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1Аймақтардың климаттық жағдайларына байланысты шаңғы/коньки/кросс дайындығы 
сабақтары өзара алмасады 



 

Ұзақ мерзімді жоспар 
Пәні: Дене шынықтыру. Сыныбы: 4 

1-тоқсан 2-тоқсан 3-тоқсан 4-тоқсан 

1-бөлім: Жүгіру, секіру және 
лақтыру 

 
 Қауіпсіздік ережесі. Қысқа 

қашықтыққа жүгіру 
 Ұзындыққа секіру негіздері 
 Лақтырудың түрлерімен 

тәжірибелері 
 Жеңіл атлетика элементтері бар 

эстафета 

3-бөлім: Гимнастиканың негізгі 
элементтері 

 
 Қауіпсіздік ережесі. Жалпы 

дамытуға арналған жаттығулар 
 Акробатиканың жеңіл 

элементтері 
 Жеңіл гимнастикалық 

құралдармен жаттығулар 
 Гимнастикалық құралдарға 

бағытталған тапсырмалар 

5-бөлім: Шаңғы/кросс/коньки 
даярлық негіздері 
 Қауіпсіздік ережесі. Тапсырма 

арқылы дене шынықтыру 
компоненттерін дамыту 

 Аэробикалық жаттығудың 
пайдасы 

 Қашықтықтан өту 
тапсырмалары 

7-бөлім: Қарым-қатынас 
орнату үшін ойындар 
 Қауіпсіздік ережесі 
Допты игеру дағдыларын 
дамыту 
 Доппен жасалатын 

жаттығуларды құрастыру 
 Ойындардағы топтық іс- 

әрекеттер 
 Доппен түрлендірілген 

ойындар 

2-бөлім: Жеңілдетілген 
спорттық ойындар 

 Волейбол доптарымен ойындар 
 Спорттық ойындар 
 Техникасы жеңіл тапсырмалар 
 Топтағы негізгі жұмыстар 

4-бөлім: Қазақ ұлттық ойындар 
 Қазақтың қозғалмалы 

ойындары 
 Ұлттық зияткерлік ойындар 

6-бөлім: Бірлескен және 
шытырман тапсырмалар 
арқылы оқыту 
 Басқалармен ынтымақтастық 

және көшбасшылық 
 Шытырман және бірлескен 

тапсырмалар арқылы оқыту 
 Ойындардағы қиялды дамыту 
 Баскетбол элементтері бар 

ойындар 

8-бөлім: Денсаулық туралы 
білім алу және практика 
арқылы машықтандыру 

 Қозғалмалы ойындар дене 
шынықтырудың 
компоненті ретінде 

 Жүгіру дағдылары мен 
денсаулықты нығайту 

 Денсаулықты нығайтуға 
арналған ойындар мен 
эстафеталар 

 
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 
 
Пәннің мазмұнын қосымша тіл арқылы оқыту арқылы жалпыбілім беретін мектептер тіл мен 
пән мазмұнын қатар оқытатын орта құруды мақсат етіп отыр. Әр пәннің өзіндік тіл 
ерекшелігі бар. Оны сол пәннің «ғылыми тілі» деп атауға болады. Ғылыми тіл пәннің 
мазмұнын меңгеруге және ойлау дағдысын дамытуға, сонымен қатар пәнді оқыту барысында 
кездесетін ұғымдармен жұмыс істеуге қажет ең басты құрал. Қосымша тіл арқылы білім 
алатын оқушылардың көпшілігі келешекте ғылыми тілді (екінші және үшінші тілдегі) еркін 
пайдаланып, әрі пән мазмұнын жетік меңгеру үшін оқыту процесінің өне бойында қолдау 
мен көмекті қажет етеді. Үш тілде білім беру контекстінің аясында бірінші тілдің - ғылыми 
тілін дамытуға да жүйелі түрде назар аудару қажет, себебі бұл пән мазмұнын игеруге 
берілген қысқа уақыттың тиімді пайдаланылуын қамтамасыз етеді. 

 
Тілдік мақсаттар ғылыми тілді оқытуды жоспарлау мен ұйымдастырудың маңызды құралы. 
Анық әрі нақты қойылған тілдік мақсаттар оқушыларға олардан қандай нәтиже күтілетінін 
айқындайды. Сонымен бірге, тілдік мақсаттар мұғалімдерге және оқушыларға оқуға деген 
құштарлықты қалыптастыруға және оны өлшеуге көмектеседі. Пән мұғалімдері екі жақты 
мақсатты ұстанады, яғни пән мазмұны мен ғылыми тілді бірдей үйрету барысында 
оқушыларға екеуін меңгеруде және екеуінде де бірдей жетістікке жетуіне көмек береді. Тіпті 
бастауыш деңгейде де тілдік фокус үйренуді диалог арқылы дамытуда және пәннің тілін 
түсіндіру, талқылау және дәлелдеу арқылы қайталауда өте маңызды болып табылады. Тілді 
қолданудың бұл күтілімі орта және жоғары сынып деңгейлерінде оңайырақ дамытыла алады. 

 
Ғылыми тілді оқытуды дамыту үшін мұғалімдер келесі оқыту мақсаттарын жүйелі түрде 
сабақ жоспарына енгізулері қажет: 

 
 оқушылардың зейінін ғылыми тілге аудару және оны көрінетіндей ету (мысалы, 

пәнді үйрену мақсаттарына жетуге қажетті кіл сөздер мен фразалар) 
 оқушыларды пән мазмұны түсініктерімен жұмыс жасауға қажетті сынып тілімен 

жабдықтау (мысалы, топтық жұмыс жасауға, зерттеу сұрақтарын қою, ситуацияны 
талдау және талқылар / пікірталастар жүргізуге қажетті фразалар) 

 алдын-ала оқыту және барлығынан бұрын мазмұн түсініктерін қолдануды меңгеруге 
қажетті Негізгі сөздер мен фразаларды алдын-ала қолдану 

 оқушыларды барлық төрт тілдік дағдыларды әр түрлі мағыналық мақсаттарға 
қолдандыру (мысалы, оқу - тыңдау, оқу - жазу, оқу - сөйлеу, тыңдау - жазу, т.б.) 

 оқушыларды ашу диалогтарына кірістіру (мысалы, жай ғана білімді көрсететін 
сұрақтардан аулақ, оның орнына білімді тұрақты талқылауларға қолдану және 
оқушылар диалогты жалғастыра алатындай бай тіл байлығымен қамтамасыз ету) 

 тілге қатысты үйрену дағдыларын оқыту (мысалы, таңдай отырып тыңдау, ашып 
айтуды сұрау, металингвистикалық және метакогнитивті білуді дамыту, өзгертіп айту, 
сөздік дағдылар) 

 тіл туралы сыни ойлауды ынталандыру (мысалы, тілдерді салыстыру, оқушыларды 
тілді нақтырақ қолдану, меңгеру тіліндегі прогрессті бағалауларын сұрау) 

 тілдік мақсатты сабақ басында қойып және сабақ соңында сол мақсатқа жету 
жолындағы жетістіктерді талқылау. 

 
Тілдік мақсатқа мысал әр жоспардың бөлімінде берілген. Тілдік мақсаттың мысалы сонымен 
қатар, кейбір оқушыларға тілді пайдалануда және меңгеруде қажетті кейбір ғылыми тілді де 
ескереді. Бұл тіл келесі тақырыпшалармен берілген: (1) пәнге байланысты лексика мен 
терминология, (2) диалог құруға / жазылымға қажетті сөздер топтамасы. Осы тілді 
оқушыларға түсінікті ету оларға пән мазмұнын меңгеруге және тілдік оқу мақсаттарына 
жетуге көмектеседі. 
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Өзге тілдік мақсаттарды, төменде берілген сөздерді қолдану арқылы құрауға болады: талдау, 
категорияға бөлу, таңдау, жіктеу, салыстыру, байланыстыру, қарама – қарсы қою, көшіру, 
жасау, сынау, анықтау, суреттеу, қайта өзгерту, түсіндіру, мысал келтіру, болжам жасау, 
пікір алысу, алдын ала болжау, даярлау, баламалы шешім ұсыну, себебін түсіндіру, қайта 
анықтау, қайта құрау, түрлендіру, баяндау, мазмұндау, түзету, қайта жазу, рөлдік ойын, 
түйіндеу, синтездеу және жазу, әртүрлі мақсатта қолдану, өз сөзіңмен.... дефинициясын / 
анықтамасын жаз және бейнеле. 

 
Кейбір тілдік мақсаттар пәндік мақсаттар ретінде қарастырылғанымен, пәндік және тілдік 
мақсаттарды бір - бірінен ажыратып көрсету оқушыларға тіл мен пәнді қоса қарастыратын 
екі жақты мақсатқа ие болуға көмектеседі. Бұл сонымен қатар, жауаптарға / шешімдерге 
қойылған назар мен сол сұрақтарға жауап табу үдерісін теңестіруге көмектеседі. Оның 
ішінде, сол үрдістерге назар аудару тілді дұрыс қолдану мен ойлануда жоғары дәлдікті талап 
етеді. 
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Дене шынықтыру. Бастауыш мектеп. 4 сынып 

1 бөлім. Жүгіру, секіру және лақтыру. 

Алдын ала білімдер 
Оқушылар өткен сыныптарда, сондай-ақ сабақтан тыс іс-әрекеттерде алған қарапайым жалпы дамыту жаттығуларын орындауда жүгіру, секіру, 
лақтыру дағдылары мен білімідері бар. 
Контекст 
Оқушылардың қызметі жүгіру, секіру және лақтыру дағдыларын меңгеруге және жетілдіруге бағытталған. Жеке және топтық жаттығулары арқылы 
таңғы гимнастикалық жаттығуларды орындау. Қозғалмалы ойындар мен эстафеталар негізінде төзімділікті дамыту. 
Бұл бөлімнің тілдік мақсаты 
Білім алушыларға арналған ғылыми/академиялық тілде жазылған тілдік мақсат мысалы оқушыларға осы бөлімнің пәнді меңгеру мақсаттарына жетуге 
көмектесу үшін төменде беріліп отыр. 

Оқудың тілдік мақсаты Пәндік лексика және терминология Диалогқа/жазуға арналған пайдалы сөз 
Білім алушылар: 
 Жеңіл атлетикамен байланысты 

физикалық қасиеттерді талқылайды 
және көрсетеді. 

Мыналарды қамтиды: 
 қауіпсіздік техникасы, тәуекелдер; 
 физикалық қасиеттері, қозғалыс 

дағдылары 
 жүгіру, секіру, лақтыру 
 таңғы гигиеналық гимнастика 
 төзімділік, күш, жылдамдық, икемділік 
 дәлдік, бақылау 
 эстафеталар, жеделдету, командалық 

жұмыс 

Талқылауға арналған сұрақтар: 
 Бұл оқу тапсырмасы қандай қасиеттерді 

дамытады? 
 Ұсынылған ойын барысында қандай пайдалы 

қасиеттер пайда болды? 
 Біз қозғалмалы қызметпен айналысатын кезде 

дене температурасымен не болады? 
 Лақтыру кезінде оң және сол қол қалай дұрыс 

жұмыс істеуі керек? 
 Команда бойынша жолдастарыңызға қандай 

көмек көрсеттіңіз? 

 Бұл тапсырмада бұлшық еттің қандай топтары 
жұмыс істеді? 

Жоғарыда «Тілдік мақсат » басқа тілдік мақасаттарды қалыптастыру үшін және тілдік оқу масаттары бойынша қосымша бағдарларды білім беруге 
және академиялық тілді меңгеруге қолданылады. 
Қысқаша мазмұн 

Бұл бөлім денсаулықтың негізгі ұғымдарына, таңертеңгі гигиеналық гимнастиканың күнделікті орындалуының маңыздылығына шолу береді. 
Оқушылар қозғалмалы ойындар мен эстафеталар негізінде жеке және топтық жаттығулар арқылы жүгіру, секіру және лақтыру дағдыларын дамытады 
және жетілдіреді. 
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Оқу  
бағдарламасы 

на сілтеме 

 

Оқу мақсаттары 
 

Сабақта ұсынылатын қызмет түрлері 
Мұғалімге арналған ескертулер 
(оқыту әдістемесі бойынша) 

 

Оқу ресурстары 

  Қауіпсіздк ережесі. Қысқа қашықтыққа жүгіру.   

 
 

3.4. 
Денсаулық 
жағдайын 
нығайтуға 
бағытталған 
бірқатар 
физикалық 
жүктемелерге 
қатысу 
барысында 
сәйкес әрекет 
етіп, 
қиындықтар 
мен 
тәуекелдерді 
анықтайды 
және оларды 
жеңе біледі 

 
 

4.3.4.4. 
Денсаулықты 
нығайтуға  ықпал 
ететін    дене 
жаттығуларын 
орындау кезінде 
қиындықтар   мен 
тәуекелдерді 
еңсеру үшін тиісті 
реакцияларды 
таңдау   және 
қолдану 

(Б, К) Қозғалмалы ойындардағы қауіпсіздік 
ережелері бойынша нұсқама. 
(Ж, К, ҚБ) Түрлі қалыптан тура бағытта жүгіру. 
Жүгіру жолында паралелді үш сызық сызылады. 
Алғашқы екеуінің (А, В) - сөрелік сызық бір- 
бірінен арақашықтығы 5-7 м, үшіншісі (С) – 
мәрелік, (В) сызығынан 15-20м қашықтықта 
орналасады. 

 
А В С 

 
 

Оқушылар екі топқа бөлінеді: мысалы, «қызылдар» 
және «көктер». «Қызылдар» сөрелік сызықтың 
біреуіне, ал «көктер» екіншісіне орналасады. В 
сызығында орналасқан команданың оқушылары 
отырған немесе жатқан қалыпта болады, А 
сызығында орналасқан команданың ойыншылары 
жоғарғы сөрелік қалыпта болады. Белгі бойынша 
екі команданың қатысушылары жүгіруді бастайды. 
В сызығынан шығатын ойыншылардың міндеті А 
командасының ойыншыларына жеткізбей, сөреге 
тезірек жету. Әр ұсталған ойыншы үшін командаға 
1 ұпай беріледі. 
Ойын бірнеше рет қайталанады. Келесі жүгірісті 
өткізу үшін ойыншылар орындарымен ауысады. 
Көп ұпай жинаған команда жеңіске жетеді. 

Берілген оқу тапсырмасының басты 
мақсаты - ептілікті, шапшаңдықты 
дамыту. 
Ойынды өткізу кезінде қауіпсіздік 
ережелерін сақтау қажет екенін 
оқушыларға түсіндіріңіз. 
Ойынды өткізгеннен кейін жасалған 
жұмысқа рефлексия жасап, орындау 
барысындағы қателіктерді айтыңыз. 
Берілген тапсырманың орындалуын 
көрсетіңіз, бірнеше оқушылармен 
баяу қарқында өткізіңіз. 
Оқушылар оқу тапсырмасын орындау 
кезінде жүгіру жолдарына шығып, 
жүгірушілерге кедергі жасамауды 
қадағалаңыз. 
Сұраңыз: Осы оқу тапсырмасы қандай 
қасиеттерді дамытады? Ұсынылған 
ойын барысында қандай пайдалы 
қасиеттер байқалды? Қоғалыс 
қызметімен айналысқан кезде біздің 
дене температурамызбен не болады? 

Үлкен, бос, кеңістік, 
бор, жалаушалар, 
ысқырық. 
Жолдарды белгілеу 
үшін ленталарды 
және т.б. 
пайдалануға 
болады. 
«Балаларға арналған 
қозғалмалы 
ойындар» интернет 
ресурсына сілтеме: 

1) http://allforchildr 
en.ru/games/activ 
e1-1.php 

 
2) https://infourok.r 

u 
 
«Қысқа 
қашықтыққа жүгіру 
техникасы» 
интернет ресурсына 
сілтеме: 
https://beguza.ru 

  
(Т, Ж, ҚБ) Сыныпты екі топқа бөлу, ойынға 
қатысушылар бір тізбекке тұрады. Тізбектің басына 
бірінші команданың ойыншылары тұрады, олардан 
кейін екінші команданың ойыншылары 
орналасады. 

Берілген ойынды өткізу кезінде 
қауіпсіздік ережелерін сақтау қажет 
екендігін оқушыларға түсіндіріңіз. 
Тапсырманы өткізгеннен кейін 
жасалған жұмысқа рефлексия жасап, 

Үлкен, бос кеңістік, 
бор, ысқырық, 
жалаушалар, уақыт 
өлшеуіш. 
«Балаларға арналған 

 

http://allforchildren.ru/games/active1-1.php
http://allforchildren.ru/games/active1-1.php
http://allforchildren.ru/games/active1-1.php
http://allforchildren.ru/games/active1-1.php
https://infourok.ru/
https://infourok.ru/
https://infourok.ru/
https://beguza.ru/
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3.1. 
Денсаулық 
пен салауатты 
өмір 
салтының 
дене 
белсенділігіне 
маңыздылығ 
ын түсінеді 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
4.3.1.1.    Дене 
жаттығулары 
үшін денсаулық 
және  салауатты 
өмір   салтын 
маңыздылығын 
талдау    және 
түсіну 

Әр ойыншы алдында тұрған ойыншының 
белінен    ұстайды.    Бірінші    ойыншы  – 
«басы», соңғы ойыншы - «құйрығы». 
Мұғалімнің    белгісі    бойынша    «басы» 
«құйрығына» жетіп алуға тырысады. 

Белгіленген уақыттан кейін командалар 
ойындарымен ауысады. 

 
 

(Ж, Тәж., ҚБ) Ойынның алдында сыныпты 5-7 
оқушыдан бірнеше командаға бөліңіз. Оқушылар 
бір-бірінің қолынан ұстап, шынжыр құрайды. 
Шынжырдың алдында «жүргізуші» тұрады. Ол 
барлық оқушыларды соңынан ертіп жүгіреді. 
Жүгіру кезінде ойын алаңында шұғыл бұрылыстар 
жасап, кедергілерден секіріп өтіп, түрлі пішіндерді 
көрсетеді. Қалып қойған ойыншылар ойыннан 
шығады. 

 
 
 
 
 
 
 

 
(Ж, К, ҚБ) Оқушылар «Командалық дақтау» 
ойынын ойнады. Сынып екі топқа бөлінеді. Бірінші 
топ рет бойынша саналып, волейбол алаңының 
сыртына, бүйір сызықтарына біркелкі орналасады. 
Екінші топтың ойыншылары өз еркімен сызылған 
3-4 шағын шеңберлері бар алаңның ішінде 

нәтижелі және командада 
оқушылардың тиімді орналасуын 
ұсыныңыз. 
Сұраңыз: Оқушылардың қандай іс- 
әрекеттері оң нәтижеге әсер етті? 
Қалай ойлайсыздар, берілген 
тапсырма қандай қасиеттерді 
дамытады? 

 
 

Ойыншылар жылан үзілмеу үшін бір- 
бірінің қолдарынан немесе белдерінен 
(киімдерінен емес) мықтап ұстайды. 
Ойыншылар «жүргізушінің» қимыл- 
қозғалысын қайталау қажет. 
«Жүргізушіге» тез жүгіруге 
болмайды. 
Ойынның нұсқасы: «Жүргізушінің» 
белгісі бойынша жан-жаққа жүгіріп, 
қайтадан өз орындарына келіп 
жиналуға болады. Ойынның 
шартында оқушылар өту үшін түрлі 
кедергілері бар бір жолды қоюға 
болады. 
Берілген ойынды уақытқа өткізуге 
болады. Мысалы: қай команда жолды 
тезірек және қатесіз өтеді. 

 
Ұсталған ойыншылар ойыннан 
шықпайды, қарсылас топтың 
ойыншылары барлығы болмағанша 
алаңда қала береді. Одан кейін 
ойыншылар рөлдерімен ауысады. 
Қарсыластарын көп ұстап, өздері аз 

қозғалмалы 
ойындар» интернет 
ресурсына сілтеме: 
http://ped- 
kopilka.ru/blogs/yulij 
a-viktorovna- 
butova/podvizhnye- 
igry-s-begom-dlja- 
detei-5-7-let.html 

 
Үлкен, бос кеңістік, 
бор, ысқырық, 
жалаушалар, уақыт 
өлшеуіш. 
«Балаларға арналған 
қозғалмалы 
ойындар» интернет 
ресурсына сілтеме: 
http://flaminguru.ru/p 
i45.html 

 
 
 
 
 
 

 
Үлкен, бос ойын 
кеңістігі. Ысқырық, 
бор, фишкалар. 
«Балаларға арналған 
қозғалмалы 
ойындар» интернет 

http://ped-kopilka.ru/blogs/yulija-viktorovna-butova/podvizhnye-igry-s-begom-dlja-detei-5-7-let.html
http://ped-kopilka.ru/blogs/yulija-viktorovna-butova/podvizhnye-igry-s-begom-dlja-detei-5-7-let.html
http://ped-kopilka.ru/blogs/yulija-viktorovna-butova/podvizhnye-igry-s-begom-dlja-detei-5-7-let.html
http://ped-kopilka.ru/blogs/yulija-viktorovna-butova/podvizhnye-igry-s-begom-dlja-detei-5-7-let.html
http://ped-kopilka.ru/blogs/yulija-viktorovna-butova/podvizhnye-igry-s-begom-dlja-detei-5-7-let.html
http://ped-kopilka.ru/blogs/yulija-viktorovna-butova/podvizhnye-igry-s-begom-dlja-detei-5-7-let.html
http://flaminguru.ru/pi45.html
http://flaminguru.ru/pi45.html
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  орналасады. Мұғалім санды атайды, аталған 
номерлі ойыншы алаңға жүгіріп шығып 
қарсыластарға қолын тигізуге тырысады. 10-15 
секундтан кейін келесі сан аталады. «Қуғыншыдан» 
қашып құтылу үшін ойыншылар сызылған 
қорғаушы шеңберлердің ішіне кіруге болады. Әр 
шеңберде бір адамнан артық болмауы керек. 
Шеңберге ойыншы кірген кезде, ішінде тұрғаны 
ішінен шығуы керек. Алаңда бір «қуғыншы» болу 
қажет. 

 
 

(Ж, К, ҚБ) "Шай, шай,құтқаршы!" қимыл-қозғалыс 
ойынын ойнатыңыз. Жүргізуші" (дене 
дайындығына байланысты бір немесе екі) ойын 
алаңының ортасында болады, ал қалған ойыншылар 
әр жаққа қарай жүгіреді. "Жүргізуші" 
ойнайтындарды қуып жетелеп, ұстап алған болса, 
олар сол жерде тұрып қалулары керек. Ұсталған 
жерде тұрып, «шай, пай құтқаршы» деп 
айқайлайды. Ұсталмаған ойыншылар оларды қолын 
тигізіп қайта жандандырып, құтқарып алады. 
оларға қолдарымен қатысты, бұл ойыншылар ұстап 
алынған жерде тоқтайды, қолдарына қуып, "шай, 
шай, пайда"деп Айтады. Ойыншылар, олар ұстап 
мүмкін ", ал жүзеге ұшынан" пойманных, 
дотронувшись дейін оларға қолмен. Жүргізушінің 
міндеті ойыншыларды мүмкіндігінше көбірек 
ұстап, қалған оқушыларды ұстап алуларына жол 
бермеу. 

ұсталған ойыншылар аталады. 
Жеңімпазды анықтау үшін уақыт 
белгіленеді. Әр ұсталған ойыншы 
үшін командаға ұпай беріледі. Көп 
ұпай жинаған команда жеңіске жетеді. 
Ойыншылардың іс-әрекетін кіші 
топтарда талдап, бағалап, рефлексия 
жасау. 

 

 

 

Ойынды өткізер алдында, қауіпсіздік 
техникасы бойынша нұсқаулық 
жүргізіңіз. Ойынға қатысушылар 
саны шектелмеген, бірақ төрт адамнан 
кем емес. 
Ойын балалардан зор шыдамдылықты 
талап етеді. Ойыннан кейін тыныс алу 
жаттығуларын жүргізу қажет. Сабақ 
үшін жасалған жұмыстың 
рефлексиясын  жүргізу, 
ойыншылардың ойын алаңдарындағы 
іс-әрекетіне баға беру. 
Ойын ережесін түсіндіргеннен кейін, 
оқушылардан осы ойынды өткізу 
кезінде қандай жарақат алуға 
болатынын сұраңыз (бұл оқушыларға 
өз бетінше ойлауға және мүмкін 
болатын жарақаттан алдын алуға, 
қауіпсіздендіруге көмектеседі). 

ресурсына сілтеме: 
http://flaminguru.ru/p 
i83.html 

 
 
 
 
 
 
 

 
Үлкен, бос кеңістік, 
бор, жалаушалар, 
ысқырық, 
секундомер. 

 
Интернет 
ресурстарына 
сілтеме: «Балаларға 
арналған 
жылжымалы 
ойындар»: 
http://ktonazdorovog 
o.ru/kartoteka- 
podvizhnyx-igr-s- 
pryzhkami-dlya- 
detej.html 

http://flaminguru.ru/pi83.html
http://flaminguru.ru/pi83.html
http://ktonazdorovogo.ru/kartoteka-podvizhnyx-igr-s-pryzhkami-dlya-detej.html
http://ktonazdorovogo.ru/kartoteka-podvizhnyx-igr-s-pryzhkami-dlya-detej.html
http://ktonazdorovogo.ru/kartoteka-podvizhnyx-igr-s-pryzhkami-dlya-detej.html
http://ktonazdorovogo.ru/kartoteka-podvizhnyx-igr-s-pryzhkami-dlya-detej.html
http://ktonazdorovogo.ru/kartoteka-podvizhnyx-igr-s-pryzhkami-dlya-detej.html
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3.2.  Дене 
жаттығулары 
н орындау 
барысында 
денені ширату 
мен босатудың 
қажеттілігін 
түсінеді 

 
 

4.3.2.2.   Дене 
қызметімен 
айналысқан кезде, 
денені  қыздыру 
және босаңсыту 
қажеттілігін 
көрсету   және 
талқылау 

Ұзындыққа секіру негіздері.   

(Ж, К, ҚБ) Ойын алаңының ортасында үлкен 
шеңбер сызылады (диаметрі 2-3 м), осы шеңберден 
жан-жаққа бір-бірінен арақашықтығы бірдей 8-10 

сәуле-сызықтары 
сызылады. Әр сәуленің 
ұзындығы 
2,5-3м. Сәулелердің 
ұзындығы бірдей болуы 
керек, ал сәуле 
кішкентай шеңбермен 
(диаметрі 15-20 см) 
аяқталады. Сәулелерді 

түрлі-түсті жасауға болады. 
Ойыншы тұрған әр кішкентай шеңберге шайба 
(ағаштан жасалған шеңбер, мұз, тегіс тас және т.б.) 
қойылады. 
Мұғалімнің белгісі бойынша, барлық ойыншылар 
оң аяқтарында секіре өзінің шайбасын үлкен 
шеңберге кіргізуге тырысады. Шеңбердің 
сызығынан өткеннен кейін екі аяқта тұрып, шамалы 
демалуға болады. Осыдан кейін әр ойыншы өзінің 
шайбасын кері қарай, сол аяқта секіріп, өз 
сызығының бойымен итере апарады. 
Кіші шеңберге бірінші болып жеткен ойыншы 
жеңіске жетеді. 

 
(Ж, ЖЖ, ҚБ) Бормен немесе таяқшамен сөре 
сызығын белгілеу керек. Барлық оқушылар 
жұптарға бөлінеді. Бірінші жұп сөре сызығына 
шығады. Бірінші ойыншы ұзындыққа секіреді, 
барынша алысқа. Оның секіру ұзындығын бормен 
белгілейді. Екінші оқушы қарсы бағытта, 
қарсыласы секіріп түскен жерден секіреді. Тек 

Ойынның нұсқалары: әр кіші 
шеңберде бір ойыншы емес, 3-5 
адамнан тұратын команда болуы 
мүмкін. Бұндай жағдайда ойын 
эстафета ретінде өткізіледі. Соңғы 
ойыншысы шайбаны кіші шеңберге 
бірінші алып келген команда жеңіске 
жетеді; 
Ойыншылар шайбаны аяқтарымен 
емес, имек таяқпен жүргізеді, онда 
сәулелер 8-10м дейін ұзарады. 
Ойынды өткізіп болғаннан кейін 
оқушылармен болған қателіктерді 
және оларды жою жолдары жайлы 
талқылаңыз. 
Егер тапсырманы орындау барысында 
орындау қиын болса, секіретін аяқты 
ауыстыруға болады. 
Сұраңыз: Осы тапсырманы орындау 
үшін сыныптастарыңызға қандай дене 
қыздыру жаттығуларының түрлерін 
ұсынар едіңіз? Берілген тапсырмада 
қандай бұлшық ет топтары іске 
қосылды? 

 
 

Қозғалмалы ойынды командалармен 
өткізуге болады. Онда жұптар қарсы 
команданың қатысушыларынан 
құралады. Әр жұптағы жеңіс үшін 
команда бір ұпайға ие болады. 
Қай команда көп ұпай жинаса жеңіске 
жетеді. 

Әрбір қызмет түрі 
үшін үлкен, бос 
кеңістік. 
« Таңғы гимнастика 
кешені» интернет 
ресурсына  сілтеме: 
http://festival.1septe 
mber.ru/articles/6313 
05/ 
http://pandia.ru/text/7 
8/439/150.php 
«Баларға арналған 
қозғалмалы 
ойындар» интернет 
ресурсына сілтеме: 
http://ktonazdorovog 
o.ru/kartoteka- 
podvizhnyx-igr-s- 
pryzhkami-dlya- 
detej.html 

 
 
 
 
 

Үлкен, бос кеңістік, 
бор, ысқырық. 
«Баларға арналған 
қимылды ойындар» 
интернет ресурсына 
сілтеме: 
http://www.karakyli.r 

http://festival.1september.ru/articles/631305/
http://festival.1september.ru/articles/631305/
http://festival.1september.ru/articles/631305/
http://pandia.ru/text/78/439/150.php
http://pandia.ru/text/78/439/150.php
http://ktonazdorovogo.ru/kartoteka-podvizhnyx-igr-s-pryzhkami-dlya-detej.html
http://ktonazdorovogo.ru/kartoteka-podvizhnyx-igr-s-pryzhkami-dlya-detej.html
http://ktonazdorovogo.ru/kartoteka-podvizhnyx-igr-s-pryzhkami-dlya-detej.html
http://ktonazdorovogo.ru/kartoteka-podvizhnyx-igr-s-pryzhkami-dlya-detej.html
http://ktonazdorovogo.ru/kartoteka-podvizhnyx-igr-s-pryzhkami-dlya-detej.html
http://www.karakyli.ru/2015/04/17/podvizhnye-igry-s-pryzhkami/
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3.3.   Дене 
жаттығулары 
н орындау 
кезінде тыныс 
алу,  жүрек 
соғысының 
жиілігі,   дене 
қызуы сияқты 
ағзадағы 
физикалық 
өзгерістерді 
қалай 
бақылайтыны 
н біледі 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
4.3.3.3.   Дене 
қимылдарын 
орындау  кезінде 
немесе 
орындағаннан 
кейін белгілі бір 
физикалық 
өзгерістерді көру 
үшін бірқатар 
бақылау 
стратегияларын 
қолдану 

секірген сызыққа жетіп қана қоймай, бірнеше 
сантиметрге алысырақ секіруге тырысады. Егер 
екінші ойыншының қолынан келсе, жұптағы 
жеңімпаз аталады, ал егер келмесе, бірінші 
ойыншы жеңімпаз болады. Одан кейін бірінші 
кезеңнің жеңімпаздары жұптарды құрайды және ең 
епті екі секіруші қалғанша жалғасады. 

 
 
 
 

(Т, Ж, ҚБ) Оқушылар кіші топтарға бөлінеді. Белгі 
бойынша, біріншілері белгіленген кедергіге (конус, 

нығыздалған доп, гимнастикалық орындық немесе 
мат, резеңке жіп және т.б.) дейін бір 

аяқта секіріп барады да, оның үстінен 
бір орыннан ұзындыққа секіру әдісі 
бойынша секіреді. Фишканы айналып, 
кері қарай тура жүгіріп келіп, 
эстафетаны келесі  қатысушыға береді. 
Тапсырманы дұрыс және тез 

орындаған команда жеңіске жетеді. 
 
 
 
 
 

(Ж, Т, ҚБ) «Шапшаң орында» 
1- ші станция – секіртпе жіппен секіру; 
2- ші станция – допты жоғары лақтыру, отырып 
тұру, допты қағып алу; 
3- ші станция – қарынға жатқан қалып, қолдар екі 

Ойынның нұсқасы: Ойынды әр жұп 
екі реттен секіруді орындайтындай 
өткізуге болады. Алғашқы болып 
бірінші ойыншы секіреді, одан кейін 
екіншісі. 
Сұраңыз: Берілген тапсырмада қандай 
бұлшық ет топтары іске қосылды? 
Секіруді дұрыс орындай алмаған 
оқушы, оны дұрыс орындауы үшін не 
істеуі қажет? Секіру кезінде қолмен 
сермеуді орындау маңызды ма? 

 
Тапсырманы орындау барысында 
оқушылар секіру аяғын 
ауыстырмауын қадағалаңыз. Кері 
қайтқанда келесі аяқта секіруге 
немесе жүгіріп келуге болады. Бір 
орыннан ұзындыққа секіру әдісінің 
орындалуына көңіл бөліңіз. 
Тапсырманы орындап болғаннан 
кейін, кері байланыс өткізгенде өз 
сыныптастарының қателерін байқады 
ма екенін сұраңыз. 
Сұраңыз: Бұл тапсырманы орындау 
кезінде секіру техникасын дұрыс 
орындау қажет пе? Команданың 
нәтижесіне сіздің қандай 
әрекеттеріңіз әсер етті? 

 
Әр станциялардағы қайталау санын 
алдын-ала анықтап, кезеңдердегі 
төрешілерге хабарлау керек. Үшінші 
команданың ойыншылары төреші 
бола алады. Соңғы қатысушы 

u/2015/04/17/podvizh 
nye-igry-s- 
pryzhkami/ 

 
 
 
 
 
 
 

 
Үлкен, бос кеңістік, 
бор, ысқырық. 
«Балаларға арналған 
қозғалмалы 
ойындар» интернет 
ресурсына сілтеме: 
http://allforchildren.r 
u/games/active1- 
7.php 

 
 
 
 
 
 

 
Үлкен, бос кеңістік, 
бор, ысқырық. 
«Балаларға арналған 
қимылды ойындар» 
интернет ресурсына 

http://www.karakyli.ru/2015/04/17/podvizhnye-igry-s-pryzhkami/
http://www.karakyli.ru/2015/04/17/podvizhnye-igry-s-pryzhkami/
http://www.karakyli.ru/2015/04/17/podvizhnye-igry-s-pryzhkami/
http://allforchildren.ru/games/active1-7.php
http://allforchildren.ru/games/active1-7.php
http://allforchildren.ru/games/active1-7.php
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  жаққа, оң аяқты артқа бүгіп, сол қолдың ұшына 
тигізу; 
4- ші станция – кедергілерден жоғары секіру 
арқылы өту; 
5- ші станция – ұзындығы 20-30 см алға-артқа 
секірулер. 
Станциялар спорт залының ішінде шеңбер бойымен 
орналасады. Әрбіреуінде екі төрешіден кем 
болмауы керек. Сапқа тұрып, командаларды 
таныстырғаннан кейін станцияларға барады 
(станцияларды өту реті әр командаға алдын-ала 
белгіленген). Бір станцияда тапсырманы орындап 
болған команда, келесі станцияға өтеді де, барлық 
станцияларда болмайынша жалғастыра береді. 

 
 
 

(Ж, К, Т, ҚБ) Жерде диаметрі 1,5м шеңбер 
сызылады. Оның сыртында диаметрі 7-10м болатын 
тағы бір шеңбер сызылады. Ойыншылардың бірі 

 
 
 
 
 

екінші   шеңберге   тұрады   – ол 
«дақтаушы» (оған ортаңғы шеңберге кіруге 
болмайды. Белгі бойынша оқушылар сызықтан 
секіріп өтіп, екі аяқта секіреді, бір орында немесе 
алға ортаңғы шеңберге қарай жылжидыда, кіші 
шеңбердің ішіне кіріп, үлкен шеңбердің сыртына 
шығады. Қатысушылар шеңбердің ішінде біраз 
уақыт     болуға    болады.     Ойынға   қатысушылар 

айналмалы жаттығудың соңғы кезеңін 
орындап болғанда уақыт 
тоқтатылады. 
Тапсырманы өткізгеннен кейін 
жасалған жұмысқа рефлексия жасап, 
қорытындылаңыз.  Кезеңдердегі 
төрешілер орындау санын және 
командалар әр  станцияда 
тапсырмаларды    толық 
орындағандарын қарауларын естеріне 
салыңыз. Оқушылардың бір-бірімен 
қарым-қатынастарын және олардың 
идеяларын бақылаңыз. 
Сұраңыз: Дене белсенділігі жұмысқа 
қабілеттілігіне қалай әсер етеді? 
Тапсырманың кезеңдерін өтудің өз 
нұсқасын ұсыныңыз. 

 
Ойыншыларға шеңберден секіріп 
шығуға ғана рұқсат етіледі. 
Шеңберден жүгіріп шыққандар, 
ойыннан шығады. «Дақтаушы» да 
ойыншыларды секіріп қуады. 
Ойынның нұсқасы: ойын дәл осылай 
басталады,         «дақтаушы»        кімді 
«дақтаса»     ол     ойыннан     шықпай, 
«дақтаушының»    көмекшісі   болады. 
«Дақтаушылардың» саны бесеуге 
жеткенде, төртеуі шеңбердің сыртына 
шығады. «Дақтаушы» кімді соңғы 
ұстаса       немесе       «дақтаса»,     сол 
«дақтаушы болып қалады. Ойын 
қайталанады. 
Шеңбердің үлкендігі 

сілтеме: 
http://allforchildren.r 
u/games/active1- 
7.php 
http://ped- 
kopilka.ru/blogs/yulij 
a-viktorovna- 
butova/podvizhnye- 
igry-s-begom-dlja- 
detei-5-7-let.html 

 
 
 
 
 
 

 
Үлкен, бос кеңістік, 
бор, ысқырық. 
«Балаларға арналған 
қозғалмалы 
ойындар» интернет 
ресурсына сілтеме: 
http://allforchildren.r 
u/games/active1- 
7.php 
http://ped- 
kopilka.ru/blogs/yulij 
a-viktorovna- 
butova/podvizhnye- 
igry-s-begom-dlja- 
detei-5-7-let.html 

http://allforchildren.ru/games/active1-7.php
http://allforchildren.ru/games/active1-7.php
http://allforchildren.ru/games/active1-7.php
http://ped-kopilka.ru/blogs/yulija-viktorovna-butova/podvizhnye-igry-s-begom-dlja-detei-5-7-let.html
http://ped-kopilka.ru/blogs/yulija-viktorovna-butova/podvizhnye-igry-s-begom-dlja-detei-5-7-let.html
http://ped-kopilka.ru/blogs/yulija-viktorovna-butova/podvizhnye-igry-s-begom-dlja-detei-5-7-let.html
http://ped-kopilka.ru/blogs/yulija-viktorovna-butova/podvizhnye-igry-s-begom-dlja-detei-5-7-let.html
http://ped-kopilka.ru/blogs/yulija-viktorovna-butova/podvizhnye-igry-s-begom-dlja-detei-5-7-let.html
http://ped-kopilka.ru/blogs/yulija-viktorovna-butova/podvizhnye-igry-s-begom-dlja-detei-5-7-let.html
http://allforchildren.ru/games/active1-7.php
http://allforchildren.ru/games/active1-7.php
http://allforchildren.ru/games/active1-7.php
http://ped-kopilka.ru/blogs/yulija-viktorovna-butova/podvizhnye-igry-s-begom-dlja-detei-5-7-let.html
http://ped-kopilka.ru/blogs/yulija-viktorovna-butova/podvizhnye-igry-s-begom-dlja-detei-5-7-let.html
http://ped-kopilka.ru/blogs/yulija-viktorovna-butova/podvizhnye-igry-s-begom-dlja-detei-5-7-let.html
http://ped-kopilka.ru/blogs/yulija-viktorovna-butova/podvizhnye-igry-s-begom-dlja-detei-5-7-let.html
http://ped-kopilka.ru/blogs/yulija-viktorovna-butova/podvizhnye-igry-s-begom-dlja-detei-5-7-let.html
http://ped-kopilka.ru/blogs/yulija-viktorovna-butova/podvizhnye-igry-s-begom-dlja-detei-5-7-let.html
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  «дақтаушыға» ұстатпауға тырысады. Кімді 
«дақтаса» сол «дақтаушы» болады. 

қатысушылардың санына 
байланысты. 
Ойынның басында оқушыларға 
шеңбердің сызығынан қалай секіріп 
өтетіндерін түсіндіріңіз: бір аяқта (оң 
немесе сол), тура немесе бір қырымен 
екі аяқта. Екі аяққа тұруға болмайды. 
Сұраңыз: Аяқтарыңыз шаршады ма? 
Аяқтарыңыздың қай бөлігі көбірек 
шаршады? 

 

  Лақтырудың түрлерімен тәжірибелер   

 

1.2. 
Физикалық 
дамуға ықпал 
ететін түрлі 
дене 
жаттығулары 
нда түйіндес 
қозғалыстард 
ы жақсартады 
және 
орындайды 

 
4.1.2.2.  Дене 
дамуына ықпал 
ететін  түрлі 
жүйелі 
жаттығулар   мен 
қозғалыстарды 
орындау сапасын 
арттыруды түсіну 
және көрсету 

(Б, Ж, ҚБ) Сыныпты екі топқа бөліп, бір тізбекке 
сапқа қою. Белгі бойынша 
бірінші ойыншылар бұрылыс 
жасайтын бағанаға дейін жүгіреді 
де, оны айналып өтіп лақтыру 
сызығына дейін жетіп, допты 
нысанаға лақтырып, допты қағып 
алып, тізбекте тұрған келесі 
командаласына береді де, соңына 
барып тұрады. Эстафета осылай 
жалғасады. 
Нысанаға көп нәтижелі лақтыру 

орындаған және эстафетаны ерте аяқтаған команда 
жеңіске жетеді. Баскетбол қалқанына дейінгі 
арақашықтық, оқушылардың физикалық 
дайындығына байланысты болады. 

Қауіпсіздік ережесін түсіндіріңіз. 
Допты лақтыру күшке емес, дәлдікке 
бағытталуы тиіс. Жүгіру мен 
нысанаға лақтыру келісілген әдіспен 
орындау қажет. 
Доп нысанаға тимеген жағдайда, 
нысанаға тигенше қайталау керек, 
содан кейін ғана тізбектегі келесі 
ойыншыға беруге болады. 
Нысана ретінде баскетбол қалқаны 
немесе торы, қабырғадағы нысана. 
Ойынның бастапқы кезеңінде дәл 
тигізу міндет емес. 
Лақтыру санын ұлғайту мен лақтыру 
әдістерін өзгерту арқылы эстафетаны 
күрделендіруге болады. 
Сұраңыз: Ойынды жақсарту үшін 
қандай элементтерді қосар едіңіз? 

Әрбір қызмет түрі 
үшін үлкен, бос 
кеңістік, ысқырық. 
«Балаларға арналған 
қозғалмалы 
ойындар» интернет 
ресурсына сілтеме: 
http://allforchildren.r 
u/games/active3- 
1.php 

  
(ЖЖ, Т, К, ҚБ) Оқушылар теннис доптарымен 
жұптарда жұмыс жасайды. Допты ұстаған кезде 
алақанға қыспай, лақтыратын саусақтың бойымен 
ұстау қажет. Лақтырушы екпін алар алдында 

Оқушыларға лақтыру кезінде, 
лақтыру қолына қарама-қарсы аяқ, 
алға шығуы қажет екенін естеріне 
салыңыз. 

Әр тапсырма үшін 
үлкен, бос кеңістік. 
Ысқырық, уақыт 
өлшеуіш, үлкен 

http://allforchildren.ru/games/active3-1.php
http://allforchildren.ru/games/active3-1.php
http://allforchildren.ru/games/active3-1.php
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  жабдықты иығының үстінде, бүгілген қолда 
ұстайды. 
Теннис добын жұпта лақтыру. 
1. Қолдың басымен лақтыру. Қол 45 градусқа 
бүгілген, шынтақ кеуде тұсында, қолдың басымен 
ғана лақтыру. 
2. Бір орыннан қолды артқа созып лақтыру. 3м 
қашықтықтан. 
3. Қолды артқа созып еденге лақтыру. 
4. 5м қашықтыққа екі адым жасап лақтыру. 
5. Қайшы адымды қайталау. 
6. 7м қашықтыққа қайшы адыммен лақтыру. 
7. Екпін алып лақтыру. 
Қайталау саны оқушылардың дайындығына 
байланысты таңдалады. 

Басынан асырып лақтыру кезінде 
лақтыратын қол төмен және артқа 
қарай (дайындық кезеңі) кетеді. Әр 
жаттығуды 5-10 реттен қайталап 
болғаннан кейін, әр оқушымен 
рефлексия өткізіңіз. 
Сұраңыз: Допты лақтыру кезінде оң 
және сол қол қалай дұрыс жұмыс 
істеуі керек? 
Дене мен аяқты қалай дұрыс 
орналастыру керек? 
Лақтыру қашықтығын арттыру үшін 
жүгіру көмектеседі ме? 

тенниске арналған 
доптар(баламалы 
спорт құралдарына 
ауыстыруға болады. 

 
1.1. Негізгі 
қозғалыс 
дағдыларын 
дамыту: тірек- 
қозғалыс 
аппараты, 
денені  және 
объектіні 
басқара біледі 

 
4.1.1.1. Түрлі дене 
жаттығуларын 
орындау  кезінде 
негізгі қозғалыс 
машықтарын 
түсіну   және 
көрсету 

Жеңіл атлетика элементтері бар эстафета   

(Б, Тәж., К, ҚБ) «Біріктірілген эстафета». Сынып 
командаларға бөлінеді. Әр команда ойыншыларын 
кезеңдерге қояды. Кезеңдерде берілген 
тапсырмаларды орындап өтеді. Қатысушылар өз 
тапсырмаларын берілген қашықтықты өтіп 
орындайды да, эстафетаны келесі қатысушыға 
береді: 
1. Біріншілер шеңберді үш рет өздерінен өткізіп, 
келесіге қолын тигізу арқылы эстафетаны береді. 
2. Екінші қатысушылар бір орында секіртпе жіппен 
5 рет секіреді. 
3. Үшінші қатысушы эстафетаны алып, орындыққа 
ішімен жатып, қолдарымен көмектесіп сырғанайды. 
4. Келесі қатысушы гимнастикалық маттың соңына 
дейін жанымен домалайды. Екі аяғы бірге, екі қолы 
түзу жоғары созылған. 
5. Бесінші қатысушы бір орында 3 рет отырып 
тұруды орындайды. 

Оқушылармен бірге эстафета 
кезіндегі қауіпсіздік ережелері туралы 
талқылаңыз. Кезеңдердегі 
тапсырмаларды ойын кеңістігіңіздің 
жағдайына байланысты жасауға 
болады. Кезеңнен кезеңге дейінгі 
қашықтықты оқушылардың дене 
дайындықтарына  байланысты 
таңдаңыз. Тапсырманы 
күрделендіруге болады. 
Ойынның нұсқасы: қатысушылар 
кезекпен эстафетаның барлық 
кезеңдерінен өтеді және соңғы 
қатысушымен уақыт есептеледі. 
Сұраңыз: Сіздің командалық 
жұмысыңыз сәтті болды ма? 
Командалық жұмыс сізге жақсы 
нәтиже көрсетуге көмектесті ме? Бұл 

Үлкен еркін ойын 
кеңістігі, мұғалім 
үшін ысқырық. 
Шеңберлер, 
гимнастикалық 
төсеніштер, 
гимнастикалық 
орындықтар, 
конустар, бор, 
секундомер. 
Интернет 
ресурстарына 
сілтеме жеңіл 
атлетика 
элементтерімен 
қозғалмалы 
ойындар  мен 
эстафеталар: 
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3.5. Мектептен 
тыс және 
мектеп 
ішіндегі 
физикалық 
қызметтерге 
қатысу үшін 
мүмкіндіктері 
н анықтайды 
және ұсынады 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
4.3.5.5.    Дене 
қимылдарына 
қатысудың  түрлі 
мүмкіндіктерін 
зерттеу   және 
салыстыру, 
оларға  қатысу 
мүмкіндіктерін 
алу жолдарын 
қарастыру 

6. Алтыншы қатысушы келесі кезеңге дейін бір 
аяқта секіріп барады. 
7. Жетінші қатысушы бар жылдамдығымен мәреге 
жүгіредді. 
Жеңімпаз-команда уақытпен анықталады. 

 
 

(Б, К, ҚБ) Оқушылар екі командаға бөлініп, екі 
тізбекке тұрады. Сөре сызығынан 10м қашықтықта 
лақтыру межесінің сызығы белгіленеді. оқушылары 
теннис доптарын қолдарына ұстап, екі команда бір- 
біріне жақын тізбекте тұрады. Меже сызығынан 
10м қашықтықта бір-бірінен 50-80 см қашықтықта 
10-12 қалашық(кеглдер) орналастырылады. 
Жүргізушінің белгісі бойынша командалардың 
бірінші ойыншылары межеге жүгіріп барып, 
қалашықтарға(кеглдерге) бір реттен лақтырып, 
барынша көп қалашықтарды құлатуға тырысады. 
Құлатылған қалашықтардың саны бойынша 
жеңімпаз анықталады. 

 
 

(Б, Т, ЖЖ, ҚБ) Оқушылар кезекпен командалық 
эстафетаны орындайды: 
1 кезең – оқушы жүгіріп бір-бірінен рақашықтығы 
5 м орналасқан бір шеңберден допты, екінші 
шеңберге салады; 
2 кезең – допты алып жүріп, конустарды ирек 
айналып өтеді; 
3 кезең – оқушы екі аяғының ортасында допты 
қысып ұстап, мәреге дейін секіріп барып, әріптесіне 
допты береді. 
Тапсырманы бір команда орындайды, одан кейін 

эстафета қандай физикалық 
қасиеттерді дамытады? 

 
 

Берілген эстафетаны өткізгеннен 
кейін доптарды жинап, құлаған 
қалашықтар санын санаңыз. 
Команданың жеңісін санын санап, 
ойынды бірнеше рет өткізуге болады. 
Салмағы мен диаметрі әртүрлі 
доптарды қолдануға болады. 
Оқушылар демалып алу үшін 
рефлексия және қатемен жұмысты 
өткізіңіз, одан кейін эстафетаны 
қайталаңыз. 

 
 
 

Эстафетаны баяу қарқында көрсетіңіз 
және түсіндіріңіз. Әр эстафетаға 
қатысушымен 
Оқушылар тапсырманы орындап 
жатқанда, қай бағытта жұмыс 
жүргізуге және эстафетаның кедергі 
жолдарын өзгерту үшін, олардың 
жалпы дағдыларын білуге 
тырысыңыз. 
Сұраңыз: Тапсырманы орындау 
барысында қандай қиындықтар 
болды? Сіздерге қай тапсырмалар 
ұнады? 

http://u- 
s.kz/publ/10618- 
podvizhnye-igry-i- 
estafety-s- 
elementami-legkoy- 
atletiki.html 

 
 

Әр қызмет түрі үшін 
үлкен, еркін 
кеңістік, ысқырық, 
бор. 10-12 кегль, 
теннис доптары. 
Интернет 
ресурстарына 
сілтеме «Балаларға 
арналған 
жылжымалы 
ойындар»: 
http://allforchildren.r 
u/games/active3- 
1.php 

 
Құрал жабдықтар: 
секіргіштер, 
шеңбер,  доптар, 
кеглилер.  Әр 
қызмет түрі үшін 
үлкен, еркін 
кеңістік, ысқырық, 
бор. 
Қозғалыс ойындары 
мен эстафеталар 
атлетики:http://u- 

http://u-s.kz/publ/10618-podvizhnye-igry-i-estafety-s-elementami-legkoy-atletiki.html
http://u-s.kz/publ/10618-podvizhnye-igry-i-estafety-s-elementami-legkoy-atletiki.html
http://u-s.kz/publ/10618-podvizhnye-igry-i-estafety-s-elementami-legkoy-atletiki.html
http://u-s.kz/publ/10618-podvizhnye-igry-i-estafety-s-elementami-legkoy-atletiki.html
http://u-s.kz/publ/10618-podvizhnye-igry-i-estafety-s-elementami-legkoy-atletiki.html
http://u-s.kz/publ/10618-podvizhnye-igry-i-estafety-s-elementami-legkoy-atletiki.html
http://allforchildren.ru/games/active3-1.php
http://allforchildren.ru/games/active3-1.php
http://allforchildren.ru/games/active3-1.php
http://u-s.kz/publ/10618-podvizhnye-igry-i-estafety-s-elementami-legkoy-atletiki.html
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  келесі, аяқтаған соң оқушылар бір-бірін бағалайды. 
 
 
 
 

(Ж, Т, ҚБ) Сынып 2 командаға бөлінеді де, бір- 
бірінен 3 м қашықтықта тізбектерге тұрады. 
Оқушылардың алдында сөрелік сызық сызылады. 
Еденде алаңға көлденең жалпақтығы 50 см болатын 
жолақтар (бормен сызылған, ленталарды немесе 
секіртпе жіпті пайдалануға болады) орналасады. 
Белгі бойынша бірінші ойыншылар жолақтан 
жолаққа секіреді. Бір аяқтан екіншіге, бір мезгілде 
екі аяқпен секіру және т.б. – алдын-ала ұсынылған 
әдіспен. Тапсырманы дұрыс орындаған оқушылар 
ұпай алады. Көп ұпай жинаған команда жеңіске 
жетеді. Орындалған тапсырманы оқушылар өздері 
топтарда талдағаннан кейін ойын жалғасады. 

 
 
 
 

(Ж, Т, ҚБ) Сыныпты топтарға (командаларға) 
бөліп, сөре сызығының жанына бір тізбекке сапқа 
қояды. Эстафетаны барлығы бір қалыптан 
бастайды., мысалы жоғарғы (төменгі) сөрелік 
қалыптан. Оқушы 5-10м қашықтықты жүгіріп өтіп, 
секіртпе жіпке келіп 5 рет секіреді де, үшұпайлық 
баскетбол сызығына келіп, теннис  добын 
баскетбол қалқанына лақтырады. Одан кейін өзінің 
тізбегіне жүгіріп келіп, келесі ойыншының иығына 
алақанын тигізіп эстафетаны береді. 

 
 
 

Тапсырманы орындау кезінде 
сызықтарды баспай барлық 
жіптерден, әр кезеңдегі меже 
сызығының үстінен міндетті түрде 
секіріп өту қажет. Егер оқушы 
сызықтың үстінен секіріп өте алмаса, 
айып ұпайы жазылады( мысалы, ойын 
нәтижесіне 5 секунд қосылады). 
Оқушылардың дене дайындығына 
байланысты қашықтықты, секіру 
әдісін өзгертуге болады. 
Сұраңыз: Осы эстафетада қандай 
әрекет жақсы болды, ал қандай 
әрекетпен жұмыс істеу керек? 
Тапсырманы орындау кезінде бір- 
біріне қандай көмек көрсеттіңіз? 

 
 

Тапсырманы орындау барысында, 
оқушы келесі оқушыға эстафетаны 
беру кезінде, «Сөреге!», «Дайындал!», 
«Жүгір!» белгілерін өздігінен 
орындайды. 
Сұраңыз: Бұл ойын қандай 
физикалық қасиеттерді дамытады? 
Эстафетаны қиындату үшін қандай 
нұсқаларды ұсына аласыз? (Оқушлар 
ұсынған эстафеталардың бірін 
өткізуге болады). 

s.kz/publ/10618- 
podvizhnye-igry-i- 
estafety-s- 
elementami-legkoy- 
atletiki.html 

 
 

Әр қызмет түріне 
арналған үлкен, бос 
кеңістік. Доп, 
ысқырық, бор. 
« Жеңіл атлетика 
элементтерімен 
қозғалмалы 
ойындар  мен 
эстафеталар» 
интернет ресурсына 
сілтеме: 
http://u- 
s.kz/publ/10618- 
podvizhnye-igry-i- 
estafety-s- 
elementami-legkoy- 
atletiki.html 

 
Әр қызмет түріне 
арналған үлкен, бос 
кеңістік. Доп, 
ысқырық, бор. 
интернет ресурсына 
сілтеме: 
http://allforchildren.r 
u/games/active2- 
2.php 

http://u-s.kz/publ/10618-podvizhnye-igry-i-estafety-s-elementami-legkoy-atletiki.html
http://u-s.kz/publ/10618-podvizhnye-igry-i-estafety-s-elementami-legkoy-atletiki.html
http://u-s.kz/publ/10618-podvizhnye-igry-i-estafety-s-elementami-legkoy-atletiki.html
http://u-s.kz/publ/10618-podvizhnye-igry-i-estafety-s-elementami-legkoy-atletiki.html
http://u-s.kz/publ/10618-podvizhnye-igry-i-estafety-s-elementami-legkoy-atletiki.html
http://u-s.kz/publ/10618-podvizhnye-igry-i-estafety-s-elementami-legkoy-atletiki.html
http://u-s.kz/publ/10618-podvizhnye-igry-i-estafety-s-elementami-legkoy-atletiki.html
http://u-s.kz/publ/10618-podvizhnye-igry-i-estafety-s-elementami-legkoy-atletiki.html
http://u-s.kz/publ/10618-podvizhnye-igry-i-estafety-s-elementami-legkoy-atletiki.html
http://u-s.kz/publ/10618-podvizhnye-igry-i-estafety-s-elementami-legkoy-atletiki.html
http://u-s.kz/publ/10618-podvizhnye-igry-i-estafety-s-elementami-legkoy-atletiki.html
http://u-s.kz/publ/10618-podvizhnye-igry-i-estafety-s-elementami-legkoy-atletiki.html
http://u-s.kz/publ/10618-podvizhnye-igry-i-estafety-s-elementami-legkoy-atletiki.html
http://u-s.kz/publ/10618-podvizhnye-igry-i-estafety-s-elementami-legkoy-atletiki.html
http://u-s.kz/publ/10618-podvizhnye-igry-i-estafety-s-elementami-legkoy-atletiki.html
http://allforchildren.ru/games/active2-2.php
http://allforchildren.ru/games/active2-2.php
http://allforchildren.ru/games/active2-2.php
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Дене шынықтыру. Негізгі мектеп. 4-сынып 
2-бөлім – Жеңілдетілген спорттық ойындар 

Ұсынылатын алдын ала білімдер 
Оқушылар бұрынғы дене шынықтыру ойындарынан және сабақтан тыс уақыттағы жаттығулардан қозғалыс ойындарын және спорттық 
ойындарды қалай ойнау керектігін біледі. 
Контекст 
Бұл бөлім волейбол ойынының элементтерін пайдалану арқылы спорттық ойындардағы қозғалыс дағдыларын дамытады. 
Бұл бөлімнің тілдік мақсаты 
Оқытудың тілдік мақсаты төменде академиялық терминологияға сәйкес келтірілген, бұл бөлімнің тілдік мақсатына жетуге көмектеседі. 
Оқытудың тілдік мақсаты Пәндік лексика және Диалогқа арналған пайдалы сөз тіркестері 
Оқушылар біледі: 
 Спорттық ойындарда 
қозғалыс дағдыларын дамыту 
түсінігін біледі.. 

Қамтыды: 
 Ереже, жарыс, серіктестік 
 Рөлдер, көшбасшы, 

шабуылшы, қорғаушы 
 Кеңістік орындары: сызықтар, 

зиззагтар, шеңберлер 
 Шабуыл, қорғаныс 
 Қозғалыс дағдылары 
 Допты жоғарыдан, төменнен 

беру 
 Волейбол добы 
 Ойын алаңы 

Талқылауға арналған сұрақтар: 
 Волейбол добымен ойын ойнаған кезде қандай техникалық 

қауіпсіздік ережелерін сақтау керек? 
 Бұл тапсырма қандай физикалық қасиеттерді дамытады? 
 Бұл тапсырмаларды орындау сізге ыңғайлы ма? Егер ыңғайлы 

болмаса, неліктен? 
 Тапсырманы орындау кезінде қандай жоспар мен сратегияны 

қолдандыңыз? 
 Бұл ойын көзбен шамалауды дамыта ма, егер дамытса, волейбол 

ойынында көзбен шамалау қаншалықты маңызды? 
 Ойындағы көшбасының рөлі қандай? 

Басқа да тілдік мақсаттарды жазу үшін, ғылыми тілде оқытуда қолданылатын көмекші құрал, жоғарыдағы «Тілдік мақсаттарға кіріспені» 
қараңыз. 
Қысқаша мазмұны 
Бұл бөлімде оқушылар волейбол ойындарының элементтерін пайдалану арқылы қозғалыс дағдыларын, допты пайдалану арқылы командада 
жұмыс жасау дағдыларын дамытады, қарапайым техниканы пайдалану арқылы тапсырмалар орындауды үйренеді. 
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Оқу 
бағдарлама 
сына 
сілтеме 

 
Оқу 

мақсаттары 

 
Сабақта ұсынылатын қызмет түрлері 

 
Мұғалімге арналған ескертулер 

(оқыту әдістемесі бойынша) 

 
Оқу ресурстары 

 
2.8. 
Түрлі 
қимыл 
контекстері 
нен 
туындаған 
рөлдерді 
орындайды 
және 
олардың 
айырмашы 
лықтарын 
түсінеді 

 
4.2.8.8. Түрлі 
әрекеттерді 
орындау кезінде 
олардың 
айырмашылықт 
арын сезіне 
отырып, түрлі 
рөлдермен 
эксперимент 
жасау. 

Волейбол добымен ойындар   

(С, Т, ҚБ) «Допты тордан асыру». 
Сынып бірнеше командаға бөлінеді, әр 
командада алты оқушыдан болады. Әр 
команда қарсылас команданың алаңына 
допты лақтырып, сол алаңға допты 
түсіру керек. 
Допты қағып алған ойыншы оны кері 
лақтыру керек (немесе серіктесіне беруі 
керек). 
Ойын кезінде оқушылар допты тордан 
лақтыру кезінде шабуылшы рөлінде, 
қарсылас допты қағып алу кезінде 
қорғаушы рөлінде де болуы керек. 
Ойын белгілі бір уақытқа дейін (5-10 
минут) немесе белгілі бір ұпай 
жиналғанға дейін (10-20 ұпай) созылады. 
Команданың әр қателігі үшін қарсылас 
команда ұпай алады. 
Көп ұпай жинаған команда жеңіске 
жетеді. 

 
(И, Г) «Ауадағы доп». Команда 
шеңберде, жүргізуші ортада тұрады. 
Жүргізуші допты лақтырып, оны 
шеңберде тұрған кез келген ойыншыға 
лақтырады. Допты алған ойыншы оны 
алақанымен немесе саусағымен 
жүргізушіге немесе басқа бір ойыншыға 
беріп, ойынды жалғастырады. 

Ойыншыларға назар аударыңыз, 
ойын оқушылардың ықыласын 
арттырып, олардың ептілігін 
дамытады, командалық жұмысты 
арттырады. 
Мына нәрселер қателік болып 
саналады: доптың жерге түсуі және 
оның алаңға тиюі; доптың «ойын 
алаңынан» шығуы; волбейбол 
добының торға (арқанға) тиюі немесе 
оның астына тиюі. Доптың торға 
тиюі қате болып саналмайды. 
Әртүрлі жаттығуларды орындаған 
кезде шабуылшы мен қорғаушының 
рөлін талдаңыз. 

 
 
 
 
 

Ойын басталмас бұрын доп беру 
техникасын ескерту керек. Доптың 
волейбол добымен ойналатын 
ойындарда қозғалыс дағдыларын 
дамытатындығын, ептілікке 
тәрбиелейтіндігін, бірігіп жұмыс 
жасауды арттыратындығын түсіндіру 
керек. 

Әрбір қызмет түрі үшін 
үлкен бос кеңістік, 
волейбол торы, добы 
және жіп, ысқырғыш, 
уақыт өлшегіш 
мұғалімге. 
Галамтор ресурстарына 
сілтеме: 
Волейбол ойынындағы 
қозғалмалы ойындар. 
http://spo.1september.ru/v 
iew_article.php?ID=2009 
01902 

 
 
 
 
 
 

 
Әрбір қызмет түрі үшін 
үлкен бос кеңістік, 
волейбол доптары, 
ысқырғыш,  уақыт 
өлшегіш мұғалімге. 
Ғаламтор ресурстарына 
сілтеме: Қозғалмалы 
ойындардағы волейбол 

http://spo.1september.ru/view_article.php?ID=200901902
http://spo.1september.ru/view_article.php?ID=200901902
http://spo.1september.ru/view_article.php?ID=200901902
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  Ойыншылардың мақсаты – допты жерге 
түсірмей, оны ауада ұзақ ұстап тұру. Доп 
жерге түсіп кеткен кезде, қателік 
жіберген ойыншы жүргізуші болып, 
жүргізуші оның орнына тұрады. Допты 
бір реттен артық ұстауға болмайды, 
допты тек білекпен беру керек. 
Допты ұзақ ұстаған және жүргізушіні аз 
ауыстырған команда жеңіске жетеді. 

Ойынды аз адаммен шеңберде ойнату 
жақсырақ болып есептеседі. 
Бірде бір рет жүргізуші болмаған 
ойыншы үздік болып саналады. 

элементері 
http://www.mai- 
krkam.edusite.ru/DswMed 
ia/voleybol.pdf 

 
1.2. 
Физикалық 
дамуға 
ықпал 
ететін түрлі 
дене 
жаттығула 
рында 
түйіндес 
қозғалыста 
рды 
жақсартад 
ы және 
орындайды 

 
4.1.2.2 Дене 
дамуына ықпал 
ететін түрлі 
жүйелі 
жаттығулар мен 
қозғалыстарды 
орындау 
сапасын 
арттыруды 
түсіну және 
көрсету 

Спорттық ойындар   

(С,  Т,  ҚБ)   Команданың ойыншылары 
волейбол алаңының 
алдыңғы сызығына 
тұрады. 
Алаңның жанындағы 
сызық 0,5 м-ге бөлінеді. 
Мұғалім әр командадан 
бір-бір ойыншыны 
шақырады, олар ортаға 

шығады, мұғалімнің белгісі бойынша 
допты лақтырады, оны бар күштерін 
салып жерге ұрып, жанындағы 
сызықтың бойымен жүгіреді. 
Доп ауада болған кезде қанша бөлікті 
жүгіріп өтсе, сонша ұпай жинайды. 
Көп ұпай жинаған команда жеңіске 
жетеді. 

 
 

(С, Ж, ҚБ) Сынып екі 
командаға бөлінеді. Екі 
ойын алаңы 
дайындалады. Әр алаңда 
бір-бірінен         5-6        м 

Оқушыларға бұл ойынның қозғалыс 
дағдыларын дамытатындығын, ойын 
жағдайында күшті дамытатындығын 
ескерту керек. 
Түсіндіріңіз: допты берген кезде 
ойыншылар оны беттің деңгейінде 
орындау керек. 
Сұраңыз: бұл тапсырма қандай 
физикалық дағдыларды дамытады? 

 
 
 
 
 
 
 

 
Оқушылардың доп беру техникасын 
дұрыс қолдануын, ойын жағдайында 
ептілікті, дәлдікті дамытуын 
қадағалау керек. Доп шеңберге 
түскен кезде командаға бір ұпай 
қосылады, ал эстафетаны ертерек 

Әрбір қызмет түрі үшін 
үлкен бос кеңістік, 
волейбол доптары, 
ысқырғыш,  уақыт 
өлшегіш мұғалімге. 
Галамтор ресурстарына 
сілтеме: 
Жаттығу 
ойындарындағы 
волейбол элементерін 
үйрену 
http://www.maam.ru/detsk 
ijsad/podvizhnye-igry-i- 
igrovye-uprazhnenija-pri- 
obuchenie-igre-voleibol- 
v-dou.html 

 
 

Әрбір қызмет түрі үшін 
үлкен бос кеңістік, 
волейбол  доптары, 
құрсау, ысқырғыш, 
уақыт өлшегіш 
мұғалімге. 

http://www.mai-krkam.edusite.ru/DswMedia/voleybol.pdf
http://www.mai-krkam.edusite.ru/DswMedia/voleybol.pdf
http://www.mai-krkam.edusite.ru/DswMedia/voleybol.pdf
http://www.maam.ru/detskijsad/podvizhnye-igry-i-igrovye-uprazhnenija-pri-obuchenie-igre-voleibol-v-dou.html
http://www.maam.ru/detskijsad/podvizhnye-igry-i-igrovye-uprazhnenija-pri-obuchenie-igre-voleibol-v-dou.html
http://www.maam.ru/detskijsad/podvizhnye-igry-i-igrovye-uprazhnenija-pri-obuchenie-igre-voleibol-v-dou.html
http://www.maam.ru/detskijsad/podvizhnye-igry-i-igrovye-uprazhnenija-pri-obuchenie-igre-voleibol-v-dou.html
http://www.maam.ru/detskijsad/podvizhnye-igry-i-igrovye-uprazhnenija-pri-obuchenie-igre-voleibol-v-dou.html
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2.2. 
Команда 
жетекшісіні 
ң рөлін 
кезектесіп 
орындау 
арқылы 
мақсаттарғ 
а  қол 
жеткізу 
үшін өз 
бетімен 
және 
бірлесе 
жұмыс 
істейді 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

4.2.2.2 - 
көшбасшылық 
рөлдерімен 
кезектесіп 
алмасып, әрекет 
мақсаттарына 
қол жеткізу 
үшін өз бетінше 
және топта 
жұмыс істей 
білу 

қашықтықта орналасқан екі параллель 
сызық сызылады. 
Параллель сызықтардың жанына 
ойыншылар жұп болып сапқа тұрады. 
Жұптардың арасындағы интервал 1 м 
болады. Бағытталушы ойыншылардың 
қолында доп болады. Қолында жоғары 
көтерген шеңбері бар ойыншы 
жұптардың арасында жүріп отырады. 
Шеңбер ойыншылардың алдына келген 
кезде олар допты шеңберге түсетіндей 
етіп беруі керек. Ойын команданың 
барлық ойыншылары допты беріп 
біткенге дейін жалғасады. Көп ұпай 
жинаған команда жеңіске жетеді. 

 
(С, Т, ҚБ) «Төрт жаққа 
бағытталған доп». 
Ойыншылар төрт 
команда құрады. Әр 
команданың  бір 
ойыншысы өз 

ойыншыларына қарама-қарсы шеңберде 
тұрады. 
Мұғалімнің белгісі бойынша олар өз 
командасының бірінші ойыншысына 
допты лақтырады. 
Допты кері алған соң, оны екінші 
ойыншыға береді. 
Допты алған соңғы ойыншы шеңберге 
келеді де, шеңбердегі ойыншы саптағы 
бірінші ойыншы болып тұрады. 
Ойын шеңберде бірінші тұрған ойыншы 
қайта шеңберге келгенге дейін 

аяқтағаны үшін 5 ұпай беріледі. 
Жүргізуші бірінші пастан  кейін 
келесі шеңберге ауысады немесе 
басқалары шеңберге түскенге дейін 
қатысушылардың арасында тұрады. 
Сұраңыз: Бұл тапсырманы жақсы 
орындай алдыңыз ба? Егер орындай 
алмасаңыз, неліктен? 

 

 

 
 
 
 

 
Ойын үшін шеңберді 2 м диаметрде 
белгілеу керек және одан 3-4 м 
қашықтықта бақылау сызығын сызу 
қажет. 
Оқушылардың назарын келесі 
нәрселерге аударыңыз: 
- ойын жағдайында доп беру 
техникасының дұрыс орындалуы; 
- допты белгіленген әдістер арқылы 
ғана беру. 
Қарсыласқа кедергі жасауға 
болмайды. 
Топтағы көшбасшының рөлін 
талдаңыз. 

Галамтор ресурстарына 
сілтеме: 
Волейбол ойынындағы 
ойын және эстафета 
элементері 
https://proshkolu.ru/user/s 
id2011/file/4279190/ 

 
 
 
 
 
 
 

 
Әрбір қызмет түрі үшін 
үлкен бос кеңістік, 
волейбол  доптары, 
құрсау, ысқырғыш, 
уақыт өлшегіш 
мұғалімге. 
Галамтор ресурстарына 
сілтеме: 
Қозғалмалы 
ойындардағы волейбол 
элементері 
http://www.uchmet.ru/libr 
ary/material/148388/9469 
2/ 

https://proshkolu.ru/user/sid2011/file/4279190/
https://proshkolu.ru/user/sid2011/file/4279190/
http://www.uchmet.ru/library/material/148388/94692/
http://www.uchmet.ru/library/material/148388/94692/
http://www.uchmet.ru/library/material/148388/94692/
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  жалғасады. 
Ойында шеңберде көп ойыншысы 
болған команда жеңіске жетеді. 

 
(С, ЖЖ)  «Қағып  ал да, қайта  лақтыр». 

Сынып 6-12 оқушыдан 
құралатын 

командаларға 
бөлінеді. 
Әр команда алаңның 

бір жағына екі жерге сапқа тұрады. 
Командалар допты қағып алып, қайта 
беріп дайындалады. 
Нұсқа: ойын екі команда жарысатын тор 
арқылы ойналады. 
Допты тек төменнен лақтырып, қайта 
алу керек. 
Допты көп қағып алған команда жеңіске 
жетеді. 

 
 
 

Допты төменнен беру кезінде 
техниканың дұрыс орындалуына 
назар аударыңыз. 
Бұл ойын кезінде тез қозғалу 
дағдысының, допты төменнен беру 
кезінде көзбен шамалау дағдысының 
дамитындығына оқушылардың 
назарын аудару керек. 
Бірнеше волейбол алаңы болған 
кезде командалар арасында бірнеше 
ойындар ұйымдастыруға болады. 
Мысалы, бірінші және екінші 
топшаның жеңімпаздары 1-2 орынға, 
ал жеңілгендер 3-4 орынға таласатын 
болады. 

 
 
 

Әрбір қызмет түрі үшін 
үлкен бос кеңістік, 
волейбол торы, добы 
және жіп, ысқырғыш, 
уақыт өлшегіш 
мұғалімге. Галамтор 
ресурстарына сілтеме: 
Қозғалмалы 
ойындардағы 
волейболды  үйрену 
дағдылары 
http://xn-- 
i1abbnckbmcl9fb.xn-- 
p1ai/%D1%81%D1%82% 
D0%B0%D1%82%D1%8 
C%D0%B8/650949/ 

 
2.1. Өзгеріп 
отыратын 
жағдайлард 
а әрекет ету 
үшін 
балама 
шешімдер 
арқылы 
қозғалыспе 
н 
байланыст 
ы 
жоспарлард 

 
4.2.1.1. 
Баламаларды 
анықтап және 
жасап қозғалыс 
идеяларын, 
стратегияларды 
және 
жоспарларды 
анықтау және 
ұйымдастыру 

Техникасы жеңіл тапсырмалар   

(Ж, Т, ҚБ) «Тор арқылы жасалатын 
эстафета». Әр команда екі сап құрады, 
ол екі жақтағы алаңда бір-біріне қарама- 
қарсы тұрады. 
Бірінші ойыншылар доп беру сызығында 
тұрады. 
Мұғалімнің белгісі бойынша олар 
волейбол добын қолмен жоғарыдан тор 
арқылы беріп, өздері саптың соңына 
жүгіріп кетеді. Қарсы жақтағы команда 
да дәл осылай жасайды. Қателік 
жіберген команда допты қайта береді. 
Эстафетаны бірінші аяқтаған команда 

Оқушылардың физикалық 
ерекшеліктеріне байланысты тордың 
биіктігін ретке келтіру керек. 
Оқушылар алдымен допты 
жоғарыдан, кейін төменнен беру 
дағдыларын үйреніп, соңында екеуін 
қатар пайдалана алады. 
Тиімді шешім қабылдау кезінде 
пайдаланылатын жоспарлар мен 
стратегияларды талдаңыз. 

Әрбір қызмет түрі үшін 
үлкен бос кеңістік, 
волейбол торы, добы 
және жіп, ысқырғыш, 
уақыт өлшегіш 
мұғалімге. Ғаламтор 
ресурсына сілтеме: 
Волейбол жарысы 
http://www.gomelscouts.c 
om/athletic-games.html 

http://xn--/
http://www.gomelscouts.com/athletic-games.html
http://www.gomelscouts.com/athletic-games.html
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ы, 
стратегиял 
арды және 
идеяларды 
бейімдейді 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2.3. 
Қолайлы 
оқу 
ортасын 
құру үшін 
бірлесіп 
жұмыс 
істеуге 
дағдылары 
н біледі мен 
түсінеді 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
4.2.3.3 Түрлі 
дене 
жаттығулары 
орындауда 
қолайлы оқыту 
ортасын құру 
маңыздылығын 
мойындай 
отырып, 
идеяларды, 
ресурстар 
кеңістік 

жеңіске жетеді. Оқушыларға ойын 
ережелерін өзгертуге қатысты ұсыныс 
жасаңыз. 

 
 

(Ж, Т, ҚБ) «Допты шаршыға түсір». 
Қабырғадан 5 м қашықтықта бірнеше 
команда құрылады, қабырғадан 3 м 
қашықтықтағы жерде сандар жазылған 
шаршы сызылады. 
Команданың ойыншылары алдын ала 
белгіленген әдіс бойынша допты соғып, 
оны шеңберге түсіруге тырысады 
(шаршыға түскен доп онда жазылған 
санға сәйкес ұпай береді), содан соң 
саптың соңына кетеді. 
Допты келесі ойыншы алып, дәл сондай 
әрекет жасайды. 
Шаршыда ең көп санға допты түсірген 
команда жеңіске жетеді. 

 
 

(С, Т) «Шеңбердегі доп». Командалар 
шектелген сызықтың алдында сап 
құрады.  Әр  саптың  алдында бір-бірінен 
3 м қашықтықта 3-4 шеңбер (обруч) 
жатады. Әр шеңберде волейбол добы 
бар. Белгі бойынша саптағы 
бағытталушылар бірінші шеңберге 
жүгіріп, допты алады, шеңберге тұрып, 
жоғарыдан допты береді (3-5 рет), допты 
қағып   алап,   орнына   қояды   да  келесі 
шеңберге жүгіреді. Барлық шеңберге 
кіріп, допты жоғарыдан бергеннен кейін, 

 
 
 
 

Жарыс жағдайында допты беру, 
қағып алу техникаларын бекітуге 
назар аударыңыз. 
Доп қабырғаға соғылған кезде 
оқушылар оны кез келген үйренген 
тәсілмен қағып ала алады. 
Оқушыларға ойын ережесін өзгертуді 
ұсыныңыз. 
Сұраңыз: Тапсырманы орындау 
кезінде қандай жоспар мен 
стратегияны қолдандыңыз? 

 
 
 
 
 

Доп беру техникасының сақталуын 
жоғарыдан қадағалаңыз. 
Оқушыларға мына нәрселерді 
ескертіңіз: 
1. Шектелген сызықтан асуға 
болмайды; 
2. Допты лақтырған кезде, ол 
ойыншының басынан 1 м биік асуы 
керек; 
3. Егер доп шеңберден шығып кетсе, 
эстафетаға қатысушы оны өз орнына 
кері апаруы керек. 

 
 
 
 

Әрбір қызмет түрі үшін 
үлкен бос кеңістік, 
волейбол торы, добы, 
бор. Ысқырғыш, уақыт 
өлшегіш мұғалімге. 
Галамтор ресурстарына 
сілтеме: 
Волейбол добымен 
ойналатын арнайы 
жаттығулар 
https://www.youtube.com/ 
watch?v=cIUCfBYbUzg 

 
 
 
 

Әрбір қызмет түрі үшін 
үлкен бос кеңістік, 
волейбол доптары, 
құрсаулар. Ысқырғыш, 
уақыт  өлшегіш 
мұғалімге. 

https://www.youtube.com/watch?v=cIUCfBYbUzg
https://www.youtube.com/watch?v=cIUCfBYbUzg
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 айрмашылығын 
білу. 

ойыншылар өздерінің командаларына 
жүгіріп барып, эстафетаны келесі 
қатысушыға беріп, саптың соңына барып 
тұрады. Соңғы қатысушы өз 
командасына қайта келгеннен кейін, 
саптағы барлық қатысушылар колдарын 
көтеріп, эстафетаның аяқталғанын 
хабарлайды. 

  
 
 
 
 
 
 

 
Әрбір қызмет түрі үшін 
үлкен бос кеңістік, 
волейбол добы, 
цифралық алаң. 
Ысқырғыш, уақыт 
өлшегіш мұғалімге. 
Ғаламтор ресурсына 
сілтеме: Гимнастикалық 
жаттығу кешеңінде 
волейбол добын 
қолдану: 
https://www.youtube.com/ 
watch?v=re5cSQyC2u8 

 
(С, Т, ҚБ) «Мергендер». Командалар 

бір-біріне қарама-қарсы 
сапта тұрады. 
Екі команданың 
ойыншылары  кезек 

бойынша 5-6 рет доп беріп, көп ұпай 
жинауға тырысады. 
Допты беру кезінде қателік кетсе, 
оларды қайта лақтыруға жол берілмейді, 
ұпай саналмайды. 
Көп ұпай жинаған команда жеңіске 
жетеді. 

Доп беру әдістерін мұғалім 
белгілейді. Жарыс жағдайында доп 
беру техникасының сақталуын, 
көзбен шамалау дәлдігін, 
жылдамдық-қозғалыс қасиеттерінің 
дамуын қадағалаңыз. Шаршыдағы 
сандар саналатын ұпайларға сәйкес 
келеді. 
Сұраңыз: Бұл ойын көзбен шамалау 
қасиетін дамыта ма? Егер дамытса, 
көзбен шамалау қасиеті волейбол 
ойынында маңызды ма? 

 
3.5. 

 
4.3.5.5. Дене 

Топтағы негізгі жұмыстар   

(С, Т, ҚБ) «Допты қағып ал». Сынып екі 
командаға бөлінеді. Бірінші команда 
волейбол алаңының бір жағына тұрады. 
Екінші команданың ойыншылары келесі 
жаққа тұрады да, оның бағытталушысы 
волейбол добын алады. Белгі бойынша 
екінші команданың ойыншысы бір 
қолымен допты тордан лақтырады. 
Бірінші команданың кез келген 
ойыншысы     допты     қағып     алып,  өз 
командасындағы  ойыншылардың  біріне 

Оқушылар назарын мына нәрселерге 
аударыңыз: 
1. Доп беру тек мұғалімнің белгісі 
бойынша орындалады. 
2. Доп дұрыс берілмеген жағдайда 
бірінші команда да ұпай алады. 
3. Әрбір қағылған доп үшін және оны 
басқаға бергендігі үшін бірінші 
командаға ұпай беріледі. 
4. Допты қағып алғаннан кейін 
бірінші команда допты екінші 

Әрбір қызмет түрі үшін 
үлкен бос кеңістік, 
волейбол доптары, тор. 
Ысқырғыш, уақыт 
өлшегіш мұғалімге. 
Галамтор ресурстарына 
сілтеме: Қозғалмалы 
ойындардағы волейбол 
элементері 
http://www.mai- 
krkam.edusite.ru/DswMed 

Мектептен қимылдарына 
тыс және қатысудың түрлі 
мектеп мүмкіндіктерін 
ішіндегі зерттеу және 
физикалық салыстыру, 
қызметтерг оларға қатысу 
е қатысу мүмкіндіктерін 
үшін алу жолдарын 
мүмкіндікт қарастыру 
ерін  

https://www.youtube.com/watch?v=re5cSQyC2u8
https://www.youtube.com/watch?v=re5cSQyC2u8
http://www.mai-krkam.edusite.ru/DswMedia/voleybol.pdf
http://www.mai-krkam.edusite.ru/DswMedia/voleybol.pdf


24  

 

анықтайды 
және 
ұсынады 

 беріп, келесі ойыншы оны қағып алуы 
керек. Егер допты қағып ала алса, 
бірінші команда ұпайға ие болады. 
Екінші команданың барлық 
ойыншылары допты беріп болған кезде, 
командалар орындарымен ауысады. Көп 
ұпай жинаған команда жеңіске жетеді. 

 
(С, Т, ҚБ) «Волейболды қуыспақ». 
Сынып екі командаға бөлінеді. Барлық 
қатысушылар алаңда қалаған орында 
тұрады. Бірінші команданың 
ойыншылары кеудешелер киеді. 
Мұғалімнің белгісі бойынша олар допты 
волейбол әдісінің кез келген түрімен бір- 
біріне беріп, кейін оны қағып алады, доп 
лақтыру арқылы қарсылас команданы 
әлсіретуге тырысады. Доп лақтырған 
команда орындыққа отырады. 3-4 
минуттан кейін команда ойыншылары 
орындарымен ауысады. Көп доп 
лақтырған команда жеңіске жетеді. 

командаға тордың астымен береді. 
5.Екінші команданың ойыншылары 
допты бір-бірден береді, дәл осылай 
кезекті сақтайды. 
6.Допты волейбол әдісінің кез келген 
түрімен беруге болады. 

 
 

Оқушылар назарын мына нәрселерге 
аударыңыз: қолында добы жоқ 
қатысушылар алаңда орын 
ауыстыра алады, допты қағып алған 
жүргізуші команданың ойыншысы 
допты басқа бергеннен кейін ғана 
орын ауыстыра алады, жерге 
түскен допты жүргізуі команданың 
ойыншыларына береді. 
Допты берудің орнына оны қағып 
алып, лақтыруға болады. Ойынға 
рефлекция жүргізіңіз. 

ia/voleybol.pdf 
 
 
 
 
 

 
Әрбір қызмет түрі үшін 
үлкен бос кеңістік, 
волейбол доптары, әр 
түсті манишкалар. 
Ысқырғыш, уақыт 
өлшегіш мұғалімге. 
Бейне көрсетілім 
ресурсына  сілтеме: 
волейбол сабағы ашық 
сабақ: 
https://www.youtube.com/ 
watch?v=6ZyC2o_BpFg 

http://www.mai-krkam.edusite.ru/DswMedia/voleybol.pdf
https://www.youtube.com/watch?v=6ZyC2o_BpFg
https://www.youtube.com/watch?v=6ZyC2o_BpFg
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Дене шынықтыру. Бастауыш мектеп. 4 сынып 

3-бөлім. Гимнастиканың негізгі элементтері 

Ұсынылатын алдын ала білім 

Оқушылар өткен сыныптағы дене шынықтыру сабақтары мен сабақтан тыс уақытта алған гимнастикалық жаттығуларды орындау дағдылары 
мен білімдеріне ие. 

Контекст 

Оқушылар  бұл  бөлімде  білу түсіну дағдыларын жеке,  топтық жұппен  гимнастикалық элементтерін дамытады. Бөлім оқушыларды 
композициялық элементтерді түсіну, орын ауыстыру, айналу және тепе-теңдік сақтау дағдыларын дамыту үшін ынталандыруға бағытталған. 

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 Диалогқа арналған пайдалы сөз 
тіркестері 

Оқушылар: 
 

 Гимнастика элементтері туралы білімін 
көрсетеді және талқылайды. 

Талқылауға арналған сұрақтар: 
 орын ауыстыру, тепе-теңдік, айналу 
 итерілу, ұшу, қону 
 гимнастикалық саймандар 
 арқан, саты, керме (белтемір) 
 гимнастикалық құрал-жабдық 
 гимнастикалық төсеніштер, орындықтар 
 қозғалыс үйлесімділігі 
 дене сымбаттылығы 

Талқылауға арналған сұрақтар: 
• Гимнастикада жаттығуларды орындау 
кезінде неліктен қауіпсіздік техникасы 
нұсқаулығын ұстану қажет екіндігін айта 
аласыз ба? 
• Гимнастикалық құрал-жабдықтарды 
пайдалана отырып жаттығуларды 
орындау күрделі үрдіс болып табылады 
ма? 
• Ойланыңыз, сіз тағы қандай бірлескен 
жаттығулар орындай алар едіңіз? 
• Ырғақты гимнастика кешенін 
жасақтауда сіз қандай қиындықтармен 
жолықтыңыз? 

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

Қысқаша мазмұны 

Оқушылар қозғалыс әрекеттерін орындау мен гимнастикалық құрал-жабдықтарды пайдаланудағы қиындықтар мен тәуекелдерді түсінеді. 
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Түрлі жаттығулар кешені мен реттілігін түсіндіре отырып орындайды және көрсетеді, теңдесумен танысады, шағын және үлкен топтарда 
гимнастикалық жаттығуларды зерттейді. Қарапайым қозғалыс реттілігін орындау аясында, теңдесу орын ауыстырумен байланыстырылады, 
оқушылар өздерінің бақылау және бағалау дағдыларын жақсартады. 

 
 
 
 
 
 

Оқу 
бағдарламасына 
сілтеме 

 
Оқу мақсаттары 

 
Сабақта ұсынылатын қызмет түрлері 

Мұғалімге арналған 
ескертулер (оқыту әдістемесі 
бойынша) 

 
Оқу ресурстары 

 
 

3.4. Денсаулық 
жағдайын 
нығайтуға 
бағытталған 
бірқатар 
физикалық 
жүктемелерге 
қатысу 
барысында 
сәйкес әрекет 
етіп, 
қиындықтар мен 
тәуекелдерді 
анықтайды және 
оларды жеңе 
біледі 

 
 

4.3.4.4. 
Денсаулықты 
нығайтуға ықпал 
ететін дене 
жаттығуларын 
орындау кезінде 
қиындықтар мен 
тәуекелдерді 
еңсеру үшін тиісті 
реакцияларды 
таңдау және 
қолдану 

Қауіпсіздік ережесі 
Жалпы дамытуға арналған 
жаттығулар 

 
 

Олардың барлығы да оқыс 
қозғалыстардан жарақаттанбас 
үшін жақсы созылулар мен 
жаттыққан бұлшықеттерді 
талап етеді. Жарақаттардың 
алдын алу үшін қыздырыну 
жаттығуларының мәні бірінші 
кезекте тұрады, олар тірек- 
қимыл аппаратының арнайы 
жүктемелерге дайындығын 
қамтамасыз етеді. 
Сұраңыз: гимнастикада 
жаттығуларды орындау кезінде 
неліктен қауіпсіздік техникасы 
нұсқаулығын ұстану қажет 
екіндігін айта аласыз ба? 

 
 

Гимнастика сабақтарын 
өткізудегі қауіпсіздік 
техникасына сілтеме: 
http://marisoft.ru/load/tb/ 
tekhnika_bezopasnosti_p 
ri_provedenii_zanjatij_p 
o_gimnastike/14-1-0-188 

(Б, Т, ҚБ) Оқушылар топпен жарақат алу 
себептерін және гимнастика сабағында 
өзара көмек пен өзіндік сақтану 
амалдарын игеруді талқылайды. 
Акробатика секіру (сальто), шпагаттар, 
тұрыстар, домалаулар секілді 
жаттығулардан тұратын жаттығулар 
кешені екендігін мүғалім түсіндіреді. 

  
(Б, ЖЖ, ҚБ) Оқушылар жұппен ырғақты 
гимнастика кешенін жасақтайды: 
а) бастың қозғалыстары: әдеттегідей 
жанжаққа бұру және иекті көтере және 
түсіре бұру, алға және артқа шалқайту, 
айналмалы қозғалыстар; 
б) қолдың қозғалыстары: айқастыру, 

Жаттығулардың   реттілігін 
жасақтау барысында  мұғалім 
оқушыларын бақылап,   бағыт 
беріп отырады  және   әуен 
ырғағын таңдауға көмектеседі. 
Ырғақты гимнастиканың адам 
ағзағасына  әсер етуі  туралы 

Әрбір тапсырма үшін 
кең, бос кеңістік. 
Ысқырық, музыка 
құрылғылары, 
гимнастикалық 
төсеніштер. 
Ырғақты гимнастика 

http://marisoft.ru/load/tb/tekhnika_bezopasnosti_pri_provedenii_zanjatij_po_gimnastike/14-1-0-188
http://marisoft.ru/load/tb/tekhnika_bezopasnosti_pri_provedenii_zanjatij_po_gimnastike/14-1-0-188
http://marisoft.ru/load/tb/tekhnika_bezopasnosti_pri_provedenii_zanjatij_po_gimnastike/14-1-0-188
http://marisoft.ru/load/tb/tekhnika_bezopasnosti_pri_provedenii_zanjatij_po_gimnastike/14-1-0-188
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3.2. Дене 
жаттығуларын 
орындау 
барысында 
денені ширату 
мен босатудың 
қажеттілігін 
түсінеді 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

4.3.2.2 Дене 
қызметімен 
айналысқан кезде, 
денені қыздыру 
және босаңсыту 
қажеттілігін 
көрсету және 
талқылау 

айналмалы, көтеру және түсіру, білезік, 
иық, білек әрекеттерімен үйлестіре 
отырып бір мезгілдегі және алмакезек; 
в) дене қозғалыстары: созылу және 
иілу, иілу және бұрылу, шайқалу, 
толқынды, омыртқа жотасының әртүрлі 
аймақтарындағы, иық буындарындағы 
және жамбас аймақтарының әрекетерімен 
үйлестіре отырып бүгу және жазу; 
г) аяқ қозғалыстары: көтеру және 
түсіру, сермеу, аралық және соңғы 
тоқталыспен сермеулер, өкше, тізе, 
жамбас әрекеттерімен үйлестіре отырып 
түзу және әртүрлі деңгейлі бүгулі 
аяқтарды бүгу және созу. Әр бір топ 
өзінің құрастырған жаттығуларын 
мұғалімнің көмегімен оны сабақ 
дайындық бөлімінде көрсетеді. 

 
(Б, Ж, ҚБ) Акробатика жаттығуларымен 
айналысар алдында дененің барлық 
бүлшықеттерін созып алған маңызды, сол 
себепті қыздырыну жаттығуларына 
кіреді. 
Оқушылар созылу жаттығулар кешенін 
үлгідегідей орындайды. 

 
 
 

Оқушылармен орындаған жаттығуларды 

оқушылардың есіне салу қажет, 
өйткені жүктеме бірінші  
кезекте жүрек қантамырлары 
мен тыныс алу жүйесі және 
тірек-қимыл аппаратына 
тікелей беріледі. Кешенді 
орындау үрдісінде төзімділік, 
буындардағы қозғалғыштық 
және күш дене ұасиеттері 
жетілдіріледі. 
Сұраңыз: ырғақты гимнастика 
кешенін жасақтауда сіз қандай 
қиындықтармен жолықтыңыз? 

 
 
 
 
 

Мұғалім гимнастикалық 
жаттығуларды  орындау 
техникасын бақылап, 
ұсыныстар беріп тұруы керек. 
Созылуға арналған жаттығулар 
кешенінің маңыздылығы 
туралы түсіндіріңіз. 
Сұраңыз: қыздырыну 
жаттығулары не үшін қажет? 

кешеніне сілтеме: 
http://www.wday.ru/kras 
ota- 
zdorovie/sok/ritmicheska 
ya-gimnastika-dvijeniya- 
v-takt-muzyike/ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Әрбір тапсырма үшін 
кең, бос кеңістік. 
Гимнастикалық 
төсеніштер. 

http://www.wday.ru/krasota-zdorovie/sok/ritmicheskaya-gimnastika-dvijeniya-v-takt-muzyike/
http://www.wday.ru/krasota-zdorovie/sok/ritmicheskaya-gimnastika-dvijeniya-v-takt-muzyike/
http://www.wday.ru/krasota-zdorovie/sok/ritmicheskaya-gimnastika-dvijeniya-v-takt-muzyike/
http://www.wday.ru/krasota-zdorovie/sok/ritmicheskaya-gimnastika-dvijeniya-v-takt-muzyike/
http://www.wday.ru/krasota-zdorovie/sok/ritmicheskaya-gimnastika-dvijeniya-v-takt-muzyike/
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  талқылаңыз. 
 
(Ж, Т, ҚБ) Дайындық және арнайы 
жаттығуларын орындау үшін 
тапсырмалар. 
Жинақталу: 
1. Қолды жоғары көтеріп тұрудан тез 
отыру, жинақталу. 
2. Отыру қалпынан тез аяқтарды бүгу, 
жинақталу. 
3. Арқамен жатып, тез аяқты бүгіп және 
жинақталу, арқамен жатуды жалғастыру. 
4. Арқамен жатып, тез аяқты бүгіп және 
жинақталып отыру қалыпқа келу. 

 
(Ж, Т, ҚБ) Дайындық және арнайы 
жаттығуларын орындау үшін 
тапсырмалар. 
Орын (қалып) ауыстырулар: 
1. Отыру қалпынан арқаға жатып және 
жауырынға жатып аяқтардың ұшын 
бастың артындағы төсеніштерге жеткізу 
қалпына ауысу, кері қозғалыстармен 
бастапқы қалыпқа оралу. 
2. Отырып тірелуден, жинақталып және 
кезекпен, арқамен және жауырынмен 
гимнастикалық төсеніштерге жанаса 
отырып артқа аударылып түсу және тез 
алға аударылып түсу арқылы б.қ. оралу. 
3. Арқамен жату қалпынан, ішпен жату 
қалпына дейін солға (оңға) домалау және 

 
 

Оқушылардың  назарын 
қауіпсіздік техникасы 
ережелерін сақтауға 
аудартыңыз. 
Әртүрлі бастапқы қалыптардан 
тез жинақталуды үйрету қажет. 

 
 
 
 
 

 
Оқушылардың  назарын 
қауіпсіздік техникасы 
ережелерін сақтауға 
аудартыңыз. 
Аударылып түсулерді орындау 
кезінде жинақталу дағдысы 
қолданылып және бастапқа 
қалыпқа қолдың көмегінсіз 
оралу керектігін оқушыларға 
түсіндіріңіз. 
Сұраңыз: дайындық және 
арнайы жаттығулары ағзаға 
қалай әсер етеді? 

 
 

Әрбір тапсырма үшін 
кең, бос кеңістік. 
Гимнастикалық 
төсеніштер. 

 
 
 
 
 
 
 

 
Бос кеңістік, ысқырық, 
гимнастикалық 
төсеніштер. 
Акробатикалық 
жаттығуларына 
сілтеме: 
https://www.youtube.co 
m/watch?v=G38vw9xLZ 
6E 

https://www.youtube.com/watch?v=G38vw9xLZ6E
https://www.youtube.com/watch?v=G38vw9xLZ6E
https://www.youtube.com/watch?v=G38vw9xLZ6E
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  кері қарай. 
4. Тізеге тіреліп тұрудан, сол қол мен 
аяқтың сәл демеуімен денеге оңға қарай 
қозғалыс беру, солға қарай арқамен 
жұмсақ домалай отырып жинақталу және 
ұзақ тоқтамастан кері б.қ. оралу. 

  

 
 

1.2. Физикалық 
дамуға ықпал 
ететін түрлі дене 
жаттығуларында 
түйіндес 
қозғалыстарды 
жақсартады 
және орындайды 

 
 

4.1.2.2 Дене 
дамуына ықпал 
ететін түрлі 
жүйелі 
жаттығулар мен 
қозғалыстарды 
орындау сапасын 
арттыруды түсіну 
және көрсету 

Акробатиканың жеңіл элементтері  

 

Сақтандыру мен өзіндік 
сақтандыруды еске салу қажет. 
Құлаудың негізгі ережелері: 
- жинақталу   арқылы, «тегіс» 
құламау; 
- құлау кезінде демді жинақтау 
арқылы; 
- құлауды аударылып түсу 
немесе домалау арқылы аяқтау; 
- тұзу қолдарға құламау. 
Сұраңыз: Қалай  ойлайсыз, 
өзіміз үшін   қандай   пайдалы 
ақпаратқа  қол жеткіздік? 
(мысалы, біздер өз бетімізбен 
жаттығулар кешенін жасақтай 
аламыз). 
Бұл жаттығулар сізге 
күнделікте өмірде қажет болады 
ма? 
Қалай ойлайсыз, 
ойлағаныңыздың барлығы 
жүзеге асты ма? 

 
 

Әрбір тапсырма үшін 
кең, бос кеңістік. 
Ысқырық, 
гимнастикалық 
төсеніштер. 
Ғаламтор дереккөзіне 
сілтеме: Балаларға алға 
домалауды  үйрету: 
https://www.youtube.co 
m/watch?v=bIjzkeGa5c 
M 
Ғаламтор дереккөзіне 
сілтеме: Гимнастика 
https://www.youtube.co 
m/watch?v=DJwbLFhDb 
Xg 

 
https://www.youtube.co 
m/watch?v=tJLH5wwkH 
9w 

 
https://www.youtube.co 
m/watch?v=F22AjABI8 

(ЖЖ, Ж, ҚБ) Сынып жұптарға бөлінеді. 
оқушыларға акробатика элементтері 
көрсетілген карталар беріледі, соларға 
қарай отырып акробатикалық 
элементтерінің кешенін жасақтайды: 
домалаулар және орын ауыстырулар, 
«дөңгелек», шпагат, әртүрлі қолға, 
жауырынға, «қарлығаш» тұрыстары және 
т.б. Акробатикалық элементтерін 
қосарлау ұсынылады. 
Ұлдар: 
Оң (сол) аяқпен адымдай тепе-теңдік 
сақтау – аяқтарды жақындата, отырып 
тірелу – қатарынан алға екі рет домалау – 
бір тізеге тұру – отырып тірелу – артқа 
айнала отырып жауырынға тұру – алға 
айналу арқылы н.т. – 180 градусқа 
бұрылып жоғары секіру. 
Қыздар: 
Б.Қ.-н.т. – бір аяқпен адымдай, аяқтарды 
алмастырып секіру – оң (сол) аяқпен 
адымдай тепе-теңдік сақтау – бір аяқты 
алға қойып 180 градусқа бұрылу. Артқа 

https://www.youtube.com/watch?v=bIjzkeGa5cM
https://www.youtube.com/watch?v=bIjzkeGa5cM
https://www.youtube.com/watch?v=bIjzkeGa5cM
https://www.youtube.com/watch?v=DJwbLFhDbXg
https://www.youtube.com/watch?v=DJwbLFhDbXg
https://www.youtube.com/watch?v=DJwbLFhDbXg
https://www.youtube.com/watch?v=tJLH5wwkH9w
https://www.youtube.com/watch?v=tJLH5wwkH9w
https://www.youtube.com/watch?v=tJLH5wwkH9w
https://www.youtube.com/watch?v=F22AjABI8LM
https://www.youtube.com/watch?v=F22AjABI8LM


30  

 

Оқу 
бағдарламасына 
сілтеме 

 
Оқу мақсаттары 

 
Сабақта ұсынылатын қызмет түрлері 

Мұғалімге арналған 
ескертулер (оқыту әдістемесі 
бойынша) 

 
Оқу ресурстары 

  айналу арқылы жауырынға тұру – арқаға 
жату – жату қалпынан «көпір» тәсілі – 
б.қ., алға екі рет домалау – артқа керіле 
жоғары секіру. 
Оқушылар біріктірілген 
комбинацияларды талқылайды және 
бағалайды, бір-бірінің қателіктерін 
түзетеді. 

 
(Т, Ж, ҚБ) Сынып бірнеше командаларға 
бөлінеді. Командалардан 10 м. 
арақашықтықта екі  оқушы 
гимнастикалық шығыршықты еденге 
тигізіп тігінен ұстап тұрады. 
Шығаршықтардың  артында 
гимнастикалық төсеніштер жатады, ары 
қарай қазықтар қойылады. Мұғалімнің 
белгісі бойынша командалардағы 
ойыншылар жүгіріп келіп шығыршықтың 
ортасынан өтеді, төсенішке келіп алға бір 
рет домалайды, қазықтарды айналып 
жүгіреді, қайтар жолында кері 
шығыршықтан өтеді, эстафетаны келесі 
ойыншыға жалғайды. 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
Гимнастикалық жаттығулармен 
айналысу кезінде оқушылардың 
назарын қауіпсіздік техникасы 
ережелерін  сақтауға 
аудартыңыз. Эстафетаны бір 
немесе екі оқушымен жәй 
қарқында  көрсетіңіз. 
Шығыршықтың бір шеті еденге 
жанасып тұруын қадағалаңыз. 
Алға домалауды  алға 
аударылып  түсумен 
алмастыруға болады. 
Сұраңыз:  Берілген эстафета 
қандай дене дағдыларын 
дамытады? 

LM 
 
 
 
 
 
 

 
Әрбір тапсырма үшін 
кең, бос кеңістік. 
Ысқырық. 
Ғаламтор дереккөзіне 
сілтеме: балалар үшін 
қозғалмалы ойындар: 
http://allforchildren.ru/ga 
mes/active3-1.php 

 
 

1.5. Өзінің және 
басқалардың 
қызметін 
жақсарту үшін 
негізгі қозғалыс 

 
 

4.1.5.5 
Қолданылатын 
бірқатар іс- 
қимылдарды, 
кеңістікті, 

Жеңіл гимнастикалық құралдармен 
жаттығулар 

 
 

Гимнастикалық саймандарда 
жұмыстану кезіндегі 
жарақаттар мен қауіпсіздік 
техникасы  туралы 
оқушылардың есіне салу қажет. 

 
 

Әрбір тапсырма үшін 
кең, бос кеңістік. 
Ысқырық. 

(Ж, Т, ҚБ) Тіреліп секірулер. Сынып 
шағын топтарға немесе жұптарға бөлініп, 
келесідей    элементтермен  жұмыстануға 
ұсыныс жасалады. Жүгіріп келіп секіріп 
тізеге  тірелу,  отырып  тірелу  және артқа 

https://www.youtube.com/watch?v=F22AjABI8LM
http://allforchildren.ru/games/active3-1.php
http://allforchildren.ru/games/active3-1.php
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әрекеттерін 
бағалауды 
дамытады 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
1.4. Өзінің және 
басқалардың 
дене 
қозғалыстарын, 
кемшіліктерін 

динамиканы және 
байланыстарды 
көрсете және 
түсіндіре отырып, 
өзінің және 
басқаларының 
іс-қимылдарды 
орындауына 
ортақтасу 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

4.1.4.4. Дене 
жаттығуларын 
шебер орындау 
үшін әлеуетті 
анықтап, 

керіле секіріп түсу. 
Нұсқалар: Сол (оң) қолмен тіреле және 
сол (оң) аяқпен итеріле жанмен 
секірулер. 

 
 
 

(Тәж, Ж, ҚБ) Тепе-теңдік жаттығулары. 
Сынып  шағын топтарға  бөлінеді, 
келесідей   жаттығуларды   орындау 
ұсынылады.   Аяқтың ұшымен жүру, 
отырып алға еңкейу, арқамен алға жүру. 
Алға алмакезек адымдар. Қолдан ұстап 
екеуден, үшеуден жанмен қозғалулар. 
Алға қозғала отырып бір аяққа секіру. Оң 
аяққа тіреле отырып сол аяқты артқа 
созу. Бір  тізеге тіреліп, қолдардың 
көмегімен тұру. Аяқтардың ұшымен 180 
градусқа бұрылу, артқа керіле секіріп 
түсу. 

 
 
 
 

(ЖЖ, Т, К, ҚБ) Оқушылар 
гимнастикалық саймандарда келесідей 
тапсырмаларды орындайды: 
1. Жұпта немесе шағын топтарда 
акробатикалық қосылыстардың реттілігін 

Құрал-жабдықтарды қауіпсіз 
көтеру, орындарын ауыстыру 
және орнықтыруды 
қадағалаңыз. 
Жаттығуларды орындауда 
оқушылардың қателіктерін 
түзетіп отырыңыз. 

 
Алдымен жаттығулар   еденде 
үйретіледі,     одан     соң 
гимнастикалық  орындықтарда, 
тек содан кейін ғана сайманда 
биіктігін  өзгерте    отырып 
үйретіледі.        Берілген 
жаттығулар оқушыларға үлкен 
және кішкентай кеңістіктерде 
орын   ауыстыруларды 
тәжірибелеуге    мүмкіндік 
береді. Жұптар бір орында бес 
минуттан артық тұра алмайды. 
Топта талқылау, оқушылардың 
гимнастикалық     бөренеде 
көрсеткен қандай элементтерін 
қойылым кешенін жасақтауда 
пайдалануға болады. 

 
Қауіпсіздік техникасы ережесін 
еске салу қажет. 
Оқушылармен бірге жиі 
кездесетін қателіктерді 
талқылаңыз. 

 
 
 
 
 
 

 
Гимнастикалық кіші 
ағаш ат, төсеніштер, 
орындықтар, бөрене. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Әрбір тапсырма үшін 
кең, бос кеңістік. 
Гимнастикалық 
саймандар. 
Ғаламтор дереккөзіне 
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және әлеуетін 
анықтайды 

қозғалыстың 
күшті және әлсіз 
жақтарын 
салыстыру 

жасақтайды және жазып алады. 
2. Жасақталған қосылыстарды 
орындайды. 
3. Орындалған қосылыстарды 
талқылайды және бағалайды, бір- 
бірлерінің қателіктерін түзетеді. 

 
 

(Т, ЖЖ, Тәж) Оқушыларды екі топқа 
бөліп, жұппен әрқайсысына спорттық 
жабдықтарды орнатыңыз: екі 
гимнастикалық мата және екі орындық. 
Оқушылар жаттығуды синхронды түрде 
орындайды. Бір топ тапсырманы 
гимнастикалық маттарда орындайды, 
екінші топ гимнастикалық орындықтарда 
орындайды. Жұптар жаттығуларды 
орындағанда, қалған оқушылар оларды 
бақылап, қателерді түзету үшін кеңестер 
береді. 
Мысалы, акробатикалық тапсырма : Алға 
домалап артқа аунап жауырынға тұру , 
жатып" көпір", алға қарай секіріп тіреле 
бұрылып жоғары көтерілу.. 
Гимнастикалық орындықта: оң аяқты 
ұшымен алға үш қадам, оңға 180° 
бұрылу, бір аяқта тепе-теңдігі сақтау, 
"қарлығаш" бейнесін көрсетіп, алға екі 
қадам жылжып секіріп түсу. 

Сұраңыз: Акробатикалық 
комбинациясын жасақтауда 
немесе орындауда қандай 
қиындықтар сезіндіңіз? 
Сұраңыз: Өзіңіздің 
идеяларыңызды серіктесіңізбен 
ережеге сай әрі бір мезгілде 
орындап бере аласыз ба? 

 
Оқушыларға қауіпсіздік 
ережесін түсіндіріңіз. 
Оқушыларға түсіндіріңіз, 
жаттығуларды орындау кезінде 
синхронды  орындауға 
тырысыңыз. 
Жаттығулар барысында 
жіберілген қателіктерді 
талқылаңыз. 
Сұраңыз: Бұл тапсырманы 
орындай сізге қиындық 
туғызды ма.? Жаттығулар 
орындау кезінде қандай 
қиындықтарға тап болдыңыз. ? 

сілтеме: 
http://finishfirst.ru/books/ 
gimnastika/ukrana-m.l.- 
shlemina-a.m.- 
gimnastika.html 

 
 
 

Әрбір тапсырма үшін 
кең, бос кеңістік. 
Гимнастикалық 
саймандар 

     

http://finishfirst.ru/books/gimnastika/ukrana-m.l.-shlemina-a.m.-gimnastika.html
http://finishfirst.ru/books/gimnastika/ukrana-m.l.-shlemina-a.m.-gimnastika.html
http://finishfirst.ru/books/gimnastika/ukrana-m.l.-shlemina-a.m.-gimnastika.html
http://finishfirst.ru/books/gimnastika/ukrana-m.l.-shlemina-a.m.-gimnastika.html
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2.2. Команда 
жетекшісінің 
рөлін кезектесіп 
орындау арқылы 
мақсаттарға қол 
жеткізу үшін өз 
бетімен және 
бірлесе жұмыс 
істейді 

 
4.2.2.2 
Көшбасшылық 
рөлдерімен 
кезектесіп 
алмасып, әрекет 
мақсаттарына қол 
жеткізу үшін өз 
бетінше және 
топта жұмыс істей 
білу 

Гимнастикалық құралдарға 
бағытталған тапсырмалар 

 
Эстафетадан өту мен 
қауіпсіздік   техникасы 
ережелерінің сақталуына назар 
аударыңыз. Үлгі ретінде 
эстафетаны бір немесе екі 
қабілетті оқушымен жәй 
қарқында көрсетіңіз. Назар 
аударыңыз,  секіртпелер 
керілулі қалыпты еденнен 10- 
20см. биіктікте болуы керек. 
Сұраңыз. Әділ ойын ережесін 
сақтау маңызды ма? 
Берілген ойын кезінде қандай 
қиындықтар кездесті? 

 
Кең, бос кеңістік. 
Гимнастикалық 
төсеніштер, фишкалар, 
жалаушалар, 
секіртпелер. 

(Т, Ж, ҚБ) Сынып екі командаға 
бөлінеді, бір-бірінен 4-5 м. 
арақашықтықта командалар екі лекке 
сөре сызығына келіп орналасады. 
Мұғалімнің белгісі бойынша лекте 
бірінші тұрған оқушы қолына секіртпені 
алып, алдын-ала белгіленген жерге 
(фишка, доп, төсеніш) дейін жүгіріп 
барып, оны айналып кері сөре сызығына 
оралады. Лектегі екінші ойыншы 
секірпені екінші жағынан ұсатайды да 
өздерінің легін бойлай, секіртпені лекте 
секіріп тұрған ойыншылардың аяғының 
астынан сүйретіп шығады. Лектің соңына 
жеткен соң бірінші ойыншы лекте соңғы 
тұрған ойыншының артына орналасады, 
ал екінші ойыншы секіртпені ұстап 
белгіленген жерді жүгіріп айналып келіп 
осы әрекетті келесі ойыншымен бірге 
қайталайды. 
Эстафетаны бірінші болып аяқтаған және 
аз мөлшерде қателіктер жіберген команда 
жеңіске жетеді. 

   
(К, ҚБ) Оқушыларды екі топқа бөліңіз, 
олар өз ішінде екі топқа бөлініп, бір- 
бірінен 10 м қашықтықта қарсы 
колонналарға сапқа тұрғызылады. Әрбір 
ойыншы кең аумақты орнын таңдайды. 

Гимнастикалық жаттығулармен 
айналысу кезінде оқушылардың 
назарын қауіпсіздік техникасы 
ережелерін сақтауға 
аудартыңыз. Допты жалғаған 
ойыншы         лектің        соңына 

Кең, бос кеңістік. 
Гимнастикалық 
төсеніштер, 
нығыздалған доптар. 
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2.5. Өзінің және 
басқалардың 
шығармашылық 
міндеттеріне 
сыни қарайды, 
қажет болған 
жағдайда, 
құрылымдық 
ұсыныстар 
жасайды 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

4.2.5.5. 
Орындаушыларға 
конструктивтік 
ұсыныстар жасау 
үшін 
шығармашылық 
тапсырмаларға 
қатысты өзінің 
сыни тұрғыдан 
көзқарасы мен 
басқаларының 
көзқарастарын 

Ойыншылардың арасындағы қашықтық- 
70 см. бағаналардың ортасында 
гимнастикалық мат қойылады. Кіші 
топтардың бірінің капитандары 
(бағыттаушылар) толтырылған доп 
алады. Мұғалім белгісі бойынша капитан 
допты бастан асырып артқа шалқайып өз 
тобынадағы екінші ойыншыға береді. Ол 
кері қарай алға еңкейіп аяқтың арасынан 
өткізіп үшінші ойыншыға береді. 

 
Соңғы ойыншы, допты алып, онымен 
алға қарай жүгіреді; матқа жүгіріп, алға 
аунап доптыттаушыға қолдарындағы 
допты береді. Өзі шетке шығады.. Екінші 
лектің ойыншылары да тапсырманы 
орындайды. Тапсырманы бірінші 
орындайтын команда жеңеді. 

 
(Б, ҚБ) Нығыздалған доппен аралас 
эстафета: Белгі бойынша лектегі 
бағыттаушылар артқа шалқая 
нығыздалған допты бастан асыра 
артындағы келесі ойыншыға жалғайды. 
Екінші ойыншы допты қабылдап алып, 
алға еңкейіп аяқтың арасынан келесі 
ойыншыға жалғайды және солай 
жалғасады. Соңғы ойыншы допты 
қабылдап алған соң, доп алып алға 
жүгіреді,       гимнастикалық     төсенішке 
жүгіріп   жеткен   соң   жанымен   бір  рет 

орналасады. Гимнастикалық 
төсеніштерді түзетіп тұру үшін 
бір оқушыны қасына қою 
қажет. 
Сұраңыз: Берілген эстафета 
қандай дене қасиеттерін 
дамытады? 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Гимнастикалық жаттығулармен 
айналысу кезінде оқушылардың 
назарын қауіпсіздік техникасы 
ережелерін сақтауға 
аудартыңыз. Алдымен, 
оқушыларға  берілген 
тапсырмаларды жәй қарқынмен 
орындап көрулеріне мүмкіндік 
беріңіз. «Көпірше» 
гимнастикалық элементін 
техникасына сай орындалуын 
қадағалаңыз. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Кең, бос кеңістік. 
Гимнастикалық 
төсеніштер, 
шығыршықтар, 
конустар. 
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Оқу 
бағдарламасына 
сілтеме 

 
Оқу мақсаттары 

 
Сабақта ұсынылатын қызмет түрлері 

Мұғалімге арналған 
ескертулер (оқыту әдістемесі 
бойынша) 

 
Оқу ресурстары 

 біріктіру аударылып түсуді орындай, одан соң 
жүгіруді жалғастырады, қарсы тұрған 
лектің бірінші тұрған ойыншысына 
жүгіріп жетіп допты соған ұстатады. Бұл 
лектегі ойыншылар да осы әрекетті 
қайталайды. Эстафетаны бірінші болып 
бітірген лек жеңіске жетеді. 

 
(Т, Ж, ҚБ) Мұғалім сыныпты 2-4 
командаға бөледі де гимнастикалық 
эстафета өткізеді. Әр команданың 
алдында екі гимнастикалық төсеніштер 
төселеді. Мұғалімнің белгісі бойынша 
бірінші ойыншылар гимнастикалық 
төсенішке дейін жүгірі жетіп, шалқалап 
жату қалпынан гимнастикалық 
«көпіршені» көрсетеді. Одан соң 
гимнастикалық шығыршыққа дейін 
жүгіріп жетіп қолға алады да жермен 
дөңгеле алып жүру арқылы конустарға 
дейін жетеді, кері оралу жолында 
шығыршықты қолына алып жүгіріп келіп 
орнына қояды, өзінің командасына 
жүгіріп келіп эстафетаны келесі 
ойыншыға жалғайды. Тапсырмаларды тез 
орындап шыға алған команда жеңіске 
жетеді. 2-3 рет қайталау. 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

Нұсқалар: «Көпіршені» 
орындауды жауырынға тұрумен 
ауыстыруға, эстафетаға алға 
домалау және жанмен 
аударылып түсуді орындауды 
қосуға болады. шығыршықты 
өзінен асыра кем дегенде үш 
рет айналдыру қажеттілігіне 
назар аударыңыз. 
Сұраңыз: берілген эстафетада 
сіз тағы да қандай 
гимнастикалық жаттығулар 
ұсына аласыз? 

 
 
 
 
 
 

 
Кең, бос кеңістік. 
Ысқырық, доптар, 
гимнастикалық 
орындықтар. 
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бойынша) 

 
Оқу ресурстары 

  (ЖЖ, К, Ж, ҚБ) Кез-келген затты төбеге 
қойып лабиринттен өту. Лабиринт 
орташа есеппен 20 метр болуы қажет. 
1. Тура жүру (3 м); 
2. Оңға қарай, жанмен (3 адым); 
3. Солға қарай, жанмен (3 адым); 
4. Сол аяқпен адым, аяқтарды түзеп алға 
еңкейе отыру, Б.Қ. (2 адымнан); 
5. Оң аяқпен адым, аяқтарды түзеп алға 
еңкейе отыру, Б.Қ. (2 адымнан); 
5. «Арқанмен» жүріп өту (еденге сызық 
сызылады) (3 м); 
6. Гимнастикалық орындықпен жүріп өту 
(2м); 

 
 
 
 

Гимнастикалық жаттығулармен 
айналысу кезінде оқушылардың 
назарын қауіпсіздік техникасы 
ережелерін  сақтауға 
аудартыңыз. Лабиринтті еденге 
бормен сызуға болады. 
Тапсырмаларды техникалық 
дұрыс орындалуын 
қадағалаңыз. 
Сұраңыз: Бұл жаттығуда нені 
өзгертіп, қосар едіңіз? 
Гимнастикада қозғалыс 
реттілігін жоспарлау сізге неге 
қажет екендігін айтып бере 
аласыз ба? Біз үшін бұл 
тапсырмада басқа қауіпсіздік 
ережелері керек пе? 
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Дене шынықтыру. Бастауыш мектеп. 4 сынып 

4 бөлім. Қазақтың қозғалмалы ойындары 

Алдын ала білімдер 
Білім алушылардың, дене шынықтыру сабақтарында алдыңғы сыныптарда немесе сабақтан тыс уақытта алған қазақтың ұлттық ойындары 
туралы білімдері бар. 
Контекст 
Бұл бөлімде білім алушылар ынтымақтастық пен әділ ойынды дамыта, қозғалмалы және зияткерлік ойындарын қолдану арқылы қазақтың 
ұлттық ойындарымен танысады. 
Бұл бөлімнің тілдік мақсаты 
Білім алушыларға арналған ғылыми/академиялық тілде жазылған тілдік мақсат мысалы оқушыларға осы бөлімнің пәнді меңгеру 
мақсаттарына жетуге көмектесу үшін төменде беріліп отыр. 

Оқудың тілдік мақсаты Пәндік лексика және терминология Диалогқа/жазуға арналған пайдалы 
Білім алушылар: 
 Қазақтың ұллтық ойындары туралы 

білімдерін талқылайды және көрсетеді. 

Мыналарды қамтиды: 
 «Көкпар», «Қыз қуу» (шабандоз, 

жылқы); 
 «Тоғызқұмалақ» (құмалақ, тұздық, отау, 

атсырау); 
 «Ақ пен қара асық»; 
 қауіп, қауіпсіздік; 
 команда, қарсылас, шабуыл, қорғаныс; 
 ереже; баға, әділ ойын. 

Талқылауға арналған сұрақтар: 
 Ойынды өткізу кезінде қауіпсіздік 

ережелерін сақтау неліктен маңызды? 
 Отансүйгіштік пен әділ ойынды қалай 

түсінесіз? 
 «Көкпар» ойыны қандай дене 

қасиеттерін дамытады? 
 Қыз қуу», «Теңге алу», «Жамбы ату» 

қазақтың ұлттық ойындарының 
айырмашылығы қандай? 
 Сіздің әрекетіңіз ойынның нәтижесіне 

қалай әсер етті? 
 Әділ ойынның ережесін сақтау маңызды 

ма? 
 Бұл ойынға қандай өзгеріс енгізер едіңіз? 
 Ойын кезінде өздеріңіздің 

шығармашылық қабілеттеріңізді қалай 
қолдандыңыздар? 

 Берілген ойында бірлескен шешім 
қабылдай алдыңыздар ма? 
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   Өздеріңіздің және басқалардың 
шығармашылық қабілеттері мен 
идеяларын біріктіре алдыңыздар ма? 

Жоғарыда «Тілдік мақсат » басқа тілдік мақасаттарды қалыптастыру үшін және тілдік оқу масаттары бойынша қосымша бағдарларды білім 
беруге және академиялық тілді меңгеруге қолданылады. 
Қысқаша мазмұн 
Бұл бөлімде білім алушылар қазақтың ұлттық ойындарымен танысуды жалғастырып, қозғалмалы және зияткерлік ойындарды ойнайды, әділ 
ойын мен ынтымақтастықты дамытады. Жеке және топтық жаттығуларда отансүйгіштік пен әділ қарсыластық көрсетеді. Ойынға қатысудың 
түрлі мүмкіндіктерін зерттейді және салыстырады. 

 

Оқу 
бағдарлам 

асына 

 
Оқу мақсаттары 

 
Сабақта ұсынылатын қызмет түрлері 

Мұғалімге арналған ескертулер 
(оқыту әдістемесі бойынша) 

 
Оқу ресурстары 

  Қазақтың қозғалмалы ойындары   

  (Т, ЖЖ, Ж, ҚБ) «Көкпар». Бұл ойында 
оқушылар тең екі командаға бөлінеді. Әр 
командада оқушылар ішінен екі адамнан 
жұптар түзуі қажет. Жұптарда, бір оқушы 
«жылқы» рөлінде, ал екіншісі «шабандоз» 
рөлінде болады. Әр ойын басталар 
алдында доп қандай командада болатынын 
анықтау қажет. Шеңбер ортасына екі 
команданың капитандары шығады, кім 
кімді шеңбер немесе сызық сыртына бір 
қолымен тартып алса, сол командада доп 
болады. «Шабандоздар» және 
«жылқылар» рөліндегі оқушылар ойын 
барысында бір қолдарымен бір-бірін ұстап 
жүрулері керек. Тек шабандоздар ғана 
екінші қолымен допты алып және келесі 
шабандозға бере алады. Белгі бойынша 
«жылқыларымен» «шабандоздар» жүгіріп 

Мұғалімге осы ойында қауіпсіздік Үлкен ойын кеңістігі. 
2.7. 4.2.7.7. Топтық техникасының сақталуына айрықша Волейбол добы, 
Физикалы және дербес дене назар аудару керек. Ойын басталар шеңберлер, бор, 
қ қимылдарында алдында мұғалім ойынның шығу мұғалім ысқырығы. 
жаттығула патриоттық тарихымен ережелерін айқын «Көкпар» қазақтың 
р кезінде сезімін, өзара іс түсіндіруі тиіс. ұлттық ойынына 
жеке және қимылдар мен Ойында кеудеше пайдаланған сілтеме: 
топтық адал жақсы. Бұл төрешінің жұмысын https://www.youtube.co 
тапсырма бәсекелестікті едәуір жеңілдетеді. m/watch?v=JfD8NaHM 
ларды көрсету Сұраңыз: Ойынды өткізу кезінде 4Hg 
орындау  қауіпсіздік ережелерін сақтау  

барысынд  неліктен маңызды? Отансүйгіштік  

а топпен  пен әділ ойынды қалай түсінесіз?  

жұмыс  «Көкпар» ойыны қандай дене  

істеп, әділ  қасиеттерін дамытады?  

жарыса    

біледі,    

патриотты    

https://www.youtube.com/watch?v=JfD8NaHM4Hg
https://www.youtube.com/watch?v=JfD8NaHM4Hg
https://www.youtube.com/watch?v=JfD8NaHM4Hg
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қ сезімін 
дамытады 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
3.5. 
Мектептен 
тыс және 
мектеп 
ішіндегі 
физикалы 
қ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
4.3.5.5. Дене 
қимылдарына 
қатысудың түрлі 
мүмкіндіктерін 
зерттеу және 
салыстыру, оларға 
қатысу 

келіп және допты қарма-қарсы жақтағы 
шеңберге салуы керек. Допты салған 
команда ұпай алады. Ең көп ұпай жинаған 
команда жеңіске жетеді. 

 
 

(Б, ЖЖ, ҚБ) «Қыз қуу». Бұл ойында 
сыныптың ұлдары мен қыздары қатысады, 
олар жұптармен «аттармен» 
(гимнастикалық таяқшалар) жарысады. 
Ойынның бірінші жартысында қызды ұл 
қуады және егер қашықтық соңына дейін 
қуып жетсе, онда оның иығына қолын 
тигізеді; ойынның екінші жартысында қыз 
және ұл рөлдерін ауыстырады. Қыз өзінің 
серіктесін (ұлды) қуып жетуге тырысады 
және жеткен жағдайында оның иығына 
қолын тигізеді. Шабу қашықтығы спорт 
залды 1 айналу. Қашықтық соңында 
бұрылу орнын белгілейтін жалауша 
орналытады. Қыз (ал қайтар бетте ұл) 
сөрені 2 немесе 3 м алда бастайды. 

 
 
(Т, Ж, ҚБ) «Балапандар». Оқушылар үш 
топқа бөлінеді. Әр топта – «күрке тауық» 
және оның «балапандары» болады. 
Санамақ  арқылы  таңдалған  үш  «лашын» 
«балапандарға» алақандарын тигізіп, 
ойыннан          шығарады.          Үш        топ 
«балапандар», «күрке тауықтың» соңынан, 

 
 
 
 
 

Мұғалім,  берілген   ойындағы 
қауіптерді  ескере    отырып, 
қауіпсіздік    ережелерінің 
сақталуына аса көңіл бөлуі керек. 
Ойын ережесін оқушылардың 
естеріне сала кетіңіз: 
- ойын кезінде қбұрылуға, қарауға 
болмайды; 
- тақия ұстаған оқушы жүргізушіні 
шеңбер бойымен өзінің орнына дейін 
ғана қуып жетеді. 
Сұраңыз: Ойынды өткізу кезінде 
қауіпсіздік ережелерін сақтау 
неліктен маңызды? Отансүйгіштік 
пен әділ ойынды қалай түсінесіз? 
Берілген ойын қандай дене 
қасиеттерін дамытады? 

 
Мұғалім, берілген ойындағы 
қауіптерді ескере отырып, 
қауіпсіздік ережелерінің 
сақталуына аса көңіл бөлуі керек. 
Ойынды бастар алдында оқушыларға 
ойын   ережелерін   түсіндіру   керек. 
Сонымен  қатар,  мұғалім  «қыз  қуу» 

 
 
 
 
 

Үлкен, бос кеңістік, 
тақия. 
«Казахские народные 
игры» интернет 
ресурсына сілтеме: 
http://igrushka.kz/vip83 
/kazigr1.php 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Үлкен, бос  кеңістік. 
Гимнастикалық 
таяқшалар, конустар, 
жалаушалар. 
«Қыз қуу» қазақтың 
ұлттық ойынына 
сілтеме: 

http://igrushka.kz/vip83/kazigr1.php
http://igrushka.kz/vip83/kazigr1.php
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Оқу 
бағдарлам 

асына 

 
Оқу мақсаттары 

 
Сабақта ұсынылатын қызмет түрлері 

Мұғалімге арналған ескертулер 
(оқыту әдістемесі бойынша) 

 
Оқу ресурстары 

қызметтер 
ге қатысу 
үшін 
мүмкіндік 
терін 
анықтайд 
ы және 
ұсынады 

мүмкіндіктерін 
алу жолдары 
қарастыру 

бір-бірінің   қолдарынан   ұстап қозғалады. 
«Күрке тауық» жүріп келе жатқанда түрлі 
бұрылыстар жасап, «балапандарды» 
соңынан  ертеді.  Осы  кезде  тізбек үзілсе, 
«лашындар» шабуылдайды. Балапандар 
қайтадан тізбекке тұруға тырысады. 

ойынын мысалмен көрсете алатын 
белсенді оқушыларға мүмкіндік 
беруі     қажет. Гимнастикалық 
таяқшаның орнына басқа құрал- 
сайманды пайдалануға болады. 
Сұраңыз: Қыз қуу», «Теңге алу», 
«Жамбы ату» қазақтың ұлттық 
ойындарының айырмашылығы 
қандай? 

https://www.youtube.co 
m/watch?v=kI- 
AjeY_ot4 

    
Мұғалім, берілген ойындағы 
қауіптерді ескере отырып, 
қауіпсіздік ережелерінің 
сақталуына аса көңіл бөлуі керек. 
Ойынды бастар алдында оқушыларға 
ойын ережелерін түсіндіру керек. 
«Күрке тауық» «лашын» 
шабуылдаған кезде ғана қолын тигізе 
алады. 
Сұраңыз: Сіздің әрекетіңіз ойынның 
нәтижесіне қалай әсер етті? Әділ 
ойынның ережесін сақтау маңызды 
ма? Берілген ойын сізге несімен 
ұнады? 

 
Үлкен, бос кеңістік, 
тақия. 
«Казахские народные 
игры» интернет 
ресурсына сілтеме: 
http://igrushka.kz/vip83 
/kazigr1.php 

 4.2.5.5. Ұлттық зияткерлік ойындар   

2.5. Орындаушыларға (ЖЖ, ҚБ) «Тоғызқұмалақ» ойынындағы 
негізгі ережелерді қарастырыңыз. 
Ойынның мақсаты – ойыншы өз 
серіктесіндегі 81 тастан көбірек жеңу 
екендігін түсіндіріңіз. Ойыннан кейін олар 

Мұғалімге, оқушылардың Тоғызқұмалақ тақтасы 
Өзінің конструктивтік ынталарын арттыру үшін, осы және құмалақтар. (әр 
және ұсыныстар жасау зияткерлік ойын туралы қызықты жұпқа). 
басқалард үшін ақпарат беріп, көрсету керектігі «Тоғызқұмалақ» 
ың шығармашылық ұсынылады. Ойынды өткізу ойынының ережесіне 

https://www.youtube.com/watch?v=kI-AjeY_ot4
https://www.youtube.com/watch?v=kI-AjeY_ot4
https://www.youtube.com/watch?v=kI-AjeY_ot4
http://igrushka.kz/vip83/kazigr1.php
http://igrushka.kz/vip83/kazigr1.php
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Сабақта ұсынылатын қызмет түрлері 

Мұғалімге арналған ескертулер 
(оқыту әдістемесі бойынша) 

 
Оқу ресурстары 

шығарма 
шылық 
міндеттері 
не сыни 
қарайды, 
қажет 
болған 
жағдайда, 
құрылымд 
ық 
ұсыныста 
р жасайды 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2.6. 
Эмоцияла 
р, көңіл- 
күйлер 
және 
тақырыпт 
арды 

апсырмаларға 
қатысты  өзінің 
сыни тұрғыдан 
көзқарасы  мен 
басқаларының 
көзқарастарын 
біріктіру 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
4.2.6.6. Белгілі бір 
тақырыптарды, 
көңіл күйлер мен 
эмоцияларды 
жеткізу үшін 
бірқатар 
композициялық 
идеяларды 
анықтау және 
құрау 

пайдаланылған тактиканы және ойынды 
жақсарту бойынша стратегияларды 
талқылайды. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
(Т, ҚБ) Сынып 4-5 оқушыдан тұратын 
бірнеше топқа бөлінеді де, топпен 
тоғызқұмалақ ойынын ойнайды. Екі топқа 
бір тақта. Әр жүрістің алдында, 
команданың ойыншылары, жүретін 
жүрістерінің дұрыс екендіктері туралы 
бір-бірімен талқылайды. 

 
 
(Б, ЖЖ, ҚБ) «Ақ пен қара асық». Екі 
ойыншы ойнайды, бірі ақ асықтармен, 
екіншісі- қарамен. Ойынның басында әр 
біреуінде 12 асықтан. Ойынның мақсаты – 
қарсыластың барлық асықтарын алу 
немесе олардың жүрістерін шектеу. 64 
текшесі бар, ұяшықтары 8*8 ойын 

бойынша нұсқаулар алу үшін оқу 
ресурстарын қараңыз. 
Сұраңыз: Бұл ойынға қандай өзгеріс 
енгізер едіңіз? 
Ойын кезінде өздеріңіздің 
шығармашылық қабілеттеріңізді 
қалай қолдандыңыздар? 

 
 

Келесі құралдарды пайдалануға 
болады: 
Құмалақтардың орнына – 
умаждалған қағаз, кеглдер 
(пластикалық бөтелке), тақтаның 
орнына – алаңда бормен ұяшықтар 
сызып. 
Сұраңыз: Өздеріңіздің және 
басқалардың шығармашылық 
қабілеттері мен идеяларын біріктіре 
алдыңыздар ма? 

 
Берілген ойын «Дойбы» ойыны 
сияқты оналады. Жұптарда, 
оқушыларды өз білімдері және 
тәжірибелерімен бөлісуді сұраңыз. 
Ойынның соңында тиімді болған ең 
негізгі стратегиялар мен 
тактикаларды талқылаңыздар. 
Сұраңыз: Өздеріңіздің және 
басқалардың шығармашылық 

сілтеме: 
http://soyle.kz/article/vi 
ew?id=176 
Оқыту бейнесі: 
https://www.youtube.co 
m/watch?v=IwD_8vqU 
2k0 

 
 

Зияткерлік 
ойындар(ойын 
тарихы): 
http://sportwiki.to/%D0 
%98%D0%BD%D1%8 
2%D0%B5%D0%BB% 
D0%BB%D0%B5%D0 
%BA%D1%82%D1%8 
3%D0%B0%D0%BB% 
D1%8C%D0%BD%D1 
%8B%D0%B5_%D0% 
B8%D0%B3%D1%80 
%D1%8B 

 
Үлкен, бос кеңістік, 
умаждалған қағаз, 
кеглдер, бор. 
Қазақтың ұлттық 
ойындарына сілтеме: 
https://www.youtube.co 
m/watch?v=FfFZmY4F 

http://soyle.kz/article/view?id=176
http://soyle.kz/article/view?id=176
https://www.youtube.com/watch?v=IwD_8vqU2k0
https://www.youtube.com/watch?v=IwD_8vqU2k0
https://www.youtube.com/watch?v=IwD_8vqU2k0
http://sportwiki.to/%D0%98%D0%BD%D1%82%D0%B5%D0%BB%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%82%D1%83%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B5_%D0%B8%D0%B3%D1%80%D1%8B
http://sportwiki.to/%D0%98%D0%BD%D1%82%D0%B5%D0%BB%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%82%D1%83%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B5_%D0%B8%D0%B3%D1%80%D1%8B
http://sportwiki.to/%D0%98%D0%BD%D1%82%D0%B5%D0%BB%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%82%D1%83%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B5_%D0%B8%D0%B3%D1%80%D1%8B
http://sportwiki.to/%D0%98%D0%BD%D1%82%D0%B5%D0%BB%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%82%D1%83%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B5_%D0%B8%D0%B3%D1%80%D1%8B
http://sportwiki.to/%D0%98%D0%BD%D1%82%D0%B5%D0%BB%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%82%D1%83%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B5_%D0%B8%D0%B3%D1%80%D1%8B
http://sportwiki.to/%D0%98%D0%BD%D1%82%D0%B5%D0%BB%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%82%D1%83%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B5_%D0%B8%D0%B3%D1%80%D1%8B
http://sportwiki.to/%D0%98%D0%BD%D1%82%D0%B5%D0%BB%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%82%D1%83%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B5_%D0%B8%D0%B3%D1%80%D1%8B
http://sportwiki.to/%D0%98%D0%BD%D1%82%D0%B5%D0%BB%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%82%D1%83%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B5_%D0%B8%D0%B3%D1%80%D1%8B
http://sportwiki.to/%D0%98%D0%BD%D1%82%D0%B5%D0%BB%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%82%D1%83%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B5_%D0%B8%D0%B3%D1%80%D1%8B
http://sportwiki.to/%D0%98%D0%BD%D1%82%D0%B5%D0%BB%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%82%D1%83%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B5_%D0%B8%D0%B3%D1%80%D1%8B
https://www.youtube.com/watch?v=FfFZmY4Fm9I
https://www.youtube.com/watch?v=FfFZmY4Fm9I
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(оқыту әдістемесі бойынша) 

 
Оқу ресурстары 

көрсету 
үшін 
бірқатар 
құрылымд 
ық 
идеяларды 
дамытады 

 тақтасында ойнайды. Қара асықтары бар 
ойыншы , бірінші болып жүреді. 

 
 
 
 
 
 
 
 

Одан кейін ойыншылар кезектесіп жүреді. 
Жүрісті өткізуге болмайды. Жүріс асықты 
бір текшеден келесі текшеге жүруден 
тұрады. 

 
(Т, ҚБ) Сынып 4-5 оқушыдан тұратын 
бірнеше топқа бөлінеді де, топпен «Ақ пен 
қара асық» ойынын ойнайды. Екі топқа бір 
тақта. Әр жүрістің алдында, команданың 
ойыншылары, жүретін жүрістерінің дұрыс 
екендіктері туралы бір-бірімен 
талқылайды. 

қабілеттері мен идеяларын біріктіре 
алдыңыздар ма? 

 
 
 
 

 

 
 
 
 
Келесі құралдарды пайдалануға 
болады: 
асықтардың орнына – умаждалған 
қағаз, кеглдер (пластикалық 
бөтелке), тақтаның орнына – алаңда 
бормен ұяшықтар сызып. 
Сұраңыз: Берілген ойында біріккен 
шешімдер қабылдай алдыңыздар ма? 
Өздеріңіздің және басқалардың 
шығармашылық қабілеттері мен 
идеяларын біріктіре алдыңыздар ма? 

m9I 
 
 
Әр жұпқа: «Дойбы» 
ойын тақтасы, 12 ақ 
асық және 12 қара 
асық. 
«Дойбы» ойыны 
ережесіне сілтеме: 
https://www.flyordie.co 
m/games/help/checkers/ 
ru/contents.html 

 
 
 

Үлкен, бос кеңістік, 
умаждалған қағаз, 
кеглдер, бор. 

https://www.youtube.com/watch?v=FfFZmY4Fm9I
https://www.flyordie.com/games/help/checkers/ru/contents.html
https://www.flyordie.com/games/help/checkers/ru/contents.html
https://www.flyordie.com/games/help/checkers/ru/contents.html
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Дене шынықтыру. Бастауыш мектеп 4-сынып 
5-бөлім: Шаңғы/кросс/коньки даярлық негіздері 

Ұсынылатын алдын ала білімдер 
Оқушылар алдыңғы сыныптарда және сабақтан тыс алған білімдерін дене дайындығы бойынша жалпы дене дайындық дағдыларын түсінеді. 
Контекст 
Бұл бөлімде оқушыларға негізгі қозғалу дағдыларын дамыту үшін қозғалмалы ойындардың кең түрлері қарастырылған және денсаулыққа 
пайдалы жақтары көрсетілген. Оқушылар белсенді шұғылдануда салауатты өмір салтын ұстанатын негізгі ұғымдарға ие болады. 

Бұл бөлімнің тілдік мақсаты 
Оқушыларға арналған академиялық тілде жазылған тілдік мақсаттар осы бөлімнің пәнді меңгеру мақсаттарына жетуге көмектесу үшін 
төменде беріліп отыр. 
Оқудың тілдік мақсаты Пәндік лексика және терминология Диалогқа арналған сөз тіркестері 
Оқушылар: 
 Дене дайындық жүктемелері және 

қозғалмалы ойындарына байланысты 
салауатты өмір салты білімін көрсетіп 
түсіндіреді. 

Мыналарды қамтиды: 
 
 Физикалық қасиеттер, денсаулық, 

жаттығу, жүрек соғу жилігін жоғарылату, 
тыныс алу, 

 Жылжымалы сырғанау қадамы, 
бірқалыпты қадамсыз сырғанау, 
бірқалыпты екі қадамды сырғанау, 

 жүгіріс, жылдам жүгіріп сырғанау, 
ақырын жүгіріп сырғанау 

 бұлшық еттердің жұмысы, жүрек 
соғысының жылдамдығы, 

 жылдамдық, шыдамдылық, 
 бағыт, кеңістік, 
 ойын, команда, ынтымақтастық 

Талқылауға арналған сұрақтар: 
 Дене жаттығуы не үшін қажет? 
 Дене шынықтыру сабағында сіздің көңіл- 

күйіңіз жақсарады ма? 
 Шаңғы тебу кезінде сіздің қандай 

қасиеттеріңіз дамиды? 
 Шаңғы тебу кезінде сіздің тыныс алуыңыз не 

үшін жоғары болатынын айта аласыз ба? 
 Сіз дене белсенділігіңіз қалпына келуінің 

неге маңызды екенін айта аласыз ба? 
 Не үшін біз сабақ кезінде айналамыздағы 

кеңістікке назар аударып жүруіміз қажет? 
 Командалық ойын барысында 

ыннтымақтастық қажет пе? 

Басқа да тілдік мақсаттарды жазу үшін, ғылыми тілде оқытуда қолданылатын көмекші құрал, жоғарыдағы «Тілдік мақсаттарға кіріспені» 
қараңыз. 
Қысқаша мазмұны 
Бұл бөлімде оқушылар денсаулық және физикалық белсенділікті түсінуді кеңейту мақсатында бірқатар қозғалмалы ойындарға қатысады. 
Дене жүктемелері үдерісінде пайда болатын дене температурасы, тыныс алу жиілігі, жүрек жұмысы сияқты аспектілер түсіндіріледі. 
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Оқу 
бағдарламас 
ына сілтеме 

 
Оқу 
мақсаттары 

 
Сабақта ұсынылатын әрекет түрлері 

 
Мұғалімге арналған ескертулер 
(оқыту әдістемесі бойынша) 

 
Оқу ресурстары 

 Қауіпсіздік ережесі. 
Тапсырма арқылы дене шынықтыру 
компоненттерін дамыту 

 
 

3.4. 
Денсаулық 
жағдайын 
нығайтуға 
бағытталған 
бірқатар 
физикалық 
жүктемелерг 
е қатысу 
барысында 
сәйкес 
әрекет етіп, 
қиындықтар 
мен 
тәуекелдерді 
анықтайды 
және оларды 
жеңе біледі 

4.3.4.4. 
Денсаулықты 
нығайтуға ықпал 
ететін дене 
жаттығуларын 
орындау кезінде 
қиындықтар мен 
тәуекелдерді 
еңсеру үшін 
тиісті 
реакцияларды 
таңдау және 
қолдану 

(С, Ж, К, Қ) «Жылдам шаңғышы». 
Оқушылар бір қатарға сөре сызығына 
тұрады. Мұғалімнің белгісі бойынша 
барлығы қатысушылар сөре сызығынан 
шаңғымен сырғанай қозғалады. Қай 
оқушы мәре сызығына бірінші болып 
келеді, сол жеңімпаз атанады. 
Тапсырманы шаңғы таяғымен немесе 
таяқсыз сырғанау әдісімен орындаса 
болады. 

 
 
 

(Т, К, Қ) «Қарсы жүгіру эстафетасы» 
Оқушылар бірдей тең сандармен 
топтарға бөлінеді және сол команда 
ішіндегі топтар кезекпен қарама–қарсы 
тұрады. Қатысушылардың 
арақашықтығы 30-40м. Мұғалімнің 
белгісімен бірінші нөмірдегілер өзінің 

Мұғалім жоспарланатын тақырыбы 
бойынша қауіпсіздік ережесін 
түсіндіреді. Сыныпты оқушылар санына 
байланысты бірнеше командаға бөлуге 
болады. 
Сұраңыз; 
Дене жаттығуы не үшін қажет? 
Дене шынықтыру сабағында сіздің 
көңіл-күйіңіз жақсарады ма? 
Шаңғы тебу кезінде сіздің қандай 
қасиеттеріңіз дамиды? 

 
1 нұсқа. Оқушылар эстафета 

жарысында шаңғының таяғынсыз 
жарысуға болады. 
2 нұсқа. Бұл жерде бір команда 
шаңғының бір жұп таяғын ғана 
қолдана алады. Бірінші нөмірдегілер 
жалғыз жұпты таяқпен сырғанап келіп 
таяқшаны келесі екінші нөмердегілерге 
береді, екінші нөмірдегілер үшінші 

Үлкен бос кеңістік. 
Ысқырық, 
жалаушалар, уақыт 
өлшегіш, шаңғы. 
Ғаламторға сілтеме: 
https://www.youtube.c 
om/watch?v=er6g62n 
NjOQ 

 
 
 
 

Үлкен бос кеңістік. 
Ысқырық, 
жалаушалар, уақыт 
өлшегіш, шаңғы. 
Ғаламторға сілтеме: 
http://spo.1september. 
ru/article.php?ID=201 
000305 

Ұсынылған тапсырмалар арқылы оқушылардың шығармашылық қабілеттері, денсаулық пен функционалдық белсенділіктің маңыздылығы 
туралы біледі. 
Оқушылардың  төзімділігін  арттыру  үшін  таза  ауада  топтық,  жұптық  арнайы  тапсырмалар  беріледі. Осы бөлімде ұсынылған оқыту 
тапсырмалары кросс және коньки дайындық жаттығуларында пайдалануға болады. 

https://www.youtube.com/watch?v=er6g62nNjOQ
https://www.youtube.com/watch?v=er6g62nNjOQ
https://www.youtube.com/watch?v=er6g62nNjOQ
http://spo.1september.ru/article.php?ID=201000305
http://spo.1september.ru/article.php?ID=201000305
http://spo.1september.ru/article.php?ID=201000305
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3.3. 
Дене 
жаттығулар 
ын орындау 
кезінде 
тыныс алу, 
жүрек 
соғысының 
жиілігі, дене 
қызуы 
сияқты 
ағзадағы 
физикалық 
өзгерістерді 
қалай 
бақылайтын 
ын біледі 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
4.3.3.3 Дене 
қимылдарын 
орындау кезінде 
немесе 
орындағаннан 
кейін белгілі бір 
физикалық 
өзгерістерді 
көру үшін 
бірқатар 
бақылау 
стратегияларын 
қолдану 

эстафетасын екінші нөмердегілерге 
береді. Өзінің сөре сызығына жеткеннен 
кейін үшінші ойыншыға эстафетасын 
беріп жалғастырады. Соңғы бөлімде 
эстафетаны бере отырып, оқушы өзінің 
сызығынан бірінші өткен қатысушы 
жеңеді. 

 
 
 

(К, И, Ф) Учащиеся практикуются в 
упражнениях для обучения основам 
катания на коньках. 
Оқушылар канкиде сырғанаудың негізгі 
жаттығуларын орындайды. 
Ходьба на коньках. 
1. Бүйірден тіреліп аяқты кезекпен 
жылжыту. 
2. Қысқа адымдап кезекпен алға жылжу. 
3. Бүйірмен аяқты кезекпен адымдап 
шығу 
4. Екі қалмен столға тіреліп жүру. 

 
5. Тіреусіз жүру: қол екі жақта,аяқтың 
қарама қарсы қою 

 
 
Кроссовая подготовка. 
(К, П, Ф) Сыныпты жұпқа бөлініз. 
Қашықтыққа қарама қарсы кедергілер 
қойыңыз. 60-100 метр қашықтыққа 
кедергілерден өту арқылы бір бірімен 
жарысады. Мұғалімнің белгісі бойынша 

нөмердегілерге беріп ойынды 
жалғастырады. 
Сұраңыз: Шаңғы тебу кезінде сіздің 
тыныс алуыңыз не үшін жоғары 
болатынын айта аласыз ба? 

 
 

Оқушыларға ескертіңіз әр кім өз жүгіру 
сызығымен жүгіріп, бір біреуіне кедергі 
жасамау керек. 
Сұраңыз: Кедергілерден жүгіру кезінде 
жетістіктерге жету үшін қандай 
физикалық қасиеттер қажет? 

 
 
 
 
 

Оқыту кезінде бір мезгілде қадамсыз 
сырғанау қозғалыс әдістемесі тұтас 
түрде жүргізіледі. Шаңғымен 
сырғанамас бұрын қозғалысқа 
бейімделу қажет. (денені алдыға жіберіп 
еңкею, қолды алма кезек сермеу және 
денені түзу ұстау) қозғалыста және 
орнында тұрып. «Қадамсыз жүру» 
әдісінің дұрыс жүруін қадағалау. 
Сұраңыз: Шаңғымен жүгірген кезде 
сіздің тыныс алуыңыз қиындады ма? Не 
үшін қиындады? 

 
 

Қауіпсіздік ережесі бойынша нұсқама 

 
 
 
 
 

 
Үлкен бос кеңістік. 
Ысқырық, жалауша, 
шаңғы, шаңғының 
құрал-жабдықтары. 
: 
https://doc4web.ru/fiz 
kultura/obuchenie- 
prostomu-kataniyu- 
na-konkah-klass.html 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
Үлкен бос кеңістік. 
Ысқырық, жалауша, 
шаңғы, шаңғының 
құрал-жабдықтары: 
Сілтеме: 
https://doc4web.ru/fiz 
kultura/obuchenie- 
prostomu-kataniyu- 

https://doc4web.ru/fizkultura/obuchenie-prostomu-kataniyu-na-konkah-klass.html
https://doc4web.ru/fizkultura/obuchenie-prostomu-kataniyu-na-konkah-klass.html
https://doc4web.ru/fizkultura/obuchenie-prostomu-kataniyu-na-konkah-klass.html
https://doc4web.ru/fizkultura/obuchenie-prostomu-kataniyu-na-konkah-klass.html
https://doc4web.ru/fizkultura/obuchenie-prostomu-kataniyu-na-konkah-klass.html
https://doc4web.ru/fizkultura/obuchenie-prostomu-kataniyu-na-konkah-klass.html
https://doc4web.ru/fizkultura/obuchenie-prostomu-kataniyu-na-konkah-klass.html
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  қатысушылар мәре сызығына жүгіруді 
бастайды. Мәре сызығын бірінші кесіп 
өткен оқушы жеңімпас аталады. Барлық 
жүгірулер аяқталғаннан соң жұптарды 
бір бірімен алмастырыңыз. 

 
(Ж, Т, Қ) «Кім жылдам сырғанап 
өтеді» 
Оқушылар екі командаға бөлінеді. 
Командалар екі лекке сап түзейді. Әрбір 
команданың алдындағы сөреге және 
мәре сызығына дейін жалаушалар 
қойылады. Мұғалімнің белгісімен 
лектің бірінші тұрған нөмердегілер 
бірдей қадамсыз сырғанау арқылы 
жарысқа түседі. Кім бірінші болып сөре 
сызығынан өтеді, сол команда көп ұпай 
жинайды. Біріншіден кейін екіншілер 
артынан үшіншілер болып жалғасып 
кете береді. Қай команда көп ұпай 
жинайды, сол команда жеңіске жетеді. 

 
 
 
 
 

 
(Т, К, Қ) «Шаңғыдағы қырық 
аяқтылар». Оқушылар екі бірдей 
командаға бөлінеді. Шаңғышылар 
жарысты таяқсыз сырғанайды. Таяқтың 
орнына топпен бірге арқан-жіп беріледі. 
Бірінен – бірі ұстап командалар алға 

жүргізіңіз. Жаттығуды бірінші 
жарыстырмай жай орындатыңыз. 
Арақашықтықтың сақталуын 
қадағалаңыз. Егер арасындағы бір 
қатысушы қалып қойса барлық топ 
қалып қойған оқушына өздеріне қосып 
алғанша жүруге болмайды. 
Сұраңыз: Команданың ұйымдасып 
істеген жұмысының нәтижесі қандай 
болады? 

 
 
 

 
Конькимен сырғанауды бастамас 
бұрын, бір орында қозғалысқа еліктеу 
ұсынылады. (денені еңкейтіп алға жай 
қозғалып қолмен итерілу,). 
Сұраңыз: Сабақ барысында неліктен біз 
кеңістік таңдауымыз керек ? 

 
 
 

Жүгіру барысында қауіпсіздік 
ережесіне көңіл бөліңіз. 
Қозғалыс барысында эстафеталық 
таяқшаны түсіріп алса ол тоқтап алып 
содан соң жүгіруін жалғастыру керек. 
Сұраңыз: Жүгіру  кезінде дем алу 
жиілігі неліктен өседі? Денсаулыққа 
қандай пайдасы бар? 

na-konkah-klass.html 
 
 
 
 

Үлкен бос кеңістік. 
Ысқырық, жалауша, 
шаңғының құрал- 
жабдықтары, арқан- 
жіп. 
Сілтеме: 
http://azbuka- 
igr.ru/shk_vozr/winter 
_2/sorokonozhki-na- 
lyzhax 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Үлкен бос кеңістік. 
Ысқырық, жалауша, 
шаңғының құрал- 
жабдықтары, арқан- 
жіп. 

https://doc4web.ru/fizkultura/obuchenie-prostomu-kataniyu-na-konkah-klass.html
http://azbuka-igr.ru/shk_vozr/winter_2/sorokonozhki-na-lyzhax
http://azbuka-igr.ru/shk_vozr/winter_2/sorokonozhki-na-lyzhax
http://azbuka-igr.ru/shk_vozr/winter_2/sorokonozhki-na-lyzhax
http://azbuka-igr.ru/shk_vozr/winter_2/sorokonozhki-na-lyzhax
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  қарай сырғанай отырып жарысады., 
 
 
 

Сөре сызығына қай команда ережені 
бұзбай бірінші жетеді, солар жеңіске 
жетеді. 

 
(К, И, Ф) Сырғанаудың алға басу 
негіздерін үйренуге дайындық 
жаттығуларын орындаңыз. 
1. Қолды тізеге қойып екі қысқа адым 
және үшіншісі барыншы ұзақ жанға 
сырғанау. 
2. Бір аяғымен сырғып кетпестен екі 
аяғына ауысып отыру (екі орындыққа 
сырғып тұрыңыз); 
3. Бір аяқта алысқа- шырша тәрізді 
сырғу ; 

 
Кроссовая подготовка. 
(К, Г, Ф) «Қарсы эстафета ». 
Оқушыларды бірдей етіп топқа бөліңіз, 
ал топтың ішінде тең болып 30-40м 
қашықтықта бір біріне қарама қарсы 
тұрғызыңыз. 
Мұғалім белгісі бойынша бірінші 
нөмірдегі жүгірушілер эстафета 
таяқшасын жүгіріп барып екінші 
номердегі ойыншыларға ұсынады. Олар 
кері қарай сөре сызығына оралады да 
эстафеталық тақшаны үшінші 
ойыншыға өткізеді. Оыслайша бәрләк 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 

 
Үлкен бос кеңістік. 
Ысқырық, жалауша, 
шаңғының құрал- 
жабдықтары, 
эстафеталық таяқша 
конустар. 
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  топ жүгіруді аяқтағанша жалғасады. Әр 
бір ойыншы бір бағытқа қарай өз 
жүгіруін орындайды. 

  

 Аэробикалық жаттығудың пайдасы   

3.1. 
Денсаулық 
пен 
салауатты 
өмір 
салтының 
дене 
белсенділігін 
е 
маңыздылығ 
ын түсінеді 

4.3.1.1 Дене 
жаттығулары 
үшін денсаулық 
және салауатты 
өмір салтын 
маңыздылығын 
талдау және 
түсіну 

(С, Ж, К, Қ) Оқушылар 500-600 
метрлік шаңғы жолын шаңғымен жүріп 
өтеді. Мұғалімнің белгісі бойынша 
сырғанап келе жатқан оқушылар шаңғы 
жүрісін өзгертіп отырады. Оқушылар 
жазықтықта әртүрлі шаңғы жүрісінің 
техникасын көрсетеді. Шаңғымен 
сырғанауда жылдамдық темпін 
оқушылар өз дайындықтарына 
байланысты жүріп отырады. Жарыс 
барысында оқушылар үшін оңтайлы 
жылдамдықты қалай таңдауға 
болатынын білу маңызды. Сөрені аяқтар 
кезде жылдамдықты өзгерту әрбір 
оқушының жеке дайындық ерекшелігіне 
байланысты 

 
 

(Т, Ж, Қ) Сынып сапта 4  санаққа 
санала отырып, 4 командаға 4 
оқушыдан       бөлінеді. Бірінші 
нөмірдегілер жалаушаның алдына 
қарсы командаларға қарай тұрады. 
Белгі берілгеннен кейін айнала тұрған 
шаңғышылар қаша бастайды. Қуғыншы 
шаңғышы алдында тұрған шаңғышыны 
қуып жетуге тырысады. Оны қуып 
жетіп    шаңғысын    алдыңғы   шаңғыға 
тигізгеннен      кейін      ,      «Бар»    деп 

Оқушыларды орташа жарыс 
трассасында шаңғымен жүруді 
бірқалыпты жылдамдықта ұстауға 
үйрету. Оқушылармен бірге қозғалыс 
іс-әрекетінің денсаулықты нығайтуға 
пайдасы бар екендігін талқылау. 
Сұраңыз: Арақашықтықты бағындыру 
қандай қиын екенін түсіндіріңіз? Сіздің 
денсаулығыңызға берілген 
тапсырманың қандай пайдасы бар 
екенін айтып беріңіз? 

 
 
 
 
 

Оқушыларға ойын барысында 
қауіпсіздік ережесін түсіндіріңіз. Егерде 
оқушы саны көп болса жарысты екі 
жерге айналым жасап орындауға 
болады.  Мүмкіндігінше 
қатысушылардың арақашықтығын 
қадағалаңыз. 
Сұраңыз: Осы ойында қандай дене 
қасиеттерін дамытуға болады? Ойыннан 
кейін қандай шаршау сезімдерін 
байқадыңыз? 

Үлкен бос кеңістік. 
Ысқырық, жалауша, 
шаңғының құрал- 
жабдықтары 
(жүгіруде шаңғы 
тебудің классикалық 
түрі) 
Сілтеме: 
https://www.youtube. 
com/watch?v=MPwX 
526fRN8 

 
 
 
 

 
Үлкен бос кеңістік. 
Ысқырық, жалауша, 
шаңғы. 
Сілтеме: 
http://www.dvorsporti 
nfo.ru/articles/estafety 
-na-lyzhah-dlya-detej 

https://www.youtube.com/watch?v=MPwX526fRN8
https://www.youtube.com/watch?v=MPwX526fRN8
https://www.youtube.com/watch?v=MPwX526fRN8
http://www.dvorsportinfo.ru/articles/estafety-na-lyzhah-dlya-detej
http://www.dvorsportinfo.ru/articles/estafety-na-lyzhah-dlya-detej
http://www.dvorsportinfo.ru/articles/estafety-na-lyzhah-dlya-detej
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1.4. Өзінің 
және 
басқалардың 
дене 
қозғалыстар 
ын, 
кемшіліктері 
н және 
әлеуетін 
анықтайды 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

4.1.4.4. Дене 
жаттығуларын 
шебер орындау 
үшін әлеуетті 
анықтап, 
қозғалыстың 
күшті және әлсіз 
жақтарын 
салыстыру 

айқайлауы керек. Ұсталған шаңғышы 
шаңғышылардан шеттетіліп, қуғыншы 
келесі шаңғышыны қуады. Алғашқы 
шығып қалғанған ойыншы ұпайларды 
алмайды, екінші ойыншы 1 ұпай, 
үшінші - 2 ұпай; жеңімпаз 3 ұпай 
алады. Содан кейін екінші нөмірдегі 
шаңғышылар ойынды бастайды. 

 
 
 
 
 
 
 
 
(С, Ж, Қ) «Жалаушалармен шаңғы 
жарысы». Оқушыларға бір қатарға сап 
түзейді. Жалаушалар сөре сызығынан 
10-15 метр қашықтықта орналасады. 
Бірінші сызыққа қатысушыдан екі 
жалауша аз қойылады, ал екінші 
сызықта да солай қайталанады. Ойын 
бір жалауша қалғанша ойналады. 
Қатысушылар бірінші сызыққа дейін 
барып жалауша жинайды, егерде кімге 
жолауша жетпейді, ол ойыншы сөре 
сызығына қайтып оралады. Ойын 
осылай жалғасып отырады. Қай 
ойыншы жалаушаны көп жинайды сол 
жеңіске жетеді. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
Оқушылармен бірге қауіпсіздік 
ережесін талқылаңыз. Шаңғымен 
сырғанаған кезде соқтығысып қалмауды 
түсіндіріңіз. Оқушылар сапқа тұрған 
кезде арақашықтықты сақтағандары 
дұрыс болады және жалаушаларды да 2- 
3 метр арақашықтықта жерге қадаған 
дұрыс. Сұраңыз: Не үшін біз сабақ 
кезінде айналамыздағы кеңістікке назар 
аударып жүруіміз қажет? 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Үлкен бос кеңістік. 
Ысқырық, жалауша, 
шаңғы. 
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Кросс даярлығы. 
(К,Г) Оқушылар екі топқа бөліңіз. 
Бірқалыпты жүгірісте 500-600 
қашықтыққа жүгіру. Бір топ жүгіру 
жаттығуын орындаса екінші топ жүгіру 
қарқынын бақылап кері байланыс 
береді. Одан соң орындарымен 
ауысады. 

 
Конки даярлығы. 
(К, И) Ені 0,5-0,7м ұзындығы 10-15м, 
сырғу жолағын белгілеңіз. Оқушылар 
сөре сызығына тұрып , бұрылыс жасап, 
параллель конькиде дәліз бойымен 
сырғып, мүмкіндігінше тез және алысқа 
сырғуға бағыттаңыз. 

 
 
 
 
 

Кросс даярлығы . 
(И, К) «Қуып жет» ойыны. Параллель 
сызықта екі топ бір-бірінен 5-6 метр 
қашықтықта алға жылжиды. Командада 
қатысушылар санын бірдей бөліңіз. Екі 
команданың қатысушылары көрсетілген 
бағытта жүреді «Оңға» («солға») 
белгісінде, оң жақта (сол жақта) тұрған 
бағандағы команда қашады және сол 
жақтатұрған    бағанның қатысушылары 
қуып    жету    керек.        Ойын   барлық 

Оқушыларға түсіндіріңіз төзімділікті 
дамыту үшін бір қалыпты жүгіру дұрыс 
жүгіру. Қысқа қашықтыққа және алыс 
қашықтыққа жүгірудегі қарқынның 
айырмашылығын түсіндіріңіз. 

 
 
 
 

Қуғыншы қашып бара жатқан 
қатысушының кез келген денесінің бір 
жеріне қолын тигізсе жеткілікті. Қуып 
жеткен қатысушы жеткені үшін  бір 
ұпай алады. Ойын шаңғымен жылдам 
қозғалуды шапшаңдықты жетілдіреді. 
Оқушылар бұл ойында қауіпсіздік үшін 
шаңғыны таяқсыз орындайды. 
Оқушылармен бірге таза ауада 
қозғалмалы ойындардың пайдасы 
жөнінде талқылаңыз. 

 
 

Нұсқа: 
а) дәлізде сырғанау кезінде бір аяқтың 
бойымен сырғытып, оң және сол 
аяғымен ауыса аласыз; 
б) отырып сырғуға болады; 
в) дәліз бойымен жылжытыңыз. 
Таза ауада дене белсенділігінің 
артықшылықтары туралы оқушылармен 
талқылаңыз. 
Сіздің командаңыздың және қарсылас 
командасының дағдыларын 

Үлкен бос кеңістік. 
Ысқырық, жалауша, 
шаңғы. 

 
 
 
 
 

 
Үлкен бос кеңістік. 
Ысқырық, жалауша, 
шаңғының құрал- 
жабдықтары 

 
 
 
 
 
 
 

 
Үлкен бос кеңістік. 
Ысқырық, жалауша, 
шаңғының құрал- 
жабдықтары 
(жүгіруде шаңғы 
тебудің классикалық 
түрі 
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  ойыншыларды қуып жеткен соң 
аяқталады. Командалар орындарымен 
ауысады. Ойын бірнеше рет 
қайталанады. Ең көп ұпайға ие команда 
жеңімпаз болып саналады. 

салыстырыңыз.  

 Қашықтықтан өту тапсырмалары   

1.5. Өзінің 
және 
басқалардың 
қызметін 
жақсарту 
үшін негізгі 
қозғалыс 
әрекеттерін 
бағалауды 
дамытады. 

4.1.5.5 
Қолданылатын 
бірқатар іс- 
қимылдарды, 
кеңістікті, 
динамиканы 
және 
байланыстарды 
көрсете және 
түсіндіре 
отырып, өзінің 
және 
басқаларының 
іс-қимылдарды 
орындауына 
ортақтасу 

(Т, К, Тәж, Қ) «Жазықтықтағы слалом» 
Оқушылар екі топқа бөлінеді. Шаңғы 
сырғанайтын  жазықтыққа 
арақашықтығы 5-7 метр болатын 
жалауша таяқшалар қадалып қойылады. 
Мұғалімнің белгісі  бойынша 
қатысушылар шаңғымен сырғанау 
арқылы немесе екі қадаммен сырғанау 
арқылы әрбір жалаушалардан өтуі тиіс. 
Соңғы жалаушадан өткеннен кейін 
қатысушы қайтадан өз командасына 
кері қайтып келесі ойыншының 
қолынан соғып эстафетаны беруі тиіс. 
Егерде қатысушы жалаушаны құлатып 
кетсе, қайтадан барып дұрыстап орнына 
қадап кетуі тиіс. 

 
(Т, К, Қ) «Түлкі ізі» 
Сынып 2-3 команда болып жарысады. 
Табиғи және жасанды кедергілер бар 
жалаулармен белгіленген өз 
шаңғы трассасында 2-3 команда 
бәсекелеседі. Командада шаңғышы 
бағыттаушының артынан бірінің іс- 
әрекетін бірі тура ісітеуі қажет. Барлық 
кедергілерді еңсеру керек: бүйірден 
айналып, артқа қарай, солға, оңға қарай 

Бұл тапсырма шаңғымен бұрылудың 
техникаларын жетілдіру үшін, дұрыс 
сырғанаудың және екі қадаммен 
жүрудің тәсілдерін үйретеді. «Слалома» 
трассасына қосымша бірнеше 
кедергілер орнатуға болады: Шаңғымен 
сырғанап келіп еңкейіп өту үшін 
«Қақпа», «Бөрене ағаш» т,б қоюға 
болады. 

 
 

Оқушыларға қауіпсіздік ережесі 
бойынша нұсқама жүргізіңіз. Сұрақ 
қойыңыз. Сұраңыз: Сіздің қандай 
қасиеттеріңіз оң нәтижеге жетуге 
көмектесті? 
Топтық жұмыс маңызды ма? 

 
 
 
 
 
 
 

 
Конкиде сырғанау кезінде оқушыларға 

Үлкен бос кеңістік. 
Ысқырық, 
жалаушалар, шаңғы. 
Сілтеме: 
http://collegy.ucoz.ru/ 
publ/88-1-0-16846 

 
 
 
 

Үлкен бос кеңістік. 
Конустар, фишкалар, 
шаңғы. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Үлкен бос кеңістік. 

http://collegy.ucoz.ru/publ/88-1-0-16846
http://collegy.ucoz.ru/publ/88-1-0-16846
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1.3. 
Кеңістікті, 
ағынды, 
салмақты, 
уақытты 
түсінгенін 
көрсету 
арқылы 
кезектілігін 
сақтап, 
жаттығулар 
ды дұрыс әрі 
тиімді 
орындайды 

 
 
 
 
 
 
 

 
4.1.3.3 Қимылды 
орындаудың 
уақыт, кеңістік 
және бір 
қалыптылық 
туралы 
түсініктерін 
көрсететін 
бірқатар тиімді 
машықтарды 
және 
жүйеліліктерді 
түсіну және 
қолдана білу 

бұрылып немесе секіруге болады. Ойын 
мұғалімнің командасымен ғана 
басталуы керек. Бірінші мәреге жеткен 
команда жеңеді. 

 
 
 
 

Конки даярлығы. 
(К, Г, Ф) Оқушыларды екі топқа 
бөліңіз. Арақашықтығы 0,5-1,5м түзу 
жолаққа 5-6 конус орнатыңыз. Соңғы 
конустан 5-8 метр қашықтықта сөре 
сызығы сызылады. Мұғалімнің белгісі 
бойынша фишкалар арасында оң және 
сол жақтан ирелене екі аяғымен сырғып 
жүгіру. Оқушылар бірінші кедергі 
алдындағы бағытты өз бетімен таңдауы 
мүмкін. 

 
 
 
 

Конки даярлығы. 
(С,Т,ҚБ) 
Оқушыларды 5-6 адамнан тұратын 4-5 
топқа бөлінеді. Әрбір кіші топ оқытушы 
көрсеткен маршрут бойымен бір бірінің 
қолынан ұстап сырғанай бастайды. 
Топтың алдында сырғанау дағдыларын 
меңгерген   оқушы     орналастырылады. 
Екі    -    үш    шағын    топтар    «коток» 

қауіпсіздік ережесін еске салыңыз. 
Сұраңыз: Сіздің командаңыз бұл 
қашықтықты жылдам жеңе алды? 
«Жылан» әдісімен конькиде қозғалу 
күрделі элементі деп айтуға бола ма? 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

Движения учащихся должны быть 
согласованными. Следить, чтобы во 
время прохождения дистанции. 
учащиеся не разъединили свои цепочки. 
Спросите: можете ли вы сказать, почему 
вы должны следить за пространством во 
время занятий? 
Важно ли сотрудничество в команде? 
Оқушылардың қозғалыстара келісілген 
болуы керек. Қашықтықты өту кезінде 
көз жеткізіңіз. Оқушылар өз тізбектерін 
ажыратпағанын бақылаңыз. 

 
 
 

Эстафеталық жарыс кезінде қауіпсіздік 
ережесін ескертіңіз. Әрбір тапсырманы 
орындамас бұрын, бірінші асықпай 

Шаңғы  құрал- 
жабдықтары, 
конустар,    доп, 
гимнастикалық 
таяқша, арқан-жіп, 
ысқырық,   уақыт 
өлшегіш. 

 
 
 
 
 
 

 
Үлкен бос кеңістік. 
Шаңғы  құрал- 
жабдықтары, 
конустар,    доп, 
гимнастикалық 
таяқша, арқан-жіп, 
ысқырық,   уақыт 
өлшегіш. 

 
 
 
 
 
 
 

 
Үлкен бос кеңістік. 
Шаңғы құрал- 
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  шеттерінде қозғалыс бағытын 
анықтайды, қалғандары тіктөртбұрыш 
сызықтары бойымен қарама-қарсы 
бағытта сырғиды. Командалар 
қозғалысты үйлестіріп, тізбектерді 
бөлмеген кіші топ жеңеді. 

 
(Т, Ж, Қ) «Жүгіруэстафетасы» 
Оқушылар санына байланысты сынып 
2-3 командаға бөлінеді. 
1. Бірінші нөмірдегі қатысушының 
қолында доп болады.Мұғалімнің белгісі 
бойынша допты лектің соңына 
жоғарыдан береді.Лектің соңындағы 
ойыншы допты алғаннан кейін бірден 
лектен шығып алдыға қарай шаңғымен 
қозғалады. Фишканы айналып 
келгеннен кейін лектің алдына бірінші 
тұра қалып допты жоғарыдан беріп 
қайталап ойынды жалғастыра түседі. 
2. Қатысушылар екі таяғы бар бір 
шаңғымен жарысады. Алдындағы 
фишкаға дейін барып, фишканы 
айналып эстафетаны келесі ойыншыға 
береді. 
3. Мұғалімнің белгісі бойынша бірінші 
нөмірдегілер оң жақ жанымен қадамдап 
фишкаға дейін барады. Фишкадан өзіне 
ыңғайлы қадаммен айналып қайтарда 
сол жағымен қадамдап басып 
эстафетаны келесі ойыншыға береді. 
4. Жұптық жүгіріс.Жұптасқан екі 
ойыншы гимнастикалық таяқшаны 
қолдарына ұстап фишканы айнала 

көрсетіңіз. 
Сұраңыз: Эстафета жарысы кезінде 
қандай дене қасиеттері дамиды? Өз 
тобыңыздағы көшбасшы ойыншыны 
қалай бағалайсыз? Не үшін сіздің 
командаңыз жеңіліске ұшырады немесе 
жеңді? Қандай себептермен? 
Командалық жұмыста өзара көмектесу, 
ынтымақтастықта болу қаншалықты 
қажет? 

жабдықтары, 
конустар,   доп, 
гимнастикалық 
таяқша, арқан-жіп, 
ысқырық,  уақыт 
өлшегіш. 
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  жүгіріп келіп гимнастикалық таяқшаны 
екінші жұпқа береді. 
5.Эстафетаға қатысушылар жұптарға 
бөлінеді. Жұптардың аяқтарын шаңғыға 
жіппен немесе лентамен байлап қойады. 
Мұғалімнің белгісі бойынша жұптар 
фишканы айнала жарысады. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 



55  

 

Дене шынықтыру. Бастауыш мектеп. 4 сынып 

6-бөлім: Бірлескен және шытырман тапсырмалар арқылы оқыту 
Ұсынылатын алдын ала білім 
Оқушылар өткен сыныптағы дене шынықтыру сабақтары мен сабақтан тыс уақытта алған командалық ойындар дағдылары мен білімдеріне ие. 
Контекст 
Оқушылар командалық ойындарда өздерінің қимыл дағдыларын, стратегиялық ойлау және ойын үрдісі түсінігін дамытады. 

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

Тілдік оқу мақсаты Пәндік лексика және терминология Диалогқа арналған пайдалы сөз тіркестері 

Оқушылар: 
 

 Командалық ойындарда 
дене қасиеттерінің дамуы 
мен қозғалыс дағдыларын 
көрсетеді және 
талқылайды. 

Мыналарды қамтиды: 
 шығармашылық, икемділік 
 жарақат алу, ереже, қауіпсіздік 
 жүгіру, жүру 
 допты алып жүру, допты қайтару, допты 

лақтыру 
 команда, көшбасшы, бір-біріне көмектесу 
 эстафеталар 
 баламалы шешімдер, стратегия, жоспарлар 
 қозғалыс дағдылары, дене қасиеттері 
 дәлдік, бақылау, жинақылық 

Талқылауға арналған сұрақтар: 
• Неге біз тапсырманы орындау барысында техникалық 
қауіпсіздік ережелерін сақтауымыз керек? 
• Нұсқаулық беруші көшбасшы болып саналады ма? 
• Командада жұмыс істеу дағдысын қалай жақсарта 
аласыз? 
• Оқушылардың қандай әрекеті оң нәтиже алып келді? 
• Өз командаңыздың ойыншыларына қандай көмек 
көрсеттіңіз? 
 Жетекші бойында қандай дағдылар болуы керек? 

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

Қысқаша мазмұны 

Бұл бөлімде оқушылар командалық ойындар арқылы қозғалыс үйлесімдігін дамытады, дәлдік дағдыларын жақсартады. Түрлі дамытушылық 
ойындары арқылы командалық жұмыста көшбасшылық қасиеттерін көрсетеді. Қозғалыс қызметтері арқылы шығармашылық қабілеттер мен 
дағдыларын дамытады. Баскетбол элементтері бар эстафеталарда оқушылар баламалы шешімдерді қимыл идеяларында, стратегиялар мен 
жоспарларда қолданады. 
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Оқу ресурстары 

 
 

3.4. Денсаулық 
жағдайын 
нығайтуға 
бағытталған 
бірқатар 
физикалық 
жүктемелерге 
қатысу 
барысында 
сәйкес әрекет 
етіп, 
қиындықтар мен 
тәуекелдерді 
анықтайды және 
оларды жеңе 
біледі 

 
 

4.3.4.4. 
Денсаулықты 
нығайтуға ықпал 
ететін дене 
жаттығуларын 
орындау кезінде 
қиындықтар мен 
тәуекелдерді 
еңсеру үшін тиісті 
реакцияларды 
таңдау және 
қолдану 

Басқалармен ынтымақтастық және 
көшбасшылық 
(Т, ҚБ) Ойын алдында оқушылар 
командалық ойындар кезінде 
жарақаттардың себептерін түсінеді, 
қауіпсіздік     шараларын     еске     алады. 
«Айдаһар, ханшайым, ханзада» ойыны. 
Сынып тең екі топқа бөлінеді, ал мұғалім 
жүргізуші. Жүргізуші түсіндіреді: 
айдаһар ханшайымды жеңеді, ханшайым 
ханзаданы жеңеді, ал ханзада айдаһарды 
жеңеді. Командалар қарсы топқа құпия 
түрде өзара ақылдасып қай кейіпкердің 
образын көрсететіндерін анықтайды. 
Жүргізушінің   белгісі бойынша 
командалар бір сызық бойына бетпе-бет 
келіп, 1-1,5 м. арақашықтықта қатарға 
түзеледі. Жүргізуші дайындалуға пәрмен 
беріп, ойыншылар үшін «бір, екі, үш» 
санағымен бастаған бойда командалар 
өздері ақылдасып  шешкен 
кейіпкерлерінің образын көрсетулері 
керек. Мысал үшін: айдаһар образын – 
қолдарды  жоғары   көтеріп 
тырнақтарымен үрей туғызып, ханзада 
образын – жауынгердің қорғанмен және 
қылыш сермеу көрінісі, ханшайым 
образын   –   тізе   бүгіп,   иіліп сәлемдесу 
көрінісі және т.с.с. Жеңілетін кейіпкерлер 
алдына-ала     белгіленген     жерге   дейін 

 
 

Мұғалім ойын барысында 
жылдам әрі ширақ қозғалу 
керек екендіктерін және 
жарақаттар алмас үшін мұқият 
ойнауларын ескертеді. Топта 
жинақы,  ынтымақта 
жұмыстану, қарсы топтың 
көрсеткен кейіпкерлерінің 
образдарына сәйкес әрекет 
етуге шешім қабылдау секілді 
іс-әрекеттерді бағалап тұру 
қажет. 
Сұраңыз: 
Нені жетілдіруіміз керек? 

 
 

Үлкен, бос кеңістік. 
Мұғалім үшін 
ысқырық, бор, конус. 
Қозғалмалы ойынның 
ережесіне сілтеме: 
http://outdoor-play.ru 

http://outdoor-play.ru/
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2.2. Команда 
жетекшісінің 
рөлін кезектесіп 
орындау арқылы 
мақсаттарға қол 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
4.2.2.2 
Көшбасшылық 
рөлдерімен 
кезектесе 
алмасып, әрекет 

қашып жетуі керек, ал жеңетін 
кейіпкерлер оларды жеткізбей ұстап 
алулары керек, ұсталып қалған 
ойыншылар ойыннан шығарыла береді. 

 
(Б, Ж, ҚБ) «Доп жерде» ойыны. Ойынға 
барлық сынып шеңбер бойымен тұрады. 
Оның ортасына екі ойыншы орналасады. 
Дөңгелектің бойында тұрғандар бір 
немесе екі тізелеріне отырады. Оларда 
бірнеше баскетбол добы болуы қажет. 
Ортадағы екі ойыншы – «нысаналар». 
Мұғалімнің белгісі бойынша ойынға 
қатысушылар екі «нысананың» 
аяқтарына тигізу үшін допты 
домалатады. Ал, олар допты тигізбеуге 
тырысады. Егерде біреуінің аяғына доп 
тисе, ол жаңағы ойыншының орнына 
тұрады. Шеңбердің ортасында көбірек 
өнер көрсеткен ойыншы жеңімпаз болып 
саналады. Оқушыға  шеңбердің 
ортасында он секундтан көп емес уақыт 
болуға болады, егер осы уақыт 
аралығында оған доп тимесе. 

 
(Ж, ЖЖ, ҚБ) «Екі аяз» ойыны. Ойын 
алаңының қарама-қарсы жағында арасы 
10-20 м. «үй» мен «мектепті» белгілеу 
қажет. Екі жетекші - «аяз», қалған 
ойыншылар - «балалар». Балалар үйдің 

 
 
 
 

Мұғалім ойын барысында 
келесідей ережелердің 
сақталуына назар аударуы 
қажет: 
- ойын белгі бойынша 
басталады; 
- доп тиген жетекші, оған доп 
тигізген ойыншының орнымен 
ауысады; 
- допты тізеден төмен ғана 
тигізу керек. 
«Нысананың» шеңбер 
ортасында болу уақытын 
мұғалім өзі реттейді. 
Сұраңыз: 
Ойыншылардың бойында 
қандай дағдылар болу керек? 

 
 

Мұғалім ойын барысында 
келесідей ережелердің 
сақталуына назар аударуы 
қажет: 
- ойыншылар үйден «аяз бізге 

 
 
 
 

Үлкен, бос кеңістік. 
Ысқырық, волейбол 
және резин доптары. 
Қозғалмалы ойын 
ережесіне сілтеме: 
https://xn--j1ahfl.xn-- 
p1ai/library/podvizhnie_i 
gri_221055.html 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Үлкен бос кеңістік. 
Ысқырық, борлар, 
фишкалар. 
Қозғалмалы ойын 
ережесіне сілтеме: 
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жеткізу үшін өз 
бетімен және 
бірлесе жұмыс 
істейді 

мақсаттарына қол 
жеткізу үшін өз 
бетінше және 
топта жұмыс істей 
білу 

жанындағы сызыққа орналасады, ал 
алаңның ортасында көшеде «екі аяз» 
тұрады. Аяздар балаларға мынандай 
сөздермен өлеңдетеді: «Біз екі жас 
ағайын, екі аяз мықтымыз». Бір аяз, өзін 
көрсетіп: «Мен аяз - қызыл мұрын», 
екіншісі  «мен  аяз  -  көк  мұрын».  Екеуі: 
«Біздерден қорықпай, кім жолға 
шығады?». Барлық балалар жауап береді: 
«Біз қорықпаймыз, бізге аяз қорқынышты 
емес!». Осы сөздерден кейін балалар 
үйден мектепке дейін қашады. Аяздар 
оларды ұстап алуға тырысады, яғни 
оларды «қатырады». Ұсталғандар сол 
жерде тоқтайды. Сонан соң аяздар 
балаларға жаңағы сөздерді қайталайды, 
балалар да жауап береді де, үйге 
жүгіреді. Жолда ұсталып қалған 
балаларға көмектеседі, яғни оларға 
қолдарын тигізеді, сөйтіп оларды ойынға 
қосады. Аяздар балаларды тағы ұстайды, 
тұрған балаларға көмектесуге бөгет 
жасайды. Екінші рет аяздар өлеңді толық 
айтпайды, тек соңғы шумақтарын айтады. 
Екі айналымнан кейін қолға түскен 
балалар жаңа аяздарды таңдайды. Қолға 
түскендерді санайды және жіберіп қояды. 
Ойын қайтадан басталады. Жетекшілер 
де   ауыстырылады.   Ойынның   соңында 
«аяз» қатыра  алмаған  «балалар» және ең 

қорқынышты емес» деген 
сөзден кейін ғана қашып 
шығады; 
- үйден қашып шыққаннан 
кейін қашпауға немесе үйде 
тұрып қалуга болмайды, ондай 
жағдайда ойыншы ұсталған 
болып есептеледі; 
- «қатырылған» ойыншы сол 
жерде тұрып қалады. 
Сұраңыз: 
Қандай қиындықтар кездесті? 
Осыған ұқсас ойындар білесіз 
бе? 

https://xn--j1ahfl.xn-- 
p1ai/library/podvizhnie_i 
gri_221055.html 

 
 

. 
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  жақсы жүргізуші сыңарлар анықталады. 
 
(Б, Ж, ҚБ) «Бос орын» ойыны. Барлық 
сынып, жүргізушінің қатысуынсыз бір- 
бірінен жарты қадамнан қолдарын арқаға 
қойып, дөңгелекке орналасады. Жетекші 
дөңгелектің сыртында болады. Жетекші 
дөңгелекті айнала жүгіреді де, қандай 
болсын бір ойыншыны түртіп кетеді. 
Осыдан кейін басқа жаққа дөңгелек 
бойымен жүгіреді. Жетекші түртіп кеткен 
ойыншы кейін қарай жүгіріп өзінің 
орнына жетекшіден бұрын барып тұруға 
тырысады. Жолда кездесіп ойыншылар 
сәлемдеседі, бір-біріне қолдарын береді, 
тізерлеп отырады. Ал, бос орынды ала 
алмай қалған жетекші болады. 

 
 

Мұғалім ойын барысында 
келесідей ережелердің 
сақталуына назар аударуы 
қажет: 
- жетекші ойыншыны жарысқа 
шақыру үшін, оған қолын 
тигізуі керек; 
- ойыншылар дөңгелек бойымен 
жүгірген кезде ешкім оларға 
кедергі жасамауға тиісті; 
- кездескен жерде ойын шартын 
бұзбау қажет; 
- орын алмағаны жетекші 
болады. 
Сұраңыз: 
Жүргізушіге тезарада бос 
орынға ие болу үшін қандай 
дағдылар қажет? 

 
 

Үлкен бос кңістік. 
Ысқырық. 
Қозғалмалы ойын 
ережесіне сілтеме: 
http://svetlyachok40.blog 
spot.com/2014/10/blog- 
post_56.html 

 
 

2.8. Түрлі қимыл 
контекстерінен 
туындаған 
рөлдерді 
орындайды және 
олардың 
айырмашылықт 
арын түсінеді 

 
 

4.2.8.8 түрлі 
әрекеттерді 
орындау кезінде 
түрлі рөлдермен 
эксперимент 
жасайды және 
орындауға кірісу, 
олардың 

Шытырман және бірлескен 
тапсырмалар арқылы оқыту 

 
 

Мұғалім ойын барысында 
келесідей ережелердің 
сақталуына назар аударуы 
қажет: 
- «қасқырлар» «қаздарды» 
сызықты кесіп өткенге дейін 
қуады; 
- «қасқырлар» «қаздарды» тек 

 
 

Үлкен, бос кеңістік. 
Ысқырық, 
гимнастикалық 
орындықтар, 
гимнастикалық 
төсеніштер, фишкалар, 
борлар. 
Қозғалмалы ойын 

(Ж, Т, ҚБ) «Аққу-қаздар» ойыны. 
Алаңның бір жағынан сызық сызылады. 
Ол «қаз ұясы» ретінде болады. Залдың 
ортасына дәліз (коридор) жасайтын 4 
орындықтар қойылады (тау арасындағы 
жол)  оның  ені  2-3  м.  Алаңның  екінші 
жағына гимнастикалық төсеніш 
қойылады.   Олар   тау   есебінде  болады. 

http://svetlyachok40.blogspot.com/2014/10/blog-post_56.html
http://svetlyachok40.blogspot.com/2014/10/blog-post_56.html
http://svetlyachok40.blogspot.com/2014/10/blog-post_56.html
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 айырмашылықтар 
ын бағалау 

Ойынға барлық сынып, 2 ойыншыдан 
басқасы, қаз ұясына барып тұрады. Олар 
қаздар болады. Жүргізуші, «Аққу - қаздар 
далаға» деп айтады. Қаздар тау жолымен 
өтіп жайылымға шығады, серуендеп 
жүреді. «Аққу - қаздар үйге, тау артында 
қасқыр» деген уақытта, олар 
орындықтардың арасымен өте үйге 
жүгіреді. Қасқырлар оларды қуа 
жөнеледі. Ұсталып қалғандар есепке 
алынып, қайтадан ойынға қосылады. 
Осылай бірнеше қайтара ойнайды. 
«Қасқырларға» ұсталмаған «қаздар» 
жеңімпаз болып саналады. Кейін 
ұсталмағандар қасқыр сайланады. 

 
 

(Б, Тәж, Ж, ҚБ) «Секіргіш торғайлар» 
ойыны. Жерге радиусы 4-6 м. дөңгелек 
сызылады. Жетекші «мысық» 
таңдалынып, ол дөңгелектің ортасында 
болады, ал қалғандары - «торғайлар» 
дөңгелектің  сыртында  болады. 
Мұғалімнің белгісі бойынша торғайлар 
дөңгелектің іші-сыртына  секіре 
бастайды. Мысық торғайды дөңгелектен 
шықпаған кезде шап беріп ұстауы керек. 
Ұсталған  ортаға  барып  отырады немесе 
дөңгелектің      сыртындағы     орындыққа 

«тay астында қасқыр» деген 
белгіден кейін ғана аулаулары 
керек; 
- орындықтарды секіріп аттауға 
немесе үстінен жүгіруге 
болмайды; 
- қуантын ойыншылар қашқан 
ойыншыларға қолын тигізсе 
жеткілікті. 
Білім алушылардың барлығы да 
екі рөлде де өздерін сынап 
көрулері керек. 
Ойыннан кейін оқушылар 
талдау жүргізеді. 
Сұраңыз: 
Ойында қандай рөлде 
қиыншылықтар кездесті? 

 
Мұғалім ойын барысында 
келесідей ережелердің 
сақталуына назар аударуы 
қажет: 
- «мысық» «торғайларды» тек 
қана шеңбер ішінде ұстай 
алады; 
- «торғайлар» келісім бойынша 
бір немесе екі аяқпен секіруге 
тиicmi; 
- егер «торғай» ең болмаса бір 
аяғымен дөңгелекте тұрғанда 

ережесіне сілтеме: 
https://www.maam.ru/de 
tskijsad/ruskie-narodnye- 
igry-dlja-detei- 
doshkolnogo- 
vozrasta.html 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Үлкен, бос кеңістік. 
Ысқырық, борлар. 
Қозғалмалы ойын 
ережесіне сілтеме: 
https://trepsy.net/play/sta 
t.php?stat=1077 

https://www.maam.ru/detskijsad/ruskie-narodnye-igry-dlja-detei-doshkolnogo-vozrasta.html
https://www.maam.ru/detskijsad/ruskie-narodnye-igry-dlja-detei-doshkolnogo-vozrasta.html
https://www.maam.ru/detskijsad/ruskie-narodnye-igry-dlja-detei-doshkolnogo-vozrasta.html
https://www.maam.ru/detskijsad/ruskie-narodnye-igry-dlja-detei-doshkolnogo-vozrasta.html
https://www.maam.ru/detskijsad/ruskie-narodnye-igry-dlja-detei-doshkolnogo-vozrasta.html
https://trepsy.net/play/stat.php?stat=1077
https://trepsy.net/play/stat.php?stat=1077
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1.4. Өзінің және 
басқалардың 
дене 
қозғалыстарын, 
кемшіліктерін 
және әлеуетін 
анықтайды 

 
 
 
 
 

 
4.1.4.4. Дене 
жаттығуларын 
шебер орындау 
үшін әлеуетті 
анықтап, 
қозғалыстың 
күшті және әлсіз 
жақтарын 
салыстыру 

отырады. Мысық 3-4 торғайды ұстағасын 
(келісім бойынша) ұсталған торғайлардан 
мысық сайланады. Ойын бірнеше рет 
қайталанады. Епті «мысық» жеңімпаздар 
атанады. 

 
 

(Б, Ж, ҚБ) «Желаяқтар» ойыны. Сынып 
екі командаға тең бөлінеді. Екі команда 
сапқа түзеліп рет бойынша саналады сол 
арқылы әр ойыншы өзіне тән нөмірге ие 
болады. Ортаға үлкен шеңбер сызылып 
командалар шеңбер бойымен араласып 
беттерімен ортаға қарап тұрады, ал 
ортада салмағы 1-2 кг. болатын 
нығыздалған доп қойылады. Мұғалім бір 
нөмірде айтып белгі берген кезде сол 
нөмірге ие ойыншылар шеңбердің 
сыртымен жүгіре бір айналым жасайды 
да ортада тұрған допты алып кері орнына 
сап түзейді. Ортадағы допқа көбірек 
иелік еткен команда жеңіске жетеді. 

 
 
 

(Б, Ж, ҚБ) «Кесіп өту» ойыны. Сынып 
тең екі командаға бөлінеді. Алаңның екі 
шетіне командалар қарама-қарсы сызық 
бойына жиналады. Сызық - 

ұсталса, ол ұсталган болып 
саналады. 
Өткізілу орынның мүмкіндігіне 
қарай сыныпты бірнеше 
шеңберге жасақтап ойнатуға 
болады. 
Сұраңыз: 
Берілген тапсырмалар арқылы 
қандай дағдылар дамыды? 
Оқушыларға қауіпсіздік 
техникасының ережелерін 
түсіндіру керек. Мұғалім 
ойыншылардың  жүгіру 
бағыттарын алдын-ала анықтап 
беруі қажет. Оқушылар 
ойындағы өзіне қарсы сайысқа 
түскен ойыншының күшті 
жақтарын анықтайды. Допты 
жоғары көтеру қажет. 
Сұраңыз: 
Сіз командада қандай 
жұмыстану дағдысын жақсарта 
аласыз? 
Оқушылардың қандай әрекеті 
оң нәтиже алып келді? 

 
Берілген тапсырма үлкен 
төзімділікті талап ететін 
болғандықтан ойыншылардың 
жеке ерекшеліктерін назарда 

 
 
 
 
 

 
Үлкен, бос кеңістік. 
Ысқырық, борлар, 
нығыздалған доп. 
Қозғалмалы  ойын 
ережесіне сілтеме: 
http://kladraz.ru/igry- 
dlja-detei/podvizhnye- 
igry/podvizhnye-igry- 
yestafety-dlja-detei- 
nachalnoi-shkoly.html 

 
 
 
 
 
 
 

 
Үлкен, бос кеңістік. 
Ысқырық, борлар. 
Қозғалмалы ойын 
ережесіне сілтеме: 

http://kladraz.ru/igry-dlja-detei/podvizhnye-igry/podvizhnye-igry-yestafety-dlja-detei-nachalnoi-shkoly.html
http://kladraz.ru/igry-dlja-detei/podvizhnye-igry/podvizhnye-igry-yestafety-dlja-detei-nachalnoi-shkoly.html
http://kladraz.ru/igry-dlja-detei/podvizhnye-igry/podvizhnye-igry-yestafety-dlja-detei-nachalnoi-shkoly.html
http://kladraz.ru/igry-dlja-detei/podvizhnye-igry/podvizhnye-igry-yestafety-dlja-detei-nachalnoi-shkoly.html
http://kladraz.ru/igry-dlja-detei/podvizhnye-igry/podvizhnye-igry-yestafety-dlja-detei-nachalnoi-shkoly.html
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  командалардың «үйі», ал ортадағы 
кеңістік – «ағып жатырған өзен» есебінде 
болады. Мұғалімнің пәрмені бойынша 
ойыншылар   бір   аяқпен   секіру арқылы 
«өзенді»    кесіп    өтіп  қарсыластарының 
«үйіне» жиналады. Бірінші болып 
жиналған команда жеңіске жетеді, ал 
кешіккен команданың соңғы келген 
ойыншысы ойыннан шығарыла береді, 
осы ережемен командалар кері қарай 
өздерінің «үйлеріне» бағыт алады. Ойын 
осылай жалғаса береді. Шыдамдылық 
танытып командада көп ойыншылар 
қалған топ жеңіске жетеді. 

ұстаған жөн. «Өзенді» кесіп өту 
мөлшерін алдын-ала айту керек. 
Ойынның сәтті болған тұсын 
оқушылар өздері 
анықтағандары абзал. 
Сұраңыз: 
Сіз үшін ойын қиын болды ма, 
қиын болса қандай? 
Бойымызда қандай дене 
қасиетіне қажеттілік туындады? 

https://nsportal.ru/vuz/pe 
dagogicheskie- 
nauki/library/2014/04/29 
/kartoteka-podvizhnykh- 
igr-po-stepeni- 
podvizhnosti-dlya 

 
2.3. Қолайлы оқу 
ортасын құру 
үшін бірлесіп 
жұмыс істеу 
дағдыларын 
біледі және 
түсінеді 

 
4.2.3.3 Түрлі дене 
жаттығуларын 
орындауда 
қолайлы оқыту 
ортасын құру 
маңыздылығын 
мойындай 
отырып, 
идеяларды, 
ресурстар 
кеңістік 
айрмашылығын 
білу. 

Ойындардағы қиялды дамыту 
(Б, Ж, ҚБ) «Шабандоз-спортшылар» 
ойыны. Ойын алаңының ортасына үлкен 
шеңбер сызылады, ол – «аттардың» 
айналып жүгіру «манежы», ал алаңның 
екінші шетіне жерден 1м. биіктікте жіп 
керіледі, ол – «аттардың тұрағы». 
Мұғалімнің белгісі бойынша спортшылар 
ортадағы шеңберді айнала аттардың 
қозғалыстарын салады (тізені биікке 
көтеріп, аяқтарды артқа лақтырып, 
аяқтарды     түзу     алға     көтеріп   т.с.с.). 
«Манежды» бірнеше рет айналған соң 
мұғалімнің екінші белгісімен 
спортшылар «аттардың тұрағына» қарай 
жарыса   жүгіреді,   соңғы   болып   жіпке 

 
Оқушылардың қажеттіліктеріне 
қарай ойынды күрделендіруге 
болады, мысалы: «манеж» бен 
«тұрақ» арасына кедергілер 
орналастырып, шеңбер көлемі 
мен санын көбейтіп, қосымша 
құрал-саймандарды қолданып 
т.с.с. 
Сұраңыз: 
Ойын барысында қандай 
идеялар туындады? 

 
Үлкен, бос кеңістік. 
Ысқырық, борлар, 
арқан. 
Қозғалмалы ойын 
ережесіне сілтеме: 
http://ped- 
kopilka.ru/blogs/marina- 
sergevna-grach- 
va/podvizhnye-igry-dlja- 
detei-nachalgyh- 
klasov.html 

https://nsportal.ru/vuz/pedagogicheskie-nauki/library/2014/04/29/kartoteka-podvizhnykh-igr-po-stepeni-podvizhnosti-dlya
https://nsportal.ru/vuz/pedagogicheskie-nauki/library/2014/04/29/kartoteka-podvizhnykh-igr-po-stepeni-podvizhnosti-dlya
https://nsportal.ru/vuz/pedagogicheskie-nauki/library/2014/04/29/kartoteka-podvizhnykh-igr-po-stepeni-podvizhnosti-dlya
https://nsportal.ru/vuz/pedagogicheskie-nauki/library/2014/04/29/kartoteka-podvizhnykh-igr-po-stepeni-podvizhnosti-dlya
https://nsportal.ru/vuz/pedagogicheskie-nauki/library/2014/04/29/kartoteka-podvizhnykh-igr-po-stepeni-podvizhnosti-dlya
https://nsportal.ru/vuz/pedagogicheskie-nauki/library/2014/04/29/kartoteka-podvizhnykh-igr-po-stepeni-podvizhnosti-dlya
http://ped-kopilka.ru/blogs/marina-sergevna-grach-va/podvizhnye-igry-dlja-detei-nachalgyh-klasov.html
http://ped-kopilka.ru/blogs/marina-sergevna-grach-va/podvizhnye-igry-dlja-detei-nachalgyh-klasov.html
http://ped-kopilka.ru/blogs/marina-sergevna-grach-va/podvizhnye-igry-dlja-detei-nachalgyh-klasov.html
http://ped-kopilka.ru/blogs/marina-sergevna-grach-va/podvizhnye-igry-dlja-detei-nachalgyh-klasov.html
http://ped-kopilka.ru/blogs/marina-sergevna-grach-va/podvizhnye-igry-dlja-detei-nachalgyh-klasov.html
http://ped-kopilka.ru/blogs/marina-sergevna-grach-va/podvizhnye-igry-dlja-detei-nachalgyh-klasov.html
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Оқу ресурстары 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2.5. Өзінің және 
басқалардың 
шығармашылық 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
4.2.5.5. 
Орындаушыларға 
конструктивтік 

қолын тигізген «шабандоз» ойыннан 
шығарыла береді. 

 
(Ж, ЖЖ, ҚБ) «Ғарышкерлер» ойыны. 
Залдың немесе алаңнын бұрыштары мен 
жан-жақтарына 5-8 үлкен шеңберлер – 
«зымырандар» сызылады (екі, төрт 
орындық). Зымырандардың барлық саны 
ойынға қатысушылардың санынан 5-8-ге 
кем болуы қажет. Ойынға барлық 
қатысушылар залдың ортасындағы 
шеңберге тұрады. Ойынға қатысушылар 
бір-бірінің қолдарынан ұстап, мына 
сөздерді айтады: 
«Бізді үлкен зымырандар күтуде 
Қайсысын қаласақ, сонымен ұшамыз 
Ал, кешіккендерге орын жоқ!». Осыдан 
кейін бәрі де «ракетадромға» жүгіреді. 
Онда әркім әр зымыраннан орын алады. 
Орыннан құр қалғандар ойын 
бастаушыға немесе дөңгелекке келеді. 
Ал, зымыраннан орын алғандар қай 
жерлермен «ұшқандарын», нені 
көргендерін әңгімелейді. Кешіккендердің 
бәрі жиналып болғаннан кейін ойынды 
қайта бастайды. 

 
(Ж, ЖЖ, ҚБ) «Түлкі мен тауықтар» 
ойыны. Зал ортасында квадрат түрінде 
гимнастикалық орындықтар қойылады. 

 
 

Мұғалім ойын барысында 
келесідей ережелердің 
сақталуына назар аударуы 
қажет: 
- ойынды жетекшінің белгісінен 
кейін бастау керек; 
- ойыншылар «Кешіккендерге 
орын жоқ» деген жетекшінің 
пәрменінен кейін жан-жаққа 
жүгіреді. 
Қауіпсіздік шараларына ерекше 
мән беру қажет. 
Сұраңыз: 
Ғарышкер болу үшін 
денсаулығың күшті болуы 
маңызды ма? 
Осы ойында сіз қандай дене 
қасиетіңізді жетілдіріңіз? 

 
 
 
 
 

Мұғалім ойын барысында 
келесідей ережелердің 
сақталуына назар аударуы 

 
 

Үлкен, бос кеңістік. 
Ысқырық, борлар. 
Қозғалмалы ойын 
ережесіне сілтеме: 
https://xn--j1ahfl.xn-- 
p1ai/library/podvizhnie_i 
gri_221055.html 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Үлкен, бос кеңістік. 
Ысқырық, борлар, 
гимнастикалық 
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міндеттеріне 
сыни қарайды, 
қажет болған 
жағдайда, 
құрылымдық 
ұсыныстар 
жасайды 

ұсыныстар жасау 
үшін 
шығармашылық 
тапсырмаларға 
қатысты өзінің 
сыни тұрғыдан 
көзқарасы мен 
басқаларының 
көзқарастарын 
біріктіру 

Бір  жетекші   —   «түлкі»,   ал   екіншісі - 
«аңшы» сайланады,  қалған  ойыншылар - 
«тауықтар». Залдың бір бұрышында «ін» 
болады, онда «түлкі» орналасады, ал 
келесі       бұрышта       «аңшы»     тұрады. 
«Тауықтар» орындықтардың 
айналасында орналасады. Белгі 
берілгесін «тауықтар» орындыққа бір 
мініп, бір түсіп жүреді, екінші белгі 
берілгесін «түлкі» «інінен» шығып, ең 
болмағанда   бір   аяғымен   жерде тұрған 
«тауықтарды» ұстап алып, «ініне» 
апарады.  Егер  жолда  «аңшы»   кездессе, 
«тауықты» тастап, өз «ініне» қашады, ал 
ұсталган «тауық» қашып орнына барады. 
Егер  «аңшы»  «түлкіні» ұстап  алса, жаңа 
«түлкі» сайланады. Ойын осы ержемен 
қайталанады. Бірде-бір ұсталмаған 
ойыншы жеңімпаз атанады. 

 
 
 
 
 

(С, Ж, ҚБ) «Допты капитанға беру». 
Сынып екі командаға бөлінеді. Әр 
командада капитандарын сайлайды, 
шеңберге тұрады, қарсылас команданың 
алаңының соңында белгіленген 

қажет: 
- «түлкі» «тауық қораға» 
кіргенде бір «тауықты» ұстай 
алады; 
- бастаушының белгісі 
бойынша «түлкі» «тауықты» 
ұстасын, ұстамасын «тауық 
қорадан» кетуі керек; 
- орындықтың үстінде 
тұрғандар бір-біріне 
көмектесуге рұқсат, яғни бірін- 
бірі ұстап тұра алады. 
Белгілер: «тауыққа», «түлкіге», 
«аңшыға» белгілерді мұғалім 
беріп тұрады. 
Оқушыларға ойынның басқа да 
ережесін ұсыныңыз. 
Сұраңыз: 
Бүгінгі тапсырманың қиын 
тұсын айта аласыз ба? 
Түлкі образында жақсы 
нәтижеге қол жеткізген 
сыныптасыңызды атап көрсете 
аласыз ба? 

 
Ойын кезінде доп берудің түрлі 
нұсқаларын қолдану. 
Нұсқа: сол сияқты, бірақ допты 
жүргізу әдісімен. Оқушылар 
ойында доппен түрлі 

орындықтар. 
Қозғалмалы ойын 
ережесіне сілтеме: 
https://www.google.kz/u 
rl?sa=t&rct=j&q=&esrc= 
s&source=web&cd=1&c 
ad=rja&uact=8&ved=0a 
hUKEwjAgKzs7ZfXAh 
UEOJoKHZNcArgQFgg 
kMAA&url=https%3A% 
2F%2Flibrary.wksu.kz% 
2Findex.php%3Foption 
%3Dcom_docman%26ta 
sk%3Ddoc_download%2 
6gid%3D644%26Itemid 
%3D2&usg=AOvVaw11 
nC79ot06qir1MnJe8kD7 

 
 
 
 
 
 

 
Кең, бос кеңістік. 
Ысқырық, борлар, 
арқан. 
Ойын ережесіне 
сілтеме: 

https://www.google.kz/url?sa=t&amp;rct=j&amp;q&amp;esrc=s&amp;source=web&amp;cd=1&amp;cad=rja&amp;uact=8&amp;ved=0ahUKEwjAgKzs7ZfXAhUEOJoKHZNcArgQFggkMAA&amp;url=https%3A%2F%2Flibrary.wksu.kz%2Findex.php%3Foption%3Dcom_docman%26task%3Ddoc_download%26gid%3D644%26Itemid%3D2&amp;usg=AOvVaw11nC79ot06qir1MnJe8kD7
https://www.google.kz/url?sa=t&amp;rct=j&amp;q&amp;esrc=s&amp;source=web&amp;cd=1&amp;cad=rja&amp;uact=8&amp;ved=0ahUKEwjAgKzs7ZfXAhUEOJoKHZNcArgQFggkMAA&amp;url=https%3A%2F%2Flibrary.wksu.kz%2Findex.php%3Foption%3Dcom_docman%26task%3Ddoc_download%26gid%3D644%26Itemid%3D2&amp;usg=AOvVaw11nC79ot06qir1MnJe8kD7
https://www.google.kz/url?sa=t&amp;rct=j&amp;q&amp;esrc=s&amp;source=web&amp;cd=1&amp;cad=rja&amp;uact=8&amp;ved=0ahUKEwjAgKzs7ZfXAhUEOJoKHZNcArgQFggkMAA&amp;url=https%3A%2F%2Flibrary.wksu.kz%2Findex.php%3Foption%3Dcom_docman%26task%3Ddoc_download%26gid%3D644%26Itemid%3D2&amp;usg=AOvVaw11nC79ot06qir1MnJe8kD7
https://www.google.kz/url?sa=t&amp;rct=j&amp;q&amp;esrc=s&amp;source=web&amp;cd=1&amp;cad=rja&amp;uact=8&amp;ved=0ahUKEwjAgKzs7ZfXAhUEOJoKHZNcArgQFggkMAA&amp;url=https%3A%2F%2Flibrary.wksu.kz%2Findex.php%3Foption%3Dcom_docman%26task%3Ddoc_download%26gid%3D644%26Itemid%3D2&amp;usg=AOvVaw11nC79ot06qir1MnJe8kD7
https://www.google.kz/url?sa=t&amp;rct=j&amp;q&amp;esrc=s&amp;source=web&amp;cd=1&amp;cad=rja&amp;uact=8&amp;ved=0ahUKEwjAgKzs7ZfXAhUEOJoKHZNcArgQFggkMAA&amp;url=https%3A%2F%2Flibrary.wksu.kz%2Findex.php%3Foption%3Dcom_docman%26task%3Ddoc_download%26gid%3D644%26Itemid%3D2&amp;usg=AOvVaw11nC79ot06qir1MnJe8kD7
https://www.google.kz/url?sa=t&amp;rct=j&amp;q&amp;esrc=s&amp;source=web&amp;cd=1&amp;cad=rja&amp;uact=8&amp;ved=0ahUKEwjAgKzs7ZfXAhUEOJoKHZNcArgQFggkMAA&amp;url=https%3A%2F%2Flibrary.wksu.kz%2Findex.php%3Foption%3Dcom_docman%26task%3Ddoc_download%26gid%3D644%26Itemid%3D2&amp;usg=AOvVaw11nC79ot06qir1MnJe8kD7
https://www.google.kz/url?sa=t&amp;rct=j&amp;q&amp;esrc=s&amp;source=web&amp;cd=1&amp;cad=rja&amp;uact=8&amp;ved=0ahUKEwjAgKzs7ZfXAhUEOJoKHZNcArgQFggkMAA&amp;url=https%3A%2F%2Flibrary.wksu.kz%2Findex.php%3Foption%3Dcom_docman%26task%3Ddoc_download%26gid%3D644%26Itemid%3D2&amp;usg=AOvVaw11nC79ot06qir1MnJe8kD7
https://www.google.kz/url?sa=t&amp;rct=j&amp;q&amp;esrc=s&amp;source=web&amp;cd=1&amp;cad=rja&amp;uact=8&amp;ved=0ahUKEwjAgKzs7ZfXAhUEOJoKHZNcArgQFggkMAA&amp;url=https%3A%2F%2Flibrary.wksu.kz%2Findex.php%3Foption%3Dcom_docman%26task%3Ddoc_download%26gid%3D644%26Itemid%3D2&amp;usg=AOvVaw11nC79ot06qir1MnJe8kD7
https://www.google.kz/url?sa=t&amp;rct=j&amp;q&amp;esrc=s&amp;source=web&amp;cd=1&amp;cad=rja&amp;uact=8&amp;ved=0ahUKEwjAgKzs7ZfXAhUEOJoKHZNcArgQFggkMAA&amp;url=https%3A%2F%2Flibrary.wksu.kz%2Findex.php%3Foption%3Dcom_docman%26task%3Ddoc_download%26gid%3D644%26Itemid%3D2&amp;usg=AOvVaw11nC79ot06qir1MnJe8kD7
https://www.google.kz/url?sa=t&amp;rct=j&amp;q&amp;esrc=s&amp;source=web&amp;cd=1&amp;cad=rja&amp;uact=8&amp;ved=0ahUKEwjAgKzs7ZfXAhUEOJoKHZNcArgQFggkMAA&amp;url=https%3A%2F%2Flibrary.wksu.kz%2Findex.php%3Foption%3Dcom_docman%26task%3Ddoc_download%26gid%3D644%26Itemid%3D2&amp;usg=AOvVaw11nC79ot06qir1MnJe8kD7
https://www.google.kz/url?sa=t&amp;rct=j&amp;q&amp;esrc=s&amp;source=web&amp;cd=1&amp;cad=rja&amp;uact=8&amp;ved=0ahUKEwjAgKzs7ZfXAhUEOJoKHZNcArgQFggkMAA&amp;url=https%3A%2F%2Flibrary.wksu.kz%2Findex.php%3Foption%3Dcom_docman%26task%3Ddoc_download%26gid%3D644%26Itemid%3D2&amp;usg=AOvVaw11nC79ot06qir1MnJe8kD7
https://www.google.kz/url?sa=t&amp;rct=j&amp;q&amp;esrc=s&amp;source=web&amp;cd=1&amp;cad=rja&amp;uact=8&amp;ved=0ahUKEwjAgKzs7ZfXAhUEOJoKHZNcArgQFggkMAA&amp;url=https%3A%2F%2Flibrary.wksu.kz%2Findex.php%3Foption%3Dcom_docman%26task%3Ddoc_download%26gid%3D644%26Itemid%3D2&amp;usg=AOvVaw11nC79ot06qir1MnJe8kD7
https://www.google.kz/url?sa=t&amp;rct=j&amp;q&amp;esrc=s&amp;source=web&amp;cd=1&amp;cad=rja&amp;uact=8&amp;ved=0ahUKEwjAgKzs7ZfXAhUEOJoKHZNcArgQFggkMAA&amp;url=https%3A%2F%2Flibrary.wksu.kz%2Findex.php%3Foption%3Dcom_docman%26task%3Ddoc_download%26gid%3D644%26Itemid%3D2&amp;usg=AOvVaw11nC79ot06qir1MnJe8kD7
https://www.google.kz/url?sa=t&amp;rct=j&amp;q&amp;esrc=s&amp;source=web&amp;cd=1&amp;cad=rja&amp;uact=8&amp;ved=0ahUKEwjAgKzs7ZfXAhUEOJoKHZNcArgQFggkMAA&amp;url=https%3A%2F%2Flibrary.wksu.kz%2Findex.php%3Foption%3Dcom_docman%26task%3Ddoc_download%26gid%3D644%26Itemid%3D2&amp;usg=AOvVaw11nC79ot06qir1MnJe8kD7
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Оқу ресурстары 

  шеңберге. Бір команданың ойыншылары 
допты өз капитанына лақтырады, ал 
екінші команданың ойыншылары оны 
ұстап, өз капитанына беруге тырысады. 
Допты капитанға берген команда бір 
ұпай жинайды. Ойынға белгілі бір уақыт 
беріледі. Ең көп рет жеңіске жеткен 
команда, ол допты өз капитанына көбірек 
берген. 

қимылдарды қолдануын 
қадағалаңыз. 
Сұраңыз: 
Сіз бұл тапсырмада қандай 
қиындықтарды жеңуге тура 
келді және оны қалай 
жасадыңыз деп айта аласыз ба? 

http://bilimdiler.kz/balab 
aksha/5085-kimyldy- 
oyyndar.html 

 
2.1. Өзгеріп 
отыратын 
жағдайларда 
әрекет ету үшін 
балама 
шешімдер 
арқылы 
қозғалыспен 
байланысты 
жоспарларды, 
стратегияларды 
және идеяларды 
бейімдейді 

 
4.2.1.1 
Баламаларды 
анықтап және 
жасап қозғалыс 
идеяларын, 
стратегияларды 
және 
жоспарларды 
анықтау және 
ұйымдастыру. 

Баскетбол элементтері бар ойындар  
Мұғалім оқушыларға доппен 
ойнау барысындағы қауіпсіздік 
ережелері мен бір-біріне деген 
сыйластықтары туралы 
ескертеді. 
Оқушыларға дер кезінде допты 
ұстап алуға, иелік етуге және 
командадағы  іс-әрекетті 
үйлестіру қабілеттерінің 
жетілуіне ықпал ету маңызды. 
Сұраңыз: 
Допқа иелік етуде сізге қандай 
дағды жетіспейді? 
Жетілдіру үшін басқа да 
жаттығулар ұсына аласыз ба? 

 
Үлкен, бос кеңістік. 
Ысқырық, баскетбол 
доптары, борлар. 
Ойын ережесіне 
сілтеме: 
https://nsportal.ru/detski 
y- 
sad/fizkultura/2013/12/1 
0/podvizhnye-igry-s- 
elementami-igry-v- 
basketbol 

(Ж, ЖЖ, ҚБ) «Атымды айтып шақыр!» 
ойыны. Сыныпты бірнеше шағын 
топтарға бөліп, әр топ шеңберге тұрады. 
Шеңбердің ортасында бір ойыншы 
баскетбол добына иелік ету 
қозғалысында болады (допты жерге ұру, 
жоғары лақтырып ұстап алу, қолдан 
қолға ауыстыру, денені айналдырып 
қолдан қолға ауыстыру т.с.с.). 
Мұғалімнің белгісі бойынша ортадағы 
ойыншы допты жоғары лақтырады да 
шеңберде тұрған кез-келген ойыншының 
атын атап шақырып өзі ортадан кетіп 
қалады, ал есімі аталған ойыншы доп 
жерге түскенге дейін оны ұстап алу 
керек. Осылай ойын жалғасады. Допты аз 
мөлшерде жерге түсіріп алған топтар 
жеңімпаз болып танылады. 

http://bilimdiler.kz/balabaksha/5085-kimyldy-oyyndar.html
http://bilimdiler.kz/balabaksha/5085-kimyldy-oyyndar.html
http://bilimdiler.kz/balabaksha/5085-kimyldy-oyyndar.html
https://nsportal.ru/detskiy-sad/fizkultura/2013/12/10/podvizhnye-igry-s-elementami-igry-v-basketbol
https://nsportal.ru/detskiy-sad/fizkultura/2013/12/10/podvizhnye-igry-s-elementami-igry-v-basketbol
https://nsportal.ru/detskiy-sad/fizkultura/2013/12/10/podvizhnye-igry-s-elementami-igry-v-basketbol
https://nsportal.ru/detskiy-sad/fizkultura/2013/12/10/podvizhnye-igry-s-elementami-igry-v-basketbol
https://nsportal.ru/detskiy-sad/fizkultura/2013/12/10/podvizhnye-igry-s-elementami-igry-v-basketbol
https://nsportal.ru/detskiy-sad/fizkultura/2013/12/10/podvizhnye-igry-s-elementami-igry-v-basketbol
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2.6. Эмоциялар, 
көңіл-күйлер 
және 
тақырыптарды 
көрсету үшін 
бірқатар 
құрылымдық 
идеяларды 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
4.2.6.6. Белгілі бір 
тақырыптарды, 
көңіл күйлер мен 
эмоцияларды 
жеткізу үшін 
бірқатар 
композициялық 
идеяларды 

(Б, Ж, ҚБ) «Мото шабандоздар» ойыны. 
Ойын алаңының ортасына ұзына бойы 
ені 2-3 м. болатын жол сызылады. Барлық 
оқушылар – «мото шабандоздар», олар 
жолмен допты алып жүріп еркін қозғалыс 
жасайды. Мұғалім – жол қозғалысын 
реттеуші, оның қолында қызыл және 
жасыл түсті жалаушалар болады. 
Мұғалім қызыл түсті жалаушаны жоғары 
көтерген кезде «мото шабандоздар» 
тоқтайды, алайда «қозғалтқыштарын» 
өшірмейді – бір орында допқа жерге ұру 
арқылы иелік етіп тұрады. Жасыл 
жалауша жоғары көтерілген кезде «мото 
шабандоздар» жолмен қозғалыстарын 
ары қарай жалғастырады – допқа 
қозғалыста алып жүру арқылы иелік 
етеді. Осылай ойынды әр түрлі бағытқа 
ауыстырып жалғастырады. Допты алып 
жүру кезінде аз қателік жіберген оқушы 
жеңімпаз болады. 

 
(Б, ЖЖ, ҚБ) Ойынға екі команда 
қатысады, әр команданың екі 
ойыншысының қолдарында доп болады. 
Бірінші команданың ойыншылары допты 
алып жүре отырып өздерінің 
жалаушаларын қорғайды (кегл). Екінші 
команданың ойыншылары допты алып 
жүре отырып, бос қолдарын жалаушаға 

Орында және қозғалыста допқа 
иелік ету, қозғалыс бағыттарын 
айқындау, шартты белгілерді 
ажырата білуге үйрету 
маңызды. 
Мүғалім ойынды күрделендіру 
үшін жалаушалармен қозғалыс 
бағыттарын ауыстыра алады, 
сөре және мәре сызықтарын 
белгілей алады, қозғалыс 
жолдарын лабиринт етіп сызуға 
болады. 
Сұраңыз: 
Мото шабандоз образында 
қандай дағдылар 
қалыптастырдыңыз? 
Үлкен топта еркін қозғалыстар 
орындау үшін не істеу керек? 

 
 
 

Оқушыларға басқа да нұсқасын 
ұсыныңыз: «Күзетші» жерде 
жатырған шығыршықты айнала, 
допты алып жүру арқылы қарсы 
команданың  доптарының 
шығыршық ішіне түсіп кетпеуін 
қадағалайды. Шабуылдаушы 
команданың ойыншылары 

Үлкен, бос кеңістік. 
Ысқырық, баскетбол 
доптары, борлар, түрлі- 
түсті жалаушалар. 
Ойын ережесіне 
сілтеме: 
https://nsportal.ru/detski 
y- 
sad/fizkultura/2013/12/1 
0/podvizhnye-igry-s- 
elementami-igry-v- 
basketbol 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
Үлкен, бос кеңістік. 
Ысқырық, баскетбол 
доптары, кегл, 
жалауша, конустар, 
шығыршықтар, 
секундомер. 

https://nsportal.ru/detskiy-sad/fizkultura/2013/12/10/podvizhnye-igry-s-elementami-igry-v-basketbol
https://nsportal.ru/detskiy-sad/fizkultura/2013/12/10/podvizhnye-igry-s-elementami-igry-v-basketbol
https://nsportal.ru/detskiy-sad/fizkultura/2013/12/10/podvizhnye-igry-s-elementami-igry-v-basketbol
https://nsportal.ru/detskiy-sad/fizkultura/2013/12/10/podvizhnye-igry-s-elementami-igry-v-basketbol
https://nsportal.ru/detskiy-sad/fizkultura/2013/12/10/podvizhnye-igry-s-elementami-igry-v-basketbol
https://nsportal.ru/detskiy-sad/fizkultura/2013/12/10/podvizhnye-igry-s-elementami-igry-v-basketbol
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дамытады анықтау және 
құрау 

тигізулері керек, бұл оларға 1 ұпай 
береді. Алдын-ала келісілген есеп 
айырмашылығынан кейін командалар 
рөлдерімен ауысады. Келісілген есеп 
айырмасына бірінші болып қол жеткізген 
команда жеңімпаз болып танылады. 

 
 

(Б, Ж, ҚБ) Доппен «Күн мен түн» 
ойыны. Сынып бірнеше командаға 
бөлінеді. Командалар ортаңғы сызыққа 
1м. ара қашықтыққа жақын келіп бір- 
бірлеріне қарама-қарсы қатар түзейді. Әр 
ойыншының қолында доп болады. Бір 
команда «түн» екеншісі «күн» болып 
алдын-ала белгіленеді. Мұғалім дауыстап 
атаған команда (мысалы «Түн») 
қолындағы допты қозғалыста алып жүре 
өздерінің айып алаңына дейін қашып 
жетулері керек, ал қарсы команда да 
қозғалыста допты алып жүре оларды 
айып алаңына жеткізбей ұстап алулары 
қажет. Қуатын команданың ойыншылары 
бос қолын қашқан ойыншыларға тигізеді. 
Ойыннан соң ұсталған ойыншылар 
анықталады. Содан кейін командалар 
кері сызыққа түзеледі, ойын осылай 
жалғасады. 

қорғаушыларды алдап, допты 
шығыршықтың ішіне тастауға 
тырысады. 
Қорғаушының әрекетін 
оқушылармен бірге талдаңыз. 
Өзінің және қарсыласының 
біліктілігі мен кемшіліктерін 
салыстырыңыз. 

 
Қауіпсіздік техникасы бойынша 
нұсқаулық жүргізіңіз. Берілген 
ойын арқылы допты алып жүру, 
доппен жылдам қозғалу секілді 
дағдыларды жетілдіру жүзеге 
асырылатындығына 
оқушылардың назарын 
аударыңыз. 
Жарыс үрдісінде оқушылардың 
допты алып жүру техникасын 
бұзбауын бақылаңыз. 
Сұраңыз: 
Ойын ережесін бұзбай допқа 
иелік ету қаншалықты қиын 
болды? 
Қанша рет қарсыласыңызға 
ұсталып қалдыңыз және неге? 
Команда жеңіске жету үшін 
үлесіңіз болды ма? 

 
 
 
 
 
 
 

 
Үлкен, бос кеңістік. 
Ысқырық, баскетбол 
доптары. 
Ойын ережесіне 
сілтеме: 
http://svetlyachok40.blog 
spot.com/2014/10/blog- 
post_28.html 

http://svetlyachok40.blogspot.com/2014/10/blog-post_28.html
http://svetlyachok40.blogspot.com/2014/10/blog-post_28.html
http://svetlyachok40.blogspot.com/2014/10/blog-post_28.html
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Дене шынықтыру. Негізгі мектеп. 4-сынып 

7-бөлім: Қарым-қатынас орнату үшін ойындар 

Ұсынылатын алдын ала білімдер 
Оқушылар бұрынғы дене шынықтыру және сабақтан тыс уақыттағы қозғалыс ойындарынан және сол спорттық ойындарды қалай ойнау 
керектігін түсінеді. 
Мәнмәтін 
Оқушылар өздерінің допқа бақылау жасау дағдыларын мұғалімдер мен оқушылар өткізетін командалық ойындар арқылы дамытады. 

Бұл бөлімнің тілдік мақсаты 
Оқытудың тілдік мақсаты төменде академиялық терминологияға сәйкес келтірілген, бұл бөлімнің тілдік мақсатына жетуге көмектеседі. 

Оқытудың тілдік 
мақсаты 

Пәндік лексика және терминология Диалогқа арналған пайдалы сөз тіркестері 

Оқушылар біледі: 
Өзара қарым- 
қатынаста ойын 
дағдыларын талқылау 
және көрсету 

Қамтиды: 
 Адал ойын, ереже, өзара жұмыс жасау 
 шабуыл, қорғаныс 
 допты қағу, бақылау 
 допты жүргізу, беру 
 допты жақынға/алысқа беру 
 кері беру, ұстап қалу 
 ұпайлар, тактика, стратегиялар, дағдылар 
 доппен және допсыз орын ауыстыру 
 жүгіру, бағытты өзгерту 
 қабылдау/лақтыру 

Талқылауға арналған сұрақтар: 
 Қорғаныс кезінде допты ұстау үшін ойыншыға қандай әрекет 

көмектеседі?
 Допты ұзақ уақыт ұстап тұруға командаңызға қандай әрекет 

көмектесті?
 Қандай кедергілерді жоюға тура келді және оны қалай жүзеге 

асырдыңыз?
 Құтқарушы-ойыншыны ұту үшін қандай әдіс ең тиімді болып 

есептеледі?
 Допты қағып алу үшін қандай тактиканы пайдаландыңыз?
 Ойын нәтижесін жақсарту үшін сіз қандай пайда әкелдіңіз?

Басқа да тілдік мақсаттарды қалыптастыру және оқытудағы қосымша тапсырмаларды беру үшін жоғарыдағы «Тілдік мақсатты» қараңыз. 

Қысқаша мазмұны 

Осы бөлімде оқушылар допты иелену дағдыларын дамытады, допты пайдаланып жаттығуларды жасайды, командалық әрекеттерде допты 
иелену дағдыларын дамытады: допты жүргізуді практикалайды, допты беру және допты сақинаға лақтыру кезінде допты пайдалануды 
жетілдіреді. Оқушылардың кеңістіктегі қозғалыс, ынтымақтастық және өзара іс-қимыл туралы түсінігін дамытуға арналған ойындар өткізіледі. 
Басқа оқушылармен кері байланыс сапасын жақсартады. 
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3.4. 
Денсаулық 
жағдайын 
нығайтуға 
бағытталған 
бірқатар 
физикалық 
жүктемелерг 
е қатысу 
барысында 
сәйкес әрекет 
етіп, 
қиындықтар 
мен 
тәуекелдерді 
анықтайды 
және оларды 
жеңе біледі 

 
4.3.4.4. 
Денсаулықты 
нығайтуға 
ықпал ететін 
дене 
жаттығулары 
н орындау 
кезінде 
қиындықтар 
мен 
тәуекелдерді 
еңсеру  үшін 
тиісті 
реакцияларды 
таңдау  және 
қолдану 

Қауіпсіздік ережесі. 
Допты игеру дағдыларын дамыту 

  

(Ж, Т, ҚБ) «Допты беру» эстафетасы. 
Ойыншылар екі жаққа сапқа тұрады, 
команда капитандары допты бірінші 
болып алады. Белгі берілгеннен кейін 
оқушылар допты оң жақтан бір-біріне 
береді. Ойын ойыншы сапта бірінші 
болғанға дейін жалғасады. Допты 
бірінші беріп болған команда жеңіске 
жетеді. 

 
 
 
 
 
 
 

 
(Ж, Т, ҚБ) «Қарсыластың добы үшін». 
Сынып екі командаға бөлінеді. 
Командалар ойын басталатын сызыққа 
сапқа тұрады. Бағыттаушыларға доп 
беріледі. Басшының белгісі бойынша 
біріншілер допты бар күшімен ойын 
алаңына лақтырып, қарсыластың добын 
алу үшін жүгіреді. Допты қағып 

Ойын кезінде жарақат алмау мақсатында 
ойын кезінде допты қалай беру керектігін 
көрсету керек. 
Нұсқалар: Допты оң жақтан, сол жақтан, 
бастан асырып немесе аяқтың ортасынан 
беруге болады. 
Сұраңыз: Сіз бұл тапсырманы орындай 
алмадым деп айта аласыз ба? Командалық 
жұмысыңызды қалай жақсартуға болады? 

 
 
 
 
 
 

 
Мұғалім ойын кезінде қауіпсіздік 
техникасын қадағалауы қажет.Нұсқа: 
ойында эстафета түрінде өткізуге болады. 
Ойын өткізу кезінде жарақаттар болмауы 
үшін ашық кеңістікті пайдалануға болады. 
Ойынды бірінші болып аяқтаған команда 
допты жоғарыға көтеріп, ойынды 
аяқтағандарын көрсетеді. 
Сұраңыз: Бұл ойын қандай физикалық 

Әрбір қызмет түрі 
үшін үлкен  бос 
кеңістік, 
ысқырғыш, 
баскетбол  добы, 
уақыт  өлшегіш 
мұғалімге. 
Ғаламтор 
ресурсына сілтеме: 
Баскетбол 
ойынындағы жарыс 
элементтері 
https://kopilkauroko 
v.ru/fizkultura/uroki/ 
podvizhnyie-ighry-s- 
eliemientami- 
baskietbola-dlia-6- 
klassa 
Әрбір қызмет түрі 
үшін үлкен  бос 
кеңістік, 
ысқырғыш, 
баскетбол  добы, 
уақыт  өлшегіш 
мұғалімге. 
Ғаламтор 

https://kopilkaurokov.ru/fizkultura/uroki/podvizhnyie-ighry-s-eliemientami-baskietbola-dlia-6-klassa
https://kopilkaurokov.ru/fizkultura/uroki/podvizhnyie-ighry-s-eliemientami-baskietbola-dlia-6-klassa
https://kopilkaurokov.ru/fizkultura/uroki/podvizhnyie-ighry-s-eliemientami-baskietbola-dlia-6-klassa
https://kopilkaurokov.ru/fizkultura/uroki/podvizhnyie-ighry-s-eliemientami-baskietbola-dlia-6-klassa
https://kopilkaurokov.ru/fizkultura/uroki/podvizhnyie-ighry-s-eliemientami-baskietbola-dlia-6-klassa
https://kopilkaurokov.ru/fizkultura/uroki/podvizhnyie-ighry-s-eliemientami-baskietbola-dlia-6-klassa
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2.8. 
Түрлі қимыл 
контекстерін 
ен туындаған 
рөлдерді 
орындайды 
және 
олардың 
айырмашыл 
ықтарын 
түсінеді 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
4.2.8.8. Түрлі 
әрекеттерді 
орындау 
кезінде 
олардың 
айырмашылы 
қтарын сезіне 
отырып, түрлі 
рөлдермен 
эксперимент 
жасау 

алғаннан кейін өз сабына қайта 
оралады. Өз орнына бірінші келген 
ойыншы жеңіс ұпайына ие болады. 
Бұдан кейін доп екінші ойыншыға 
беріледі. Ал жүгіріп келген ойыншы сап 
соңына тұрады. Белгі берілген кезде 
келесі ойыншылар ойынды 
жалғастырады. Көп ұпай жинаған 
команда жеңіске жетеді. 

 
 

(Т, Ж, ҚБ) «Үрленген доппен 
баскетбол ойнау». Сынып екі командаға 
бөлінеді де, олар қалаған орындарына 
баскетбол алаңына тұрады. Команда 
капитандары ортаға шығады. Мұғалім 
капитандардың арасына үрілген допты 
лақтырады, одан кейін доп екі 
команданың біреуіне түседі. Команда 
ойыншылары допты жерге соғу арқылы 
оны бір-біріне береді. Доп баскетбол 
қалқанына тиген кезде, команда бір 
ұпай иеленеді. Мақсатқа жеткеннен 
кейін доп қайтадан ойын алаңына 
капитандардың немесе ойыншылардың 
арасына лақтырылады. 

 
(Ж, Т, ҚБ) «Доп үшін талас». Сынып 
екі командаға бөлінеді. Доп жеребе 

қасиеттерді дамытады? Ойынды қалай 
қиындатуға болады? 

 
 
 
 
 
 
 

 
Қауіпсіздік ережесі бойынша түсіндіру 
жұмыстарын жүргізу керек. Бұл ойында 
допты қолдан жұлып алуға болмайды. Ойын 
аяқталған кезде жинаған ұпай сандары 
есептеледі. Ойынды кез келген ойын 
алаңында өткізуге болады. 
Сұраңыз. Бұл ойын қандай физикалық 
қасиеттерді дамытады? Қорғаушының 
қандай тәсілдері тиімді болды? 
Шабуылшылырдың әрекеттері тиімді болды 
ма? 

 
 
 
 

Допты қолдан жұлып алуға болмайды, оны 
тек қағып алу керек. Егер допты бір-біріне 
беру кезінде оны қарсылас команданың 

ресурсына сілтеме: 
Баскетбол 
ойынындағы 
қозғалмалы 
ойындар 
http://xn-- 
i1abbnckbmcl9fb.xn 
-- 
p1ai/%D1%81%D1 
%82%D0%B0%D1 
%82%D1%8C%D0 
%B8/657771/ 
Әрбір қызмет түрі 
үшін үлкен бос 
кеңістік, ысқырық, 
үрленген доптар. 
Ғаламтор 
ресурсына сілтеме: 
Баскетбол 
элементтері  бар 
қозғалмалы 
ойындар 
http://xn-- 
i1abbnckbmcl9fb.xn 
-- 
p1ai/%D1%81%D1 
%82%D0%B0%D1 
%82%D1%8C%D0 
%B8/657771/ 

http://xn--/
http://xn--/
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  бойынша ойынды бастайтын командаға 
беріледі. Ойыншылардың мақсаты – өз 
командаларындағы ойыншылардың 
арасында қатарынан 10 рет допты беру, 
екінші команданың мақсаты – допты 
өздеріне қарай алып, өздері 10 рет 
допты беру. Допты 10 рет берген 
команда жеңімпаз болып саналып, 
ойынды қайта бастап, ұпай иеленеді. 
Көп ұпай жинаған команда жеңімпаз 
болып есептеледі. 

ойыншысы қағып алса, ұпай сандары 
жойылып, ойын қайтадан басталады. Допты 
дұрыс беруді және дұрыс қағып алуды 
бақылауда ұстап, команда арасындағы өзара 
бірлесіп жұмыс жасауды дамыту керек. 
Допты дұрыс бермеген немесе дұрыс қағып 
алмаған кезде орын алатын қателіктерді 
анықтап, талқылаңыздар. 
Сұраңыз: Бұл тапсырманы орындау кезінде 
қандай қиындықтарға тап болдыңыз? 

Әрбір қызмет түрі 
үшін үлкен  бос 
кеңістік, 
ысқырғыш, 
баскетбол добы. 
Ғаламтор 
ресурсына сілтеме: 
Баскетбол 
элементтері  бар 
қозғалмалы 
ойындар 
https://nsportal.ru/de 
tskiy- 
sad/fizkultura/2013/ 
12/10/podvizhnye- 
igry-s-elementami- 
igry-v-basketbol 

 
2.6. 
Эмоциялар, 
көңіл-күйлер 
және 
тақырыптар 
ды көрсету 
үшін 
бірқатар 
құрылымды 
қ идеяларды 
дамытады 

 
4.2.6.6. 
Белгілі  бір 
тақырыптард 
ы, көңіл 
күйлер  мен 
эмоцияларды 
жеткізу үшін 
бірқатар 
композициял 
ық идеяларды 
анықтау және 
құрау 

Доппен жасалатын жаттығуларды 
құрастыру 

  

(С, Т, ҚБ) Сынып екі командаға 
бөлінеді. Әр командада капитан 
таңдалады да, ол қарсылас команда 
алаңының шетінде белгіленген 
шеңберге барып тұрады. Әр 
команданың ойыншылары өздерінің 
капитандарына доп лақтырады. 
Капитандарына допты жеткізген 
команда   бір   ұпай   иеленеді.    Ойынға 
арнайы уақыт беріледі. Өз 
капитандарына  көбірек  доп  лақтырған 

Ойын кезінде допты берудің әртүрлі 
тәсілдерін қолдануға болатынын түіндіріп 
айтыңыз. 
Оқушылардың допты әртүрлі тәсілмен 
беруін қадағалаңыз және ойында доппен 
түрлі қозғалыстарды дұрыс қолдануын 
қадағалаңыз. 
Сұраңыз: сіз осы тапсырмада қандай 
қиындықтарды жеңуге тура келді және оны 
қалай жасадыңыз деп айта аласыз ба? 
ойында оң нәтижеге жету үшін жаңа, балама 

Әрбір қызмет түрі 
үшін үлкен бос 
кеңістік, ысқырық, 
баскетбол доптары, 
бор. 
Ғаламтор 
ресурсына сілтеме: 
Баскетбол 
элементтері бар 
қозғалмалы ойындр 
https://nsportal.ru/de 

https://nsportal.ru/detskiy-sad/fizkultura/2013/12/10/podvizhnye-igry-s-elementami-igry-v-basketbol
https://nsportal.ru/detskiy-sad/fizkultura/2013/12/10/podvizhnye-igry-s-elementami-igry-v-basketbol
https://nsportal.ru/detskiy-sad/fizkultura/2013/12/10/podvizhnye-igry-s-elementami-igry-v-basketbol
https://nsportal.ru/detskiy-sad/fizkultura/2013/12/10/podvizhnye-igry-s-elementami-igry-v-basketbol
https://nsportal.ru/detskiy-sad/fizkultura/2013/12/10/podvizhnye-igry-s-elementami-igry-v-basketbol
https://nsportal.ru/detskiy-sad/fizkultura/2013/12/10/podvizhnye-igry-s-elementami-igry-v-basketbol
https://nsportal.ru/detskiy-sad/fizkultura/2013/12/10/podvizhnye-igry-s-elementami-igry-v-basketbol
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2.4. 
Бірқатар 
дене 
жаттығулар 
ында 
ережелер мен 
құрылымды 
қ амалдарды 
пайдаланады 
, қолданады 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
4.2.4.4. Түрлі 
дене 
жаттығулары 
н орындау 
кезінде 
ережелер мен 
құрылымдық 
тәсілдерді 
жасаужәне 
қолдану 

команда жеңіске жетеді. 
 
 
 
 
 

(С, Т, ҚБ) «Бос орын». Сынып бірнеше 
командаға бөлініп, шеңбер жасайды. Бір 
ойыншының қолында баскетбол добы 
болады. Мұғалім белгі берген кезде, 
қолында добы бар ойыншы 
қатысушылардың арасымен доппен 
жүріп өтіп, бастапқы орнына оралып, 
допты өз командасындағы кез келген 
ойыншыға береді. Допты  алған 
ойыншы тапсырманы қайталайды. 

 
 

(С, Т, ҚБ) Алаңда бір-бірінің ішіне 3 
шеңбер сызылады: біріншісінің 
диаметрі – 1 м, екіншісі – 3 м, үшіншісі 
– 5 м. Орталық шеңберге қағып алушы 
тұрады, екінші шеңбер бос болады, ал 
үшінші шеңберге қорғаушылар тұрады. 
Шабуылшы команда шеңберден тыс 
тұрады. 
Шабуылшы ойыншылар допты берудің 
әдіс-тәсілдерін пайдаланып, оны қағып 

шешімдерді ұсындыңыз ба? 
 
 
 
 
 

Допты дұрыс жүргізуге және оны дұрыс 
беруге назар аударыңыз. Оқушыларға 
қауіпсіздік техникасын түсіндіріңіз. 
Сұраңыз: бұл тапсырманы қалай 
қиындатуға болады? 

 
 
 
 
 
 

 
Доптың дұрыс берілуін және дұрыс қағып 
алуды қадағалаңыз. Ойыншылардың ойын 
барысында көбірек қимылдағанын қарау 
отыру керек. 
Ойын  барысында ойынды   тоқтатып, 
ойыншыларға  тапсырманы орындаудың 
техникасы бойынша нұсқау беруге болады. 
Сұраңыз: Ойыншы-қорғаушы допқа қалай 
тез ие бола алады? Допты бірнеше рет беру 
тиімді ме? Қорғауда  немесе шабуылда 

tskiy- 
sad/fizkultura/2013/ 
12/10/podvizhnye- 
igry-s-elementami- 
igry-v-basketbol 

 
Әрбір қызмет түрі 
үшін үлкен бос 
кеңістік ысқырғыш 
мұғалімге, 
баскетбол доптары. 
Ғаламтор 
ресурсына сілтеме: 
Баскетбол 
элементтері бар 
қозғалмалы 
ойындар 
http://fizkult- 
ura.ru/node/32399 

 
Әрбір қызмет түрі 
үшін үлкен ойын 
алаңы. Ойын алаңы 
баскетбол доптары, 
бор, ысқырғыш. 
Ғаламтор 
ресурсына сілтеме: 
Баскетбол 
элементтері бар 
қозғалмалы 

https://nsportal.ru/detskiy-sad/fizkultura/2013/12/10/podvizhnye-igry-s-elementami-igry-v-basketbol
https://nsportal.ru/detskiy-sad/fizkultura/2013/12/10/podvizhnye-igry-s-elementami-igry-v-basketbol
https://nsportal.ru/detskiy-sad/fizkultura/2013/12/10/podvizhnye-igry-s-elementami-igry-v-basketbol
https://nsportal.ru/detskiy-sad/fizkultura/2013/12/10/podvizhnye-igry-s-elementami-igry-v-basketbol
https://nsportal.ru/detskiy-sad/fizkultura/2013/12/10/podvizhnye-igry-s-elementami-igry-v-basketbol
http://fizkult-ura.ru/node/32399
http://fizkult-ura.ru/node/32399
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және 
жасайды 

 алушыға беруге тырысады. 
Қорғаушылар оларға қарсыласып, қағып 
алушының допты қағып алуына жол 
бермеуге тырысады. Өз қағып 
алушыларына көбірек доп лақтырған 
команда жеңіске жетеді. Егер 
қорғаушылар допты қағып алса, оны 
шабуылшы командаға қайтарып береді. 
Ойын белгіленген уақыт шеңберінде 
жүргізіледі. Уақыт аяқталған кезде 
ойыншылар орындарын ауыстырады. 

 
(Т, Ж, ҚБ) «Допты капитанға беру». 
Сынып бірнеше командаға бөлінеді. 
Команда бір-бірден сапқа тұрады. 
Команда капитаны 2-3 м қашықтықта өз 
командасына қарама-қарсы тұрады. 
Мұғалімнің белгісі бойынша капитан 
допты команданың бірінші 
ойыншысына береді, ол оны капитанға 
қайтарады, капитан допты тізерлеп 
отырып қағып алады. Команданың 
соңғы ойыншысына дейін осылай 
жалғасады. Соңғы ойыншы допты 
капитанға берген кезде, капитан допты 
жоғары көтеріп, ойын аяқталады. 

команданың іс-қимылдарын жақсарту үшін 
тағы қандай тактикалық тәсілдер ұсынар 
едіңіз? 

 
 
 
 
 
 
 

 
Допты беру кез келген әдіс арқылы жүзеге 
асады. 
Нұсқа: Оқушылар допты тұрып беру үшін 
эстафетаны кері қарай қайталауға болады. 
Сұраңыз: Сіздің әрекетіңіз ойын нәтижесіне 
қалай әсер етті? 

ойындар 
https://nsportal.ru/de 
tskiy- 
sad/fizkultura/2013/ 
12/10/podvizhnye- 
igry-s-elementami- 
igry-v-basketbol 

 
 
 

Әрбір қызмет түрі 
үшін үлкен  бос 
кеңістік, 
ысқырғыш, бор, 
доптары. Ғаламтор 
ресурсына сілтеме: 
Баскетбол 
элементтері  бар 
қозғалмалы 
ойындар 
https://nsportal.ru/de 
tskiy- 
sad/fizkultura/2013/ 
12/10/podvizhnye- 
igry-s-elementami- 
igry-v-basketbol 

 
2.5. 
Өзінің және 

 
4.2.5.5. 
Орындаушыл 

Ойындардағы топтық іс-әрекеттер   

(Ж, Т, ҚБ) Сынып 6 адамнан тұратын 
бірнеше командаға бөлінеді. Әр 

Қолында доп болған кезде орын ауыстыруға 
болмайтынын  түсіндіріңіз.  Ойын алаңынан 

Әрбір   қызмет түрі 
үшін үлкен бос 

https://nsportal.ru/detskiy-sad/fizkultura/2013/12/10/podvizhnye-igry-s-elementami-igry-v-basketbol
https://nsportal.ru/detskiy-sad/fizkultura/2013/12/10/podvizhnye-igry-s-elementami-igry-v-basketbol
https://nsportal.ru/detskiy-sad/fizkultura/2013/12/10/podvizhnye-igry-s-elementami-igry-v-basketbol
https://nsportal.ru/detskiy-sad/fizkultura/2013/12/10/podvizhnye-igry-s-elementami-igry-v-basketbol
https://nsportal.ru/detskiy-sad/fizkultura/2013/12/10/podvizhnye-igry-s-elementami-igry-v-basketbol
https://nsportal.ru/detskiy-sad/fizkultura/2013/12/10/podvizhnye-igry-s-elementami-igry-v-basketbol
https://nsportal.ru/detskiy-sad/fizkultura/2013/12/10/podvizhnye-igry-s-elementami-igry-v-basketbol
https://nsportal.ru/detskiy-sad/fizkultura/2013/12/10/podvizhnye-igry-s-elementami-igry-v-basketbol
https://nsportal.ru/detskiy-sad/fizkultura/2013/12/10/podvizhnye-igry-s-elementami-igry-v-basketbol
https://nsportal.ru/detskiy-sad/fizkultura/2013/12/10/podvizhnye-igry-s-elementami-igry-v-basketbol
https://nsportal.ru/detskiy-sad/fizkultura/2013/12/10/podvizhnye-igry-s-elementami-igry-v-basketbol
https://nsportal.ru/detskiy-sad/fizkultura/2013/12/10/podvizhnye-igry-s-elementami-igry-v-basketbol
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басқалардың 
шығармашы 
лық 
міндеттеріне 
сыни 
қарайды, 
қажет болған 
жағдайда, 
құрылымды 
қ ұсыныстар 
жасайды 

арға 
конструктивті 
к ұсыныстар 
жасау үшін 
шығармашыл 
ық 
тапсырмаларғ 
а қатысты 
өзінің сыни 
тұрғыдан 
көзқарасы 
мен 
басқаларының 
көзқарастары 
н біріктіру 

«алтылық» үшін алаңның төрттен бір 
бөлігі бөлінеді. Командаларға өз 
алаңдарынан тыс шығуға болмайды. Әр 
«алтылықтың» ішінде ойыншылар екі 
командаға бөлінеді: оның бірінде 3 
ойыншы – шабуылшы, алған 3-еуі – 
қорғаушы. Шабуылшылар допты бір- 
біріне беру кезінде оны қолында ұстап 
қалуға тырысады, ал қорғаушылар 
допты өздеріне алуға жұмыстанады. 
Допты беру кезінде қателік жіберген 
шабуылшы қорғаушымен орын 
ауыстырады. 

 
 

(Ж, Т, ҚБ) «Баскетболды қуыспақ». 
Сынып екі командаға бөлінеді. Бір 
команда допты бір-біріне беру арқылы 
екінші команданың ойыншыларын 
соғуға тырысады. Қолында добы бар 
ойыншы ғана қарсылас ойыншыларды 
соға алады. Ойында бірін-бірі итеруге 
болмайды. Доп тиген ойыншылар 
орындыққа отырып, командалар 
орындарын ауыстырады. 

шығуға рұқсат берілмейді. 
Сұраңыз: Жылдамдықты немесе бағытты 
өзгертудің қорғаушыларды жеңуге қалай 
көмектесетіндігін түсіндіре аласыз ба? 
Мұндай ойындарда қандай физикалық 
қасиеттер дамиды? 

 
 
 
 
 
 

 
Ойын белгілі бір уақыт аралығында 
өткізіледі, қарсылас командаларына көп доп 
тигізген команда жеңіске жетеді. Ойынды 
өткізгеннен кейін оқушыларға ойынның 
нәтижелі стратегиясын әзірлеуді ұсыну 
керек. 
Сұраңыз: ойын стратегиясы неғұрлым 
тиімді болуы үшін не ұсына аласыз? 

 
 
 
 
 

Оқушылардың допты екі қолмен кеуде 
тұсынан лақтыру техникасына назар 

кеңістік,  доптар, 
бор, ысқырғыш. 
Ғаламтор 
ресурсына сілтеме: 
Баскетбол 
элементтері  бар 
қозғалмалы 
ойындар 
http://fizkult- 
ura.ru/sci/mobile_ga 
me/24 

 
 
 

Әрбір қызмет түрі 
үшін үлкен бос 
кеңістік, ысқырық, 
доп. 
Ғаламтор 
ресурсына сілтеме: 
Балаларға арналған 
қозғалмалы 
ойындар 
https://infourok.ru/p 
odvizhnye_igry_s_el 
ementami_basketbol 
a_4_klass- 
372404.htm 

http://fizkult-ura.ru/sci/mobile_game/24
http://fizkult-ura.ru/sci/mobile_game/24
http://fizkult-ura.ru/sci/mobile_game/24
https://infourok.ru/podvizhnye_igry_s_elementami_basketbola_4_klass-372404.htm
https://infourok.ru/podvizhnye_igry_s_elementami_basketbola_4_klass-372404.htm
https://infourok.ru/podvizhnye_igry_s_elementami_basketbola_4_klass-372404.htm
https://infourok.ru/podvizhnye_igry_s_elementami_basketbola_4_klass-372404.htm
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1.2. 
Физикалық 
дамуға 
ықпал ететін 
түрлі дене 
жаттығулар 
ында 
түйіндес 
қозғалыстар 
ды 
жақсартады 
және 
орындайды 

4.1.2.2.   Дене 
дамуына 
ықпал  ететін 
түрлі  жүйелі 
жаттығулар 
мен 
қозғалыстард 
ы орындау 
сапасын 
арттыруды 
түсіну   және 
көрсету 

(Т, Ж, ҚБ) «Мерген» ойыны. Сынып 
командаларға бөлінеді. Әр команда 
баскетбол сақинасына қарсы сызыққа 
тұрып, сақинаға кезек-кезек доп 
лақтырады. Белгіленген уақыт ішінде 
сақинаға допты көп түсірген команда 
жеңіске жетеді. 

 
 
 

(К, Г, Ф) «Допты жүргізушіге беру 
арқылы қуыспақ ойнау». Барлық 
ойыншыда баскетбол добы болады. 
Олар жүргізушіден қашып жүріп, 
алаңда орын ауыстырады. Жүргізуші 
басында екеу болады, оның бірінде 
баскетбол добы болады. Мұғалім белгі 
берген кезде жүргізушілер допты бір- 
біріне беру арқылы ойыншыларды 
доппен ұруға тырысады. Ойыншыларды 
жүргізушілердің қолындағы доппен 
ғана ұруға болады. 

аударыңыз. Әр командадағы «Мергенді» 
белгілеп алыңыз. 
Сұраңыз: Лақтыру дәлдігін дамыту үшін не 
істеу керек? 

 

 

 
 
 
 

Доп тиген ойыншылар ойыннан шығып 
кетпейді, керісінше жүргізушілер жұбын 
құрады, ойын барлық ойыншылар жүргізуші 
болғанға дейін жалғасады. 
Сұраңыз: бұл ойын қандай физикалық 
қасиеттерді дамытады? 

Баскетбол доптары, 
құрсау конусы, бор, 
ысқырғыш. 
Ғаламтор 
ресурсына сілтеме: 
Балаларға арналған 
қозғалмалы 
ойындар 
http://fizkult- 
ura.ru/sci/mobile_ga 
me/47 
Әрбір қызмет түрі 
үшін үлкен бос 
кеңістік, ысқырғыш 
мұғалімге, 
баскетбол доптары. 
Ғаламтор 
ресурсына сілтеме: 
Балаларға арналған 
қозғалмалы 
ойындар. Баскетбол 
элементтері бар 
қозғалмалы 
ойындар. 
https://infourok.ru/p 
odvizhnye_igry_s_el 
ementami_basketbol 
a_4_klass- 
372404.htm 

http://fizkult-ura.ru/sci/mobile_game/47
http://fizkult-ura.ru/sci/mobile_game/47
http://fizkult-ura.ru/sci/mobile_game/47
https://infourok.ru/podvizhnye_igry_s_elementami_basketbola_4_klass-372404.htm
https://infourok.ru/podvizhnye_igry_s_elementami_basketbola_4_klass-372404.htm
https://infourok.ru/podvizhnye_igry_s_elementami_basketbola_4_klass-372404.htm
https://infourok.ru/podvizhnye_igry_s_elementami_basketbola_4_klass-372404.htm
https://infourok.ru/podvizhnye_igry_s_elementami_basketbola_4_klass-372404.htm
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1.6. 
Қозғалыс 
қабілеттерін 
жақсарту 
үшін оқудың 
әр 
кезеңдерінде 
қиындықтар 
мен 
тәуекелдерді 
түсінеді 

4.1.6.6. 
Жаттығулард 
ың әр  түрін 
орындау 
кезінде 
тәуекелдерді 
қысқарту 
және 
туындайтын 
қиындықтард 
ы  еңсеру 
қабілеттілігін 
көрсетіп 
орындалатын 
жаттығулард 
ың 
күрделілігінің 
деңгейін тани 
білу 

Доппен түрлендірілген ойындар   

(С, Ж, ҚБ) «Допты қағып алу». Сынып 
екі командаға бөлінеді. Мұғалім допты 
қолына алып, екі команданың арасына 
тұрады және әр команда мен мұғалімнің 
арасындағы қашықтық 4-5м болады. 
Команда ойыншылары рет-ретімен 
нөмірлерге саналады. Мұғалім қандай 
да бір нөмірді айтып, допты жоғарыға 
лақтырады. Бұл нөмірлі ойыншылар 
допты қағып алу үшін саптан шығады.. 
Егер ойыншы доп ұстаса, ол "тоқта" 
дейді, және барлық ойыншылар 
орнында тоқтайды. Доппен бір 
ойыншыға тигізу керек. Егер доп 
ойыншы ойыншыға тисе, ол 
жүргізушіге айналады, егер тимесе, 
онда өзі жүргізуші болады. 

Ойын кезінде қауіпсіздік техникасын сақтау 
туралы оқушыларға ескерту. 
Оқушылармен ойынға талдау жасау. 
Сұраңыз: сіз қандай қиындықтарды жеңуге 
тура келді және оны қалай жасады деп айта 
аласыз 

Әрбір қызмет түрі 
үшін үлкен бос 
кеңістік, бор, доп, 
ысқырық. 
Ғаламтор 
ресурсына сілтеме: 
Баскетбол 
элементтері бар 
қозғалмалы 
ойындар: 
http://xn-- 
i1abbnckbmcl9fb.xn 
-- 
p1ai/%D1%81%D1 
%82%D0%B0%D1 
%82%D1%8C%D0 
%B8/657771/ 

  (С, Ж, ҚБ) «Допты себетке лақтыру». 
Оқушылар алаңдағы баскетбол 
себеттерінің санына сәйкес 
командаларға бөлініп, алдын ала 
белгіленген орынға тұрады. Бірінші 
ойыншылардың қолында доп болады. 
Белгі берілген кезде әрқайсысы допты 
себетке лақтырып, оны кері қағып алып, 
келесі ойыншыға береді. Себетке допты 
көп түсірген команда жеңіске жетеді. 

Допты себепте лақтыру техникасына назар 
аударыңыз. 
Нұсқа: Допты оң қолымен лақтырып, сол 
қолымен қағып алу. Допты әртүрлі жерден 
лақтыру. 
Допты лақтырған кезде доп себетке түссе 
де, түспесе де, лақтырған ойыншы 
командаға оралады. 
Ойынды оқушылармен бірге талдаңыз. 

Әрбір қызмет түрі 
үшін үлкен бос 
кеңістік, бор, доп, 
ысқырық. 
Ғаламтор 
ресурсына сілтеме: 
Баскетбол 
элементтері бар 
қозғалмалы 
ойындар. 
https://nsportal.ru/de 

http://xn--/
https://nsportal.ru/detskiy-sad/fizkultura/2013/12/10/podvizhnye-igry-s-elementami-igry-v-basketbol
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Дене шынықтыру. Бастауыш мектеп. 4 сынып 

8 бөлім: Денсаулық туралы білім алу және практика арқылы машықтандыру 
Ұсынылатын алдын ала білімдер 
Оқушылардың дене шынықтыру сабағында және сабақтан тыс алдыңғы өткен бөлімдерінен жүгіру, секіру және лақтыру дағдыларын 
дамытуда белгілі бір білімі мен түсініктері бар. 
Мәнмәтін 
Бұл бөлімде оқушылардың жүгіру, секіру және лақтыру дағдыларын қолданады және денсаулықтарын кеңінен нығайтуға бағыттайды. 
Бұл бөлімнің тілдік мақсаты 
Мысалы. Оқушыларға арналған академиялық тілде жазылған тілдік мақсат осы бөлімнің пәнді меңгеру мақсаттарына жетуге көмектесу 
үшін төменде беріліп отыр. 
Оқудың тілдік мақсаты Пәндік лексика және терминология Диалогқа арналған пайдалы фразалар. 
Оқушылар; 
  Салауатты өмір салтын сақтауды 

түсіндіру және талқылап, 

Мыналарды қамтиды: 
 денсаулық, жаттығу, қалыпқа келу 
 секіру, жоғары секіру, 
 жылдамдық, ептілік, күш, иілгіштік, 

шыдамдылық 
 дене бөліктері: қол, аяқ, бас, тізе, табан, 

иық 
 көшбасшы, патриот, таза, әділ ойын 
 қауіпсіздік, қауіп-қатер, 
 секіру фазалары, допты лақтыру, 

мәреден өту 

Талқылауға арналған сұрақтар: 
 Не үшін үнемі дене жаттығуын үзбей 

жасап отыру қажет?
 Сізге ұсынылған жаттығудан кейін өзіңізді 

қалай сезінесіз?
 Дене белсенділігі, өзіңізді күшті сезінуге 

көмектесе алады ма?
 Ойыннан кейін өзіңізді қалай сезіндіңіз?
 Сізге берілген тапсырманы орындау 

барысында қандай қиыншылықтарға 
кездестіңіз?

Басқа да тілдік мақсаттарды жазу үшін, ғылыми тілде оқытуда қолданылатын көмекші құрал, жоғарыдағы «Тілдік мақсаттарға кіріспені» 
қараңыз. 
Қысқаша мазмұны 
Бұл бөлімде оқушылар салауатты өмір салтын қалыптастыратын физикалық іс-шараларға қатысады, қозғалыстың жүгіру дағдыларын 
дамытады, жеке тұрғыда секіру және допты лақтыру, топтық жаттығулар мен оқу тапсырмалары қозғалмалы ойындарға негізделген. 
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Оқу 
бағдарламасына 
сілтеме 

Оқу 
мақсаттары 

 
Сабақта ұсынылатын әрекет түрлері 

Мұғалімге арналған ескертулер 
(оқыту әдістемесі бойынша) 

Оқу 
ресурстары 

 Қозғалмалы ойындар дене 
шынықтырудың компоненті ретінде 

  

3.4 Денсаулық 
жағдайын 
нығайтуға 
бағытталған 
бірқатар 
физикалық 
жүктемелерге 
қатысу 
барысында 
сәйкес әрекет 
етіп, 
қиындықтар мен 
тәуекелдерді 
анықтау және 
оларды жеңе білу 

4.3.4.1 
денсаулықты 
нығайтуға ықпал 
ететін дене 
жаттығуларын 
орындау кезінде 
қиындықтар мен 
тәуекелдерді 
еңсеру үшін 
тиісті 
реакцияларды 
таңдау және 
қолдану 

(Т, Ж, ҚБ) «Допты ұзақ ұстау» 
Оқушыларды санына қарай бірнеше (2-3) 
топқа бөлеміз.  Әрбір  топ  өзінің 
капитандарын таңдайды. Ойын баскетбол 
алаңының ортаңғы  шеңбер    сызығынан 
басталады. Ойынды мұғалімнің допты екі 
капитанның    ортасынан    лақтырудан 
бастайды. Капитандар жоғары ұшқан допты 
өз командасына қарай тартып алуы қажет. 
Ойынның мақсаты: Командалар допты өз 
командасына беру арқылы допты ұстау 
ұзақтығын  көп  ұстау. Егер   қарсылас 
команда допқа тосқауыл қойып, допты өз 
командасына алса 1 ұпай беріледі. Ойын 
белгіленген   уақытқа  дейін  ойнатылады. 
Ойынды көп ұпай жинаған команда жеңіске 
жетеді. 

 
 

(Ж, Т, ҚБ) «Поезд» ойыны. 
Бір лектің бойында тұрған қарама–қарсы 
команданың алдына 10-12 метр  
қашықтықта конустар нмесе фишкалар 
қойылады. Бірінші нөмірдегілер сағат тіліне 
қарсы конусты айнала жүгіріп өз 
командасына келеді. Командасының 
жанына  келгеннен  кейін  екінші  нөмірдегі 
ойыншы бірінші нөмірдегі ойыншының 
белінен    ұстап    конусқа    қарай   қайтадан 

Мұғалім осы ойын бойынша 
қауіпсіздік ережесіне назар аударуы 
қажет. 
Оқушыларға назар аудару қажет: 
- доппен екі қадамнан артық 
қадаммен жүруге немесе жүгіруге 
болмайды және ойыншыны доппен 
ұстай алмайсыз, 
- допты берген кезде тек бір 
ойыншыға қайталап беруге 
болмайды. 
Сұраңыз: бұл ойын қандай дене 
қасиеттерін дамытады? Жеңіске 
жету үшін қандай қорғаныс іс- 
әрекеті болуы қажет? 

 
 
 

Мұғалім осы ойын бойынша 
қауіпсіздік ережесіне назар аударуы 
қажет. 
Назар аударыңыз; оқушылар 
тапсырманы дұрыс тыңдап, әрбір іс- 
әрекетті дұрыс орындалғанын 
қадағалау. Ойында команданың 
бірінші нөмірдегі ойыншысы көп 
жүктеме алады, сондықтан ойынды 
қайталаған кезде бірінші ойындағы 

Үлкен бос 
кеңістік. 
ысқырық, уақыт 
өлшеуіш, 
волейбол добы. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Үлкен бос 
кеңістік. 
ысқырық, , доп, 
бор. 
Сілтеме: 
https://medn.ru/st 
atyi/Igradlyashkol 
nikovEstafet10.ht 
ml 

https://medn.ru/statyi/IgradlyashkolnikovEstafet10.html
https://medn.ru/statyi/IgradlyashkolnikovEstafet10.html
https://medn.ru/statyi/IgradlyashkolnikovEstafet10.html
https://medn.ru/statyi/IgradlyashkolnikovEstafet10.html
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3.1. Денсаулық 
пен салауатты 
өмір салтының 
дене 
белсенділігіне 
маңыздылығын 
түсіну 

 
 
 
 
 
 

 
4.3.1.1 
Дене 
жаттығулары 
үшін денсаулық 
және салауатты 
өмір салтын 
маңыздылығын 
талдау және 
түсіну 

жүгіреді. Конусты айналып келгеннен кейін 
екінші нөмірдегі ойыншының белінен 
үшінші нөмірдегі ойыншы ұстайды да алға 
қарай жүгіреді. Ойын барлық ойыншы 
бірдей ұстасып жүгіргенше жалғасады. 
Жеңіске мәре сызығын лектің соңғы 
ойыншысы өткен команда жеңіске жетеді. 

 
(Т, Ж, ҚБ) «Қарлығаш және қарлыға» 
Сынып «Қарлығаш және қарлыға» немесе 
(Ворона және воробей) болып екі топқа 
бөлінеді. 
Ортаңғы сызықтан екі қадам 
арақашықтықта ойыншылар арқаларымын 
қарама-қарсы тұрады. Мұғалім «Қар-лы- 
ғаш» деп дауыстағанда «Қарлығаштар» 
қашады да, «Қарлыға» қуып жетуге 
тырысады. Мұғалім «Қар-лы-ға» деп 
дауыстағанда «Қарлыға» қашады да, 
«Қарлығаш» қуып жетуге тырысады. Қуып 
жетіп алған ойыншы иығынан соғып 
тоқтатуы қажет. Белгіленген уақыт 
бойынша қай топта көп ойыншы қалады, 
сол ойыншылар жеңіске жетеді. 

 
(С, Ж) «Үшінші ойыншы артық» 

Ойыншылар  алаңның 
ішінде жұппен үлкен 
айналым   жасап 
орналасады. Жұптардың 
арақашықтығы 2-3 метр. 
Ойынның ішінде бір 
қуғыншы және бір 
қуғыншыдан қашатын 

ойыншыны соңына жіберу қажет. 
Сұраңыз: бұл тапсырманы орындау 
барысында сіз қандай 
қиындықтарға тап болдыңыз? 

 
 
 

Мұғалім осы ойын бойынша 
қауіпсіздік ережесіне назар аударуы 
қажет. 
Ойын барысында ойыншылырдың 
белгіленген алаңынан шығып 
кетпеуін қадағалаңыз. Жүгіру 
тапсырмалары денсаулықты 
нығайтуда қандай пайдасы бар 
екенін талдаңыз. 

 
 
 
 
 
 

 
Мұғалім осы ойын бойынша 
қауіпсіздік ережесіне назар аударуы 
қажет. 
Оқушыларға бұл ойын арқылы 
жылдамдық, ептілік, кеңістікті 
назарға ұстау қасиеттері 
дамитынын түсіндіріп айтады. 

 
 
 
 
 
 

 
Үлкен бос 
кеңістік. Бор, 
ысқырық және 
уақыт өлшегіш. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Үлкен бос 
кеңістік.  Бор, 
ысқырық және 
уақыт өлшегіш. 
Сілтеме: 
http://www.gomel 
scouts.com/tretij- 
lishnij.html 

http://www.gomelscouts.com/tretij-lishnij.html
http://www.gomelscouts.com/tretij-lishnij.html
http://www.gomelscouts.com/tretij-lishnij.html
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  ойыншы сайланады. Екеуі де сызықтың 
сыртқы бөлігінде, жанында тұрады. 
Мұғалімнің белгісі бойынша қуғыншы, 
қашып бара жатқан қашқын ойыншыны 
қуып жетіп иығынан соғуы қажет. Қашып 
жүрген ойыншы қуғыншыны жеткізбей кез– 
келген жұптың алдына тұра қалуына 
болады. Сол кезде жұптың артық үшінші 
ойыншысы қуғыншыдан тез арада қашуы 
тиіс. Егерде қуғыншы қуып жетіп алса екеуі 
рөлдерін ауыстырады. Белгіленген айналым 
сызығын бұзуға болмайды. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 Жүгіру дағдылары мен денсаулықты 
нығайту 

  

1.3. 
Кеңістікті, 
ағынды, 
салмақты, 
уақытты 
түсінгенін 
көрсету арқылы 
кезектілігін 
сақтап, 
жаттығуларды 
дұрыс әрі тиімді 
орындау 

4.1.3.1 қимылды 
орындаудың 
уақыт, кеңістік 
және бір 
қалыптылық 
туралы 
түсініктерін 
көрсететін 
бірқатар тиімді 
машықтарды 
және 
жүйеліліктерді 
түсіну және 
қолдана білу 

(Т, Ж, ҚБ) Сыныпты бірнеше топқа 
бөлеміз. Жүгіру дағдыларын дамыту үшін 
эстафета өткізу. 
1- ші этап. Сөре сызығынан мәре сызығына 
дейін баскетбол добын жерге бір қолмен 
соғып барып, қайтарда жылдамдықпен 
жүгіріп келу. 
2- ші этап. Сөре сызығынан мәре сызығына 
дейін футбол добын жерде немесе еденде 
аяқпен алып жүру. 
3- ші этап. Сөре сызығынан мәре сызығына 
дейін екі допты екі қолына қысып алып 
жүгіріп келу. 
4- ші этап. Сөре сызығынан мәре сызығына 
дейін допты иектің астына қыстырып алып 
жүгіріп барып, қайтарда допсыз жылдам 
жүгіріп келу. 
5- ші этап - Сөре сызығынан мәре сызығына 
дейін теннис добын ракеткамен алып жүру. 

Мұғалім қауіпсіздік ережесі 
бойынша нұсқама жүргізуі керек. 
Әрбір тапсырманы дұрыс жасауға 
назар аударуы тиіс. Оқушыларға 
тапсырманы орындамас бұрын 
барлығын толықтай түсіндіріп, 
көрсетіп алыңыз. Эстафета 
бөлімдерін мектептің құрал- 
жабдықтар базасына байланысты 
өзгертуге болады. 
Сұраңыз: жеңіске жету үшін сіздер 
қандай іс-әрект қолданар едіңіздер? 
Әрбір орындаған эстафета қандай 
дене қасиетін жетілдіреді деп 
ойлайсыз? 

Үлкен бос 
кеңістік.   Бор, 
ысқырық,  және 
уақыт өлшеуіш. 
Эстафета өткізу 
үшін керекті 
құрал- 
жабдықтар. 
Төменгі 
сыныптарға 
арналған 
эстафеталық 
ойндарға 
сілтеме: 
«Озорные 
мячики»: 
http://vashechudo. 
ru/raznoe/igry-i- 
konkursy-dlja- 

http://vashechudo.ru/raznoe/igry-i-konkursy-dlja-detei/sportivnaja-yestafeta-dlja-nachalnyh-klasov-scenarii.html
http://vashechudo.ru/raznoe/igry-i-konkursy-dlja-detei/sportivnaja-yestafeta-dlja-nachalnyh-klasov-scenarii.html
http://vashechudo.ru/raznoe/igry-i-konkursy-dlja-detei/sportivnaja-yestafeta-dlja-nachalnyh-klasov-scenarii.html
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1.5. 
Өзінің және 
басқалардың 
қызметін 
жақсарту үшін 
негізгі қозғалыс 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

4.1.5.1 
қолданылатын 

Командалардың ішінде ережені бұзбай, 
бірінші келген команда жеңіске жетеді. 

 
 
 

(С, Т, Ж, Қ) «Қармақ» ойыны 
Топты оқушы санына байланысты шеңбер 
жасатып тұрғызамыз. Топтың ішінен бір 
оқушы жүргізуші болып сайланады. 
Жүргізушінің қолына құм толтырылған 
дорбасы бар арқан-жіп болады. Топ құрған 
шеңбердің диаметрі жүргізушіден 5-7 метр 
қашықтықта болуы керек. Мұғалімнің 
белгісі бойынша жүргізуші еденге отырып 
арқан –жіпті еденге тиер-тиместен 
айналдыруы қажет. Ойыншылар айналып 
келе жатқан арқан-жіптен аяқтарын 
тигізбей секіріп отыруы қажет. Қай 
оқушының аяғына тиеді сол оқушы 
ойыннан шығып отырады. Ойын бір оқушы 
қалғанша жалғасады 

 
 
 
 
 

(С, Т, ҚБ) «Үйректер және аңшылар» 
Оқушылардың жасына және санына 
байланысты ойнайтын алаңды 10-15 метр 
диаметрде шеңбер сызылады. Барлық 
оқушылар  үйректер  және  аңшылар  болып 
екі  топқа  бөлінеді.      Үйректер шеңбердің 

 
 
 
 
 

Мұғалім осы ойын бойынша 
қауіпсіздік ережесіне назар аударуы 
қажет. 
Жүргізуші арқан-жіпті әртүрлі 
жылдамдықта айналдыруға болады. 
Арқан-жіпті еденнің бетінен 15 см 
биіктіктен артық көтеріп 
айналдыруға болмайды. 
Ойынның нұсқалары: ойынға 
қатысушылар әртүрлі секірудің 
тапсырмаларын беруге болады: 
жанынан тұрып секіру, отырып 
секіру, арқа жағымен секіруі 
мүмкін. Ойын соңынын кейін 
талдау жасатып, арықарай ойынды 
жалғастыруға болады. 

 
 
 
 
 

Доппен тигізген кезде тек қана 
белден төмен тигізіп атқылауы 
қажет, егерде белден жоғары тиіп 
жатса есепке алынбайды. Ортадағы 
қатысушылар допты қағып алуға 
болмайды. 

detei/sportivnaja- 
yestafeta-dlja- 
nachalnyh- 
klasov- 
scenarii.html 

 
Үлкен бос 
кеңістік.  Бор, 
ысқырық, және 
уақыт өлшеуіш, 
басына   құм 
толтырылған 
арқан-жіп. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Үлкен бос 
кеңістік. 
Ысқырық, конус 
, волейбол 
доптары, бор. 
Сілтеме: 

http://vashechudo.ru/raznoe/igry-i-konkursy-dlja-detei/sportivnaja-yestafeta-dlja-nachalnyh-klasov-scenarii.html
http://vashechudo.ru/raznoe/igry-i-konkursy-dlja-detei/sportivnaja-yestafeta-dlja-nachalnyh-klasov-scenarii.html
http://vashechudo.ru/raznoe/igry-i-konkursy-dlja-detei/sportivnaja-yestafeta-dlja-nachalnyh-klasov-scenarii.html
http://vashechudo.ru/raznoe/igry-i-konkursy-dlja-detei/sportivnaja-yestafeta-dlja-nachalnyh-klasov-scenarii.html
http://vashechudo.ru/raznoe/igry-i-konkursy-dlja-detei/sportivnaja-yestafeta-dlja-nachalnyh-klasov-scenarii.html
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әрекеттерін 
бағалауды 
дамыту. 

бірқатар іс- 
қимылдарды, 
кеңістікті, 
динамиканы 
және 
байланыстарды 
көрсете және 
түсіндіре 
отырып, өзінің 
және 
басқаларының 
іс-қимылдарды 
орындауына 
ортақтасу 

ортасына, ал аңшылар шеңбердің сыртына 
орналасады. Аңшылар қолына жеңіл доп 
алады. Мұғалімнің белгісі бойынша 
аңшылар ортадағы үйректі атқылай 
бастайды. Доп тиген үйректер шеңберге 
тұрып аңшы болады да ортада қалған 
үйректерді атқылай бастайды. Ойын 
ортадағы барлық үйректер шыққанша 
жалғасады. Үйректердің барлығы шыққан 
кезде рөлдерін ауыстырады. 

 
 
 

С, Ж, ҚБ) «Картошка отырғызу» ойыны 
Сыныпты санына байланысты бірнеше 
топқа бөлеміз. Командалар 
лектерге(колонна) тұрады. Лектің алдында 
бірінші тұрған ойыншы – команда капитаны 
болады. Оның қолында қап немесе дорба 
ұстап тұрады. Дорбаның ішінде бес 
картошкаға ұқсас үстел теннистің добы 
немесе үлкен теннистің добы болады. 
Әрбір лектің алдында бес гимнастикалық 
шеңбер қойылады. Мұғалімнің белгісі 
бойынша бірінші ойыншы дорбасымен 
жүгіріп шеңберлерге картошкасын 
отырғызады да кері қарай жылдам жүгіріп 
келіп дорбасын екінші ойыншыға береді. 
Екінші ойыншы дорбаны тез алып 
картошканы жиып келеді. Қай топ бірінші 
келеді, сол жеңіске жетеді. Ойын соңынан 
талдау жасап ойынды арықарай 
жалғастырады. 

Ойын нұсқалары: ойыншылардың 
ішінен 3-4 «Аңшы» сайланады да, 
алаңның әрбір бұрышында тұрып 
атқылайды. Әрбір аңшының 
қолында бір доптан болады. 
Сұраңыз: ойын барысында өзіңіздің 
іс әрекетіңізді, жанындағы 
сыныптастарыңызбен салыстыра 
аласыз ба? Бұл ойын қандай дене 
қасиеттерді дамытады? Осы ойын 
барысында өзіңізге қандай жаңа 
қажетті сапа ала білдіңіз? 

 
 

Мұғалім осы ойын бойынша 
қауіпсіздік ережесіне назар аударуы 
қажет. 
Ойын ережесі: капитандар белгі 
бойынша жүгіреді; сөре сызығынан 
дорбасымен бірге шығып тұруға 
болмайды. Егерде қолындағы 
картошкасы түсіп қалса қайтадан 
орнына дұрыс қойып арықарай 
жалғастыруы  қажет. 
Жүгіргенде қауіпсіздік үшін тек сол 
жағымен жүгіруі қажет. 
Ойын қозғалыстың жылдамдығын, 
және төзімділікті дамытады. 
Сұраңыз: ойын барсында қандай 
дене қасиеттерін дамытады? 

http://ped- 
kopilka.ru/blogs/s 
azonov- 
alexey/metodiche 
skii-sbornik-igry- 
dlja-uchaschihsja- 
mladshego- 
shkolnogo- 
vozrasta- 
3558/html 

 
 
 

Үлкен бос 
кеңістік. 
Ысқырық, бор, 
теннис доптары. 
Сілтеме; 
https://multiurok.r 
u/files/urok- 
fizichieskoi-kul- 
tury-ighry- 
posadka- 
kartoshki.html 

http://ped-/
https://multiurok.ru/files/urok-fizichieskoi-kul-tury-ighry-posadka-kartoshki.html
https://multiurok.ru/files/urok-fizichieskoi-kul-tury-ighry-posadka-kartoshki.html
https://multiurok.ru/files/urok-fizichieskoi-kul-tury-ighry-posadka-kartoshki.html
https://multiurok.ru/files/urok-fizichieskoi-kul-tury-ighry-posadka-kartoshki.html
https://multiurok.ru/files/urok-fizichieskoi-kul-tury-ighry-posadka-kartoshki.html
https://multiurok.ru/files/urok-fizichieskoi-kul-tury-ighry-posadka-kartoshki.html
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 Денсаулықты нығайтуға арналған 
ойындар мен эстафеталар 

  

2.5. 
Өзінің және 
басқалардың 
шығармашылық 
міндеттеріне 
сыни қарайды, 
қажет болған 
жағдайда, 
құрылымдық 
ұсыныстар 
жасау 

4.2.5.1 
орындаушыларғ 
а конструктивтік 
ұсыныстар 
жасау үшін 
шығармашылық 
тапсырмаларға 
қатысты өзінің 
сыни тұрғыдан 
көзқарасы мен 
басқаларының 
көзқарастарын 
біріктіру 

(Т, Ж, ҚБ) Оқушылар санына байланысты 
2-4 бірдей командаға бөлінеді де, бірінің 
артына бірі лекке(колонна) тұрады. 
Қатысушылар тұрған лектің алдына сызық 
сызылады. Сол сызықтан кейін 2 метр 
алшақтықта қосымша сөре сызығы 
сызылады. Сөре сызығынан кейін 10-20 
метрден кейін конус немесе фишка 
қойылады. Бірінші ойыншы сөре сызығына 
тұрып қолына эстафеталық таяқшамен 
мұғалімнің белгісі бойынша белгіленген 
конусқа дейін жүгіреді де, қайтадан жүгіріп 
қайтады. Эстафеталық таяқшамен 
жүгіргенде конусты немесе еденді 3 рет 
соғып, жүгіріп келгеннен кейін лектің 
соңына тұруы қажет. Екінші ойыншы 
қайтадан сөре сызығына тұрып ойынды 
жалғастырады. Топта бірінші келген 
ойыншы өз командасына бір ұпай жинайды. 
Осылай барлық қатысушы жүгіреді. 
Соңында өз ұпайларын санап, қай команда 
көп ұпай жинағандарын жариялайды. 

 
 

(Т, Ж, ҚБ) «Ағынды судан секіру» 
Ойын алаңына ағынды судың суреті 
сызылады. Оқушылар ағынды судан 
секіруге тапсырма беріледі. Оқушылар қос 
аяқпен ағынды судан екі жаққа секіруі 
қажет. Ойын барысында біртіндеп ағын 
судың көлемі алшақтап кеңейіп отырады. 
Ойын соңында оқушылар ойынға талдау 

Мұғалім осы ойын бойынша 
қауіпсіздік ережесіне назар аударуы 
қажет. 
Ойын уақытында қатысушылар 
төмендегі ережені сақтауды еске 
түсіріңіз: 
-мұғалімнің белгісін тыңдамай сөре 
сызығынан өтіп кетуге болмайды; 
- Сіз қолыңызды тигізбестен, тек 
қана оң жаққа жүгіре аласыз. 
- Таяқшамен жүгірген кезде 
конусты немесе еденді қолмен үш 
рет қолын тигізіп дауысын айғайлап 
шығаруы тиіс. 
- жүгіріп келгеннен кейін саптың 
соңына келіп тұрады. 
Сұраңыз: сіздің тобыңызда кім 
жылдам болғанын айтыңыз? 
Не себепті сіз тобыңызды арасында 
ең жылдам болмадыңыз немесе 
шапшаң болдыңыз? 

 
 

Мұғалім осы ойын бойынша 
қауіпсіздік ережесіне назар аударуы 
қажет. 
Оқушының жеке дайындығына 
көңіл аудару керек. 
Сұраңыз: Үздік секірушіні атап айта 
аласыз ба? 

Үлкен бос 
кеңістік. 
Ысқырық, конус 
немесе 
фишкалар, 
эстафеталық 
таяқшалар. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Үлкен бос 
кеңістік. 
Ысқырық, бор. 
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2.2. 
Команда 
жетекшісінің 
рөлін кезектесіп 
орындау арқылы 
мақсаттарға қол 
жеткізу үшін өз 
бетімен және 
бірлесе жұмыс 
істеу 

 
 

4.2.2.1 
Көшбасшылық 
рөлдерімен 
кезектесіп 
алмасып, әрекет 
мақсаттарына 
қол жеткізу үшін 
өз бетінше және 
топта жұмыс 
істей білу 

жасайды және ойынды бірнеше рет өткізуге 
болады. 

 
(Т, Ж, ҚБ) «Доппен қағып шығару» 
ойыны. Ойыншылардың ішінен 10-15 метр 
арақашықтықта тұратын екі жүргізуші 
сайланады. Жүргізушінің біреуінде 
волейбол добы болады. Қалған ойыншылыр 
екі жүргізушінің ортасында қатарласып 
тұрады. Жүргізушілер қолдарындағы 
доппен ортадағы ойыншыларды доппен 
тигізіп, қағып шығаруы тиіс. Егерде 
ойыншыға доп тиетін болса ойыннан 
шығады. Кейбір кезде ортадағы ойыншы 
допты қағып алуы мүмкін. Егерде қағып 
алса ол ойыншының қалауымен шығып 
қалған бір ойыншыны ортаға ойынға 
қосады. Екі жүргізуші ойыншының міндеті 
белгіленген уақытта ортадағы 
ойыншылардың барлығын доппен қағып 
шығаруы тиіс. 

 
(Т, Ж, ҚБ) Әр түрлі құралдармен 
эстафеталық ойындар. Сыныпты 
оқушылардың санына байланысты бірнеше 
командаға бөлеміз. 
Эстафета ойынының жүгіретін 
арақашықтығы 8-10 м 
1 этап-Сөре сызығынан мәре сызығына 
дейін допты басына қолмен ұстап жүгіріп 
келу. 
2 этап- Сөре сызығынан, мәре сызығына 
дейін баскетбол добын жерге соға отырып 
және әрбір соққан сайын өз командасының 

 
 

Мұғалім осы ойын бойынша 
қауіпсіздік ережесіне назар аударуы 
қажет. 
Ойын алаңын дұрыстап белгілеп 
алуы қажет. Нұсқа: доп тиген 
ойыншы ойыннан шығып екі 
жүргізушіге көмектеседі. 
Сұраңыз: жүргізушілердің рөлдері 
немен аяқталады? Кімді көшбасшы 
деп атауға болады? 

 
 
 
 
 
 
 

 
Мұғалім осы ойын бойынша 
қауіпсіздік ережесіне назар аударуы 
қажет. 
Тапсырманы дұрыс орындауын 
қадағалаңыз. Оқушыларға жеңіске 
жету үшін барлық команданың күші 
қажет екенін еске түсіріңіз және 
әділ ойнауға шақырыңыз. 
Эстафета ойын түрін өзгертуге 
болады. Эстафета ойынын өткізіп 
болғаннан кейін топ ішінде талдау 
жасатыңыз. 

 
 

Үлкен бос 
кеңістік 
Ысқырық, 
волейбол добы. 
Сілтеме: 
http://ped- 
kopilka.ru/blogs/i 
rina- 
oserdnikova/podv 
izhnye-igry-dlja- 
mladshih- 
shkolnikov.html 

 
 
 
 
 

 
Үлкен бос 
кеңістік 
Ысқырық, уақыт 
өлшеуіш, 
футбол, 
волейбол және 
кіші доптар. 
Бастауыш 
мектептегі 
балаларға 
арналған 
эстафетаға 

http://ped-kopilka.ru/blogs/irina-oserdnikova/podvizhnye-igry-dlja-mladshih-shkolnikov.html
http://ped-kopilka.ru/blogs/irina-oserdnikova/podvizhnye-igry-dlja-mladshih-shkolnikov.html
http://ped-kopilka.ru/blogs/irina-oserdnikova/podvizhnye-igry-dlja-mladshih-shkolnikov.html
http://ped-kopilka.ru/blogs/irina-oserdnikova/podvizhnye-igry-dlja-mladshih-shkolnikov.html
http://ped-kopilka.ru/blogs/irina-oserdnikova/podvizhnye-igry-dlja-mladshih-shkolnikov.html
http://ped-kopilka.ru/blogs/irina-oserdnikova/podvizhnye-igry-dlja-mladshih-shkolnikov.html
http://ped-kopilka.ru/blogs/irina-oserdnikova/podvizhnye-igry-dlja-mladshih-shkolnikov.html
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  атын дауыстап отыруы тиіс. Қайтарда 
жылдам допты қолға алып, келесі 
ойыншыға береді. 
3 этап- Сөре сызығынан мәре сызығына 
дейін допты жай ғана екі қолына кезек– 
кезек лақтырып әріптесіне беру. 
4 этап – Белгіленген жерге дейін жүгіріп 
барып нысанаға допты дәл тигізу. Әрбір 
ойыншыға үш мүмкіндік беріледі. Өз 
тобына қайтып келіп келесі ойыншыға 
қолындағы топты берді. 
5 этап- Сөре сызығынан мәре сызығына 
дейін 3 футбол добын қолына ұстап жылдам 
барып қайтуы тиіс. Допты түсіріп алмауы 
қажет. 

Сұраңыз: Жеңіске жету үшін қандай 
дағдылар қажет? Эстафеталық 
ойынды өзгертуге тағы қандай ой 
қоса аласыз? 

сілтеме: 
http://vashechudo. 
ru/raznoe/igry-i- 
konkursy-dlja- 
detei/sportivnaja- 
yestafeta-dlja- 
nachalnyh- 
klasov- 
scenarii.html 

http://vashechudo.ru/raznoe/igry-i-konkursy-dlja-detei/sportivnaja-yestafeta-dlja-nachalnyh-klasov-scenarii.html
http://vashechudo.ru/raznoe/igry-i-konkursy-dlja-detei/sportivnaja-yestafeta-dlja-nachalnyh-klasov-scenarii.html
http://vashechudo.ru/raznoe/igry-i-konkursy-dlja-detei/sportivnaja-yestafeta-dlja-nachalnyh-klasov-scenarii.html
http://vashechudo.ru/raznoe/igry-i-konkursy-dlja-detei/sportivnaja-yestafeta-dlja-nachalnyh-klasov-scenarii.html
http://vashechudo.ru/raznoe/igry-i-konkursy-dlja-detei/sportivnaja-yestafeta-dlja-nachalnyh-klasov-scenarii.html
http://vashechudo.ru/raznoe/igry-i-konkursy-dlja-detei/sportivnaja-yestafeta-dlja-nachalnyh-klasov-scenarii.html
http://vashechudo.ru/raznoe/igry-i-konkursy-dlja-detei/sportivnaja-yestafeta-dlja-nachalnyh-klasov-scenarii.html
http://vashechudo.ru/raznoe/igry-i-konkursy-dlja-detei/sportivnaja-yestafeta-dlja-nachalnyh-klasov-scenarii.html
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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) 
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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 жоспарланған 
кезеңдері 

Сабақтағы жоспарланған іс-әрекет Ресурстар 

Сабақтың басы 
(тайм-менеджмент) 

Сабақ басында көңіл бөлу қажет: 
- оқушылардың зейінін шоғырландыруға; 
- оқушылармен бірге сабақ мақсаттарын/ОМ анықтап алуға; 
- оқушылардың «жақын даму аймағын», сабақ соңында күтілетін 
нәтижелерді анықтауға 
-денені қыздыруға арналған жаттығуларын орындауға. 

 

Сабақтың ортасы 
(тайм-менеджмент) 

Сабақ мақсатына орай бар білімдерді қалыптастыру мен дағдыларды 
дамытуға бағытталған іс-әрекет. 
Іс-әрекет барысында ақпаратты талдау және өңдеу, зерттеу, 
практикалық жұмыс, проблемалық жағдаяттарды шешу арқылы 
оқушылардың бойында білім мен дағдылар қалыптасады және дамиды 

 

Сабақтың соңы 
(тайм-менеджмент) 

Сабақ соңында оқушылар рефлексия жүргізеді: 
- нені білдім, нені үйрендім? 
- нені толық түсінбедім? 
- немен жұмысты жалғастыру қажет? 

 
Оқушылар өздерінің жұмысы мен сыныптастарының жұмысын белгілі бір 
критерийлер бойынша бағалай алады 

 

Саралау – оқушыларға қалай көбірек қолдау 
көрсетуді жоспарлайсыз? Қабілеті жоғары 

оқушыларға қандай міндет қоюды жоспарлап 

Бағалау – оқушылардың материалды 
меңгеру деңгейін қалай тексеруді 

жоспарлайсыз? 

Денсаулық және қауіпсіздік 
техникасының сақталуы 
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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 теориясы) түрінде болуы мүмкін. 
Саралау уақытты ұтымды пайдалануды есепке 
ала отырып, сабақтың кез келген кезеңінде 
қолданыла алады 

Бұл бөлімде оқушылардың сабақ 
барысында үйренгенін бағалау үшін 
қолданатын әдіс-тәсілдеріңізді жазасыз 

Денсаулық сақтау технологиялары. 
Сергіту сәттері мен белсенді іс-әрекет 
түрлері. 
Осы сабақта қолданылатын Қауіпсіздік 
техникасы ережелерінің тармақтары 

Сабақ бойынша рефлексия 
 
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? 

Бұл бөлімді сабақ туралы өз пікіріңізді білдіру үшін пайдаланыңыз. Өз сабағыңыз туралы сол жақ 
бағанда берілген сұрақтарға жауап беріңіз. 
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Жалпы баға 
 
 
Сабақтың жақсы өткен екі аспектісі (оқыту туралы да, оқу туралы да ойланыңыз)? 
1: 

 
2: 

 
Сабақты жақсартуға не ықпал ете алады (оқыту туралы да, оқу туралы да ойланыңыз)? 
1: 

 
2: 

 
Сабақ барысында сынып туралы немесе жекелеген оқушылардың жетістік/қиындықтары туралы нені білдім, келесі сабақтарда 
неге көңіл бөлу қажет? 
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