


«Әдебиеттік оқу» кітабының кешені 

Оқулық Үнтаспа Жұмыс дәптер Хрестоматия Оқыту әдістемесі 

1,2 бөлім № 1,2 1,2 бөлім 



3- сыныпқа арналған оқулық пен оқу-әдістемелік 
кешендердің авторлары: 
        Қабатай Бидана Тұрсынханқызы – 
педагогика ғылымдарының кандидаты, доцент 
        Зейнетоллина Умит Кобестаевна – 
А.Құнанбаев атындағы Саран гуманитарлы-
техникалық колледж оқытушысы 
        Қалиева Венера Амангелдиева – Алматы 
қаласы физика-математика бағытындағы 
Назарбаев Зияткерлік мектебінің қазақ тілі мен 
әдебиеті мұғалімі    



«Әдебиеттік оқу» пәнін оқытудың мақсаты 

оқушылардың 
оқырмандық 

және 
қатысымдық 
дағдыларын 

қалыптастыру 

сөйлеу 
мәдениетін 

қалыптастыру 

сөз өнерін 
сезінуге, көркем 

шығарманы 
оқуға деген 

қызығушылығын 
арттыруға 

мүмкіндік беру 

адамгершілік 
және әдеби-

эстетикалық 
құндылықтар 

жөнінде 
түсініктерін 

кеңейту 



• А.Байтұрсынұлы. Оқуға шақыру 
• С.Сейфуллин. Ақсақ киік 
• Ә.Қоңыратбаев. Киіктің айласы 

Жанды табиғат 

• Жақсы деген немене, жаман деген 
немене? 

• Т.Молдағалиев. Қазақ деген 
халықтың баласымын 

Жақсыдан үйрен, 
жаманнан жирен 

• Жыл басы 
• Ы.Алтынсарин. Бақыт құсы 
• М.Жұмабаев. Балалық шақ 

Уақыт 

Бөлімнің басталуы, аяқталуы 



 Әдебиеттану ғылымынан  қарапайым  теориялық түсініктер 

Әдебиеттік оқу – әдебиеттану ғылымына негізделген пән 

Бір нәрсенің айрықша сипатын анықтау үшін оны 
көркейтетін, айқындайтын бейнелі сөз қосылады. 
Бұл көркемсөз эпитет деп аталады. 

Естелік – өмірде шынайы болған атақты тұлғалар 
мен оқиғалар жайында көзбен көріп, куәгер болған 
адамдардың баяндап беруі.  



Қазақ әдебиеті әлем әдебиетімен үндес 

Ж.Верн «Он бес жасар 
капитан» 
 
А.Маршалл «Мен 
шалшықтан секіріп аттай 
аламын» 
 
А.Беляев «Адам-балық» 

М.Твен «Том Сойердің 
басынан кешкендері»  



Шығармашылық жұмыстар 
*өлең құрастыру 
*кейіпкерлерді сипаттау(Шегіртке мен құмырсқада т.б.) 
*мәтін бойынша сурет салу 
*тірек сөздер арқылы мәтін құрастыру 
*әңгіме құрастыру 
*оқиғаға сурет ойластыру   
*оқиғаға мультфильм жасау 
*мәтінді сахналау 
*коллаж құрастыру 
*оқиғаға сай мақал-мәтелдер табу немесе мақал-мәтелдердің 
мағынасын ашатын оқиға ойластыру, салыстыру  т.б. 
 



Интербелсенді әдістер 

Ақылдың алты қалпағы 

«Жабық және ашық сұрақтар» 
«Бестармақты өлең»  
«Семантикалық карта»  
«Кластер құрастыру»  
«Постер құрастыру»  
«Эссе жазу»  
«Бес сөз»  
«Үш қадам» т.б  



С.Бегалин 
Есенннің кірпісі 

3.2.3.1 
Шығарманың 
тақырыбы мен 

негізгі ойды 
анықтау 

 
 Есен кірпісіне 
қандай азық 

дайындап қояды 
деп ойлайсың? 

  

Мәтінді тағы 
басқаша қалай 

атар едің? 

2.3 Шығарманың 
тақырыбын 
анықтайсың  











Назарларыңызға рахмет! 
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