынасады. Олардың саны 3—8 адамға дейін, 

одан да көп болуы мүмкін. Әр ойыншының 

қолында қайың, ырғай, тал секілді қатты ағаштан 

жасалған үшы істік тәріздес ұзындығы 3—4 метр 

найза таяқ болады. Сонымен бірге әр ойыншының 

қолында бір-бір кіші таяқшалар және ескі малақай 

немесе түрлі түсті қапшық болуы керек. Ойынға 

қатынасушылар қатарласып сапқа тұрады. 

Олардың қарсы алдынан 15—20 метр қашықтықта 

көлденең сызық сызылады да, сол сызықтың 

бойымен әр ойыншының қарсы алдына таяқтар 

шаншылып, оларға малақайлар немесе басқа 

заттар ілінеді. 

Ойын жүргізушінің берген белгісі бойынша 

оң жақтағы ойыншы өзінің қолындағы найза 

таяғын сол малаңай-мишенге лақтырады. Оның 

артынан басқалары да кезектесіп лақтырады. Ойын 

үш рет қайталанады. Үш ретінде де мишенге дәл 

тигізген ойыншы жеңіске жетеді. Тигізе 

алмағандар ойыннан шығады. Ойын 

қатысушыларды дәлдікке үйретеді, қол күшінің 

дамуына септігін тигізеді 

Дескриптор:  

- Ойын кезінде жеңіске жетуге  

қажетті әс-ірекеттерді пайдалана алады. 

Ағаштан 

жасалған 

немесе 

гимнастик

алық 

таяқшалар 
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- Күш, мергендік және лақтыру  

қабілеттерін қолдана алады.  

- Қауіпсіздік ережені сақтайды; 

- Топтық жұмыспен жұмыс жасай 

алады; 

Бағалау. Оқушылар дескриптор арқылы бір-

бірін бағалайды. 

Сұрақ: Аталған ойын қандай физикалық 

қабілеттерді дамытады? 

Талдау:   

-Барлық идеялар естіліп, жүзеге асырылды 

ма? 

- Ойын ережесі  сақталды ма? 

 

Сабақты

ң соңы   

5 мин 

Тыныс алу жаттығулары. Құрал-жабдықтарды орнына 

қою.  Өткізілген сабақ бойынша «Кері байланыс» жасау, жеткен 

нәтижелерге тоқталу, нәтижелерді талқылау. 

Оқушылар өздерінің және қарсыластарының жұмысын 

бағалайды.  

Рефлекс

ия 

Сабақты қорытындылау мақсатында 

рефлексия жүргізу: 

Ойын  маған оңай болды себебі...... 

Ойын маған қиын болды себебі........ 

 

 

 

  

 

24 сабақ  Қысқа мерзімді жоспар 

Ұзақ мерзімді жоспар 

бөлімі: Ұлттық 

ойындар 

Мектеп: КММ «С. Шаймерденов атындағы 

қалалық классикалық гимназиясы» 

Күні Мұғалім: Айсина Нургуль Бауржановна 

Сабақтың тақырыбы Төзімділік дамытуға арналған ойын түрлері  

«Арынды арқан» ойыны 

Сабақта қол жеткізетін 

оқу мақсаттары (оқу 

бағдарламасына 

сілтеме) 

8.2.6.1  жарыс іс-әрекеттерін және төрелік 

ету ережелерін көрсету және салыстыра білу 

Сабақтың мақсаты - Секіру дағдысын, ептілік, 

шапшандық қабілеттерін  дамыту; 

- Ойын ережесімен таныстыру; 
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Жетістік критерийлері - Қауіпсіздік ережені сақтайды; 

- Ойын ережесін жетік 

меңгереді; 

- Физикалық қабілеттерін 

дамытады; 

Тілдік мақсаттар Стратегия, техника, арқан, шеңбер 

Құңдылықтарды 

дарыту 

 Қазақстандық, Отаншылдық және 

азаматтық жауапкершілік: Ұлттық 

құңдылықтарымызды дарыту, мәдени мұраны, 

салт- дәстүрді сақтауды, көне ұлттық  

ойындарымыз арқылы тәрбие беру; 

Еңбек пен шығармашылық: Ойын 

барсында жеңіске жету, ұлттық ойын туралы 

ғылыми жобалар жазып, шығармашылық 

қабілеттерін дамыту; Өз ойларын толық жеткізе 

білу, ой бөлісу; 

Құрмет. Ойын кезінде бір-біріне жағымды 

көз көзғарастарын нығайту; 

Өмір бойы білім алу: Білімді, дені сау, 

дене қабілеттері дамыған жеке тұлға  

қалыптастыру; 

Пәнаралық байланыс Тарих, қазақ тілі, әдебиет, информатика, 

өзін-өзі тану, еңбек, геометрия 

АКТ қолдану Көне ұлттық ойын туралы  бейнематериал 

көрсету 

https://youtu.be/X0eAWMSfuv8 

Оқушыларға ізденіс мақсатында ғаламтор 

желісінен қосымша мәліметтер алуға тапсырма 

беру. 

Бастапқы білім «Қарагие» ойыны. Ойын кезінде 

қауіпсіздік ережені сақтаған, лақтыру, мергендік, 

ептілігі, шапшандығы  дамыған жеке тұлға. 

Сабақ барысы 

Сабақ 

кезеңдері 

Сабақта жоспарланған іс-әрекет Ресурстар 

Сабақтың 

басы 

10 минут 

1.Ұйымдастыру. Сәлемдесу. Бүгінгі 

сабақтың тақырыбымен жетістік критерийлерімен 

таныстыру.  

- Жүгіру және жүру, жалпы дамыту 

жаттығуларын жасау. 

- Сабақ барысында және дене жаттығуларын 

орындау кезіндегі қауіпсіздік ережелерімен 

Мұғалімге 

арналған 

ысқырық 

 

https://youtu.be/X0eAWMSfuv8
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таныстыру.  

 

Сабақтың 

ортасы 25 

мин 

 

 

 

 

 

Оқушылар ойын ережесімен танысады. 

Қысқаша мәлімет беру. «Арынды 

арқан» ойынына қатынасушыларға шек 

қойылмайды. Ойын кең жазық алаңда, көгалды 

жерде ойнала береді. Ойын жүргізу үшін 2—3 не 4 

метрдей арқан керек. Ойнаушылар кең жазық 

алаңға келіп жиналған соң араларынан бір 

ойыншыны ойын жүргізуші етіп сайлап алады. 

Сонан соң ойын жүргізуші қолына арқанды алып, 

жиылған топтың ортасына келіп тұрады да, 

«Ойынды бастадым,» — деп дауыстайды. Содан 

соң ол арқанның түйілген басынан ұстап, шеңбер 

бойымен ортада тұрған ойыншыларды орай 

айналдырады, ал ойнаушылар болса, секіріп тұрып 

арқанды аяқтарының астынан жібере береді. 

Кімде-кім секіріп арқаннан секіре алмай қалса, не 

басып кетсе, онда жаза тартады, көпшіліктің 

ұйғаруымен ортаға шығып өнер көрсетеді және 

ойын жүргізушімен орын ауыстырады. Ойын 

жалғаса береді. 

Ойынның екінші түрінде секіре алмай, 

арқанды ұстап қалған ойнаушылар ойыннан 

шығып отырады, сөйтіп бір ойыншы қалғанша 

арқанды айналдыра береді. Осылайша қалған бір 

ойыншы жеңімпаз атанады. 

Келесі үшінші түрін де топқа бөлініп 

ойнауға болады. Онда да арқанды ұстап қалған 

ойыншылар ойыннан шығып отырады да, қай 

топтың ойыншылары бұрын шықса, сол топ 

ұтылған болып есептеледі. Бұл ойын жастарды 

жылдам қимылдауға: тез шешім қабылдауға 

үйретеді 

 

Дескриптор:  

- Ойын кезінде жеңіске жетуге  

қажетті әс-ірекеттерді пайдалана алады. 

- Секіру, ептілік   қабілеттерін 

қолдана алады.  

- Қауіпсіздік ережені сақтайды; 

Бейне 

материал 

арқылы 

ұлттық 

ойынмен 

таныстыру 
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- Топтық жұмыспен жұмыс жасай 

алады; 

Бағалау. Оқушылар дескриптор арқылы бір-

бірін бағалайды. 

Сұрақ: Аталған ойын қандай физикалық 

қабілеттерді дамытады? 

Талдау:   

-Барлық идеялар естіліп, жүзеге асырылды 

ма? 

- Ойын ережесі  сақталды ма? 

 

Сабақты

ң соңы  

 5 мин 

Тыныс алу жаттығулары. Құрал-жабдықтарды орнына 

қою.  Өткізілген сабақ бойынша «Кері байланыс» жасау, жеткен 

нәтижелерге тоқталу, нәтижелерді талқылау. 

Рефлекс

ия 

Сабақты қорытындылау мақсатында 

рефлексия жүргізу: 

Смайликтерді таңдау арқылы бүгінгі 

сабақтан алған көңіл күйлерін байқату. 

 

 

https://youtu.be/X0eAWMSfuv8 

 

 

25 сабақ Қысқа мерзімді жоспар 

Ұзақ мерзімді жоспар 

бөлімі: Ұлттық 

ойындар 

Мектеп: КММ «С. Шаймерденов 

атындағы қалалық классикалық гимназиясы» 

Күні Мұғалім: Айсина Нургуль Бауржановна 

Сабақтың тақырыбы «Қап киіп жарысу» ойыны 

Сабақта қол жеткізетін 

оқу мақсаттары (оқу 

бағдарламасына 

сілтеме) 

8.2.7.1  жарыс кезінде әділ  ойнау, 

патриотизм және ынтымақтастыққа жататын 

мінез-құлық көрсетуді бағалай білу 

Сабақтың мақсаты - Секіру дағдысын, ептілік, 

шапшандық қабілеттерін  дамыту; 

- Ойын ережесімен таныстыру; 

Жетістік критерийлері - Қауіпсіздік ережені сақтайды; 

- Ойын ережесін жетік 

меңгереді; 

- Физикалық қабілеттерін 

дамытады; 

Тілдік мақсаттар Стратегия, техника, қап,  сөре, жарыс 

https://youtu.be/X0eAWMSfuv8
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Құңдылықтарды 

дарыту 

 Қазақстандық, Отаншылдық және 

азаматтық жауапкершілік: Ұлттық 

құңдылықтарымызды дарыту, мәдени мұраны, 

салт- дәстүрді сақтауды, көне ұлттық  

ойындарымыз арқылы тәрбие беру; 

Еңбек пен шығармашылық: Ойын 

барсында жеңіске жету, ұлттық ойын туралы 

ғылыми жобалар жазып, шығармашылық 

қабілеттерін дамыту; Өз ойларын толық жеткізе 

білу, ой бөлісу; 

Құрмет. Ойын кезінде бір-біріне жағымды 

көз көзғарастарын нығайту; 

Өмір бойы білім алу: Білімді, дені сау, 

дене қабілеттері дамыған жеке тұлға  

қалыптастыру; 

Пәнаралық байланыс Тарих, қазақ тілі, әдебиет, информатика, 

өзін-өзі тану, еңбек. 

АКТ қолдану Көне ұлттық ойын туралы  бейнематериал 

көрсету 

https://youtu.be/X0eAWMSfuv8 

Оқушыларға ізденіс мақсатында ғаламтор 

желісінен қосымша мәліметтер алуға тапсырма 

беру. 

Бастапқы білім «Арынды арқан» ойыны. Ойын кезінде 

қауіпсіздік ережені сақтаған, секіру, ептілік, 

шапшандық қасиеттері  дамыған жеке тұлға. 

Сабақ барысы 

Сабақ 

кезеңдері 

Сабақта жоспарланған іс-әрекет Ресурст

ар 

Сабақтың 

басы 

10 

минут 

1.Ұйымдастыру. Сәлемдесу. Бүгінгі сабақтың 

тақырыбымен жетістік критерийлерімен таныстыру.  

- Жүгіру және жүру, жалпы дамыту 

жаттығуларын жасау. 

- Сабақ барысында және дене жаттығуларын 

орындау кезіндегі қауіпсіздік ережелерімен 

таныстыру.  

 

Мұғалім

ге 

арналға

н 

ысқыры

қ 

 

Сабақтың 

ортасы  

25 мин 

 

 

Оқушылар ойын ережесімен танысады. Қысқаша 

мәлімет беру. Қап киіп жарысу — ойын көгалды 

жазық далада, спорт залдарында өткізіледі. Ойын 

ашық алаңда өткізілгенде оған қатынасушылар 50 

метрдей жерден сөре жасайды. Ойын залдарда өтетін 

Бейне 

материа

л 

арқылы 

ұлттық 

https://youtu.be/X0eAWMSfuv8
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Зерттеу 

әңгіме 

сұхбат 

болса, сөре оның мүмкіншілігіне қарай жасалады. 

Жарысатын жердің ені бір жарым метрдей 

болады және 4—5 қатар жолақ жол созылып 

қойылады. Жолдың қақ ортасына жарысатын 

адамдардың санына сәйкес етіп кенеп қаптың аузын 

ашып қою керек. Ойын басқарушының командасы 

бойынша сызықтың бірінші басында қатарласып 

тұрған ойнаушылар жарысып жүгіре бастайды. 

Жолында жатқан қапқа жетісімен, екі аяғын оның 

ішіне тығып, тез киіп, екі қолымен жоғары көтеріп, 

ілгері секіріп жарыса береді. 

Мұндағы мақсат — сызықтың екінші басына 

алдымен жету. Осы тәртіппен ойын қайталана береді. 

Oлар барлық талапкерлер кезектесіп қатынасады. 

Бұл ойын әр түрлі тәртіппен өткізілуі де мүмкін. Бұл 

ұсынып отырылған ең оңай түрі 

Дескриптор:  

- Ойын кезінде жеңіске жетуге  

қажетті әс-ірекеттерді пайдалана алады. 

- Секіру, ептілік   қабілеттерін 

қолдана алады.  

- Қауіпсіздік ережені сақтайды; 

- Командалық жұмыспен жұмыс 

жасай алады; 

Бағалау. Оқушылар дескриптор арқылы бір-

бірін бағалайды. 

Сұрақ: Аталған ойын қандай физикалық 

қабілеттерді дамытады? 

Талдау:   

-Барлық идеялар естіліп, жүзеге асырылды ма? 

- Ойын ережесі  сақталды ма? 

ойынме

н 

танысты

ру 

 

Сабақты

ң соңы  

 5 мин 

Тыныс алу жаттығулары. Құрал-жабдықтарды орнына 

қою.  Өткізілген сабақ бойынша «Кері байланыс» жасау, жеткен 

нәтижелерге тоқталу, нәтижелерді талқылау..  

Рефлекс

ия 

Сабақты қорытындылау мақсатында рефлексия жүргізу: 

-нені білдім; нені үйрендім? 

-нені толық түсінбедім? 

-немен жұмысты жалғастыру керек? 

-қай жерде қиналдым? 

https://youtu.be/X0eAWMSfuv8 
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26 сабақ Қысқа мерзімді жоспар 

Ұзақ мерзімді жоспар 

бөлімі: Ұлттық 

ойындар 

Мектеп: КММ «С. Шаймерденов 

атындағы қалалық классикалық гимназиясы» 

Күні Мұғалім: Айсина Нургуль Бауржановна 

Сабақтың тақырыбы «Жүрелей секіру» ойыны 

Сабақта қол жеткізетін 

оқу мақсаттары (оқу 

бағдарламасына 

сілтеме) 

8.2.7.1  жарыс кезінде әділ  ойнау, 

патриотизм және ынтымақтастыққа жататын 

мінез-құлық көрсетуді бағалай білу; 

8.2.6.1  жарыс іс-әрекеттерін және төрелік 

ету ережелерін көрсету және салыстыра білу; 

 

Сабақтың мақсаты - Секіру дағдысын, ептілік, 

шапшандық қабілеттерін  дамыту; 

- Ойын ережесімен таныстыру; 

Жетістік критерийлері - Қауіпсіздік ережені сақтайды; 

- Ойын ережесін жетік 

меңгереді; 

- Физикалық қабілеттерін 

дамытады; 

Тілдік мақсаттар Стратегия, техника, секіру, жүру,  сөре, 

жарыс 

Құңдылықтарды 

дарыту 

 Қазақстандық, Отаншылдық және 

азаматтық жауапкершілік: Ұлттық 

құңдылықтарымызды дарыту, мәдени мұраны, 

салт- дәстүрді сақтауды, көне ұлттық  

ойындарымыз арқылы тәрбие беру; 

Еңбек пен шығармашылық: Ойын 

барсында жеңіске жету, ұлттық ойын туралы 

ғылыми жобалар жазып, шығармашылық 

қабілеттерін дамыту; Өз ойларын толық жеткізе 

білу, ой бөлісу; 

Құрмет. Ойын кезінде бір-біріне жағымды 

көз көзғарастарын нығайту; 

Өмір бойы білім алу: Білімді, дені сау, 

дене қабілеттері дамыған жеке тұлға  

қалыптастыру; 

Пәнаралық байланыс Тарих, қазақ тілі, әдебиет, информатика, 

өзін-өзі тану, еңбек. 

АКТ қолдану Көне ұлттық ойын туралы  бейнематериал 

көрсету 

https://youtu.be/X0eAWMSfuv8 

https://youtu.be/X0eAWMSfuv8
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Оқушыларға ізденіс мақсатында ғаламтор 

желісінен қосымша мәліметтер алуға тапсырма 

беру. 

Бастапқы білім «Қап киіп секіру» ойыны. Жарыс кезінде 

қауіпсіздік ережені сақтаған, секіру, ептілік, 

шапшандық қасиеттері  дамыған жеке тұлға. 

Сабақ барысы 

Сабақ 

кезеңдері 

Сабақта жоспарланған іс-әрекет Ресурстар 

Сабақтың 

басы 

10 

минут 

1.Ұйымдастыру. Сәлемдесу. Бүгінгі 

сабақтың тақырыбымен жетістік критерийлерімен 

таныстыру.  

- Жүгіру және жүру, жалпы дамыту 

жаттығуларын жасау. 

- Сабақ барысында және дене жаттығуларын 

орындау кезіндегі қауіпсіздік ережелерімен 

таныстыру.  

 

Мұға

лімге 

арналған 

ысқырық 

 

Сабақтың 

ортасы  

25 мин 

 

 

 

 

Зерттеу 

әңгіме 

сұхбат 

Оқушылар ойын ережесімен танысады. 

Қысқаша мәлімет беру. Жүрелей секіру — ойын 

мектеп ауласында, спорт залында ойналады. 

Ойынға қатысушылар екі топқа бөлінеді. 

Таңдалған алаңға бір жарым метрдей ұзындықта 

екі қатар көлденең сызық сызылады. Сол 

сызықтардың қарсы алдына тұспа-тұс он метрдей 

жерден екі шеңбер сызылады. 

Әр топтан екі-екіден ойыншы шығады да, өз 

тобы жақтағы көлденең сызыққа келіп жүресінен 

отырады. Бастаушы белгі берген кезде, екі-екіден 

қатар отырған ойыншылардың оң жақтағысы 

жүресінен отырған күйі қарсы алдындағы 

шеңберлерге секіріп барып кері оралуы керек. Әлгі 

ойыншы ілгері секіріп кеткенде, оның орнын 

қасындағы ойыншы басады да, тағы бір ойыншы 

сол қатарға келіп отырады. Жүрелей секіріп 

ойыншы сызыққа жеткен заматта, келесі ойыншы 

жарысты әрі жалғап әкетеді. Ойын барлық балалар 

секіріп болғанша жалғасады. Секіру кезінде 

жиылып қалса немесе тізесін жазып түрегеп кетсе, 

ұпай саналмайды. Әр ойыншыға бір ұпай саналуға 

тиіс. Қай топ көп үпай жинаса, сол жеңіске жетеді. 

Бейн

е материал 

арқылы 

ұлттық 

ойынмен 

таныстыру 
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Ойын төзімділікті, дененің шымырлығын қажет 

етеді. 

Дескриптор:  

- Жарыс кезінде жеңіске жетуге  

қажетті әс-ірекеттерді пайдалана алады. 

- Секіру, ептілік, төзімділік    

қабілеттерін қолдана алады.  

- Қауіпсіздік ережені сақтайды; 

- Командалық жұмыспен жұмыс 

жасай алады; 

Бағалау. Оқушылар дескриптор арқылы бір-

бірін бағалайды. 

Сұрақ: Аталған ойын қандай физикалық 

қабілеттерді дамытады? 

Талдау:   

-Барлық идеялар естіліп, жүзеге асырылды 

ма? 

- Жарыс және ойын ережесі  сақталды ма? 

Сабақтң 

соңы   

5 мин 

Тыныс алу жаттығулары. Құрал-жабдықтарды орнына 

қою.  Өткізілген сабақ бойынша «Кері байланыс» жасау, жеткен 

нәтижелерге тоқталу, нәтижелерді талқылау. 

Оқушылар өздерінің және қарсыластарының жұмысын 

бағалайды.  

Рефлекс

ия 

Сабақты қорытындылау мақсатында рефлексия жүргізу: 

-нені білдім; нені үйрендім? 

-нені толық түсінбедім? 

-қай жерде қиналдым? 

 

https://youtu.be/X0eAWMSfuv8 

 

 

27 сабақ Қысқа мерзімді жоспар 

Ұзақ мерзімді жоспар 

бөлімі: Ұлттық 

ойындар 

Мектеп: КММ «С. Шаймерденов 

атындағы қалалық классикалық гимназиясы» 

Күні Мұғалім: Айсина Нургуль Бауржановна 

Сабақтың тақырыбы «Қарғымақ» ойыны 

Сабақта қол жеткізетін 

оқу мақсаттары (оқу 

8.2.7.1  жарыс кезінде әділ  ойнау, 

патриотизм және ынтымақтастыққа жататын 

https://youtu.be/X0eAWMSfuv8
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бағдарламасына 

сілтеме) 

мінез-құлық көрсетуді бағалай білу; 

8.2.6.1  жарыс іс-әрекеттерін және төрелік 

ету ережелерін көрсету және салыстыра білу; 

 

Сабақтың мақсаты - Секіру дағдысын, ептілік, 

шапшандық қабілеттерін  дамыту; 

- Ойын ережесімен таныстыру; 

Жетістік критерийлері - Қауіпсіздік ережені сақтайды; 

- Ойын ережесін жетік 

меңгереді; 

- Физикалық қабілеттерін 

дамытады; 

Тілдік мақсаттар Стратегия, техника, секіру, жүру,  сөре, 

жарыс 

Құңдылықтарды 

дарыту 

 Қазақстандық, Отаншылдық және 

азаматтық жауапкершілік: Ұлттық 

құңдылықтарымызды дарыту, мәдени мұраны, 

салт- дәстүрді сақтауды, көне ұлттық  

ойындарымыз арқылы тәрбие беру; 

Еңбек пен шығармашылық: Ойын 

барсында жеңіске жету, ұлттық ойын туралы 

ғылыми жобалар жазып, шығармашылық 

қабілеттерін дамыту; Өз ойларын толық жеткізе 

білу, ой бөлісу; 

Құрмет. Ойын кезінде бір-біріне жағымды 

көз көзғарастарын нығайту; 

Өмір бойы білім алу: Білімді, дені сау, 

дене қабілеттері дамыған жеке тұлға  

қалыптастыру; 

Пәнаралық 

байланыс 

Тарих, қазақ тілі, әдебиет, информатика, 

өзін-өзі тану, еңбек. 

АКТ қолдану Көне ұлттық ойын туралы  бейнематериал 

көрсету 

https://youtu.be/X0eAWMSfuv8 

Оқушыларға ізденіс мақсатында ғаламтор 

желісінен қосымша мәліметтер алуға тапсырма 

беру. 

Бастапқы білім «Жүрелей секіру» ойыны. Жарыс кезінде 

қауіпсіздік ережені сақтаған, секіру, ептілік, 

шапшандық қасиеттері  дамыған жеке тұлға. 

 

 

https://youtu.be/X0eAWMSfuv8
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Сабақ барысы 

Сабақ 

кезеңдері 

Сабақта жоспарланған іс-әрекет Ресурстар 

Сабақтың 

басы 

10 минут 

1.Ұйымдастыру. Сәлемдесу. Бүгінгі 

сабақтың тақырыбымен жетістік 

критерийлерімен таныстыру.  

- Жүгіру және жүру, жалпы дамыту 

жаттығуларын жасау. 

- Сабақ барысында және дене 

жаттығуларын орындау кезіндегі қауіпсіздік 

ережелерімен таныстыру.  

 

Мұғалімге 

арналған 

ысқырық 

 

Сабақтың 

ортасы 25 

мин 

 

 

 

Оқушылар ойын ережесімен танысады. 

Қысқаша мәлімет беру. Қарғымақ — бұл тіпті 

ескіден келе жатқан қазақтың көне 

ойындарының бірі. Оны әсіресе жылқышылар 

мен бие сауушылар ойнайтын болған. Ойынның 

мәні мақсаты осы күнгі биікке секіру, алысқа 

секіру, сырыққа таяна секіру сияқты спорт 

ойындарымен шендеседі. 

Ойын түрлері: 

1. Биіктік мөлшерін дәлдеп алып 

керіп ұстаған жіптен жүгіріп келіп 

қарғып, ар жағына барып түседі. 

2. Белгілі биіктік мөлшерде 

керіліп қойылған жіптен, қолына ұстаған 

сырыққа сүйене, оның бір басын жерге 

тіреп, бүкіл денесін өз күші екпінімен 

жоғары серпілте қарғиды. 

Осындай әдістердің бірімен ара алыстығы 

өлшеніп, белгі жасап қойған жазықтан секіреді. 

Қарғымақ ойналатын алаң не ұсақ құм, не ағаш 

ұнтағы төселген жұмсақ болуы шарт. Қазіргі 

кезде «қарғымақ» ойынын өткізу мүмкіншілігі 

мол. Оны мектептегі дене шынықтыру 

залдарында, мәдениет үйлерінде т. б. жерлерде 

өткізуге болады. Кім биік және алысқа секірсе, 

жүлдені сол алады. Ойын тәртібін ойын 

жүргізуші қадағалайды. 

Дескриптор:  

Бейне 

материал 

арқылы 

ұлттық 

ойынмен 

таныстыру 
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- Жарыс кезінде жеңіске жетуге  

қажетті әс-ірекеттерді пайдалана алады. 

- Секіру, ептілік, төзімділік    

қабілеттерін қолдана алады.  

- Қауіпсіздік ережені сақтайды; 

- Командалық жұмыспен жұмыс 

жасай алады; 

Бағалау. Оқушылар дескриптор арқылы 

бір-бірін бағалайды. 

Сұрақ: Аталған ойын қандай физикалық 

қабілеттерді дамытады? 

Талдау:   

-Барлық идеялар естіліп, жүзеге асырылды 

ма? 

- Жарыс және ойын ережесі  сақталды ма? 

 

Сабақты

ң соңы  5 

мин 

Тыныс алу жаттығулары. Құрал-жабдықтарды орнына 

қою.  Өткізілген сабақ бойынша «Кері байланыс» жасау, жеткен 

нәтижелерге тоқталу, нәтижелерді талқылау. 

Оқушылар өздерінің және қарсыластарының жұмысын 

бағалайды.  

Рефлекс

ия 

Сабақты қорытындылау мақсатында рефлексия жүргізу: 

Ойынды жақсы түсіндім.......... 

Ақпарат маған жеткіліксіз болды......... 

Ойын маған қиындау болды себебі........... 

https://youtu.be/X0eAWMSfuv8 

 

28 сабақ  Қысқа мерзімді жоспар 

Ұзақ мерзімді жоспар 

бөлімі: Ұлттық 

ойындар 

Мектеп: КММ «С. Шаймерденов 

атындағы қалалық классикалық гимназиясы» 

Күні Мұғалім: Айсина Нургуль Бауржановна 

Сабақтың тақырыбы Тепе-теңдік және күш қасиетін 

дамытуға арналған ойындар «Аударыспақ» 

ойыны 

Сабақта қол жеткізетін 

оқу мақсаттары (оқу 

бағдарламасына 

сілтеме) 

8.2.3.1   қолайлы оқып –үйрену  ортасын 

қалыптастыру бойынша біріккен,  әрі тиімді 

жұмыс дағдыларын қолдану  және көрсете білу; 

Сабақтың мақсаты - Тепе-теңдік дағдысын, ептілік 

қабілеттерін  дамыту; 

https://youtu.be/X0eAWMSfuv8
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- Ойын ережесімен таныстыру; 

Жетістік критерийлері - Қауіпсіздік ережені сақтайды; 

- Ойын ережесін жетік 

меңгереді; 

- Физикалық қабілеттерін 

дамытады; 

Тілдік мақсаттар Стратегия, техника, тепе-теңдік, 

гимнастика, орындық, бөрене, жастықша 

Құңдылықтарды 

дарыту 

 Қазақстандық, Отаншылдық және 

азаматтық жауапкершілік: Ұлттық 

құңдылықтарымызды дарыту, мәдени мұраны, 

салт- дәстүрді сақтауды, көне ұлттық  

ойындарымыз арқылы тәрбие беру; 

Еңбек пен шығармашылық: Ойын 

барсында жеңіске жету, ұлттық ойын туралы 

ғылыми жобалар жазып, шығармашылық 

қабілеттерін дамыту; Өз ойларын толық жеткізе 

білу, ой бөлісу; 

Құрмет. Ойын кезінде бір-біріне жағымды 

көз көзғарастарын нығайту; 

Өмір бойы білім алу: Білімді, дені сау, 

дене қабілеттері дамыған жеке тұлға  

қалыптастыру; 

Пәнаралық байланыс Тарих, қазақ тілі, әдебиет, информатика, 

өзін-өзі тану, еңбек. 

АКТ қолдану Көне ұлттық ойын туралы  бейнематериал 

көрсету 

https://youtu.be/X0eAWMSfuv8 

Оқушыларға ізденіс мақсатында ғаламтор 

желісінен қосымша мәліметтер алуға тапсырма 

беру. 

Бастапқы білім «Қарғымақ» ойыны. Ойын кезінде 

қауіпсіздік ережені сақтаған, секіру, ептілік, 

шапшандық қасиеттері  дамыған жеке тұлға. 

Сабақ барысы 

Сабақ 

кезеңдері 

Сабақта жоспарланған іс-әрекет Ресурстар 

Сабақтың 

басы 

10 минут 

1.Ұйымдастыру. Сәлемдесу. Бүгінгі 

сабақтың тақырыбымен жетістік 

критерийлерімен таныстыру.  

- Жүгіру және жүру, жалпы дамыту 

жаттығуларын жасау. 

Мұғалімге 

арналған 

ысқырық 

 

https://youtu.be/X0eAWMSfuv8
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- Сабақ барысында және дене 

жаттығуларын орындау кезіндегі қауіпсіздік 

ережелерімен таныстыру.  

Сабақтың 

ортасы  

25 мин 

 

 

 

 

 

Оқушылар ойын ережесімен танысады. 

Қысқаша мәлімет беру. Аударыспақ ойыны – 

гимнастикалық бөренеде немесе гимнастикалық 

орындықта отырып, бірін-бірі жастықпен ұрып 

құлатпақшы болады. Бірнеше тартыстан кейін 

орындықтың үстінде қалған жеңімпаз болады.  

Дескриптор:  

- Ойын кезінде жеңіске жетуге  

қажетті әс-ірекеттерді пайдалана алады. 

- Тепе-теңдік    қабілеттерін 

қолдана алады.  

- Қауіпсіздік ережені сақтайды; 

- Жұптық  жұмыспен жұмыс 

жасай алады; 

Бағалау. Оқушылар дескриптор арқылы 

бір-бірін бағалайды. 

Сұрақ: Аталған ойын қандай физикалық 

қабілеттерді дамытады? 

Талдау:   

-Барлық идеялар естіліп, жүзеге асырылды 

ма? 

- Ойын ережесі  сақталды ма? 

Бейне 

материал 

арқылы 

ұлттық 

ойынмен 

таныстыру 

гимнас

тикалық 

орындық, 

жұмсақ 

жастықша  

Сабақты

ң соңы   

5 мин 

Тыныс алу жаттығулары. Құрал-жабдықтарды орнына 

қою.  Өткізілген сабақ бойынша «Кері байланыс» жасау, жеткен 

нәтижелерге тоқталу, нәтижелерді талқылау. 

Оқушылар өздерінің және қарсыластарының жұмысын 

бағалайды.  

Рефлекс

ия 

Сабақты қорытындылау мақсатында рефлексия жүргізу: 

-нені білдім; нені үйрендім? 

-нені толық түсінбедім? 

Маған қызықты болды себебі........... 
 

https://youtu.be/X0eAWMSfuv8 

 

 

 

https://youtu.be/X0eAWMSfuv8
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29 сабақ Қысқа мерзімді жоспар 

Ұзақ мерзімді жоспар 

бөлімі: Ұлттық 

ойындар 

Мектеп: КММ «С. Шаймерденов 

атындағы қалалық классикалық гимназиясы» 

Күні Мұғалім: Айсина Нургуль Бауржановна 

Сабақтың тақырыбы «Жеке сайыс» ойыны 

Сабақта қол жеткізетін 

оқу мақсаттары (оқу 

бағдарламасына 

сілтеме) 

8.2.3.1   қолайлы оқып –үйрену  ортасын 

қалыптастыру бойынша біріккен,  әрі тиімді 

жұмыс дағдыларын қолдану  және көрсете білу; 

Сабақтың мақсаты - Тепе-теңдік дағдысын, ептілік, 

шапшандық қабілеттерін  дамыту; 

- Ойын ережесімен таныстыру; 

Жетістік критерийлері - Қауіпсіздік ережені сақтайды; 

- Ойын ережесін жетік 

меңгереді; 

- Физикалық қабілеттерін 

дамытады; 

Тілдік мақсаттар Стратегия, техника, тепе-теңдік, 

гимнастика, орындық, бөрене, жастықша 

Құңдылықтарды 

дарыту 

 Қазақстандық, Отаншылдық және 

азаматтық жауапкершілік: Ұлттық 

құңдылықтарымызды дарыту, мәдени мұраны, 

салт- дәстүрді сақтауды, көне ұлттық  

ойындарымыз арқылы тәрбие беру; 

Еңбек пен шығармашылық: Ойын 

барсында жеңіске жету, ұлттық ойын туралы 

ғылыми жобалар жазып, шығармашылық 

қабілеттерін дамыту; Өз ойларын толық жеткізе 

білу, ой бөлісу; 

Құрмет. Ойын кезінде бір-біріне жағымды 

көз көзғарастарын нығайту; 

Өмір бойы білім алу: Білімді, дені сау, 

дене қабілеттері дамыған жеке тұлға  

қалыптастыру; 

Пәнаралық байланыс Тарих, қазақ тілі, әдебиет, информатика, 

өзін-өзі тану, еңбек. 

АКТ қолдану Көне ұлттық ойын туралы  бейнематериал 

көрсету 

https://youtu.be/X0eAWMSfuv8 

Оқушыларға ізденіс мақсатында ғаламтор 

желісінен қосымша мәліметтер алуға тапсырма 

https://youtu.be/X0eAWMSfuv8
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беру. 

Бастапқы білім «Аударыспақ» ойыны. Ойын кезінде 

қауіпсіздік ережені сақтаған, тепе-теңдік қабілеті 

дамыған жеке тұлға. 

 

Сабақ барысы 

Сабақ 

кезеңдері 

Сабақта жоспарланған іс-әрекет Ресурстар 

Сабақтың 

басы 

10 минут 

1.Ұйымдастыру. Сәлемдесу. Бүгінгі 

сабақтың тақырыбымен жетістік критерийлерімен 

таныстыру.  

- Жүгіру және жүру, жалпы дамыту 

жаттығуларын жасау. 

- Сабақ барысында және дене жаттығуларын 

орындау кезіндегі қауіпсіздік ережелерімен 

таныстыру.  

 

Мұғалімге 

арналған 

ысқырық 

 

Сабақтың 

ортасы  

25 мин 

 

 

 

 

Зерттеу 

әңгіме 

сұхбат 

Оқушылар ойын ережесімен танысады. 

Қысқаша мәлімет беру. Жеке сайыс ойыны – 

шеңбердің ортасында екі ойыншы орналасады. 

Қолдарында гимнастикалық таяқша ұстаған 

ойыншылар бір аяқпен тұрып,  бір-бірін итеріп, 

шеңберден шығарып жіберуге тырысады. Шығып 

кеткен ойыншы ұтылады. Ойынға келесі оқушы 

келіп ойынды жалғастырады.  

Дескриптор:  

- Ойын кезінде жеңіске жетуге  

қажетті әс-ірекеттерді пайдалана алады. 

- Тепе-теңдік    қабілеттерін 

қолдана алады.  

- Қауіпсіздік ережені сақтайды; 

- Жұптық  жұмыспен жұмыс 

жасай алады; 

Бағалау. Оқушылар дескриптор арқылы бір-

бірін бағалайды. 

Сұрақ: Аталған ойын қандай физикалық 

қабілеттерді дамытады? 

Талдау:   

-Барлық идеялар естіліп, жүзеге асырылды 

ма? 

- Ойын ережесі  сақталды ма? 

Бейне 

материал 

арқылы 

ұлттық 

ойынмен 

таныстыру

. 

Гимнастик

алық 

таяқша 
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Сабақты

ң соңы 

  5 мин 

Тыныс алу жаттығулары. Құрал-жабдықтарды орнына 

қою.  Өткізілген сабақ бойынша «Кері байланыс» жасау, жеткен 

нәтижелерге тоқталу, нәтижелерді талқылау. 

 

Рефлекс

ия 

Сабақты қорытындылау мақсатында рефлексия жүргізу: 

«Бір жұлдыз, бір тілек» әдісі. Оқушылар бүгінгі ойыннан 

алған әсерлерімен бөлісіп, бір-біріне тілек білдіреді.  

 

 

https://youtu.be/X0eAWMSfuv8  

 

30 сабақ Қысқа мерзімді жоспар 

Ұзақ мерзімді жоспар 

бөлімі: Ұлттық 

ойындар 

Мектеп: КММ «С. Шаймерденов 

атындағы қалалық классикалық гимназиясы» 

Күні Мұғалім: Айсина Нургуль Бауржановна 

Сабақтың тақырыбы «Тепе-теңдік» ойыны 

Сабақта қол жеткізетін 

оқу мақсаттары (оқу 

бағдарламасына 

сілтеме) 

8.2.3.1   қолайлы оқып –үйрену  ортасын 

қалыптастыру бойынша біріккен,  әрі тиімді 

жұмыс дағдыларын қолдану  және көрсете білу; 

Сабақтың мақсаты - Тепе-теңдік дағдысын, ептілік, 

шапшандық қабілеттерін  дамыту; 

- Ойын ережесімен таныстыру; 

Жетістік критерийлері - Қауіпсіздік ережені сақтайды; 

- Ойын ережесін жетік 

меңгереді; 

- Физикалық қабілеттерін 

дамытады; 

Тілдік мақсаттар Стратегия, техника, тепе-теңдік, 

гимнастика, орындық, бөрене, жастықша 

Құңдылықтарды 

дарыту 

 Қазақстандық, Отаншылдық және 

азаматтық жауапкершілік: Ұлттық 

құңдылықтарымызды дарыту, мәдени мұраны, 

салт- дәстүрді сақтауды, көне ұлттық  

ойындарымыз арқылы тәрбие беру; 

Еңбек пен шығармашылық: Ойын 

барсында жеңіске жету, ұлттық ойын туралы 

ғылыми жобалар жазып, шығармашылық 

қабілеттерін дамыту; Өз ойларын толық жеткізе 

https://youtu.be/X0eAWMSfuv8
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білу, ой бөлісу; 

Құрмет. Ойын кезінде бір-біріне жағымды 

көз көзғарастарын нығайту; 

Өмір бойы білім алу: Білімді, дені сау, 

дене қабілеттері дамыған жеке тұлға  

қалыптастыру; 

Пәнаралық байланыс Тарих, қазақ тілі, әдебиет, информатика, 

өзін-өзі тану, еңбек. 

АКТ қолдану Көне ұлттық ойын туралы  бейнематериал 

көрсету 

https://youtu.be/X0eAWMSfuv8 

Оқушыларға ізденіс мақсатында ғаламтор 

желісінен қосымша мәліметтер алуға тапсырма 

беру. 

Бастапқы білім «Жеке сайыс» ойыны. Ойын кезінде 

қауіпсіздік ережені сақтаған, тепе-теңдік қабілеті 

дамыған жеке тұлға. 

Сабақ барысы 

Сабақ 

кезеңдері 

Сабақта жоспарланған іс-әрекет Ресурстар 

Сабақтың 

басы 

10 минут 

1.Ұйымдастыру. Сәлемдесу. Бүгінгі 

сабақтың тақырыбымен жетістік критерийлерімен 

таныстыру.  

- Жүгіру және жүру, жалпы дамыту 

жаттығуларын жасау. 

- Сабақ барысында және дене жаттығуларын 

орындау кезіндегі қауіпсіздік ережелерімен 

таныстыру.  

 

Мұғалімге 

арналған 

ысқырық 

 

Сабақтың 

ортасы 25 

мин 

 

 

 

 

Оқушылар ойын ережесімен танысады. 

Қысқаша мәлімет беру.  Тепе-теңдік — қазақтығ 

ұлттық ойыны. 

Ойын далада немесе спорт залында өтеді. 

Жұмыр агаштың үстіне тақтай қойылады. Ойынға 

қатынасушы екі қолына екі тостаған алады. Біріне 

құм салынған, екіншісі бос. Тақтайдың үстіңе 

шығып салмағын тепе-теңдік жағдайға келтірген 

соң, оң қолындағы тостағандағы құмды екінші 

қолындағы бос тостағанға төкпей-шашпай 

ауыстырып төгу керек. Бұл тапсырманы мүлтіксіз 

орындаған ойыншы жүлдеге ие болады. Ойын 

Бейне 

материал 

арқылы 

ұлттық 

ойынмен 

таныстыру 

 

Гимнастик

алық 

таяқша 

https://youtu.be/X0eAWMSfuv8
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нерві жүйесін шыңдап, ойыншыны өз денесін 

меңгере білуге, өте дәлдікке қалыптастырады. 

Дескриптор:  

- Ойын кезінде жеңіске жетуге  

қажетті әс-ірекеттерді пайдалана алады. 

- Тепе-теңдік    қабілеттерін 

қолдана алады.  

- Қауіпсіздік ережені сақтайды; 

- Жұптық  жұмыспен жұмыс 

жасай алады; 

Бағалау. Оқушылар дескриптор арқылы бір-

бірін бағалайды. 

Сұрақ: Аталған ойын қандай физикалық 

қабілеттерді дамытады? 

Талдау:   

-Барлық идеялар естіліп, жүзеге асырылды 

ма? 

- Ойын ережесі  сақталды ма? 

 

Сабақты

ң соңы  

 5 мин 

Тыныс алу жаттығулары. Құрал-жабдықтарды орнына 

қою.  Өткізілген сабақ бойынша «Кері байланыс» жасау, жеткен 

нәтижелерге тоқталу, нәтижелерді талқылау. 

Оқушылар өздерінің және қарсыластарының жұмысын 

бағалайды.  

Рефлекс

ия 

Сабақты қорытындылау мақсатында рефлексия жүргізу: 

-нені білдім; нені үйрендім? 

-нені толық түсінбедім? 

-немен жұмысты жалғастыру керек? 

-қай жерде қиналдым? 

 

https://youtu.be/X0eAWMSfuv8 
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31 сабақ Қысқа мерзімді жоспар 

Ұзақ мерзімді жоспар 

бөлімі: Ұлттық 

ойындар 

Мектеп: КММ «С. Шаймерденов 

атындағы қалалық классикалық гимназиясы» 

Күні Мұғалім: Айсина Нургуль Бауржановна 

Сабақтың тақырыбы «Жаяу тартыс» ойыны 

Сабақта қол 

жеткізетін оқу 

мақсаттары (оқу 

бағдарламасына 

сілтеме) 

8.3.1.1  салауатты өмір салтының 

денсаулыққа тигізетін әсерін  жеке бастың 

үлгісімен көрсету 

8.1.4.1  қимыл-қозғалысты сапалы 

орындау кезіндегі өзінің және өзгелердің 

біліктіліктерін салыстыра білу 

Сабақтың мақсаты Тепе-теңдік, ептілік, жігерлік, күш және 

физикалық қабілеттерін ойын барысында 

пайдалана алады.  

Жетістік 

критерийлері 

Жарыс кезінде бірқатар қиындықтар мен 

тәуекелді анықтайды; 

Қауіпсіздік ережені сақтайды; 

Ойын ережесін жетік меңгереді; 

Физикалық қабілеттерін дамытады; 

Тілдік мақсаттар Стратегия, тактика, команда, ереже, 

тартыс 

Құңдылықтарды 

дарыту 

 Қазақстандық, Отаншылдық және 

азаматтық жауапкершілік: Ұлттық 

құңдылықтарымызды дарыту, мәдени мұраны, 

салт- дәстүрді сақтауды, көне ұлттық  

ойындарымыз арқылы тәрбие беру; 

Еңбек пен шығармашылық: Ойын 

барсында жеңіске жету, ұлттық ойын туралы 

ғылыми жобалар жазып, шығармашылық 

қабілеттерін дамыту; Өз ойларын толық жеткізе 

білу, ой бөлісу; 

Құрмет. Ойын кезінде бір-біріне жағымды 

көз көзғарастарын нығайту; 

Өмір бойы білім алу: Білімді, дені сау, 

дене қабілеттері дамыған жеке тұлға  

қалыптастыру; 

Пәнаралық байланыс Тарих, қазақ тілі, әдебиет, информатика, 

өзін-өзі тану 

АКТ қолдану Бейне материал көрсету 

https://youtu.be/9EvRHdTn9_k 

 

https://youtu.be/9EvRHdTn9_k
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Оқушыларға ізденіс мақсатында ғаламтор 

желісінен қосымша мәліметтер алуға тапсырма 

беру. 

Бастапқы білім «Тепе-теңдік» ойынын жетік менгерді, 

жұптық жұмыста жақсы жұмыс жасай алды. 

Сабақ барысы 

Сабақ 

кезеңдері 

Сабақта жоспарланған іс-

әрекет 

Ресурстар 

Сабақтың 

басы 

10 минут 

1.Ұйымдастыру. Сәлемдесу. 

Бүгінгі сабақтың тақырыбымен 

жетістік критерийлерімен таныстыру.  

- Жүгіру және жүру, жалпы 

дамыту жаттығуларын жасау. 

- Сабақ барысында және дене 

жаттығуларын орындау кезіндегі 

қауіпсіздік ережелерімен таныстыру.  

 

Мұғалімге 

арналған ысқырық 

 

Сабақтың 

ортасы 25 

мин 

 

 

 

 

 

Оқушылар сілтеме арқылы ойын 

ережесімен танысады. Қысқаша 

мәлімет беру. Ойын шарты «Жаяу 

тартыс» ойынына қатынасушылар екі-

екіден ортаға шығады да, екі басы 

біріктіріліп түйілген арқанды екеуі 

бірдей екі жағынан мойындарына іліп, 

екі қолтығының астынан жібереді де, 

екеуі екі жаққа қарай еңбектеп, күні 

бұрын белгіленген жерге дейін бірін-

бірі тартып жеткізулері керек. 

Қайсысы сүйреп, жеткізсе, сол 

ойыншының ұтқаны болып есептеледі. 

Әдетте, бұл ойынға өзіне-өзі сенімді, 

дене күші мығым жігіттер күш сынасу 

үшін қатынасады 

 

 

Дескриптор:  

- Ойын барысында 

ынтымақтастыққа қажетті әс-

ірекеттерді пайдалана алады. 

- Ептілік, жігерлік, 

шапшандық қабілеттерін қолдана 

алады.  

АКТ пайдалану 

Бейне материал 

көрсету 
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- Қауіпсіздік ережені 

сақтайды; 

Бағалау. Оқушылар дескриптор 

арқылы бір-бірін бағалайды. 

Сұрақ: Аталған ойын қандай 

физикалық қабілеттерді дамытады? 

Талдау:   

-Барлық идеялар естіліп, жүзеге 

асырылды ма? 

- Ойын ережесі сақталды ма? 

 

Сабақтың 

соңы  5 

мин 

Тыныс алу жаттығулары. Құрал-жабдықтарды орнына 

қою.  Өткізілген сабақ бойынша «Кері байланыс» жасау, 

жеткен нәтижелерге тоқталу, нәтижелерді талқылау. 

Оқушылар өздерінің және қарсыластарының жұмысын 

бағалайды.  

Рефл

ексия 

Сабақты қорытындылау мақсатында рефлексия 

жүргізу: 

«Бағдаршам»  әдісі 

Жасыл – ойын ережесін жақсы түсіндім 

Сары – ойын ережесін  орташа түсіндім 

Қызыл – мүлдем түсінбедім 

 

https://youtu.be/9EvRHdTn9_k 

 

32 сабақ Қысқа мерзімді жоспар 

Ұзақ мерзімді жоспар 

бөлімі: Ұлттық 

ойындар 

Мектеп: КММ «С. Шаймерденов 

атындағы қалалық классикалық гимназиясы» 

Күні Мұғалім: Айсина Нургуль Бауржановна 

Сабақтың тақырыбы «Қораздар теке-тіресі» ойыны 

Сабақта қол жеткізетін 

оқу мақсаттары (оқу 

бағдарламасына 

сілтеме) 

8.2.3.1   қолайлы оқып –үйрену  ортасын 

қалыптастыру бойынша біріккен,  әрі тиімді 

жұмыс дағдыларын қолдану  және көрсете білу; 

Сабақтың мақсаты - Тепе-теңдік дағдысын, ептілік, 

шапшандық қабілеттерін  дамыту; 

- Ойын ережесімен таныстыру; 

Жетістік критерийлері - Қауіпсіздік ережені сақтайды; 

- Ойын ережесін жетік 

меңгереді; 

https://youtu.be/9EvRHdTn9_k
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- Физикалық қабілеттерін 

дамытады; 

Тілдік мақсаттар Стратегия, техника, тепе-теңдік, 

гимнастика, орындық, бөрене, жастықша 

Құңдылықтарды 

дарыту 

 Қазақстандық, Отаншылдық және 

азаматтық жауапкершілік: Ұлттық 

құңдылықтарымызды дарыту, мәдени мұраны, 

салт- дәстүрді сақтауды, көне ұлттық  

ойындарымыз арқылы тәрбие беру; 

Еңбек пен шығармашылық: Ойын 

барсында жеңіске жету, ұлттық ойын туралы 

ғылыми жобалар жазып, шығармашылық 

қабілеттерін дамыту; Өз ойларын толық жеткізе 

білу, ой бөлісу; 

Құрмет. Ойын кезінде бір-біріне жағымды 

көз көзғарастарын нығайту; 

Өмір бойы білім алу: Білімді, дені сау, 

дене қабілеттері дамыған жеке тұлға  

қалыптастыру; 

Пәнаралық байланыс Тарих, қазақ тілі, әдебиет, информатика, 

өзін-өзі тану, еңбек. 

АКТ қолдану Көне ұлттық ойын туралы  бейнематериал 

көрсету 

https://youtu.be/X0eAWMSfuv8 

Оқушыларға ізденіс мақсатында ғаламтор 

желісінен қосымша мәліметтер алуға тапсырма 

беру. 

Бастапқы білім «Жаяу тартыс» ойыны. Ойын кезінде 

қауіпсіздік ережені сақтаған, тепе-теңдік қабілеті 

дамыған жеке тұлға. 

Сабақ барысы 

Сабақ 

кезеңдері 

Сабақта жоспарланған іс-әрекет Ресурстар 

Сабақтың 

басы 

10 минут 

1.Ұйымдастыру. Сәлемдесу. Бүгінгі 

сабақтың тақырыбымен жетістік 

критерийлерімен таныстыру.  

- Жүгіру және жүру, жалпы дамыту 

жаттығуларын жасау. 

- Сабақ барысында және дене 

жаттығуларын орындау кезіндегі қауіпсіздік 

ережелерімен таныстыру.  

 

Мұғалімге 

арналған 

ысқырық 

 

https://youtu.be/X0eAWMSfuv8
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Сабақтың 

ортасы  

25 мин 

 

 

 

 

Зерттеу 

әңгіме 

сұхбат 

Оқушылар ойын ережесімен танысады. 

Қысқаша мәлімет беру.  «Қораздар теке-тіресі» 

ойыны- ойынға қатысушылар жұптарға бөлініп, 

диаметрі 2-3 м болатын шеңбердің ішінде тұрады. 

Шеңберден шығып кеткен, тепе-теңдік жоғалтып 

бір аяғын түсіріп жіберген бала сайыс жолынан 

шығады. Жеңімпаз аңықталады. Ойын талабы: 

ойыншылар қолдарын белде, артта немесе 

қайшылап көкірек алдында ұстау керек болады.  

 Дескриптор:  

- Ойын кезінде жеңіске жетуге  

қажетті әс-ірекеттерді пайдалана алады. 

- Тепе-теңдік    қабілеттерін 

қолдана алады.  

- Қауіпсіздік ережені сақтайды; 

- Жұптық  жұмыспен жұмыс 

жасай алады; 

Бағалау. Оқушылар дескриптор арқылы 

бір-бірін бағалайды. 

Сұрақ: Аталған ойын қандай физикалық 

қабілеттерді дамытады? 

Талдау:   

-Барлық идеялар естіліп, жүзеге асырылды 

ма? 

- Ойын ережесі  сақталды ма? 

 

Бейне 

материал 

арқылы 

ұлттық 

ойынмен 

таныстыру 

гимнастика

лық таяқша 

Сабақты

ң соңы  

 5 мин 

Тыныс алу жаттығулары. Құрал-жабдықтарды орнына 

қою.  Өткізілген сабақ бойынша «Кері байланыс» жасау, жеткен 

нәтижелерге тоқталу, нәтижелерді талқылау. 

Оқушылар өздерінің және қарсыластарының жұмысын 

бағалайды.  

Рефлекс

ия 

Сабақты қорытындылау мақсатында рефлексия жүргізу: 

-нені білдім; нені үйрендім? 

-нені толық түсінбедім? 

-немен жұмысты жалғастыру керек? 

-қай жерде қиналдым? 

 

 

https://youtu.be/X0eAWMSfuv8 

 

 

https://youtu.be/X0eAWMSfuv8
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33 сабақ Қысқа мерзімді жоспар 

Ұзақ мерзімді жоспар 

бөлімі: Ұлттық 

ойындар 

Мектеп: КММ «С. Шаймерденов 

атындағы қалалық классикалық гимназиясы» 

Күні Мұғалім: Айсина Нургуль Бауржановна 

Сабақтың тақырыбы Жалпы дамытуға арналған  ойындар.  

  «Бөрік теппек» ойыны 

Сабақта қол жеткізетін 

оқу мақсаттары (оқу 

бағдарламасына 

сілтеме) 

8.3.2.1  денені қыздыру  және қалпына 

келтіру жаттығуларының кешенін құру және 

көрсету, сондай-ақ оның маңыздылығын түсіну; 

Сабақтың мақсаты - Дене сапаларын дамытатын 

ұлттық ойын түрлерінің жаттығуларын 

көрсету және оқушыларға үйрету; 

- Оқушылардың зерттеушілік 

дағдыларын дамыту; 

-  Ойын ережесімен таныстыру; 

Жетістік критерийлері - Қауіпсіздік ережені сақтайды; 

- Оқушылар дене белсендігі 

кезінде қызмет ететін барлық дене 

сапаларын (күш, жылдамдық, төзімділік, 

ептілік, икемділік т.б.) дұрыс аңықтай 

алады. 

- Ойын ережесін жетік 

меңгереді; 

- Физикалық қабілеттерін 

дамытады; 

Тілдік мақсаттар Стратегия, техника, жаттығу, бөрік, доп 

Құңдылықтарды 

дарыту 

 Қазақстандық, Отаншылдық және 

азаматтық жауапкершілік: Ұлттық 

құңдылықтарымызды дарыту, мәдени мұраны, 

салт- дәстүрді сақтауды, көне ұлттық  

ойындарымыз арқылы тәрбие беру; 

Еңбек пен шығармашылық: Ойын 

барсында жеңіске жету, ұлттық ойын туралы 

ғылыми жобалар жазып, шығармашылық 

қабілеттерін дамыту; Өз ойларын толық жеткізе 

білу, ой бөлісу; 

Құрмет. Ойын кезінде бір-біріне жағымды 

көз көзғарастарын нығайту; 

Өмір бойы білім алу: Білімді, дені сау, 

дене қабілеттері дамыған жеке тұлға  
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қалыптастыру; 

Пәнаралық байланыс Тарих, қазақ тілі, әдебиет, информатика, 

өзін-өзі тану, еңбек. 

АКТ қолдану Көне ұлттық ойын туралы  бейнематериал 

көрсету 

https://youtu.be/X0eAWMSfuv8 

Оқушыларға ізденіс мақсатында ғаламтор 

желісінен қосымша мәліметтер алуға тапсырма 

беру. 

Бастапқы білім  «Қораздар теке-тіресі» ойыны. Ойын 

кезінде қауіпсіздік ережені сақтаған, тепе-теңдік 

қабілеті дамыған жеке тұлға. 

 

Сабақ барысы 

Сабақ 

кезеңдері 

Сабақта жоспарланған іс-әрекет Ресурстар 

Сабақтың 

басы 

10 минут 

1.Ұйымдастыру. Сәлемдесу. Бүгінгі 

сабақтың тақырыбымен жетістік критерийлерімен 

таныстыру.  

- Жүгіру және жүру, жалпы дамыту 

жаттығуларын жасау. 

- Сабақ барысында және дене жаттығуларын 

орындау кезіндегі қауіпсіздік ережелерімен 

таныстыру.  

 

Мұғалімге 

арналған 

ысқырық 

 

Сабақтың 

ортасы  

25 мин 

 

 

 

 

Зерттеу 

әңгіме 

сұхбат 

Оқушылар ойын ережесімен танысады. 

Қысқаша мәлімет беру.   Бөрік теппек — ұлттық 

ойын. 

Бұл ойын жаздыгүні көгалда, алаңда, ашық 

далада ойналады. Ойынға 2 ойыншыдан 20-ға 

дейін қатынаса береді. Ойынға жиылғандар қатар-

қатар сан құрып тұрады да, қолдарындағы көлемі 

бірдей тасты не допты (кішірек) кезектесіп 

лақтырады. Ең жаңын түскен тастың, не доптың 

иесі лақтырылған барлық тастарды (не доптарды) 

жиып әкеліп ойыншылардың әрқайсысына 

үлестіріп береді. Лақтырушылардың ішінде кімде-

кім үш рет барлығынан  алысқа лақтырса, сол 

жеңімпаз атанып ойыннан шығады. Ойын сол 

тәртіппен жүре береді де, екінші және үшінші 

Бейне 

материал 

арқылы 

ұлттық 

ойынмен 

таныстыру 

 

Доп 

https://youtu.be/X0eAWMSfuv8
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жеңімпаздар белгіленеді. 

Тас не доп түскен жердің алыс-жақындығы 

лақтырылған заттың алғашқы түскен орыны болып 

белгіленеді. Бұл ойын қатынасушыларды алысқа 

лақтыра білуге жаттықтырып, таза ауада дем алып, 

денелерін шыңдауға мүмкіншілік жасайды 

 Дескриптор:  

- Ойын кезінде жеңіске жетуге  

қажетті әс-ірекеттерді пайдалана алады. 

- Лақтыру    қабілеттерін қолдана 

алады.  

- Қауіпсіздік ережені сақтайды; 

- Топтық жұмыспен жұмыс жасай 

алады; 

Бағалау. Оқушылар дескриптор арқылы бір-

бірін бағалайды. 

Сұрақ: Аталған ойын қандай физикалық 

қабілеттерді дамытады? 

Талдау:   

-Барлық идеялар естіліп, жүзеге асырылды 

ма? 

- Ойын ережесі  сақталды ма? 

 

Сабақты

ң соңы  

 5 мин 

Тыныс алу жаттығулары. Құрал-жабдықтарды орнына 

қою.  Өткізілген сабақ бойынша «Кері байланыс» жасау, жеткен 

нәтижелерге тоқталу, нәтижелерді талқылау. 

Оқушылар өздерінің және қарсыластарының жұмысын 

бағалайды.  

Рефлекс

ия 

Сабақты қорытындылау мақсатында «Чемодан» тәсілі 

арқылы рефлексия жүргізу: 

Чемодан – өзіңіздің көңіл-күйңізден шыққан, өзіңізге 

алатыныңыз 

Еттартқыш – әлі де өзіңіздің ойыңыздан өткізесіз 

Қоқыс жәшігі – өзіңізге қажет емес 

 

https://youtu.be/X0eAWMSfuv8 

 

 

 

https://youtu.be/X0eAWMSfuv8
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34 сабақ Қысқа мерзімді жоспар 

Ұзақ мерзімді жоспар 

бөлімі: Ұлттық 

ойындар 

Мектеп: КММ «С. Шаймерденов 

атындағы қалалық классикалық гимназиясы» 

Күні Мұғалім: Айсина Нургуль Бауржановна 

Сабақтың тақырыбы Қорытынды тестілеу, дене дайындық 

көрсеткішінен  сынақ  тапсыру 

Сабақта қол жеткізетін 

оқу мақсаттары (оқу 

бағдарламасына 

сілтеме) 

8.3.2.1  денені қыздыру  және қалпына 

келтіру жаттығуларының кешенін құру және 

көрсету, сондай-ақ оның маңыздылығын түсіну; 

8.2.3.1  қолайлы оқып –үйрену  ортасын 

қалыптастыру бойынша біріккен,  әрі тиімді 

жұмыс дағдыларын қолдану  және көрсете білу; 

Сабақтың мақсаты - Дене дайындық көрсеткіш 

нормативтері бойынша тест тапсырады; 

- Қозғалыс дағдыларын 

арттырады; 

Жетістік критерийлері - Қауіпсіздік ережені сақтайды; 

- Оқушылар дене белсендігі 

кезінде қызмет ететін барлық дене 

сапаларын (күш, жылдамдық, төзімділік, 

ептілік, икемділік т.б.) дұрыс аңықтай 

алады. 

- Физикалық қабілеттерін 

дамытады; 

Тілдік мақсаттар Техника, жаттығу, секіру, лақтыру, 

тартылу, сөре, финиш, секундомер, доп 

Құңдылықтарды 

дарыту 

 Қазақстандық, Отаншылдық және 

азаматтық жауапкершілік: Ұлттық 

құңдылықтарымызды дарыту, мәдени мұраны, 

салт- дәстүрді сақтауды, көне ұлттық  

ойындарымыз арқылы тәрбие беру; 

Еңбек пен шығармашылық: Ойын 

барсында жеңіске жету, ұлттық ойын туралы 

ғылыми жобалар жазып, шығармашылық 

қабілеттерін дамыту; Өз ойларын толық жеткізе 

білу, ой бөлісу; 

Құрмет. Ойын кезінде бір-біріне жағымды 

көз көзғарастарын нығайту; 

Өмір бойы білім алу: Білімді, дені сау, 

дене қабілеттері дамыған жеке тұлға  

қалыптастыру; 
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Пәнаралық байланыс қазақ тілі, математика, физика 

АКТ қолдану Қазақстанның Чесиондары туралы бейне 

материал көрсету 

 

Бастапқы білім  «Бөрік теппек» ойыны. Ойын кезінде 

қауіпсіздік ережені сақтаған, дене сапасының 

қабілеті дамыған жеке тұлға. 

 

Сабақ барысы 

Сабақ 

кезеңде

рі 

Сабақта жоспарланған іс-әрекет Ресурстар 

Сабақты

ң басы 

10 

минут 

1.Ұйымдастыру. Сәлемдесу. Бүгінгі 

сабақтың тақырыбымен жетістік критерийлерімен 

таныстыру.  

- Жүгіру және жүру, жалпы дамыту 

жаттығуларын жасау. 

- Сабақ барысында және дене жаттығуларын 

орындау кезіндегі қауіпсіздік ережелерімен 

таныстыру.  

 

Мұғалімге 

арналған 

ысқырық, 

секундомер 

Сабақты

ң ортасы  

25 мин 

 

 

 

 

Оқушылар 7 дене дайындық көрсеткіші 

бойынша сынақ тапсырады:  

1. қысқа қашықтыққа жүгіру 60м,  

2. Биік кермеде тартылу (ұлдар) және 

еденде жатып қолмен сыға итерілу (қыздар 1 

мин),  

3. Арқада жатып 30 секунд ішінде 

кеудені көтеру, 

4. Бір орыннан ұзындыққа секіру 

5. Қайталап 3*10 м жүгіру;  

6. 1000 м жүгіру;  

7. Теннис добын алысқа жүгіріп лақтыру 

 

 

 

 

 

Керме 

Өлшеуіш 

Белгі 

жалаулары 

Секундомер 

Теннис 

добы 
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С критерийі – Көрсету (ең жоғарғы 10 балл) 

 

Деңгей Дескриптор 

0 Оқушы төменде сипатталған 

бірде-бір деңгейге қол жеткізе 

алмаған 

1-2 Оқушы жоғары 

көрсеткіштерді көрсетуге кедергі 

жасайтын өрескел қателіктер 

жіберген 

3-4 Оқушы қателіктер жіберген 

және өзіңе берілген мүмкіндікті 

көрсете  алмаған 

5-6 Оқушы жақсы көрсеткіштер 

көрсеткен, алайда орындау 

техникасында қателіктер бар. 

7-8 Оқушы көрсеткіштерді 

жақсы орындаған, бірақ өзіңе 

берілген мүмкіндіктерді көрсете 

алмаған. 

9-10 Оқушының кқрсеткіштері 

керемет және өзіңе берілген 

мүмкіндіктерді пайдаланып, 

көрсете алған. 

Бағалау. Оқушылар дескриптор арқылы өзің өзі  

бағалайды. 

Талдау:   

-Барлық көрсеткіш  жүзеге асырылды ма? 

- Қай жерде қиын болды? 

Сабақт

ың 

соңы  

 5 мин 

Тыныс алу жаттығулары. Құрал-жабдықтарды орнына 

қою.  Өткізілген сабақ бойынша «Кері байланыс» жасау, жеткен 

нәтижелерге тоқталу, нәтижелерді талқылау. 

Рефлекс

ия 

Сабақты қорытындылау 

мақсатында  

«Жетістік баспалдағы» 

әдісі арқылы рефлексия жүргізу. 

 

 

 

 



Қосымша 2 

 

8  сынып  ұлдарының  дене дайындық көрсеткіштері 

Оқушыны

ң аты-

жөні 

Оқу жылының басында Оқу жылының аяғында 

60 м 

жүгіру 

(сек) 

1000 м 

жүгіру 

(мин) 

3*10 м 

жүгіру 

(сек) 

Доп 

лақтыру 

(метр) 

Тартылу 

(рет 

саны) 

Ұзындыққ

а секіру 

(см) 

60 м 

жүгіру 

(сек) 

 

1000 м 

жүгіру 

(мин) 

3*10 м 

жүгіру 

(сек) 

Доп 

лақтыру 

(метр) 

Тартылу 

(рет 

саны) 

Ұзынды

ққа 

секіру 

(см) 

А.А 10,9 5,35 8,9 25 9 170 9,4 4,32 8,5 21 10 180 

К.А 10,6 5,20 10,0 20 10 175 9,5 4,15 9,8 22 11 185 

К.Д 10,3 5,25 9,9 24 10 165 9,0 4,23 8,5 24 10 170 

Ќ.Р 9,9 5,16 9,9 20 9 165 9,5 4,32 9,3 23 10 175 

М.М 10,9 5,18 9,5 22 8 170 9,8 5,01 8,7 24 10 180 

Р.Н 10,6 5,29 9,4 25 9 165 9,9 5,00 9,4 28 10 175 

Р.Ш 10,2 5,27 9,3 24 7 170 9,2 5,15 8,8 25 10 170 

С.Т 10,0 5,35 9,5 20 6 180 9,9 5,17 9,3 23 10 182 

С.А 10,5 5,35 10,0 22 7 162 9,7 5,10 9,7 22 9 172 

Т.М 10,8 5,37 10,1 20 7 160 10,0 5,03 9,8 21 9 170 
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8  сынып  қыздарының  дене дайындық көрсеткіштері 

 

 

 

 

Оқушы 

ның 

аты-

жөні 

Оқу жылының басында Оқу жылының аяғында 

60 м 

жүгір

у 

(сек) 

 

1000 м 

жүгіру 

(мин) 

3*10 м 

жүгіру 

(сек) 

Доп 

лақтыру 

(метр) 

Төменгі 

кермеден 

тартылу 

(рет 

саны) 

Ұзындыққа 

секіру (см) 

60 м 

жүгіру 

(сек) 

 

1000 м 

жүгіру 

(мин) 

3*10 м 

жүгіру 

(сек) 

Доп 

лақтыру 

(метр) 

Төменгі 

кермеден 

тартылу 

(рет саны) 

Ұзындық

қа секіру 

(см) 

А.А 10,5 6,30 10,4 18 15 132 9,0 5,81 10,2 19 17 138 

Б.А 10,2 6,15 10,0 15 14 135 9,9 5,45 9,9 17 15 136 

Е.Е 10,6 6,20 10,5 16 15 140 9,9 5,73 9,7 17 16 149 

Е.А 10,8 6,15 10,2 14 16 150 10,2 5,65 9,7 15 16 157 

М.А 10,5 6,20 10,0 18 14 160 9,9 5,36 10,0 19 18 165 

О.И 10,6 6,25 10,5 17 16 150 10,3 5,87 10,1 19 20 158 

Т.Д 10,9 6,30 10,3 16 10 145 9,5 5,63 10,0 18 17 154 
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8 сынып оқушыларының дене дайындық деңгейіне қойылатын 

талаптар 

№ Бақылау 

сынақтары 

Өлшем 

бірлігі 

Ұлдар Қыздар 

«5» «4» «3» «5» «4» «3» 

1 60 м жүгіру сек 9.4 10.0 10.8 9.8 10.4 11.2 

2 1000 м жүгіру мин 4.10 4.30 5.00 5.10 5.30 6.00 

3 3*10 м 

қайталап 

жүгіру 

 

сек 

 

9.0 

 

9.9 

 

9.4 

 

10.05 

 

9.1 

 

8.7 

4 150 гр допты 

лақтыру 

 

м 

 

36 

 

29 

 

21 

 

23 

 

18 

 

15 

5 Кермеден 

тартылу 

(қыздар 

төменгі керме) 

 

рет 

 

9 

 

7 

 

5 

 

25 

 

22 

 

15 

6 Бір орында 

ұзындыққа 

секіру  

 

см 

 

180 

 

170 

 

150 

 

170 

 

160 

 

145 
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