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 Ізғұттынова Р.О. – «Бөбек» ҰҒПББСО, АҮДИ-

ның жетекші ғылыми қызметкері; п.ғ.к. 
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ның жетекші ғылыми қызметкері; п.ғ.к. 
 

 Оралбекова Ә.Қ. – «Бөбек» ҰҒПББСО, АҮДИ-
ның аға ғылыми қызметкері. 



Назарбаева С. А. – «Өзін-өзі 
тану» рухани-адамгершілік білім 
беру бағдарламасының авторы 

«Өзін-өзі тану» пәнін 
оқыту мақсаты –  

рухани-адамгершілік 
құндылықтарға 

негізделген ойы, сөзі, ісі 
бірлікте өмір сүретін, 
кемел мінезді адамды 

дамыту.  



«ӨЗІН-ӨЗІ ТАНУ» ПӘНІ БОЙЫНША 3-СЫНЫПҚА 
АРНАЛҒАН ОҚУ-ТАҚЫРЫПТЫҚ ЖОСПАРЫ 

 

 
 Жыл бойына 34 сағат,  
 аптасына 1 сағаттан) 

 





Өзін-өзі тану сабақтарын оқытудың әдістемелік 
ерекшеліктері 

 
  Жағымды көңіл күйге келу 
 Дәйексөз 
 Әңгімелеу 
 Шығармашылық іс-әрекет, топпен жұмыс  
 Музыка және топпен ән айту.  

 



3-сынып оқушыларының жас және психологиялық ерекшеліктерін 
ескере отырып, пәннің негізгі мазмұны төмендегі тараулармен 

аталды: 
 

 I тарау – “Ғасырлар даналығы” 
 II тарау – “Ынтымақты отбасы” 
 III тарау – “Адам болам десеңіз...” 
 IV тарау – “Әсемдік әлемінде!” 
 



«Ғасырлар даналығы» атты бірінші тарауда   

 оқушылар жалпыадамзаттық құндылықтар 
негізінде рухани-адамгершілік мәдениетті, 
халықтың мәдени мұрасын зерделейді.  

 Адам өміріндегі кітаптың рөлі туралы, 
оқушының оқу еңбегі жөнінде білім 
беріледі.  



«Ынтымақты отбасы» атты екінші тарауда  

Оқушылардың отбасындағы, мектеп 
ұжымындағы  жағымды қарым-қатынас 
мәдениеті, өзара түсіністік,  жауапкершілік 
сынды коммуникативтік біліктері мен 
дағдыларын дамыту көзделген.  



«Адам болам десеңіз...» атты үшінші тарауда  
 баланы адамгершілік тұрғыда таңдау жасау 

дағдыларына үйрететін оқу материалдары 
берілген. 

   Ақжарқындық, ақкөңілділік, жомарттық, 
елжандылық сынды адамгершілік 
қасиеттердің маңызы түсіндіріледі.  



 «Әсемдік әлемінде!» атты төртінші тарауда  
 оқушыларға сүйіспеншілік пен жақсылық, 

табиғатпен үйлесім, денсаулық құпияларының 
мәнін ашу, жер-ананың қадірін білу туралы 
білімдерді меңгертуге арналған.  



Тест-тапсырмалар 

 Әрбір тараудың соңында оқушылардың алған 
білімдерін тексеруге арналған тест-тапсырмалар 
берілген.  
 

 Тестілеудің негізгі мақсаты – оқушылардың құндылық 
категориялары қалай өзгергенін және оған көзқарасын 
анықтау.  



«Мейірім тамшылары» жобасы 

 Бұл жобаның мақсаты – әндер ақиқаты антологиясын 
құрастыру.  
 

 Оқушыларға жыл бойы балаларға арналған әндерді 
жинап, оларға адамгершілік тұрғысынан талдау жасау 
ұсынылады. Жинақталған материалдар негізінде 
мазмұны жағынан мейірімді әндер жинағын 
құрастырады. 

  
 «Мейірім тамшылыры» атты қорытынды мерекелік шара 

және жинақтың презентациясы жобаны қорытындылау 
жұмыстары болып табылады. Әндер жинағын мектеп 
кітапханасына, балалар бақшасына сыйға тартуға болады. 
 



 
Оқушылардың білімін бағалау 

 
  «Өзін-өзі тану» пәні бойынша оқушылардың білім сапасын 

бағалау 3-сыныпқа арналған бағдарламада әзірленген 
«Оқушылардың дайындық деңгейіне қойылатын талаптар» 
негізінде жүргізіледі. 

 Рухани-адамгершілік білім берудің ерекшеліктеріне сәйкес 
сандық емес, сапалық баға маңызды, сондықтан әрбір 
жартыжылдықтың қорытындысы бойынша «сынақ» бағасы 
қойылады. «Оқушылардың дайындық деңгейіне қойылатын 
талаптар» пән бойынша сынақ қоюдың критерийі қызметін 
атқарады. 

 Егер оқушылардың дайындық деңгейіне қойылатын барлық 
талаптар орындалса, оқушыға «сынақ» қойылады. 
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