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Түсінік хат 

 

 

1.1 Дене шынықтырудың білім беру бағдарламасындағы маңызы 

 

Қозғалыс және оның дамуына қатысты Дене шынықтыру бағдарламаның басты мәселесі болып табылады, себебі бұл назар дене мен 

физикалық жаттығуда болатын жалғыз білім беру тәжірибесі. Бұл оқушыларға физикалық дағдыларын қозғалыс туралы білім мен түсінікпен 

қатар дамыту үшін қозғалыс тәжірибелерін беретін кең және теңдестірілген дене шынықтыру бағдарламасы арқылы жүзеге асырылады. Дене 

шынықтыру мақсаты – не жасап жатқанын түсіндіре отырып, оқушыларға епті, сенімді, нәтижелі және қауіпсіз қозғалуға көмектесе отырып, 

қозғалыс құзыреттілігі мен контексттік меңгеруді дамыту. 

  

Дене шынықтыру бала тәрбиесінде ерекше орын алады. Оның оқушыны физикалық жағынан, сондай-ақ әлеуметтік қабілеттері, тұлғасын 

және рухани жағын дамытуға потенциалы бар. Мектеп контекстіндегі дене шынықтыру сондай-ақ оқушыларға жас кезінде денсаулықты 

нығайту жаттығуларын беру арқылы оларда салауатты өмір салтын қалыптастыруды мақсат етеді. Бұл әлеуметтік денсаулыққа ұзақ мерзімді 

түрде жағымды әсер етуге мүмкіндік береді. 

 

Дене тәрбиесі: 

• әлеуметтік дағдылар мен тұлғалық жағымды әсер ала алатын физикалық және рухани денсаулыққа негіз болады; 

• оқушыларды физикалық және менталды денсаулығын түсінуге және оны нығайту үшін жұмыс істеуге ынталандырады; 

• дене шынықтыру және спорт саласындағы теоретикалық білім мен тәжірибелік дағдыларды дамытуды насихаттайды; 

• оқушының төзімділік, жылдамдық, күш, ептілік және икемділік сияқты қозғалыс дағдыларын дамытады; 

• ұлтжандық, құрмет, командада жұмыс, жауапкершілік пен өзара түсінушілік қалыптастырады;  

• оқушыларды өмір бойы салауатты өмір салтын ұстануға бағыттай отырып, алынған дағдыларды қолдануға ынталандырады; 

• білімді байыту және оқушылар арасында дене шынықтырудың адам мәдениеті бөлігі идеясын дамытуға мүмкіндік береді.  

1.2 Дене шынықтыру бағдарламасының мақсаттары 

 

Бағдарлама мақсаты оқушыларды дене шынықтырудың терең деңгейімен қамтамасыз ету, яғни олардың сау физикалық дамуын олардың 

спортқа қатысты қозғалыс дағдылары мен физикалық қабілеттерімен қатар дамыту. Дене шынықтыру бағдарламасы оқушылар білімі, 

түсінігі мен дағдыларын, сондай-ақ ережелер, жеке гигиена, менталды саулық сияқты аспектілер жағынан байыта және салауатты өмір салты 

қағидаларын меңгерте отырып, түрлі физикалық жаттығулармен нығайтатын үдемелі бағдарлама ұсынады. 

Бағдарлама мақсаттары: 

• дене шынықтыру даму тарихы туралы білімді нығайту; 

• арнайы спорттық қозғалыс дағдылары мен қатысты қабілеттерді және негізгі қимыл қабілеттері мен қатысты қабілеттерді жетілдіру; 

• байланыс дағдыларын, әсіресе түрлі ресурстардан ақпаратты қолдану және оны анық және сай формада көрсету қабілетін нақтылау; 

• ойлау мен зерттеу қабілеттерін әрі қарай дамыту; 

• жеке мінез-құлықты нақтылау: тәуелсіздік, төзімділік, сабыр және толеранттылық; 

• оқушыларды физикалық және менталды денсаулығын нығайтуға ынталандыру. 

 

Дене шынықтыру пәнін оқу арқылы оқушылар: 



• пәндік білім, қабілет пен дағдыларды күнделікті өмірде қолданады;  

• қмыл құзыретін жетілдіру мен денені физикалық дамытудың қажеттілігін бағалайды; 

• моральді қасиеттер мен ұдайы өзін жақсарту және әділ ойнау қажеттілігін дамытады; 

• жақсы жұмыс жасау гигиенасы туралы білімін иемдену қажеттілігін түсінеді; 

• жаттығудың терең дене және энергия жүйелеріне әсері туралы біледі; 

• өзінің және өзгелердің физикалық қабілеттерін бағалайды; 

• терең деңгейдегі сыни және шығармашыл ойлау, мәселе шешу және байланыс дағдыларын дамытады. 

  

1.3 Үш тілдік саясатты дене шынықтыруда жүзеге асыру 

Назарбаев зияткерлік мектептерінің оқушылардың тілдік біліктілігін қалыптастырудағы ұмтылысы - тиімді коммуникацияны дамыту мен 

халықаралық стандарттағы жоғары білімге қол жеткізуді жеңілдету. Назарбаев зияткерлік мектептері осы мақсатқа жету үшін үш-тілдік 

білім саясатын жүзеге асырады. Мектептерде қазақ, орыс және ағылшын тілдері оқытылады және осы үш тіл басқа да пәндер бойынша оқу 

бағдарламарын ұсынуда қолданылады. 

 

Үш тілдік саясат Дене шынықтыруда келесідей көрініс тапқан: 11-12-сыныптар ана тілінде оқытылады. 

 

Назарбаев зияткерлік мектептерінде Үш-тілдік білім үшін Тілдік саясаты барлық тілдер мен пән оқытушыларына амалдар мен рөлдерді 

бекіткен. Осы тілдік саясаты Дене шынықтыру бойынша оқу бағдарламасының келесі бөлімдерінде көрініс тапқан: 

 

5  Дене шынықтырудағы педагогикалық тәсілдер 

Оқытушлар пәнді игеруге қажет тілдік білім мен дағдыларын қалай дамытады 

8 Дене шынықтыруда коммуникативті дағдыларды дамыту 

Оқытушылар оқушылардың пәнді игеру барысында тыңдауды, сөйлеуді, оқуды және жазуды қаншалықты жоғары деңгейде меңгергеніне 

қалай көз жеткізеді 

9  Дене шынықтырудағы бағалау тәсілдері 

Бағалау тілі нақты анықталған. 

Үш-тілдік саясатқа сәйкес меңгеруді қолдаудағы пән оқытушыларының ролі 

Назарбаев Зияткерлік Мектептеріндегі пән оқытушылары оқушылардың тілдік дағдыларын дамытуға көмектесе отырып, үш-тілдік саясатты 

жүзеге асыруды қолдай алады. Пән мазмұнын меңгеруді қолдау мақсатында пән оқытушылары сондай-ақ пәнге қатысты академиялық тілді 

меңгеруді қолдайды. Бұл «оқушылар нысандар тобы, олардың қасиеттері мен қатынастарын сипаттау үшін орында терминдер қолдана 

алады» сияқты сабаққа тілдік мақсат беруді қамтиды. 1.4 Дене шынықтыру бойынша ұйымдастыру талаптарының сипаттамасы 

Бағдарламадағы әр сынып үшін сағат саны: 

 

11-сынып – 3 x 40 минуттық сабақ аптасына х 36 = жылына 108 академиялық сағат; 

Оның ішінде 1 сағат аптасына бір рет міндетті түрде спорт ойындарына беріледі- 36 академиалық сағат  

12-сынып – 3 x 40 минуттық сабақ аптасына х 36 = жылына 108 академиялық сағат; 

Оның ішінде 1 сағат аптасына бір рет міндетті түрде спорт ойындарына беріледі- 36 академиалық сағат  

 



Бөлім Сабақ 

№   

Сабақ тақырыбы Сағат 

саны 

Оқу мақсаты  Мерзімі 

 

I тоқсан – 18 сағат 

 

 

 

І 

Жеңіл атлетика 

 

1-4 

 

Қауіпсіздік ережесі. 

Әр түрлі қашықтықтағы жүгірудің 

ерекшелігі 

4 12.1.5.1 Болуы мүмкін қиындықтар мен  

тәуекелдердің алдын алу үшін әрекетті ұсыну  

12.1.3.2  Әр түрлі жағдайларда арнайы дене 

дайындық білімін талдау 

02.09.22 

05-09.09.22 

 

5-8 

 

Секіру мен лақтыруды орындау 

фазасының нұсқасы 

4 

 

12.1.4.1.  Нақты қызмет түрлеріне әзірленген 

денені қыздыру  жоспарлары мен қалпына 

келтіру әдістерін ұсыну 

12-16.09.22 

19-23.09.22 

9-10 

 
Жеңіл атлетика түрінен жарыс 

ұйымдастыру және өткізу. 

2 12.3.1.1. Салауатты  өмір салтын 

насихаттайтын элементтерді топтастыру  

26-30.09.22 

 

ІІ 

Көшбасшылық 

дағдылар 

арқылы 

эмпирикалық 

оқу 

11-14 Қауіпсіздік ережесі 

Көшбасшылық позицияны 

көрсететін ойындар 

 

4 12.2.2.1  Командалық әрекеттегі 

көшбасшылық дағдыларды салыстыру және 

бағалау  

12.2.1.1. Спорттық әрекеттегі   міндет пен  

рөлді көрсету 

3-07.10.22 

10-14.10.22 

 

15-18 

 

Команданы үйлестіру ойындары 4 12.2.2.1  Командалық әрекеттегі 

көшбасшылық дағдыларды салыстыру және 

бағалау 

17-21.10.22 

24-28.10.22 

 

ІІ- тоқсан 14 сағат 

 

 

ІІІ 

 Гимнастика 

19-22 

 
Қауіпсіздік ережесі.  

Акробатикалық жаттығулар жинағы 

4 12.1.5.1 Болуы мүмкін қиындықтар мен  

тәуекелдердің алдын алу үшін әрекетті ұсыну 

7-11.11.22 

14-18.11.22 

 

23-26 

 
Гимнастикалық құрал 

жабдықтардағы  жаттығулар 

жиынтығы 

4 

 
12.1.3.1   Арнайы дене дайындығының 

дағдыларын көрсету және бағалау  

12.3.2.1. Дене жүктемелері кезінде өз 

ағзасының функционалды мүмкіндіктерін 

талдау 

21-25.11.22 

28.11-2.12.22 

 

27-28 Ритмикалық гимнастика жаттығулар 

жиынтығының  сызбасы. 

2 12.3.4.1. Денсаулықты нығайтуға арналған әр 

түрлі жаттығулар жинағын құру және 

көрсету 

5-9.12.22 



ІV 

Қазақтың 

ұлттық 

ойындары 

29-30 Ойындағы стратегия және тактика 2 12.2.3.1 Баламалы стратегиялар мен  

тактикаларды талдау және ұсыну  

12.2.4.1  Оқу және сыныптан тыс қызметінде 

ынтымақтастық және патриоттық сезімді 

көрсететін әрекетті ұсыну. 

12-16.12.22 

 

31-32 Жарыс ұйымдастыру және төрешілік 

ету. 

2 12.3.1.1. Салауатты  өмір салтын 

насихаттайтын элементтерді топтастыру 

12.2.2.1  Командалық әрекеттегі 

көшбасшылық дағдыларды салыстыру және 

бағалау 

19-23.12.22 

 

 

ІІІ-тоқсан 20 сағат 

 

V 

Шаңғы/кросс/ 

коньки 

дайындығы 

33-36 

 
Қауіпсіздік ережесі.  

Техникалық айла -тәсіл дағдылары    

4 12.1.5.1 Болуы мүмкін қиындықтар мен  

тәуекелдердің алдын алу үшін әрекетті ұсыну 

9-13.01.23 

16-20.01.23 

37-40 Тактикалық айла- тәсіл дағдылары 4 12.1.1.1 Кең ауқымды   жаттығулар жинағын 

құру және талдау  

23-27.01.23 

30.1-03.02.23 

41-42 Жарыс ұйымдастыру және төрешілік 

ету. 

2 12.3.1.1. Салауатты  өмір салтын 

насихаттайтын элементтерді топтастыру 
6-10.02.23 

VI 

Спорттық 

ойындар 

 

 

43-46 Қауіпсіздік ережесі 

Ойындағы техникалық айла тәсіл 

дағдылары 

4 12.1.5.1 Болуы мүмкін қиындықтар мен  

тәуекелдердің алдын алу үшін әрекетті ұсыну  

12.1.3.2  Әр түрлі жағдайларда арнайы дене 

дайындық білімін талдау  

12.2.2.1  Командалық әрекеттегі 

көшбасшылық дағдыларды салыстыру және 

бағалау 

13-17.02.23 

20-24.02.23 

 

 

47-50 Шабуыл тактикасы 4 12.2.2.1  Командалық әрекеттегі 

көшбасшылық дағдыларды салыстыру және 

бағалау. 

12.2.4.1  Оқу және сыныптан тыс қызметінде 

ынтымақтастық және патриоттық сезімді 

көрсететін әрекетті ұсыну. 

27.02-3.03.23 

6-10.03.23 



51-52 Қорғаныс тактикасы 2 12.1.2.1  Әр-түрлі жағдайларда жүйелі 

қозғалыстарды және комбинацияларды 

жаңғырту  

12.3.4.1. Денсаулықты нығайтуға арналған әр 

түрлі жаттығулар жинағын құру және 

көрсету 

13-17.03.23 

IV-тоқсан 20 сағат 

 

VII 

Командалық 

ойындағы 

белсенді іс 

әрекеттер 

 

53-56 Қауіпсіздік ережесі . 

Ойынышының техникалық және 

тактикалық әрекеті 

4 12.1.5.1 болуы мүмкін қиындықтар мен  

тәуекелдердің алдын алу үшін әрекетті ұсыну 

12.2.3.1 Баламалы стратегиялар мен  

тактикаларды талдау және ұсыну 

27-31.03.23 

3-7.04.23 
 

57-60 Ойын процесінде шығармашылық 

өсу 

4 12.1.3.2  Әр түрлі жағдайларда арнайы дене 

дайындық білімін талдау. 

12.2.4.1  Оқу және сыныптан тыс қызметінде 

ынтымақтастық және патриоттық сезімді 

көрсететін әрекетті ұсыну. 

10-14.04.23 

17-21.04.23 

61-64 Спорт ойындарынан жарыстар 

өткізу және төрешілік ету 

4 12.2.2.1  Командалық әрекеттегі 

көшбасшылық дағдыларды салыстыру және 

бағалау  

12.3.1.1. Салауатты  өмір салтын 

насихаттайтын элементтерді топтастыру 

24-28.04.23 

1-05.05.23 

 

VIII 

Денсаулық және 

фитнес 

65-66 Қозғалыс белсенділігін шыңдау 2 12.1.4.1.  Нақты қызмет түрлеріне әзірленген 

денені қыздыру  жоспарлары мен қалпына 

келтіру әдістерін ұсыну  

8-12.05.23 

67-68 Салауатты өмір салтын насихаттау, 

қозғалыс белсенділігіне әсері 

2 12.3.2.1. Дене жүктемелері кезінде өз 

ағзасының функционалды мүмкіндіктерін 

талдау 

15-19.05.23 

 

69-72 Жаттығу және оның маңызы 4 12.3.3.1 Белгілі  бір бұлшық ет жүйесіне әсер 

ететін жаттығулар жинағын құрастыру және 

көрсету 

22-26.05.23 

29-31.05.23 

 

 

 

 

 

 



Командалық спорттық ойындарды дамыту – 36 сағат 

 
Бөлім Сабақ 

№   

Сабақ тақырыбы Сағат 

саны 

Оқу мақсаты  Мерзімі 

 

I тоқсан –9 сағат 

 

Спорттық 

ойындағы 

техникалық 

әрекеттер 

1-9 Спорттық ойындар элементтері 

арқылы қозғалмалы ойындар 

5 12.2.1.1. Спорттық әрекеттегі   міндет пен  рөлді 

көрсету 
02.09.22 

05-09.09.22 

12-16.09.22 

19-23.09.22 

26-30.09.22 

3-07.10.22 

10-14.10.22 

17-21.10.22 

24-28.10.22 

Ойын техникасының әдістері 4 12.1.2.1  Әр-түрлі жағдайларда жүйелі 

қозғалыстарды және комбинацияларды жаңғырту 

II тоқсан– 7 сағат 

 

Спорттық 

ойындағы 

тактикалық 

әрекеттер 

10-16 Шабуылдағы және  

қорғаныстағы жеке әрекеттер 

4 12.1.1.1 Кең ауқымды   жаттығулар жинағын құру 

және талдау 

7-11.11.22 

14-18.11.22 

21-25.11.22 

28.11-2.12.22 

5-9.12.22 

12-16.12.22 

19-23.12.22 

Командалық спорт 

түрлеріндегі тактикалық 

әрекеттер 

3 12.2.3.1 Баламалы стратегиялар мен  тактикаларды 

талдау және ұсыну 

III тоқсан – 10 сағат 

 

Ойын кезіндегі 

шығармашылық 

қабілеттер 

17-26 Көшбасшылық позицияларды 

анықтайтын ойындар 

5 12.2.2.1  Командалық әрекеттегі көшбасшылық 

дағдыларды салыстыру және бағалау 

9-13.01.23 

16-20.01.23 

23-27.01.23 

30.1-03.02.23 

6-10.02.23 

13-17.02.23 

20-24.02.23 

27.02-3.03.23 

6-10.03.23 

13-17.03.23 

Оқу жаттығу ойыны   5 12.1.3.2  Әр түрлі жағдайларда арнайы дене 

дайындық білімін талдау 

ІV- тоқсан -10 сағат 

Команданы 27-36 Оқу жаттығу ойыны   5 12.2.4.1  Оқу және сыныптан тыс қызметінде 27-31.03.23 



үйлестіру 

ойындары 

ынтымақтастық және патриоттық сезімді көрсететін 

әрекетті ұсыну. 

3-7.04.23 

10-14.04.23 

17-21.04.23 

24-28.04.23 

1-05.05.23 

8-12.05.23 

15-19.05.23 

22-26.05.23 

29-31.05.23 

Жарыс өткізу және төрешілік 

ұйымдастыру. 

5 12.2.4.1  Оқу және сыныптан тыс қызметінде 

ынтымақтастық және патриоттық сезімді көрсететін 

әрекетті ұсыну. 

 


