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КІРІСПЕ 

Бұл бағдарлама оқушылар кеңеліп өздеріне пайдалы көп дүние үйренеді. Өз 

қолдарымен тұрмысқа қажетті түрлі пайдалы заттарды, бұйымдарды электр 

аспаптары мен құралдарын еркін меңгеруге үйренеді.  

Шығармашылық жоба жоспарлауды, есептеуді, техникалық кәдесыйлар, 

өздеріне қызық заттарды өз қолдарымен істеп жасауды үйренеді. 

Осы істерді атқарып және оған үйрене жүріп нағыз ер адамның көпті біліп 

көп нәрсені жасай алу керектігін ұмытпай халқымыздың «Жігітке сегіз өнер 

де аз» деген нақыл сөздерін ұмытпайық                                               

Бағдарламаның мақсаты: 

Балаларға қосымша білім беруде оқушының білімін, шеберлігін  көрсету. 

Оқушыны шығармашылық жұмысқа тарту арқылы танымдық қабілеттерін, 

қызығушылығын арттыру, жетістіктерін бағалап көрсету, белсенділігін 

қалыптастыру, өздігінен еңбек етуге дайындау, іскерлігін дамыту. 

Бағдарламаның міндеті: 

Оқушыларды шығармашылыққа тарта отырып жобаны тани білуге, он 

саусағынан  өнері тамған баланы тәрбиелеу.  Шәкіттердің шеберлігін, білім 

мен еңбегін көрсету. Іскерлік, икемділік қабілеттерін арттыру.Тәрбиелік 

дағдысын жеткізіп, еңбектену жұмысына төзімділігін жеткізу. 

 Сапалы білім берумен қатар еңбекке баулу,  үйрету аса қажет. 

Жастарымыздың өнерлі болуы қоғамдық өмірімізге үлкен әсерін тигізеді деп 

ойлаймын. 

Олай болса, біздің басты міндетіміз жаңа заман  ғылымының мол 

жетістіктерімен қаруланған, мәдени дүние танымы, көзқарасы 

қалыптасқан  бәсекеге қабілетті маман жастарды тәрбиелеу. 

Бағдарлама түрлі әдіс-тәсілдер арқылы жүзеге асырылады: 

Әрбір жетекші мұғалім өз пәнін жақсы біліп қана қоймай, үнемі ізденіс 

үстінде болу керек, жұмыс жасауға қажетті материалдарды көркем 

әдебиеттерден, баспа сөз беттерден, ақпарат құралдарынан іздестіре отырып, 

тақырыпқа байланысты элементтерін, дайын бұйым түрлерін, слайд-

фильмдерді, әсіресе компьютер  арқылы фото туындылары т.б.с.с. көрнекі 

материалдарды барынша пайдаланып, көп еңбектенуге тура  келеді. 

Қазір оқушыларымыз өнердің барлық түрлерін, қолөнер еңбекке 

икемділіктерін үйірме жұмыстарымен айналыса отырып толық меңгеруге 



тәрбие берудің деңгейін көтеріп, мақсатқа жету үшін түрлі әдіс-тәсілдер 

қажеттілігінің туындауын шығармашылық іс-әрекеттерімен көрсетуде.       

Оқушыларға арналған қосымша білім берудегі балалар техникалық базаның 

оқу жоспарына сай үйірменің күнтізбелік жоспарының құрылымы 204 

сағатқа, аптасына 3 сағаттан 2 рет өтілу берілген 

Күнтізбелік   тақырыптық   жоспар           

р/с  № 

сағ. 

                        Сабақтың 

тақырыбы            

Сағат саны         

Барлығы 

Мерзімі 

Теор. Практик. 

 1 Ата – аналармен жұмыс   6  

 2 Ата – аналармен жұмыс   6  

 3 Қауіпсіздік техникасы ж. 

еңбекті қорғау 

2 4 6  

 4 Жоба тақырыбын таңдау 4 2 6  

 5 Тұтынушыға және тауарға 

сұраныс, соған қарай 

бұйымдар жасауды 

жоспарлау. 

2 4 6  

 6 Жасалатын  бұйымдардың 

сызба, нұсқасын әзірлеу 

2 4 6  

 7 Технологиялық карта 

құру 

    

 8 Материалдар даярлау - 6 6  

 9 Материалдарды өңдеу 

жұмыстары 

- 6 6  

 10 Бұйымдар жасау / күрек, 

оқтау, тақтайлар т.б. / 

- 6 6  

 11 Бұйымдар жасау  6 6  

 12 Бұйымдар жасау  6 6  

 13 Бұйымдарды әрлеу сәндеу  1 5 6  

 14 Жарнама бойынша жоба 

құру 

2 4 6  

 15 Жасаған бұйымдарды 

сатуға даярлау 

2 4 6  

 16 Жобаны қорғауға даярлау 3 3 6  

 17 Жобаны қорғау     6 - 6  

 18 Көрмеге қоятын 

бұйымдар жасау үшін 

жұмыс жоспарлау 

- 6 6  

 19 Материалдар даярлау 

сызбасын әзерлеу 

- 6 6  

 20 Технолог карта құру - 6 6  



 21 Сызбасын әзірлеу - 6 6  

 22 Жобаны іске асыру үшін 

қажетті материалдар 

даярлау /ағаш, матер. Т.б./ 

- 6 6  

 23 Түрлі қол қүралдарымен, 

электр. алт-н даярлау, 

өңдеу. ҚТ 

2 4 6  

 24 Бұйымдар жасау - 6 6  

 25 Бұйымдар жасау - 6 6  

 26 Бұйымдар жасау - 6 6  

 27 Бұйымдар жасау - 6 6  

 28 Жасалған бұйымдарды 

эстетикалық талғамға 

келтіру жолдарын 

қарастыру 

2 4 6  

 29 Лактау краскалау, оюлау, 

өрнектеу т.б. жұмыстарды 

ұйымдастыру 

1 5 6  

 30 Жасалынған 

бұйымдардың эконом-

эколог. сараптамасын 

жүргізу 

4 2 6  

 31 Жобаның жарнамалық 

бөлім.даярлау 

4 2 6  

 32 Жобаны қорғауға даярлау 

/ іс – қағаздар / 

4 2 6  

 33 Жобаны қорғау   6  

 34 Қорытындылау . 

Марапаттау .  

6 - 6  

                              

 

Пайдаланған әдебиеттер: 

1. Мектептегі технология  \жорналдары\ 

2. Дидактикалық материалдар  Ю. Моряков     Г. Жарымбетова 

3.  «Моделист  конструктор»  жорналдары 

4. Технология оқулықтары 

5. Технология әдістемелік нұсқаулар. Ю. Моряков   Г. Жарымбетова 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


