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Шеберлік  сыныптың    б а ғ д а р л а м а с ы :  

 

 

Өткізілу уақыты: 14  қазан  2016 жыл 

Өткізілу орны: Қызылорда  қалалық қосымша білім беру оқу-әдістемелік 

орталығының  акт  залы. 

Қатысушылар:  Қосымша білім беру педагогтары 

Ұзақтығы: 30 мин. 

Шеберлік сыныпты өткізудің алғы  шарттары: 
 

 «Жас модельер»  үйірмесінің жұмысымен қысқаша таныстыру 

 

 «Сән журналын пайдалану арқылы киім тігу техникасы» тақырыбы 

 

 Өлшемдер, өлшемдер алу, өлшемдер таблицасын және бурда журналын 

пайдаланужолдарын слайд арқылы көрсету, тәжірибе жүзінде көрсетіп 

қатысушылармен бірге жұмыс жасау. 

 

 Бурда сән журналы арқылы балалар өз қолдарынан дайындаған 

киімдерін көпшілікке ұсыну.  

 

 

Республикалық  семинарға қатысушыларға арналған шеберлік 

сыныбының  конспект-жоспары 

 

Шеберлік сыныптың тақырыбы: «Сән журналын пайдалану арқылы киім 

тігу техникасы» 

Мақсаты: Қыз балаларға қазіргі заман талабына сай, келешек өмірлерінде 

қажет болатын іскерліктің бір саласын үйрету. Сән журналдарын пайдалану 

арқылы киім тігу технологиясын таныстыру. 

Міндеті: Заман талабына сай білім ала отырып, өнер түрлерімен 

таныстырып, олардың қазіргі қоғамда алатын орнын көрсету.                                                      

Оқушыларды  ойлана  білуге, қиялдауға, заттың пішімін, құрылысын алдын 

ала жобалай білуге дағдыландыру.   

 



Слайд № 1   

Сабақтың тақырыбы: «Сән журналын пайдалану арқылы киім тігу 

техникасы»                                                                                                                         

Слайд № 2  Үйірменің мақсат-міндеттері  

оқушылардың шығармашылық қаблетін ояту, ойлау қаблетін шыңдау;     

еңбек мәдениетін, іскерлікке, ұкыптылыққа,тиянақтылыққа баулу;  

логикалық ойлау, қолөнердің сырын түсіне отырып, ізденуге танымдық 

қаблеттің артуына ықпал ету, киімді модельдеу, дизайн өнеріне баулу. 

Слайд № 3  Үйірме оқушыларының жетістіктеріі  

«Ата-баба мұрасын сақтаймыз және дамытамыз» республикалық 

конкурстарының 2005-2013 жылдардағы жеңімпаздары.                                                           
5 оқушы - «Аrt Kinder House» халықаралық балалар және жастар 

шығармашылығы байқауының дипломанттары.                                                                                 

4 оқушы - «Қысқы ертегілер» республикалық қолөнер конкурсының 

дипломанттары.                                                                                                               
Бекжан Аружан 1-ші республикалық «Ұлы дала жәрмеңкесі» көрмесінің 

дипломанты. 

 

Слайд № 4,5 «Жас модельерлер» үйірмесін бітіріп шыққан түлектер  
 

2014 жылғы түлек - Садуақасова Әйгерім – Астана қаласында жеке кәсіпкер. 

Жеке «Люкс» ательесінің басшысы.                                                                 

2015 жылғы түлек - Акбар Гүлдерай «Сымбат»  сән академиясын бітіріп, 

колледжде оқытушысы.                                                                                                        

2016 жылғы түлек -  Пана Фариза «Ақмешіт»университеті «Дизаин» 

факультетінің студенті.                                                                                                       

2016 жылғы түлек -  Бекжан Аружан АҚШ-тың Бостон штатында                        

11 сынып оқушысы. 

 

                                        Шеберлік  сабақ  барысы : 

Слайд №6  Өлшемдер алу  

Жалпы киім ұғымы адамдардың уақыты және қоғамдық жағдайларға сәйкес 

сұлулық туралы белгілі бір ұғыммен бейнеленетін сәнмен тығыз байланыста  

болады. Киімге пайдаланылатын материалдар түрлерімен таныстыру.        

Киім тігу үшін қажет өлшемдер және өлшем алу әдістері.                                                                                                                                                                      

Киімге өлшем алу кезінде адам денесінде жұқа киім болу керек, беліне жіп 

байланып, өлшем толық алынғанша сақталуы қажет.                                                  



 

Слайд №7  Өлшемдер 

Киім тігу үшін негізгі өлшемдер таблицада берілген. 

№ Белгіленуі Өлшем атаулары 

1 Ог  кеуде шеңбері 

2 От  бел шеңбері 

3 Об  бөксе шеңбері 

4 ДТП  алдыңғы бойдың белге   дейінгі ұзындығы 

5 ДТС  артқы бойдың белге дейінгі ұзындығы 

6 ДТСК  артқы бойдың белге  дейінгі көлденең ұзындығы     

7 Вг  кеуде биіктігі,ұзындығы 

8 Шг  кеуде ені 

9 Шс  арқа ені 

10 Шпл  иық ұзындығы 

11 Друк  қол ұзындығы 

12 Орук  қол шеңбері 

13 Озап  білезік шеңбері 

14 Диз  киімнің ұзындығы 

 

 

Слайд №8  Өлшемдер таблицасы 

 

«Burda» сән журналының өлшемдер таблицасы.  Өз өлшемдерімізді журналда 

берілген өлшемдер таблицасымен салыстырып, журналдан қандай размерге 

сәкес келетінін анықтаймыз. 

 



 
 

 

 Слайд № 9  Адам денесіндегі киімнің жазықтықтағы конструкциясы   

Адам денесіндегі киімнәі жазықтықтағы конструкциясы туралы түсінік беру.  

Суреттегі схемаларды түсіндіру. 

 

Слайд № 10    1-ші қосымша қағазды қолдану  

Журналдағы 1-ші қосымша қағазында модельдің үлгісі, матадағы орналасуы, 

2-ші қосымша қағаздағы үлгі туралы мәлімет берілген.                                               

Слайд № 11  2-ші қосымша қағазды қолдану  

Журналдағы 2-ші қосымша қағазында модель үлгісінің түп нұсқасы  

берілген.                                                                                                                                  



Слайд № 12 Үлгінің белгілері  

Модель үлгісіндегі белгілер - киімді тігу кезінде әр бөлшектерді бір-біріне 

сәйкестендіру үшін пайдаланылады.                                                                                                                             

Слайд № 13 Нүктелік конструкциялық  өзгеріс енгізу  

Нүктелік конструкциялық  өзгеріс енгізу модельдің кіші немесе үлкен 

размерлері болмаған жағдайда пайдаланылады. 

Слайд № 14,15 Кеудешеге және жеңге  конструкциялық  өзгеріс енгізу  

Кеудешеге конструкциялық өзгеріс енгізу -  киімді ұзындық бойынша 

кішірейту немесе үлкейту үшін пайдаланылады. 

Слайд № 16,17,18,19   Бір негізді үлгідегі  модельдер  

Бір негізді үлгідегі  модельдер берілген, олардың айырмашылықтары мен 

ұқсастығы таныстырылады. 

Слайд № 20 Қауіпсіздік ережесі 

Қол инемен, қайшымен жұмыс жасау кезіндегі техника қауіпсіздік 

ережелері 
1.инені арнайы қорапшаға сақтау керек 

2.жіпті тіспен үзуге болмайды 

3.инені киімге қадауға болмайды 

4.тот басқан инемен жұмыс жасауға болмайды 

5.қайшыны қорапшаға немесе қапта сақтау керек 

6.қайшыны жолдасына үшкір ұшымен берме 

7.қайшының ұшын жоғары көтерме 

8.жолдасың қайшымен жұмыс жасаған кезде, көңілін бөлуге болмайды. 

 

 


