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Пән: Дене шынықтыру 3 сынып 

 

 

1 четверть 2 четверть 3 четверть 4 четверть 

    

1-бөлім – Жеңіл атлетика арқылы 3-бөлім – Акробатика негіздерінде 5-бөлім – Денсаулық және 7-бөлім – Ойын арқылы 

қозғалыс әрекеттері гимнастика физикалық белсенділік әлеуметтік дағдылар 

 

 Қауіпсіздік ережесі. Денсаулық
туралы негізгі түсініктер  Қауіпсіздік ережесі. Жаттығулар  Қауіпсіздік ережесі. Физикалық  Қауіпсіздік ережесі. Ойындағы 

 Түрлі іс-әрекетке бағытталған арқылы икемділікті дамыту белсенділік және төзімділік қарым-қатынас дағдылары 

жаттығулар  Аэробика элементтері бар   Дене жаттығулары кезінде өзін-өзі   Жарыс элементтері бар ойындар 

 Лақтыру, секіру және жүгірудің гимнастика басқару  Жігерлендіру және қозғалыс 

түрлері  Гимнастикалық жаттығулардағы  Жұптық және топтық қасиеттерін дамыту 

  Эстафета элементтері бар жеңіл реттілік жұмыстардағы тапсырмалар  Топтық қозғалыс әрекетінің 

атлетика  Тепе-теңдікті дамытуға арналған  Төзімділікті дамытуға бағытталған прогресі 

  ойындар ойындар   

    

2-бөлім – Қозғалыс және спорт 4-бөлім –Қазақтың ұлттық қозғалыс 6-бөлім – Топтық ойындар 8-бөлім – Жеңіл атлетика арқылы 

ойындар ойындары элементтері денсаулықты шыңдау 

 Қозғалмалы ойындардағы  Қазақтың ұлттық ойындарына   Дәлдік пен мергендікті дамытатын  Салауатты өмір салтын 

қозғалыс дағдылары баулу ойындар қалыптастыру 



 Қозғалыс координациясына   Ынтымақтастық және әділ ойын  Дамытатын ойындар  Жүгіру ойындарына қатысу 

бағытталған қозғалмалы ойындар    Топтағы шығармашылықты  Ұзындыққа және биіктікке 

 Шапшаңдыққа бағытталған   дамытуға бағытталған ойындар секіру 

қозғалмалы ойындар     Баскетбол элементтері бар эстафета  Лақтыру тәжірибелері 

 Ұжымда жұмыс атқару

Ескертпелер:



Қажет болған жағдайда, жоспардың ұзақ мерзімді келешегіндегі бірліктер тиісті маусым ішінде оқытылуына мүмкіндік беру үшін ауыстырылуы 
мүмкін. Бөлімдер белгілі бір тақырыптарды қамтитын сабақтар жинағы болып табылады.


Тақырыптар ұзақ мерзімді жоспарлау және орта мерзімді жоспарларда ұсынылған белсенділік барлық пәндер үшін келісілетіндей етіп беріледі. Әрбір 
тоқсан шеңберінде тақырыптар оларға берілген тең уақыт санына ие болады.

С = барлық сынып ЖЖ = жұптық жұмыс Тәж = оқушы тәжірибесі ҚБ = қалыптастырушы бағалау 

 

Т = топтық жұмыс Ж = жеке жұмыс К = оқытушы көрсетеді 
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Тілдік мақсаттар туралы 

 

 

«Дене шынықтыру» пәнінің мазмұны оқыту тілдері (қазақ және орыс тілдері) арқылы беріледі. Әр пәннің өз тілдік стилі бар, оны нақты бір пәннің 
«ғылыми тілі» деп атауға болады. Ғылыми тіл – пәннің мазмұнын оқып үйрену, ойлау қабілетін және пәндік мазмұнның негізгі ұғымдарымен жұмыс 
істеуді жақсарту үшін қолданылатын негізгі құрал. Оқытылу тілі арқылы оқитын көптеген оқушыларға олардың ғылыми тіл мен пән мазмұнын толық 
игеруі үшін білім алу үдерісінде үнемі қолдау көрсетілуі қажет. Үштілді білім беру контексінде бірінші ғылыми тілдің дамуы да тұрақты назарды талап 
етеді, сондықтан бірінші тіл арқылы оқуға жұмсалатын шектеулі уақыт тиімді және нәтижелі қолданылуы керек. 
 

Тілдік мақсаттар ғылыми тілді үйрену үшін маңызды құрал болып табылады. Оқушылар үшін өздерінен не күтілетіндігін түсінуі тілдік 
мақсаттардың анық құрылуына байланысты. Сондай-ақ, тілдік мақсаттар оқытушылар мен оқушыларға оқуға деген ынтаны қалыптастыруға, өлшеуге 
және қолдауға көмектеседі. Пән мазмұны мен ғылыми тілді оқытуды үнемі қатар назарда ұстайтын пән мұғалімдері оқушыларға үлгі көрсетіп, пән мен 
тілді оқып үйренуге көмектеседі. 

Ғылыми тілді оқытуды қолдау үшін мұғалімдерге оқу жоспарларына келесі оқу мақсаттарын қосу ұсынылады: 

 

• оқушылардың назарын ғылыми тілге аудару (мысалы, пәнді оқытудың мақсаттарына жетуге қажетті терминология және сөздері бар лексиканы 
қолдану);  

• пән мазмұнының ұғымдарымен жұмыс істеуге қажетті жұмыс тілін қолдану (мысалы, топтық жұмыстар, сұрақты дұрыс қоя білу, жағдайды 
талдау және пікірталас жүргізу үшін қажетті сөздер мен сөз тіркестері);  

• алдын ала оқыту, оның ішінде ең бастысы, пәнді оқуда дұрыс қолдана білу үшін қажетті терминология мен тіркестер жиынтығын қамтитын лексиканы 
орынды контексте алдын ала қолдану;  

• оқушылардың төрт дағдының барлығын түрлі әрекеттерде (мысалы, оқылым-тыңдалым, оқылым-жазылым, оқылым-айтылым, тыңдалым-
жазылым және т.б.) түрлі мақсаттарға қол жеткізу үшін қолдану;  

• оқушыларды пікірталас диалогтарға қатыстыру (мәселен, оқушылардан қысқа жауаптарды қабылдамау, білімді ғана көрсететін сұрақтарды 
қоймау; оқушыларды өз білімін нәтижелі талқылау үшін пайдалануға ынталандыру, сондай-ақ оқушылар диалогқа қатыса алуы үшін қажет лексикалық 
қормен қамтамасыз ету);  

• тілге тән оқу дағдыларын дамыту (мәселен, таңдамалы түрде тыңдау, түсіндіру, металингвистикалық және метакогнитивтік танымды дамыту, 
басқа сөзбен айту, сөздікпен жұмыс дағдылары);  

• тіл туралы сын тұрғысынан ойлауды дамыту (мәселен, тілдерді салыстыру, оқушылардың тілді барынша нақты пайдалануға ынталандыру, тілді 
оқудағы жетістіктерді бағалау);  

• сабақ басында тілдік мақсатты белгілеу, сабақтың соңында осы мақсат бойынша қол жеткізген жетістіктерді талқылау. 
Тілдік мақсат үлгісі оқу жоспарының әр бөлімінде көрсетілген.  



Тілдік мақсат үлгісі сонымен бірге ғылыми тілдің құрамдас бөліктерін қамтиды, оны пайдалану мен есте сақтауға оқушылардың назарын аудару 
маңызды. Бұл құрамдас бөліктер келесі тақырыпшалармен көрсетілген: 

(1) пәнге арналған арнайы лексика және терминология,  

(2) диалог/жазылым үшін қажетті сөз тіркестері. Берілген тіл оқушылар үшін түсінікті әрі анық болса, бұл олардың пәндік мақсаттар мен тілді 
оқудағы мақсаттарға қол жеткізуіне көмектеседі.  

Тілдік мақсаттарды анықтау үшін келесі етістіктерді пайдалануға болады: талдау, сұрақтар қою, санаттарға бөлу, таңдау, жіктеу, салыстыру, 
байланыстыру, қарсы қою, көшіру, құрастыру, сынау, анықтау, суреттеу, әзірлеу, бағалау, түсіндіру, мысал келтіру, жорамалдау, анықтау, негіздеу, 
келіссөздер жүргізу, болжау, өндіру, балама шешімдер ұсыну, себептерді түсіндіру, пысықтау, қайта ұйымдастыру, басқа сөзбен айту, мазмұндау, қайта 
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қарап шығу, көшіріп алу, рөлдік ойындар ойнау, қорыту, синтездеу және жазу, түрлі мақсаттар үшін пайдалану, өз сөзімен анықтама жазу, безендіру. 
Тілдік мақсаттардың кейбірін пән мазмұнын оқу мақсаты деп те есептеуге болатынына қарамастан, мазмұн мен тілдің бөлінуі оқушылардың 

 

мазмұнға да, тілге де баса назар аударуына көмектеседі. Бұл, сондай-ақ, жауаптар мен шешімдер іздеу үшін қолданылатын үдерістермен салыстырғанда, 
жауаптарға/шешімдерге аударылатын назарды теңгеруге көмектеседі. Атап айтқанда, осындай үдерістерге баса назар аудару тілдің нақты қолданылуы 
мен ойлау әрекетінің жақсаруына көмектеседі. Тілдік емес пәндерде оқыту мақсаттарының көпшілігі мазмұнға бағдарланады, бірақ ең кемінде біреуі 
тілге бағдарлануы тиіс. 

 

Дене шынықтыру. Бастауыш мектеп. 3 сынып 

 

1 бөлім: Жеңіл атлетика арқылы қозғалыс әрекеті 

 

Ұсынылатын алдын ала білім 

 

Оқушылар жүгіру, секіру, лақтыру тәжірибесіне, өткен сыныптағы және сабақтағы және ойындарға негізделген контекстерде қарапайым жалпы 
дамытушы жаттығуларды орындау қабілетіне ие болады. 

 

Контекст 

 

Бұл бөлімде оқушылар қозғалмалы ойындар мен эстафеталық жаттығулар негізінде дербес және топтық жаттығулар сериясы арқылы өздерінің жүгіру, 
секіру, лақтыру қабілеттерін, шыдамдылықты дамыту тапсырмаларын және таңғы жаттығуларды зерттеуге және жетілдіруге бағытталған. 

 

Бөлімнің тілдік мақсаты 

Тиісті академиялық терминологиямен тілдік мақсат мысалы оқушыларға осы бөлімнің пәнді меңгеру мақсаттарына жетуге көмектесу үшін төменде 

 

Тілдік оқу мақсаты Пәндік лексика және терминология Диалогқа арналған пайдалы сөз 
 

Оқушылар: Мыналарды қамитды: Талқылауға арналған сұрақтар: 
 

 жеңіл атлетикаға байланысты  дағдылар мен  қозғалыс дағдылары  Оқушының секіруді жақсартуға 
 

біліктерін көрсету және талқылау  «сөре», «дайындал», «жүгір» мүмкіндігі болмаған жағдайда не істеу 
 



  дене бөліктері керектігін түсіндіріңіз? 
 

   жүгіру, секіру, лақтыру  Ұзындыққа секіру кезінде қолдың 
 

  жүгіру жолы серпілуі қаншалыты маңызды? 
 

   сөре сызығы және мәре  Денені қыздыру адам ағзасына 
 

  дайындық, келесі жұмыс жақсы жүктеме бола ала ма? 
 

   ереже, тәуекел, қауіпсіздік  Қозғалыс әрекеттерімен 
 

  таңғы жаттығу айналысқан кезде біздің ағзамызда 
 

 

 шыдамдылық 

қандай өзгерістер болады? 
 

 

 Сіздің қандай іс-әрекетіңіз оң 

 

   
 

   нәтижеге әсер етті? 
 

    Осы ойын сізге қандай сауықтыру 
 

   пайдасын әкелді? 
 

    Физикалық белсенділік біздің 
 

   жұмысқа қабілеттілігімізге қалай әсер 
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Басқа да оқудың тілдік мақсаттарын қалыптастыру ж
жоғарыда «Тілдік мақсаттар туралы» жоғарыда қара

 

Қысқаша мазмұны 

 

Бұл бөлімде денсаулықтың негізгі ұғымдарына, та
Оқушылар гигиеналық таңертеңгілік гимнастика кешенін ж
саналы түрде өздерінің жүгірудегі, секірудегі және ла
қозғалмалы ойындар және эстафеталар негізіндегі о

 

 

Оқу  Оқу мақсаттары   Сабақта ұсынылатын 

бағдарламас       

ына сілтеме       

      

     Қауіпсіздік ережесі

     Денсаулық туралы негізгі т

     (С, К) Қозғалмалы ойындарда

     қауіпсіздік ережелері

3.4.  3.3.4.4.   (С, Т, Ж, ҚБ) 

Денсаулық  Денсаулықты   жүргізіледі   ол   

жағдайын  нығайтуға ықпал   олардың үстінен бірінен со

нығайтуға  ететін дене   теңдік   сақтай   отыра   к

етеді?

алыптастыру және сабақ беру, академиялық тіл үйрену мақсаттары бойынша 
араңыз. 

ымдарына, таң ертеңгілік гигиеналық гимнастиканы күнделікті орындау ма
гілік гимнастика кешенін және жалпы дамыту жаттығуларын өздігінен құрастыруғ

не лақтырудағы қозғалыс қабілеттерін дамытуға, жетілдіруге ынталандырады. Ата
не эстафеталар негізіндегі оқу тапсырмалары, жеке және топтық жаттығулар арқылы жетілдіріледі ж

сынылатын қызмет түрлері Мұғалімге арналған ескертулер

   (оқыту әдістемесі бойынша)

           

           

ауіпсіздік ережесі            

туралы негізгі түсініктер           

алмалы ойындардағы техникалық          

ауіпсіздік ережелері            

Б) Жерде түрлі пішіндегі сызықтар  Техникалық  қауіпсіздік 

ргізіледі   ол   –   жолдар.   Ойнаушылар  ережелерін сақтау керек екендігін ойын

стінен бірінен соң бірі жүгіріп, тепе-  өткізу барысында түсіндіру.  

тай   отыра   күрделі   бұрылыстар  Сұраңыз: Дене қыздыру адам а

етеді? 

саттары бойынша қосымша нұсқаулар алу үшін 

нделікті орындау маңыздылығына шолу жасайды. 
ға мүмкіндік береді. Ол студенттерді 

а, жетілдіруге ынталандырады. Аталған қабілеттер 
ылы жетілдіріледі және бекітіледі. 

ан ескертулер   Оқу ресурстары 
 

дістемесі бойынша)        
 

        
 

       
 

        
 

        
 

        
 

        
 

және ойын  Үлкен,  бос  кеңістік, 
 

тау керек екендігін ойын  ойын алаңы, 
 

    пішіндерді белгілеуге 
 

ыздыру адам ағзасына  арнаған бор, 
 



бағытталған  жаттығуларын   жасайды.  Бір-біріне  кедергі  жасамай,  алда  жақсы  жүктеме  бола  ала  ма?  Қандай  жалаушалар, 
 

бірқатар  орындау кезінде   жүгіріп   келе   жатқанға   соқтығыспай,   дәл  пайдалы  қасиеттер  біздің  ойынымызда  ысқырық. Жолдарды 
 

физикалық  тиісінше жауап   сызыққа басып, жолмен жүгіру керек.   байқалды? Неліктен осы   жүктеме  салуға арналған 
 

жүктемелерг  қайтарып,        әрбіреуіңіздің жүрек соғу жиілігін  ленталар.    
 

е қатысу  қиындықтар мен        арттырады және демалуды жиілететінін  «Балаларға арналған 
 

барысында  тәуекелдерді қалай        айта  аласыздар ма? Қозғалыс  қозғалмалы 
 

сәйкес  еңсеру керек        әрекеттерімен айналысқан кезде біздің  ойындары» сілтемесі: 
 

әрекет етіп,  екендігін түсіну        дене қызуымызда   қандай өзгерістер  http://allforchildren.ru/  
 

қиындықтар  және көрсету        болады?          games/active1-1.php 
 

мен          Ойынды өткізбес бұрын оқушыларда      
 

тәуекелдерді          сабақ үстіндегі тәртіптің қажеттілігі      
 

анықтайды          туралы түсініктің болуына қол      
 

және оларды     

Ойынға қатысушылар саны  әртүрлі болуы

 жеткізіңіз. Осы қозғалмалы ойынды      
 

жеңе біледі 

     

өткізу кезіндегі техникалық қауіпсіздікті 

     
 

    

мүмкін. Жолдың ұзындығы суретте

      
 

      

түсіндіріңіз. 

 

Бұл тапсырманың 
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Оқу  Оқу мақсаттары   Сабақта ұсынылатын қызмет түрлері  Мұғалімге арналған ескертулер   Оқу ресурстары 

бағдарламас       (оқыту әдістемесі бойынша)            

ына сілтеме                      

                  

     көрсетілгендей  кез  келген  ұзындықта  болуы  орындалуын   оқушылардың біреуімен          

     мүмкін,  бірақ  5  м  кем  болмауы  тиіс.  Бұл  асықпай   көрсетіп   өткізіңіз.   Тәртібі          

     ойынды   жарыс   түрінде   өткізуге   болады.  төмен   деңгейдегі   сыныпқа   «жол»-          

     Пішіні  бірдей  бірнеше  сызық  сызылып,  әр  суретінің қарапайымдау түрін жерге          

     қайсысының  соңына  жалаушалар  қойылады.  салу.               

     Ойнаушылардың  бірінші  жалаушаға  жеткені                 

     тезбасынанжоғарыкөтеруікерек.                 

     Командалық ойын түрінде өткізуге болады.                 

     (С, Ж, Тәж, ҚБ) «Жылан». Ойынның алдында  Ойын  шартына  оқушылар  еңсеріп  өту          

     сыныпты 5-7 адамнан тұратын бірнеше топқа  үшін  түрлі  кедергілері  бар  бір  бағыт          

     бөліңіз. Оқушылар бір-бірінің қолынан ұстап,  қоюға  болады.  Осы  ойынды  уақытқа          

     шынжыр жасап тұрады. Шынжырдың басында  өткізу,  қай  команда  бағытты  тез  әрі  Үлкен,  бос  кеңістік, 

     жүргізуші  тұрады.  Ол  кедергілерден  секіріп,  ережені бұзбай өтеді.      ойын    алаңы, 

     тез бұрылыстар жасап, ойын алаңында жүгіріп  Сабақ барысында бұл ойынды бағыттың  белгілеуге арнаған 

     келе  жатып,  әртүрлі  пішіндерді  суреттеп,  күрделілігін ауыстыра отырып, бірнеше  бор, жалаушалар, 

     ойындағы  барлық  қатысушыларды  соңынан  рет өткізуге болады.      ысқырық,     



     ертеді.  Қалып  қойған  ойыншылар  ойыннан  Алғашқы  ойынды  жеңіл,  қиын  емес  секундомер. Кедергі 

     шығады.   Бұл   ойынды   кез   келген   жыл  бағытпен өткізіңіз, оқушылар осы ойын  жасау    үшін: 

     мезгілінде ойнауға болады.  барысында техникалық  қауіпсіздік  фишкалар, конустар, 

     Ойын  ережесі:  Жылан  үзіліп  қалмау  үшін  ережелерін бұзбауын қадағалаңыз.  жеңіл атлетикалық 

     ойыншылар   бір-бірін   қолдарынан   немесе  Команда құрамын белгілікті уақыт  кедергілер,     

     белбеулерінен  мықтап  ұстаулары  керек  (тек  өткенде  ауыстырып  отыруға  болады.  гимнастикалық 

     киімнен   ұстауға   болмайды).   Ойыншылар  Ойынды  түсіндірудің алдында мысал  орындықтар. 

     жүргізушінің    қимылын    қайталау    керек.  беруге болады.      «Балаларға арналған 

     Жүргізуші тез жүгірмеуі керек.  Сұраңыз: Сіздің көңіл-күйіңіз ойынның  қозғалмалы     

     Ойын нұсқасы: Жүргізушінің белгісі бойынша  ортасында және соңында қалай өзгерді?  ойындары» сілтемесі: 

     ойыншылар  тарауға, одан  кейін  орындарына  Шынжыр   үзіліп   қалмау   үшін   қай  http://ped-     

                      

     қайтып жиналуға болады.  әдіспен ұстаған жақсы болады?   kopilka.ru/blogs/yulija 

              -viktorovna-     

                      

     (Т,  Ж,  Тәж,  ҚБ)  «Үйір»  ойыны.  Барлық         butova/podvizhnye- 

3.1.  3.3.1.1 Дене   ойнаушыларды  бірнеше  топқа  бөледі.  Бір  Ойынды өткізер   алдында сұрақтар  igry-s-begom-dlja-  
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Оқу Оқу мақсаттары  Сабақта ұсынылатын қызмет түрлері  Мұғалімге арналған ескертулер  Оқу ресурстары 

бағдарламас          (оқыту әдістемесі бойынша)        

ына сілтеме                       

           

Денсаулық жаттығуларының,  «жылқы», екі-үш «қасқыр», екі-үш қою(көмектесетін, алға жетелейтін): Бұл  detei-5-7-let.html 

пен сауықтыру  «құлыншақ» таңдалынады.  Қалған ойын қандай физикалық қасиеттерді       

салауатты пайдасы  ойнаушылар «жылқы үйірі» болады.   дамытады?  Ойын  аяқталғаннан  кейін       

өмір денсаулықты  Оқушылар қолдарынан мықтап ұстап, шеңбер  сұраңыз: Сіздің қандай іс-әрекетіңіз оң       

салтының нығайтуға ықпал  жасайды.  Шеңбердің  ішінде  «құлыншақтар»  нәтижеге  әсер  етті?  Осы  ойын  сізге       

дене ететін көрсете білу  болады.  «Құлыншақтар»  шеңбердің  ішінде  қандай сауықтыру пайдасын әкелді?       

белсенділігін және түсіну  жүріп,  «жылқылардың  кісінегеніне»  еліктей  Ойынды  бірнеше  рет  өткізуге  болады.       

е   алады.       Жаңа   ойын   басталар   алдында   кері       

маңыздылығ   Үйірдің  айналасында  «жылқы»  (жүргізуші)  байланыс және қатемен жұмыс жүргізу  Үлкен,  бос  кеңістік, 

ын түсінеді   жүреді.«Үйір»мен«құлыншақтарды»  керек   (не   жақсы   болды,   не  дұрыс  ойын алаңы, 

   күзетеді.    Егер    «қасқырлар»    жақындаса,  орындалмады). Екінші ойын өткізгенде  пішіндерді белгілеуге 

   оларды кісінеп, оқыранып қорқытады, қателер    қайталанбай,   оқушылардың  арнаған  бор, 

   «қасқырға» қолын тигізсе, «қасқыр» ұсталған  қызметі жақсаруы үшін.    жалаушалар, 

   болып   есептеледі.   «Қасқырлар»   «үйірдің»          ысқырық. «Балаларға 

   жанында аңдып жүреді.  Шынжырды  үзіп,         арналған қозғалмалы 

   «құлыншақтарды»  ұстап,  өзінің  «апанына»          ойындары» сілтемесі: 

   алып   кетуге   тырысады.   «Құлыншақ»   еш          http://flaminguru.ru/pi 

   қарсылықсыз «қасқырмен» кетеді.            45.html    



   «Жылқы» «қасқырлардың» барлығына қолын               

   тигізгенше жалғасады.                  

               

   (С,  Ж,  ҚБ)  Сынып  ішінде  бір  жүргізушіні  Ойын өткізер алдында техникалық       

   таңдайды. Шаршы пішінінде төрт қаіпсіздік  ережелерін  өткізіңіз.  Ойын       

   гимнастикалық орындық қойылады. ережесін түсіндіргеннен кейін       

   «Тауықтар»   бірде   сырғауылдарға   қонады,  оқушылардан осы ойын кезінде қандай       

   бірде  жерге  түседі.  «Түлкі»  тауық  қораға  қандай жарақат алуға болатынын       

   жақындап,  ішіне  кіріп  бір  аяғы  жерге  тиіп  сұраңыз  (бұл  оқушылардың  жарақат       

   тұрсадағы «тауықты ұстай алады.  Ұсталғанды  алып  қалудың  алдын  алуға  өздігінен       

   «түлкі»  «апанға»  апарады.  Ойынды  бірнеше  түсінуі үшін көмктеседі).         

   рет қайталауға болады. Бірде бір рет «түлкіге»  Денсаулық тақырыбындағы сұрақтар:       

   ұстатпаған жеңеді. Ойынды екі жарты алаңда,  ойын өткізгеннен кейін жүрегіңіздің       

   екі  топпен  өткізуге  болады.  «Ең  епті  түлкі»  соғуына  не  болды?  Ол  ойынға  дейінгі       

   кім  көп  тауық  ұстайды  деп  жарыс  ретінде  қалыпынан  жиірек  соға  бастады  ма?       

   өткізуге  немесе  белгіленген  уақытта қанша Физикалық  жүктемелерден кейін       
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бағдарламас     (оқыту әдістемесі бойынша)              

ына сілтеме                     

              

   ұстап үлгереді деп өткізуге болады. жүректеріңіз неліктен тез соғатынын  Үлкен,  бос  кеңістік, 

     айта аласыз ба?    ойын    алаңы, 

          пішіндерді белгілеуге 

          арнаған      бор, 

          жалаушалар,       

          ысқырық.,          

          секундомер,       

          гимнастикалық 

          орындықтар   саны 

          оқушылардың 

          қатысатын    тобына 

          немесе мұғалімнің 

          қандай    тәртіпте 

          қоюына          

          байлайланысты. 

          «Балаларға арналған 

          қозғалмалы       

          ойындары» сілтемесі: 



          http://ktonazdorovogo. 

          ru/kartoteka-       

                  

          podvizhnyx-igr-s-  

          pryzhkami-dlya- 

          detej.html          

                    

   Түрлі іс-әрекетке бағытталған жаттығулар                 

     Осы  ойынды  өткізу  барысында  ойын  Әр іс-әрекетке үлкен, 

3.2. Дене 3.3.2.2 Дене  (С,  Ж,  ҚБ)  «Қоян,  күзетші  және  күшік».  ережесінің  орындалуы мен тәртіптің  бос кеңістік.       

жаттығулар қызметімен  Сынып   ішінде   екі   жүргізушіні   таңдаңыз  сақталуын қадағалаңыз. «Дуалда»  Таңертеңгілік 

ын орындау айналысқанда  «күзетші  және  күшік»  Алаңның  ортасында  тұрған  оқушылар  ауысады.  Ол  жерге  гимнастика кешені: 

барысында денені қыздыру  оқушылар қысқа секіртпе жіпті «дуал» 40-60  «күшік»    ұстап    алғандарды    қоюға  http://festival.1septem 

                     

денені және босаңсыту  см   биіктікте   ұстап   тұрады.   Мұғалімнің  болады. Физикалық қызметтің  ber.ru/articles/631305/ 
                     

ширату мен маңызын түсіндіру  белгісімен «қояндар» (әр  «іннен» бір-бірден,  басталуына   дейін   осы   ойын   сіздің  http://pandia.ru/text/78 

босатудың   секіртпе жіптен жоғары немесе төмен) жүгіріп  ағзаңыздың жаттығуына   қалай   әсер  /439/150.php        

қажеттілігін   шығып,  «дуалдан»  секіріп  түсіп  «бақшаға»  етті? Бұл ойында кім белсенді болмады?  «Балаларға арналған 

түсінеді   түседі.  «Күзетші»  шығып,  алақанын  соғады.  Осы  ойынды  секіру сабақтарындағы  қозғалмалы       
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   «Қояндар»   қашып   шығып, «дуалдың» жаттығу мен ширатуда қолдануға  ойындар» сілтемесі: 

   астынан өрмелеп немесе үстінен секіріп өтіп  болады ма?       http://ktonazdorovogo. 

   «індеріне»  жүгіреді. «Күшік» қашқандарды         ru/kartoteka-       

                         

   қуып, ұстауға тырысады. «Іннің» іші         podvizhnyx-igr-s-  

   «қояндар» үшін қауіпсіз жер болып табылады.          pryzhkami-dlya- 

   «Күшікке»    бірде-бір    рет    ұстатпағандар          detej.html       

   жеңіске  жетеді.  Әрбір    жүгіру кезінде                  

   «күзетші» мен «күшік» орындарын                  

   ауыстырады.       Қозғалмалы ойынды командалармен           

            өткізуге   болады.   Ол   жерде   жұптар           

            қарсылас    командалардың           

   (ЖЖ,   Ж,   ҚБ)   «Қосаяқтар»   қозғалмалы  қатысушыларынан құралады. «Жұптық»  Үлкен,  бос  кеңістік, 

   ойыны. Ойыншылардың ең аз саны – екі адам.  жарыстарының  әр  жеңісіне  бір  балл  ойын алаңы, 

   Бормен  жерге  «сөрені»  сызу  керек.  Барлық  ұпай   беріледі.   Көп   балл   алғандар  пішіндерді белгілеуге 

   оқушылар  жұппен  бөлініп  тұрады.  Бірінші  жеңіске  жетеді.  Әділ  шешімге  күмән  арнаған   бор, 

   жұп   «сөреге»   «сөреге»   шығады.   Бірінші  және жанжал  болмау үшін әр  жұп  екі  ысқырық,       

   ойыншы  барынша  алысқа  секіреді.  Оның  реттен   сікіруге болатындай ойынды  секундомер,       



   секірген   ұзындығын    бормен   белгілейді.  ұйымдастыру  керек.  Басында  бірінші  гимнастикалық 

   Екіншіойыншықарама-қарсыбағытта  ойыншы, одан кейін екіншісі секіреді.  орындықтар.       

   секіреді.   Секіруді   бірінші   оқушы   секіріп  Сұрақ  қойыңыз:  Осы  ойында  қай  топ  «Балаларға арналған 

   жеткен жерден орындайды.  Ол жай ғана бұлшық  еттері  жұмыс  істеді.  Секіруді  қозғалмалы       

   «сөрелік»   сызыққа   дейін   секіріп   қоймай,  дұрыс орындай алмайтын оқушы  ойындар» сілтемесі: 

   бірнеше сантиметрге   алысырақ секіруге нәтижені жақсарту үшін не істуі керек?  http://www.karakyli.ru 

              

   тырысуы керек. Егер екінші ойыншы осыны  Ұзындыққа секіру кезінде қолмен  /2015/04/17/podvizhny 

   орындай алса, осы жұптың жеңімпазы болып  сермеуге бола ма?     e-igry-s-pryzhkami/  

   есептеледі. Ал егер орындай алмаса – бірінші                   

   ойыншы   жеңімпаз   болады.   Одан   кейінгі                   

   жұптар   бірінші   және   келесі   этаптардың                   

   жеңімпаздарынан  құралады.  Ең  соңында  екі                   

   епті «қосаяқтар» қалып, «қосаяқтар» «Дақтаушы» алдымен ойыншының атын           

   олипиадалық ойындарының абсолютті атайды, содан кейін оны    қуып           

   чемпионы   атағына   кім   лайықты   екенін  «дақтайды». «Дақтаушы» ойын кезінде  Үлкен,  бос  кеңістік, 

   анықтайды!       жағдайға байланысты өзінің шешімін  ойын алаңы, 

            бірнеше рет өзгерте алады (оқушының  белгілеуге арнаған 
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ына сілтеме                               
 

                          
 

 3.3.3.3 Дене            жаңа атын айта алады). Ойынның келесі   бор, ысқырық. 
 

3.3. Дене жаттығуларын  (С, Ж, К, ҚБ) «Дақ түсіру» ойыны. Сынып    түрлері ретінде: екі «дақтаушы» немесе   «Балаларға арналған 
 

жаттығулар орындау кезінде  ішінен   бір   жүргізушіні   таңдаіыз   «Дақ    жүргізушу тигізген  ойыншы   қозғалмалы        
 

ын орындау физикалық  түсіруші» Белгілі алаң кеңістігінде оқушылар    «дақтаушы» болады.      ойындар» сілтемесі: 
 

кезінде өзгерістерді  жан-жаққа тарайды, жүргізуші «дақ түсіруші»    Сұрақ қойыңыз: Неге сабақтың алдында   http://allforchildren.ru/  
 

тыныс алу, анықтау үшін  дақ   түсіргісі   келген   ойыншының   атын    дене қыздыру жаттығуын жасау керек?   games/active1-7.php 
 

жүрек бірқатар бақылау  дауыстап атайды да, қуып жетуге тырысады.    Қай  стратегия  нәтижелі  болды  және             
 

соғысының стратегияларын  Қалғандары   бір   орында   тұрмай   алаңның    неге?                  
 

жиілігі, дене көрсету және  ішінде  қозғалады.  «Дақтаушы»  қуып  бара                      
 

қызуы түсіндіру  жатқан  кезде  басқа  ойыншыны  көрсе,  сол    Ойыншылар  шеңбердің  ішіне  кірмей,    Үлкен,  бос  кеңістік, 
 

сияқты   ойыншының атын атап, ол ойыншыны қуып    сыртында ғана жүгіруі керек. Шеңберде    ойын алаңы, 
 

ағзадағы   дақтауға    болады.    «Дақталған»    ойыншы    тұрған ойыншылар жүгірушілерді ұстап,    белгілеуге арнаған 
 

физикалық   ойыннан шығады немес жүргізуші болады.    кедергі  жасауға  болмайды.  Егер  екі    бор, ысқырық. 
 

өзгерістерді             ойыншы  бір  уақытта  келсе,  екуі  де    «Балаларға арналған 
 

қалай             шеңбер бойына тұрып, санмақ арқылы    қозғалмалы        
 

бақылайтын   (Т,  Ж,  К, ҚБ) «Бос орын».   Оқушылар   жаңа жүргізушіні таңдайды.   ойындар» сілтемесі: 
 

ын біледі   (арасындағы   ара   қашықтығы   бір   адым)    Оқушылардың   бір-бірімен   араласып    http://allforchildren.ru/  
 

   

шеңбер   жасап    тұрады    да    жүргізушіні 
   

жұмыс істеуіне және өздерінің ойларын 
   

games/active1-7.php 
 



         
 

   

таңдайды. Ойын бастағанда ол

   

ұсынуларына бақылау жасаңыз. 

    

http://ped- 

        

                 
 

                               
 

   ойыншылардың жанынанжүгіріп өтіп   Сұрақ қойыңыз: Физикалық белсенділік   kopilka.ru/blogs/yulija 
 

   «дақтайды»  да  шеңбер  бойымен  ары  қарай    біздің жұмысқа қабілеттілігімізге қалай   -viktorovna-        
 

                                

   жүгіреді. «Дақталған»  ойыншы  жүргізушіге   әсер етеді?        butova/podvizhnye- 
 

   қарама-қарсы бағытта тез жүгіреді. Олардың            igry-s-begom-dlja-  
 

   қайсысы шеңбердегі бос орынға бірінші жетсе,            detei-5-7-let.html  
 

   сол жерде тұрады. Ал үлгермегені жүргізуші                      
 

   болады. Сыныптардың   санына   байланысты,                      
 

   ойынды бірнеше топта өткізуге болады.                        
 

                          
 

   Лақтыру, секіру және жүгірудің түрлері                       
 

1.2. 3.1.2.2 Дене дамуы                              
 

Физикалық үшін  (Т,  Ж,  К,  ҚБ)  Жерге  диаметрі  1,5  метр    Ойнаушыларға  шеңбердің ішінен  тек   Үлкен,  бос  кеңістік, 
 

дамуға қарастырылған  болатын  шеңбер  сызылады.  Оның  сыртына    қана секіріп шығуға болады. Шеңберден   ойын алаңы, 
 

ықпал ететін түрлі дене  диаметрі  7-10  метр  болатын  үлкен  шеңбер    жүгіріп   шыққан, ойыннан шығады.   ысқырық.        
 

түрлі дене жаттығуларын  сызылады. Ойнаушылардың біреуі шеңбердің    «Дақтаушы»   да екі   аяқпен секіріп   «Балаларға арналған 
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жаттығулар орындау кезінде   ішіне тұрады-ол «дақтаушы». Белгі бойынша   ойыншыларды  қудалайды.  Шеңбердің   қозғалмалы    

ында қозғалыстарды   оқушыларшеңберсызығынансекіріп,   көлемі ойыншылардың санына  ойындар» сілтемесі: 

түйіндес қалай орындау   шеңбердің ортасына түседі. Егер ұсталып қалу   байланысты.     http://allforchildren.ru/  

қозғалыстар керек екендігін   қауіпі болмаса, біраз уақыт ішінде қала береді.   Ойын  басталар  алдында  оқушыларға   games/active3-1.php 

ды білу және түсіну   Бір  орында  екі  аяқпен  секіріп  тұрады  да,   шеңбердің сызығынан    бір аяқпен      

жақсартады    орталық  шеңберге  жылжып,  ішіне  түсуге   (оң,сол), тура немесе жанымен секіруді       

және    тырысады.  Ойынға   қатысушылар   түсіндіру   керек.   Екі   аяқта   тұруға       

орындайды    «дақтаушыға»   ұстатпауға   және   шеңбердің   болмайды.          

    ішінен уақытында секіріп шығуға тырысады.   Сұраңыз:  Аяқтарыңыз  шаршады  ма?       

    Ұсталғандар   «дақтаушы»   болады.   Ойын   Осы  ойын  кезінде  аяқтарыңыздың  қай       

    нұсқасы:   ойын   дәл   солай   басталады   да,   бөлігі  көбірек  шаршады?  Осы  ойын       

    ұсталған  ойыншылар  шеңберден  шықпайды,   қандай физикалық қасиетті дамытады.       

    «дақтаушының» көмекшісі   болады.             

    «Дақтаушылар» саны беске жеткенде, төртеуі             

    шеңберден  шығады.  Соңғы  ұсталған             

    «дақтаушы» болады. Ойын қайталанады.             

    (Т,  Тәж,  ҚБ)  Оқушылар   екі   командаға             



    бөлініп,   шамамен   10   метр   қашықтықта   Ойынның басталар алдында техникалық   Үлкен,  бос  кеңістік, 

    алаңңның   қарама-қарсы   бағытына   қатарға   қауіпсіздік  ережелерін  өткізіңіз.  Егер   ойын   алаңы,   бор, 

    тұрады.  Бір  команда  лақтыруды  орындамас   ойын барысында волейбол добы шетке   волейбол және 

    бұрын, екінші команда артқа қарай жылжиды.   домалап   кетсе,   оны   алып   алаңның   теннис доптары, 

    Ойыншылардың  аяқтарының  алдында  сызық    аймағына   сол   тураға   қояды.   Бұл ысқырық.    

    сызылып,алаңныңортасынаволейбол    жағдайда  волейбол  добына  лақтыруды       

    доптары қойылады.  Бір  команданың   екі   жақтан   бір   уақытта   бастайды.       

    ойыншылары кіші  (теннис) доптан   Қарсыластыңалдындағы сызықтан      

    алады(жеребе тарту бойынша).       өткен доп, командаға бір балл әкеледі.       

    Мұғалімнің  белгісімен  кіші  допты  волейбол   Сұраңыз:Сіздіңәріптесіңізсізді       

    доптарына  лақтырады. Қарама-қарсы   мақтаған кезде қандай сезімде      

    командаға волейбол доптарын жылжытуға   болдыңыз?Бізбелсендіболуды       

    тырысады. Екінші команданың ойыншылары   үйренген кезде оң пікірлер қаншалықты       

    лақтырылған доптарды жинап, белгі бойынша   бізге маңызды?         

    олар   да волейбол доптарына лақтырып,             
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қарсыластарғ

 

Командалар белгіленген ла

орындайды. 

Қарсы тұ

сызықтан добты

команда жеңіске жетеді.

 

  Эстафета элементтері бар же

1.1. Негізгі 3.1.1.1 Негізгі дене 
(Т, Тәж, ҚБ) «

белінен(белбеуінен) 

қозғалыс жаттығуларын 

бұл  «айдахһарды
дағдыларын орындау кезінде 

алдында  жүргізуші  т

дамыту: қозғалыс 

басы».  Жүргізуші  барлы

тірек- машықтарын білу, 

қозғалыс  траекториясын  ше
қозғалыс түсіну және 

кедергіні   айнала,  «айда

аппараты, жақсартып 

(саптың  соңында
денені және жалғастыру. 

сынылатын қызмет түрлері Мұғалімге арналған ескертулер

(оқыту әдістемесі бойынша)

 

ға жылжытуға тырысады. 

белгіленген лақтыру санын кезек 

 

ұрған команданың алдындағы 

добты бірінші болып асырған 

іске жетеді. 

Эстафета элементтері бар жеңіл атлетика       

Б) «Айдаһар». Оқушылар бір-бірін Ойыншылар «айдаһар»  «үзіліп

белінен(белбеуінен) ұстап шынжыр құрайды- үшін» бір-бірін белдерінен

ардың  құйрығы».  Шынжырдың ұстауы керек  (бірақ киімнен

ргізуші  тұрады  –  «айдаһардың болмайды) Оқушылар 

ргізуші  барлығын  соңынан  ертіп қимылдарын қайталау керек. Ж

алыс  траекториясын  шеңбер  бойымен, тез жүгірмеу керек. 

  

  

кедергіні   айнала,  «айдаһардың   құйрығын» Осы ойын қандай 

ындағы  ойыншыны)  ұстау  үшін қасиеттерді дамытаныны

ан ескертулер Оқу ресурстары 

дістемесі бойынша)  

 

           
 

зіліп қалмау Үлкен, бос кеңістік, 
 

белдерінен мықтап ойын алаңы,   бор, 
 

 

киімнен ұстауға ысқырық. 

     
 

     
 

жүргізушінің «Қозғалмалы 
 

 

айталау керек. Жүргізуші ойындар 

 

және 

 

 
 

  

эстафета  элементтері 
 

  
 

физикалық бар  жеңіл атлетика» 
 

 

дамытаныны туралы сілтемесі: 

     
 

     
 



шалт   бұрылыстар жасап   жүреді.   Ойында ойлануды сұраңыз? Сұраңыз: Осы http://u-  

      
 

объектіні 

       
 

 

жүгіру міндетті емес. 

  

эстафеталарды орындағаннан 

 

кейін s.kz/publ/10618-  

 

басқара 

    
 

     

сіздер өздеріңізді  қалай сезінесіздер? podvizhnye-igry-i- 

 

біледі. 

     
 

                      

     

шаршаған…жігерлі…бақытты? Ойынды estafety-s-elementami- 

 

      
 

      жақсарту үшін  оның  ережесіне  қандай legkoy-atletiki.html  
 

      өзгерістер ұсына аласыз?            
 

  (С,  К,  ҚБ)  Оқушылар  екі  топқа  бөлініп Берілген  эстафетаны өткізгеннен кейін         
 

  тұрады.   10   метр   қашықтықта   лақтыру құлаған қалашықтарды  есептеп,         
 

  аймағының сөре сызығы белгіленеді доптарды жинау керек. Командалардың         
 

  Оқушылар   теннис   доптарымен   екі   топқа жеңгендерін есепке ала отыра, ойынды         
 

  бөлініп,екітізбеккедоптылақтыру бірнеше  рет  өткізуге  болады,  Салмағы Үлкен,  бос  кеңістік, 
 

  аймағының сызығынан 10 м қашықтықта, бір мен диаметрі әртүрлі доптарды ойын  алаңы, 
 

  біріменқатарласыптұрады.Лақтыру қолдануға болады.     ысқырық, бор, 10–12 
 

  аймағының  сызығынан  10  м  қашықтыққа Сұраңыз:  Осы  ойында  алған  білімдер кегли,  теннис 
 

  араларында  50-80  см  болатын  10-12  кегли мен дағдыларды күнделікті өмірде қалай доптары.      
 

  құрылады.   Жүргізушінің   белгісі   бойынша қолдануға   болады?   Ойынды   қалай         
 

  командалардың бірінші ойыншылары лақтыру өзгертіп эстафета өткізуге болады?          
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Оқу Оқу мақсаттарыСабақта ұсынылатын 

бағдарламас  

ына сілтеме  

 

сызығына дейін

 

доп лақтырып,

құлатуға тырысады.

жүгіріп барып орнына 

эстафета береді.

бойынша жең
 

3.5. 3.3.5.5. Түрлі дене 

  (Т, Ж, ҚБ) 

  

бір-бірінен  ара

Мектептен қызметтеріне 

  

  

тізбекке   т

тыс және қатысу 

  

  

сөрелік сызы

мектеп мүмкіндігін қалай 

  

  

қашықтықта  «б

ішіндегі алу керектігін 

  

  

жалпақтығ

физикалық қарап түсіндіру 

  

  

арналған) болатын

қызметтерге 

   

   

сызылады.  Залдықатысу үшін    

сынылатын қызмет түрлері Мұғалімге арналған ескертулер

(оқыту әдістемесі бойынша)

 

дейін жүгіріп барып, қалашыққа 

тырып, барынша көп кеглилерді 

тырысады. Құлатқан кеглилерді 

гіріп барып орнына қойып келесі ойыншыға 

эстафета береді. Құлатылған кеглилер саны 

ңімпаз(команда) анықталады. 

Б) Оқушылар екі командаға бөлініп,  Ойын алдында мысал ретінде

бірінен  арақашықтығы  3  м  болатын  екі 

 

ойыншымен көрсетіңіз. 

 

  

тізбекке   тұрады.   Оқушылардың   алдында 

 

Жіптің астынан өткен кезде, 

релік сызық белгіленеді. Ол жерден 3-4 м 

 

ұстауға тиым салынады. Ол  

та  «бұлақты»  кедергісін  білдіретін 

 

ұпайлары жазылады  

ғы   1-1,5м   (ұзындыққа   секіруге 

 

қорытынды нәтижеге  

болатын екі  парралелді сызықтар 

 

қосылады 

    

     

сызылады.  Залдың 

  

соңында  жерден 60  см 

 

Сұраңыз: Қай әрекетіңіз осы эстафетада   

ан ескертулер Оқу ресурстары 

дістемесі бойынша)  

 

ретінде бір           
 

             
 

             
 

кезде, жіпті 

           
 

           
 

а тиым салынады. Ол үшін айып 

           
 

           
 

(мысалы:

           
 

 

Құрал-жабдықтар 

 

5 секунд 

 
 

 

мен қондырғылар: 
 

   
 

   

секіруге арналған 

 

із осы эстафетада 

 
 

 жіптер  немесе  



   

биіктікте жіп тартылады да, 5 м қашықтықта 

 

жақсы орындалды,  ал қай  әрекетіңізге 

  
 

мүмкіндікте 

     

гимнастикалық 

 

   

гимнастикалық 

   

орындық 

 

қойылады. 

 

жұмыс 

 

істеу 

 

керек?

 
 

рін 

           

орындықтар. Үлкен, 
 

   

«Дайындал», «Жүгір!» белгісі бойынша 

 

Командаластарыңызға қандай көмек

 
 

анықтайды 

     

бос кеңістік, 

 

ойын 
 

   

алғашқы оқушылар   алға жүгіріп, алдағы 

 

көрсеттіңіз? Эстафетаны күрделендіру

  
 

және 

     

алаңы, ысқырық, бор, 
 

   

«бұлақтан» секіріп  өтеді  де,  керілген  жіптің 

 

үшін қандай ұсынысыңыз бар? 

   
 

ұсынады 

       

«Қозғалмалы 

     
 

   

астынан өтіп, гимнастикалық орындықтан 

 

Егер  сабақта уақыт қалса,  оқушылар

      
 

      

ойындар 

  

және 
 

    

секіреді де артқа қарай жүгіріп келіп, өзінің 

 

ұсынған ойынды өткізіңіз. 

      
 

         

эстафета  элементтері 
 

    

тізбегінің соңына  тұрады. Келесі ойыншыға 

          
 

              

бар жеңіл атлетика» 
 

    

эстафетаны ұсынады.

 

Тапсырманы 

          
 

               

сілтемесі: 
      

 

    

басқалардан бұрын    орындаған команда 

                
 

              

:http://u- 

      
 

    

жеңіске жетеді. 

                           
 

                                    

                         

s.kz/publ/10618-  
 

                           
 

                           podvizhnye-igry-i- 
 

                                

                          

 estafety-s-elementami- 

 

    

(Т, Ж, К, ҚБ) Оқушылар  шеңберге тұрады.

    

Оқушылар ойында белгілерге тез әрекет 

 

         

legkoy-atletiki.html  

 

         

Жүргізуші 

  

оның 

   

етуге және өте сақ болулары керек. 

  
 

                           

                          
 



         ортасынаөтіп,«Доп    Оқушылардан   сұраңыз:   Осы   ойын            
 

         жоғарыға» сөзімен допты   қандай физикалық қасиеттерді           
 

         жоғары лақтырады.    дамытатынын түсіндіріңіз? Бұл ойынды            
 

         Оқушылар осы сәтте   жақсарту немесе күрделендіре түсу үшін            
 

    

шеңбердің ортасынан барынша алыс жүгіріп

    

қалай өзгертуге болады? Әртүрлі 
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Оқу Оқу мақсаттары Сабақта ұсынылатын қызмет түрлері    Мұғалімге арналған ескертулер    Оқу ресурстары 
 

бағдарламас               (оқыту әдістемесі бойынша)             
 

ына сілтеме                             
 

                   
 

   кетуге  тырысады.  Жүргізуші  допты  қағып   контексттердегі физикалық іс-            
 

   алып,  «Тоқта!»  -деп   айғалайды.  Барлығы   әрекеттерге   қатысуға   мүмкіндіктерді            
 

   тоқтау керек. Жүргізуші  орыннан  қалай  алуға  болатынын  қарастырып,            
 

   

қозғалмастан допты өзіне бәрінен жақын
  

түсіндіріңіздер. 

             
 

         

Үлкен,  бос кеңістік, 

 

   

тұрғанға лақтырады. Кімге доп тисе,   сол

       
 

          

ойын алаңы, 

 

   

жүргізуші болады. Егер жүргізуші тигізе
       

 

          

ысқырық, бор. 

 

   

алмаса, онда ол жүргізуші болып қала береді 
       

 

          

«Қозғалмалы 

 

   

де, ойын жалғасады. 
              

 

                 

ойындар 

 

және 

 

   

Қосымша  ойын  нұсқасы  ретінде: Жүргізуші
        

 

          

эстафета  элементтері 

 

   

шеңбердің сыртында тұрып, доппен жаттығу 

       
 

          

бар  жеңіл атлетика» 

 

   

жасайды, оқушылар беске дейін 

 

санайды.
       

 

           

сілтемесі: 

       
 

   

«Бес»  дегенде  олар тез  жан-жаққа қашады.
              

 

          

http://u-  

       
 

   

Жүргізуші «Тоқта!» деп айқайлап, жақын
              

 

          

s.kz/publ/10618-  

 

   тұрған  ойыншыға  допты лақтырады. Кімге       
 



          

podvizhnye-igry-i- 

 

   

допты тигізс, сол жүргізуші болады. Егер ол

       
 

                    

          

estafety-s-elementami- 

 

   

тигізе  алмаса,  ол  допқа  жүгіреді, осы кезде
       

 

          

legkoy-atletiki.html  

 

   

ойыншылар барынша  одан алысқа қашуға

       
 

                    

          

«Балаларға арналған 

 

   

тырысады.  «Тоқта!» деген белгіге барлығы
       

 

          

жеңіл атлетика 

 

   

тоқтайды. Жүргізуші тағыда жақын тұрған
       

 

          

элементтері бар 

 

   

ойыншыға тигізуге тырысады. 
           

 

              

қозғалмалы 

       
 

                           
 

                    ойындар» сілтемесі: 
 

                    http://allforchildren.ru/  
 

                    games/active2-2.php 
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Ұсынылатын алдын ала білім 

 

Оқушылар дене шынықтыру сабағында және сабақатан тыс уа

 

Контекст 

 

Бұл бөлімде оқушылардың топтық және жұптық жұ
көмектеседі 

 

Бөлімнің тілдік мақсаты 

 

Тиісті академиялық терминологиясы бар тілдік оқу ма
берілген. 

Тілдік оқу мақсаты  

  

Оқушылар:  Қ

қозғалу ойындарының қозғалу дағдыларын  әділ ойын, ереже, жарыстар серіктестік,

қалай дамытатынын түсінуді сипаттау және  сұ

көрсету  кө

 

көмекші
 

  ке

Дене шынықтыру. Бастауыш мектеп. 3 сынып 

2 бөлім: Қозғалыс және спорт ойындар 

атан тыс уақытта спорттық ойындар мен қозғалмалы ойындар туралы білімдерді 

ұмыс істеу арқылы қозғалмалы және спорттық спектірлік қозғалыс да

у мақсаттарының үлгісі оқушыларға осы бөлімдегі пәндік оқу мақ

Пәндік лексика және Диалогқа арнал

терминология   

Қамтылады:   Талқылауға арналған с

діл ойын, ереже, жарыстар серіктестік, • Неліктен ойында ереже болады?

ұраныс қабілет   • Сізге серіктестікпен ж

өшбасшылық ролдер, қорғаушы •  Сіз  айта  аласыз  ба,  ойындарды  

мекші 
  ережесін неге олай сақ

  

• Сіздер өздеріңізді бір немесе баскеңістіктнгі  ойлау:  сызық, бұрандық, 

алмалы ойындар туралы білімдерді қамтиды. 

алыс дағдыларын дамытуға 

қсаттарына жеткізу үшін төменде 

а арналған пайдалы сөз тіркестері 
 

 

ан сұрақтар: 
 

• Неліктен ойында ереже болады? 
 

Сізге серіктестікпен жұмыс жасау ұнайма? 
 

•  Сіз  айта  аласыз  ба,  ойындарды  әділ  ойнап  түбегейлі 
 

қтадыңыз? 
 

ізді бір немесе басқа ролде өзініңізді қалай 

 

 



 

кедергілер, шеңбер 

  сезіндіңіз? 
 

   

• Сіздер айта аласыздар ма, неге біз ойын ойнайтын жерді 

 

 

 шабуыл, қорғаныс 

  
 

   

мұқият таңдап аламыз? 

 

 

 қозғалмалы дағдылар 

 
 

  

• Сіз айта аласыз ба, күні бойы, күн сайын неге физикалық 

 

     
 

     белсенді болуы маңызды? 
 

      
 

Бөлімнің тілдік мақсаты 

 

Тиісті академиялық терминологиямен тілдік мақсат мысалы ретінде оқушыларға осы бөлімнің пәнді меңгеру мақсаттарына жетуге көмектесу үшін 
төменде беріліп отыр. 

 

Қысқаша мазмұн 

 

Оқушылар бұл бөлімде қозғалысты үйлестіру үшін қозғалмалы және спорттық ойындар арқылы командада жұмыс атқару және қозғалыс дағдыларын, 
доппен ойын, жылдамдық реакциясын дамытатын ойындар ойнайды. 
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Оқу 

Оқу 

  

Мұғалімге арналған ескертулер 

      
 

бағдарламас Сабақта ұсынылатын қызмет түрлері 

 

Оқу ресурстары 

 

мақсаттары (оқыту әдістемесі бойынша) 

  
 

ына сілтеме 

         
 

               
 

  Қозғалмалы ойындардағы қозғалыс дағдылары             
 

2.8. Түрлі 3.2.8.8. (Ж, Т, Ф) Оқушылар «Табан балық пен шортан» ойынын Ойынның  міндетті  түрде  мұғалімнің  Үлкен,   бос   кеңістік, 
 

қимыл Қарапайым ойнайды. Дабыл бойынша «табан балықтар» келесі жаққа дабылынан басталуына назар  ойын алаңы, 
 

контекстерін әрекеттерді жүгіреді. Шортан оларды аулайды. Ұсталып қалған «табан аударыңыз, барлық «табан» балықтар  пішіндерді белгілеуге 
 

ен орындау балықтар» (төрт-бесеуі) қолдарынан ұстап, көлденең тұрып міндетті түрде тордан, себеттен және  арнаған  бор,  конусы, 
 

туындаған кезінде тор  құрады.  Енді  «табан  балықтар» тор  арқылы  алаңның «төбеден»  өтуі  қажет,  тұрғандардың  ысқырық    
 

рөлдерді айырмашылық- келесі  жағына  жүгіріп  өтуі  қажет  (Қолдарынан  ұстап). оларға кедергі келтіруіне құқықтары  Қозғалмалы ойындары 
 

орындайды тарын «Шортан»   тордың   сыртында   тұрып,   оларды   аңдиды. жоқ.Егероларбайланысқан  интернет    
 

және түсіндіре Ұсталған  «табан  балықтар»  сегіз-тоғызға  жеткенде  олар қолдарын«шортанның»    арқасын  ресурстарының 
 

олардың отырып, өзінің себет — шеңберлер жасайды, одан жүгіріп өту қажет. Себет салуға және оны себетке немесе  сілтемесі:    
 

айырмашыл және біреу ғана  болуы мүмкін, оны 15-18 қатысушы қолдарынан «төбеге»   қамап   алуға   шамалары  http://kladraz.ru/igry- 
 

ықтарын басқаларының 

        

ұстап бейнелейді. «Шортан» себеттің алдында тұрады және келсе, себет жасаған ойыншылардың  dlja-detei/podvizhnye- 
 

түсінеді рөлін көрсету «табан балықтарды» ұстайды. Ұсталған  «шортанды»  ұстап  алуына  болады.  igry    
 

  «табан    балықтар»    ұсталмағандардан    көп    болғанда, Бұлжағдайдабарлық«табан       
 

  ойнаушылар    «төбені»    бейнелейді»   (үсталған    табан балықтар»  босатылады және  жаңа       
 

  балықтардың  дәлізі,  одан  ұсталмағандар  жұгіріп  өтеді). «шортан» сайланады.          
 



  «Төбенің» шығар жерінде тұрған «шортан» оларды ұстайды. Оқушылар рөлдердің арасындағы       
 

  Соңғы  қалған  жеңімпаз  болып  есептеледі.  Оған  жаңа айырмашылықты түсіндіретіндей       
 

  «шортанның» ролін ойнау тапсырылады.  және бір-бірін бағалайтындай       
 

    рефлексия жүргізіңіз.          
 

  (С, Т) Оқушылар «Түлкі мен тауықтар» ойынын ойнайды. Мынаны  сұраңыздар:  Өздерін  сол  Үлкен,   бос   кеңістік, 
 

  Дабыл бойынша  «тауықтар» біресе жүгіреді, біресе «тауық немес  басқа  рөлде  қалай  қолайлы  ойыналаңыәрбір 
 

  қонақтайтын  бақанға  отырады»,  біресе  «тауық  қораның» сенізді?  Рөлдер  бір-біріне  ұқсайды  әрекет үшін. 
 

  жанында   жай   жүреді   (орындықтар   «тауық   қораны» ма? Олардың айырмашылығы неде?  Гимнастикалық 
 

  бейнелейді).  Екінші  бекітілген  шарт  бойынша  «түлкілер»        орындық, бор, 
 

  «тауық  қораның»  жанына  жиналып, кез  келген  жерге Залдың  ортасында  төрт  ысқырық.    
 

  (еденге) тіпті бір аяғымен болса да тұрған «тауықты» ұстап гимнастикалық    орындықтар төрт  М.Н.  Жуков.  Қозғалу 
 

  алады. «Түлкілер» «отырған» тауықты қолынан ұстап, өзінің шаршылы  ағаштар  қойылады,  бұлар  ойындар.  «Академия», 
 

  «ініне»  әкеледі.  Егер  жолында  оған «аңшы»  кездессе, —  «тауық  қонақтайтын  бақандар».  М. - 2000    
 

  «түлкілер» үсталған тауықты босатады, ал өзі «ініне» қашып Бір жетекші — «түлкі» және бір —       
 

  тығылады.  Ұсталған  тауық  «тауық  қораға»  қайтарылады, «аңшы»  сайланады.  Қалған       
 

  одан соң барлық «тауықтар» отырған орындарынан ұшып ойыншылардың барлығы —       
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   шығады. Егер «аңшы» «түлкіні», ұстап алса, жаңа  «түлкі»  «тауықтар».  Залдың  бір  бұрышында   
 

   сайланады. Ойынды бірнеше рет ойнауға болады.  «түлкі»сиятын«ін»сызылып   
 

   Бір рет те ұсталмаған ойыншылар жеңіп шығады.  қойылады.  Келесі  бұрышта  «аңшы»   
 

      тұрады.«Тауықтар»«бақанның»   
 

      маңайына орналасады.       
 

      Оқушыларды    ойынның   
 

      ережелерімен таныстыру:      
 

      1. «Тауық қораға» кіріп «түлкі» бір   
 

      ойыншынығана«ұстапалуы»   
 

      мүмкін.          
 

      2. Басшының дабылы бойынша   
 

      «түлкі» «тауықты» ұстағанына немесе   
 

      ұстамағанына байланыссыз «тауық   
 

      қораны» тастап шығуы қажет.     
 

      3.   Таяқшада   тұрғандар   бір-біріне   
 

      көмек көрсетуі (қолдауы) мүмкін.   
 

      Келесілерді   сұраңыз:   Осы   ойын   
 



      қандай дене шынықтырулардың   
 

      сапасын дамытады?       
 

      Сіз ойындарда неге қауіпсіздік   
 

      техникасын сақтауымыз керектігін   
 

      айта аласыз ба? Ұсталып қалмау үшін   
 

      қандай әрекеттерді  өзіңіз қабылдар   
 

      едіңіз?          
 

 1.2. 3.1.2.2. Дене Қозғалыс координациясына бағытталған қозғалмалы              
 

 Физикалық дамуы үшін ойындар             
 

 дамуға қарастырылған (С, Т, ҚБ) «Өрмелеумен және қайта өрмелеумен эстафета».  Гимнастикалық  қабырғаға қарсы 7-8 Үлкен,   бос   кеңістік, 
 

 ықпал ететін түрлі дене Оқушының  дабылы  бойынша  әр   команданың  бірінші  м.  тұрған  команданың  баған  болып ойыналаңы әрбір 
 

 түрлі дене жаттығуларын ойыншылары    бөренеге    жақындайды,    гимнастикалық  тұруын бақылаңыз. Командалар қызмет үшін. 
 

 жаттығулар орындау қабырғаға жүгіріп шығады, одан түседі, қолдарымен 2-2,3 м  алдында 2-3 м қашықтықта Гимнастикалық  
 

 ында кезінде биіктікте ілінген жалауды ұстайды, төмен түседі және қайта  параллельді  гимнастикалық  бөренені орындық, швед 
 

 түйіндес қозғалыстарды келіп, бөрене арқылы қайтадан өрмелейді. Бұдан соң ойынға  орнатыңызо.  Бөрененің  және қабырғасы,  
 

 қозғалыстар қалай орындау жаңа ойыншылар кіріседі, ал қайтқандары өзінің бағанының  гимнастикалық қабырғаның астына жалаушалар,  
 

 ды керек екендігін соңына тұрады және т.б.  жерге маттар салынады.     гимнастикалық  
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жақсартады білу және  Эстафетаны ерте аяқтаған және ережені аз бұзған команда  Келесілерді бақылаңыз: ойыншылар    төсеніштер.    
 

және түсіну 

  

жеңіп шығады. 

      

міндетті түрде  жалаушаны қстауы

          

               
 

орындайды            қажет  және  бұрын  алдыға  жүгіріп         
 

            шықпасын.                  
 

            Келесілерді сұраңыз :  гимнастикалық       
 

    (С, Т, ҚБ) «Кедергілер жолағы».    қабырғаның астына жерге маттар неге       
 

    Дабыл бойынша екі команданың да бірінші ойыншылары  салынады?  Дене  шынықтыруда       
 

    алдыға  жүгіріп  шығады  және  кедергілер  жолағын  басып  белсенді  болу  өзіңді  шыныққан  деп       
 

    өтеді:        есептеуге көмектесе ме?             
 

    - гимнастикалық матқа алдыға қарай екі рет тоңқалаң асады;  Оқушылардан денені  жаттықтыруға       
 

    - кедергілерден өтеді;    арналған жаттығулардың салдарлары       
 

    - гимнастикалық орындықтан жүгіріп өтеді;    туралы әңгімелеп берулерін өтініңіз.  Балаларға арналған 
 

    - оқтау арқылы бес секіруді орындайды;    Оқушылардың   тапсырмаларды  қозғалмалы ойындары 
 

    Осы кедергілердің бәрінен өткеннен кейін кері қайтады.    орындаған кезде техника қауіпсіздігін  интернет    
 

    Жүгіріп  келген  ойыншы  кезекті  ойыншының  қолынан  қатаң  сақтауына,  кері  тек  бағанның  ресурстарының 
 

    ұстайды  да  бағанның  соңына  тұрады.  Ойын  команданың  сол  жағы  бойынша  ғана  жүгіруіне  сілтемесі:    
 

    барлық    мүшелері    тапсырманы    орындағаннан    кейін  назар аударыңыз.  Тоңқалаң асуларды  http://kladraz.ru/igry- 
 



                  

    аяқталады,  —  бірінші  ойыншы  қолын  жоғары  көтереді.  орындаған кезде  алдыға қарац  dlja-detei/podvizhnye- 
 

    Эстафетаны жылдам бітірген команда жеңеді    топтастырылу,   гимнастикалық  igry    
 

            орындықтан сақтықпен жүгіру.           
 

            Келесілерді талдаңыз: күнделікті дене       
 

            шынықтыруға белсенді болу неге       
 

            соншалықты маңызды?             
 

                  
 

2.2. Команда 3.2.2.2. Әрекет  (С,  Т,  ҚБ)  Оқушылар «Тез  жүретін  бұғылар»  ойынын  Ойын алаңының мөлшері мен ойынға  Үлкен,   бос   кеңістік, 
 

 

мақсаттарына 

                              

жетекшісінің  ойнайды. Мұғалім бастап  жүретін   төртеуді  сайлайды –  қатысушылардың  санын есепке алу  ойыналаңыәрбір 
 

                                

рөлін қол жеткізуге  бұлар  «қасқырлар»,  қалған  қатысушылар «тез  жүретін  қажет;ұсталған  «бұғылар»  ойыннан  қызмет үшін. 
 

                                

кезектесіп бағытталған  бұғылар» .  «Қасқырлар»  екі  топқа  бөлінеді:  екі  «қасқыр»  шығарылуы және арнайы бөлінген  ысқырық, секундомер. 
 

орындау жұмыс  «қуалаушылар»,   қалған   екеуі   «торуылда»   отырады.  орында орналастырылуы мүмкін.       
 

арқылы барысында  Мұғалімнің  дабылы  бойынша  «бұғылар»  «қасқырлардан»  Олар  ойынға  жаңа  «қасқырлардың»       
 

мақсаттарға өзіндік және  алаңның  келесі  жағына  қашады.  «Қуалаушы»  қасқырлар  топтары    іріктелгенде  ғана       
 

қол жеткізу командалық  алаңның барлық жерінен   «бұғыларды»   ұстайды, ал  қосылады;“қасқырлар”             
 

үшін өз жұмыстың  «торуылдаушы  қасқырлар» –  тек  залдың орта сызығында  отырғызылмаған  қатысушылардан       
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бетімен және мағынасын отырады.   Әрбір   жүгіріп өткеннен   кейін ұсталған таңдалынады,  «қасқырлар» мен       
 

бірлесе түсіну. «бұғылардың» саны есептелінеді, одан кейін олар қайтадан «бұғылардың»  топтарындағы       
 

жұмыс Көшбасшылық алаңдағы орынға келіп, ойынды қайта жалғастыруы мүмкін. ойынның  барлық  уақытының  ішінде       
 

істейді рөлдерімен    ұсталмаған ойыншыларды бағалаңыз.       
 

 алмасып,    Уақытқадаойнауғаболады.       
 

 жұмыс істей    Оқушылармен өзіндік және       
 

 бастау.    командалық жұмыстардың мәнін,       
 

     ойындағы көшбасшының рөлін       
 

     талқылаңыздар.         
 

2.1. Өзгеріп 3.2.1.1. Шапшаңдыққа бағытталған қозғалмалы ойындар            
 

отыратын Бірқатар (С) Малшы» ойыны  Ойын  алаңында  сызық  — жылғалар Ойын мұқияттылықты, ептілікті және  Үлкен,   бос   кеңістік, 
 

жағдайларда қозғалыс сызылады,  оның  бір  жағында  таңдалған  «малшы  мен реакцияның   жылдамдығын  ойын алаңы әрбір 
 

әрекет ету идеяларымен, қойлар»  жиналады,  екінші жағында  «қасқыр» отырады. дамытады.      қызмет  үшін. 
 

үшін балама стратегияларме «Қойлар»  «малшының»  артында  бір-бірінің  белдерінен Қасқырдың  малшының тек  Ысқырық. Ойынға 
 

шешімдер н және ұстап отырады.   «бермеймін» деген сөзінен кейін ғана  арналған нысандар. 
 

арқылы жоспарлармен «Қасқыр» «малшыға» мынадай сөздермен сөйлейді: «Мен сызықты басып өтуі өажет екендігіне  қозғалмалы  ойындары 
 

қозғалыспен баламаларды таудың қасқырымын, алып кетемін!» «Малшы» былай деп назар аударыңыз;    интернет    
 



байланысты талдау үшін жауап береді: «Ал мен малшымын, ержүрекпін, бермеймін». Қасқырұстапалғанқойеш  ресурстарының    
 

жоспарлард проблемаларды Малшының осы сөздерінен кейін қасқыр жылғалардан аттап қарсылықсыз  қасқырдың   соңынан  сілтемесі:    
 

ы, жою әдістерін кетеді және қойларды ұстауға тырысады. «Малшы» қолын жұруі қажет.      http://festival.1septembe  
 

стратегияла қолдану жан-жағына  қойып,  қойларды  қасқырдан  қорғайды,  оған Оқушыларға  осы    ойынға басқа  r.ru/articles/566873/ 
 

рды және  оларды ұстауға мүмкіндік бермейді. Қолайлы сәт келгенде ережелеройлаптабуға,басқа       
 

идеяларды  қасқыр  олжасын  өзімен  алып  кетеді.  Ойын  қайтадан стратегиялар әзірлеуге тапсырмалар       
 

бейімдейді  басталады, рөлдері ауыстырылады.  беріңіз.           
 

  (С, ҚБ) «Таяқты ұстап ал» ойыны.  Жетекшілердің нөмірді қатты  Үлкен,   бос   кеңістік, 
 

  Ойыншылар  шеңбер  бойынша  жетекшіден  3-4  қадамда айтуына  және  жылдам  басқа  жаққа  ойын алаңы әрбір 
 

  тұрады,   еденге   тік   қойылған   гимнастикалық   таяқты кетіп қалуына назар аударыңыз.   қызмет  үшін. 
 

  қолдарымен ұстайды (оның жоғары жағын алақандарымен Келесілерді  сұраңыз: Сабақ  ысқырық,    
 

  жабады).   уақытында  неге кеңістікті  гимнастикалық таякша. 
 

  Барлық ойыншылардың, оның ішінде жетекшінің де реттік қадағалауымыз қажет екенін айта       
 

  нөмірлері болады, қандай да бір нөмірді айқайлап айтқанда аласыз  ба.  Қозғалысты  идеялардың       
 

  ол таяқтың жерге құлауына жол бермей ұстап қалуы қажет. қатарында   оқушыларға       
 

  Егер ол оны істей алмаса, онда жетекшінің орнына барады, альтернативтік  шешімдер  қолануына       
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     ал жетекші шеңбердегі оның орнына тұрады. Ал егер ұстап  мүмкіндік беріңіз.               
 

     қалуға үлгерсе, онда жетекші орнында қалады. Ойыншылар                     
 

     шеңбердің   ортасына    бетімен,   арқасымен,   жанымен                     
 

     тұруларына  болады.  2-3  мин.  ойынды  ойнағаннан  кейін                     
 

     бірде-бір рет жетекші болмаған жеңеді.                     
 

                  
 

 2.3. Қолайлы 3.2.3.3 Түрлі  (Т, ҚБ) «Допты шеңберге түсір»  Шеңберлерді   команданың алдына   Үлкен,   бос   кеңістік, 
 

 оқу ортасын дене  Командадағы әрбір ойыншыда доп болады және алдарында    ертерек қою қажет. Әрбір оқушының   ойын алаңы әрбір 
 

 құру үшін жаттығуларын  үш шеңбер тұрады. Арнайы белгіге дейін жүгіріп келу керек    шеңберге   тұсуі  бағаланады және   қызмет   үшін. 
 

 бірлесіп орындауда  және  бірінші  шеңберге  өздігінен  лақтыру  керек,  допты    очколардың   жалпы сандары   Толтырылған  доптар, 
 

 жұмыс қолайлы оқыту  қайта алып, бұрынғы сызыққа оралып және екінші шеңберге    жинақталады.          конус,шеңбер(круг), 
 

 істеуге ортасын құру  допты лақтыру қажет т.б., одан соң қатысушы допты алып    Кеесіні сұраңыз: Шеңберге доп тұсуі    ысқырық.    
 

 дағдыларын маңыздылығын  үшінші шеңберге лақтырады, конусты айналып өтеді және    үшін оқушылар қандай әдісті         
 

 біледі және мойындай  жай ғана кері қайтады.  Тапсырманы жедел орындаған және    қолданар  еді ?  Кеңістіктегі  өзгерісті        
 

 түсінеді отырып,  шеңберге допты көп түсірген команда жеңеді.    сезіну неге маңызды?             
 

  идеяларды,                          
 

  ресурстар,  (С,  Т,  ҚБ)  «Шеңберден  лақтырып  шығар»  ойыны.  Екі  Оқушыларға техника қауіпсіздігі мен  Балаларға арналған 
 



  кеңістік білімін  команда ойнайды. Командадан бір ойыншыдан шамамен 1м  бір-бірін құрметтеуін ескерту.     қозғалмалы ойындары 
 

  қолдану  диаметрлі шеңберге кіреді және қолдарымен гимнастикалық  Келесіні  сұраңыз:  осы  тапсырмада  интернет    
 

     таяқтан ұстап тұрады. Дабыл бойынша олар таяқты ұстап  қандай жеке қасиеттер дамытылады?  ресурстарының   
 

     тұрып, қарсыласын шеңберден итеріп шығаруға тырысады.  Бірлескен жұмыстарға дағдылар  сілтемесі:    
 

     Кім  осыған  қол  жеткізсе,  сол  өзінің  командасына  ұпай  қадағаланды ма?         http://merrygame.blogsp 
 

     әкеледі. Ұпайлардың көп санын жинаған команда жеңеді.               ot.com/     
 

                          

 3.5. 3.3.5.5 Түрлі   Ұжымда жұмыс атқару                      
 

 Мектептен дене   (С, Т, ҚБ) Оқушылар  жұппен  «Допты  ұшырау»  ойынын  Оқушыларға    осы  ойынның  Үлкен,   бос   кеңістік, 
 

 тыс және қызметтеріне  ойнайды.Сынып  бір-бірінің  соңынан  сапқа  тұратын  жылдамдықты,    ептілікті,    есептей  ойын алаңы әрбір 
 

 мектеп қатысу  бірнеше тең командаларға бөлінеді. Бірінші саптың алдында  білуді дамытатынын түсіндіру.  қызмет   үшін. 
 

 ішіндегі мүмкіндігін  бір метрде 2,5 м биіктіктегі екі тіреудің арасына жалаушасы  Баскетболда, волейболда допты беру  Ысқырық. Волейбол 
 

 физикалық қалай алу  баржіптартылыпбайланады.Біріншісаптың  және қабылдау бойынша оқу  добы, жіп, тор, 
 

 қызметтерге керектігін  ойыншыларына  бір  доптан  таратылады.  Дабыл  бойынша  тапсырмалары  үшін жетекші  секіргіш.    
 

 қатысу үшін қарайды және  бірінші саптың ойыншылары допты жіптен әрі тез лақтыруы  жаттығулар   ретінде қолданылады,  Балаларға арналған 
 

 мүмкіндікте түсіндіру  қажет және тез жүгіріп оларды келесі жақта ұстап алады.  бұл мүмкіндік өздері үшін  қозғалмалы ойындары 
 

 рін    Допты  жерге  тигізіп  ұстай  алмаған  ойыншы  ойыннан  дамытылады    және  өздерінің  интернет    
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анықтайды  шығады. Одан соң екінші сап осы тапсырманы орындайды. дағдыларымен бөлісу.      ресурстарының 
 

және  2- турда  қашықтық  1,5м-ге дейін, 3-турда  – 2 м.ге дейін Келесіні  сұраңыз:  сіз біздің  доппен  сілтемесі: 
 

ұсынады  жәнет.б.созылады.Қорытындытурданкейін жеке дағдыларды жақсартуымыз неге  http://kladraz.ru/igry- 
 

              

  ойыншылардың  көп  санын  сақтап  қалған  команда  жеңіп соншалықты маңызды екенін айта  dlja-detei/podvizhnye-  
 

  шығады. аласызба?Сізөзіңіздіосы  igry 
 

   жаттығулардан кейін қалай сезінесіз,      
 

   шаршаңқы ма, әлде жігерлі ме?        
 

   Оқушылардың жеке әрекетері мен      
 

   ұжымдық қызметін бағалаңыз.        
 

  (Т, К, ҚБ) Тапсырмалардың нұсқалары ұсынылады: Оқушылардың назарын осы ойын      
 

  № 1 нұсқа кеңістікті  сезінуді және      
 

  Екі  команда  волейбол  алаңының  екі  жағына  өздерінің қозғалыстарды үйлестіруді  жақсарту      
 

  қалауынша   тұрады.   Әрбір   ойыншының   қолында   доп үшін жүргізілетініне аударыңыз.        
 

  болады. Мұғалімнің дабылы бойынша доптарды торға бір, Мұғалімге дене шынықтыруды      
 

  екі қолдарымен, тездетіп лақтырады. Өз жағында бірде-бір дамытуда  және  техникалық      
 

  доп қалмаған тарап жеңіп шығады. дайындықта    команданың      
 



  № 2 нұсқа ойыншыларының кемшіліктерді      
 

  Екі  команда  волейбол  алаңының  екі  жағына  өздерінің есепке алу қажет.          
 

  қалауынша   тұрады.   Әрбір   ойыншының   қолында   доп Келесіні  сұраңыз:  Осы  қызмет  күш      
 

  болады.  Мұғалімнің  дабылы  бойынша  доптарды  торға пенептіліктіқалйдамытады?      
 

  секіріп барып тездетіп лақтырады. Өз жағында бірде-бір доп Командада ойнау сіздерге ұнайды ма?      
 

  қалмаған  тарап  жеңіп  шығады.  Допты  жүріп,  жүгіріп,             
 

  адымдап басып лақтыруға болады.             
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Ұсынылатын алдын ала білім 

 

Оқушылар өткен сыныптарда, дене шынықтыру саба

 

Контекст 

 

Бұл бөлімде оқушылар гимнастикалық жаттығулар сериясы ар
корординацияға арналған ойындар ойнайды. 

 

Бөлімнің тілдік мақсаты 

 

Тиісті академиялық терминологиямен тілдік мақсат мысалы о
беріліп отыр. 

 

Тілдік оқу мақсаты 

 

Оқушылар: 

  Гимнастикалық қозғалыс дағдыларын көрсету 

 

 

 

Дене шынықтыру. Бастауыш мектеп. 3 сынып 

3 бөлім: Акробатика негіздерінде гимнастика 

тыру сабақтары мен сабақтан тыс уақытта алған гимнастикалық жаттығуларды орындау да

улар сериясы арқылы ептілікке, күшке, иілгіштікке, шыдамдылыққа, тепе

сат мысалы оқушыларға осы бөлімнің пәнді меңгеру мақсаттарына жетуге к

Пәндік лексика және терминология Диалог

  

Мыналарды қамитды: Талқылау

 Кеңістік/ бағыт: алға, артқа, жанына 

 

 

 динамика: тез, баяу Ептілік, к

  байланыс, идеялар, іс-әрекет, жүйелі  қасиеттерін не 

  ептілік, тепе-теңдік   Гимнастикалы

 координация, күш  дамытады?

уларды орындау дағдыларын қамтиды. 

а, тепе-теңдік сақтауға және 

саттарына жетуге көмектесу үшін төменде 

Диалогқа арналған пайдалы сөз тіркестері 
 

 

ылауға арналған сұрақтар: 
 

 

Ептілік, күш, шыдамдылық физикалық 
 

асиеттерін не үшін дамыту керек? 
 

Гимнастикалық жаттығулар ептілікті қалай 
 

дамытады? 
 



  шыдамдылық, иілгіштік Қауіпсіздік техникасын сақтай отырып тепе 
 

    теңдік жаттығуларын қалай орындаймыз? 
 

    Сабақтың қай бөлігінде дене қыздыру, дем 
 

    алу және босаңсытатын жаттығуларын 
 

    орындаймыз? 
 

    Не үшін бізге иілгіштік қасиет қажет 
 

   

 

болады? 
 

   Акробатикалық жаттығуларда иілгіштік не 
 

    үшін керек? 
 

 

Басқа да оқудың тілдік мақсаттарын қалыптастыру және сабақ беру, академиялық тіл үйрену мақсаттары бойынша қосымша нұсқаулар алу үшін жоғарыда 
«Тілдік мақсаттар туралы» жоғарыда қараңыз. 

 

Қысқаша мазмұны 

 

Бөлім оқушылардың аэробика мен қозғалмалы ойындар көмегімен тепе-теңдіктегі жаттығуларды, акробатикадағы гимнастикалық дағдыларын жетілдіруге 
көмектесетін жекелей, жұптық және топтық тапсырмалардың бірқатар қимыл әрекеттерін қамтиды. 
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а сілтеме 

          

әдістемесі бойынша) 

      
 

                 
 

   Қауіпсіздік ережесі                
 

   Жаттығулар арқылы икемділікті дамыту             
 

    (С, Ж, К) «Альпинисттер». Екі «альпинисттер» командасы Гимнастика    Гимнастикалық 
 

3.4. Денсаулық 3.3.4.4.  6-7  м  қашықтықта  гимнастикалық  қабырғаның  алдында  сабақтарындағы   орындықтар,    
 

жағдайын Денсаулықты  бетімен  қарап,  қатарға  тұрады. Бірінші  оқушылармен техникалық қауіпсіздік  гимнастикалық қабырға, 
 

нығайтуға нығайтуға ықпал  гимнастикалық қабырғалардың арасына гимнастикалық ережелері   туралы  гимнастикалық   маттар, 
 

бағытталған ететін дене  орындықтарды аяқтары жоғары қаратып, аударып қояды. сөйлесу. Гимнастикалық  бор, жалаушалар, 
 

бірқатар жаттығуларын  Гимнастикалық қабырғалар бойымен гимнастикалық маттар қабырғадан  секіріп  ленталар.     
 

физикалық орындау кезінде  қойылады.       түскенде дұрыс қонуына  М.Н.  Жуковтың 
 

жүктемелерге тиісінше жауап   Мұғалімнің белгісімен бірінші оқушылар гимнастикалық оқушылардың назарын  «Қозғалмалы ойындар» 
 

қатысу қайтарып,  орындық бойымен өтіп, гимнастикалық қабырғаға шығады. аударыңыз.    кітабына сілтеме: 
 

барысында қиындықтар мен  Жоғарғы   жағына   көтерілгеннен   кейін   төмен   түседі. Жоғары   көтерілу  http://www.studfiles.ru/pr  
 

сәйкес әрекет тәуекелдерді  Гимнастикалық  қабырғадан  түсу  кезінде  60-70  см  биік биіктігін  алдын-ала  eview/3551035/ 
 

етіп, қалай еңсеру  болмайтын   биіктіктен,   гимнастикалық   матқа   бормен мұғалім          
 

қиындықтар керек екендігін  сызылған, диаметрі 40 см боладын шеңбердің ішіне секіріп көрсетеді(лентамен,       
 

мен түсіну және  түсуге болады. Түскеннен кейін ойыншылар өз қатарының жалаушамен белгіленеді).       
 

тәуекелдерді көрсету  соңына  тұрады.  Екінші  ойыншылар  қозғалысын бірінші           
 



анықтайды   «альпинисттер» жерге түскеннен кейін бастайды.             
 

және оларды                      
 

жеңе біледі                      
 

   (Т, Ж, ҚБ) «Төмпешіктердегі аңшылық». Сынып екі топқа Ойын  ережесі  бойынша  Үлкен,   бос   кеңістік, 
 

   бөлінеді.  Залдың  ортасы  құрал-жабдықтардан  босатылған «аңшыларға» доп  гимнастикалық 
 

   және шартты түрде   «батпақ» болып аталады. Оның лақтыру   кезінде  шеңберлер,   доптар, 
 

   «жағалаулары»  алаңды  шектейтін  ұзын  жіппен  сызықтар «жағалаудың» шетіне  гимнастикалық маттар. 
 

   сызылады. Олардан кейін үрленетін доптармен «аңшылар» басуға,   «бақаларға»   өз       
 

   тұрады.  Қалған  ойыншылардың жартысы  «бақалар» (6-10 төмпешіктерінен шығуға       
 

   адам) «батпақтың»  ішінде  «төмпешіктерде»  орналасады. тиым салынады. Егер осы       
 

   «Төмпешіктер» - гимнастикалық шеңберлермен (әр «бақаға» ережелер  бұзылса,  қарсы       
 

   бір-бірден)  немесе  гимнастикалық  маттар  (екі  «бақаға» командаға айып ұпайы       
 

   біреу). Белгі бойынша «аңшылар» «бақаларға» допты тигізу жазылады.         
 

   үшін, допты лақтыра бастайды. «Бақалар» доп тимеу үшін Бұл  ойын сіздердің  қай       
 

   өздерінің  «төмпешіктерінде»  түрлі  әрекеттер  жасайды(екі қасиеттеріңізді        
 

   жаққа  қисаңдайды,  отырып  қалады,  секіреді).  Доп  тиген дамытады. Осы ойында       
 

   ойыншы  алаңнан  кетпейді,  бірақ  «аңшыларға»  бір  ұпай қандай  қауіпсіздік       
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   жазылады.  Ойын  3  минутқа  созылады.  Уақыт  өткен  соң,  ережелерін қолдандыңыз?               

   қарсыластар  орындарымен  ауысады.  Жеңімпаз  жиналған                      

   ұпай санымен анықталады.                      

                    

   (С, Ж, ҚБ,) «Тепе-теңдікті жоғалтып алма». Бұл ойында  Гимнастикалық    Гимнастикалық ағаш ат, 

   оқушылар  командаларға  бөлінбей,  бір-бірімен  жарысады.  қондырғыларда жұмыс  гимнастикалық мат, 

   Гимнастикалық аттың(гимнастикалық жәшіктің) биіктігінен  істеу   барысында  теннис добы.           

   кезекпен    секірулер    орындалады.    Ойыншы    төменге  техникалық қауіпсіздік  Қозғалмалы ойындары 

   секіргеннен кейін келесі ережелерді орындау керек: орында  ережелерін   сақтауға  сайтына сілтеме:        

   қалу,   гимнастикалық   матқа   қолын   тигізбеу.   Ойын  оқушылардың  назарын  http://fizkultura-        

                         

   барысында  секіруді  орындаудың  бірізділігі  орнатылады.  аударыңыз.      na5.ru/gimnastika/igry- 

   Секірудің  түрлері  біртіндеп  күрделене  түседі.  (мысалы,  Жүргізуші    және  na-urokakh-            

   жиналуда, шалқайып, аяқ екі жаққа, шалқая 180° бұрылу  ойыншылардың өздері  gimnastiki.html#ohotacoc 

   және  т.б.).  Алдын  ала  белгіленген  секірудің  күрделік  секіруді анық орындап,  ci           

   шыңына  жеткеннен  кейін,  ойыншылар  оларды  орындалу  жереге секіріп түскенде               

   ретін керісінше орындайды(күрделіден қарапайымға).  құламаған оқушыларды               

   2 нұсқасы.  анқтай    алады.               

   Ойыншы қолына теннис добын ұстап, төмен секіреді. Түсіп  Гимнатикалық мат немесе               

   бар жатқан кезде допты секіру орындалып жатқан жерден 5-  қондырғы нысана бола               

   7   м   қашықтықтағы   нысанаға   лақтыру   керек.   Келесі  алады.                    

   жағдайда әріптесі белгі бойынша немесе жүргізуші допты  Сұраңыз: Сіздерде осы               



   лақтырады, ал секіріп түсуші, секіріп, түсіп бара жатқанда  жаттығуды  орындауда               

   допты қағып алып, орнына тепе-теңдікті сақтай отыра түсу  қиындықтар болды ма?               

   керек.                      

                     

3.2. Дене 3.3.2.2 Дене  Аэробика элементтері бар гимнастика  Біркелкі,   ырғақты  Әуенді кешен.           

жаттығуларын қызметімен  (С,  К,  ҚБ)  Оқушылар  әуенмен   «Буратино»  кешенін  орындалуына  қараңыз.  Әуен.сайт, сілтемесі: 

орындау айналысқанда  орындайды.  А.Рыбников - Ю.Энтин –  https://muzofond.com/sea  

барысында денені қыздыру  1)  Бір  орында,  қолдар  дене  бойымен,  алақандар  еденге  «Буратино»  әнімен  rch/%D1%80%D1%8B% 

                         

денені ширату және босаңсыту  парралелді  «Бір  орында  жүру».  Аяқтың  ұшын  еденнен  орындалады.     D0%B1%D0%BD%D0%  

мен босатудың маңызын  көтермей,  тек  екі  өкшені  кезек  жерден  көтеру  арқылы  Берілген  кешенде қай  B8%D0%BA%D0%BE%  

қажеттілігін түсіндіру  орындаймыз.  бұлшық  еттер  тобы  D0%B2%20%D1%8D%  

түсінеді   2) оң жаққа 2 адым, сол жаққа 2;  жұмыс   істейтіннін  D0%BD%D1%82%D0% 

   3) W-стeп оң аяқпен;  анықтау     үшін  B8%D0%BD%20%D0%  

   4) Орында тұрып, жамбаспен айналдыру;  оқушыларға тапсырма  B1%D1%83%D1%80%D 

   5) W-степ сол аяқпен;  беру.       0%B0%D1%82%D0%B8  

   6) Орында тұрып, жамбаспен айналдыру;         %D0%BD%D0%BE         

   7) Оңға-солға қисаю, алға еңгею, артқа шалқаю;         Ноутбук, проектор. 
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8) «Бу!» дегенде от-шашу(салют) оң жақ жоғарыға, «Ра!» -    Кешеннің видеосына

оңға, «Ти!» - жоғары, «Но!» - сол жақ жоғарыға;     сілтеме:      

9) «Бу – Ра  - Ти-Но!» - солдан оңға қарай, жоғары доға    https://www.youtube.com 

бойымен.     /watch?v=BUY8FM0o52  

            

      c&list=RDBUY8FM0o52 

      c#t=3      

           

(С, Ж, К, ҚБ) Оқушылар әуенмен «Летка-Енька» кешенін  Біркелкі, ырғақты Әуенді кешен. 

орындайды.  орындалуына қараңыз. «Летка-Енька»   әуеніне 

1) Оң аяқты 2 рет жанына сермеу, сол аяқта секіру арқылы;  Т.Миансарованың  сілтеме:      

2) Сол аяқты 2 рет жанына сермеу, оң аяқта секіру арқылы;  «Летка-Енька» -әнімен http://muzic.nur.kz/10737 

3) Екі аяқта секіру алға, артқа, және 3 алға;  орындалады.   06-tamara-miansarova-  

4) Екі аяқта секіру оңға-солға.  Сұраңыз: Берілген кешен  letka-enka      

   қандай физикалық         

   қасиеттерді дамытады?          

        

(С,  ЖЖ,  К,  ҚБ)  Оқушылар  «Лягушечья  ламбада» кешенін  Біркелкі, ырғақты Әуенді кешен. 

әуенімен жұптарда жұмыс істей орындайды.  орындалуына қараңыз.  Е. «Лягушачья ламбада»

1) Бір орында «ламбада» адымдары  Крылато  в  -  Ю.  Энтин  – әуеніне сілтеме: 

2) 3 адым оң аяқпен алға, төртінші адым сол аяқпен алға- «Лягушачья ламбада» http://musicmegaboxru.co 

артқа-алға.  әенімен орындалады. m/content/song/4/Lyagus   



3) 3 адым сол ая 

артқа-алға. 

4) 2 қайшылан

5) 2 қайшылан 

6) Қол белде, о
7) Қол белде, ал
8) Қолды денені 

     

     

  (С, Ж, К, ҚБ) О

  жаттығулар орындайды.

  1. «Гимнаст».

  Б.қ. –бір қырында жатып, бір 

  1-2 - дегенде бос ая

  3-4 - дегенде арт

  керек.  

    

3 адым сол аяқпен алға, төртінші адым оң аяқпен алға-   Сіздерег қай қимылдар

көбірекжұмысістеу

айшыланған адым оңға керек? 

айшыланған адым солға 

ол белде, оңға-солға қисаю әуенге ілесе. 
ол белде, алға еңкею, артқа шалқаю әуенге ілесе. 
олды дененің алдында бүгіп ұстап айналу 

   

   

Оқушылар босаңсу және иілгіштікке Аяқталғаннан кейін  

улар орындайды. қасиеттерін дамыту

Гимнаст». босаңсуға арналған жалпы дене

ырында жатып, бір қол алға созулы. дамыту жаттығуларыны

дегенде бос аяқты бүгіп, жамбасқа тигізу керек. кешені   туралы   оқушылармен

дегенде артқа шалқайып, аяқты жоғары көтеру сөйлесіңіз  

Сұраңыз: сабақтың 
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имылдарға   hachya_lambada/ 

мысістеу 

  

  

кейін  қозғалыс Боскеңістік,әуендік 

дамытуға, сүйемелдеу. 

ан жалпы дене  

уларының  

ушылармен  

  

 қай  

  



8 рет қайталау. 

2. «Сайқымаза

Б.қ. – негізгі тұрыс.

1-2  дегенде  -  қ

қолдарға таяну ж

3, 4, 5,6 - дегенде ая

7-8 дегенде арқа

1-2  дегенде  – қ

тізеде бүгу. 

3-4 дегенде – бір ая

5-6 дегенде – ая

7-8 дегенде – екі ая

4 рет қайталау. 

 

(С)  Оқушылар  дем  алу

орындайды. 

1. «Майшамды 

Б.қ. – еденде отырып, ая

қолдар  еркін  тізені

Мұрын  арқылы  тере

жатқан  сияқты  ауызбен  дем  шы

 бөлігінде осы жатты

ымазақ». кешені орындалу керек?

рыс.     

қарынға  жатып  иекпен  бүгілген     

а таяну және аяқты бүгу.     

дегенде аяқпен ауада сермеу.     

аға аударылу.     

қолды  бастың  астына  қойып, аяқты     

    

бір аяқты екіншісіне қою.     

аяқты аустыру.     

екі аяқты еденге қою.     

     

  

ушылар  дем  алуға  арналған  жаттығуларды Аяқталғаннан  кейін дем

арналған жаттығулар   кешені

1. «Майшамды үрлеп сөндір». туралы   сөйлесіңіз.   Сұра

еденде отырып, аяқтар алдында қайшыланған, сабақтың қай бөлігінде

олдар  еркін  тізенің  үстіне  қойылған,  арқа  түзу. жаттығулар  кешені орындалу

ылы  терең  дем  алу,  майшамды  үрлеп керек?    

ты  ауызбен  дем  шығару.  Жаттығуды     

жаттығулар

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

дем алуға

улар   кешені

раңыз: 

лігінде осы

орындалу

 

 

бірнеше рет 

 

2.

Б

.

қ

.

 

–

 

д

ә

л

 

с

о

л

а

й

.

 

М

ұ

р

ы

н

м

е

н

 



терең де малу. Мамықты 

үрлеп, ауада ұстап тұруға тырсқандай бірнеше рет 

 

ауызбен дем шығару. 

3. «Шар». 

Б.қ. – дәл солай. Қол іште. Мұрын арқылы терең дем 

алып, ішті толтыру. Ауызбен дем шығарып, іштегі 

ауаны шығару. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Гимнастикалық маттар, 
кілемшелер. Бос кеңістік, 
әендік сүйемелдеу. 



 

 

1.2. 3.1.2.2 Дене  (С, Ж, К, ҚБ) Оқушылар сымбаттылықты нығайту  Өткізер алдында оқушылармен Үлкен,    ашық    кеңістік, 

Физикалық дамуы үшін  үшін жаттығулар кешенін орындайды.  кешен   жаттығуларын   бөліп ысқырық, секундомер, 

дамуға ықпал қарастырылған  Барлық оқушылар мұғаліммен бірге тақпақты айтып,  орындап  көру  керек.  Бірінші бор, конустар.  

ететін түрлі түрлі дене  жаттығуды қайталайды:  бір-бірден,   одан   кейін   2-3 Аэробика әдістемелік 

дене жаттығуларын  (Денені оң жаққа және сол жаққа айналдырады.)  қимылды қосып, одан кейін осы құралына сілтеме: 
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жаттығулары орындау  кезінде  (Бір  қол  жоғары,  екіншісі  төмен,  екпінмен  қолдар кешенді   толық,   бірақ   баяу  http://herzen-      

нда түйіндес қозғалыстарды  ауысады) қалыпта,   одан   кейін   жақсы  ffk.my1.ru/_ld/0/55_itmo17 

қозғалыстард қалай орындау    жылдамдықпен   ырғақта  5.pdf       

ы керек екендігін  (Денені айналдыру.) орындау. Арқаны  дұрыс          

жақсартады білу және түсіну    ұстауын       Аэробика   әдістемелік 

және    (Орында тұрып секіру.) қадағалау.Аяқталғаннан кейін  құралына сілтеме: 

орындайды      жаттығулардың  дене дамуына  https://elib.gstu.by/bitstream 

                 

    (Екі қол кеуде тұсында, қолды сермеу.) әсер  етуін   талқылау.  /handle/220612/1721/muk30  

      Оқушылардан сұраңыз: Осы  4%D1%8D%D0%BB.pdf?s 

      жаттығуды  орындауда  сізге не  equence=1&isAllowed=y  

      ұнады? Осы кешенді толық, әрі          

      қатесіз орындай алдыңыз ба?          

             

    (С, Ж, К, ҚБ) Оқушылар шыдамдылыққа арналған  Дәл ырғақты  орындауларын  Үлкен, бос кеңістік, 

    жаттығулар кешенін орындайды.  қадағалаңыз.  Аяқталғаннан  ысқырық,   секундомер, 

    1) 1 - оң аяқпен алға адым, қол иыққа бүгулі; 2 – сол кейін жаттығулардың жалпы  бор, конустар.     

    аяқты жақындатып жартылай отыру, екі қол төмен; 3 дене дамуына әсер етуін  Әуендік кешен. 

    – 4 – дәл солай, 1, 2 дегенде басқа аяқпен; 5 – 8 – талқылау. Сыныпты шағын          

    санауды қайталау 1 – 4. 12 рет қайталау. топтарға бөлуге болады және әр          

    2) 1 – 2 – солға бұрылып, оң аяқпен артқа ұмтылу; оң топқа сабақта ұсынылған          

    қол басқасымен жанына алға; 3 – 4 – оңға бұрылып, тапсырмаларды беруге болады.          



    сол аяқпен артқа; сол қол басқасымен жанына; 5 – 8 Спорт залын жұмыс жасау үшін          

    – санауды қайталау 1 – 4. 10 рет қайталау. бірнеше бөліктерге бөлуге          

    3) 1 – сол аяқта жартылай отырып, оң аяқпен жанына болады және  станцияларда          

    сермеу, қол жанында; 2 – негізгі тұрыс; 3 – оң аяқта жұмыс жасауды ұсынуға          

    жартылай отырып, сол аяқпен жанына сермеу, қол болады. Бір станциядан екінші          

    жанында; 4 – негізгі тұрыс; 5 – 8 – қайталау, 1 – 4 станцияға ауысу арқылы.           

    санау. 8 рет қайталау. Сұраңыз:               

    4) 1 – сол аяқта жартылай отырып, оң аяқ жанына- Екі, үш жаттығу орындағаннан          

    алға  бүгіп  сермеу,  қол  иыққа  бүгулі;  2  –  аяқ  екі кейін шаршадыңыздар ма?          

    жаққа, қол төмен тұру; 3 – 4 – дәл солай, 1, 2 дегенде Сіздерге осы кешенді толық          

    – келесі аяқта; 5 -8 – қайталау, 1 – 4 санау, 8 рет орындау қиын болды ма?           

    қайталау.                 

    5) 1 – оң аяқпен бір адым артқа, қол иыққа бүгулі; 2                 

    –  сол  аяқты  жақындатып,  жартылай  отырып,  қол                 

    төмен; 3 - 4 – дәл солай, 1, 2 дегенде келесі аяқпен, 5                 

    – 8 – қайталау,1 – 4 санау. 8 рет қайталау.                 

    6) 1 – 2 – оң аяқпен артқа ұмтылу, екі қол әр санға                 

 

 

27 



алға,  жанына б

 

ұмтылу, екі қол 

– қайталау 1 – 4 санау. 8 рет 

 

7) 1 – сол аяқта жартылай отырып, о
бүгу, қол жоғары; 2 
бүгулі; 3 – 4 
аяқпен; 5 – 8 – қ 

8) 1 – сол аяқта жартылай отырып, б
алға сермеу, қол жо
бүгулі; 3 – 4 – д
5 -8 – қайталау, 1  

Гимнастикалы

1.5. Өзінің 3.1.5.5 Орындау (Т,  ЖЖ,   Ж)  О

және және бағалау элементтерін   қ

басқалардың кезінде бірқатар шағын топтарда

қызметін іс-қимылдарды, құрастырып көрсетеді(отыр

жақсарту кеңістікті, қайтадан  отырғ

үшін негізгі динамиканы кеудеде жатып, шал

қозғалыс және аударылу; тізеде т

әрекеттерін байланыстарды тұрып  жанына  аударылу;  отыр

бағалауды көрсету және домалау қайтадан отыр

дамытады. анықтай білу жатқан қалыптан, жауырын

   

бүгіледі; 3 – 4 – оң аяқпен артқа 

ол әр санға алға, жанына бүгіледі; 5 – 8 

4 санау. 8 рет қайталау. 

та жартылай отырып, оң аяқты артқа 
ары; 2 – аяқ екі жаққа, қол иыққа 

4 – дәл солай, 1, 2 дегенде – келесі 
қайталау 1 – 4 санау. 10 рет қайталау. 

та жартылай отырып, бүгілген оң аяқты 
ол жоғары; 2 – аяқ бірге, қол екі жаққа 
дәл солай, 1, 2 дегенде – келесі аяқта; 

айталау, 1 – 4 санау, 10 рет қайталау. 

Гимнастикалық жаттығулардағы реттілік. 

Оқушылар   үйренген   акробатика Оқушылардың жиналу ж

қолдана   отырып,   жұппен   немесе аударылу кезінде кететін

топтарда дайындық жаттығуларын қателерге назарларын 

рсетеді(отырған қалыптан алға-артқа аударыңыз. Оқушыларды

ған  қалыпқа  келгенше  аударылу; өздері дұрыстауға мүмкіндік

кеудеде жатып, шалқая қолды алға созып, жанына беріңіз.    

аударылу; тізеде тұрып жанына аударылу; бір тізеде     

рып  жанына  аударылу;  отырған  қалыптан  алға     

айтадан отырған қалыпқа келгенше; арқада     

алыптан, жауырынға тұру).     

 

жиналу және Үлкен, бос кеңістік, 

аударылу кезінде кететін гимнастикалық маттар. 

 

ушылардың  

мкіндік  

 

 

 

 

 

 



  (Т, ЖЖ, Ж, ҚБ) Оқушылар  үйренген  акробатика Акробатикалық элементтердің Үлкен, бос кеңістік, 

  элементтерін   қолдана   отырып,   жұппен   немесе дұрыс орындалу әдісіне назар гимнастикалық маттар. 

  шағын  топтарда  акробатикалық комбинацияларды аударыңыз. Акробатикалық  

  құрастырып   көрсетеді.   (отырған   қалыптан   алға комбинацияға өздерінің  

  қайтадан отырған қалыпқа келгенше домалау, алға элементтерін қосқан  

  бірнеше  рет  домалау;  арқада  жатқан  қалыптан, оқушыларды ерекше атап  

  жауырынға тұру;   өтіңіз.     

  отырған қалыптан артқа аударыла жауырынға тұру,      

  арқада жатқан қалыптан көрірше).       

1.4. Өзінің 3.1.4.4 Өзінің (Т,   ЖЖ,   ҚБ)   1.   Оқуушылар   акробатикалық Техникалық  қауіпсіздік Гимнастикалық маттар. 

және күшті жақтары комбинацияларды)   кіші   және   үлкен   топтарда ережелерін еске салыңыз. Қағаз, қаламдар. 

басқалардың мен құрастырып,   кезектілігін   жазады.   2.   Оқушылар Жиі кездесетін қателерді 

дене кемшіліктерін құрастырылған    комбинацияны    орындайды.    3. оқушылармен  талқылаңыз. 

қозғалыстары анықтайды және Оқушылар орындалған комбинацияларды Сұраңыз: акробатикалық 
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н, басқалардың талқылайды,  бағалайды  және  бір-біріеің  жіберген комбинацияларды құрастыру   

кемшіліктерін жаттығуларды қателерін дұрыстайды.    мен орындауда қандай   

және әлеуетін орындау         қиыншылықтар туындады?   

анықтайды сапасын                

 талқылау                

  (Т, ЖЖ, Ж, ҚБ) 1.Оқушылар кіші топтарда өрмелеп Жаттығу орындау барысында Гимнастикалық маттар, 

  шығуға арналған тапсырмаларды құрастырады. сақтандыру  шаралары.н орындықтар,  бөрене  және 

  2.Оқушылар құрастырылған тапсырмаларды қамтамассыз ету.   саты.  

  орындайды. 3.Оқушылар орындалған тапсырмалары Сұрақ:  Қай жаттығулар   

  талқылайды және бағалайды.    орындауда  қиын  болды?  Қай   

  Тапсырмалар үлгісі:     тапсырма сізге ұнады?    

  1.Қисайып    тұрған    гимнастикалық    орындыққа        

  отырған  қалыптан,  тұрған  қалыптан,  тізеде  тұрып        

  және  қарынға  жатып,  өрмелеп,  қолмен  тартылу        

  арқылы  шығады;  гимнастикалық  қабырғада  бір        

  уақытта қолды ауыстыра ұстап, аяқты қою арқылы;        

  гимнастикалық  бөрененің  (биіктігі  60  см  дейін)        

  үстінен аттап өтуге(өрмелеп).           

  2. Тапсырма  бойынша қисайып тұрған        

  гимнастикалық  орындық  (30°бұрышта  орналасқан)        

  арқылы  өрмелеп,  гимнастикалық  қабырғаға  шығу;        



  тапсырма бойынша   гимнастикалық қабырғадан        

  гимнастикалық орындыққа ауысу арқылы өрмелеу;        

  биіктігі  1  метрге  дейінгі  кедергінің  ұстінен  аттап        

  өту; арқанды аяқпен қысып ұстау; арқанда аяқпен        

  қысып ұста.             

2.2. Команда 3.2.2.2 Әрекет Тепе-теңдікті дамытуға арналған ойындар         

жетекшісінің мақсаттарына (Т,  Ж,  К,  Тәж)  Оқушылар  түрлі  тапсырмаларды Техникалық қауіпсіздік Гимнастикалық  

рөлін қол жеткізуге эстафетада орындайды. Екі команда гимнастикалық ережелерін естеріне салу. орындықтар және бөрене. 

кезектесіп бағытталған орындықтардан   10   адымда   орналасқан   сөрелік Оқушылар  тапсырманы   

орындау жұмыс сызықтың алдында сапқа тұрады.    орындау   барысында   

арқылы барысында Олардың артында бағана (олардан арақашықтық 8- арақашықтық сақтайды.    

мақсаттарға өзіндік және 10 адым).              

қол жеткізу командалық Әр  ойыншының  міндеті  –  орындықтарды  берілген        

үшін өз жұмыстың тапсырма бойынша өту (жұріп өту, жүгіру, бір және        

бетімен және мағынасын екі аяқта секіру арқылы; алға немесе арқамен алға,        

бірлесе түсіну. жанымен); одан кейін бағанаға дейін жүгіріп барып,        

жұмыс істейді Көшбасшылық оны айналып өту, артқа қайтып сөре сызығын кесіп        
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 рөлдерімен  өту.               

 алмасып, жұмыс                 

 істей бастау.                 

   (Т,  ЖЖ,  К)  Оқущылар  «Тепе-теңдіктен  шығару» Техникалық қауіпсіздік  Гимнастикалық   

   ойынын ойнайды. Екі команда қатысады. Бір-біріне ережелерін   еске   салу  керек.  орындықтар немесе 

   қарама-қарсы бағытта аударылған үш Жарысқа қатысушылар    бір  бөрене.   

   гимнастикалық орындықта орналасады. Қарсыластар уақытта   орындықтың немесе  Қозғалмалы ойындар 

   бір-бірін итеріп тепе-теңдіктен шығаруға тырысады. бөрененің шеттерінде,  сайтына сілтеме: 

        ортасында жарыса алады.  http://www.gomelscouts.co 

            m/vyvedenie-iz-    

            ravnovesiya-   

                 

            gimnastika.html   

   Қатысушылардың біреуі құласа командаға бір ұпай           

   жазылады.               

   Ойынның  нұсқасы:  жеңімпаз  келесі  ойыншымен           

   кездеседі. Қарсыластар қалмағанша жалғаса береді.           

   Көп ұпай жинаған команда жеңіске жетеді.             

2.5. Өзінің 3.2.5.5. Өзінің  (Т, ЖЖ, К, ҚБ) Оқушылар жұппен немесе шағын  Техникалық қауіпсіздік  Гимнастикалық   

және шығармашылық  топтарда өздері ұсынған тепе-теңдікте тапсырмалар  ережелерін сақтауды естеріне  орындықтар,   

басқалардың тапсырмаларын  орындайды.     салу керек.    гимнастикалық маттар, 



шығармашыл және басқаларын  1 нұсқасы. Биіктігі 80 см дейінгі бөрененің үстімен,  Оқушылар жаттығуларды  нығыздалған доптар, 

ық талдау үшін  нығыздалған  доптарды  аттап  өту  арқылы  жүру;  орындау  кезінде  гимнастикалық таяқтар, 

міндеттеріне конструктивті  допты  лақтырып,  қағып  алу  арқылы  бөрененің  арақашықтықты сақтау керек.  секіртпе жіптер, волейбол, 

сыни ұсыныстар  үстінен жұріп  өту;  допты  еденге  ұрып, қағып  алу      баскетбол доптары. 

қарайды, жасау туралы  арқылы гимнастикалық орындықпен жұріп өту; бір            

қажет болған алынған білімді  аяқпен  бөренеге  көлденең  тұру,  екіншісімен  алға,            

жағдайда, пайдалану және  жанына,   артқа   сермеу;   бөренеге   тігінен   тұру,            

құрылымдық қолдану  екіншісімен алға, жанына, артқа сермеу.             

ұсыныстар   2  нұсқасы.  Бөренеде  алшақ  адым  жасап  жүру;            

жасайды   гимнастикалық орындықты аударып, үстінен жүру;            

   гимнастикалық орындықтың табаны арқылы қолды,            

   аяқты   қимылы   арқылы   жүру.   Гимнастикалық            

   орындықты аударып, үстінен түрлі тапсырмаларды            

   орындай жүру (жіпті аттап өту, допты лақтыру және            

   қағып   алу);   бір   тізені   төмен   түсіріп,   қолдың            

   көмегімен  тұру;  бір  тізені төмен  түсіріп,  қолдың           
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  көмегінсіз тұру.      

  (ЖЖ, Ж, К, Тәж) Сынып төрт командаға бөлінеді. Техникалық қауіпсіздік Гимнастикалық орындық, 

  «Көпірдің  ұстіндегі  лақтар»  ойынында  оқушылар ережелерін сақтауды естеріне гимнастикалық маттар, 

  тапсырмалар   орындайды.   Оқушылар   екі   бөлек салу керек.   конустар.  

  гимнастикалық  орындықтардың  үстіне  бір-біріне Жүрудің түрлі әдістерін   

  қарама-қарсытізбектергетұрады.Олардың көрсету. Орындықтардың   

  ортасында «көпір» -гимнастикалық орындық тұрады арасындағы арақашықтық   10   

  Әр команданың бір ойыншысы «көпірдің» үстімен метрден кем болмауы керек.   

  бір-біріне   қарсы   келеді.   Кездескеннен   кейін      

  «көпірден»  құлап  түспеуге  тырысып,  өтіп  кету      

  керек. Алғашқы жұп орындықты босатқаннан кейін,      

  келесі ойыншылар шығады. Ойыншылар бір-біріне      

  тепе-теңдікті  сақтаға  көмектеседі.  Ең  тату  жұптар      

  анықталады.      

 

 

Дене шынықтыру. Бастауыш мектеп. 3 сынып 

 

4 бөлім: Қазақтың ұлттық қозғалыс ойындары 

 

Ұсынылатын алдын ала білім 

 

Білім алушылардың, дене шынықтыру сабақтарында алдыңғы сыныптарда немесе сабақтан тыс уақытта алған қазақтың ұлттық ойындары туралы 
білімдері бар. 



 

Контекст 

 

Оқушылар бұл бөлімде қозғалмалы ойындар арқылы ұлттық ойындармен танысып, әділ ойын мен ынтымақтастықты дамытады. 

 

Бөлімнің тілдік мақсаты 

 

Тиісті академиялық терминологиямен тілдік мақсат мысалы ретінде оқушыларға осы бөлімнің пәнді меңгеру мақсаттарына жетуге көмектесу үшін 
төменде беріліп отыр. 

 

Тілдік оқыту мақсаты Пәндік лексика және терминалогия Диалогқа арналған пайдалы сөз 
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Оқушылар: Мыналарды 

 Қазақтың ұлттық ойындары білімдерін 

талқылап көрсету  

 

 

 

 

 

 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 

Басқа да оқудың тілдік мақсаттарын қалыптастыру ж
жоғарыда «Тілдік мақсаттар туралы» қара. 

 

Қысқаша мазмұны 

Мыналарды қамтиды: Талқылауға арнал

 «Соқыр теке», «Қазан», «Арқан тартыс»,  Бұл ойында  неліктен 

«Жапалақтар мен қарлығаштар», «Айгөлек», 

 

сақтауымыз 

 

«Ақсақ тырна», «Тоқта». Бұл ойында 

қозғалыс дағдылары  дамытады?

 жүгіру, секіру, лақтыру  Өзіңіз ү

 тәуекел, қауіпсіздік  Бұл ойын

 әділ ойын, ереже,  Бұл ойында 

 шабуыл, қорғаныс  дамытады?

   Сізідің команда

  жеңіске жеткенде сіз 

  болдың

   Ойын барысында сізді

  қаншалы

   Әділ ойын ережені са

  керек? 

   Түсіндірі

  мағынасын 

алыптастыру және сабақ беру және академиялық тіл үйрену мақсаттары бойынша 

а арналған сұрақтар: 
 

л ойында  неліктен қауіпсіздік ережесін  
 

тауымыз қажет?   
 

л ойында қандай физикалық қасиеттерді  
 

дамытады?   
 

үшін бұл ойында жаңа не білдіңіз?  
 

л ойынға қандай өзгеріс енгізер едіңіз?   
 

л ойында қандай бұлшық ет топтарын  
 

дамытады? 
 

командаңыз ұтылысқа немесе 
 

іске жеткенде сіз қандай күйде 
 

ңыз? 
 

Ойын барысында сіздің әрекетіңіз 
 

аншалықты әсер етті? 
 

діл ойын ережені сақтау қаншалықты 
 

 
 

сіндіріңіз, әділ ойын мен потриатизм 
 

ынасын қалай түсінесіз? 
 

саттары бойынша қосымша нұсқаулар алу үшін 



 

Бұл бөлімде оқушылар әділ ойын мен ынтымақтастық дағдыларын бекітіп, қазақтың ұлттық және қозғалмалы ойындармен танысуды жалғастырады. 

 

 

Оқу     
Мұғалімге арналған ескертулер (оқу 

    
 

бағдарламас Оқу мақсаттары Сабақта ұсынылатын қызмет түрлері Оқу ресурстары 

 

 

әдістемесі бойынша)

 
 

ына сілтеме 

          
 

              
 

              
 

2.7. 3.2.7.7. Қазақтың ұлттық ойындарына баулу            
 

Физикалық Патриотизмнің 
(С, Ж, ҚБ) «Соккыртеке». Сынып екі топқа Оқушыларды қазақтың ұлттық  ойын Әр қызмет түріне 

 

жаттығулар мағынасын 
 

бөлініп, бір бірінің ережелерімен және «Соккыртеке» арналған үлкен   бос 
 

кезінде жеке түсіндіру, топтық 
 

қолынан ұстап  шеңберге ойынының тарихымен таныстыру. кеңістік. Ысқырық, 
 

және топтық және дербес дене 
 

тұрады, ал үш-төрт Ойын барысында оқушылар шеңбер шарф көзді байлау 
 

тапсырмала қимылдарында 
 

ойыншы шеңбер ішінде, ішінен жүгіріп шығуға   болмайды. үшін, бор. Интернет 
 

рды өзара іс қимыл 
 

оның бірінің көзін Жүргізушіні түрткен кезде қолмен ресурстарына сілтеме: 
 

орындау мен адал ойын 

 

байланады  ол  жүргізуші. соғуға болмайды. 

   

«Балаларға 

 

арналған 

 

      
 

    32           
 



Оқу       
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бағдарламас Оқу мақсаттары Сабақта ұсынылатын қызмет түрлері 

   

Оқу ресурстары 

 

 

әдістемесі бойынша)

     
 

ына сілтеме 

                    
 

                          
 

                      
 

барысында көрсету Шеңбер  ішіндегі  ойыншылар  көзі  байлаулы  Сұраңыз: Бұл ойында неліктен  қазақтың  ұлттық 
 

топпен  жүргізушіні қолымен түртеді.Жүргізушы оны  қауіпсіздік ережесін сақтауымыз қажет?   ойындары»        
 

жұмыс істеп,  шеңбер  ішнде  бір  ойыншыны  ұстап  есімін  Түсіндіріңіз,  әділ ойын және  http://www.bilu.kz/igry. 
 

әділ жарыса  айтып  беруі  тиіс.  Ергер  жүргізуші  дұрыс  ынтымақтастықты    қалай  php        
 

                            

біледі,  тауып  есімін  айтатын  болса  сол  ұсталған  түсінесіздер?Бұл   ойында   патриотизм   «Соқыр теке» ойыны 
 

патриоттық  ойыншы көзін байлап ойынды жалғастырады.  қалай ашылады?         https://www.youtube.co 
 

                            

сезімін 

                

m/watch?v=5xRxBxM0I 

 

                
 

дамытады                 4U        
 

  (Т, ҚБ) «Арқан тартыс». Оқушылар бірнеше  Оқушыларды  арқан бойында шахмат            
 

  топқа бөлінеді. (Шанырактар). Алаң ортасына  үлгіде орналастыр.                  
 

  көлденең сызық сызылады. Арқанның ортасы  Түсіндіріңіз, арқанды түзу аяқта тартуға,            
 

  кішкене   лентамен   белгіленеді.   «Арқанға  отырып  тартуға  болмайды,  ал  қолмен            
 

  жақында!» бірінші белгісі бойынша  серпіп тарту керек. Арқанды қолға орап            
 

  ойыншылар   командада   жұптарға   бөлініп,  алуға  болмайды.  Егер  қарсыласыңыз  Әрқызмет  түріне 
 

  арқанның оң  және  сол жақтарына тұрады.  сізден   күшті   болса   онда   арқанды  арналған   үлкен   бос 
 



 3.3.5.5. Түрлі «Арқанды  ұста!»  екінші  белгісі  бойынша  серпімеңіз  жай  ұстап  тұрыңыз,  кейін  кеңістік.        
 

 дене жұптар еңкейіп, арқанды көтереді. Мұғалімнің  тартыңыз.          Арқан,  кішкене  лента, 
 

3.5. қызметтеріне ысқырығы  бойынша  командалар  арқанды  өз  Арқан  соңына  ең  күшті  ойыншыны  бор. Интернет 
 

Мектептен қатысу жағына  тартуға  тырысады.  Командалардың  қойыңыз.          ресурстарына  сілтеме: 
 

тыс және мүмкіндігін бірі арқанды тартып, бақылау сызығынан 3 м  Сұраңыз:  Сізідң  командаңыз  ұтылысқа  Арқан тарту ережесі 
 

мектеп қалай алу кейіншегінеалғанкезде(арқанның  немесе  жеңіске  жеткенде  сіз  қандай  http://kanat-dla-  
 

ішіндегі керектігін қарап, ортасындағы  бауымен  белгіленген  жерінен),  күйде болдыңыз?        lazaniya.blogspot.com/2 
 

физикалық түсіндіру ысқырықберіліп,күрестоқтатылады.  Ойын   барысында  сіздің әрекетіңіз  011/08/blog-post.html   
 

қызметтерге  Арқанды орнына қойып, ойынды қайталайды.  қаншалықты   әсер   етті?   Әділ   ойын  Арқан тартыс ойыны 
 

қатысу үшін  Арқанды  өз  жағына  көп  рет  тарта  алған  ережені сақтау қаншалықты керек?  https://www.youtube.co 
 

                    

мүмкіндікте  команда жеңіске жетеді.              m/watch?v=sU47RYbR 
 

рін                 Ahs        
 

анықтайды                           
 

және    (Т, Ж, ҚБ) «Қазан».  «Казан» ойынында шұқырдың            
 

ұсынады    Сынып екі  аралығына  көңіл  бөліңіз.  Ойыншылар            
 

    командаға бөлінеді.  доп  лақтырған  кезде  сызықтан  аспау            
 

    Сызықтан 5,  7,  10  керек.   Қауіпсіздік   ережеі   бойынша            
 

    адым    қашықтықта  әңгіме жүргізіңіз.                  
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Мұғалімге арналған ескертулер (оқу 

           
 

бағдарламас Оқу мақсаттары 

 

Сабақта ұсынылатын қызмет түрлері 

 

Оқу ресурстары 

 

  

әдістемесі бойынша) 

 
 

ына сілтеме 

                       
 

                          
 

                
 

   жерге диаметр 20 см үш шұңқыр қазылады. Сұраңыз: Басқа балалармен бұл ойынды            
 

   В земле выкапываются 3 ямки диаметром 20 үйде ойнайсыздар ма? Қандай тәсілмен            
 

   см  (казан)  на  расстоянии  5,  7,  10  шагов  от сіз допты лақтырдыңыз?             
 

   линии  бросков.  Егер  спорт  залда  өткізетін      Әр қызмет түріне 
 

   болсаңыз  қорап  пен  жерге  шеңбер  сызуға      арналған үлкен бос 
 

   болады.   Ойыншылардың  лақтыру  реті   өз      кеңістік. Ысқырық, 
 

   ерікімен.           ұсақ  тастар,  қораптар, 
 

   Ойыншылар  кезегімен  доп  лақтырады.  (кіші      кіші доп, құм салынған 
 

   теннис добы)           дорбалар.         
 

   Ұпай саны шеңберге түскен доптан саналады.      Интернет ресурсына 
 

   (1 шұңқыр 5 ұпай, екінші 10 ұпай, үшінші 15      сілтеме:  «Қазан 
 

   ұпай)              ойыны»         
 

   Әр ойыншы ұш рет лақтырады. Ең көп ұпай      https://kk.wikipedia.org/  
 

   

алған командалар жеңіске жетеді. 

         

wiki/%D2%9A%D0%B 

 

            
 

                 

0%D0%B7%D0%B0% 
  

 

                 
 

                 D0%BD_(%D0%BE%D  
 



   (Т,  Ж,  ҚБ)  «Такия  тастамак».  Оқушылар Ойыналдында ойын ережесімен  0%B9%D1%8B%D0% 
 

      

шеңбер жасап 

 

отырады.

 

қауіпсіздік ережесімен танытырыңыз. 

 

BD) 

          

                  
 

      Жүргізуші шеңбердің Бұл ойын   тактикалық  білімдері  мен            
 

      сыртын айнала жүгіріп стратегиялық ойлауды қалай            
 

      жүріп, біреуінің артына дамытатыны жайлы айту қажет.            
 

      білдіртпей тақияны тастап Ойын ережесін еске салыңыз:            
 

      кетеді.  Егер  біреу  сезіп -  ойын  барысында  жалтақтап  қарауға            
 

   қойса,  жүргізушіні  қуып  жетуі  керек.  Ал, болмайды;              
 

   жүргізуші қуған баланың орнына тұра қалуға -  тақиясы  бар  ойыншы  жүргізушіні            
 

   тырысады.   Ойын   осылайша   қайталанып өзінің  орнына  дейін  ғана  қуып  жетуге            
 

   барлықоқушыларжүгіріп шыққанша тырысады.              
 

   жалғасады.       Сұраңыз:Бұлойынданеліктен            
 

            қауіпсіздік ережесін сақтауымыз қажет?            
 

            Бұл ойында қандай физикалық  Әр қызмет түріне 
 

            қасиеттерді дамытады?   арналған үлкен бос 
 

                 кеңістік. Ысқырық, 
 

                 тақия, бор.         
 

                 «Тақия тастамақ» 
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               ойынына сілтеме: 
 

               http://igrushka.kz/vip83/ 
 

               kazigr1.php       
 

                       
 

  Ынтымақтастық және әділ ойын                     
 

2.5. Өзінің 3.2.5.5. Өзінің 

                
 

(Т, Ж, ҚБ) «Айголек» ойынын оқушылар екі  Ойын алдында ойынережесімен Әрқызметтүріне 
 

және шығармашылық топқа бөлініп, екі топтың  қауіпсіздік ережесімен танытырыңыз.  арналған үлкен   бос 
 

басқалардың тапсырмаларын арақашықтығы 15-20  Ойын мүмкіндігінше қатты ойын кеңістік.  Фишкалар, 
 

шығармашы және басқаларын адым,  қаз-қатар  тұрып,  бетінде  емес,  жұмсақ  орында  жүзеге  бор.       
 

лық талдау үшін бір-бірінің қолынан  асырылады.        «Айгөлек» ойыны 
 

міндеттеріне конструктивті ұстап   тұрып ойнайды.  Оқушыға   ескертіңіз жүгірген кезде http://www.kazakhistory  
 

сыни ұсыныстар жасау Бір топ ойынды бастайды:   алдымен  қолымен ұстап содан .ru/post7.php 
 

қарайды, туралы алынған «Айгөлек –ау, айгөлек,   денесімен  соғп  шынжырды  үзіп  кету          
 

қажет білімді пайдалану Айдың жүзі дөңгелек,   керек. Егер шынжырды үзетін болса сол  https://www.youtube.co 
 

болған және қолдану 

                      

Бізден сізге кім керек?», деп сұрайды.  топтың   бір   ойыншысын   өз   тобына  m/watch?v=HZO8y7D7 
 



жағдайда,  Екінші топтың 

құрылымды  «Айгөлек

қ ұсыныстар  Айдың 

жасайды  Сізден бізге Ақ

  айтады) керек!», 

  шақырады да, аты атал

  пәрменімен жү

  тізбегін үзіп кетуге тырысады. Тізбекті 

  кетсе, ол топтан 

  үзе алмаса, сол топта 

  жақтаң бірінің 

  береді, сол топ же

 

 

 

 

 

 

(Ж, Т, ҚБ) «Жапалактар ж

 

 

ң ойын бастаушысы:   алады, егер үзе алмаса сол топта 

лек-ау, айгөлек,   қояды.      

ң жүзі дөңгелек,         

қерке (қарсылас топтың есімін  Сұраңыз:  Қандай физикалық  қ

керек!», -деп, бір адамның атын атап  бұл  ойында  байқалады?  Бұл  ойын

ырады да, аты аталған адам бар   қандай   өзгеріс   енгізер   едің

үгіріп келіп, шақырған топтың  ойында өзіңіздің жеке қабілеттері

зіп кетуге тырысады. Тізбекті үзіп  қалай қолдандыңыз? Өз команда

кетсе, ол топтан қалаған адамын алып кетеді,  ойыншыларына  ойын  бойынша  

зе алмаса, сол топта қалып қояды. Ойын екі  ұсыныстар жасадыңыздар? 

ң адамдары таусылғанша жалғаса        

береді, сол топ жеңімпаз саналады.         

«Жапалактар және қарлығаштар». Ойын тәртібі: қашушылар мен

35 

топта қалып  mhQ       
 

            
 

            
 

қ  қасиеттер         
 

л  ойынға         
 

ңіз?   Бұл         
 

абілеттеріңізді         
 

з командаңыздың         
 

ойыншыларына  ойын  бойынша  қандай         
 

            
 

            
 

            
 

ашушылар мен 



Оқу        

Мұғалімге арналған ескертулер (оқу 

        
 

бағдарламас   Оқу мақсаттары Сабақта ұсынылатын қызмет түрлері 

  

Оқу ресурстары 

 

әдістемесі бойынша) 

  
 

ына сілтеме 

               
 

                       
 

           
 

 Оқушылар   екі   топқа  бөлінеді   де   бірінің ұстаушылар алдын ала келісілген белгі         
 

 арқасына бірі арқасын қаратып, екі сан құрып бойынша ұсталғанын мойындайды. Ол  Әрқызмет түріне 
 

  тұрады. Бір қатардағыларды үшін қашушы ойыншы қолын тигізсе  арналған үлкен   бос 
 

  жапалақтар  екіншісін болды. Қай топтың жеңгенін ойын  кеңістік. Фишкалар, 
 

  қарлығаштар деп атайды. соңында қайсысының саны көп болса,  конустар,  бор, 
 

  Орталарынан біреуін ойын соған қарай шешеді.  ысқырық,  уақыт 
 

  жүргізуші  етіп  алады.  Ол Сұраңыз: Ойын барысында жарақат алу  өлшеуіш.      
 

  ойыншылардың арасынан мүмкін ба, одан қалай қашуға болады  Интернет ресурстарына 
 

  жүріп  отырып,  сөзін  үзіп- айтыңыз? Бұл ойын қандай дағдыларды   сілтеме: «Балаларға 
 

            

 
арналған 

 

қазақтың 

 

  үзіп,  созып сөйлейді:  қар- дамытады? Бұл ойында сіздің әрекетіңіз  
 

  

үзіліс-лығаш немесе жа..., ал қандай нәтиже берді? Бұл ойынға 

   

 
ойындары» 

     
 

          
 

     

http://www.bilu.kz/igry.ph 

 

 

сөз  аяғын айтпайды.  Сонда  аты  аталған  топ қандай өзгеріс енгізер едіңіз? Өз 

     
 

      

p  

     
 

 

бытырап қаша жөнеледі де,   аты толық командаңыздың ойыншыларына ойын 

        
 

    

«Жапалактар және 
 

 

аталмаған топ оларды қуады. Ұсталған бойынша қандай ұсыныстар 

      
 

   

қарлығаштар» 

    
 

 

ойыншы үстаған топтың ойыншыларының жасадыңыздар? 
           

 



 

 

қатарына қосылады. 

   

   

 

 

 

2.6. 3.2.6.6. (Ж, Т, ҚБ) «А

Эмоциялар, Тақырыптарды,   

көңіл- көңіл күйлер мен   

күйлер және эмоцияларды   

тақырыптар жасау үшін   

ды көрсету композициялық   

үшін идеялармен   

 

эксперимент 

  

бірқатар аяғын  жерге  тигізсе  ойыннан  шы
    

құрылымды жасау топтың  бір  ая
    

қ идеяларды 

 

қалса, сол топ же 

дамытады 

   

   

 

 

 

осылады. 

        

        

         

         

«Ақсақ тырна». Екі топ бір бріне Оқушылар  бір  біреуін  түрткен  кезде

қарама қарсы сызықта иықтан   жоғары   қолдарын 

тұрады. Оқушылар бір аяқта болмайтынын  және  ойын  ережесі  мен

бір   біріне   қарай секіріп қауіпсіздік ережесін са

жылжып, бірін бірі қолымен ескертіңіз. Егер шаршаса, жылдам ая

(алақанмен)    итереді.    Қай ауыстыруға болатынын ескерті

топтын ойыншысы екінші Сұраңыз:  Бұл  ойын  қандай  физикалы

        

ын  жерге  тигізсе  ойыннан  шығады.  Қай қасиеттерді дамытады? Бұ
        

бір  аяқта  тұрған  ойыншылары  көп сіздің әрекетіңіз қандай нәтиже берді?
        

алса, сол топ жеңіске жетеді. 

   

Бұл   ойынға   қандай   өзгеріс   енгізер   

     

едіңіз? 

  

       

 https://www.youtube.com/ 
 

         

     watch?v=O5X2MC3fzo0 
 

            

    5:02-6:55      
 

рткен  кезде Әрқызметтүріне 
 

көтеруге арналған үлкен   бос 
 

не  ойын  ережесі  мен кеңістік. Ысқырық,
 

сақтауларын бор,  уақыт  өлшеуіш, 
 

із. Егер шаршаса, жылдам аяқты фишкалар. Ұлттық 
 

ескертіңіз. ойындарға сілтеме: 
 

андай  физикалық http://talimger.org/load/a 
 

       

ұл ойында sh/dene/nacionalnye_igr 
 

       

тиже берді? y_dlja_detej_mladshego 
 

       

згеріс   енгізер _shkolnogo_vozrasta/23 

 

 

 

-1-0-14844 

     

     
 



(Ж, Т, ҚБ) Оқушылар топта «Ақсақ тырна» 
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Оқу           

Мұғалімге арналған ескертулер (оқу 

            
 

бағдарламас Оқу мақсаттары 

 

Сабақта ұсынылатын қызмет түрлері 

   

Оқу ресурстары 

 

    

әдістемесі бойынша) 

 
 

ына сілтеме 

                       
 

                            
 

                          
 

   ойынына мысалында  өздерінің ережелерін                     
 

   ұсынып ойнайды.                        
 

                           
 

           Бұл   ойынның   арқасында оқушылар             
 

   (Ж,Т,ҚБ)«Ақсүйек»Ойынға  түрлі жағдаятты анық және тез жылдам              
 

   қатынасушылар  екі  топқа бөлінеді. Әр  топ  бағалауға,тиімдібағыттаәрекет              
 

     өзіне топ басшысын сайлап  жасауды анықтауға, қойылған             
 

     алады. Ойынды кім бірінші  мақсаттардың  шешімін  тез  табуға  қол              
 

     болып бастайтыны екі топ  жеткізетінін түсіндіріңіз.     Әрқызмет түріне 
 

     басшыларының  жеребесі  Оқушыларды қозғалысқа бағыттау үшін  арналған  үлкен бос 
 

     арқылы  шешіледі.  Әр  топ  жарыс    түрінде    қызықтыру    керек.   кеңістік. «Ақ сүйек» 
 

     өз көмбесін белгілейді. Екі  Сұраңыз:   Ойында   оң   нәтижеге   қол   (резеңкедоты,  ағаш 
 

         

  

жеткізу үшін оқушы қандай қасиеттерге 
  

кілт, 

  

кесілген 

 

   топтың ойыншылары  алаңға арқаларын   
 

   
беріп, сапқа тұрады. Бірінші болып ойын

  ие болу қажет?     таяқшалар  және т.б. 
 

            

қолдануға 

  

болады) 

 

   

бастауға мүмкіншілік алған топтың
           

 

            

фишкалар. 
      

 



   

басшысы сүйекті алыстата лақтырады. Екі
               

 

                       
 

   топтың ойыншылары сүйекті іздеуге         

Интернет 

        
 

   

кетеді. Сүйекті кім бұрын тауып алса, сол

                 
 

            

ресурстарына сілтеме: 
 

   

көмбеге қарай жүгіреді. Қалғандары оны

         
 

            

Қазақтың 

  

ұлттық 
 

   

қуады.  Қарсы  жақтың  ойыншысы  жетіп

           
 

            ойындары         
 

   сүйекті  алатын  болса,  бар  күшін  салып,         http://igrushka.kz/vip83/ 
 

   оны өз көмбесіне жеткізуге тырысады.          kazigr2.php        
 

   Топтың басқа ойыншылары да көмекке келеді.         «Ақ сүйек»       
 

   Ойын жалғасып қайталанып ойналады.          https://www.youtube.co 
 

                              

                  

m/watch?v=O5X2MC3f 

 

                  
 

                  zo0 4:04-5:00       
 

                        

                  https://www.youtube.co 
 

                       

                  m/watch?v=aMJGLuFW 
 

                  xPk         
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Ұсынылатын алдын ала білім 

 

Оқушылар дене шынықтыру сабақтарында және саб

 

Контекст 

 

Оқушыларға ауқымды қозғалмалы ойындар денсаулы
негізгі қозғалыс дағдылары, оларға көмектеседі. Оқ

 

Бөлімнің тілдік мақсаты 

Бөлімнің тілдік мақсаты 

 

Тиісті академиялық терминологиямен тілдік мақсат мысалы ретінде о
төменде беріліп отыр. 

 Тілдік оқу мақсаты  

   

 Оқушылар:  

  жалпы физикалық жүктеме және қозғалмалы  

 ойындары мен дене қыздырумен байланысқан  

 салауатты өмір салты тұжырымдамасын көрсету  

 және талқылау  

Дене шынықтыру. Бастауыш мектеп. 3 сынып 

5 бөлім: Денсаулық және дене жүктемелері 

не сабқатан тыс уақытта денсаулық туралы түсініктері қамтылған. 

алмалы ойындар денсаулығы мен амандықтың маңыздылығын ұсына отырып, сонымен қ
қушылар біркелкі белсенділік түсінігін нақты салауатты өмір салты ар

сат мысалы ретінде оқушыларға осы бөлімнің пәнді меңгеру мақсаттарына жетуге к

 Пәндік лексика және терминология Диалогқа арнал
   

 Қамтылады: Талқылауға арнал

  денсаулық, дене қыздыру, пульстің  Денені не 

 

 

жиілігі, физикалық қасиеттер  Дене шыны

 қыздыру әрекеттері: бір орнында жүгіру,  денсаулығ

  аяқтарын қосып секіру, аяқты қосып,  Сапа қалай дамиды ж

қатар жалпы физикалық жүктемесіне 
мір салты арқылы алады. 

саттарына жетуге көмектесу үшін 

а арналған пайдалы сөз тіркестері 
 

 

а арналған сұрақтар: 
 

үшін қыздырамыз? 
 

Дене шынықтыру мен айналасқан кезде сіздің 
 

ғыңыз жақсарама? 
 

алай дамиды жүгірген кезде? 
 



   

 

ашып секіру, алға еңкею  Сіз  айта  аласыз  ба,  спортпен  айналысқанда 
 

   жүгіру, тез жүріс, жәй жүріс  неге тыныс алу жиелейді? 
 

    бұлшық, жүрек соғуының қысқаруы,  Сіз   айта   аласыз   ба,   дене   шынықтыру 
 

   

 

жылдамдықтың қалыпқа келуі  белсенділігінен кейін 
 

   бағыт, кеңістік  Қалпықа келу сондай маңызды ма? 
 

     ойын, команда, ынтымақтастық  Сіз  айта  аласыз  ба,  біз  сабақ  уақытында 
 

    тактика, стратегия 

 

кеңістікті не үшін бақылауымыз керек? 
 

     Командада ынтымақтастық маңыздыма? 
 

       
 

 

Басқа да оқудың тілдік мақсаттарын қалыптастыру және сабақ беру және академиялық тіл үйрену мақсаттары бойынша қосымша нұсқаулар алу үшін 
жоғарыда «Тілдік мақсаттар туралы» қара. 

 

Қысқаша мазмұны 

 

Оқушылар бұл бөлімде өздерінің денсаулығы мен физикалық белсенділігін арттыратын түсінігі үшін әр түрлі қозғалмалы ойындарға қатысады. 
Оқушылар дем алу жиілігі мен демді қалпына қалпына келтіру, физикалық салмақ салу процессіндегі өзгерістер аспектісін талқылайды. 
Тапсырмаларды ұсыну арқылы оқушыларыдың шығармашылық қабілеттерін байыту, оларға денсаулықтың мазмұндылығын және функционалды 
белсенділіктен хабардар ету. Негізгі физикалық қасиеттерін дамыту үшін оқушыларға қос қостан, топтағы көп көлемді әр түрлі физикалық қызметтер 
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ұсынылады. 

 

 

 

 

 

 

Оқу Оқу мақсаттары Сабақта ұсынылатын 

бағдарламас   

ына сілтеме   

  Қауіпсіздік техникасы

  Дене белсенділігі ж

3.4. 3.3.4.4. (С, Т, К, ҚБ) 

Денсаулық Денсаулықты 

жағдайын нығайтуға ықпал 

нығайтуға ететін дене 

бағытталған жаттығуларын 

бірқатар орындау кезінде 

физикалық тиісінше жауап 

жүктемелерг қайтарып, 

е қатысу қиындықтар мен 

барысында тәуекелдерді Дабыл  бойынша,  о

сынылатын қызмет түрлері  Мұғалімге арналған ескертулер

      (оқыту әдістемесі бойынша)

            

ауіпсіздік техникасы            

Дене белсенділігі және төзімділік          

Б) Сынып «жугіріс» топтарына бөлінеді   Мұғалім қызмет түріне байланысты

Стартта  -  8  қатысушы.  30-40  м   қауіпсіздік техникасы 

қашықтықтар кезеңдерге бөлінеді.   нұсқаулық өткізеді.  

Әр кезеңде  жалаушалар   Сыныпты  қатысушыларды

орнатылады. Бірінші кезеңде   байланысты   бірнеше   «ж

жалаушалардың   саны   бөлуге  болады, 

қатысушылардың   санымен   жалаушалардың  саны  да  

теңеседі, әрбір келесі кезең сайын   Жерге жалаушаны түсіріп

жалаушалардың саны азаяды.   ойыншы жерден бірінші оны к

Дабыл  бойынша,  оқушылар  жугірісті  бастайды   содан соң жүгірісті 

ан ескертулер  Оқу ресурстары 
 

дістемесі бойынша)          
 

           
 

           
 

           
 

ріне байланысты   Үлкен,  бос  кеңістік, 
 

  бойынша    ойын  алаңы, 
 

       пішіндерді белгілеуге 
 

атысушылардың санына   арнаған  бор, 
 

бірнеше   «жүгіріске»   ысқырық,    
 

сәйкесінше    Интернет    
 

саны  да  өзгереді.   ресурстарының 
 

сіріп алған   сілтемесі:    
 

ойыншы жерден бірінші оны көтеріп,      
 

жалғастыру       
 



сәйкес әрекет қалай еңсеру және  әрқайсысы   кезеңдерде  жалаушаны  алуға   керек.   Соңғы   жалаушаны   алған  http://www.gomelscou 
 

етіп, керек екендігін тырысады  Мұны  жасап  үлгермеген  ойыншылар 

  

ойыншы жеңімпаз болып табылады. 

    

ts.com/soberi- 
 

 

    
 

қиындықтар түсіну және 

                         

ойыннан  шығады.  Екінші  кезеңнен  кейін  алты   Оқушылармен жүгіріс кезінде қандай  flazhki.html    
 

мен көрсету қатысушы қалады, сосын төртеу және соңында тек   дене қасиеттері дамитынын       
 

тәуекелдерді  қана екі мықты қатысушы жарысады.     талқылау?  Жүгіріс  сендердің  көңіл      
 

анықтайды           күй  және  хал-жағдайларыңа  қалай      
 

және оларды           әсер   етеді?   Жүгіріс   денсаулықты      
 

жеңе біледі  (Т,  Ж,  ҚБ)  Оқушылар  екі  командаға  бөлінеді.   нығайтуға қалай әсер етеді?           
 

  Командалар бір-біріне қарсы орналасып, екі сапқа                  
 

  тұрады.    Бірінші ойыншыдан 2 м қашықтықта Доп секіргеннен кейін екінші      
 

  еденде 1 шеңбер жатыр (немесе  диаметрі 80-100 см шеңберге  тиетіндей  етіп,  тағы  бір  Үлкен,  бос  кеңістік, 
 

  шеңбер   сызылған).   Дабыл   бойынша   ойыншы шеңбер  қосып  ойынды қиындатуға  ойын  алаңы, 
 

  допты  серпілістен  кейін  қарама  қарсы  жақтың болады.   Егер   оқушылар   жақсы  белгілеуге  арнаған 
 

  ойыншысына тиетіндей етіп шеңберге лақтырады. нәтиже  көрсетіп  жатса,  ойынды  үш  бор, ысқырық, 
 

  Қатысушы  допты қағып алады  және  осылай  оны шеңберге  дейін  қиындатуға  болады.  шеңбер(круг), 
 

  кері    лақтырады. Қос ойыншы да допты Ойын ойыншылардың белгіленген  баскетбол добы 
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  лақтырғаннан кейін саптың соңына кетулері қажет.  санреті  орын ауыстырғанша      

        жалғасады.  Ойыншылардың саптың      

        соңына  ауысуын  жүгіру  немесе  бір       

        аяқпен секірумен алмастыруға      

        болады.           

        Сұраңыз: Спортпен айналысқанда      

        неге  демалысыңыз  жиілейтінін  айта       

        аласыз ба?           

3.3 Дене 3.3.3.3. Дене (С, Т, К, ҚБ) Сынып екі топқа бөлінеді. Алаңда  Ойынды  таза  ауада  немесе  спорт   Үлкен, бос кеңістік, 

жаттығулар жаттығуларын  диаметрі  5-6  метр  болатын  екі  залында  өткізуге  болады.  Бастаушы   ойын алаңы, 

ын орындау орындау кезінде  шеңбер   белгіленеді. Шеңбердің  алмасуын уақыт бойынша анықтауға   пішіндерді белгілеуге 

кезінде физикалық  ортасында тұратын бастаушы  болады   (1-2   мин).   Бастаушының   арнаған бор, конусы, 

тыныс алу, өзгерістерді  таңдалынады. Қалған қатысушылар  бетіне   доп   лақтыруға   болмайды.   ысқырық, волейбол 

жүрек анықтау үшін  шеңбердің сыртына тұрады.  Шеңбер  сыртында тұрған  добы. 

соғысының бірқатар бақылау Ойыншылардың   міндеті шеңбердің сыртында  ойыншыларға сызықты басуға  Қозғалмалы 

жиілігі, дене стратегияларын тұрып    бастаушыға    тигізу.    Ойыншы    допты  болмайды.       ойындары интернет 

қызуы көрсету және бастаушыға  тигізгенде  ұпай  алады.  Оқушылар  Сұраңыз:  Оқушылар ойын  ресурстарының 

сияқты түсіндіру бастаушыға допты лақтырмас бұрын өзара допты  барысында қандай тактика және  сілтемесі: 

ағзадағы  бір-біріне  бере  алады.  Ойыншылар  нәтижелерін  стратегия пайдаланды?   Жүгірген      

физикалық  жақсарту үшін қосымша өздерінің стратегияларын  кезде  тыныс  алуы  қиындайма  және   http://www.gomelscou 

өзгерістерді  дайындайды.     неге?       ts.com/athletic-  



қалай   

бақылайтын   

ын біледі   

  (С, ЖЖ, ҚБ) 

  қашықтықта   екі   сызы

  шеңбердің    

  тұрады.   Әрқ

  бойынша

  кездесетіндей етіп домалатады. Доптары кездескен

  жұпқа  ұпай  беріледі.  

  бойынша. Кім к

   

   

   

3.1. 3.3.1.1. Дене Дене жаттығулары кезінде 

Денсаулық жаттығуларының,  

   

 

         

         

         

Б) Сынып жұптарға бөлінеді. 5-6 метр      

та   екі   сызық   сызылады.   Оқушылар      

ң    сыртына    бір-біріне    қарама-қарсы  Ойынды таза ауада өткізуге болады.

қайсысының   қолында   доп.   Дабыл  Әр түрлі доптарды (футбол,

бойыншақатысушылардоптарынбір-біріне  волейбол, теннис) пайдалану

кездесетіндей етіп домалатады. Доптары кездескен  болады, қашықтықты ауыстыру

беріледі.  Қайталау  саны  уағдаластық  болады. Оқушылардан доптары

бойынша. Кім көп ұпай жинаса, сол жеңеді.  кездесуі үшін қандай стратегиялар

     қолданғанын сұрау. Серіктеспен

     келісе ойнау нәтижеге қалай 

     етті?    

улары кезінде өзін-өзі басқару      
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   games.html  

       

       

   Үлкен, бос кеңістік, 

   ойын алаңы, 

ткізуге болады.   белгілеуге арнаған 

рлі доптарды (футбол,    бор, ысқырық 

волейбол, теннис) пайдалануға   доптар: аяқ добы, 

ты ауыстыруға   теннис добы, 

ушылардан доптары   волейбол добы, 

андай стратегиялар   секундомер. 

рау. Серіктеспен       

алай әсер       

       

       

       

       



пен сауықтыру  (С, Ж, К, ҚБ) «Кенгуру».  Ойын шектелген алаңда Аяқты бірге  ұстау керектігін  Үлкен,  бос  кеңістік, 
 

салауатты пайдасы  өткізіледі. Ойыншылар аяқтарын бірдей қалыпта балалардың  есіне  салу  қажет.  Қос  ойын алаңы, 
 

өмір денсаулықты  ұстайды.  Алаңның  сыртында  аяқтарын  бірдей  аяқпен алға, артқа, жанына қозғалуға  ысқырық.   
 

салтының нығайтуға ықпал  қалыпта ұстаған екі бастаушы орналасқан. Дабыл  болады.            
 

дене ететін көрсете  бойынша   олар   алаңға   секіріп   шығады   және  Оқушылардың  күн тәртібін,       
 

белсенділігін білу және түсіну  осындай  тәсілмен  қозғала  отырып,  ойыншыларға  тәңертеңгі жаттығуды  үйде       
 

е   жақындауға және   олардың біреуін ұстауға орындауын және олардың       
 

маңыздылығ   тырысады Ана ойыншылардың қашуға құқығы бар,  денсаулықты нығайтудағы пайдасын       
 

ын түсінеді   тек қана кенгуру тәсілімен . Бастаушылар ұстаған  талқылау.            
 

   ойыншы  жаңа  «кенгуруға»  айналады  және  басқа  Сұраңыз:  Секіріп  қозғалу       
 

   ойыншыларды  ұстап  бастайды.  Соңғы  ұсталған  қаншалықты қиын болды?         
 

   қатысушы жеңімпаз болып жарияланады.               
 

   (С, Т, ҚБ) «Ау». Бастаушы екі жұп таңдалынады.         Үлкен, бос кеңістік, 
 

   Дабыл бойынша бастаушылар қолдарынан ұстап ,         ойын алаңы,   
 

   алаңдағы  ойыншыларды  аулап  бастайды.  Біреуін  Ойын таза ауада немесе спорт   ысқырық   
 

   ұстап   алғанда   ұсталынған   ойыншы   шеңберде  залында өткізіледі. Ойын кезіндегі  Қозғалмалы   
 

   қалатындай етіп қолдарын  жалғауы  керек.Енді қауіпсіздік ережелері туралы   ойындары интернет 
 

   үшеуі   бірге   қалған   ойыншыларды   аулайды.  оқушылардың есіне салу.    ресурстарының 
 

   Өздерінің  «ауына  »  көп  ойыншы  аулаған  жұп  Сұраңыз: Осы ойын арқылы қандай  сілтемесі:   
 

   жеңеді.         дене  қасиеттерін  дамытуға  болады?  http://nachalo4ka.ru/sp 
 

            

Ойыннан кейін шаршаудың қандай 

 

ortivnyie-igryi/ 

   

               
 



      

1.4. Өзінің 3.1.4.4. Өзінің  (С,  Ж,  ҚБ) Ойын  басталар

және күшті жақтары  «лашынды»   жә

басқалардың мен  Қалған  оқушылар  «балапан»  болады».  Барлы

дене кемшіліктерін  ойыншылар сап

қозғалыстар анықтау және  «күрік  тауық» сапты

ын, басқалардың  «күрік  тауыққа»

кемшіліктері жаттығуларды  тұрған «балапанды» 

н және орындау сапасын  тауық» оңға,

әлеуетін талқылау  «балапандарын»

анықтайды   «күрік   тауыққа»
    

   «лашынға»   айналады.   О

   өздерінің әрекетін ба

      

      

      

 

      белгілерін сезіндіңіз? 

Ойын  басталар алдында  оқушылар Ойынды таза ауада өткізуге болады.

әне   «күрік   тауықты»   таңдайды.  Егер алаң жетсе бір мезгілде екі, 

ушылар  «балапан»  болады».  Барлық  топтар ойнай алады. Балапандар бір

ойыншылар сапқа бір-бірінің белінен ұстап тұрады,  бірін мықты етіп ұстау қажет, 

саптың  басында  тұрады.  «Лашын»  алмаған оқушы тездетіп

а» қарсы  тұрады. «Лашын» соңғы орнына тұрады. Ойын бірнеше минут

«балапанды» ұстап алуға тырысады. «Күрік жалғасады.  Егер  лашын  балапанды

а, солға қозғалаотырыпөз ұстамаса,   онда   оны   ауыстырады.

«балапандарын» қорғайды.  Ұсталған  «балапан» Қауіпсіздік ережелерін са

а» айналады, ал «күрік тауық» салу   қажет.   Қай   рөл   қ
  

а»   айналады.   Оқушылар   әр   рөлдегі  болғанын талқылау. Сыныптастармен

рекетін бағалайды.     орындалған жаттығуларды

      талқылаңыз.   

      Сіздің  әрекетіңіз команда
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ткізуге болады.  Үлкен, бос кеңістік, 
 

жетсе бір мезгілде екі, үш  ойын алаңы,   
 

топтар ойнай алады. Балапандар бір-  ысқырық   
 

ажет, ұстай  Қозғалмалы   
 

тездетіп өзінің  ойындары интернет 
 

рады. Ойын бірнеше минут  ресурстарының 
 

асады.  Егер  лашын  балапанды  сілтемесі:   
 

стамаса,   онда   оны   ауыстырады.       
 

ауіпсіздік ережелерін сақтауды еске  http://www.ckofr.com/ 
 

қиындау  doshkolnoe-   
 

       

ылау. Сыныптастармен  vospitanie/256   
 

улардың сапасын       
 

        
 

командаға қалай       
 

        
 



       көмектесті?           

  (С,   Ж,   Тәж)   Ойыншылардың   ішінен   екеу              

  таңдалынады:   қашқындар   және   қуғыншылар. Мұғалімнің  дабылы бойынша бәрі      

  Қалған оқушыларсапқабесеуден тұрады бұрылатынын және бағыттарын  Үлкен, бос кеңістік, 

  (лабиринтты   бейнелеп),  және   қолдарын  созып өзгертетінін оқушыларға айту.  ойын алаңы, 

  араларын алшақтайды. Сосын бәрі оңға бұрылады Қолдар   созылулы   күйде   қалады.  ысқырық 

  және   қолдарын   айналаға   соза   отырып   тағы Осының көмегімен қашқын мен  Қозғалмалы 

  араларын  алшақтайды.  Ойыншылардың  арасында қуғыншы  кенеттен  әр  түрлі  дәлізде  ойындары интернет 

  олардың  қай  бағытқа  бұрылғанына  байланысты болуымүмкін.Егер    қуғыншы  ресурстарының 

  өзеріп  отыратын  паралельді  дәліздер  қүрылады. қашқынды    ұстай   алса    ,    онда  сілтемесі: 

  Дәліздердің бірінде қашқын бар, оны қуғын аңдып рөлдерімен  алмасады.Осыдан  кейін      

  жүр.Олар тек дәліздердің бойымен қозғала алады, жаңа   жұп   шығады   және   ойын      

  қолдың астына кіруге болмайды.  жалғасады.  Шектеулі  уақыт  қоюға  http://www.ckofr.com/  

       болады  және  ол аяқталғанда  doshkolnoe- 
             

       жұптарды өзгертуге болады.   vospitanie/256 

                 

1.5. Өзінің 3.1.5.5. Орындау Жұптық және топтық жұмыстардағы               

және және бағалау тапсырмалар                 

басқалардың кезінде бірқатар (Т, Ж, К, ҚБ) Оқушылар жұптарға бөлінеді, бір- Оқушыларға допты барынша  Үлкен, бос кеңістік, 

қызметін іс-қимылдарды, біріне  арттарымен  1  метр  қашықтықта  тұрады. жоғарыға лақтыру керектігін  ойын алаңы, 



жақсарту кеңістікті, Әрқайсысының қ

үшін негізгі динамиканы және бойынша, о

қозғалыс байланыстарды лақтырады. Әрқ

әрекеттерін көрсету және қояды.  Допқа 

бағалауды анықтай білу бастапқы орнына тезірек бар

дамытады.    

    

    

  (С, К,  ҚБ)  «М

  қатысушылары сиятындай етіп диаметрі бірдей 

  шеңбер  салады  немесе  ватман  

  жайып қояды. Ойын ала

  емін-еркін   және   абыл

  басталады.Мұғалімні

  бойынша бәрі 

    

 

ң қолында доп. Мұғалімнің дабылы түсіндіру. Ойын кезіндегі 

оқушылар бастарынан жоғары техникасын еске салу. Серіктестерді

қайсысы қарсыластың добына зейін өзгертуге болады. Ойынны

бірінші барып,  оны  алып  және қай  серіктеспен  жұп  болып  жарысу

ы орнына тезірек барған оқушы жеңеді. қиын болғанын және

   жұптағы жүгіріс жылдамды

   байласнысты екенін

   Оны қалай дамытуға болады?

«Мұзтау».  Мұғалім  ойынның  барлық       

атысушылары сиятындай етіп диаметрі бірдей үш Қауіпсіздік техникасы туралы 

бер  салады  немесе  ватман  қағаздарын  еденге өткізу. Ойын алаңында б

ояды. Ойын алаңда барлық ойыншылардың болмауы  тиіс.  

не   абыл-сабыл    қозғалуларынан белсенділігінің  пайдасы

алімнің«Мұзтаулар»    белгісі талқылаңыз.  Сұрақтар  қойы

 бөлінген кеңістіктерге орналасу нәтижеге жету үшін қандай 

 42       

кезіндегі қауіпсіздік  ысқырық, бар, доп, 

техникасын еске салу. Серіктестерді  ысқырғыш, конустар, 

Ойынның соңында  белгілер 

п  болып  жарысу      

не олардың      

жылдамдығы неге      

талқылаңыз.      

а болады?       

       

техникасы туралы әңгіме  Үлкен, бос кеңістік, 

ында бөтен заттар  ойын алаңы, 

Қозғалыс  ысқырық. ватман 

пайдасы туралы  Қозғалмалы 

ойыңыз:  Оң  ойындары интернет 

андай қасиеттер  ресурстарының 

       



  қажет. Кім шеңбердің шетіне тұрып қалса немесе көмектесті?        сілтемесі:        
 

  шеңбердің  ішіне  кіріп  үлгермесе,  сол  ойыннан Осы   ойын   арқылы   қандай   дене             
 

  шығады.  Ойын  жалғасып  жатқан  кезде  берілген қасиеттерін дамытуға болады?              
 

  ойын   алаңы   біртіндеп   қысқарады,   соңында          http://crr2-         
 

  кішкентай шеңбер қалады. Ойынның  соңында          tula.ru/blogi/peryakina 
 

                       

  «мұзтауларда» жеңімпаз саналатын үш оқушы қалу          -olga/podvizhnye-igry- 
 

  қажет.                 na-progulke/        
 

                        

1.3. 3.1.3.3. Уақытты, Төзімділікті дамытуға бағытталған ойындар                     
 

Кеңістікті, кеңістікті және 

(С, Ж, Тәж) Алаңның беткі жағынан бауды кереді, Сабақтарда ойын ережелерін және 

 

Үлкен, бос кеңістік, 

 

 
 

ағынды, бірқалыптылықты 

 
 

   

оның артына бастаушы техника қауіпсіздігін сақтау туралы 

 

ойын алаңы, 

       
 

салмақты, түсінетінін 

           
 

   

тұрады. Ойынның барлық оқушылардың есіне 

 

салу. 

 

пішіндерді белгілеуге 
 

уақытты көрсететін 

     
 

   

қатысушылары 

 

алаңның Ойыншылар бастаушының «Сақтан 

 

арнаған бор, бау, 
 

түсінгенін машықтарды 

     
 

   

қарама-қарсы бағытында үш!» деген сөзінен кейін «үйлеріне» 

 

конустар 

       
 

көрсету және жүйелілікті 

           
 

   

орналасады, сол жерде жүгіреді. Бастаушыға бір ғана 

 

Қозғалмалы 

       
 

арқылы дамыту және 

           
 

   

олардың«үйі»  орналасқан. ойыншыны ұстауға рұқсат етіледі. 

 

ойындары интернет 
 

кезектілігін жетілдіру 

    
 

Ойынның барлық қатысушылары алаңның қарама- Келісім бойынша бастаушы баудан 

 

ресурстарының 
 

сақтап, 

  
 

 қарсы бағытында  орналасады, ол  жерде  олардың екі  аяқпен, бір  аяқпен  немесе  өзіне  сілтемесі:        
 



жаттығулард 

          
 

 

бастаушылары  орналасқан,  ол қатты сөйлейді: ыңғайлы әдіспен секіре 

 

алады. 

 

http://мир- 

       
 

ы дұрыс әрі 

          
 

                               

 

«Сақтан бір, сақтан екі, сақтан үш!» Ойыншылар Баудың  биіктігін өзгертуге болады. 

 

детей.дети/vospitately 

 

тиімді 

  
 

 

осы кезде ойын алаңынан өтіп бауға   қарай Ойыннан  кейін  осы ойында қандай 

 

am-uchitelyam- 

       
 

орындайды 

         
 

                               

 

жақындайды. Соңғы сөздерімен бастаушы  баудан дағдыларды 

   

дамытқанын 

 

pedagogam/igryi-na- 

 

      
 

              

  аттап  өтеді  және  ойыншылардің  біреуін  қуып оқушылармен талқылау.     svejem-vozduhe/2002-  
 

  жетуге және «ұстап алуға» тырысады.             beregis-igra-dlya-  
 

  «Ұсталынған» ойыншымен бірге ол «үйіне» бауға          detej-5-8-let.html 
 

  кетеді. Ойын қайталанады, бірақ бастаушы екеуге                     
 

  айналады.                            
 

                    Үлкен,  бос  кеңістік, 
 

  (С,  Тәж,  К,  ҚБ)  «Құрамдастырылған  эстафета».          ойын алаңы, 
 

  Сынып  екі  командаға  бөлінеді,  командадағы  әр Оқушылармен  бірге  эстафета  өткізу  пішіндерді белгілеуге 
 

  оқушыны   белгілі   бір   тапсырманы   орындауға кезіндегі  техника ережелерін  арнаған  бор,  конус, 
 

  міндетті  кезеңдерге  тұрғызылады.  Қатысушылар талқылаңыз. Тапсырмалары бар  ысқырық,        
 

  өздерінің тапсырмаларын орындайды және кезеңдерді ойын  кеңістігіне  гимнатикалық        
 

  эстафетаны келесіге береді.      байланысты өзгертуге болады.  орындықтар,        
 

  1.Бірінші қатысушылар өздерінен шеңберді үш рет Тапсырмаларды қиындатуға болады.  секундомер, секіртпе, 
 

  өткізеді  және  эстафетаны  келесіге  қолына  тигізіп Сұраңыз: сіздің  командалық  шеңбер(круг),        
 



  беру үшін жүгіреді.

  2. Екінші қатысушылар орнында т

     

 

гіреді.       жүмысыңыз сәтті болды ма?

атысушылар орнында тұрып секіртпемен нәтиже көрсету үшін 
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тті болды ма? Жақсы  гимнастикалық 
 

командалық  төсеніштер.        
 

               
 



5 рет секіреді. 

3. Үшінші  қатысушы  эстафетаны  алып,  
көмегімен отыр

4.Келесі  қатысушы  жат

қолдары жоғары

басынан соңына дейін жылжиды.

 

5. Бесінші қатысушы орнында т
отыруды жасайды. 

6.Алтыншы қатысушы келесі кезе
секіріп жетеді. 

 

7.Алтыншы қатысушы финиш
жылдымдықпен ж
бойынша анықталады.

 

 

Дене шыны

 

 

Ұсынылатын алдын ала білім 

 

Оқушылар өткен сыныптағы дене шынықтыру сабақ

 

Контекст 

 

жұмыс   көмектесті   ме?   Берілген

атысушы  эстафетаны  алып,  қолының   эстафетаойынықандайдене
мегімен отырғышта ішімен жатып сырғанайды. қасиеттерін дамытады? 

атысушы  жатқан күйінде,аяқтары  бірге,  

арыға созылған гимнастикалық маттың  

ына дейін жылжиды.  

атысушы орнында тұрып 3 рет жүрелеп 
отыруды жасайды. 

атысушы келесі кезеңге бір аяқпен 
 

атысушы финишқа максималды 
пен жүгіреді Жеңімпаз команда уақыт 

талады. 

Дене шынықтыру. Бастауыш мектеп. 3 сынып 

6 бөлім: Топтық ойын элементтері 

қтары мен сабақтан тыс уақытта алған командалық ойындар дағдылары мен білімдеріне ие.

мектесті   ме?   Берілген 

дене 

дылары мен білімдеріне ие. 



Оқушылар командалық ойындарда өздерінің қимыл дағдыларын, стратегиялық ойлау және ойын процесінің түсінігін дамытады. 

 

Бөлімнің тілдік мақсаты 

 

Тиісті академиялық терминологиямен тілдік мақсат мысалы оқушыларға осы бөлімнің пәнді меңгеру мақсаттарына жетуге көмектесу үшін төменде 
беріліп отыр. 

 

Тілдік оқу мақсаты Пәндік лексика және терминология Диалогқаарналғанпайдалысөз 
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Оқушылар: 

 Командалық ойындарда физикалық қасиеттерінің 

дамуымен  қозғалыс  дағдыларын  көрсетеді  және 

талқылайды. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Асқа да оқудың тілдік мақсаттарын қалыптастыру ж
жоғарыда «Тілдік мақсаттар туралы» жоғарыда қараң

 

Қысқаша мазмұны 

 

Бұл бөлімде оқушылар командалық ойындар арқылы 
арқылы командалық жұмыста көшбасшылық қасиетт
Баскетбол элементтері бар эстафеталарда оқушылар баламалы шешімдерді 

Мыналарды қамитды: Талқылау

 

 жарақат алу, ереже, қауіпсіздік 

• Неге біз тапсырманы орындау барысында дәлдік 

 жүгіру, жүру техникалы

 допты   алып   жүру,   допты   қайтару,   допты сақтауымыз керек?

 

лақтыру 
•  Нұсқаулы

 саналады ма?команда, көшбасшы, бір-біріне көмектесу 

 шығармашылық, қабілет 

• Командада ж

жақсарта аласыз?

 эстафеталар, қозғалыс идеялары 

• Бұл ойындар 

 баламалы шешімдер, стратегия, жоспарлар 

ете ме ж  

  • қандай физикалы

  көңіл    к

  сезінуге к

алыптастыру және сабақ беру, академиялық тіл үйрену мақсаттары бойынша 
ңыз. 

ылы қозғалыс үйлесімдігін дамытады, дәлдікдағдыларын жақсартады. Т
асиеттерін көрсетеді. Қозғалыс қызметтері арқылы шығармашылық қ

ушылар баламалы шешімдерді қимыл идеяларында, стратегиялар мен жоспарларда 

ылауға арналған сұрақтар:  
 

• Неге біз тапсырманы орындау барысында 

 

 

техникалық қауіпсіздік ережелерін
 

тауымыз керек? 

көшбасшы  болып

 

аулық беруші 
 

саналады ма? 

   
 

   
 

• Командада жұмыс істеу дағдысын қалай 
 

сарта аласыз? 

  
 

  
 

л ойындар әріптестік дағдысына ықпал 

 

 

ете ме және олар нені дамытады? 

 

 

андай физикалық жаттығулар сіздердің 
 

іл    күйілеріңізге және өздеріңізді 
 

сезінуге көмектеседі?   
 

саттары бойынша қосымша нұсқаулар алу үшін 

сартады. Түрлі дамытушылық ойындары 
қ қабілеттері дағдыларын дамытады. 

имыл идеяларында, стратегиялар мен жоспарларда қолданады. 



 

Оқу  

Оқу мақсаттары Сабақта ұсынылатын қызмет түрлері 

Мұғалімге арналған ескертулер 

 

Оқу ресурстары 

 

бағдарламасына 

 
 

(оқыту әдістемесі бойынша) 

  
 

сілтеме 

               
 

                    
 

     Дәлдік пен мергендікті дамытатын              
 

     ойындар                 
 

3.4. Денсаулық 3.3.4.4.   (Т,  ҚБ)  Оқушылар  командалық  ойындарда Мұғалім  командалық  ойындар  Үлкен, бос кеңістік. 
 

жағдайын Денсаулықты  жарақат алу себептерін талқылап, қозғалыс  қабілеттері  кешенін  Дене    шынықтыру 
 

нығайтуға нығайтуға  ықпал командалық   ойындарда   бір-біріне   көмек ұсынатынын  түсіндіреді. Олардың  сабақтарындағы 
 

бағытталған ететін  дене көрсету әдістері мен өзін сақтауды меңгереді барлығы шалт қозғлыстарда жарақат  қауіпсіздік 
 

бірқатар жаттығуларын     алмау үшін бұлшық еттердің  ережелеріне 
 

физикалық орындау кезінде     жаттыққан    талап    етеді.    Жарақат  сілтеме: 
 

жүктемелерге тиісінше  жауап     алудың  алдын  алу  шаралары  ретінде  http://bezopasnost-  
 

қатысу қайтарып,       тірек-қимыл  аппаратын арнайы  detej.ru/bezopasnost-  
 

барысында қиындықтар  мен     жүктемелерге дайындау үшін   дене  shkolnikov/91-  
 

сәйкес әрекет тәуекелдерді  қалай     қыздыру жаттығуларының маңызын  tekhnika-  
 

етіп,  еңсеру  керек     түсіндіру керек. Сұраңыз: Жаттығулар  bezopasnosti-na- 
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Оқу  

Оқу мақсаттары Сабақта ұсынылатын қызмет түрлері 

 

Мұғалімге арналған ескертулер 

  

Оқу ресурстары 

 

бағдарламасына 

   
 

 

(оқыту әдістемесі бойынша) 

    
 

сілтеме 

                  
 

                         
 

қиындықтар мен екендігін түсіну     орындау  барысында неге біз   urokakh-fizkultury 
 

тәуекелдерді  және көрсету.      техникалық қауіпсіздік ережелерін         
 

анықтайды  және        сақтау керек екендігін айта аласыздар          
 

оларды жеңе        ма?                 
 

біледі                          
 

                    
 

    (ЖЖ,   Ж,   ҚБ)   «Кегльдерді   құлату».  Оқушылар  мен  кегльдердің         
 

    Оқушылар   жұптарға   бөлінеді.   Ойын   екі  арақашықтығы жекелей  алынады.         
 

    кезеңде өтеді.    Салмағы  1  кг  болатын  нығыздалған          
 

    Бірінші кезең:    допты алған жөн. Допты бір немесе екі    Үлкен, бос кеңістік. 
 

    -оқушылар,  еденде  отырып  (гимнастикалық  қолмен домалатуға болады.       Мұғалімге 
 

    матта),  аяқтары  екі  жаққа,  қолында  допты  Сұраңыз:   допты   қалай   домалатып    ысқырық, 
 

    ұстайды. Еденде домалату арқылы кегльдерді  жүруде  маңызы  бар  ма?  Дәлдік  пен    гимнастикалық 
 

    құлатуы керек.    мергендіктің айырмашылығы.      маттар,   фишкалар, 
 

    Екінші кезең:               нығыздалған 
 

    -оқушылар  түрегеп  тұрып,  доты  еденмен             доптар, кегльдер. 
 

    домалатып кеглбдерді құлату керек.              Командалық 
 



                    ойындарға сілтеме: 
 

2.8. Түрлі қимыл 3.2.8.8  Қарапайым (Т,   ЖЖ,   ҚБ)   Оқушылар   командаларға  Мұғалім ойын кезінде қауіпсіздік   http://kidportal.ru/ko  
 

контекстерінен әрекеттерді бөлінеді.  Олар  сөре  сызығының  сыртына  ережелерін   түсіндіру   керек.   Допты   nkursi-i-   
 

туындаған 

 

орындау кезінде тізбекке  тұрады.  Сөре  сызығынан  4-6  м  күшпен емес, дәл лақтыру керек. 
    estafeti/estafeti/str4.h  

 

     

tml 

 

рөлдерді  

айырмашылықтар 

қашықтықта  әр  команданың  қарама-қарсы  Оқушыларға  ойын  ептілікті   
 

орындайды  және жағында шеңбердің ішіне кегльдер 

 

жетілдіруге, тез бағдарлау  дағдысын, 

        
 

ын түсіндіре
         

 

олардың 

 

қойылады. Әр  командаға теннис доптары 

 

жылдам реакцияны, жылдамдықпен 

        
 

 

отырып, өзінің

         
 

айырмашылықт беріледі. 

    

бағытты оңай өзгерте тез  жүгіруге 

        
 

және 

             
 

арын түсінеді 

 

Белгі  бойынша  бірінші оқушылар  допты 

 

көмектеседі. 

         

Үлкен, бос кеңістік. 
 

басқаларының 

          
 

  

кегльдерге   тигізуге   тырысып   лақтырады. 
 

Сұраңыз:   Қай   доппен   кегльдерді 
  

Мұғалімге 
 

  

рөлін көрсету 

   
 

  Бұдан   кейін   олар   доптың   соңынан   тез  құлату оңай?         ысқырық, 
 

    жүгіріп,  оны  екінші  ойыншыға  қайтарады.             фишкалар,   теннис 
 

    Құлаған кегльдерді шеңберге қояды. Екінші             доптары, кегльдер. 
 

    ойыншы біріншінің іс- әрекетін қайталайды.                   
 

    Құлаған кегль үшін команда бір ұпай алады.                   
 

    Эстафетаны  бірінші  болып  аяқтаған  және             Командалық 
 

    барынша көп кегль құлатқан, яғни көп ұпай             ойындарға сілтеме: 
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Оқу   

Оқу мақсаттары Сабақта ұсынылатын қызмет түрлері 

 

Мұғалімге арналған 

 

ескертулер 

  

Оқу ресурстары 

 

бағдарламасына 

    
 

 

(оқыту әдістемесі бойынша) 

    
 

сілтеме 

                     
 

                             
 

     жинаған команда жеңіске жетеді.              http://summercamp.r  
 

                     u/index.php?title=%  
 

     (ЖЖ,  Ж,  ҚБ)  Оқушылар  топқа  бөлініп,  Жеке  айырмашылықтарды ескере   D0%9F%D0%BE% 
 

                               

     біреуі «көрмейтін альпинист» екіншісі «тау  отырып,   «тау   гиді»   «альпинистке»    D0%B4%D0%B2% 
 

                               

     гиді» болады. Шарфтарды үстінен байлаңыз.  дұрыс  нұсқау  беріп  жатқанына  көз    D0%B8%D0%B6% 
 

                               

     «Көрмейтін альпинист» гинастикалық  жеткізіңіз.   Егер   «альпинист»   өзін    D0%BD%D1%8B%  
 

     қабырғамен   шарфқа   дейін,   көмекшінің  сінімді   сезінсе,   «гидтің»   нұсқауын    D0%B5_%D0%B8%  
 

     ауызша айтқан көмегімен шығып, қайта түсуі  керегінде қолдануға болады.      D0%B3%D1%80%D 
 

     керек. Әр жоғары шыққан сайын оқушылар  Келесі баспалдаққа мықтапұстанғанға   1%8B_26      
 

     рөлдерімен ауысады.   көз  жеткізгеннен  кейін  ғана  басуға             
 

         болатынын оқушыларға айтыңыз. Бұл             
 

         тапсырманы сайыс ретінде өткізіңіз. Әр             
 

         жұп  шығу  және  түсу  кезеңінде  бір-    Үлкен, бос кеңістік. 
 

         біріне қарсы жұмыс істейді. Сұраңыз:    Мұғалімге      
 

         Бұл   тапсырманы қалай жақсартуға   ысқырық,      
 

         болады?           гимнастикалық 
 



         Нұсқаулық беруші көшбасшы болып   төсеніштер, шарф, 
 

         саналады ма?         гимнастикалық 
 

         Командада жұмыс істеу  дағдысын   қабырға.      
 

         қалай жақсарта аласыз?                 
 

                             
 

     Дамытатын ойындар                        
 

2.2. Команда 3.2.2.2 Әрекет (Т, Ж, ҚБ) Сынып бірнеше топқа бөлінеді.  Мұғалім ойын  барысындағы   Үлкен, бос кеңістік. 
 

жетекшісінің  мақсаттарына   қол Әр топта жүргізуші таңдалады. Ол қалпақты  техникалық қауіпсіздік   ережелерін   Мұғалімге      
 

рөлін  кезектесіп жеткізуге  кигізіп,    қалған    оқушылардан    қашады,  айтыңыз.   Ойынға   газеттен   немесе   ысқырық, бор, 
 

орындау арқылы бағытталған жұмыс қалпақты  қолмен  ұстауға  болмайды.  Қуып  қағаздан жасалған қалпақ қажет.     фишкалар,      
 

мақсаттарға қол барысында өзіндік жетушілер жүргізушіден  қалпақты  шешуге  Мұғалім    оқушылардың   ойындарда   қағаз(қалпақ).      
 

жеткізу үшін өз және    командалық немесе  құлатуға  тырысады.  Осыдан  кейін  жеке және командалық стратегиялар   Қозғалмалы      
 

бетімен және жұмыстың  қалпақ   жүргізушіге   тапсырылады.   Егер  мен тактикаларды құрастыру дағдысын   ойындардағы      
 

бірлесе жұмыс мағынасын түсіну. қалпақ  өзі  құлайтын  болса,  ойын  қайта  дамыту керек.         қауіпсіздік      
 

істейді   Көшбасшылық басталады.  Жеңіске  қалпаққа  көбірек  ие  Ойын   барысында   мұғалім   ережелеріне      
 

   рөлдерімен  болған жетеді. Ойын уақытқа жүргізіледі.  оқушылардан қалпақты құлату немесе   сілтеме:      
 

   алмасып, жұмыс     сақтау  үшінқандай  тактикамен   http://nashyfizkultura 
 

   істей бастау      стратегияны қолданып жатқандығы   .ru/tekhnika-       
 

         туралы сұрау керек.         bezopasnosti-      
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Оқу  

Оқу мақсаттары Сабақта ұсынылатын қызмет түрлері 

Мұғалімге арналған ескертулер 

 

Оқу ресурстары 

 

бағдарламасына 

 
 

(оқыту әдістемесі бойынша) 

  
 

сілтеме 

                   
 

                        
 

               2/bezopasnost-pri-  
 

               zanyatiyakh-  
 

    (Т, Ж,) Жүргізуші таңдалады. Оқушылар бір- Оқушыларға ойын шығармашылық  sportivnymi-i-  
 

    бірінің  қолынан  ұстап  шеңбер  құрайды. бастаманы,    бір-біріне    көмектесуді,  podvizhnymi-  
 

    Жүргізуші  теріс  қарап  тұруы  керек.  Сол зеректігін,  ойыншылардың  igrami/bezopasnosti- 
 

    кезде оқушылар шеңберді бірінің үстінен бірі ұйымшылдығын,  тепе-теңдікті  pri-zanyatiyakh-   
 

    өтіп  шатастырады. Оқушыларға ұстаған жетілдіруін, командалық рухты  sportivnymi-i-  
 

    қолдарын  үзуге  тыйым  салынады.  Осыдан дамытатынын айтыңыз.    podvizhnymi-igrami 
 

    кейін  жүргізуші  шеңберді  үзбей,  бастапқы                   
 

    қалыпқа қайтаруы керек.         Үлкен, бос кеңістік. 
 

               Мұғалімге          
 

               ысқырық.          
 

1.4. Өзінің  және 3.1.4.4 Өзінің күшті (Т,   ЖЖ,   ҚБ)   Жүргізушілер   бір-біріне Егер  оқушылар  саны  көп  болса  2-4  Балаларға арналған 
 

басқалардың жақтары мен қарама-қарсы   1,5   м   қолдарынан   ұстап, топқа және әрбіреуі өздерінің  спорттық ойындар 
 

дене  кемшіліктерін жоғары көтеріп қақпа жасап тұрады. Қалған қақпасының жанында ойнайды.  сілтемесі:          
 

қозғалыстарын, анықтау және қатысушылар   «қақпаның   артында   басқа Мұғалім ойын   барысында мұқият  http://imgur.com/mm 
 

кемшіліктерін басқалардың жағынан тұрады.   қадағалайды.  Қақпа  арқылы  жүгіріп  DGmQg          
 



және әлеуетін жаттығуларын Мұғалімнің белгісі бойынша барлық өткенде  оқушылар  бір-бірін  итермеу             
 

анықтайды орындау сапасын ойнаушылар «қақпа» арқылы үш санаққа өтуі керек.  «Төрт»  деп  санағаннан  кейін             
 

  талқылау  керек.  Төрт дегенде «қақпа»  жабылады. қақпада қалғандары жүргізушілердің             
 

    (жүргізушілер қолдарын төмен түсіреді). Кім қолын   қақпаға   өту   кезінде   үзуге  Үлкен, бос кеңістік. 
 

    қашып үлгермейді, ол ұсталған болып және болмайды.Егерқақпаданөткен  Мұғалімге          
 

    жүргізуші болып есептеледі. Егер адамдар саны 2-ден артық болса, онда  ысқырық,     бор, 
 

    ұсталғандар   қақпада   екеу   болса,   екеуі соңғы болып келген жүргізуші болады.  фишкалар,   теннис 
 

    жүргізуші  болып  ауысады.да  ойын  басқа 2-4 қақпа кезінде ережені өзгертіп, кез  доптары, волейбол 
 

    жағынан жалғасады.   келген қақпа арқылы қалғандары өтуге  добы.          
 

        болады.  Қақпаның  жанынан  жүгіріп             
 

    (ЖЖ,   Ж,   ҚБ)   Диаметрі   1   м   шеңбер кірген есептелмейді  және олар             
 

    сызылады.   Шеңбердің   ішіне   жүргізуші жүргізуші  болады.  Мұғалімнің  санау             
 

    тұрады,   оған   волейбол   добы   беріледі. жылдамдығы  баяу  болу  керек  –  әр             
 

    Жүргізушінің   артына   8   теннис   добы санаққа шамамен 1-1,5 с.               
 

    қойылады. Белгі бойынша жүргізуші допты Сұраңыз:   Ойындар   қандай   қимыл             
 

    жоғары лақтыра бастайды. Доп құламағанша дағдыларын дамытады?               
 

    дейін, көбірек  теннис добын жинауға және Мұғалім оқушыларға ойын барысында             
 

    шеңберден шықпауға және волейбол добын жылдамдық реакциясы, үйлесімдік             
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Оқу  

Оқу мақсаттары Сабақта ұсынылатын қызмет түрлері 
Мұғалімге 

 

арналған ескертулер 
Оқу ресурстары 

 

бағдарламасына 
 

 

(оқыту әдістемесі бойынша) 
 

сілтеме 

           
 

               
 

    қайта қағып алуға тырысады. Жеңіске ең көп тәрбиеленеді және қозғалыстың     
 

    теннис добын жинаған жеңіске жетеді. анықтығы дамитындығын айтады.     
 

        Сұраңыз:   Қандай   ойындарды   үйде     
 

        ойнайсыздар?       
 

    Топтағы   шығармашылықты дамытуға         
 

    бағытталған ойындар           
 

2.3. Қолайлы оқу 3.2.3.3  Түрлі  дене (Т,  Ж,  ҚБ)  Оқушылар  топтарға  бөлініп, Мұғалім оқушыларға техникалық Үлкен, бос кеңістік. 
 

ортасын құру жаттығуларын шеңбер құрып тұрады.   қауіпсіздік ережелері туралы ескертеді. Мұғалімге   
 

үшін бірлесіп орындауда қолайлы Екі жүргізуші оқушылар шеңбердің ортасына Ойын   дабыл   бойынша   басталады. ысқырық, бор, 
 

жұмыс істеуге оқыту ортасын құру тұрады.  Шеңбер  бойымен  тұрғандар  бір Аяғына  доп  тиген  бала  (жүргізуші) волейбол добы. 
 

дағдыларын білу маңыздылығын немесе   екі   тізеге   өмен   түседі.   Оларда допты   тигізгеннің   орнына   тізеден     
 

және түсіну мойындай отырып, волейбол  добы.  Жүргізушілер  добқа  қарай төмен тигізу үшін тұрады.  Ойындар кезіндегі 
 

  идеяларды,  бұрылып тұрады.   Сұраңыз:   Ойын   барысында   қандай қауіпсіздік   
 

  ресурстар кеңістік Мұғалімнің белгісімен оқушылар допты еден идеялар туындады? Сіз оны тәжірибеде ережелеріне 
 

  білімін қолдану. бойымен қолдарымен  домалатып, қолдана алдыңыз ба?  сілтеме:   
 

    жүргізушілердің  аяғына  тигізуге  тырысады. Сіздің көңіл-күйіңіз бен өзіңізді жақсы http://www.tutbass.ru 
 

           

    Жүргізушілер доптан   шеңбердің   ішімен сезінуге физикалық жаттығулар қалай /instukciy-TB-spotiv- 
 



    секіріп,  допты  тигізбеу  

    оқушылар  ж

    жүргізушімен

    жүргізуші ше

    (Т,  ЖЖ,  Ж,  

    бірнеше т

1 нұсқ
таңдайды.  Ж

Одан кейін барлы

ұстап   алу   

Жүргізуші  ойыншы

ойыншыларды

құтқарғысы

ойыншыны

болады.   Осыдан   кейін   ж

ойыншыны 

2    нұсқасы.

 

 

секіріп,  допты  тигізбеу  үшін  қашады.  Егер әсер етеді?   

ушылар  жүргізушінің  аяғына  тигізсе,  ол    

ргізушімен ауысады, ал бұрынғы    

ргізуші шеңбер бойына тұрады.    

(Т,  ЖЖ,  Ж,  ҚБ)  «Қуыспақ»  ойынының Мұғалім оқушыларға 

бірнеше түрі болады:   қауіпсіздік ережелері туралы ескертеді.

қасы.    Ойнаушылар    жүргізушіні   Мұғалім  «Қуыспақ»  ойыныны
дайды.  Жүргізуші  үшке  дейін  санайды. нұсқасын ұсынады.

Одан кейін барлығы қашады. Ал жүргізуші барысындағы қауіпсіздік

стап   алу   үшін   қашқандарды   қуады. туралы ескертіңіз.  

ргізуші  ойыншыға  қуып  жеткен  кезде, Оқушыларға ойнның 

ойыншылардың кезгелгені жақын тұрса және шешім қабылдау  

ысы келгені жүргізушімен тапқырлықтың дамуына

ойыншының ортасынан    жүгіріп    өтуге тигізетінін айтыңыз.  

болады.   Осыдан   кейін   жүргізуші   осы Ойын әріптестік 

ойыншыны қуып жетуі керек.  тәрбиелеуге көмектеседі. 

асы. Жүргізушіден қашқандар Сұраңыз: Командалық жұ
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 igri.htm   
 

     
 

     
 

     
 

 техникалық     
 

ауіпсіздік ережелері туралы ескертеді.     
 

ойынының  үш 
сынады. Ойын Үлкен, бос кеңістік. 

ауіпсіздік ережелері Мұғалімге 

 ысқырық, бор. 

батылдықтың,      

қабілетінің, «Салки»   ойынына 

дамуына септігін сілтеме: 

 https://www.google.k 

көмексезімін z/webhp?sourceid=c  

  hrome-   

ұмыс не үшін instant&ion=1&espv 

      

      



Оқу  

Оқу мақсаттары Сабақта ұсынылатын қызмет түрлері 

Мұғалімге 

бағдарламасына 

(оқыту әдістемесі бойынша)

сілтеме 

          

              

    ұстатпау  үшін  ойыншы  басқа  ойыншының қажет?  Ойын  барысында  сіздер  бір

    қолынан   ұстайды.   Қолдарымен   ұстасқан біріңізге көмектесті

    ойыншыларды ұстауға болмайды.      

               

               

2.5.  Өзінің  және 3.2.5.5 Өзінің (Т,   Ж,   ҚБ)   Сынып   топтарға   бөлінеді. Мұғалім оқ
    

басқалардың шығармашылық Қатысушылар   шеңбер   бойына   тұрады. қауіпсіздік  ережелері  мен  бір

шығармашылық тапсырмаларын Шеңбердің ортасына шыққан   жүргізуші деген  сыйласты
             

міндеттеріне және басқаларын болады.       ескертеді.   

сыни қарайды, талдау үшін Шеңбер    бойымен   тұрғандар    бір-біріне Ойын  алдында  допты  бір

қажет болған конструктивті волейбол  добын  (немесе  баскетбол)  добын арқылы  лақтырып  

жағдайда, ұсыныстаржасау лақтырады. Жүргізуші шеңбердің ортасында сырғаналып 

құрылымдық туралы алынған жүгіреді.Олдоптыауаданемесе келісуге боладлы.

ұсыныстар білімді пайдалану ойыншылардың қолында болған кезде Егер  доп  шеңберден  шы

жасайды. және қолдану. ұстауға  немесе  қолын  тигізуге  тырысады. ойыншылар ше

    Егер жүргізуші допқа қолын тигізсе немесе шыға  алады.  Допты  алып,  орнына

    ұстаса, соңғы қолы допқа тиген ойыншымен келіп,    олар    ойынды    

    ауысады.       жалғастырады. 

           шығып  допты  

           қиындату  үшін  екі  ж

           болады.Сонымен

           созылған  қолдан  биік,  тізеден  т

           лақтырмау  керек  деп  келісіп  алу

           болады.   

           Сұраңыз:   Бұл   ойындар   



           дағдыларға  септігін  тигізеді  ме,  нені

           дамытады?   

    (Т, Ж, ҚБ) Сынып кіші топтарға  бөлінеді. Ойында орын алуы м

    Еденде   сызылған   кіші   шеңбердің   ішіне өзі епсіз қоз

    фишка  қойылады.  Шеңбердің  жанына  доп құлатуы мүмкін, онда ол 

    ұстаған  қорғаушы тұрады. Қалған сәтте   қолында   доп   бол

    ойыншылар қолдарынан ұстап оның береді,   Шеңбер   ортасына   бірнеше

    сыртынан шеңбер жасап тұрады. Одан кейін фишка қоюға болады.

    олар қолдарын төмен түсіріп, Сұраңыз: Сіз қандай идеялар, тактика

    ойыншылардың біреуі қорғаушыдан мен стратегияларды
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Оқу  

Оқу мақсаттары Сабақта ұсынылатын қызмет түрлері 

Мұғалімгеарнал

бағдарламасына 

(оқыту әдістемесі бойынша)

сілтеме 

   

      

    волейбол добын алады. Шеңбер жасап тұрған қолдандыңыз? 

    ойыншылар   бір-біріне   допты   лақтырып дағдылары осы ойында дамыды?

    тұрады. Ыңғайлы кезде әрбір ойыншы допты    

    фишкаға   лақтырып   құлатуға   тырысады.    

    Қорғаушы  допты  аяқпен  ұрмай,  кез  келген    

    әдіспен  фишкаға  тигізбеуге  тырысады.  Кім    

    фишканықұлатса,солқорғаушымен    

    ауысады.    

        

        

        

        

        



        

    Баскетбол элементтері бар эстафета    

2.1. Өзгеріп 3.2.1.1 Бірқатар (Т, Ж) Оқушылар командаларға бөлініп, сөре Мұғалім оқушылар

отыратын қозғалыс  сызығының   ішінде,   тізбектерге   тұрады. барысындағы 

жағдайларда идеяларымен, Эстафета өткізіледі. Сөре сызығынан 2-3 м ережелеріменбір

әрекет ету  үшін стратегиялармен қашықтықта  әр  команданың  турасына  екі сыйластықтары туралы ескертеді.

балама және жоспарлармен фишкадан   қойылады.   Мұғалімнің   белгісі Эстафеталар допты ла

шешімдер баламаларды талдау бойынша  бірінші  ойыншылар  допты  алып әріптесіне   беру,   себетке   ла

арқылы үшін  жүріп(еденге соғып) екі фишканы айналады: дағдыларының 

қозғалыспен проблемаларды біреуін оң жағынан, екіншісін сол жағынан, тигізетінін,   батылды

байланысты жою әдістерін белгіленген  жерге  дейін  барып,  допты  екі шешім қ

жоспарларды, қолдану.  қолмен кеудеден қабырғаға соғып, қайтадан оқушыларға түсіндіру.

стратегияларды   допты  алып  жүріп(еденге  соғып)  орнына    

және идеяларды   барады. Бірінші болып эстафетаны аяқтаған    

бейімдейді.   команда жеңіске жетеді.    

        

        

    (Т, Ж, ҚБ) Сынып екі командаға бөлінеді. «Жаттығуды 

    Команда  айып добын  орындайтын сызықта қандай   қиынды

    орналасады.    Тордан    шеңбер    бойымен ойында жаратқа алу
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Оқу  

Оқу мақсаттары Сабақта ұсынылатын қызмет түрлері 

Мұғалімге 

 

арналған ескертулер 

 

Оқу ресурстары 

 

бағдарламасына 

  
 

(оқыту әдістемесі бойынша) 

  
 

сілтеме 

              
 

                   
 

   максималды  радиуста  фишкалар  қойылған. қандай  сәттер  тууы  мүмкін?»-деген        
 

   Бірінші оқушы допты торға тастайды, егер сұрақ қойыңыз.           
 

   түсірсе допты келесі ойыншыға береді. Егер        Үлкен, бос кеңістік. 
 

   түсіре алмаса айып айналымын допты еденге        Мұғалімге    
 

   соға алып жүреді (фишкалардың сыртымен)        ысқырық,    
 

   де допты келесі ойыншыға береді.         фишкалар,    
 

   Тапсырманы бірінші аяқтаған команда        баскетбол добы. 
 

   жеңіске жетеді.                
 

2.6.   Эмоциялар, 3.2.6.6 (Т,  Ж,  ҚБ)  Командалар  тізбектерге  бір- Оқушылардың допты сырғанату        
 

көңіл-күйлер Тақырыптарды, бірден  тұрады.  Әр  команданың  алдында барысында  аяқтарын тым көп        
 

және  көңіл  күйлер   мен баскетбол добымен нығыздалған доп жатады. бүкпеуіне,  қолдарын тіктеп        
 

тақырыптарды эмоцияларды жасау Ойыншылар  допты  еден  бойымен  қолмен ұстамауына,  допты  қолдың  күшімен        
 

көрсету үшін үшін домалатады.  Қол  созым  жерде  ғана  допты ғанасырғанатуына баса назар        
 

бірқатар  композициялық итеруге   ғана   рұқсат   етіледі.   Фишканы аударыңыз.  Жаттығуды  орындаудағы        
 

құрылымдық идеялармен айналып өткеннен кейін, допты сол әдіспен оқушылардың  шығармашылық        
 

идеяларды  эксперимент жасау. алып   жүріп,   келесі   ойыншыға   береді. қабілеттерін сараптап отырыңыз.   Үлкен, бос кеңістік. 
 

дамытады.   Тапсырманы бірінші аяқтаған команда «Сіздің жұмысыңызды жақсарту үшін  Мұғалімге    
 



   жеңіске жетеді.   қандай  дағдылар  қажет  болды?»-деп  ысқырық,    
 

   Тапсырманы  екі  доппен  орындау  арқылы сұраңыз.       Баскетбол добы, 
 

   күрделендіруге болады.          нығыздалған доп. 
 

   (Т, Ж, ҚБ) Сынып бірнеше топқа бөлінеді. Мұғалім оқушыларға командалық  «Баскетболда    
 

   Оқушылар баскетбол торының алдында ойындар барысындағы техникалық  допты  алып жүру» 
 

   тізбекке тұрады. Белгі бойынша біріншілері қауіпсіздік  ережелері  мен  бір-біріне  сілтемесі:    
 

   допты  торға  тастайды  да  тізбектің  соңына деген сыйластықтары туралы  http://ru.wikihow.co 
 

   тұрады.  Қалғандары  дәл  осы  тапсырманы ескертеді.       m    
 

           

   қайталайды.  Торға  көп  түсірген  команда Лақтырулар әртүрлі әдістермен жүзеге  https://www.youtube. 
 

   жеңіске жетеді.   асырылады.      com    
 

       «Жұмылып   жұмыс   жасағанда   сіз        
 

       жауапкершілікті қалайша бөлдіңіз? Бұл        
 

       ойындар  әріптестік дағдыларға әсер        
 

       етеді  ме және  нені  дамытады?  Сіздің        
 

       көңіл-күйіңіз    бен    өзіңізді    жақсы  Үлкен, бос кеңістік. 
 

       сезінуге физикалық жаттығулар қалай  Мұғалімге    
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Оқу 

Оқу мақсаттары Сабақта ұсынылатын қызмет түрлері 

Мұғалімгеарналған ескертулер 

 

Оқу ресурстары 

 

бағдарламасына 

 
 

(оқыту әдістемесі бойынша) 

 
 

сілтеме 

         
 

           
 

   әсер етеді?»-деп сұраңыз.   ысқырық. 
 

      Баскетбол  торлары 
 

      және доптар. 
 

      «Баскетбол ойынын 
 

      үйрету 
 

      әдістемесіне» 
 

      сілтемесі: 
 

      http://lib.sportedu.ru/ 
 

             

      Books/XXPI/2006N4  
 

      /p3-8.htm 
 

           

      http://spo.1september  
 

      .ru/view_article.php? 
 

      ID=200802212  
 

            
 

 

 

Дене шынықтыру Бастауыш мектеп. 3 сынып 

 



7 бөлім: Ойын арқылы әлеуметтік дағдылар 

 

Ұсынылатын алдын ала білім 

 

Оқушылар алдыңғы сыныптарда дене шынықтыру сабағында және сабақтан тыс қозғалыс әрекеттерінде, әлеметтік дағдларды қамтыған. 

 

Контекст 

 

Бұл бөлімде бағдар қозғалмалы ойындар арқылы оқушылардың әлеуметтік дағдыларын дамытуға бағытталған. Ойын белсенділігін өз табиғаты, 
ынтымақтастық және бәсекелестік, жарыстарда ынтымақтастық бойынша, әлеуметтік дағдылардың түрлі аспектілерін дамыту. 

 

Бөлімнің тілдік мақсаты 

 

Тиісті академиялық терминологиямен тілдік мақсат мысалы ретінде оқушыларға осы бөлімнің пәнді меңгеру мақсаттарына жетуге көмектесу үшін 
төменде беріліп отыр. 

 

Тілдік оқу мақсаты Пәндік лексика және терминалогия Диалогқа арналған пайдалы сөз 

   

Оқушылар: Мыналарды қамтиды: Талқылауға арналған сұрақтар: 

  Ойынбелсенділігікезіндеәлеуметтік   әділ ойын, ереже жарыстар серіктестік  Ойын ережесі неліктен бізде бар? 

дағдыларды түсіну, көрсету және талқылау.  сұраныс қабілет  Айта  аласыздар  ма, неліктен  ойын  алаңын 

  кошбасшылық ролдер, қорғаушы, көмекші мұқият таңдаймыз?  

  кеңістіктегі  ойлау:  сызық,  бұрандық,  шеңбер,  Айта аласыздар ма, не үшін күні бойы және
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Басқа да оқудың тілдік мақсаттарын қалыптастыру ж
жоғарыда «Тілдік мақсаттар туралы» қара. 

 

Қысқаша мазмұны 

 

Оқушылар комуникативтік дағдыларды дамыту үшін, 
әлеметтік дағдыларды түсіну үшін, қозғалмалы ойындар, жарыс элеметері бар ойындар ойнап рольдерімен ауысады. Б
қозғалыс белсенділігін дамытуға дамытуға бағытталғ

 

 

Оқу      

бағдарламас 

 

Оқу мақсаттары 

 

Сабақта ұсынылатын   

ына сілтеме 

     

     

      

     Қауіпсіздік ережесі. 

кедергілер 

 шабуыл, қорғаушы
 секіргіш, секіру, жүгіру, лақтыру
 дене бөлшектері: бас, қол, аяқ, иық, бел

 

күніге біз дене белсенділігінде болуымыз 
қажет? 

 

 Тапсырма орындауда бір бірі
бердіңіздер?

 Тапсырманы 
шешуде қандай 

 Айта аласыздар ма тапсырма орындауда 
қандай қ
қалай?

 Жеке және командада ойна
қаулы қабылдады 

алыптастыру және сабақ беру және академиялық тіл үйрену мақсаттары бойынша 

шін, қозғалмалы және еріктік қасиеттерін, жеке, жұптық және топты
алмалы ойындар, жарыс элеметері бар ойындар ойнап рольдерімен ауысады. Б

ған. 

 

Мұғалімге арналған ескертулер

сынылатын қызмет түрлері 

(оқу әдістемесі бойынша) 

 

  

    

    

ауіпсіздік ережесі. Ойындағы қарым-    

ніге біз дене белсенділігінде болуымыз 

Тапсырма орындауда бір біріңізге қалай көмек 
іздер?

Тапсырманы орындау кезінде мәселелерді 
андай әдіс қолдандыңыздар?

Айта аласыздар ма тапсырма орындауда 
қабілеттер қолдандыңыздар және 

не командада ойнаған кезде қандай 
абылдадыңыз?

саттары бойынша қосымша нұсқаулар алу үшін 

не топтық жаттығулар орындайды. Әртүрлі 
алмалы ойындар, жарыс элеметері бар ойындар ойнап рольдерімен ауысады. Бөлімде оқушыларға топтық 

ан ескертулер 

     
 

 

Оқу ресурстары 

 

  
 

      
 

      
 

      
 

      
 



     қатынас дағдылары         
 

3.4. 3.3.4.4   (С, ЖЖ, Тәж) «Йога». Оқушылар жұпқа бөлініп  Бұл    бөлімде    берілген қозғалыс  Әр қызмет түріне 
 

Денсаулық  Денсаулықты  гимнастикалық  төсенішті  бір  бірнен  қашықта  әрекеттеріне байланысты қауіпсіздік  арналған үлкен бос 
 

жағдайын  нығайтуға ықпал  орналастырады.   Бірінші   тапсырма:   «Қолмен  ережесін түсіндіріңіз.   кеңістік. Мұғалімге 
 

нығайтуға  ететін дене  және баспен бір біріне жабысып тұру».  Келесі  Сыныпты  екі  топқа  бөліп  жарыс  ысқырық    
 

бағытталған  жаттығуларын  тапсырма:  Мысалы,  «иық  бел»,  ескі  тапсырма  өткізугеболады:кімніңтобы  гимнастикалық 
 

бірқатар  орындау кезінде   күшінде болса ғана т.б. оқушылар жұппен ұзақ  тапсырманы тез орындайды.  орындықтар.    
 

физикалық  тиісінше жауап   тұру және құлап кетпеу керек.   Сұраңыз: тапсырманы орындау  Гимнастикалық маты 
 

жүктемелерг  қайтарып,   Жаттығуларды   дұрыс   орындап   бір   ібрінен  кезінде мәселелерді шешуде қандай  Сілтеме: «жазғы 
 

е қатысу  қиындықтар мен   алыстамаған  жұптар  (нағыз  «йога»)  жеңіске  әдіс қолдандыңыздар?   демалыс »:    
 

барысында  тәуекелдерді қалай   жетеді.  Бұл тапсырма сіздің  http://summercamp.ru/ 
 

сәйкес 

 

еңсеру керек 
 

   

денсаулығыңызды  жақсартуға  қалай 

 

Тренинг_на_сплочен 
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Оқу       

Мұғалімге арналған ескертулер 

           
 

бағдарламас Оқу мақсаттары 

 

Сабақта ұсынылатын қызмет түрлері 

      

Оқу ресурстары 

 

    

(оқу әдістемесі бойынша) 

    
 

ына сілтеме 

                  
 

                       
 

                       
 

әрекет етіп, екендігін түсіну      әсер береді?        ие       
 

қиындықтар және көрсету                       
 

мен                        
 

тәуекелдерді   (С,  Т,  ЖЖ,  ҚБ)  «Ауыр  туман».  Оқушылар   Ойын  жұпта  өзара  қимыл  жазауға           
 

анықтайды   жұпқа бөлініп кеңістікте еркін тұрады. Мұғалім   бағытталған.                
 

және оларды   тұман   кесірінен   еш   нәрсе   көрінбейді   деп   Оқушылар бір бірінің қолынан ұстап           
 

жеңе біледі.   хабарлайды, оқушылар:    кедергілер құру керек.              
 

   -көпірмен өту;    Тапсырманы оқушылар  бір мезгілде   Әр қызмет түріне 
 

   -үңгір арқылы өрмелеу;    орындайды.  Келесі  тапсырмаға  өту   арналған үлкен  бос 
 

   - өзен арқылы секіру және т.б    үшін мұғалім бір тапсырманың дұрыс   кеңістік. Мұғалімге 
 

   Оқушылар бір біріне көмектесу арқылы барлық   орындалуын бақылап отыру керек.   ысқырық     
 

   кедергілерден жұппен өтеді.    Сұраңыз: тапсырма орындағанда бір  Далада ойнайтын 
 

       біріңізге қалай көмектестіңіздер?   ойынға  арналған 
 

       Тапсырманы  орындау кезінде   сілтеме     
 

       мәселелерді шешуде қандай әдіс  http://kidportal.ru/igri/ 
 

       қолдандыңыздар?      na-ulitse/     
 



2.8. Түрлі 3.2.8.8  (Т, К) «Жұлдызқұрт». Сыныпты 2-3 командаға   Бұл  тапсырманы  барлық  топпен  бір           
 

қимыл Қарапайым  бөлінеді.   Оқушылар   командада   бір   бірінің   мезетте орындауға болады.             
 

контекстерін әрекеттерді  артына, алдында тұрған оқушының белінен ұстап   Мысалы: барлықтары жұлдызқұрттың           
 

ен 
орындау кезінде  

қатарға    тұрады.    Командадағы    ойыншылар 
  жаттығу жасағанын көрсетеді немесе 

          
 

туындаған жұлдызқұрттар  кейіпін  сомдайтынын мұғалім

          
 

айырмашылықта 

   әр  топқа тапсырма  беріп кезегімен           
 

рөлдерді 

 

ойыншыларға    түсіндіреді.    Мысалы: қалай

  

тапсырмаарын орындайды. 

            
 

рын түсіндіре 

               
 

орындайды 

 

жататынын,  қалай  тамақ  жеуді,  қалай жүзуді,

  

Сұраңыз: жеке және командада

          
 

отырып, өзінің 

             
 

және 

 

қалай  жаттығу  жасауды  көрсетеді.Тапсырманы 

  

ойнаған кезде қандай қаулы 

  

Әр қызмет түріне 

 

және 

     
 

олардың 

 

орындауға 1 минут уақыт беріледі. 

   

қабылдадыңыз? Кіші жұлдызқұрттың 

  

арналған үлкен  бос 

 

басқаларының 

      
 

айырмашыл 

     

бір бөлігі болғанда сіз өзіңізді қалай 

  

кеңістік. Мұғалімге 
 

рөлін көрсету 

       
 

ықтарын      сезіндіңіз? Тапсырманы орындағанда   ысқырық     
 

түсінеді       сіздің  қызметіңіз қаншалықты әсер  Сілтеме:  «жазғы 
 

       етті.         демалыс»:     
 

                http://summercamp.ru/ 
 

                

Тренинг_на_сплочен 
 

 

                
 

                        
 

   55                     
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Мұғалімге арналған ескертулер 
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(оқу әдістемесі бойынша) 

    
 

ына сілтеме 

                 
 

                       
 

                
 

    (С, Т) «Тиын, қоян, тышқандар». Оқушылар үш Қозғалмалы ойындар кезіндегі  ие    
 

    топқа  бөлінеді. Мұғалім топтарға  ат береді: қауіпсіздік ережесін еске салыңыз.       
 

    «тиын», «қоян», «тышқан». Ойыншылардан бір Өздерінің рольдеріне  байланысты       
 

    бастаушытаңдалады.Әртопқа5-метр қозғалуды ұсыныңыз.             
 

    қашықтықта   үш шеңбер сызылады. Бұлар: «тиын» аяқтан аяққа секіру, «қоян»       
 

    «аңдар» «үйлер». Мұғалім белгі береді, мысалы, екі аяқта секіру, «тышқандар» қысқа       
 

    «тиындар»,«тышқандар»    Аталғантоптар адымдап  жүгіру.  Ойын  барысында       
 

    үйлерімен  аусулары  керек.  Үйлерімен  ауысу мұғалім топтарды  рольдерімен       
 

    кезінде ұсталған ойыншы жүргізуші атанады, ал ауыстырады.              
 

    жүргізушіні  ұстаған  ойыншылар  өз  топтарына Сұраңыз:    қандай    рольдер    сізге       
 

    қосады. Мұғалім белгіні басқаша беруге болады, көбірек  ұнайды,  неге? Ойын кімге  Әр қызмет түріне 
 

    «Тиын,   қоян,   тышқандар»   сонда   барлық қиын  болды:  жүргізушіге  ма  әлде  арналған үлкен  бос 
 

    ойыншылар  өз  үйлерін  босатып  басқа  үйлерге басқа ойыншыларға ма, неге?    кеңістік. Мұғалімге 
 

    орналасу керек.               ысқырық   
 

                      
 

    Жарыс элементтері бар ойындар                  
 



1.2. 3.1.2.2 Дене   (Т,  Ж,  ҚБ)  «Шеңберге  тигіз».  Оқушылар  екі Бұл    бөлімде    берілген    қозғалыс Әр   қызмет   түріне 
 

Физикалық дамуы үшін   топқа  бөлінеді.  (немесе  3-4  топқа).  Бір  бірлеп әрекеттеріне байланысты қауіпсіздік  арналған үлкен  бос 
 

дамуға қарастырылған   мәре  сызығына  қатарға  тұрады.  Қашықтығы  2 ережесін түсіндіріңіз.       кеңістік. Мұғалімге 
 

ықпал ететін түрлі дене   метр  жерде  шеңбер  қойыңыз.  Сол  қолымен Ойында  уақыт  есептелмейді.  ысқырық   
 

түрлі дене жаттығуларын   немесе   оң   қолымен   иықтан   асыру   арқылы Мұғалімнің рұқсатынсыз допты        
 

жаттығулар орындау кезінде   шеңберге бірінші тұрған ойыншы теннис добын лақтыруға  немесе алуға рұқсат        
 

ында қозғалыстарды   лақтырып  тигізуге  тырысады.  Содан  соң  қатар етілметінін түсіндіріңіз.            
 

түйіндес қалай орындау   соңына  тұрып  келесі  ойыншыға  допты  береді. Сұраңыз: неліктен біз ойын ережесіне        
 

қозғалыстар керек екендігін   Келесі ойыншылар тапсырсманы қайталайды.  қолданамыз?    Бұл    ойын    қандай        
 

ды білу және түсіну   Ең  көп  допты  шеңберге  тигізен  ойыншылар физикалық қасиеттерді дамытады.        
 

жақсартады    жеңіске жетеді.     Тапсырма орындауда қандай дене        
 

және         мүшелері көбірек қолдандыңыз?        
 

орындайды    

(Т, ҚБ) «Дөңгелек».  Оқушылар  бірнеше  топқа

 

Эстафета таяқшасын беру әдістерін 

       
 

            
 

            
 

    бөлінеді,  бірінің артына  бірі  сапқа  орналасып, түсіну  үшін, бұл  ойынды эстафета  Әр қызмет түріне 
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ына сілтеме 

            
 

                
 

           
 

    артымен шеңбер орталығына, дөңгелек сымдары таяқшасын қолданбай ойнауды арналған үлкен  бос 
 

    сияқты тұрады. Алдындағы эстафета таяқшасын ұсыныңыз.   Содан   кейін   эстафета кеңістік. Мұғалімге 
 

    ұстаған ойыншылар тұрған орындарын белгілеп таяқшасымен ойнаңыз.   ысқырық   
 

    шеңбер   сызады.   Мұғалім   белгісі   бойынша Сұраңыз:  Қандай  әдіспен  этафета бор  эстафеталық 
 

    ойыншылар    шеңбер    айнала    оңға    жүгіре таяқшасын беру жақсы және әділ? таяқшалар.  
 

    бастайды.   Сіздің  тобыңызға қандай эстафета     
 

    Шеңберді   айнала   жүгіріп   өз   қатарынадағы таяқшасын беру әдісі сәттілік әкелді?     
 

    жеткен ойыншысына эстафета таяқшасын береді.           
 

    Екінші  ойыншы  үшінші  ойыншыға  т.б  ойын           
 

    оқушылар барлығы жүгіріп өткенше жалғасады.           
 

    Эстафетаны біріншіаяқтағанойыншылар           
 

    жеңіске жетеді.            
 

2.4. Бірқатар 3.2.4.4 Бірқатар  (Т,  Ж,  Тәж)  «Көпір».  Оқушылар  екі  топқа Ойын жылдамдыққа емес.       
 

дене дене  бөлінеді.  Топтар  кез  келген  көпір  шеттеріне Оқушыларға ескртіңіз міндетті түрде     
 

жаттығулар жаттығуларына  тұрады. «Көпір» ұзындығы 3-5 метр ені 0,5 метр бірін бірі қолдап қауіпсіздік ережесін     
 

ында қатысқан кезде  (жерге секіргіш қойып жасауға болады)  түсіндіріңіз.     Әр қызмет түріне 
 



ережелер мен ережелерді және  Белгі бойынша оқушылар бір мезетте екі жақтап Сұраңыз: Осы ойынды ойнаған кезде арналған үлкен  бос 
 

құрылымды құрылымдық  көпірдің  келесі  бетіне  өтеді.  Егер  ойыншылар командада  және  жеке  ойында  сіз кеңістік. Мұғалімге 
 

қ амалдарды тәсілдерді  секіргішті  аяғымен  басып  өтетін  болса,  ойын қандай шешім қабылдадыңыз? Дұрыс ысқырық секіргіш. 
 

пайдаланады білетінін қолдану  қайтадан басталады.  нәтиже   табуда,   сіз   бір   біріңізге     
 

қолданады және пайдалану   (көпір құлайды)  қандай кеңес бердіңіз?       
 

және                 
 

жасайды                 
 

    (Т, Ж, ҚБ) «Бұзылмайтын қамал». Оқушылар екі Ойын алдында бір жағдайын     
 

    топқа  бөлінеді.  Бірінші  команда  қамалды  бұзу талқылау  керек: екінші топ     
 

    керек  ал  екінші  команда  оған  кедергі  жасау ойыншылары  орнында тұра ма әлде     
 

    керек.   қозғалуға бола ма.        
 

    «Қамал» спорт зал қабырғасы бола алады.  Қамал Сұраңыз:  Айта  аласыз  ба,  неге  біз Әр қызмет түріне 
 

    алдында негізгі қақпа қойылады. (Бұл қарсылас ойын ережесін сақтап, әділ арналған үлкен  бос 
 

    топтың  ойыншыларынан  екі   оқушы   көздері ойнауымыз  керек?  Неліктен  ойын кеңістік. Мұғалімге 
 

    жұиылған күйде   қақпаға   тұрады)   Барлық алаңдарын нақты таңдауымыз керек? ысқырық   
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   ойыншылардың көздері жұмулы болады.          
 

   Қамалды бұзу тобы мұғалімнің белгісі бойынша          
 

   біртіндеп   дыбыссыз   алға   қақпаға   жылжи          
 

   бастайды.            
 

   Олардың   міндеті   білдірмей   қақпаға   жетіп          
 

   қамалға қолды  тигізу керек. Бұдан кейін ойын          
 

   аяқталады.   Екінші   топтың   ойыншыларының          
 

   міндеті көздері байлаулы күйінде алға жылжып          
 

   келе   жатқан   ойыншыларды   мұздатып   қою.          
 

   Мұздатып қойған ойыншылар ойыннан шығады.          
 

   Ойын аяқталғаннан кейін ойыншылар         
 

   рольдерімен ауысады.            
 

   Жігерлендіру және қозғалыс қасиеттерін          
 

   дамыту            
 

2.5. Өзінің 3.2.5.5 Өзінің  (С,    Тәж)    «Секіру».    Шеңбер    сызылады.  Оқушыларға ойын шарттарын Әр қызмет түріне 
 

және шығармашылық  Жүргізуші шеңбер ішінде ал қалған ойыншылар  өзгертуді ұсыныңыз.  Ойын арналған үлкен  бос 
 



басқалардың тапсырмаларын  шеңбер сыртында орналасады.   шарттарын өзгерткендерін қарап оны кеңістік. Мұғалімге 
 

шығармашы және басқаларын  Мұғалім белгісі бойынша олар шеңберге секіріп  орындауды ұсыныңыз. Өзіңіздің ысқырық, бор.  
 

лық талдау үшін  кіріп,   секіріп   қайта   орнына   орналасады.  нұсқаңызды ұсыныңыз.       
 

міндеттеріне конструктивті  Жүргізуші  тек  шеңбер  ішіндегі  ойыншыларды  Мысалы, бір аяқта секіру,  екі  аяқта     
 

сыни ұсыныстар жасау  ғана   қолмен   тигізе   алады.   Ойын   кезінде  секіру.        
 

қарайды, туралы алынған  жүргізуші қолын тигізетін болса ол жүргізушінің          
 

қажет болған білімді пайдалану  қызметін  атқарады.  Ойын  осылайша  5-6  рет          
 

жағдайда, және қолдану  қайталанады.            
 

құрылымды                
 

қ ұсыныстар   (С,  ЖЖ,  ҚБ)  «Қолыңды   бер».   Жүргізуші  Оқушыларға ойын шартын өзгертуді     
 

жасайды   таңдалып қалған ойыншылар алаңда орналасады.  ұсыныңыз.    Әр қызмет түріне 
 

   Жүргізушінің  белгісі бойыншы ойыншыларды Сұраңыз:  Бұл  тақырыпта  сіз  қандай арналған үлкен  бос 
 

   қуа жөнеледі, одан қашқан ойыншылар ең жақын  қозғалыс  дағдыларын  қолдандыңыз кеңістік. Мұғалімге 
 

   тұрған оқушының қолынан ұстауға тырысады.  және қалай орындадыңыз?   ысқырық   
 

   Қолынан ұсаған ойыншы бір біріне қарама қарсы  Тапсырманы орындағанда бір     
 

   тұра қалады ал оны жүргізуші мұздата алмайды.  біріңізге қалай көмектемтіңіз?      
 

   Егер жеке  ойыншыға жетсе  олар  рольдерімен         
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   ауысады.   Ойынды   бірнеше   рет   қайталауға                
 

   болады.                     
 

                        
 

2.6. 3.2.6.6  (С,  Т,  ҚБ)  «Шұбар  мысық».  Мұғалім  бір   Әр  10-12  секундқа  жалғастырыңыз,         
 

Эмоциялар, Тақырыптарды,  жүргізушіні таңдайды бұл- «Шұбар мысық». Ол   одан соң жаңа мысық, тышқан таңдап         
 

көңіл-күйлер көңіл күйлер мен  зал ортасында ал қалғаны ойынға қатысушылар   ойынды жалғастыр. Ұсталған   Әр қызмет түріне 
 

және эмоцияларды  «тышқандар»,       ойншылар қайта ойынға қосылады.   арналған үлкен  бос 
 

тақырыптар жасау үшін  «мысықтың» айналасына бір бірінің қолдарынан   Ойынды қиындату түрінде өзіңіздің  кеңістік. Мұғалімге 
 

ды көрсету композициялық  ұтап орналасады       нұсқаңызды ұсыныңыз.     ысқырық.     
 

үшін идеялармен  Содан  мысық  ұйықтап  жатқан  болып  қолымен   Мысалы,  Егер  ойын  үлкен  залда   Галамторға сілтеме: 
 

бірқатар эксперимент жасау  көзін жұмып отыра қалады.      немесе алаңда орындалса екі мысық   Қозғалмалы    
 

құрылымды   Төмендегі  сөздермен  мысық  тышқанға  оята   екі тышқан таңдауға болады (мұндай   ойындарға арналған 
 

қ идеяларды   бастайды:       жағдайда ойыншылар артқа қарап  http://festival.1septem 
 

                        
 

дамытады   Үйкүшік шұбар мысық ол асқазанға жатқан.    тұрады).      ber.ru/articles/417724/ 
 

   Лазым, бірақ тынымсыз қосу үшін тым  Ойындағы жүргізушілер мен        
 



   жалқау.Зімбір   мысық   күтіп   яғни   -   мысық   ойыншыларды бағалауды беріңіз.         
 

   өрмелеп  келер.Бұл  сөздерден  кейін  мтышқан   Сұраңыз:қандаймысықкөп         
 

   қашып  ал  мысық  оны  қуа  жөнеледі.  Ұсталған   тышқанды ұстай алды?           
 

   мысық  столға отырады себебі  мысық оны жеп   Немесе   кім   жылдам  жүгіріп   көп         
 

   қояды.        тышқан ұстады?           
 

               
 

   (С, Т, ҚБ) «Американдық үшбұрыш». Сыныпты   Спор  залды  бірнеше  ойын  алаңына         
 

   4   адамнан   тұратын   топқа   бөлу.   Төрт   бөлу.   Сұраңыз:   Бұл   тапсырмада         
 

   ойыншыдан үшеуі шеңберге тұрады да    қандай қабілеттерді қоладндыңыз   Әр қызмет түріне 
 

         

  және қалай? 

  

  арналған үлкен  бос 

 

   

қолынан ұстап қолдарын кеңінен созады. 

   
 

      

Бұл тапсырмадақандай ерік

  

кеңістік. Мұғалімге 

 

   

Шеңбер сыртындағы  бір ойыншы жүргізуші
    

 

     

қасиеттері пайда болады? 

   

ысқырық 

    
 

   

болады.Оның міндеті шеңбер ортасына кіріп үш 

         
 

                  
 

   ойыншының  біреуін  мұздатып  қою  (айналып,                
 

   секіріп, аттап өту,)                   
 

   Қарсыластың міндеті- шеңбер ішіне               
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    ойыншыларды жеткізбеу.             
 

    Егер  жүргізуші  ойыншыға  қолын  тигізсе,  онда             
 

    жүргізуші мен ойыншының орны ауысады.             
 

    Топтық қозғалыс әрекетінің прогресі             
 

1.6. Қозғалыс 3.1.6.6 Қозғалыс 

          
 

  (Т,  Ж,  ҚБ)  Сынып  бірнеше  топқа  бөлінеді. Ойын алдында оқушылардын Әр қызмет түріне 
 

қабілеттерін қызметін  Ойыншылар бір бірінің қолынан ұстап шеңберге қозғалмалы  ойындар кезіндегі арналған үлкен бос 
 

жақсарту оқытудың түрлі  тұрады. Шеңбер ортасында бір бірінен 2-3 метр қауіпсіздік ережесін сұраңыз: кеңістік. Мұғалімге 
 

үшін оқудың кезеңдерінде  қашықтықта бірнеше кегли қойылады - ойын ережесін қатаң сақтаңыз. ысқырық кегли әр 
 

әр тәуекелдердің  Шеңберге адыммен жақындап   қарсыласын - ойыншылармен қақтығыстан топқа     
 

кезеңдерінде туындауын  кеглиге   қарай   итермелейді.   Кегли   арқылы қашыңыз.          
 

қиындықтар қысқарту және  секіруге  және  аттауға  болады.  Кеглиді  соққан -мұғалімнің барлық нұсқаулығын      
 

мен қиындықтарды  ойыншыға айып ұпайы беріледі.. мұқият тыңдаңыз және орындаңыз.      
 

тәуекелдерді еңсеру шеберлігі       -ойынды бастап, ойында тоқтау және      
 

түсінеді мен машықтарын       аяқтау тек мұғалімнің белгісі      
 

 жетілдіру       бойынша орындалады.        
 

         Сұраңыз:   Бұл   ойындағы   қандай      
 



         физикалық  қасиеттер сізге      
 

         қиындықтарды шешуге көмектесті. ?      
 

                
 

    (С,   Т, ҚБ)  «Барлаушылардың және бекеттік». Ойын алдында техника  қауіпсіздігі      
 

    Ойыншылар екі топқа бөлініп арақашықтығы 20 бойынша  нұсқаулық  өткізіңіз.  Ойын      
 

    метрде бір біріне қарама қарсы орналасады. Алаң барлық ойыншылар аяқталғанға дейін Әр қызмет түріне 
 

    ортасында  шеңберде  волейбол  добы  қойылған. ойын жалғасады. Ойынды бірінші рет арналған үлкен бос 
 

    Командадағы  ойыншылар  қатармен  есептеледі. жай  бастаңыз. Оқушылардың кеңістік. Мұғалімге 
 

    Барлаушылардың міндеті-допты өз сызықтарына қауіпсіздік ережесін  түсінгеніне  көз ысқырық    
 

    алып кету. Бекетшінің міндеті оға тосқауыл қою. жеткізіңіз. Ойын барысында команда Волейбол добы   
 

    Мұғалі  ойыншының  номерін  айтатын  болса құрамын ауыстыруға болады.      
 

    допқа жүгіріп барады.   Сұраңыз: дұрыс натижеге жету үшін      
 

    Игроки, номер которых назвал учитель, бегут к  қандай үздік әдісті қолдандыңыз?      
 

    мячу.  Барлаушы  бекетшіні  озып  допты  алып  Спросите: өзіңіздің тапсырмаңзды      
 

    кетуге  әрекет  асайды.  Егер  барлаушы  допты  орындауда  қандай тактиканы      
 

    алып   кетсе  бектеші барлаушының   тобына қолдандыңыз?         
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қосылады.  Ал  егер  бекеьші  барлаушы

қолын тигізсе барлаушыны

 

Ойын кезінде ойыншылар рольдерімен ауысады.

Ойын соңында бас

саны  саналып  
 

көп ойыншылар

ойыншылар же

 

 

 

 

 

Дене шыны

 

8 бөлім: Же

 

Ұсынылатын алдын ала білім 

 

Оқушылардың дене шынықтырудың өткен бөлімдерінен ж

Мұғалімге арналған ескертулер
сынылатын қызмет түрлері 

(оқу әдістемесі бойынша) 

 

 

осылады.  Ал  егер  бекеьші  барлаушыға  жетіп 

олын тигізсе барлаушының тобына қосылады. 

Ойын кезінде ойыншылар рольдерімен ауысады. 

ында басқа топтан келген ойыншылар 

саны  саналып  қайта  орындарына  қосылады  Ең 

ойыншылар өз топтарына абылдаған 

ойыншылар жеңіске жетеді. 

Дене шынықтыру Бастауыш мектеп 3 сынып 

лім: Жеңіл атлетика арқылы салауатты өмір салты 

лімдерінен жүгіру, секіру және лақтыру дағдыларның дамуын біледі және т

ан ескертулер 
 

 

Оқу ресурстары 
 

 

 

 
 

 
 

 
 

не түсінеді. 



 

Контекст 

 

Бұл бөлім оқушылардың денсаулық туралы білімін кеңейтуге, қозғалыс әрекеттеріндегі түсіну мен қолдану дағдыларын нығайтуға бағытталған 

 

Бөлімнің тілдік мақсаты 

Тиісті академиялық терминологиямен тілдік мақсат мысалы ретінде оқушыларға осы бөлімнің пәнді меңгеру мақсаттарына жетуге көмектесу үшін 

 

Тілдік оқу мақсаты Пәндік лексика және терминология Диалогқа арналған пайдалы сөз 
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Оқушылар: 

  Физикалық жүктеме арқылы қалай денсаулықты 

бекіту түсінігін көрсету және талқылау. 

 

 

 

 

 

 

  

Басқа да оқудың тілдік мақсаттарын қалыптастыру және саба
жоғарыда «Тілдік мақсаттар туралы» қара. 

 

Қысқаша мазмұны 

 

Бұл бөлімде, оқушылар қозғалыс әрекеттері кезінде денедегі 
қатысады. 

 

 

 Оқу Оқу мақсаты Сабақта ұ

бағдарламас    

ына сілтеме    

    Салауатты өмір салтын 

Мыналарды қамтиды: 

 Дене бөлшектері 

 Жүгіру, жүру, адымдап жүру 

 Скакалка арқылы секіру, подпрыгивания, 

 тыныс алу, жүрек қағысы 

 жүрек соғысының жиілігі 

 көшбасшылық 

 патриотизм 

 әділ ойын 

  

 

Талқылауғ

 Неліктен физикалы
тұра

 

 Берілген

 

кейін

шарша

 

 Дене 
көмектеседі ма?

 Жүгіру кезінде ж
жиілігі 

 

не сабақ беру және академиялық тіл үйрену мақсаттары бойынша 

рекеттері кезінде денедегі өзгерістерді түсіндіреді, салауатты өмір салтын қалыптастырады, 

ұсынылатын қызмет түрлері Мұғалімге арналған ескертулер

(оқыту әдістемесі бойынша)

  

мір салтын қалыптастыру   

ға арналған сұрақтар: 

Неліктен физикалық жаттығуларды 
рақты орындау қажет? 

Берілген физикалық жаттығулардан 

кейін өзіңізді қалай сезінесіз: 

шаршаңқы, жігерлі, сенімді? 

Дене әректтері сіздің күшті болуыңызға 
мектеседі ма?

гіру кезінде жүрек соғысының 
жиілігі қалай өзгереді?

саттары бойынша қосымша нұсқаулар алу үшін 

алыптастырады, қозғалыс белсенділігіне 

ан ескертулер Оқу ресурстары 

дістемесі бойынша)   

   

   



3.4.    (С, Т, Ж, ҚБ) А және В болып екі команда Техника қауіпсіздігі бойынша Әр    қызмет түріне 

Денсаулық 3.3.4.4. Денсаулықты мәре сызығына өтеді. А және В сызығынан 9 нұсқаулық жұргізіңіз және түсіндіріңіз арналған   үлкен   бос 

жағдайын нығайтуға ықпал метр  қашықтықта  С  сызығын  орналастыр. Жүрек соғысының жиілігін өлшеу үшін кеңістік ысқырық 

нығайтуға ететін дене Бастаушының    белгісі    бойынша    бірінші оқушылар  бір  қолын  жүрек  түсына секндомер бор. 

бағытталған жаттығуларын нөмерлі  ойыншылар  С  сызығына  жүгіреді. қойып,  екінші  қолымен  жүрек  соғуын   

бірқатар орындау кезінде Бірінші  мәре  сызығын  яғни  С  сызығына қолмен ым арқылы көрсетеді.    

физикалық тиісінше жауап жеткен   ойыншы   командасына   бір   ұпай Сұраңыз:   жаттығудан   кейін   сіздің   

жүктемелерг қайтарып,  қосады.   Барлық   ойыншылар   жүгіргеннен жүрегіңіз неліктен жиі соғады?    

е қатысу қиындықтар мен кейін  алған  ұпай  сандары  есептеліп  жеңіске Осы жаттығулардан кейін өзіңізді қалай   

барысында тәуекелдерді қалай жеткен команда анықталады. сезінесіз?     

сәйкес еңсеру керек       

әрекет   етіп, екендігін түсіну және       

қиындықтар көрсету        

мен          
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Оқу Оқу мақсаты  Сабақта ұсынылатын қызмет түрлері  Мұғалімге арналған ескертулер Оқу ресурстары 
 

бағдарламас            (оқыту әдістемесі бойынша)      
 

ына сілтеме                        
 

тәуекелдерді                        
 

анықтайды                        
 

және оларды            Жаттығуларды орындау кезінде техника       
 

жеңе біледі            қауіпсіздігіне көңіл бөліңіз.          
 

            Жүгіру  кезінд  бір  бірін  озып  кетуге  Әр қызмет түріне 
 

3.1.    (С,  Тәж,  ҚБ)  Гимнастикалық  орындықтар  және орындық шетінен ұстауға болады.  арналған үлкен бос 
 

Денсаулық 3.3.1.1 Дене  пайдаланып   эстафеталық   ойындар   ойнау.  Орындықты аттап өтуге болмайды.  кеңістік. Мұғалімге 
 

пен жаттығуларының,  Сыныпты   3-4   топқа   бөліп   әр   топ   өз         ысқырық    
 

салауатты сауықтыру пайдасы  орындығына    отырғызу,    мұғалім    белгісі         гимнастикалық  
 

өмір денсаулықты   бойынша гимнастикалық орындықта   бір         орындықтар.   
 

салтының нығайтуға ықпал  бірінің  артына  тұрып,  барлық  ойыншылар              
 

дене ететін  көрсете  білу  айнала  жүгіріп  қайта  орнына  отыру  керек.              
 

белсенділігін және түсіну   Жаттығулар  кезең  бойынша  орындалады  әр              
 

е    кезеңде   айналу   санын   2-3   ке   көбейтуге              
 

маңыздылығ    болады.                    
 

ын түсіну    Соңғы орындыққа отырған ойыншыдан  

Жаттығу орындау кезінде сұраңыз: неге 

     
 

    

жеңіске жеткен команданы анықтаймыз. 

        
 

      

сіздің   жүрегіңіз   тез   жұмыс   істей 

     
 

                 
 



    

(С. ЖЖ, К, ҚБ) Әр оқушыға жеке секіргіш 

 бастады?       

Әр қызмет түріне 
 

     

Жаттығу ойлау кезінде қиындық 

 

    

беріңіз  және  олардан секіргішті  қолданып 

 

арналған үлкен бос 
 

     

турдырды ма? 

     
 

    

секіру жаттығуларын орындауды ұсыныңыз. 
      

кеңістік. Мұғалімге 
 

     

Сұрақ   жауап   арқылы   оқушылардың 

 

    

Оқушылар   жұпқа   бөлініп өз ойларымен 

 

ысқырық 

 

секіргіш, 
 

     

денсаулық түсінігін бағалаңыз. 

    
 

    

бөліседі. Жұптар бір біріне кеңес беріп, алған 

    

конус. 

   
 

               
 

    кеңестерін орындайды.              .     
 

    Жүгіру ойындарына қатысу                  
 

         
 

1.3. 3.1.3.3. Уақытты,  (С, Т, ҚБ) Оқушылар командалық эстафетаны  Дене  белсенділігі  ең  жоғары  деңгейін Әр қызмет түріне 
 

Кеңістікті, кеңістікті және  кезеңмен орындайды:       қамтамасыз   ету   үшін   әрбір   кедергі арналған үлкен бос 
 

ағынды, бірқалыптылықты  1  кезең  -  5  метр  қашықтықта  қойылған  төмен деңгейде көрсеткіштерді ұстаңыз кеңістік. Мұғалімге 
 

салмақты, түсінетінін   шеңберге   доптарды   бірінің   артынан   бірі  Оқушылар   жұмыс   жүргізу   кезінде, ысқырық  секіргіш, 
 

уақытты көрсететін   жүгіріп келіп орналастыру;      олардың жалпы дағдыларын бақылап конус Секіргіш әр 
 

түсінгенін машықтарды және  2 кезең - конусты айнала допты алып жүріп  кедергілерді өзгертуге болады.    оқушыға, доп және 
 

көрсету жүйелілікті дамыту  жүгіру;        Сұраңыз Мектепте және мектептен тыс конус.    
 

арқылы және жетілдіру  3 кезең – допты аяқ арасына қысып, оқушы  қандай жаттығуды орындай аласыздар?      
 

кезектілігін 

   мәре сызығына дейін секіріп келіп әріптесіне              
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бағдарламас        (оқыту әдістемесі бойынша)            

ына сілтеме                     

сақтап,   допты беру;                  

жаттығулард   Ойынды  бірінші  бір  команда  кейін  екінші              

ы дұрыс әрі   команда орындайды. Ойын соңында оқушылар              

тиімді   бірін бірі бағалайды.       Әр қызмет түріне 

орындайды           арналған үлкен   бос 

           кеңістік. Мұғалімге 

   (С,   Т,   ЖЖ,   Ж)   Жүргізуші   белгіленіп Аз  уақыт  ішінде  үйректерге  көп  доп  ысқырық волейбол 

   сызылған   шеңбердің   (радиусы   5—10   м) тигізген команда жеңіске жетеді.   добы конус бор. 

   бойына,  қолына  доп  беріп,  ойыншыларды Мұғалім  допты  лақтыру  үшін  уақыт  https://kk.wikipedia.org 

   тұрғызады,   —   бұлар   «аңшылар».   Қалған  белгілеуге болады.   /wiki/%D0%90%D2%  

                     

   ойыншылар «үйрек» болып, ойын  Назар   аударыңыз:   допты   лақтыру  A3%D1%88%D1%8B 

   жүргізушінің бергенбелгісі бойынша  кезінде  сызықтан  шығуға  болмайды.  %D0%BB%D0%B0%  

                     

   шеңбердің   ішіне   жамырай жүгіріседі   де,  Шеңбердегіқатысушыларға допты  D1%80_(%D0%BE%D 

   «Тоқта!»   деген   кезде   бәрі   орындарында  қолмен  ұстауға  болмайды.  Егер  доп  0%B9%D1%8B%D0%  

   қозғалмай тұра қалады. Осы кезде «аңшылар»  ойыншыларға  еденге  тигеннен кейін  BD)         

   қолдарындағыдоптарымен«үйректерді»  тисе, ол есептелмейді.             

   атқылай   бастайды.   «Аңшылар»   атқылаған               



   кезде «үйректерге» доптан бұлтаруға болады,               

   бірақ тұрған орнынан жүріп кетуге болмайды.               

   «Өлген  үйректер»  аңшыны  алмастырады,  ал               

   «үйректерге»   тигізе   алмаған   «аңшылар»               

   доптарыналыпқайтаданатқылайды.               

   Осылайша «аңшылар» орындарын              

   ауыстырғаннан кейін ойын қайта жалғасады              

   Ұзындыққа және биіктікке секіру                

 3.1.5.5 Орындау                    
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бағдарламас            (оқыту әдістемесі бойынша)        
 

ына сілтеме                          
 

1.5. Өзінің және бағалау кезінде (С,   Т)   Оқушылар    4-5    адамен   топта Оқушыларға  әр  түрлі  секіру  түрлерін  Әр қызмет түріне 
 

және  бірқатар іс- орындайды. Екі  оқушы арқан үшынан ұстап көрсетуді ұсыныңыз: бір аяқтан екінші  арналған үлкен бос 
 

басқалардың қимылдарды, оны  жай  айналдыра  бастайды,  ал  қалған аяққа секіргенін көріп көңіл аударыңыз.  кеңістік. Мұғалімге 
 

қызметін кеңістікті,  ойыншыларарқаннансекіребастайды. Оқушыларға  секірген  кезде  әр  түрлі  ысқырық, арқан.   
 

жақсарту динамиканы және Секіруден   басқа   қандай   әрекет   жасауға қимыл жасауды ұсыныңыз Мысалы        
 

үшін негізгі байланыстарды болатынын ұсыныңыз.     секіріп  шапалақ  ұру,  секіріп  айналу,        
 

қозғалыс көрсету және         арқан ұстап тұрған ойыншыларды        
 

әрекеттерді анықтай білу          айналып қайта келіп секіру т.б         
 

бағалау                          
 

дамыту                          
 

     (Ж, ҚБ) Оқушылар  топта келесі Техника  қауіпсіздігін түсіндіріңіз.        
 

     жаттығуларды орындайды: бір жақтан екінші Жаттығулардың дұрыс орындалуына  Әр қызмет түріне 
 

     жаққа   секіру,   ирек   тәртіппен,   екі   арқан көңіл бөліңіз. Әр түрлі секіру тәсілдерін  арналған үлкен бос 
 

     бойымен,   екі   арқанды   бір   бріне   қосып ойлап табыңыз.      кеңістік. Мұғалімге 
 

     айналасында секіру.             ысқырық,  волейбол 
 

                     добы,   конус,   арқан, 
 

                     секіргіш.     
 

     Лақтыру тәжірибелері                   
 



                 
 

2.5. Өзінің 3.2.5.5 

 

Өзінің 

(Т, Ж, ҚБ) Алаңға диометрі 10 және 15 м үш Көңіл бөліңіз:      Әр қызмет түріне 
 

 

шеңбер  сызыңыз. Екі  команда  ойнайды.  Әр 1.Капитан, қорғаушы шабуылшы 

 

арналған үлкен бос 

 

және 

 

шығармашылық 

 
 

 

топта бір капитан және үш қорғаушы болады шеңбер сызығын басуға болмайды. 

 

кеңістік. Мұғалімге 

 

басқалардың тапсырмаларын және 

 
 

қалған ойыншылар  шабуылшылар. Капитан 2.  Допты жұлып алып 3 секундтан 

 

ысқырық. 

    
 

шығармашы басқаларын талдау 

     
 

кіші шеңберде, қорғаушылар ортаңғы артық қолда ұстауға болмайды. 

 

Қалалар 

 

волейбол 

 

лық 

 

үшін конструктивті 

  
 

 

шеңберде, ал шабуылшылар үлкен шеңберде 3. Егер қорғаушы ойын кезінде аяқпен 

 

добы бор. 

    
 

міндеттеріне ұсыныстар жасау 

     
 

тұрады, капитандардың 

 

біріне мұғалім қалаларды құлатса  ойынды қайтадын 

 

Интернет ресурсына 

 

сыни 

 

туралы 

 

алынған 

  
 

  

волейбол  добын береді. Капитан допты  өз бастайды және қала орнына қойылады. 

 

сілтеме 

    
 

қарайды, білімді пайдалану 

     
 

шабуылшысына  лақтырады ал қорғаушылар 4. Келесі команданың капитаны доппен 

 

http://www.fizkult- 

  
 

қажет болған және қолдану 

   
 

қарсыластар допты қағып алып өз капитанына қалаларды құлатса ғана сналады. 

 

ura.ru/sci/mobile_gam 

 

жағдайда, 

    
 

   

беруге тырысады. 

     

Сұраңыз:  Осы  ойында  сізде  не  жақсы 

 

e/50 

     
 

құрылымды 

              
 

   

Доп   алғаннан кейін, капитан олардың болды немесе орындай алмадыңыз? 

       
 

қ ұсыныстар 

          
 

   

қалаларының бірін  соғады. Мұғалім  келесі Ойында жақсы нәтижеге жету үшін не 

       
 

жасайды 

          
 

   

ойынды бастау үшін допты келесі капитанға істеу керек? 

            
 

                 
 

     береді.        Бұл ойында жеңіл атлетиканың қандай        
 



     Ойын қай команда  ортадағы қалалардың түрі қолданылады?           
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Оқу Оқу мақсаты Сабақта ұ

бағдарламас   

ына сілтеме   

  төртеуін  соқса ая

 

 

 

 

 

       

       

       

2.2.  Команда 3.2.2.2  Әрекет 
(С, Т, ҚБ) 6-8

жетекшісінің мақсаттарына қол 

топқа бөліп бір сызы

рөлін 

 

жеткізуге 

  

   

тұрған ойыншылар

кезектесіп бағытталған жұмыс 

белгісі  бойынша  допты  екі  

орындау барысында өзіндік 
асырып  төмен  

арқылы және командалық 

қашықтықта т

мақсаттарға жұмыстың 

 

 

тигізу керек . 

қол жеткізу мағынасын түсіну. 

Допты ұстап ал
үшін өз Көшбасшылық 

ұсынылатын қызмет түрлері Мұғалімге арналған ескертулер

(оқыту әдістемесі бойынша)

 

са аяқталады.  

   Ойын кезінде қауіпсіздік 

   көңіл аударыңыз.  

   техникасының дұрыс орындалуына

8 метр қашықтықта сыныпты 2-3 
көңіл бөліңіз.Егер дұрыс орындалма

жағдайда бір ұпай алып таста

ліп бір сызыққа қатарға тұрғыз. Бірші 

айып ұпай саны алған ойыншылар ж
ан ойыншыларға доп беріледі. Мұғалімнің 

бірінші болып бастапқы қалып

белгісі  бойынша  допты  екі  қолмен  бастан 

команда   жеңіске   жетеді.   Қ
мен  қарай  жерге  ұрып  3-4  метр 

кезінде бастапқы қалыпты

та тұрған қарама қарсы ойыншыға 

болады.Аяқты иық деңгейіне ашып, ая

 

   

   

бірге қосылған тік тұрып т.б 

стап алған ойыншы кері қарай қайта
Сұраңыз:  Бұл  ойын  қандай  физикалы

ан ескертулер Оқу ресурстары 

дістемесі бойынша)  

 

 

 ережесіне            
 

Лақтыру            
 

орындалуына            
 

рыс орындалмаған Әр қызмет  түріне
 

пай алып тастаңыз. Ең аз арналған үлкен бос 
 

 

ан ойыншылар және кеңістік. 

 

Мұғалімге 

 

 
 

алыпқа тұрған ысқырық. Доп  конус, 
 

 

Қайталау кіші теннис добы. 

   
 

   
 

алыпты өзгертуге Галамторға сілтеме: 
 

 

гейіне ашып, аяқ Балаларға 

  

арналған

 

  
 

 

  

қозғалмалы ойындар 

 

  
 

андай  физикалық http://fizkultura-    
 



лақтырады. Допты лақтырғаннан кейін оқушы 

   
 

бетімен және рөлдерімен  алмасып, қасиеттерді дамытады? 

   

na5.ru/legkaya-   

   
 

жүгіріп келіп топтың артына тұрады 

        
 

бірлесе жұмыс істей бастау 

         

otletika/podvizhnye- 

 

            
 

жұмыс         Нысана ретінде  нығыздалған допты igry-pri-izuchenii-    
 

істейді         гимнастикалық  шеңбер шығыршықтар metaniya-v-        
 

          

қолдануғаболады.Нысана шеңбер 

    

     

(С, Т) «Мерген» ойыны. Қолдарында 2 кіші

nachalnoj-shkole.html 
 

     

тәрізді диаметрі 60—80—100 см, 

           
 

     

добы бар ойыншылар лақтыру алаңынан 1,5-2 

           
 

     

қабырғаға бекітілген болуы керек. 

            
 

     

метр арақашықтықта сызық   бойында екі

 

Әр қызмет 

 

түріне 

 

             
 

     

қатарда   орналасады. Сызықтан 5-8 метр

        
 

            

арналған үлкен бос 
 

     

қашықтықта   нысана орналасқан. Мұғалім

       
 

            

кеңістік. 

 

Мұғалімге 
 

     

белгісі бойынша кезекпен лақтыру сызығына 

        
 

            

ысқырық. Доп  конус, 
 

     

келіп әр қайсысы екі рет лақтырады. Нысанаға 

       
 

            

кіші теннис добы. 

   
 

     

дәл тигізген команда жеңіске жетеді. 

           
 

                        
 

 

 

 

 

 



 

 

 

66 



Қысқа мерзімді жоспар 

 

 

 

Сабақты жоспарлаудан бұрын орта мерзімді жоспарды қараңыз. Сабақ жоспарын ұсынылған үлгі 
негізінде әзірлеуге болады. 

 

Бекітемін____________ 

____________________ 

 

 

 

 

 

Дене шынықтыру сабағының қысқа мерзімді жоспары №_________ 

 

Ұзақ мерзімді жоспар бөлімі:  Мектеп:  

     

Күні:   Мұғалімнің аты-жөні:  

     

Сынып:   Қатысқандар саны:  

   Қатыспағандар саны:  

Сабақ тақырыбы     

     

Оқу мақсаттары     

Сабақ мақсаттары  Сабақ мақсаттарын анықтап алыңыз. Олар оқу мақсаттарымен (ОМ) 

  бірдей болуы немесе ОМ ұзақ мерзімді сипатта болса, нақты осы 

  сабаққа бейімделген болуы мүмкін (ОМ қол жеткізу үшін бірнеше 

  сабақ қажет болған жағдайда)  

Бағалау критерийлері  Берілген тақырыпқа сәйкес келетін ОМ үшін бағалау критерийлерін 

  құрастырыңыз.  

    

Тілдік мақсаттар  Пәндік лексика мен терминология.  



  Диалог үшін пайдалы сөздер мен тіркестер (талқылауға арналған 

  сұрақтар).  

Құндылықтарды дарыту Құндылықтарды дарыту … арқылы/көмегімен жүзеге асады (іс- 

  әрекетті және/немесе тақырып мазмұнын сипаттау).  

  

Пәнаралық байланыстар Сабақта пәнаралық кіріктірілу қалай жүзеге асырылатынын 

  көрсетіңіз (іс-әрекет және/немесе мазмұн арқылы)  

  

АКТ қолдану дағдылары Осы сабақта оқушылар қандай АКТ дағдыларын дамыта алатынын 

  көрсетіңіз  

   

Бастапқы білім  Оқушылар бастапқыдан нені біледі немесе осы сабақ алдында олар нені 

  білуі керек? (негізгі ұғымдар, деректер, формулалар, теориялар) 

Сабақ барысы     

    

Сабақтың  Сабақтағы жоспарланған іс-әрекет Ресурстар 

жоспарланған     

кезеңдері     

Сабақтың басы Сабақ басында көңіл бөлу қажет:  

(тайм-менеджмент) - оқушылардың зейінін шоғырландыруға;  

 

- оқушылармен бірге сабақ мақсаттарын/ОМ 
анықтап алуға;  

- оқушылардың «жақын даму аймағын», сабақ 
соңында күтілетін нәтижелерді анықтауға  

 

 

67 



-денені 

 

 

 

 

 

 

Сабақтың ортасы Сабақ ма

(тайм-менеджмент) дағдыларды дамыту

 Іс-әрекет барысында а

 зерттеу, практикалы

 жағдаяттарды шешу ар

 мен дағдылар 

   

Сабақтың соңы Сабақ соң

(тайм-менеджмент) - нені білдім, нені 

 - нені толы

 - немен ж

 Оқушылар 

 жұмысын белгілі бір критерийлер бойынша ба

  

Саралау – оқушыларға қалай 

көбірек қолдау көрсетуді 

жоспарлайсыз? Қабілеті жоғары

оқушыларға қандай міндет қоюды

жоспарлап отырсыз? 

Саралау іріктелген тапсырмалар, 

нақты бір оқушыдан күтілетін 

нәтижелер, оқушыға дербес қолдау

көрсету, оқу материалдары мен 

ресурстарын оқушылардың жеке 

қабілеттерін есепке ала отырып 

іріктеу (Гарднердің жиындық зият

денені қыздыруға арналған жаттығуларын орындауға. 

мақсатына орай бар білімдерді қалыптастыру мен 

дыларды дамытуға бағытталған іс-әрекет.  

рекет барысында ақпаратты талдау және өңдеу, 

зерттеу, практикалық жұмыс, проблемалық  

даяттарды шешу арқылы оқушылардың бойында білім

дылар қалыптасады және дамиды  

  

ңында оқушылар рефлексия жүргізеді:  

нені білдім, нені үйрендім?  

нені толық түсінбедім?  

немен жұмысты жалғастыру қажет?  

ушылар өздерінің жұмысы мен сыныптастарының 

мысын белгілі бір критерийлер бойынша бағалай алады 

  

 Бағалау – оқушылардың Денсаулы

материалды меңгеру деңгейін техникасыны

ары қалай тексеруді  

оюды жоспарлайсыз?  

  

Бұл бөлімде оқушылардың сабақ Денсаулы

барысында үйренгенін бағалау технологиялары.

олдау үшін қолданатын әдіс- Сергіту с

тәсілдеріңізді жазасыз іс-әрекет т

 Осы саба

 Қауіпсіздік техникасы

зият  ережелеріні

 

 
 

 

 

 

бойында білім 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Денсаулық және қауіпсіздік 
 

техникасының сақталуы 
 

 

 

 

Денсаулық сақтау 
 

технологиялары. 
 

Сергіту сәттері мен белсенді 
 

рекет түрлері. 
 

Осы сабақта қолданылатын 
 

ауіпсіздік техникасы 
 

ережелерінің тармақтары 
 



теориясы) түрінде болуы мүмкін.   
 

Саралау уақытты ұтымды   
 

пайдалануды есепке ала отырып,   
 

сабақтың кез келген кезеңінде   
 

қолданыла алады     
 

Сабақ бойынша рефлексия Бұл бөлімді сабақ туралы өз пікіріңізді білдіру үшін пайдаланыңыз. Өз 
 

  сабағыңыз туралы сол жақ бағанда берілген сұрақтарға жауап беріңіз. 
 

Сабақ мақсаттары/оқу 

    
 

    
 

мақсаттары дұрыс     
 

қойылған ба?     
 

Оқушылардың барлығы ОМ    
 

қол жеткізді ме?     
 

Жеткізбесе, неліктен?     
 

Сабақта саралау дұрыс     
 

жүргізілді ме?     
 

Сабақтың уақыттық     
 

кезеңдері сақталды ма?     
 

Сабақ жоспарынан қандай    
 

ауытқулар болды,     
 

неліктен?     
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Жалпы баға 

 

 

Сабақтың жақсы өткен екі аспектісі (о

1: 

 

2: 

 

Сабақты жақсартуға не ықпал ете алады (о

1: 

 

2: 

 

Сабақ барысында сынып туралы немесе жекелеген о
нені білдім, келесі сабақтарда неге к

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ткен екі аспектісі (оқыту туралы да, оқу туралы да ойланы

пал ете алады (оқыту туралы да, оқу туралы да ойланы

барысында сынып туралы немесе жекелеген оқушылардың жетістік/
тарда неге көңіл бөлу қажет? 

да ойланыңыз)? 

у туралы да ойланыңыз)? 

жетістік/қиындықтары туралы 
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