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 Созақ ауданының адами əлеуетті дамыту бөлімінің  
Т.Əлімқұлов атындағы №14 мектеп интернат – лицейі 

Дайындаған: Тұрсынова Нұрила Қонысбайқызы 
 

 
Ашық  тəрбие сағатының тақырыбы: « Ана - өмірдің шуағы» 
Мақсаты: Ана - өмірдің шуағы, ана – өмірдің  гүлі, анаға тек ұлылықтың  тəн екенін ұғындыру. Анаға деген бала 
махаббатын ояту, анасын сүю арқылы еліне, жеріне деген сүйіспеншілігін арттыру. Оқушыларды аналардың еңбегін 
бағалап, құрметтей білуге тəрбиелеу. 
Көрнекілігі: Плакатқа жазылған нақыл сөздер, шарлар, интербелсенді тақта.  
Ашық  тəрбие сағатының  барысы:  
Би. «Көктем келді»      Орындайтын Құрманғазы Махаббат.  
1 – жүргізуші: Алшер Мейірліжан:  
- О, Ана, абзал Ана, асылдарым! 
Жайнатсын көңілімнің жасыл бағын. 
Сіздер үшін əн мен күй, өлең мен би. 
Сіздер үшін мереке шашуларым!  
Қош келіпсіз, ақ жаулықты аналар! 
Жүздерінен  мейірім мен нұр тамар. 
Алдыңызда жауқазындай құлпырған, 
Алаңсыз балғын шақты балалар! 
2 – жүргізуші Құрманғазы Махаббат:    -  Құрметті ақ самайлы əжелер, аяулы аналар, ұлағатты ұстаздар, қырдың қызыл 
қызғалдақтары! Сіздерді көктемнің алғашқы айындағы  алғыс айту күнімен тұспа – тұс қатар келетін,  халықаралық 
мейрам ретінде  тойланатын,  үлкен қуанышқа толы керемет мереке 8 – наурыз  - Халықаралық аналар мерекесі құтты 
болсын! Төл мерекелеріңізбен  шын жүректен құттықтаймыз. 
1 – жүргізуші Алшер Мейірліжан:  
  - Сіздерге əлемнің нұрын, өмірдің гүлін, көктемнің шуағын тілейміз. Мына жарық дүниенің мəні де, сəні де - 
сіздерсіздер! 
2 - жүргізуші Құрманғазы Махаббат: 
- Ананың тілегінен, ананың жүрегінен, ананың махаббатынан , ананың мейірімділігінен, ананың ыстық құшағынан 
қасиетті ештеңе жоқ. Ең ыстық күннің нұры да, ананың жылы жүзіне, мейіріміне жетпейді. 
   Осы орайда сынып жетекшіміз Тұрсынова Нұрила апайымыздың ұйымдастыруымен өткізгелі отырған « Ана - өмірдің 
шуағы» атты ашық тəрбие сағатымызды бастауға рұсқат етіңіздер!!! 
1  - жүргізуші Алшер Мейірліжан:  - Махаббат,  осы мерекенің қалай пайда болғанын білесің бе? Білмесең, айтып 
берейін. Тыңда. 
 -  1910 жылы Даниядағы Копенгаген қаласында əйелдердің халықаралық конференциясы өтті. Мінбеге Клара Цеткин 
шықты. Ол өз сөзінде капиталистік елдердегі бейбітшілік, демократия, теңдік жолындағы күрестің ынтымақ күніне 
ауыстырып,  жыл сайын наурыз айының 8-де атап өтейік деді. Бұл ұсынысты жиналған жұрт бірауыздан қабылдады. 
Кейін бұл күн  8-наурыз – Аналар мерекесіне айналды. 
2-  Жүргізуші Құрманғазы  Махаббат: -Рақмет, саған біршама мəлімет жинадым ғой. 
1-  Жүргізуші Алшер Мейірліжан: «Күнім. жаным» дегенді, 
2- Жүргізуші: Құрманғазы Махаббат «Құлыншағым»  дегенді, 
1 – жүргізуші: Алшер Мейірліжан «Ботақаным» дегенді, 
2 – жүргізуші: Құрманғазы Махаббат «Қошақаным» дегенді, 
1 – жүргізуші: Алшер Мейірліжан «Айналайын» дегенді, 
 2 – жүргізуші Құрманғазы Махаббат: «Толғанайым» дегенді толғана отырып айтатын кім?  
 1 – жүргізуші Алшер Мейірліжан:  - Əрине, Ана! 
     Ендеше аяулы аналарымызға арнаған ізгі – ниет тілектерімізге  кезек берсек керемет болады. 
Қазақ тілінде Сейдуəлі Дінмұхаммед:  
      Ерекше құрметке лайықты  асыл жан, аяулы ана, адал жар, ұлағатты ұстаздар! Келіп жеткен 8 – наурыз Халықаралық 
аналар күні мерекелеріңіз құтты болсын! Дендеріңізге саулық, отбасыларыңызға амандық тілейміз. Жүздеріңізден күлкі 
кетпесін. Өмірлеріңіз тек қызықшылыққа толы болсын! 
Орыс тілінде  Жоламан Жақсылық: 
Пусть солнца теплые лучи 
Сегодня сердце согревают 
С прекрасным праздникам весны,  



Мы отдуши вас поздарвляем! 
  -Дорогие мамы, бабушки! Поздравляю от чистого сердца с этим прекрасным праздником! Желаем счастья и здоровья на  
всю жизнь. 
Ағылшын тілінде Алшер Мейірліжан:     Dear my teachers you are bealltiful in everything you do! Wishing you all the best on 
Internftional Women s Day.  Happy women s Day. 
   2 – жүргізуші  Құрманғазы Махаббат:  
-Анаңды Меккеге үш рет арқалап барсаң да, қарызын өтей алмайсың. 
1 – жүргізуші Алшер Мейірліжан:  
 - Иə, дұрыс айтасың, Махаббат!. Біздің əрқайсымыз үшін өмірдегі ең жақын, ең əзиз жан,  ол – Анамыз. Есейіп, ер жетіп 
кетсек те, ол кісілер үшін біз – баламыз! 
2 – жүргізуші Құрманғазы Махаббат :  
  Олай болса,  көрермендерге  бүгінгі тақырыбымызға байланысты мен жұмбақ жасырғым келіп тұр. Шешуін таба 
алаcыздар ма? Байқайық. Жұмбақтың шешімін тапқан көрермендерге кішігірім сыйлықтарымыз бар. 
 1.Бала, бала ,бала деп 
Түнде шошып оянған . 
Түн ұйқысын төрт бөліп, 
Түнде бесік таянған, 
Бұл кім?                 ( Ана, Ана, Ана.) 
 2.Табаққа түспес,          Қазанға піспес. 
Оны ішпей адам өспес. (Ананың  сүті)  
Рақмет, барлықтарыңызға! 
1 – жүргізуші Алшер Мейірліжан: 
Үн қатасың бал тілмен,    Еркелеймін əр күн мен. 
Құттықтаймын анашым,  Сегізінші наурызбен!, - дей келе аяулы аналарымызға арнаған өлең жолдарына  сөз кезегін 
берсек тамаша болады. 
1 – оқушы Жаманқара Шыңғыс: 
Сенен өскен балалар,     Батырлар мен даналар. 
Құттықтаймыз мейраммен, 
Құрметті аналар!            Бəрімізге анасың, 
Бізге күн боп жанасың. 
Құтты болсын мейрамың,  
Құттықтаймын анашым! 
2 – оқушы Керімбай Аруна: 
Ардақты ана, аяулы ана, қымбаттым,    Тəтті ұйқыңды бөліп талай түн қаттың. 
Өміріме нəрін берді ақ сүтің,                  Кең құшағың аясындай гүл бақтың. 
Ер жеткізіп елге берген баласын,           Ақылдысың, ардақтысың, данасың! 
Қарайтыным – қас – қабағың бір сенің, Қайратыңнан қайта көрме, анашым! 
3 – оқушы Байменов Бейбарыс: 
Аналарды сүйеміз,       Сөзін ойға түйеміз. 
Əжені де ардақтап,      Басымызды иеміз. 
Əлпештеген баласын,  Ана – бақыт, ана - күн  
Əркім сүйіп өзінің       Мақтан етер баласын. 
4 – оқушы Сəулебек Айбек  
Əр сөзіңді жаттағам,            Жүрегімде сақтағам. 
«Анашым»  деп мақтанам,   Айналайын ақ анам! 
Ана - көркі көгімнің,            Ана – нұры жерімнің, 
Ана – бағы баланың,            Мақтанышы елімнің! 
5 – оқушы Лесбек Жалғау 
Ерлік, еңбек атқарған,            Еңбегімен мақталған. 
Ел сенімін ақтаған,                Айналайын, ақ анам! 
Бізді өсіріп баптаған,             Жақсы болса шаттанған. 
«Алтыным» деп мақтаған,    Айналайын, ақ анам! 
6 – оқушы Əшімхан Бектай 
Анаң болса қасында               Басқа бақыт не керек? 
Аналардың жүрегі                  Мейірімді ғой керемет.  
7 – оқушы Боранбай Нұрасыл 
Ана біздің күніміз,                  Ананың біз гүліміз 
Ұланыңды қуантып                Ұзақ өмір сүріңіз. 
8 – оқушы Жолболды Нұрасыл: 
Зəрезап болғанымен айналадан, 
Шыдаймын ғой, шыдамай қайда барам? 
Бар болса, маған құшақ жайған адам, 
Ол, сенсің,қайран анам!!! 
Қайран анам, қолтықтан демеп жүріп, 
Мен үшін жүрегіңді берер жұлып. 
Мектепте табаныңды тоздырдың – ау,  
Маңдайыңның терімен еден жуып. 
Бұл күндері  ұл өсті, қыз жетілді, 
Əңгімелер айтылды бізге түрлі. 
Жұрттан ұят болса да қимай жүрсің, 
Қыз кезіңнен жасаған қызметіңді. 3



Ана – сенсің, жүрегің тоқтамасын, 
Əлі талай менімен мақтанасың. 
Еден жуып жүріп  - ақ сен тарихта,  
Ұлы ақынның анасы боп қаласың! 
1-жүргізуші Алшер Мейірліжан:    
Құлақтан кіріп, бойды алар, 
Əсем əн мен тəтті күй. 
Көңілге түрлі ой салар,  
Əнді сүйсең, менше сүй. 
     Келесі кезекті тамаша əнге берсек керемет болады.  Бота Бейсенованың əні мен сөзіне жазылған «Ұстаз – ана» əнін 
қабыл алыңыздар! Орындайтын - Құрманғазы Махаббат пен Алшер Мейірліжан  
1.Ұстаз ана ,ұстаз ана. 
Мектептің жүрегісің 
Ұстаз ана ,ұстаз ана 
Мектептің тірегісің 
Қайырмасы: 
Білімнің  бұлағындай 
Ішсемде шөлім қанбай 
Ұстазым сусындаттың бізді 
Жалықпай өзің талмай 
Ұстаз ана, ұстаз ана 
Мектептің мақтанысың 
2.Ұстаз ана, ұстаз ана 
Мектептің ақ таңысың 
Қайырмасы: 
Білімнің бұлағындай 
Ішсемде шөлім қанбай 
Ұстазым сусындаттың бізді 
Жалықпай өзің талмай 
2 – жүргізуші Құрманғазы Махаббат 
  Мың бұралып сахнада тамсанып, 
Би билеңдер босатылып бар жүктен. 
Көрермендер  өте ыстық қарсы алып, 
Шапалақтап жібереді зал біткен, - дей келе сынып серілерінің билерін тамашалайық. 
Би «Жұмыр қылыш » 
1-жүргізуші: Алшер Мейірліжан: «Ана бір қолымен бесік тербетсе , екінші қолымен əлемді тербетеді» -деген халқымыз. 
Қандай нақтылы айтқан ой десеңізші?! Шындығында əйелдер қауымынсыз мына əлемді , елестету мүмкін емес. Иə,  
құдайдан кейінгі құдіретті күш  иесі –Ана! Адамзатқа əлемнің жарығын сыйлаған, ана алдында басымызды  иеміз. 
2 – жүргізуші  Құрманғазы Махаббат:  
Бидай өңді монтиған. 
Өздері де ибалы, 
Сөздері де ибалы, 
Киім кимес шолтиған. 
Біздің елдің қыздары, - дей отырып  сыныбымыздың намысты, қайратты ұлдарының бірі Сейдуəлі Дінмұхаммед   Қ. 
Қарашевтің  «Біздің елдің қыздары» атты өлеңін көркем сөзбен нақышына келтіре оқиды. Ортамызға шақырайық, көріп   
тамашалаңыздар!                            Біздің елдің қыздары (арнау) 
1.Біздің елдің қыздары, Бəрі сұлу шетінен. 
Қызғалдақтай қырдағы,          Нұр тамады бетінен. 
Біздің елдің қыздары,             Бəрі сұлу шетінен! 
Біздің елдің қыздары,              
2.Туған айдай үр жаңа.           Көз тартады судағы, 
Гауһар тастай қырлана.          Біздің елдің қыздары 
Бəрі-бəрі су жаңа! 
3Жүрісін-ай, жүрісін,             Су төгілмес су жорға. 
Жұлып алар күлкісі-               Жүрегіңді біржола. 
Біздің елдің қыздары              Су төгілмес шын жорға. 
Біздің елдің қыздары, 
4Сұлулардың сұлуы               Лағылдайын құбылып, 
Есіңді алар қылығы                Біздің елдің қыздары- 
Сұлулардың сұлуы!                Біздің елдің қыздары, 
5.Талшыбықтай талдырмаш, 
Сəуле шашар судағы, 
Ақ сазандай алтын шаш. 
Біздің елдің қыздары, 
Талшыбықтай талдырмаш. 
Біздің елдің қыздары. 
6.Сол қыздардың реңі, 
Сап-сары емес, ақ сары. 
Гүл-гүл сары біреуі, 
Сап алтындай құбылып, 
Нұр төгеді шаштары. 4



Біздің елдің қыздары! 
1-жүргізуші: Алшер Мейірліжан: 
  Осы өлеңді естігенде ерекше сезімде болады екенсің. Өлең нағыз қазақ қызын бейнелеп тұрғандай елестеді. Рақмет, 
Дінмұхаммед көңілімізді бір көтеріп тастадың! 
Ақыл айтып баптаған, 
Анам үшін мақтанам. 
Аялаған ұрпақтарын 
Көп жасасын жақсы адам! 
Кемеңгерсің, данасың. 
Арқа тұтар панасың 
Еңбегіңді ақтаймын. 
Аман болшы, анашым, - дей келе сынып оқушыларының ақ жаулықты аналарымызға арнаған хорын тарту етеміз,қабыл 
алыңыздар!!! Əні Жақсыгүл Қалжанованікі, сөзі Алтын Маханбетованікі «Ана – ұстаз, тəрбиеші» 
1.Табиғаты таңғажайып жаралған, 
Жан шуағы жақсылықтан нəр алған. 
Аналардың арқасында ұрпақтың, 
Жалғастығы мəңгілікке саналған. 
Қайырмасы: 
Жанашырым, тілеулесім, 
Ана – ақын, ана  - күйші. 
Сырлас досым, замандасым, 
Ана – əкім, ана – биші. 
Дəрігер де, ғалым –дана, 
Ана – ұстаз, тəрбиеші. 
2.Мейірімімен сый – құрметке бөленген, 
Пейілінің кеңдігіне еренген. 
Жұмағы да табанының астында 
Деген сөздер сыр ұқтырар тереңнен. 
Қайырмасы: 
Жанашырым, тілеулесім, 
Ана – ақын, ана  - күйші. 
Сырлас досым, замандасым, 
Ана – əкім, ана – биші. 
Дəрігер де, ғалым –дана, 
Ана – ұстаз, тəрбиеші. 
3.Ақ жаулығың адалдыққа тəн көркем, 
Талғамына сұлу сезім, сəн берген. 
Төзімділік, имандылық жолдында, 
Жан болар ма аналарға тең келген? 
Қайырмасы: 
Жанашырым, тілеулесім, 
Ана – ақын, ана  - күйші. 
Сырлас досым, замандасым, 
Ана – əкім, ана – биші. 
Дəрігер де, ғалым –дана, 
Ана – ұстаз, тəрбиеші. 
1 жүргізуші  Алшер Мейірліжан: 
Жанымызды жайнатқан 
Сіздерсіз ғой аналар. 
Зор денсаулық, мол бақыт 
Тілейміз біз балалар. 
         Осы ретте 8 – наурыз Халықаралық Аналар  мерекесіне байланысты ақ жарма ізгі - тілектерін білдіру үшін 
ортамызға мектеп директорының  тəрбие ісі жөніндегі орынбасары Жұмəділ Бақыт ағайымыз бен ұлағатты 
ұстаздарымызға, аяулы ата – аналарымызға сөз кезегін берейік. Ортаға шығып, шəкірттеріңізге жылы жүректеріңізден 
шыққан рухани сөздеріңізді білдіріңіздер! 
2 жүргізуші Құрманғазы Махаббат: 
     Адам баласы үшін ең аяулы, ең қастерлі, қадірлі сөз – Ана! Аналарымызға, ұстаз апайларымызға деген көңіліміз, 
мейіріміміз ұшан -  теңіз. Біз сіздердің жылы сөздеріңізді жадымызда ұстап, мақтан тұтамыз. 
1 жүргізуші  Алшер Мейірліжан: 
   Ана махаббаты адамға қанат бітіреді, күш береді, рухтандырады.  Сіздерді  келе жатқан Аналар мерекесімен құттықтай 
отырып,  зор денсаулық, жанұяларыңызға бақыт тілейміз. Осымен «Ана –өмір шуағы» атты ашық тəрбие сағатымыз өз 
мəресіне жетті. Көңіл қойып, назар аударғандарыңызға рақмет! Келген қадамдарыңызға гүл бітсін! Сау – саламатта 
болыңыздар!!!! 
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                                                                          Толейбаева    Бұлбұл   Даубайқызы   
                                                                            Алматы облысы ,  Іле  ауданы,  

                                                                            Чапай  ауылы    «Нұр Арай»   
                                                                            балабақшасының  тəрбиешісі 

                                                                            «Айгөлек» тобы 
Білім  беру  саласы:  Таным 
Ұйымдастырылған  оқу  қызметі: Қарапайым  математикалық  ұғымдарды   
қалыптастыру 
Тақырыбы: «Сандар  əлемі» 

Мақсаты:Балаларға  геометриялық пішіндерді  үйрету  олардың    түстері  туралы   түсініктерін  
бекіту. 1ден  10  ға  дейінгі  сандар  құрамы  туралы  білімдерін  пысықтау.Тура  жəне  
кері  санау. Көп, аз, үлкен, кішіні  ажырата  білуге  үйрету.Логикалық  ойын  арқылы 
баланың қиялын, ой  өрісін, есте  сақтау  қабілеттерін  дамыту.  Шапшаңдыққа,   
тапқырлыққа  еңбек сүйгіштікке  тəрбиелеу. 

Билингвальды  компонент: сан-цифр, пішін-фигура, бір- один, екі-два 
Көрнекілік: сандар,пішіндер, суреттер 
«Сандар» «Пішіндер» - деп  топты  2 ге  бөлу 
Тəрбиеші: Сəлеметсіңдер ме  балалар!  Сəлеметсіздер ме  қонақтар! 
Балалар:  Сəлеметсіз бе! 
Шаттық  шеңбері: Шеңбер  болып  тұрайық, 
                                   Алақанды  ашайық. 
                                   Күннің  нұрын  салайық, 
                                   Таза  ауаны   жұтайық. 
                                    Жүрекке  жылу  сыйлайық, 
                                    Жиналған  сол  шуақты. 
                                   Досымызға  сылайық! 
Тəрбиеші: Енді  мен  сендерге  жұмбақ  жасырам,сендер  шешімін  табыңдар. 
Жұмбақ:  Туысқан  бес  кісі,бірінен  бірі  кіші 
                  Бəрінің  аты  бір,ең  кішісі  шеткісі          (Бес  саусақ) 
                    Жаңылмастан  жетеуі 
                    Кезек  қызмет  етеді                        ( Аптаның  7 күні ) 
Тəрбиеші:     Неше мезгіл бар?     --                                                                                                                                         

Балалар  бір  жылда  неше  ай   бар? 12 
Бір  аптада  неше  күн  бар? 7 
Біз  қанша  күн  бала бақшаға  келеміз? 5 
Қанша  күн  демаламыз? 2 

Тəрбиеші:  Сандар  туралы  Видео  ролик  көріп алайық. Кенет  есікті  біреу  қағады. Ішке  Білім  
ханшайымы  келеді. 

Білім  ханшайымы: Сəлеметсіңде ме  балалар! 
Тəрбиеші: Сəлеметсіз  бе!  Білім  ханшайымы  қош  келдіңіз! 
Білім  ханшайымы: Балалар  мен  сендердің  білімдеріңді  тексерейін деп  келдім.Білімдеріңді  

тексеру  үшін  тапсырмаларымды  ала  келдім. 
Тəрбиеші: Олай  болса  балалар,  Білім  ханшайымының  тапсырмаларын  орындайық. 
1 тапсырма  Санау  білесіңдер ме?  1 ден-10  ға  дейін  тура  жəне  кері  санау.Сандарды  вагонга  

ретімен  орналастыру. 
2 тапсырма  Геометриялық  пішіндерді  білесіңдер  ме? түстерін  3 тілде  айту( пішіндерден  

үй,көлік, пирамида, аққала т.б құрастыру) 
3 тапсырма Ұзын-қысқа, үлкен-кіші, көп-аз  айрмашылығын  айту (көрнекіліктен) 
4 тапсырма    Дидактикалық  ойын:  «Көршісін  тап» 2 4 6 8 10 
5 тапсырма  Сандар  туралы  санамақ , мақал-мəтелдер   білесіңдер ме?    
Е.Ерасыл:       Бір,екі,үш 
                         Ал  қанеки  ұш 
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                          Төрт,бес,алты, жеті 
                          Мынау  ауыл  шеті 
Қ.Ерасыл        Сегіз,тоғыз,он 
                          Ал  қанекей   қон 
                          Асықпа  да, саспа 
                          Бірден  қайта  баста 
Нурсултан:  Білекті  бірді  жығар, 
                      Білімді  мыңды  жығар 
Бағдаулет:   Сегіз  қырлы, бір  сырлы 
Алина:          Айла  алтау,ақыл  жетеу 
Нурдаулет:   Тоғыз  ат,  бір  қазыққа  байланбас 
Сағым:          Жүзден  жүйрік,мыңнан  тұлпар 
6 тапсырма  Алдарыңда  берілген  ермексазбен,таяқшалармен сандарды,пішіндерді  құрастыру 
7 тапсырма Сергіту  сəті; Санау  əні 
8 тапсырма  Логикалық  сұрақтар  
1.Дүкеннен  анам  3 доп  сатып  əкелді,  оның  біреуін  ініме  бердім,біреуін  қарындасыма  бердім 

Менде  неше  доп  қалды? 1 
2. 1 қолда  қанша  саусақ  бар? 5 
3  .3 торғай  жем  жеп  отыр  еді, оған  тағы  2  торғай  келіп  қосылды  сонда  бəрі  қанша  торғай  

болды? 
4. Бір  табақта  3  алма, бір  табақта 2 алма  қосқанда  барлығы  болады  неше  алма? 5 
5. Қоянда  неше  құлақ  бар? 
Тəрбиеші: Білім  ханшайымы  баллардың  білімі  сізге  ұнады ма?      Тапсырмаларыңызға  дұрыс  

жауап  бере  алды ма? 
Білім  ханшайымы:  Иə   балалар  тапсырмалардың  бəрін  дұрыс  орындап  шықтыңдар. 

Жарайсыңдар! Сендер  мектепке  баруға  дайын  екенсіңдер. Мен  сендерге   білім  
кілтін  тапсырамын. Мен  енді  кетейін  басқа  да  балабақшаға  баруым  керек. Сау  
болыңдар! 

Қорытынды: -Балалар  бүгінгі  ашық  оқу  қызметінде 1 ден 10 ға  дейін  сандарды  оң  жəне  кері  
санай  аласыңдар  ма? 

                      -иə 
                   - Қандай   геометриялық   пішіндер  болады ? 
                    - Үшбұрыш, төртбұрыш, шеңбер  т.б  

Білім  ханшайымының  тапсырмалары  ұнады ма? Балаларды мадақтап  жұлдызша 
беру. 
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                                    Керимбаева Молдир Кадыровна 
                                                                  Алматы облысы, Іле  ауданы,  

                                                                Чапай  ауылы   «Нұр Арай»  

                                                                      балабақшасының  тəрбиешісі 

 

                                       «Аяулы  анашым» 

Мақсаты: Анаға  деген  сүйіспеншілік  сезімдерін  арттыру.Балалардың  бойындағы жеке  

қабілеттерімен  таланттарын  көрсету, ананы құрметтеуге  сыйлай  білуге  

тəрбиелеу.Тілдік дағдыларын  дамыту. 

 

Музыка əуенімен қол ұстасып балалар кіреді. Орындарына отырады. 

Қош келдіңіздер!  Қызғалдақ қыздар,алтындай ұлдар, қадірлі тəрбиешілер! 

Көңілдеріңізге көктем шуағындай сезім мен нұр құйып сегізінші наурыз Халықаралық 

əйелдер мерекесі де келіп жетті. Осындай көркем мерекенің қай кезде де орны бөлек. 

Олай болатыны аналарға ыстық сезім, алғыс пен құрмет ешқашан сөнген емес. Олар 

өмірдің гүлі, көңілдің жыры, əр отбасының алтын діңгегі. Бүгінгі «Аяулы анашым» атты 

ертеңгілігімізді бастаймыз. 

Жүргізуші: 

Құтты болсын, осы шаттық күніңіз, 

Бақыттыда ұзақ өмір сүріңіз. 

Қуанышты жүзіңізбен əрдайым, 

Бұл өмірде күліп қана жүріңіз. 

Балалардың бүгінгі мерекеге арналған тақпақтарын тыңдайық. 

Асылым: Мен анамды сүйемін  

Құшағына енемін 

Мəпелеген анамды 

Қуантсам деп келемін. 

Дінмухамед:  Анаң болса қасыңда, 

Басқа бақыт не керек. 

Аналардың жүрегі, 

Мейірімді ғой керемет! 

Арман:  Бар мейірімділік анада, 

Ана деген ғажап жан. 

Мейірімді анадай, 

Болмас ешбір адамда. 

Жасмин:  Айналайын анашым, 

Əлпештеген баласын. 

Ертең өсіп, ер жетер. 

Кіп кішкентай балашың. 

Жүргізуші: Ақ қар еріп, Су көбейіп.Сай салаға толады.Ағаш басы бүршік 

атып,гүлбəйшешек басады. Айтыңдаршы бұл қай кезде болады? Адамдарға қуаныш 

сыйлайтын сиқыршы көктем. Олай болса мерекеге көктем аруы келсін. 

Музыка əуенімен залға (Көктем) кіреді. 

Көктем: Дала гүлге бөленеді. 

Қуанышқа кенеледі. 
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Орман, торғай, бақтарда 

Өйткені мен көктеммін 

Құстар сайрай жөнеледі. 

Шұғыламды төккенмін. 

Барлықтарыңызды мерекелеріңізбен құттықтаймын. Денсаулық, қуаныш, сұлулық  

тілеймін! 

Əн: «Ай дидарлы анашым»  

Жүргізуші: Сиқыршы көктем, біздің шақыруымызды қабыл алып мерекемізге 

келгеніңізге рахмет. 

Көктем: Мен қалай келмеймін. Бүгін сондай керемет күн - əжелер мен аналар мерекесі. 

Балалар мен сендердің əже, аналарыңның есімдерін білгім келеді 

Жүргізуші: Əрине біздің балалар əже, аналарыңның есімдерін біледі. (Балалар жауап 

береді) 

Көктем: Өте жақсы балалар, барлығың  əже, аналарыңның есімін біледі екенсіңдер 

жарайсыңдар! Тағы қандай өнерлерің бар? 

Жүргізуші: Балалардың тақпақтарын тыңдайық əжелеріне, аналарына арналған. 

Даяна:  Айналайын,  анашым, 

Аялайсың, бағасың. 

Сіз үшін балалармен, 

Əн шырқайық бəріміз. 

Нияра: Анам менің сүйіктім, 

Тек өзіңе табынам. 

Қасымда жүрсең биікпін. 

Алыстасаң сағынам. 

Алижан: Жақсы көрем- əжемді, 

Жақсы көрем-анамды. 

Аналардың барлығы. 

Күндей сұлу əдемі.  

Жігер: Ер жетіп есейгенде балапаны, 

Арайлап атады екен дала таңы. 

Иіскеп маңдайымнан сипалайтын. 

Қымбат қой, əжелердің алақаны. 

Жүргізуші: жарайсыңдар балалар! Мерекеге арналады бүгін билер 

Көтерілсін қанеки көңіл күйлер. 

Алдарыңызда ұлдар биі. 

Қол соғып демеу берер көреремендер! 

Ұлдар биі: «Анамды жақсы көремін» 

Жүргізуші: Гүл көктем, ару көктем,күн көктем, балалар өнерлі шетінен. 

Балалармен ойын ойнайық. 

Ойын: «Орамалды ілеміз» 

Жүргізуші: Би билеп, əн айтады, 

Мерекеде балалар. 

Бағалаймыз еңбегін, 

Аман болсын аналар! 

Қыздар билейді «Аналарға гүл сыйлаймыз» 

Жүргізуші: Балалар ең асыл жан кім? 
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Қызығыңды, бұзығыңды көтеретін кім? Осындай мерекеде анамыздың жүзіне кішкене 

болса да қуаныш сыйлайық балалар. 

Əн: «Анажаным» 

Жүргізуші: Біздің балалардың аналарына арналған тақпақтары бар. 

Аяулым: Анамыздың мейірлі 

Жүзіне біз қараймыз. 

Анамызды пейілді, 

Жомарт жанға балаймыз. 

Айгерім:  Ақ анашым аппағым 

Өзің жайлы тақпағым 

Өзің жайлы əнімде 

Арнадым сізге бəрінде. 

Раяна: Шашымды өріп тараған 

Қабағыма қараған 

Үлкен, кіші демейді 

Сыйлайды оны бар адам. 

Жүргізуші: Ананың- біз гүліміз, 

Ана- біздің күніміз, деп ойын ойнайық балалар. 

Ойын: «Кім жылдам?» 

Аида: Мəпелейсің мені анам 

Қолыңдағы құсыңдай 

Құлпыра өсіп демалам 

Құшағыңда қысылмай. 

Альбина: Əлпештеген анамыз 

Біз бақытты баламыз. 

Анамыздың қасында 

Жұлдыз болып жанамыз. 

Нұриман: Өзіңнің ерке балаң бұл, 

Арнайды бүгін саған жыр 

Жақсылық тілеп жаныма 

Əрқашан анам аман жүр. 

Жүргізуші: Бүгін қыздарымыз əдемі, көрікті болу үшін шаштаразға келген сияқты. 

Көрініс: «Шаштараз» 

Ауылымыз тұнып тұрған бау болсын. 

Балапандарымыз, аман-есен сау болсын! 

Бала үшін түн ұйқысын төрт бөлген, 

О, аналар! Дендеріңіз сау болсын! 

Мерекелеріңіз құтты болсын деп, «Аяулы анашым»! атты ертеңгілігіміз аяқталды, көріп 

тамашалағандарыңызға көп рақмет!  

10



Қызылорда қаласы. Қалтай  Мұхамеджанов атындағы №1 мектеп-гимназия 
Музыка пəнінің мұғалімі: 

Ешпанова Бахыткул Бектаевна  
Сабақтың тақырыбы:    «Күй құдіреті.Шертпе күй» 

 

                                                   Сабақтың барысы 

Сабақтың 
кезеңі: 
/Уақыт/ 

Педагогтің əрекеті Оқушының əрекеті Бағалау Ресурстар 

Сабақтың 
басы 
10 мин 

Ұйымдастыру кезеңі: 
Оқушыларды түгелдеу 
оқу құралдарын дайын- 
дау,сабаққа назарын 
аудару  Сабақтың мақса-   
тын айтып өту.  Өткен 
тақырыптар бойынша 
«Бинго» əдісімен лотоға 
түскен сандар  арқылы 
сұрақтар қойылып 
оқушылардың білімі 
тексеріледі. 

2 3 6 7 

1 4 5 8 

-Күй дегеніміз не?(8)         
-Қандай күйшілерді 
білесің?  (6)                        
-Күй тақырыптарын                     
ата (1)                                            
-Күй тарту əдістері 
нешеге бөлінеді? (4)         
-Құрманғазы күй 
тартудың қандай 
əдістерін қолданған? (7)   
- «Адай» кімнің күйі?  (2)                             
- Қандай шертпе 
күйшілерді білесің?  (3)   
-Оркестр дегеніміз не? (5)  

Амандасу.   Оқу 
құралдарын дайындап, 
назарларын сабаққа 
аударады.         

 

 

 

 

 

Оқушылар  қалаған 
сандарын таңдап 
қойылған сұрақтарға 
жауап береді 

Мысалы:  8 санының 
сұрағы күй дегеніміз не? 

Күй дегеніміз сөзі 
жоқ,белгілі бір оқиғаға 
байланысты құрылған 
аспаптық музыка.  т.б 

 

Қалып-
тастырушы 

бағалау   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

Оқулық, 
Оқулықтан тыс  
қосымша 
ақпараттар 
Интернет 
ресурстары  
 

 

Сабақтың  
ортасы 

Білу жəне түсіну:  
Тақырып  əрі қарай 

 
 

 
 

 
 

Бөлім:    Қазақ халқының  музыкалық мұрасы 

Педагогтің аты-жөні: Ешпанова  Бахыткул Бектаевна 
Күні:   

Сынып: 5  Қатысушылар   Қатыспағандар  

Сабақтың тақырыбы: Күй құдіреті. Шертпе  күй 

Оқу бағдарламасына сəйкес оқыту 
мақсаттары: 

5.1.1.1-музыканың түрін,стилі мен жанрын, музыкалық 
көркемдеуші құралдарды анықтау 
5.1.1.2-тыңдалған шығарманы талдау.  
«Саржайлау» Тəттімбет 

Сабақтың мақсаты: 

 Оқушылар: 
-Музыка түрін,жанрын анықтайды  «күй» жанры 
-Күйдің тақырыптарын,тарту əдістерін біледі 
-Тəттімбеттің  «Саржайлау» күйін тыңдап,талдайды 
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25 мин 
 

жалғасады. 
Бүгін шертпе күй əдісіне 
тоқталамыз. 
Балаларға  сұрақтар 
қойылады. 
-Шертпе күй дегеніміз 
не,естіп көрдік пе? 
-Төкпе күйден қандай 
айырмашылығы бар? 
-Қандай  шертпе 
күйшілерді білесіңдер? 
     Шертпе күй дегеніміз-
оң қол немесе сол қол 
саусақтарының ұшымен 
шертіп орындалатын 
күйлер. 
Музыка тыңдау: 
Тəттімбеттің 
«Саржайлау» күйі 
тыңдатылады. Бұл күй 
«Отырар сазы» оркестрі 
нің  жəне срипкашы 
Ж.Серкебаеваның орын- 
дауында тыңдатылады. 
Алдымен Тəттімбет 
Қазанғапұлы туралы 
мəлімет айтылады. 
Тəттімбет Қазанғапұлы 
 (1815 жылы қазіргі  
Қарағанды облысы  
Қарқаралы ауданында  
туып, 1862 ж. қайтыс 
болған) – күйші-компози- 
тор, домбырашы, шертпе 
күй орындаушылық мек  
тебінің негізін қалаушы- 
лардың бірі, халық күй 
өнерінің классигі. 
Күйлері: «Саржайлау»,  
«Қосбасар», «Бестөре» 
«Сылқылдақ», т.б 
 

 
 
Қолдану: 
 Оқушыларға  Тəттімбет 
туралы  видеоролик    
көрсетіледі.  
«Кинометафора» əдісі 
(бейнесюжеттен үзінді 
көрсету арқылы баланың 

 
 
 
 
Оқушылар өз ойларын 
қосады 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Оқушылар үнтаспадан 
«Саржайлау» күйінің екі 
нұсқасын  тыңдайды.  
Ерекшеліктерін айтып 
өтеді. 
 
Оқушылар «Саржайлау» 
күйін тыңдап талдайды 
-Күйдің ерекшелігі, екпі- 
ні,динамикасы,құдіреттілі 
гі,мазмұны түсінідіріледі. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Видеоролик көріп,өз 
ойларын айтып өтеді 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
«Отырар сазы» 
оркестрі 
https://www.you
tube.com/watch
?v=Qlc_Lwx_5
DU 
 
Ж.Серкебаева 
«Саржайлау» 
https://www.you
tube.com/watch
?v=1mdb4LC2G
6g 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Кампьютер, 
интернет желісі 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
https://www.you
tube.com/watch
?v=MD5rDOdhl
1I  Тəттімбет 
туралы 
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өз ойын, ой-пікірлерін 
білу) 
 
Əн орындау: 
Өткен сабақта  оқушылар 
композитор Б.Бисенова 
ның «Қасиетті домбыра» 
əнін үйренген болатын, 
енді сол əнді қайталап 
еске түсіреді. 
«Жалғасын тап» əдісі 
Алдымен «До мажор 
гаммасында дауыс 
жаттығуы орындалады. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Нота сауаты:  
Шертпе күй –оң қол 
немесе сол қол 
саусақтарының ұшымен 
шертіп орындалады. 

 
 
 
Дауыс жаттығуын 
орындайды 
Күйсандықты ашайық до-
до-до 
Тілдерін біз басайық до-
до-до 
Бас дыбысты басайық до-
до-до 
Жəйлап əнге салайық до-
до-до              
До,ре,ми,фа,соль,ля,си,до               
До,си,ля,соль,фа,ми,ре,до 
Шалқып шығар сонда күй 
до-до-до 
Бəрі до-дан басталар до-
до-до 
До-ны қоштар басқалар 
до-до-до 
До-ны қоштар басқалар 
до-до-до 
 
Б.Бисенованың «Қасиетті 
домбыра» əнін еске 
түсіріп топпен 
жалғастыра орындайды 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Оқушылар 
бір-бірін 
бағалайды 

 
 
 
 
https://www.you
tube.com/watch
?v=syjJTzQnQU
0  
«Қасиетті 
домбыра»  
Б.Бисенова 
 

 
Сабақтың  

соңы: 
10мин 

 
 
 
 
 
 

 

Қорытындылау, 

Кері байланыс:              
«Ауа – райы əдісі» 

 
 

 
 
Оқушылар берілген 
стикерлерге  өз 
ойларын,өз идеяларын 
жазып жапсырады. 
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Ақтөбе облысы, Шалқар ауданы,  
«№1 мектеп-гимназиясы» КММ 

бастауыш сынып мұғалімі: 

 Исаева Айнұр Жұмамұратқызы 
 

Математика  

Сабақ  тақырыбы: Бөлшектер. Бөлшектерді салыстыру 
Күні: 
23.02.2022ж. 

Мұғалімнің есімі: А.Ж.Исаева 

Сынып: 4 «Ə» Қатысқандар саны:  Қатыспағандар саны:  
Сабаққа 
негізделген оқу 
мақсаты 

4.1.1.6 санның бөлігі, бөлшек ұғымын ажырату;                                                       
4.2.1.5 алымдары бірдей немесе бөлімдері бірдей жай бөлшектерді салыстыру. 

Сабақ 
мақсаттары: 

Барлық оқушылар: санның бөлігі, бөлшек ұғымын ажырата алады.  
Оқушылардың басым бөлігі:алымдары бірдей немесе бөлімдері бірдей жай 
бөлшектерді салыстыра алады, сан сəулесінде салыстыра алады. 
Кейбір оқушылар: бөлшектерді оқып, салыстырып, белгілеп орындай алады.  

Бағалау 
критерийлері:  

санның бөлігі, бөлшек ұғымын ажырата алады.  
алымдары бірдей немесе бөлімдері бірдей жай бөлшектерді салыстыра алады,  
бөлшектерді оқып, салыстырып, белгілеп орындай алады. 

Тілдік 
мақсаттар 

Оқушылар:  
алымдары бірдей немесе бөлімдері бірдей жай бөлшектерді салыстыруын 
түсіндіру.  
Пəндік лексика жəне терминология:  дұрыс бөлшек, бұрыс бөлшек, аралас сандар.  
Диалогке/жазуға қажетті пайдалы фразалар топтамасы.  
Талқылау:  
Дұрыс бөлшек, бұрыс бөлшек, аралас сандарға мысал келтіре аласың ба?  
Алымдары бірдей немесе бөлімдері бірдей жай бөлшектерді салыстыр.  
бөлімдері бірдей жəне алымдары бірдей жай бөлшектерді сан сəулесінде 
салыстыр. 

 

Құндылықтард
ы дарыту 

Адамгершілік, еңбекқорлық. 

Пəнаралық 
байланыстар 

Қазақ тілі, көркем еңбек. 

Тірек білім, 
білік, дағдылар  

бөлімдері бірдей жəне алымдары бірдей жай бөлшектерді сан сəулесінде 
салыстыру. 

Жоспар 
Жоспарланған 
уақыт 

Жоспарланған  жаттығулар Ресурстар  

Басталуы Сабақ бастамас бұрын «пазл құрастыр» əдісі бойынша үш 
топқа бөлу. 
Психологиялық ахуал қалыптастыру. 
«Біз сабақты бастаймыз...» 
Мұғалім «біз сабақты бастаймыз...» сөйлемін айтады, 
оқушылар өзара ақылдаса отырып өлең жолдарын құрып 
жалғастырады. 
 
Жұмыс ережесі: 
 

 Сабақта бір-бірімізді  сыйлаймыз, тыңдаймыз! 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Смайликтер 
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 Уақытты  үнемдейміз! 
 Нақты, дəл  жауап  береміз! 
 Сабақта  өзіміздің шапшаңдығымызды, 

тапқырлығымызды  көрсетеміз! 
 Сабаққа  белсене  қатысып, жақсы  баға аламыз! 
 Əр дұрыс орындалған тапсырмаға, топтарды бағалау 

парағына смайліктер жабыстырылатының 
ұмытпаймыз! 

 
Сабаққа кіріспе ретінде викторина «менен сұрақ, сізден 
жауап» əдісі бойынша жұмыс ұйымдастырылады. Үш топтан 
екі оқушыдан шығып, викторинадағы сұрақтарды таңдап, 
жауап береді.  
Ойын мақсаты — сабақтың тақырыбын ашып алу.Дұрыс 
жауаппен салыстыру арқылы оқушылардың өзіндік бағалауын 
ұйымдастыру. 
Жаңа тақырып түсіндіру 
Өзектендіру.   
№2 тапсырма  (тақтамен жұмыс)  
a) Суреттерді қара. Фигуралардың қандай бөлігі 
боялғанын жаз. 
 

 
 
 ə) Сан сəулесіндегі бірлік кесінділерге қара. Ол неше бөлікке 
бөлінген? Қайсысы үлкен? 

 
 
Дескрипторы: бөлшекті жазады, бөлшектерді сан сəулесінде 
салыстырады. 
ҚБ: қол шапалақтау 
 
Өзіндік жұмыс 
4-тапсырма  Бөлшектерді жазып, салыстырады.  

 
 
Дескриптор: 

� Дөңгелектердің боялған бөлігін білдіретін бөлшектерін 
жазады 

� Бөлшектерді салыстырады. 
ҚБ: топтар бірін-бірі бағалайды 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Оқулық 
Жұмыс 
дəптер 
лері 
 

Ортасы Топтық жұмыс №5 тапсырма бөлшектерді салыстыр. 

 
 

Оқулық 
Жұмыс 
дəптер 
лері 
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Дескриптор:алымдары бірдей екі бөлшек пен бөлімдері 
бірдей  екі бөлшектерді салыстыра алады. 
ҚБ: «Бармақтар» əдісі 
Сергіту сəті: «Адасқан формулалар»  
Алты оқушыға формула əріптері мен таңбалары бейнеленген 
қағаздар кигізіледі, қалған үш бала адасқан формулалар 
ішінен əр формуланы ретімен қойып көрсетеді. 

1.  

 
 
 
 
 
 
 
Топтық 
тапсырмалар 

Аяқталуы 
 

Өткенмен жұмыс  
Топтық жұмыс «Топта талқыла» əдісі. Əр топқа берілген 
теңдеулерді шешеді. 
 

(y – 476) – 1 056 = 1 549 (I – топ ) 

15 · (k – 10) = 255 ( II – топ ) 

(х-70) · 2 = 40 (III – топ ) 

Дескриптор: теңдеулерді қарап, талдай алады;  
Теңдеулердің орындалу ретін таба алады. 
ҚБ: Топтар бірін-бірі бағалайды 
 
Топтық жұмыс 
 
Əр топ өздері қалаған пішіннің суретін салып, боялған 
бөліктерін білдіретін бөлшектерді жазып көрсетеді. 
 
 
 
Дескриптор: боялған бөліктерін көрсететін бөлшектерді 
жазып, оқып береді. 
ҚБ: Топтар бірін-бірі бағалайды 
 
Үйге тапсырма: №12, 99-бет 
 
Кері байланыс.  
"Бес саусақ" əдісі 

Бас бармақ – Не үйрендім?  

Балан үйре к- Бүгін мен не жасадым жəне неге қол 

жеткіздім?  

Ортан терек – Бүгін кімге көмектесе алдым? 

Шылдыр шүмек – Қандай қиындық болды, оны жеңе алдым 

ба? 

Кішкене бөбек – Менің көңіл-күйім? 
Қорытындылау 
Əр топтың орындаған жұмыстарына байланысты жинаған 
смайликтер санын санап «алғыр» топты анықтау. 

 
 
 
 
Топтық 
тапсырмалар 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Өзін-өзі бағалау 
парағы 

 

16



                                                                                                   

 
ГККП "Городской Дворец школьников" г. Актобе 

Педагог дополнительного образования по классу фортепиано и концертмейстер 

– Алдабергенова Жулдыз Фаткуллиновна  
 
Тема урока: «Работа над музыкальным образом в произведениях» 
Цель урока: Формирование эмоциональной сферы личности через развитие 

образного мышления в единстве его содержания и средств фортепианной 
выразительности. Нахождение рационального пути к раскрытию музыкального образа 
произведения. 

Задачи: 
Образовательная: 
-На примере разнохарактерных  пьес  сформировать  представления о музыкальном  

образе, языке музыки, средствах музыкальной выразительности. 
Развивающая: 
-работать над выразительностью музыкального языка, преодолением 

исполнительских трудностей. 
Воспитательная:                                                                                                                                     
-воспитывать грамотный подход к работе  с нотным текстом , интерес  к изучению 

произведения, стремление к совершенству, учить слуховому  восприятию музыки, 
воспитывать любовь к ярким, выразительным средствам  исполнения. 

Музыкальный   материал 
1.  П. Цильхер «У гномов» 
2.  Л. Марченко «Охота на моль» 
3.  О. Гайрос – Фантастическая пьеса 
 
                                                            Ход  урока 

Здравствуйте, уважаемые преподаватели! Здравствуй, Дарина! Сегодня на  данном 
уроке будет показана работа на д     музыкальным образом в програмных  фортепианных 
произведениях. Рамки урока позволяют весь материал продемонстрироват ьо бобщенно. 
Сегодня на уроке мы поговорим о художественном образе произведения. Что же это за 
понятие  «художественный образ»? Это композиторский замысел. Это то, что  показано в 
музыке... это мысли, чувства  автора, отношение к своему сочинению. 
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Художественный образ в музыке раскрывается при помощи ср е  д  с  тв музыкальной  
выразительности. К средствам музыкальной  выразительности относится : темп, 
динамика,регистр, тембр, ритм, размер, гармон и  я  ,  лад,мелодия, интонация, фактура, 
штрихи, паузы, музыкальная форма произведения (совокупность всех муз. средств, 
выражающих содержание ). 

Работа над созданием художественного об раза - сложный процесс. Рождение 
художественного  образа произведения–  это раскрытие его характерных особенностей ,
его «лица». На сегодняшнем уроке мы на примере наших произведений проследим 
становление, выражение музыкального образа.                                                                                                                      

Работа над произведениями. 
«Сколько пьес, столько и разных способов работы». (К. Игумнов) 
-Сегодня на уроке мы будем учиться созда в  а  т  ь     образы при помощи  средств 

музыкальной выразительности. Мы много говорили о выразительных средствах, давайте 
подробнее рассмотрим этот процесс на примере П.Цильхер «У гномов» 

Преподователь: -это пьеса «У гномов», композитора П.Цильхера.Д арина, ты что –
нибудь узнала об этом композиторе ? 

Дарина: -Иоганн Пауль  Цильхер   – это немецкий педагог и композиторп-ианист. 
Жил и учился во Франк   фуртской музыкальной школе и консерватории на рубеже XIX и 
XX веков. Он создавал сборники пьес и для начинающих и для взрослых пианистов. 

Преподаватель: - А теперь сыграй, пожалуйста, нам эту пьесу.                                                                  
Дарина играет  в умеренном темпе 

Преподаватель: Характер музыки веселый. Мелодия звучит в высоком регистре и 
рисует маленьких веселящихся гномов. Штрих стаккато помогает нам представить как 
гномы прыгают и резвятсяА.  в конце мелодия затихает и переходит в средний регист 
давая понять что гномы удаляются . 

А кто же такие гномы? 
Дарина: -Гномы – это сказочные маленькие человечки, которые живут под горами в 

подземных красивых и богаты  х     дворцах. Они очень трудолюбивы, добывают руду, 
золото, серебро и драгоценные камни и обладают несметными богатствами, они славятся 
высоким мастерством, умеют изготавливать тончайшей работ ызолотые и серебряные 
украшения, посуду, украшенную драгоценными камнями – вазы, чашки и всякие 
волшебные вещицы. Они ведут скрытый образ жизни, т.к. люди всегда мечтали завладеть 
несметными богатсвами гномов. Гномы перестали  доверять людям и скрыли свой мир от 
людей. А еще они охроняют свои подземные  города от набегов троллей, гоблинов и 
драконов, которые не прочь захватить богатсва гномов и занять их пещеры и вступают с 
ними в битву. 

Преподаватель: - Ты так много знаешь про гном о  в  . А я знаю , что бывают еще 
садовые гномы, которые тоже живут под землей, но в лесах и садах   любят ухаживать за 
деревьями, травами и цветами. Они так же прячутся от людей и могут показаться только 
избранным добрым людям. По характеру гномы очень обидчивы и капризны, честны, но 
скрытны, справедливы и никогда никому полностью не доверяют и не верят. Они 
наделены сверхъестественной силой, носят длинные бороды и живут гораздо дольше, чем 
люди.  

Давайте  посмотрим как изображают гномов в скандинавских легендах. 
Преподаватель: - А как ты думаешь, каких именно гномов охарактеризовал Пауль 

Цильхер? 
Дарина: - Я думаю, что это гномы, которые живут в горах. И поэтому  я нарисовала  

такую иллюстрацию . ( Дарина показывает свой рисунок). Тут даже музыка передает 
характер работы  инструменто в  , когда гномы изготавливают свои украшения, как они 
стучат этими инструментами, изготавливая свои драгоценные изделия. 

Преподаватель: - Давай сыграем этот отрывок пьесы, где ты считаешь, что гномы 
изготавливают свои украшения. 

Теперь сыграй нам пожалуйста это произведение в темпе и та, к чтобы был виден 
композиторский замысел. 
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2. Работа над произведеним  Л.Марченко «Охота на моль» 
Преподаватель: «Охота на моль»- уникальное джазовая пьеса для фортепиано детям, 

на быстроту реакции и координацию. 
Автор пьесы , как я поняла композитор из Таганрога  ,   но в сети сведений об этом 

мало. Ноты для детей «Охота на моль» необычн ы  е  .   Фортепиано здесь чередуются  с 
хлопками в ладони, как будто мы хотим прибить моль, отсюда и название пьесы. Причем 
сами хлопки хитросделанные - различной чистоты, разнообразные по ритму, 
синкопированные. И как будто этого мало, в хлопках выписана динамика . Целые фразы 
нужно хлопать на крещендо, что такое крещендо,  попробовать прохлопать. 

3. Работа над произведением «Фантастическая пьеса «О. Гайрос 
-Что значит в твоем понимании –фантастика? 
-Что-то не реальное , необычное,  не существующее. 
-Дарина нарисовала свое представление о фантастике О.Гайроса. 
-Расскажи, что ты изобразила? 
-Теперь исполни произведение со всеми динамическими оттенками, верными 

штрихами, акцентами, выделяя тему то в правой руке, то в левой руке мелодию» веди». 
Исполнение произведения «Фантастическая пьеса.» 
Вы прослушали произведение,представили что то не земное. 
-Давайте погрузимся в мир фантазии и на первую долю попробуем сыграть 

ансамблем и дополнить картину. 
 Исполнение произведения с шумовыми инструментами . 
Подведение итогов урока: 
-А теперь давайте подведем итог сегоднящнему уроку. Что ты можешь сама сказать 

о нем? 
Высшая цель музыканта-исполнителя-достоверное, убедительное воплощение 

композиторского замысла, т.е создание художественного образа произведения. Мы 
сегодня с Вами убедились,что характер музыкального произведения на его образ самым 
непосредственным образом влияют средства музыкальной выразительности. 

Дарина понимает характер произведения, стиль, жанр, художественный образ. 
На уроке были заданы вопросы по теме и получены правильные ответы. 
Запланированный ход урока выполнен. На уроке при работе над музыкальными 

образами удалось добиться положительных результатов, цель урока достигнута. 
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Жамбылсакая область  
Город Шу 

Ясли сад ТОО «ƏСИЯ – ƏЛЕМІ» 
Воспитатель подготовительной группы «Гномики» 

  Чонтыбаева Алмагуль Абдижалиловна  

Образоательная област:  Социум
Раздел: Самопознания 
Тема открытого урока технологии: Мой Казахстан 
Цель:Закреплять представление о Казахстане как о дружной стране,развивать интерес и любовь к 

родному краю,воспитывать чувство патриотизма,гордость за свою Родину. 

Билингвальное обучение:Отан-Родина, Астана-- столица, страна - ел, флаг-ту, гимн - əнұран, герб 

- елтаңба. 

Оборудование:музыка, картинки, карта Казахстана, трафареты флага Казахстана, краски, губка, 

листочки. 

 

Этап занятия Деятельность учителя Деятельность учащихся 

1. Организационный 
момент 

Здравствуйте, ребята! 
Давайте встанем в круг радости и 
поздороваемся! 
Здравствуй,солнце золотое  
Здравствуй,небо голубое 
Здравствуй, матушка земля 
Здравствуй, Родина моя. 
 

Дети здороваются на трех 
языках, в круг становятся. 
 

Организационно 
побудительный  

Звучит гимн Республики Казахстан.  
Ребята,сегодня мы поговорим о нашей 
стране, о нашем родном крае,в котором 
мы живём. Как вы думаете, что такое 
Родина? 
Ребята, у нас есть карточки с заданиями,и 
если мы выполним все задания, то мы 
узнаем,что изображено будет на доске. 
1 задание 
 Вопросы-ответы. 
-Как называется наша Родина? 
-Кто является президентом Республики 
Казахстан? 
-Столица Республики Казахстан? 
-Назовите символы Казахстана? 
-Кто первый президент Казахстана? 
-Правильно,ребята. Казахстан-это наша 
Родина. У каждого человека есть своя 

Дети поют гимн 
Республики 
 
 
 
 
 
 
 
 
-Казахстан 
-Касым-Жомарт Токаев  
-Нур-Султан 
Герб,флаг,гимн 
Нұрсұлтан Назарбаев  
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Родина. Без Родины и без народа человек 
не может жить. 
2 задание. 
Молодцы,ребята, вы так хорошо знаете о 
Казахстане,расскажите стихотворения про 
Казахстан.  
А теперь давайте проведём физминутку. 
Физминутка "Хорошо ". 
Хорошо, что солнце светит? 
Хорошо 
 Хорошо, что дует ветер? 
Хорошо 
Хорошо, идти с друзьями? 
Хорошо 
Хорошо, прижаться к маме? 
Хорошо 
Хорошо в краю родном? 
Хорошо 
Хорошо там,где наш дом? 
Хорошо 
Хорошо кружиться в танце? 
Хорошо 
Хорошо быть Казахстане? 
Хорошо 
3 задание.  
Работа по картинкам. 
-Что вы видите на картинке? 
-Флаг каког цвета? 
-Что расположено на флаге? 
-Голубой цвет на флаге обозначает : 
ясное,безоблачное небо,мир и 
благополучие Казахстана.  
-Что вы видите в центре флага? 
Солнце обозначает покой и богатство  
нашей страны.А птица-это степной орёл. 
Орёл для казахского народа всегда 
считался самой главной птицей. 
Казахский орнамент символизирует 
культуру и традиции народа Казахстана.  
Давайте проведём  пальчиковую 
гимнастику "Моя страна". 
Посмотрю на карту  
Вот Казахская земля 
Есть леса тут и озера  
Горы,реки и моря 
Ты же Родина моя! 
4 задание. 
А теперь ребята,давайте с вами 
поработаем с красками и трафаретом, 
нарисуем флаг Казахстана. Я дам вам 
трафареты и губки.Будьте осторожны при  
работе с красками.  
-Молодцы ребята! 
 
5 задание  
Отгадать загадку. 

 
 
Дети рассказывают 
стихотворения. 
 
 
 
 
 
 
Дети имитируют 
движения, повторяют 
движения за воспитателем 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
-флаг 
-голубого цвета  
- Солнце и орёл.  
 
 
 
Солнце 
Дети активно отвечают на 
вопросы. 
 
 
 
 
 
Дети делают пальчиковую 
гимнастику. Повторяют 
движения за 
воспитателем. 
 
Дети рисуют флаг 
Казахстана при помощи 
красок и трафаретов. 
Ставят рисунки на 
подставку,чтобы 
высохли.Показывают 
рисунки. 
 
 
 
 
 
-Юрта. 
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В дома этом нет угла, 
До того она кругла. 
И такое вот жилище, 
Ты всегда в степи отыщешь. 
-Правильно,ребята. Какие вы молодцы, 
отгадали загадку. 
-Какой формы юрта? 
-Рассмотрим убранство юрты. 
--Что вы видите внутри юрты? 
-Правильно, ребята.  
Раньше казахи были кочевым 
народом,переезжали с одного места на 
другое.Её удобно было перевозить,потому 
что она складывается.  
6.задание. 
Какие вы знаете пословицы и поговорки 
про Казахстан. 

 
 
-Круглой формы. 
-Ковёр ,сундук, 
корпешки,круглый стол, 
домбыра. 
 
 
 
 
 
Одна у человека мать-
одна и Родина. 
Для Родины своей сил не 
жалей. 
Тот герой кто за Родину 
горой. 
Родина-мать,умей за нее 
постоять. 

Рефлексия А теперь посмотрите, что у нас 
получилось? 
Что это? 
Правильно ребята, это карта Казахстана. 
Какие города вы знаете в Казахстане? 
Молодцы,ребята.Что мы узнали сегодня 
на уроке? 
Поощряет всех за активное участие.(на 
доске с обратной стороны шоколад 
"Казахстан". 

 
-Карта Казахстана.  
 
Тараз,Алматы, 
Костанай,Павлодар,Актоб
е. 
Ответы детей. 
 
 
О своей Родине Казахстан 

 

Ожидаемый результат: 

Знать:первоначальные знания о стране,в которой родились и живут(предметы быта и традиции 

);стихи о Казахстане;государственные символы РК;города Казахстана. 

Иметь:устойчивый интерес к истории и традициям Казахского народа;эмоционально-

положительное отношение к родным местам. 

Уметь: любить и уважать Родину; видеть и понимать красоту окружающей жизни и природы 

Казахстана. Интонационно-выразительно читать стихи.Правильно строить предложения и 

высказывать свое отношение к родным местам. 
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Жамбылсакая область  
Город Шу 
Ясли сад ТОО «ƏСИЯ – ƏЛЕМІ» 
Воспитатель средней  группы «Күншуақ» 

 Гусеинова Сафура Хыдедаевна 
Образоательная област: Коммуникация. Познание. 
Раздел: «Развитие речи». «Ознакомление с окружающим». 
Тема открытого урока: В гости к солнышку 
Цель занятия – Формирование у детей элементарных представлений об изменениях в 

природе.  

Задачи - Закрепить знания цветов. побуждать называть цвета; закрепить знания 

геометрических фигур; закрепить понятия «большой»и «маленький» 

Билингвальный компонент: солнце – күн, сары - жёлты 

Этап занятия Деятельность учителя Деятельность учащихся 

1. Организационный 
момент 

Воспитатель – придумано кем-то просто 
и мудро при встрече здороваться доброе 
утро! Воспитатель – молодцы дети а 
теперь у нас круг приветствия, круг 
радости! Давайте встанем в круг. 
Приветствие  
Здравствуй солнце золотое!  
Здравствуй небо голубое.  
Здравствуй Вольный ветерок. 
Здравствуй маленький дубок. 
Здравствуй утро! 
Здравствуй день! 
Нам здороваться не лень. 

Сəлеметсізбе – здраствуйте 
– good mooning 
 
 
 
 
 
Дети выполняют действия. 

Организационно 
побудительный  

Дети, наступила весна, снег растаял, на 
улице появилась зелёная трава, на 
деревьях распускаются листочки, когда 
мы гуляем на улице солнышко 
пригревает нас  своими тёплыми лучами. 
Солнышко даёт нам тепло и свет.  
А теперь перейдём к нашей сегодняшней 
теме. Наша сегодняшняя тема связана с 
солнцем.  
Посмотрите на доске у нас картинка что 
это ?  
Дети а скажите мне солнышко какого 
цвета? 
-Правильно жёлтого. 
 А какого цвета будут лучики солнышка?  
-Правильно жёлтого.  
А какая фигура у солнышка? Может 
квадрат?  
 
А вы знаете для чего солнышку нужны 
лучики?  
Физминутка «солнышко» 
Вот как солнышко встает, 
Выше, выше, выше. (Поднять руки вверх. 
Потянуться) 

Дети слушают воспитателя. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Солнышко 
 
жёлтого 
 
 
жёлтого 
 
наше солнышко круглое, 
яркое, красивое.  
Для того чтобы греть нас.  
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К ночи солнышко зайдет 
Ниже, ниже, ниже. (Присесть на 
корточки. Руки опустить на пол) 
Хорошо, хорошо, 
Солнышко смеется. 
А под солнышком нам всем 
Весело живется. 
(Хлопать в ладоши. Улыбаться) 
Дети а теперь давайте вернёмся к 
весенним изменениям в природе 
посмотрим что вы запомнили из всего 
сказанного.  
- Молодцы, отлично. Сейчас мы будем 
работать, делать с вами аппликацию а 
пред этим нужно немного подготовить и 
наши ручки, чтобы они не уставали.  
Повторяем за мной пальчиковую игру .
Пальчиковая игра 
 Солнышко спит (пальчики сжаты в 
кулачок) 
Солнышко просыпается (разжимаем 
кулачок) 
Лучами нас обогревает (сжимаем и 
разжимаем пальчики) 
   И снова – засыпает  (сжимаем пальчики 
в кулачок) 
        (На повтор меняем руки) 
А теперь давайте сядем за стол. Дети это 
солнышко но оно пока без лучиков 
сегодня мы с вами будем делать 
солнышку лучики. 
Начнём клеить солнышку лучики, 
посмотрите на ваших листочках 
солнышко без лучиков, вам нужно 
доклеить лучики, чтобы наше солнышко 
засияло и заулыбалось.    Но я хочу вас 
предупредить, открывайте аккуратно 
крышечку от клей, нельзя попадать клеем 
в глаза. Нельзя класть в рот клей, после 
использования клея будем вытирать 
ручки о салфетку. 

 
Выполняют действия в 
соответствии с текстом 
стихотворения 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Выполняют пальчиковое 
упражнение в соответствии 
с текстом стихотворения. 
 
 
 
 
 
 
Дети выполняет  задание 
 
 
 
 

Рефлексия Молодцы дети. А теперь давайте 
закрепим и подитожим наше занятие.  
Какого цвета солнышко?  
Какую форму имеет?  
На что похожи лучики? 

 
 
 
жёлтого 
круглое 
 

 
Ожидаемый результат: 
Воспроизводят: умения отвечать на вопросы воспитателя предложениями, правильно 
называют диких животных, называют их отличительные признаки. 
Понимают: что необходимо говорить внятно неторопливо и достаточно громко. 
Применяют: навыки и умения говорить предложениями, отгадывать загадки, 
рассказывать потешку про солнышко. 
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    Бектурганова Куаныш Абди-Нагимовна,  

Алматы қаласы, Медеу ауданы,     

№19Жалпы білім беретін мектептің  

өзін-өзі тану пəнінің мұғалімі. 

Бөлім  Ынтымақты отбасы 
Педагогтың аты – жөні Бектурганова К.А. 
Күні  09.12.2021ж. 
Сынып: 4 Қатысушылар саны: 12                                           

Қатыспағандар саны: 
№ 14 
Сабақтың тақырыбы  Менің ұжымым 
Оқу бағдарламасына сəйкес оқыту 
мақсаттары 

Ұжымдағы адамгершілік құндылықтар 

Құндылығы  Сүйіспеншілік 
Қасиеттері Ұжымшылдық, бауырмалдық, татулық 
Сабақтың мақсаты Оқушыларға ұжыммен бірлесе жұмыс жасаудың 

маңыздылығын түсіндіре отырып, сүйіспеншілік 
құндылығының мəнін ашу. 

Міндеттері  1. Білімділік: Оқушыларға ұжымда татулықпен 
жұмыс жасаудың мəнін ұғындыру. 

2. Дамытушылық: Оқушылар бойындағы 
бауырмалдық қасиеттерін дамыту. 

3. Тəрбиелік: Оқушыларды ұжымшыл болуға 
тəрбиелеу. 

Сабақтың барысы  
Сабақтың кезеңі Педагогтың əрекеті Оқушының əрекеті Ресурстар  

Ұйымдастыру 
кезеңі.                
1. Жағымды 
көңіл – күй 
  (1-2мин) 

Бірлік, Татулық, Ұйымшылдық болып 3 
топқа біріктіру.  Ол үшін, оқушыларға 
берілген ашықхат ішінен бүгінгі 
сабағымызға қатысты мақал-мəтелдер 
қиындыларын құрастырып, топтарға 
бірігеді. Бетбелгімен жылы лебіз, тілектерін 
жеткізу. 5 Т – ережесі: 
1. Тəртіп. 
2. Талап.  
3. Тыныштық. 
4. Тазалық. 
5. Татулық.  

Топтарға бірігеді, 
жылы тілектерін 
жеткізеді. 
5Т ережесін еске 
түсіреді. 

Мақал-мəтел 
қиындылары, 
Тəуелсіздіктің 
30жылдығана 
арналған 
бетбелгі. 

 2.Алдын ала 
берілген үй 
тапсырмасын 
тексеру 

(əңгімелеу) 
(3-5мин 

«Ұжым деген не?» мəтінін оқып келу. 
Сұрақтар:  • «Ұжым» дегеніміз не?  

 • Өздеріңді ұжым деп санайсыңдар ма?    
Неліктен? 
 • Өздеріңде  осындай оқиғалар болды ма? 
Еске түсіріп,  əңгімелеп бер. 

Талдау бойынша 
сұрақтарға жауап 
береді 

Оқулық. 

wikipedia.org 

3.Жағымды ой-
пікір (дəйексөз) 
(3-4мин) 

Ұжымда болу-бақыт.                                         
Əдібай Табылды - 2 

ақпан 1926 ж.т.,  Жамбыл облысы, Тұрар 
Рысқұлов ауданы Жаңатұрмыс ауылы) – 

ақын, балалар жазушысы,  

Оқушылар 
бірнеше рет 
қайталап, 
дəптерге жазып 
алады. Талдау 

 

25



 
 

драматург,  педагогика ғылымдарының 
докторы, профессор, ҚР Білім беру ісінің 

құрметті қызметкері.                                                                          
Сұрақтар: Дəйексөзден қандай ой түйдіңіз? 

сұрақтарына 
жауап береді. 

3. Оқиғалар 
айту 
(Əңгімелесу) 

(4-8мин) 

Видео таспа көрсету, талдау. 
*Видео таспаға тақырып қою 
*Берілген қасиеттерді видеомен 

байланыстыра əңгімелеу. 

Оқушылар видеодан 
түсінгендерін 
қасиеттермен 
ұштастыра баяндайды 

Видеотаспа, 
https://youtu.b
e/CRJJY6sX4
Sk 

4. Шығарма 
шылық 
жұмыс.  
(12-15мин) 

1-топ. «Біздің сынып» тақырыбында 
берілген тірек сөздерден өлең құрастыру. 
2-топ. Өз сыныбыңның ережесін құрастыру.                                                      
3-топ.Берілген жағдаят бойынша сахналық 
көрініс қою. 
4- топ.«Аялы алақан» 3 топ бір-біріне 
сипаттама беріп, қасиеттерін жазып, 
талқылайды 

Оқушылар топпен 
жұмыс 
орындайды. 
 

 

5. Үй 
тапсырмасы 
(1-2мин) 

«Қорқыт» аңызын оқып келу. Оқушылар үй 
тапсырмасын 
жазып алады. 

оқулық 
 

6. Топпен əн 
айту          

(2-3мин) 
 

 «Жан досыма» (Əні: Ж.Қаржаубаев, сөзі: 
М.Кенжетайұлы, Ж.Қаржаубаев) 
 Жаныңмен қауырсындай, 
Сынақтан ауырсынбай, 
Дос керек өту үшін 
Сағың сынбай. 
Өмірдің бар бағалы, 
Досыңсыз бар ма мəні? 
Бұл əнім жан достарға арналады. 
Қайырмасы: 
Көтерші, досым, еңсеңді биік ұста, 
Шаттықтың күйі қысқа болса да, досым. 
Қуантшы төріме еніп, 
Досым деп сені көріп, 
Маған да ел еміреніп тамсанады. 
Қайырмасы: 
Сен үшін əн жазамын, 
Сыйлаймын əн ғажабын, 
Қосылсын осы əніме 
Бар қазағым. 
Досымның аты дара, 
Болмысы заты дара, 
Өзіңдей досты туған батыр ана. 
Қайырмасы: 
Бақытты кешіңе мен, 
Айтпасам қосып өлең, 
Жаныңда дос боп жүрмін 
Несіне мен. 
Дарасың сен мен үшін, 
Данасың сен мен үшін, 
Сен үшін сайратайын кеуде құсын. 

Оқушылар 
мұғаліммен бірге 
əн шырқайды 

Тақтада əн 
мəтіні 
көрсетіледі 
 
 

7. Сабақтың 
қорытынды 
сəті.  (1мин) 

Бүгінгі сабақтан игерген жақсы қасиеттерді 
көңілімізге түйіп, жүрегімізде сақтайық. 

Сабаққа белсене 
атсалысқан 
оқушыларды мадақтау. 
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Алматы қаласы, Медеу ауданы, 
 №19 Жалпы білім беретін мектептің  
дене шынықтыру пəнінің мұғалімі: 

Азимова Гульстан Абилкакимовна 
    

 Сабақ: Спорттық ойын.                                
Сабақтың   тақырыбы: Волейбол. 
Допты екі қолмен жоғарыдан, төменнен 
алу,  беру тəсілдері  

Мектеп: №19 ЖББМ 

Күні:    15. 02. 2022 Мұғалімнің аты – жөні: Азимова Г.А. 
Сынып: 10 «А» Қатысқандар: 16          Қатыспағаны:  
Оқудың негізгі 
мақсаты 

Допты екі қолмен жоғарыдан, төменнен беру. Допты төменнен жəне жоғарыдан  
қабылдау жəне де тордан ұру тəсілдерін үйрету. 

Осы сабақ 
арқылы жүзеге 
асатын оқу 
мақсаттары 

10.1.3.3.  Арнайы спорттық техникаларды дамытуда жүйелі қозғалыс тіркесінің 
дағдысын жəне бірізділігін құру, түрлендіру жəне бағалау 

Оқушылардан 
күтілетін нəтиже 

Көптеген оқушылар: Волейбол ойынын ойнай алады, волейбол ережелерін  біледі, 
допты қабылдай алады.соққы жасау əдістерін үйренеді. 
Кейбір оқушылар: Жоспарлар жəне баламаларды талдау үшін проблемаларды жою 
əдістерін қолданады. Дене қимыл-қозғалыстарын  қарапайым жаттығулармен 
байланыстыра , волейбол ойынында  допты қабылдау шеберлігін арттырады. 

Тілдік мақсат 
 

Оқушылар: Барлық оқушылар волейбол ойнай алады сөздік терминдерді біледі. 
Пəнге қатысты сөздік қор мен терминдер:  Аут, Таймаут, Орын алмасу, Доп, Тор, 
Нетбол- доп қосу кезінде торға тиіп түскен доп. Тай Брейк- 5 ші кезең  т.б. 

Баалау критерийі Қауіпсіздік техника ережелерімен танысып, жаттығуларды орындайды 

Құндылықтарды 
дарыту 

Оқушыларды Отансүйгіштікке, адамгершілікке баулу. 

Сабақтын барысы 

Сабақтың 
жоспарланған 
кезеңі 

Педагогтің əрекеті Оқушының 
əрекеті 

Ресурстар 

Сабақтың басы 
Ұйымдастыру 
кезеңі 
Қызығушылықты 
ояту 
8мин 

Сапқа тұру, 3 тілде салемдесу, түгендеу,сап 
түзеу, тік тұру,  рапорт беру. Сабақтың 
мақсатын түсіндіру.  
Қауіпсіздік ережелерді қайталау. 
 
Жүру жаттығуларын орындау 
А). Қолды белге қойып  аяқтың ұшымен жүру 
Ə). Қолды желкеге қойып аяқтың өкшесімен 
жүру.  
Б). Қолды белге қойып  аяқтың  сыртымен 
жүру.  
В). Қолды белге қойып аяқтың ішімен жүру. 
Г). Қолды белге жартылай отырып, толық 
отырып жүру.  
Жүгіру жаттығулары. 

- Белгі бойынша кері бағытта 
- Оң иықпен алға жүгіру 
- Сол иықпен алға жүгіру 
- Артпен 
- Жылдам 
- Қолды алдыға қойып, тізені көтере 

жүгіру 
- Қолды бүйірде  аяқты артқа серпи 

жүгіру 
Тыныс алу жаттығуларын орындау .
Жалпы дамыту жаттығуларын орындау. 

- Саптық жаттығуларды орындау. 

Жаттығулар 
жасау арқылы 
денелерін 
қыздыру 

жалауша, 
ысқырық, 
кедергілер,  
 доп 
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- Оңға,солға, кері айнал,жүріп келе 
жатып калонаға бөліну 

Сабақтың ортасы 
30мин 

Оқушыларды екі топқа бөліп, əр топқа бір 
доптан беріп қабырғаға жоғарыдан допты 
алақанмен соғу. Бұл əдісті орындай отырып, 
əр оқушы допты алақанмен жоғарыдан беруді, 
қабылдауды меңгереді.  
Екі оқушыға бір допты беріп, допты төменнен 
қабылдау, төменнен тура беру жаттығуларын 
орындату.   
Допты жоғарыдан жəне төменнен 
қабылдауды меңгерту. 
 Дескриптор 
1.қауіпсіздік ережесінің орындалуына 
2.допты жоғарыдан қабылдау техникасына 
3.допты төменнен қабылдау техникасына 
Оқушылар бір-біріне   қарама-қарсы  4-5 метр 
қашықтықта тұрып допты жоғарыдан 
қабылдау жаттығуларын орындайды.Ойыншы 
бастапқы қалыпта тұрады, серігі допты оның 
қолына лақтырады, ол серігіне жоғарыдан екі 
қолымен жоғарыдан қабылдау əдісін 
орындайды.Яғни допты жоғары лақтырып, 
қайтадан бастапқы қалпымен допты 
жоғарыдан қабылдайды ары қарай серіктесіне  
көтеріп беру. Оқушылар орын алмасып 
тұрады. 
Əр топ оқушылары шеңберге тұрып топ 
басшысы ортадан допты лақтырып беру 
арқылы жаттығу орындалады.Допты 
жоғарыдан қабылдау тек саусақпен 
орындалады.  

 
Ойыншының екі қолмен төменнен допты 
қабылдау тұрысын қайталау. 
Əріптесімен төменнен берудегі орындалатын 
жаттығулар жоғарыдан  тура берудегі 
жаттығулар орындалады, тек төменнен 
қабылдау арқылы орындайды. Осылай 
ойыншы допты жоғары алға, жоғары жанына 
лақтырады, ойыншы допқа жүгіріп шығып 
допты төменен қабылдап, қайта береді.Допты 
енкейген қалыпта білекпен қабылдайды, жəне 
кеудемен құлап қабылдауға болады.    
Сабақтың бітуіне 15 минут қалған кезде 
тордан ұру жаттығулары орындалады. 

Допты 
жоғарыдан, 
төменнен 
беруді меңгеру 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
Доп,  
 
ысқырық, 
 
 жалаушалар 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 

Сабақтың соңы 
 

Спорт залда жай жүгіру, жүру тынысты 
қалыпқа келтіру жаттығулар орындау  сапқа 
тұру.Өткен сабаққа қорытынды жасап, 
оқушыларды бағалау. 
Үйге тапсырма. Үйде доппен жаттығулар 
жасау, қысқа қашықтыққа жүгіру. 

 ысқырық 
 

Қорытынды   Сабақ соңында нəтижелер қорытындыланып,  
не білгені, қалай жұмыс жасағандары 
талқыланады. 
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Бастауыш сыныпта шет тілін оқытудың жалпы ерекшеліктері 

 
Жалпы біздің өмір сүріп жүрген қоғамымыз көпұлтты,көптілді,көпмəдениетті 
қоғам.Жалпы осы қоғамға дамыған, көп тілді меңгерген тұлғаларды дайындау 
өзекті мəселелердің бірі. Біртұтас əлемдік білім берудің мақсаты –жеке тұлғаны 
дайындауға бағытталған.Сонымен қатар біздің білім беру туралы заңында да былай 
деп айтылған Білім беру жүйесінің басты міндеті- ұлттық жəне адамзаттық 
құндылықтар,ғылым мен практика жетістіктері негізінде жеке адамды 
қалыптастыруға жəне кəсіби шыңдауға бағытталған білім алу үшін қажетті 
жағдайлар жасау,оқытудың жаңа технологиялар еңгізу,білім беруді 
ақпараттандыру,халықаралық ғаламдық  коммуниациялық желілерге шығу 
Ағылшын тілін ерте жастан бастап оқытудың мақсаты, ең алдымен, оқушының 
жеке қабілеттерін ашу,шет тілінде еркін қарым қатынас жасауға 
уйрету,комуникативті даму білікткілігін арттыру,көп тілде сөйлесуге уйрету 
Бүгінгі кезде ағышын тілін білу заман ж   ə н  е уақыт талабы.Ал  бейресми түрде 
орныққан ағылшын тілін уйрену ,еліміздің бəсекеге қабілеттілігін шыңдай 
түседі.Шет ел азаматтарының арасында өзінің алғырлығын,білімділігін дəлелдеу 
үшін де ағылшын тілін білу қажет.Ғалымдардың айтуы бойынша бала 5-7жас 
аралығында ақпаратты қабылдау деңгейі өте жоғары.Сондықтан елімізде Білім 
жəне ғылым министірлігі  - 1ші сыныптан бастап шет тілін оқуды бағдарламаға 
қосты.Олар аптасына 1сағат,жылына 33 сағат оқиды.Бұл сол жастағы балалардың 
деңгейіне қарай еуропалық тілд  і    меңгерудің қарапайым тəсілімен жүзеге асып, 
қарастырылып қойылған.Мен кəсіби мемлекеттік сараманнан откен  Ахмет 
Байтұрсынов атындағы  № 10 жалпы орта білім беретін м   е  к т  ептегі 1 сынып 
оқушылары «Алматы  кітап » баспасынан шыққан оқулықпен оқиды. Авторлары 
Волкова жəне Рахимжанова. Онда əр сабақта өткен əріптерді қайталау үшін СD 
бар.Онда əндер,тақпақтар ,диалогтар, жұмбақтар мен қызықты сұрақтар 
бар.Оқулык 8 бөлімнен тұрады.Əр бөлімде 4,5 сабақ бар.Аптасына сағат оқыту 
арқылы бастауыщ сынып оқушыларына  ағлышын тілін өз дірежесінде игеру өте 
тардық етеді.Əр сабақ сайын жұмыс дəптерлеріне əртүрлі шығармашылық 
тапсырмалары берілген,онда оқулықта уйренген əріптерді жазу, оларды дəптеріне 
салу,тиісті əріптерді орнына қою немесе астын сызу,түсіп қалған əріптерді 
салу,сəйкестендіру,суретті  салу жəне бояу, лексикалық сөздерді суреттермен 
сəйкестендіру сияқты түрлі,оқушылардың коммуникативті таным түйсігін 
дамытуға арналған қызықты жəне жас ерекшеліктеріне сай тапсырмалар бар. Бұл 
пəнді оқытуда оқушылар шет тілін д  е  г і атаулармен, кұбылыстармен танысады. 
Танысу ауызша жəне жазбаша түрде жүреді. Осы екі түрді меңгеру шет тілін 
игерудің тəжірибелік максаты болып табылады. Ягни, оқушы шет тілін ауызша 
жəне жазбаша түрде пайдалана білуі тиіс. Шет тілін тыңдап түсіне  б  і л  у     ж   əне 
сөйлей білу ауызша түрге жатады. Жазбаша түрге тілдің жазбаша түрін пайдалана 
білу немесе жазу жəне шет тілінде жазылган мəтінді оқи білу жатады. 
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Павлодарская область, Баянаульский район, 

Баянаульская средняя общеобразовательная  

школа №2 имени Шапыка Шокина 

учитель английского языка: 

Солтанова Эльмира Талгатпековна. 

«В рамках обновленного содержания образования  особенности преподавания 
английского языка» 

 «Народ Казахстана во всем мире пользуется тремя языками 

высшее образование должно быть признано страной.» 

Н. А. Назарбаев 

Межнациональное согласие-основа государственной стабильности. Мир, 
солидарность представителей различных национальностей в нашей стране являются 
примером для других стран. С первых дней независимости, когда страна стала суверенной, 
языковая политика реализуется под непосредственным руководством главы государства 
Н.Назарбаева в взвесенном и конструктивном ключе. Как отметил глава государства, в 
Послании народу Казахстана «повышение благосостояния народа Казахстана-главная цель 
государственной политики«, ставя перед правительством задачу ускорировать реализацию 
культурного проекта» Триединство языков", он обратился к особому вниманию на 
необходимость повышения качества преподавания казахского языка как государственного 
языка, консолидирующего все наше общество. 

Вместе с тем, в условиях динамически развивающейся глобализации образования и 
науки, экономики, бизнеса, политики, конкуренции в целом, глава государства ставит перед 
собой задачу знать три языка. Перед подстраивающимся поколением стоит задача вычесть 
несколько языков[1]. 

Наша цель: развитие творческих способностей учащихся. Знать свой родной язык, 
учить уважать и уважать другие языки. Учиться учащихся к поиску.Знание 
государственного языка-долг, изучение других языков-право. В настоящее время в школах 
по обновленной программе английский язык изучается в 1-х классах. В основном цель 
раннего обучения английскому языку является закладка учащегося основами общения на 
английском языке. Преподавание английского языка с раннего возраста повышает 
коммуникативное развитие учащихся, позволяет стимулировать интерес учащихся, 
позволяет говорить сразу на многих языках. А владение английским языком, неофициально 
закрепленным в качестве мирового языка, повышает конкурентоспособность наци.  Знание 
английского языка сейчас-требование времени. 

Чтобы понять главную роль мотивации в обучении иностранному языку, педагогам 
в образовательных учреждениях необходимо хорошо знать ее основные методы и приемы, 
структуру. При рассмотрении проблемы мотивации и поиска пути формирования не всегда 
есть возможность ее рассмотреть, так как формирование мотивации происходит в процессе 
каждого урока в том, что она не передается от учителя к учителю. Формирование 
мотивации-это, во-первых, проявление чувства внутреннего энтузиазма к занятию и 
саморазвитию мотивационной ценности среды, осознавая все. 
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изучается по учебнику «Smile».   Особой книгой являются учебная книга и диски 
для развития навыков говорения и аудирования, рабочая тетрадь с заданиями по письму и 
книга для учителя с указанием каждого урока и различных приемов, с наглыми пособиями 
по теме [2]. 

Эффективность обучения иностранному языку зависит не только от обучаемых, но 
и от стратегии обучения. При сочетании этих стратегий можно добиться максимальной 
эффективности. Важным фактором для достижения этой цели является следующее: 
совершенствование эффективности педагогической деятельности учителя по отношению 
к обучающемуся или учителю и отношение в условиях социально - психологической 
разобщенности на уровне. На уроках изучения языка развитие навыков аудирования, 
чтения, письма, речи учащихся должно осуществляться в ходе урока, и больше внимания 
уделяется слушанию, речи учащихся, чем письму, так как в этом возрасте большое 
количество детей запоминают на слух, зрение.  Помощь родителей в начальной школе 
также очень важна. Если они ежедневно повторяют домашние слова, которые они усвоили 
сегодня на уроке, то на следующем уроке дети будут свободно использовать их, не 
забывая об этом. Для достижения поставленных целей необходимо совершенствовать, 
развивать речевые навыки младших школьников и использовать на уроке игровые формы. 
Ведь игра-это организованный урок, требующий сил настройки, мышления. Каждый раз 
игра предлагает принять решение, потому что есть цель победить. При решении этих 
вопросов формируется мыслительное творчество. Учащиеся с низшей подготовкой по 
языку, а не по знаниям, полученным по представлению, могут быть первыми в игре, так 
как их находчивость, собранность проявляются в игре. Например, если я даю один урок 
для 1-го класса, то «About myself» - это представление себя и своей семьи. На эту тему 
ученик знакомится с членами семьи. В процессе познания полнота кладет строкой «This 
is» и местоимением «my». Также с диска к учебнику учатся слушать, говорить и говорить 
наглядно. Подход «напиши и покажи» позволяет использовать в процессе общения 
ресурсы иноязычного слова учащихся [3]. 
Этот подход также является универсальным подходом, который используется для 

закрепления лексики и грамматики. Интересностью песен для учащихся является то, о чем 

они говорят, в какой форме звучат мелодии. Песни информируют учащихся о чем-то, 

интригуют, то есть побуждают занять первое место в общении. Эту ситуацию учащиеся 

проговаривают через творческую работу, т. е. рисовали и записывали членов семьи, 

используя в начале объясненную структуру. Здесь наблюдается полная занятость 

учащихся. После этого в процессе рисования дополнительно исполняется песня, 

повышается настроение участников ОУ, повышается мотивация к занятиям, интерес к 

занятиям. То, что мы видим в этом уроке, заключается в том, что каждая тема 

сопровождается песней, и видео-баяном этой песни. Учащиеся при изучении песен 

получают новую информацию, способствуют формированию творческих интересов. 

Например, учащиеся, изучая стихотворение, знакомятся с названиями частей тела и 

органов чувств, на английском языке. Нельзя не упомянуть об эстетической мотивации. 

Особенно эстетическая мотивация-развивает мышление,формирует настроение, 

мышление, положительные чувства.  Все это происходит только в том случае, если 

учащиеся с любовью и интересом исполняют стихотворение на иностранном языке. В 

процессе обучения языку песни-как нетрадиционный праздничный элемент-оказывают 

свое влияние на эмоциональную среду (пространство) обучающихся. При использовании 

языкового творчества в мелодической форме, материал быстро заучивается и снимает 

усталость.  При отборе содержания учебного материала лучше брать быстро заучиваемый, 

эмоциональный, красочный материал.  В материалы урока целесообразно включать 

конкретных персонажей. Большой интерес у обучающихся вызывают коммуникативные 
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уроках английского языка помогают овладеть новыми словами, а полученные 
коммуникативные методы-один из самых любимых учащимися методов на уроке. Несмотря 
на большое количество различных методов и приемов в обучении английскому языку 
младших школьников, возникают некоторые трудности. В преподавании английского 
языка базируются возрастные особенности в начальной школе (1-2 класс): быстро 
утомляются, снижается уровень внимания, памяти. Вместе с тем, к основным трудностям в 
развитии коммуникативных способностей можно отнести следующие мотивационные 
проблемы: [4]. 

· Отсутствие языковых и речевых средств у учащихся при решении 
поставленных задач. 

· Учащиеся по некоторым причинам не участвуют в коллективном 
наблюдении на уроке. 

· Учащиеся не переносят длительности общения на иностранном языке, 
особенно если речь идет о слабоуспевающих учениках. 
В связи с этим необходимо давать детям задания, которые не отнимают много сил с 

учетом их физико-психологических особенностей. На начальном этапе обучения 
английскому языку для каждого занятия используются танцы и различные виды движений 
(тонизирующие моменты). При их использовании каждому ученику ставится цель 
сохранения языкового материала. Использование стихотворений, стихов способствует 
сохранению основных грамматических образцов в повседневной практике. Вместе с тем, в 
процессе обучения повышается интерес к предмету и развивается увлекательная игра.  

Выборочный урок (нетрадиционный урок) разнообразен, т. е. используются 
нетрадиционные методы обучения, которые не только повышают уровень обучения детей, 
но и способствуют раскрытию других способностей. В частности, способность 
декларировать стихи, развивать речевые навыки, показывать ситуацию, рассказывать стихи 
на иностранном языке, выражать свою точку зрения в речи, информировать о 
происходящем,сохранять культуру речи, всесторонне знакомиться с традициями и 
культурой англоязычных стран. Не только в процессе урочного творчества учащихся, т. е. 
во время урока, основными видами являются произношение, чтение, письмо на 
иностранном языке, но и должно быть живое, активное общение с учителем друг с другом. 
Для повышения интереса детей к иностранному языку необходимо хорошо организовать в 
учебном процессе активность к занятиям.  Отмеченные методы и приемы способствуют 
развитию познавательного интереса у младших школьников. Особенно эффективным в 
этом возрастном аспекте будет развитие познавательного интереса. 

В заключение, основной целью программы « Трехязычие языков» является 
повышение конкурентоспособности государственного языка – казахского до уровня 
русского и английского языков. Стремление подрастающего поколения изучать три языка: 
Казахский – государственный язык, русский язык как язык межнационального общения и 
английский язык как международный – продиктовано требованием времени, 
необходимостью для будущих поколений. Исходя из этого, в рамках программы 
полиязычного образования мы должны накопить опыт освоения трехъязычия и подняться 
на мировой уровень. Это позволит расширить участие учащихся в международных 
проектах, укрепить научные связи с зарубежными партнерами, получить доступ к 
источникам информации на иностранных языках. Сегодня необходимо качественное 
образование и воспитание, сочетающее национальное духовное достояние с передовым 
мировым мышлением. 



Тапалова Сезім Нағымғалиқызы 
БҚО Казталов ауданы 

Сарықұдық негізгі орта мектебі 
Бастауыш сынып мұғалімі 

 
 

      Математика 36-сабақ  
 

Бөлім: Жазбаша көбейту жəне бөлу 

Мұғалімнің  аты-жөні Тапалова Сезім Нағымғалиқызы 

Күні: 08.04.2022 

Сынып: 3 Қатысушылар саны:13 Қатыспағандар саны:0 

Сабақтың тақырыбы Разрядтан аттамай үш таңбалы санды бір таңбалы санға жазбаша 
көбейту жəне бөлу 

Оқу бағдарламасына 
сəйкес оқыту 
мақсаттары 

3.1.1.3 үш таңбалы сандардың разрядтық жəне кластық құрамын жəне 
разрядтық бірліктердің жалпы санын анықтау, разрядтық қосылғыштар 
сомасына жіктеу 

Сабақтың мақсаты үш таңбалы сандардың разрядтық жəне кластық құрамын жəне 
разрядтық бірліктердің жалпы санын анықтайды,разрядтық 
қосылғыштар жіктейді 

      Сабақтың барысы 

Сабақтың 
кезеңі/ 
уақыт 

Педагогтің  əрекеті Оқушының 
əрекеті 

Бағалау Ресурстар 

Ұйымдаст
ыру,  
өзін – 
өзі 
тексеру 
 
3 мин 

Ынтымақтастық атмосферасын 
қалыптастыру мақсатында оқушылар  
-Сабақты біз бастаймыз...-сөзін əр 
топ өз беттерінше жалғастырады. 
І-топ 
ІІ-топ 
ІІІ-топ 
Оқушыларды топқа бөлу 
«Разрядтар» əдісімен сандарды өсу 
ретімен орналастыру арқылы топтар 
өз аттарын шығарады.  
Өткен тақырыпқа шолу: 
Үйге берілген оқу тапсырмасын 
тексеру. 
Оқу материалын жариялау: 
- Бүгінгі сабағымызда өз білімдеріңді 
тексеру мақсатында берілген   
тапсырмаларды орындайтын боламыз. 
Оқу мақсаты жарияланады. 

Ширату 
өлеңдерін 
оқиды. 
 
 
 
Топқа бірігеді. 
 
 
 
 
 
 
 
Үй 
тапсырмасын 
тексертеді. 
  

 
 
 
 
 
 «Ауызша 
мадақтау» 
əдісімен бағалау. 
Жауабын 
толықтыру. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Жаңа 
білім 
10 мин 
 
 

(Д) 1- тапсырмада тақтамен жұмыс 
жүзеге асады. 
Өрнектірді мəнімен 
сəйкестендіріп,Абай Құнанбаевтың 
ескерткіштерінің қайда орналасқанын 

 
Тапсырманы 
тақтаға 
орындайды.  
 

Дескриптор: 
1.Өрнектердің 
мəнін табады.3 
балл 
2.А.Құнанбаевты

Оқулық, 
дəптер 
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2 мин 
 
 
15 мин 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

анықтау.  
Оқушыларға бағалау парақтары 
беріледі сол парақтарға сəйкес 
оқушылар өздері орындаған 
тапсырмаларға 5 ұпайдан қосып 
отырады. 
Өздік жұмыс: 
2-тапсырма  
Амалдардың орындалу ретін 
анықта.Оларды баған түрінде жаз 
жəне есепте. 
800-223*3= 
444*2-378= 
3-тапсырма Мазмұнды есептер 
шығару 
Дүйсенбі күні-112 оқырман 3 кітаптан -
Сейсенбі күні 114 оқырман 2 кітаптан  

Шешуі: 

Жауабы:в 

4-тапсырма 
Топтық жұмыс: «Постер» əдісі 
арқылы жүреді 
І топ №4 есеп 
ІІ топ №5 есеп 
ІІІ топ №6есеп 
Топтарға қолқа салу: 
І топ А.Құнанбаевтың қарасөзін айту. 
ІІ топ А.Құнанбаевтың табиғат 
жайлы өлеңін оқу. 
ІІІ топ А.Құнанбаевтың аударған 
мысалын оқу. 
Сергіту сəтінде А.Құнанбаевтың 
«Желсіз түнде жарық ай» əуенін 
караоке де орындайды. 
Саралау тəсілі «Қарқын» арқылы 
жүзеге асады 
Кейбір оқушыға: 
Қарқыны төмен оқушыларға 
карточкалар таратып беріледі. 
(Ж, Ж)  7- тапсырма 
 «Ойлан, жұптас, талқыла» əдісі. 
 Амалдардың орындалу ретін 
анықтаңдар. Баған түрінде жаз жəне 
есепте. 
900-103*2+170 
121*4+298 
120+331*2 
210+221*2-303 
910-232*3+119 
920-241*2-169 
арқылы өтеді.Əр жұп өз жұбының 
есебін тексереді. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Оқушылар 
өздік 
жұмысты 
дəптерге 
орындайды. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Əн айтады. 
 
 
Тапсырмалар 
орындайды.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ң ескерткіштерін 
орналастырып 
қай қалада 
орналасқанын 
анықтайды 2 
балл. 
 
Кері байланыс 
«Алтын балық» 
əдісімен жүреді. 
 
Дескриптор: 
1.Амалдардың 
орындалу ретін 
анықтайды.5балл 
2.Баған түрінде 
есептейді5 балл 
3.Есептердің 
шартын жазады, 
шешуін 
табады.10балл 
 
Кері байланыс: 
Ауызша 
«Микрофон» 
əдісімен жүреді. 
Оқушылар əр 
топтан шыққан 
оқушыларға 
«Микрофон» 
əдісі арқылы кері 
байланыс беріп 
кемшіліктерін 
жеткізеді 
 
 
Дескриптор: 
1.Мазмұнды 
есептің шартын 
жазу арқылы 
шешімін табады. 
2.Өрнектер 
бойынша есептер 
құрастырып 
оларды 
шығарады. 
 
 
 
Дескриптор: 
1.Есепті баған 
түрінде жазып 

 
 
 
 
 
 
 
«Алтын 
балық» 
əдісі. 
 
Оқулық 
 
 
 
 
 
 
 
Микрофо
н 
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Бекіту 
10 мин 
 
 
 
 

(Ж)  8- тапсырма «Кел, ойнайық!» 
ойыны, дəптермен жұмыс. 

2ц 60кг= 260кг 

2ц 6кг= 206кг 

520кг=5ц 20кг 

98дм=9 м 10 дм 

2сағ 2мин=122 мин 

3 сағ 4мин=184 мин 

7сағ 30 мин= 450 мин 

3м=30дм=300см 

 
 
 
 
Тапсырмалар 
орындайды.  
 
 
 
Смайлик əдісі 
арқылы өтеді. 
Бағалау 
парағындағы 
ұпайларын 
санау арқылы 
өздерін 
белгілейді 

есептейді. 
2.Дұрыстығын 
тексереді 
5 балл.  
 
 
 
 
 
 
Есеп шешуін 
табады-5балл.  
 
 
 
Бос орындарды 
толтырады-
5балл. 
 
 
 

Кері 
байланыс 
5 мин 

Кері байланыс: «3Қ»  əдісі бойынша 
өтеді. 
-Құнды болған іс-əрекет 
-Қиын болған іс-əрекет 
-Қызықты болған іс-əрекет 
Оқу тапсырмасы: 56-бет №9. 

Кері байланыс 
жасайды.Оқу
шылар 
сабақтан алған 
əсерлерін 
стикерге 
жазып 
жапсырады 

ҚБ қойылады. Стикер 
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Жамбыл облысы, Шу қаласы,  
ЖШС «ƏСИЯ – ƏЛЕМІ» бөбекжай бақшасы.  

Логопед:  Касымова Ақтота Кусанкуловна . 
 
Тақырыбы: Менің достарым  
Мақсаты: Балалардың арасында жағымды қарым – қатынас орнату, бір – бірін сыйлауға, адал 
досболуға жəне қоршаған ортамен дос болуға үйрету.  
Міндеттері: 
 1.Адам қарым – қатынасындағы достық ұғымы туралы түсінік беру.  
2.Балалардың арасында достық сезімдерін дамытуға ықпал ету 
3.Балаларды сыйластыққа , əдептілікке, шынайылыққа, адалдыққа тəрбиелеу.  
 
І.Сəлемдесу   
ІІ.Шаттық 
шеңбері  

Балалар, бəріміз шаттық шеңберіне жиналайық. Енді бір – бірімізге бүгінгі 
күніміз көңілді өтуіне тілектер айтайық 
(балалар достарына арнап бірі – біріне бүгінгі күннің көңілді өтуіне арнап 
тілектерін айтады) 
Сабағымызда достық жырын айтайық 
1.Достық дегенді қалай түсінесіңдер? 
2Шын досты қалай білуге болады 
3.Өз досың туралы не айтасын 
4.Дос болу үшін адам қандай болуы қажет 
Жетекші сұрақтар: 
Балалар сендер достық деген сөзді қалай түсінесіңдер? 
Сенің досын кім? 
Сен ол туралы əңгімелеп бер бізге 
Достық тек адамдар арасында ған болады ма? 
Сендер мына мақалды қалай түсінесіңдер? «Көп ақшакң болғанша , көп 
досың болсын» 

ІІІ мəтінмен 
жұмыс 

«Екі дос» ертегісін үнтаспадан тыңдау.  
Ертеде ел арасында жаугершілік жиі болатын кезде қазақтың екі жауынгері 
төс қағысып дос болады. Бірде əскерлер бір өзеннің бойында қос тігіп 
дамылдапты. Тұтқиылдан жаудың қалың қолы шабуыл жасапты. Малды 
айдап, мүліктерін тиеп кетіпті. Қолға түскен азаматтарды айдап əкетіпті. Əлгі 
екі достың біреуі жау қолына түседі. Досынңың қолға түсіп қалғанын естіген 
екінші батыр күздің қара суығын елеместен өзенді малтып өтіп жау жатқан 
жағаға келеді. Аңталаған жау əскерлері оны тарпа бас салады. Жауынгер өзін 
қолбасына апаруды өтінеді. Алыпкелген сон ол Жаудың қолбасына  
-Мен қолдарын түскен бір жауынгерге құн төлеп сатып адуға келдім. Менің 
оған айырбастап берер мал – мүлкім жоқ. Бірақ нəре беремін, ол өзімнің 
өмірім. Досымды босатыңдар, ол үшін менің өмірімді олыңдар дейді.  
Қолбас ы ойланып отырып оны сынамақ болады да.  
-Жарйды мен сені қыршыныңнан қимай ақ қоояйын, маған сол өміріннің бір 
бөлшегін ғана берсен болады, - дейді.  
-Ол не дейді, досын құтқаруға асыққан жігіт. 
-Маған сенің көздерін керек , - дейді қолбасы.  
-Екі көзінді ойып аламын, 
-Ол да болсын көзімді ал да, досымды тезірек босат дейді. Жігіт бұл сыңнан 
сүрінбей өтеді. Əлгі жауынгер тұтқыннан босаған досының иығына қолын 
салып, зағип күйі қуанып күлімдеп келе жатады. Мүны көрген жаудың 
қолбасы «Мынандай ерлері бар халықты тұтқиылдан келіп қапыда бас салған 
жағдайда болмаса бетпе – бет ұрыста жеңу қиынға соғады, - деп түйеді. 
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Сөйтіп өз əскерлеріне шегінуге бұйрық беріпті.  
 
Сұрақтар 
Екі жауынгер қалай дос болыпты? 
Қазақ жауынгері досын тұтқыннан құтқару үшін не деді? 
Қолбасы оны қалай сынамақ болды? 
Бұлар қалай достасты? 

IV  Достық 
туралы мақал – 
мəтелдер 
 

Шын дос үшін қалай да  
тік қатерге басыңды 
Айыра біл алайда  
Досың менен қасыңды. 
 
Аққуды атпа 
Досыңды сатпа 
 
Досы жоқпен сырлас 
Досы көппен сыйлас 
 
Досың мың болса да аз 
Дұшпаның біреу болса да көп 
 
Жүз теңген болғанша, 
Жүз досың болсын 
 
Ақылсыз достан 
Ақылды дұшпан артық 
 
Дос басқа қарайды, 
Дұшпан аяққа қарайды.  

 V Ойын  «Ренжістік, достастық» ойынымен танысып ойнаймыз. Мүмкін шын 
достықтың құпиясын ашатын шығармыз. Менің өтінішім бойынша сендер 
«Ренжістік» дегенде бір – бірлеріңе қарам – қарсы бұрылып , саусақтарыңды 
безейсіңдер. 
«Тоқта» дегенде бір – бірлеріне арқалаынды беріп тұрасыңдар.  
«Достастық» дегенде қол алысып, күлімдеп, өз құрбыларына сүйіспеншілік 
туралы ізгі сөздер айтасындар  

VI Пікір 
алмасыу 
 

Сендерге ойын ұнады ма? 
Татуласқанда қандай сезімде болдындар? 
Ал ренжіскен сендерге ұнады ма? 
Ендеше балалар, өмірімізде қуанышты , бақытты сəттер көп болсын десеңдер 
достарыңмен ренжіспендер. Олармен бірге тату – тəтті достықта болуларына 
тілектеспін.  

VII Тыныштық 
сəті  
 

Балалар орындарыңызға отырыңдар. Енді көзімізід жұмып, əркім өзінің 
досыңа жақсы тілектер ойлайық. Тілектер ойлап болсақ көзімізді ашайық.  
Қазір мен сендерге бес саусақты қолғап беремін. Əр саусаққа досымыздың 
жақсы қасиеттерін жазып шығайық. Татулық достар арасындағы ең жақсы 
қасиет. Тату балалар бір – бірін ренжітпейді. Сондықтан достық татулықтан 
басталады деген.  
Жүректен жүрекке жылы лебіздерін білдіру.  

VIII Ризашылық 
əні 
 

Ризамыз бүгінге біз, 
Ризамыз бүгінге біз, 
Ризамыз бүгінге біз, 
Ризамыз қазірге  
Ризамыз бүгінге біз, 
Ризамыз қазірге  

 

37



38



39



40



41



42



43



44



45



ТАРИХ  ТОЛҚЫНЫНДАҒЫ АСЫЛ МҰРА 
Ғылыми жетекші: п.ғ.м., аға оқытушы Нурманова Ж.К., 

Муталиб Ф, Түзелбай  А. 123-18  оқу тобының   бітіруші түлектері 
Оңтүстік Қазақстан мемлекеттік педагогикалық университеті, Шымкент 

Қазақстан 
                                                                           
                                                       Тағдырыңды тамырсыздық індетінен қалқала! 
                                                       Əр адамда өз анасынан басқа, болу керек құдіретті     
                                                       төрт ана: туған жері - түп қазығы, айбыны, туған тілі     
                                                       сатылмайтын байлығы, туған дəстүр,салт- санасы   
                                                       тірегі жəне туған тарихы!  
                                                        Төрт анасын қорғамаған халықтың ешқашанда  
                                                       бақ-жұлдызы жанбаған! 
                                                       Төрт ана  үшін болған күрес-күрестердің ұлысы! 
                                                                                       М. Шаханов 
 
   Мəңгілік  Ел - елдің біріктіруші  күші, ешқашан таусылмас қуат көзі. Ол «Қазақстан-2050» 

Стратегиясының ғана емес, ХХІ  ғасырдағы  Қазақстан мемлекетінің мызғымас идеялық тұғыры! Жаңа 
Қазақстандық   Патриотизм дегеніміздің өзі-Мəңгілік ел! Ол-барша Қазақстан қоғамының ұлы құндылығы. 
Өткен тарихымызға тағзым да, бүгінгі бақытымызға мақтаныш та, гүлденген келешекке сенім де мəңгілік Ел 
деген құдіретті ұғымға сыйып тұр. Отанды сүю-бабалардың мирас ұлы  мұраны  қадірлеу, оны көздің 
қарашығындай сақтау, өз үлесіңді қосып, дамыту жəне кейінгі ұрпаққа аманат етіп, табыстау деген сөз, Барша 
Қазақстандықтардың жұмысының түпкі мəні осы! Мəңгілік Ел идеясының бастауы тым тереңде жатыр. 
Осыдан 13 ғасыр бұрын Тоныкөк абыз «Түркі жұртының мұраты-Мəңгілік Ел» деп өсиет  қалдырған. Бұл 
біздің жалпыұлттық идеямыз мемлекетіміздің тамыры сияқты көне тарихтан бастау алатынынын көрсетеді. 
Жалпыұлттық идеяны өміршең ететін - Елдің бірлігі. Ауыз біршілік қашқан, алауыздық тасқан жерде ешқашан 
да жалпыұлттық идеялар жүзеге асқан емес. Біздің кейінгі ұрпаққа аманаттар ең басты байлығымыз - Ел бірлігі 
болуы керек. Осынау жалпыұлттық құндылықты біздер ересектер институты əрбір жастың бойына сіңіре білу 
Отан алдындағы парызымыз бен міндетіміз. 

Тарих дегеніміз халықтың зердесі. Ол болып өткен, оны түзете алмайсың жəне конъюнктураға жағынып, 
бір түсін екіншісімен ауыстырып, жаңадан жаза алмайсың. Біз оны бүкіл қайшылықтармен, қаһармандық жəне 
қайғылы беттерімен қоса, тұтас күйінде қабылдауға тиіспіз.  

Осы орайда ғұлама, ойшыл Əбу Насыр Мұхаммед «Əл-Фарабидің- «Əке баласы үшін қандай жауапты 
болса, əр халық өз тарихының алдында сондай жауапты»-деген қанатты сөзінде үлкен  мəн жатыр. Дүниені 
мекен еткен ұлы халық па, кіші халық па, жер жаралып, су аққаннан бері жасалып келе жатқан төл тарихы бар 
дегендей, біздің қазақ халқының да өзіндік айрықша, ойып алардай, тарихы барына ешкім шүмəн келтіре 
алмасы анық.  Ежелгі түркі тілдес тайпалардың, атап  айтқанда: сақ,үйсін, қаңлы, алан, қимақ-қыпшақ, дулат, 
түркеш, қарлық, оғыз, арғын, найман, керей, уақ, қоңырат, жалайыр, алшын т.б тайпалардың  түрліше тарихи 
даму дəуірлерін басынан кешіре отырып, бірте-бірте  этикалық бірігуі,  жеке  этногенездің жалпы 
заңдылықтары  бойынша табиғи түрде дамуы арқылы халық болып қалыптасты. Қазақ хандығының этно 
əлеуметтік шекараларының өсуі барысында көптеген қазақ хандарының басынан кешірген қиындықтары жəне 
осындай үлкен қазақ хандығының құрылуында, оның  болашақ ұрпаққа қалдырар мұрасында қазақ халқының 
маңдайына біткен жарық жұлдыздары  үш би Төле би, Əйтеке би, Қазыбек билердің бірге  ынтымақтастықта 
болып халықты бірлікке шақырғандығы берер тəлім тəрбиесі өте зор екенін аңғарамыз. Тарихқа үңілетін 
болсақ, қазақ хандығы ХV ғасырдың ортасында құрылды. Қазақтың алғашқы ханы болып Керей жарияланды 
(1458-1473), одан кейін қазақ ханы болып Жəнібек сайланды (1473-1480). Керей мен Жəнібектің 
басшылығымен Шу мен Талас өзендерінің жазығына бастау алған. Бұл оқиға қазақ халқының тарихындағы 
маңызды оқиғалардың бірі. Ұлан-байтақ өңірді мекендеген қазақ тайпаларының басын қосып 
шоғырландыруда, қазақтың этинкалық аумағын біріктіруде қазақтың байырғы заманнан басталған өз алдына 
жеке ел болып қалыптасуын біржолата аяақтауда аса маңызды жəне түбегейлі шешуші рөл атқарды. Адам 
өткенін жақсы білмей-болашаққа нық қадам баса алмайтыны ақиқат.  
Тəуелсіз ел ретінде өткенімізді зерттеу, бұл күнге қалай келгенімізді, кімдердің арқасында жеткенімізді, білу біз 
үшін өте маңызды дүние. Тарихқа көз жүгіртсек, талай қиындықтар мен тағдырдың соққылары қазақ халқының  
басына таяқ болып тиді.  Кеңес үкіметі құлап, ел  Тəуелсіздік алып жатқан тұста етек-жеңін жинай біліп, 
халқымыз қиын кезеңнен де аман  шықты. Айталық, 90-жылдардың ортасында ішерге тамақ, киерге киім таппай 
қалған кезеңді де  бастан өткердік. Бүгінде Тəуелсіз Қазақстан дүние жүзіне ықпал ете алатын, беделі зор, 
бейбітшілікті ту еткен ерекше қонақжай халық болып өмір сүріп жатыр. Ұлы билер Төле, Қазыбек, Əйтеке өмір 
сүрген кезең – тарихымыздың тəлімі көп, ел үшін үлгі болатын ерекше кезеңі. Олар жаугершіліктің кесірінен 
ыдыраған халқының есін жиған, əділетті билік шешімдерінен айнымай, келешекке көз салып, үміт отын жағу 
арқылы көрегендік пен ұйымдастырушылық көрсете білген. Билердің оқығаны көп болмаса да, тоқығаны мол, 
парасатты, азаматтық тұғырлары биік қасиеттерін, рухани мол қазынасын жария ететін аңыздар мен шежірелер 
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ЫБЫРАЙ АЛТЫНСАРИН - ҰЛТ  ҰСТАЗЫ 

Ғылыми жетекші: п.ғ.м., аға оқытушы Нурманова Ж.К., 
Ільяс О.М, Абдуалиева А.Е.  1801-19 оқу тобының  3-курс студенттері 

Оңтүстік Қазақстан мемлекеттік педагогикалық университеті, Шымкент 
Қазақстан 

 
 

 
                                                                                                          ЫБЫРАЙЫМ... 
                                                                                                Ғылым қуып бала кезден терлеген, 
                                                                                               Білімімен биік нұрға өрлеген. 
                                                                                               Ыбырайым алып тұлға ғасырым,, 
                                                                                               өзі өлсе де шын ғылымы өлмеген. 
                                                                                               Аманжолов Бекарыстан  
                                                                                               (2011жыл). 
 
       Қазақ халқының бір тумасы Ы.Алтынсариннің оқу-ағарту саласында жазған еңбектері бүгінгі күні 

халқымыздың ұлттық-рухани қазынасына, мəдениеті мен тарихының алтын қорына айналған қазақтың 
сарқылмас мəдени мұрасы болып отыр. Оны зерттеп, оқу-тəрбие айдарында жаңаша пайдалануды алғы шепке 
қоюды мақсат ету - болашақ ұрпақтың міндеті. 

      Осы орайда мақала қазақ халқының ұлы перзенті, қазақ зиялыларының көшбасшысы, халық игілігі үшін 
қажырлы күшін аянбай еңбек еткен ағартушы ұстаз Ы. Алтынсариннің баға жетпес асыл мұралары жайында 
болмақ. Қазақ халқының ұлт ұстазы - Ыбырай Алтынсарин тұңғыш ағартушы,  тұңғыш білім ордасын ашқан, 
тұңғыш қолына күміс қоңырау алып, қазақ балаларын білімге шақырған қазақ халқының маңдайына бақ болып 
келген қайталанбас, кемеңгер ғажап ұстаз. Мақала қазақ халқының ұлы перзенті, қазақ зиялыларының 
көзбасшысы, халық игілігі үшін аянбай еңбек еткен ұстаз Ыбырай  Алтынсариннің баға жетпес асыл мұралары 
айдарында сөз етілмек.  

     Ұлт  ұстазы  Ы.Алтынсариннің шығармашылығы жалпы адам өмірімен тығыз байланысты, астарласып 
жатыр десек, асыра сілтегендік емес.      Ы.Алтынсариннің шығармашылығы жалпы адам өмірімен тығыз 
байланысты. Адамның адам болып қалыптасуына, өмірдегі ой-толғанысына ерекше мəн бере отырып, мысалдар 
келтірген. Өз халқын оқуға, өнерге үндеуі надандыққа, зұлымдыққа қарсы шығуы, сол кездегі əлеуметтік 
теңсіздіктің бетін ашып, өмір шындығын көрсетуі, жастарды жақсылыққа, адамгершілікке тəрбиелеуі өмірдегі 
ең құнды еңбегі болып табылады. Сондықтан да Ыбырай Алтынсариннің шығармалары қазақ əдебиетіміз дің 
төрінен заңды түрде орын алып, қазақ жастарының жан-жақты, білімді азамат болуына өз ықпалын тигізе 
бермек. 

     Ыбырай Алтынсариннің үздік, алғыр  болуындағы басты себепкер тұлға   Балғожа Жаңбыршыұлы. Балғожа 
Жаңбыршыұлы қазіргі Қостанай облысының тумасы-қазақ биі, Ыбырай Алтынсариннің атасы. Орта жүздегі 
қыпшақ тайпасының ұзын руынан. 1824 жылы хандық жойылып, Орынбор генерал-губернаторлығы үш аға 
сұлтандыққа бөлініп, əр аға сұлтандық дистанцияларға, дистанциялар бөлімшелерге бөлінген кезде Балғожа 
Ұзынқыпшақ бөлімшесін басқарған. Балғожа 1839 жылы хорунжий, 1848 жылы жүзбасы (сотник), 1850 жылы 
старшина əскери лауазымын алған. Ресей өкіметі тарапынан “Ынталылығы үшін” (“За усердие”) деген алтын 
медальмен марапатталған. Сонымен бірге патша өкіметі оған аты жазылған екі тапанша мен қосауыз мылтықты 
сыйға тартқан. Балғожа Кенесары Қасымұлы бастаған ұлт-азаттық көтерілісті басуға қатысты. Оның баласы 
Алтынсары 1844 жылы көтерілісшілер қолынан қаза тапты. Осыдан соң немересі Ыбырайды өз тəрбиесіне алды. 
Балғожа би немересін 1850 жылы Орынбор шекара комиссиясының осы қалада қазақ балалары үшін ашқан жеті 
жылдық мектеп - интернатына оқуға береді. Замана бет алысын өзінше болжаған Балғожа би табысқа жетудің 
ендігі жолы - оқу деп біледі. Бидің ондағы мақсаты, немересінің зеректігін ерте бастан аңғарып, оны білімге 
баулыды. Əкімшілік орындарда жұмыс істеп, шенеунік, орысша оқыған «төре» болып шығуын мақсат етті. 
Ыбырай Алтынсариннің білім жолына дəлдеп түсуіне тұздық болған атасы Балхожа би бала Ибрахимге тірек 
бола білді, «Тектіден текті туады, тектілік тұқым қуады» деген сөздер осының айғағы болса керек.  
      Қазақтың тұңғыш - ғұлама ағартушысы Ыбырай Алтынсарин сахарада, қазақтың кең-байтақ даласында оқу-
ағарту саласында туып, сауатсыз жатқан халқын көтеріп, мəдениетке, білімге ұмтылдырып, көзін ашуға аянбай 
тер төккен тұлға. Ол ең бірінші көшпелі қазақ халқының отырықшылығын, теңдігін, мəдениетін көтеру үшін 
білім беретін мектептер ашуды мақсат етті. Қазан университетінің профессоры, шығыс халқы тілдерінің білг ірі 
Н.И.Ильминскийге жазған хатында: «Мектеп -қазақтарға білім берудің құралы, біздің барлық үмітіміз қазақ 
халқының келешегі, осы, тек қана осы мектептерде…» — деп, алдына үлкен мақсат қояды. Сөйтіп, Ыбырай 
жаңадан ашатын мектептің болашағын, жоспарын, бағдарламасын, кітап-құралдарын, оқулық,  
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АСЫЛ ОЙДЫҢ ҚЫРАНДАРЫ  ƏЛ-ФАРАБИ МЕН АБАЙ 

 
Ғылыми жетекші: п.ғ.м., аға оқытушы Нурманова Ж.К.,  

Бакарам А.К., Жора Г.С. 1801-19 тобының студенттері  
Оңтүстік Қазақстан мемлекеттік педагогикалық университеті, Шымкент  

Қазақстан 
                                                                          
                                                                        “Абай мен Əл-Фарабидің көздегені  
                                                                          адамдардың     рухани    байлығы,  
                                                                         олардың бақытты болуы мен  
                                                                         əсемдікке ұмтылуы болып   
                                                                         табылады” 
                                                                                                                        
                                                                                                            Ə.Х.Марғұлан 
         Қасиетті киелі қазақ даласы талай ұлы ғұламаларды дүниеге алып келді. Қазақ топырағының көкірегі 

ояу, көзі ашық, ойшыл азаматтары бүкіл шығыс араб -парсы мəдениетін меңгеріп, өз шығармаларын көпке 
ортақ тілде жаза біліп, кейінгі ұрпақтарына мұра етіп қалдыр а білді. Олар аты əлемге жайылған - күллі əлемге 
танымал ұлы тұлға,  ғұлама - Əбу Насыр Əл-Фараби мен адамзат тарихынан айрықша орны бар ойшыл, ақын, 
ағартушы, заңгер  ұлттың жаңа əдебиетінің негізін қалаушы, аудармашы, композитор ретінде ел тарихында 
өшпес із қалдырғаны Абай Құнанбайұлы. 

        Елбасы Н. Ə. Назарбаевтың: «Заманалар ауысып, дүние дидары өзгерсе де, халқымыздың Əбу Насыр 
Əл-Фараби мен Абай Құнанбайұлына деген көңілі айнымайды, қайта уақыт өткен сайын олардың ұлылығының 
тың қырларын ашып, жаңа сырларына қаныға түсуде» - деген  тұжырымды ойы құптарлықтай дүние. Асыл 
қазына, ұшқыр ақыл-ойдың кемеңгер алып иелері Əбу Насыр Əл -Фараби мен Абай Құнанбайұлының рухани 
мұраларының өзара үйлесімі қазақ халқының киелі топырағында иісі аңқып тұр. Біз, яғ ни қазақ халқы 
барымызды бағамдап, ұлы тұлғаларымызды ұлықтай білетін, барға қанағат ететін  халықпыз жəне  болашаққа 
деген қадамымыз да  айқын.  

         Қазақстан республикасының мемлекет басшысы Қасым-Жомарт Тоқаев Қазақстан  халқына 
жолдауында:  ғұлама тұлғаларымыздың еңбектерін халық арасында дəріптеуіміз керек» - деп барша дүйім 
халықты ғұламаларды кеңінен танып, білуге үндеп,  «Абай Құнанбайұлы ел тарихында өшпес із қалдырғаны 
сөзсіз. Оның өлеңдері мен қара сөздерінде ұлт болмысы, бітімі, тұрмысы, тірш ілігі, дүние танымы, мінезі, 
жаны, діні, тілі, рухы көрініс тауып, кейін Абай əлемі деген бірегей құбылыс ретінде бағаланды» - деп 
жүрек жарды ойын халыққа паш етті.  

      Біздің  бүгінгі тақырыбымызға тұздық ретінде  арқау етіп отырған ғұламаларымыз Əбу Н асыр Əл-
Фарабидің  жəне Абай Құнанбайұлының өмір сүрген дəуірлерінің арасында едəуір айырмашылықтар шамамен 
Х ғасыр (1000 жыл) бар бола тұра, екі алып тұлғаның еңбектері мен ұстанымдарында, рухани дүниесінде  
сабақтастық көптеп кездеседі.   
       Əл-Фараби - ортағасырлық ғылымдардың қай саласында да үздік білімнің иесі, энциклопедист ғалым 
философия мен логика, математика мен физика, музыка мен поэзия, грамматика мен азаматтық саясат, сондай -
ақ Көне гректің бай мұрасын жан -жақты игерген истотелизм мен ислам идеяларына өте терең талдаулар жасады. 
Əл-Фараби шығармаларының тізімін  Байхаки, Ибн Усайбиа, Омар Фаррух,  М.Хортен, Ф.Дитериц, 
М.Штейншнейдер еңбектерінен кездестіреміз. Фараби мұрасын зерттеуші көрнекті өзб халқының бірегей 
философ, ғалымы М. М. Хайрулл аевтың айтуынша: «Фараби шығармаларының толық тізімін, яғни 160 -қа жуық 
еңбектің атауын түрік ғалымы А.  Атештінің еңбектерінен табасыз. Əл -Фараби трактаттарының қолжазбаларын 
Каир, Дамаск, Бейрут, Ыстамбұл, Лейден, Париж, Мадрид, Лондон, Тегеран, Нью -Йорк қалаларының 
кітапханаларында сақталған» - деген деректемелер келтіреді.  Ғұлама ғалым жəне философ Аристотельдің 
логикаға қатысты барлық дерлік еңбектеріне, атап айтсақ, «Метафизика», «Никомахтық этика», «Риторика», 
«Поэтика», Птоломейдің «Əлмагесіне», Алек сандр Афродизискийдің «Жан туралы» еңбегіне, Евклид 
«Бастауларының» бірқатар тарауларына, Порфирийдің «Исагогына», түсініктемелер жасады. Бұлардың 
арасында «Философияны меңгеруге дайындық», «Қайырымды қала тұрғындарының көзқарастары 
туралы» трактаттары , сондай-ақ ерекше мəнге ие «Азаматтық саясат», «Бақытқа 
жету туралы» айрықша еңбектері бар. Əл-Фараби антиканың мол мұрасын, əсіресе көне гректің Платон мен 
Аристотель секілді классик ойшылдарының философиялық көзқарастарын араб -мұсылман мəдениетіне 
енгізумен қатар, ислам мен антиканың идеяларына синтез жасауды да іске асырды.  Ол əлемдік философия мен 
ғылым философиясының дамуында, Батыс пен Шығыстың диалогында  өзіне тиесілі рөлін атқара 
білді. Ғалым  рухани күш табиғатын анықтауға көп мəн берген. Ол өзінің « Даналық негіздері» атты еңбегінде 
адам табиғатының қасиеттеріне қарай оның сыртқы жəне ішкі дүниесінің бар екенін айтады. Қоршаған ортаның 
құбылыстарын тани алатын физиологиялық дене құрылысы мен бітім болмысын құрайтын сыртқы тəн 
сезімдері ішкі дүниеге де əсерін тигізеді. Ал ішкі құпия дүние дегеніміз - адамның рухани күштері дей келе,  өз 
кезегінде, даму процесінің үш түрі бар  екенін, ол адамның, жануардың жəне өсімдіктің дамуы.  
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         Mangilik - El is the unifying force of the country, an inexhaustible source of energy.  It is an unshakable 
ideological position not only of the Strategy “Kazakhstan -2050”, but also of the state of Kazakhstan in the XXI 
century! New Kazakhstan Patriotism is an Eternal Country! It is a great value of the whole society of Kazakhstan. 
Both reverence for our past history, pride in our present happiness, and  confidence in a prosperous future are 
embodied in the powerful notion of an eternal c ountry. Patriotism means respecting the great heritage of our ancestors, 
preserving it, contributing to its development and passing it on to the next generation,  this is the essence of the work of 
all Kazakhstanis! The origin of the idea of the Eternal Country goes too deep.  Were the free-flowing writers of 
independent Kazakhstan able to convey to the readers the noble thoughts and dreams of the ordinary people? The 
object of study of this work is the study of such issues, the period before the independen ce of the Kazakh people. 
[9,246 б]. 

        13 centuries ago, Tonykok abyz wrote “The dream of the Turkic people  - Eternal Country. This shows that our 
national idea has its roots in ancient history.  What unites the national idea is the unity of the country. The national idea 
of unity, and discord in tasqan never non -realized. Our main treasure to the next generation  - should be unity of the 
country. We must be able to instill this national historical value in every young person  [5.95 p.]. 

In this regard, the people's hero Baurzhan Momyshuly said: “Our history is rich in heroes, our people highly valued 
heroism, considered it a symbol and example of citizenship and personality.  Heroism and bravery will remain a 
tradition from generation to generation.  The descendants of the people who did not know the past, did not receive 
education and guidance, are widows, the future is unstable.  Our Kazakh people are a heroic people.” [p. 1,137].  

At the same time, no one doubts that the idea of the Eternal Nation is rooted in the history of the Kazakh people.  If we 
talk about the deep-rooted history, we Kazakhs are  a people who have experienced  many hardships: famine, 
war, alienation, loss of our language.  This is the proof of the Eternal Nation.  However, it is a great honor for us to be 
able to survive to this day,  without blaming anyone for the difficulties  we have faced for 555 years. This is evidenced 
by the fact that the history of our country with equal windows, spacious, high shanyrak and the  formation of the 
Kazakh nation, which began with Kerey and Zhanibek, who laid the foundation stone of the eternal country, is an 
eternal country. It is no exaggeration to say that the Eternal Land began at this time.      

In order to make the Kazakh land, which is in the top ten in the world, the Eternal Nation, our heroes faced the 
Dzungars, Karakerei Kabanbai, Kanzhigaly Bogenbai, Shapirashty Nauryzbai  were able to defend the  Kazakh 
land and become a people's stronghold.  Not only did the artificial famine kill many Kazakhs, but it also led to the 
disintegration of the Kazakhs, who were cruel and greedy to each other, ate each other's flesh, reduced the number of 
Kazakhs, and spread to other countries [2,140b].  

The period when the great dancers Tole, Kazybek and Aiteke lived is a special period in our history, which has many 
lessons and is an example for the country.  They were able to show foresight and organizational skills by remembering 
the people who were torn apart by the war, by following the decisions of a just government, b y looking to the future 
and burning hope [1,204b].  Although the dancers did not read much, legends and genealogies have survived to the 
present day, revealing the richness of weaving, wisdom, high civic virtues, and rich spiritual treasures.  

However, the role of judges is mainly to ensure justice in society, i.e. the judiciary. At one time, there was a danger of 
losing our traditions, customs, language, which were our main wealth.  Hard to such critical periods in the country, the 
nation's heroes on horseback, to remain the nation took to the field, the fight against the forces of the forearm,  a poet in 
the literature - writers project the tip of the pen.  

During the Great Patriotic War, our  heroic sisters, such as Aliya, Manshuk, Hiuaz, fought valiantly on th e bloody 
front. During the difficult years of the war, our grandfathers and sisters had a special place in the war, but the villagers 
who worked in the rear, including the heartbroken ones, could not rest, sighed and wished that my son would survive 
the war. a thousand bows to the women's congregation. [4,173b]. 
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Today, freedom and equality are in our hands, we are an independent country, we have an equal window with other 
countries. Now, we must raise our national spirit, it's  time to look back and be afraid.  Independence will be meaningful 
and expensive only if it is irrigated in the true national interest. We all know that becoming an eternal nation is a noble 
dream of our ancestors for thousands of years.  His dream was to become an independent state with equal relations with 
the countries of the world, standing on the map of the world.  It is a dream to be a prosperous country, a happy country, 
where future generations will look to the future with confidence.  These dreams have come true. We have an idea that 
will lead us to great goals, focusing on our future.  It is the idea of an eternal country. With our independence, our 
people have achieved their eternal goals.  [P. 2,139]. 

Ancestors dreamed of Independence flag fluttering  in heaven that our vast nation of the khans and our biy roads and 
tiredprojects each in accordance with the requirements of the modern era  - a variety of modern laws and the 
system still plans a variety of orientation  - Lamar replaced. All of them prosperity of the country - serve, set goals and 
achieve goals growth.  During the 30 years of independence, great things have been done for the benefit of the 
people. The first quarter of the twentieth century in the history of Kazakhstan since its annexation to Russia can be 
called a period of political struggle and spiritual renewal.  During this period, a large group of Kazakh intellectuals 
appeared on the stage of political struggle, educated in the largest scientific and political centers of Russia, well 
acquainted with the far-reaching directions of political struggle in Europe at that time, with a deep knowledge of 
economics, history and theory of law.  Most of them did not accept the idea of Bolshevism, based on authoritarianism, 
not on science - utopia, democracy - and went to the other side of the barricade and formed the Alash Party, which 
aims to protect the suffering of the Kazakh people in their own country.  

The executive body, which pursues great goals for the country, formed the government of “Alasho rda” and tried to 
declare the statehood of “Alash autonomy” on a national -regional basis. Neither the political activity, nor the legal 
views, nor even the scientific and literary heritage of this leading group of Kazakh intellectuals of the early twentiet h 
century, which was the highest milestone in the formation of the national and political consciousness of the Kazakh 
people, was a closed topic for many years.  Without them, Kazakh history was a widow, gold was ashes.  

It is impossible to create the histor y of political struggle without the Alash party, the history of economic doctrines and 
reforms without the Alash government, the foundation of Kazakhstan's statehood without the Alash autonomy, the 
history of the nation without the life of Alash veterans, the history of our state language.  Although history is made by 
the people, it is known that the laws and legal documents governing the laws of historical development of society, 
political and legal doctrines are implemented by individuals  [6].  

Also, the history of  Kazakhstan in the 18 -20 centuries was full of events of a different fate.  In 1730-1770, a 
significant number of Kazakh dancers officially recognized the leading role of the Russian Empire.  This led to the loss 
of Kazakhstan's independence and st atehood, and in fact turned it into a colony.  From the first days of the Russian 
occupation, the Kazakh people went through a period of national liberation to restore their former independence and 
statehood. The history of Kazakhstan's colonial period, esp ecially its key issues, began to focus on domestic history 
after 1991, after the country gained independence.  [5.98 p.]. 

In 1991, Kazakhstan gained its independence.  Independence is the backbone of the country, and on this day the whole 
world recognized that we are the Eternal Nation.  We have once again shown that we are a “Kazakh” people, as 
generous as the vastness of our land.  It has been proved once again that we are an independent and sovereign nation, 
which wants a solid foundation of our state, gaine d our independence, a prosperous life, a smoky future, and the future 
of our generation with confidence.  The time of Asan's grief, when he dreamed of "laying a white egg on a sheep", has 
come to the Kazakhs.  Independence! - We made dreams come true.    

The main goal is to make Kazakhstan one of the 30 most developed countries.  “It is the Eternal Kazakhstan project, 
the perfect image of a new era in the history of our country,” he said.  The novelty was the publication of the first 
official state ideology, the  idea of “Eternal Country”.  This is a summary of the national idea of the Republic of 
Kazakhstan. Eternal Country is a unique historical goal and heroic motto of our compatriots.  This idea is not only the 
goal of the Kazakh people for centuries, but al so a set of achievements achieved as a result of selfless work and tireless 
work on the path to independence.  

It is important to explain the concept of   “Eternal Country” in depth, to show the historical basis. In order to become 
an Eternal Nation today, our citizens must be well -equipped with knowledge and science.  And the main wealth of the 
state is the people, human capital.  Therefore, in order to become an Eternal Nation, we must work in this direction.  

In the words of our uncle Myrzatay Zholdasbekov, I  think that the national ideology of the Kazakhs is the “Eternal 
Country”. In 2050, “Eternal Country”  is the ultimate dream of the Kazakh people.  The people need a  
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common idea, a direction to move forward, a goal.  I think it was a word that was said in  yesterday's message,  which 
struck a chord with the Kazakhs.  

In general, Independence is a sacred word, a sacred and sacred concept.  Raising the flag of independence 
and holding it high is one of our goals.  It is the main duty of all of us to achieve the dignity of our independence and 
protect it as the apple of our  eye. When our national consciousness is on the path of political upheaval, it is our  duty to 
understand who we are, what our ancestors were like, how they defended the vast land,  how they longed for and 
respected freedom, how we are descendants of the pas t. More than a hundred nationalities live in our country.  On the 
way to independence, the national spiritual treasures, economy, politics, culture of the country are developing and 
prospering, and in a few years we have achieved incredible success.  The most important thing is that our language has 
gained the status of the state, the  spirit of our ancestors has been revived, we have been able to direct and strengthen 
the sacred trust in a timely manner.  We are proud that it is our duty to continue to fulfill  the legacy of our ancestors, 
which has been a silk thread for centuries.  We are the descendants of a strong nation that will never die.    

We are the ones who will lead the new Kazakhstan in the new world at the beginning of the XXI century to a bright 
future, a perfect future.  Therefore, our main goal is to achieve the noble goal of our independent Kazakhstan, which 
has not stumbled over the bridge of doomsday.  The teachings of historians not only open the way for the younger 
generation to serve the intere sts of the nation, but also  contribute to the development of world civilization.  After 
gaining independence, the people of Kazakhstan have achieved cooperation, strengthening national and interethnic 
unity, spiritual and cultural renewal.   

In a short period of time, our independent Republic has  solved many acute and pressing problems inherited from the 
Soviet empire, and carried out reforms in the  political, economic and socio -cultural spheres.  Today we are an equal 
country with large states.  During the 30 years of independence, we have gone through difficult transition periods and 
become an established country.  We have achieved a lot.  At this pace of development, we have become an “Eternal 
Nation” that holds high the pillars of our independence.  It is 30 years since Independence took root.  We are convinced 
that the great independence is the backbone of the country, the place of the sacred notion in history is unique and 
widespread. 
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