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            Мақсаты: 

   Адамзат табиғатсыз өмір сүре алмайды, табиғат бәрінен де қажет екендігін 

көрсету және анықтау. 

         Міндеттер: 

- Адам өміріне қажетті жағдайларды зерттеу, мағлұматтар жинақтау; 

- Суреттерді жинап, бүктеме етіп шығару; 

- Адамзат табиғатсыз өмір сүре алмайды екендігін оқушылардың хабардар 

болуын арттыру. 

Өзектілігі:        

   Табиғаттың маңызы зор, табиғатты аялау білу өзекті мәселелерінің бірі. 

       Зерттеудің болжамы: 

   Егер мен «Адам табиғатсыз өмір сүре алмайды» деген оймен достарыммен ой 

бөліссем, онда достарым табиғатқа басқа көзбен қарап, табиғатты қорғап, жан-

жақты болуына ықпал етер едім. 

       Зерттеудің тәсілдері: 

- Презинтация; 

- Илюстрациялық суреттер; 

- Бүктеме.  

  Нәтижесі: 

- Достарым табиғат туралы толық мағлұмат ала алады 

- Табиғат тірі тіршілік иесі екендігі дәлелденеді; 

- Өз пікірлерін, ойларын ортаға салып талқылайды. 

 

    

   

 

 



 
 

 

І. Кіріспе 

      Адамзаттың табиғатсыз күні жоқ, 

     Мұны айтатын табиғаттың тілі жоқ 

                                                  

      Табиғат! Осы бір  жүрекке жылы,көңілге көтеріңкі көңіл сыйлайтын 

салиқалы сөзде қаншама терең тұжырым,ұлағаты  мол ұғым,мағыналы 

да мазмұны ауқымды ой жатыр десеңізші. Табиғат не төксе, бар әлем 

құлпырып жүре береді. Халық өзін қоршаған табиғаттың мінез, әдет - 

қалыптарын өзіне алады және мәңгіге қалдырады. Табиғаттағы барлық 

нәрсе өзара тығыз байланысты. Адам да табиғаттың бір бөлшегі. 

Табиғаттың бірінде болып жатқан өзгеріс міндетті түрде екінші 

жергеәсерін тигізеді.  Сондықтан да табиғаттың бір бөлшегін жою өзіне 

зиян келтіреді, сол арқылы адам баласының күн көрісіне залалын 

тигізеді. Табиғат сырын терең білмей оған қалай болса солай шабуыл 

жасау үлкен апатқа әкеп соқтырады.  

              Табиғат – халық қазынасы. Адам мен табиғат егіз. Табиғат пен 

адам егіз әлем ретінде бірін - бірі күтуге, аялауға міндетті. Олар бір - 

біріне сый - құрмет жасауға тиіс болса, сол сыйластықтың және бір түрі 

– адамның табиғатқа деген пейілі. Адам – табиғат перзенті.  Табиғат – 

барлық тіршілік атаулының құтты қоныс – мекені, алтын ұя бесігі,бар 

байлықтың бастауы. Ал,адамзат ұшін табиғат ең қасиетті де қастерлі 

ұғым.  

   Қазіргі заманғы ғылыми-техникалық прогрестің қарыштап алға  басуы 

адамзат өмірін жақсартуға тікелей игі ықпал етумен қатар,қоршаған орта-

табиғатқа орны толмас орасан зор зиян тигізіп отыр. Соған орай бұл 

күнде атмосфераның гидросфераның, литосфераның үздіксіз ластануын 

тежеп тоқтату мүмкін болмай жатқандығы да шындық.Осыған 

байланысты қоршаған ортаны қорғау және табиғи қалпында сақтау 

мәселелері бүкіл дүниежүзі елдерінің алдында тұрған ең маңызды  

міндеттердің біріне айналып отыр. 

 



 
 

1.1.Адам өміріне не қажет? 

 

    Адам өміріне көп нәрсе қажет.  Адам тіршілігіне ең қажетті жағдайлар: су, 

тамақ, ауа, жарық, жылу. 

   Шөлдедің. Саған не қажет? Әрине, су іздейсің. Су ішіп, сусының қанған соң, 

рақаттанып қаласын. Адам сусыз бес күнге ғана шыдай алады. 

   Қарның ашты. Өзіңді қалай сезінесің? Саған не қажет? Әрине, сен тамақты қажет 

еттің.  

   Ал ауа қаншалықты қажет?  Әрине, адам ауасыз бір минут қана шыдай алады. 

Яғни ауасыз адам тіршілік ете алмайды. 

   Жер бетіне күн сәулесі түссе, бүкіл тіршілік оянады. Яғни барлық тіршілік иесіне 

жарық пен жылу да керек екен.  

    Ауа, су, тамақ, жылу, жарық күнделікті өмірде азғана уақыт болмаса, онда 

адамның өмір сүруі қиындайды. 

 

      

   

   



 
 

   

   
 

   Яғни, адамның тіршілігі ұшын біз бәрін табиғаттан аламыз. Біздің үй, үйдің 

ішіндегі жиғаз, техника, біздің күнделікті тұрмысымызға қажетті заттар барлығы 

бізге табиғат арқылы келеді.  

 

1.1. Адам өз өміріне қажетті жағдайларды қайдан алады. 

 

    Күн – табиғаттың бір бөлшегі. Ендіше, адам жылуды күннен алады. Күн – 

табиғатқа жылу, жарық сыйлайды.  

   Күзде, жазда, көктемде жылу жерге күннен мол тарайды. Адам, өсімдік, жануар 

сол жылуға рақаттанып, тіршілік етеді. 

   Күннен келетін жылу барлық тіршілік иелеріне, соның ішінде адамдарға, 

өсімдіктерге, жануарларға да қажет. Мысалы ағаштар күннен алған жылудың 

артық мөлшерін денесінде сақтайды. Отынды (көмір, ағашты, т.б.) жаққанда одан 

жылу бөлінеді, оған тағам пісіруге, үйді жылытуға да болды.  

   Ендеше, отын да (ағаш, көмір, газ, т.б.) табиғаттың заты, яғни өсімдіктер, 

жануарлар – бәрі-бәрі күн сияқты табиғаттың перзенті. 

   Адам жылуды табиғаттан алады, - деген пікірдің бір дәлелі осы. 

   Қыс кезінде адам өзі түратын үйді от жағып жылытады. Адамдар жылы қыстық 

киімдер (тон, құлақшын етік, т.б.) киеді. Жылы киімге керекті материалдарды 

мақтадан, аң мен малдың жүнінен, терісінен дайындайды. 

   Адам үйді салғанда оған кірпіш, саз, құм, тас, ағаш, шыны, тағы басқа құрылыс 

материалдарын пайдаланады. Бұл материалдарда да табиғаттан алынады.  



 
 

   

1.3.Адам және айналадағы дүние  

 

    Айналадағы дүниеге табиғат заттары мен табиғат құбылыстары және адам мен 

адам қолынан жасалған дүниелер жатады. Осылардың ішінде адам ерекше рөл 

атқарады. 

  Адам табиғат жағдайына бейімделіп қана емес, оны өзгертіп өздеріне қолайлы 

етіп қолдана білді. Мысалы, ертеде саяхатшылар бағытын жұлдыздарға қарап 

бағдарласа, кейін түсбағар ойлап тапты. Жел күшін, су ағынын пайдаланып 

энергия қуатын алды.   

  

  



 
 

ІІІ. Қорытынды бөлім. 

    Туған өлкеміз жеріндегі экологиялық хал-ахуал туралы жан-жақты мағлұмат 

беру, оны жақсарту әдістерін ойластыру, әсем табиғаттың тепе-теңдігін сақтау 

басты мақсатым. Әрбір өлкенің өзіне тән сол жердің ауа райы, тарихы 

ерекшеліктері бар. Судың, топырақтың, ауаның бүліну себептерін, адамдардың  

денсаулығын жақсартуда іс-шаралар алу қажет. Экологиялық жағынан туған 

жердің табиғатын қорғауда оның ластануына жол бермеу үшін мына жағдайларға 

көңіл бөлу керек деп есептеймін. 

 -Ауданда  құм көшкінін болдырмау ұшін ағаш отырғызу, көгалдандыру. 

 -Ауыл,  қала ішін санитарлық талапқа сай болуына көмек ету. 

-Қала орталығында жүк көлігінің жүруіне тыйым салу 

-Жолайрықтардың салынуы 

-Көліктертен шығатын улы газдың таралу деңгейін бақылау 

-Құрылыс алаңдарын бақылау  

-Қаланы көгалдандыру  

 -Автокөліктердің барлығын табиғи газбен немесе сутегімен жүру жағдайына 

көшіру. Себебі жанармайдың бар болғаны 15 %-ы ғана автомобильді қозғауға 

жұмсалса, ал қалған 85% - ы ауаға шығарылады. Табиғи газдың 90 % -ы 

жұмсалады. 

 - Терек ағашын көптеп отырғызу. Себебі терек ағашы 20 % шамасында дыбысты, 

шуды бәсеңдетеді және жалпақ жапырақты болғандытан оттегін көп бөледі. 

Мысалы, 25 жылдық терек ағашы жазғы 5 ай ішінде 44 кг жуық көмірқышқыл 

газын сіңіретіндігін айтсаң, онымен теңесетін өсімдік табу оңайға тұспес. 

 - Жиде ағашын өөптеп отырғызу. Себебі жиде ағашы улы заттарды өзіне ең көп 

сіңіретін өсімдік. Сонымен қатар тамырынан топырақтың құнарлылығын 

арттыратын азотты қосылыстар бөледі. 

   Сөз сонымда бүгінгі баяндамамды қортындылай келе сонау Алтайдан  Атырауға 

дейінгі кең байтақ қазақ елінің  сұлу да, әсем табиғатын қорғау, оны экологиялық  

жағдайға душар  етпеу,  әрбір алаш жұртыныың  міндетті парызы. Қоршаған ортаға 

табиғатқа зиян   келтіргеніміз ол өзімізге,  келешек  ұрпаққа, жан-жануарға, тіпті 

болашаққа  балта шапқанмен тең. Сондықтан өз  өлкеміздің  баға жетпес асылы 

табиғатты сақтай білейік! 
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