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пәні : дене шынықтыру 

класс :  9 

оқыту тілі : қазақша 



Түсінік хат 

1.1 «Дене шынықтыру» пәнінің Кіріктірілген білім беру бағдарламасындағы маңызы 
 

Қозғалыс және оның дамуына қатысты дене тәрбиесі пәні 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 тәрбиесі пәні мақсаты – не жасап жатқанын түсіндіре отырып, оқушыларға епті, сенімді, нәтижелі және қауіпсіз 

қозғалуға көмектесе отырып, қозғалыс құзыреттілігі мен контексттік меңгеруді дамыту. 

  

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

тұлғасын және рухани жағын дамытуға потенциалы бар. Мектеп контекстіндегі дене тәрбиесі 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 тәрбиесінде 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 тәрбиесінің адам мәдениеті бөлігі идеясын дамытуға мүмкіндік береді. 

 

«Дене шынықтыру» пәні оқу бағдарламасының мақсаттары 

 

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

спортқа қатысты қозғалыс дағдылары мен физикалық қабілеттерін  қатар дамыту. Дене  тәрбиесі  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 тәрбиесі 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 тәрбиесі 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. 

 

Үш тілділік саясатын 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  тәрбиесінде келесідей көрініс тапқан: 6-10-сыныптар ана тілінде оқытылады. 

 

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

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

 

5  Дене тәрбиесіндегі педагогикалық тәсілдер 

Мұғалімдер пәнді игеруге қажет тілдік білім мен дағдыларын қалай дамытады 

8 Дене  тәрбиесіндегі коммуникативті дағдыларды дамыту 

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

меңгергеніне қалай көз жеткізеді 

9  Дене тәрбиесіндегі бағалау тәсілдері 

Бағалау тілі нақты анықталған. 

Үш-тілдік саясатқа сәйкес меңгеруді қолдаудағы пән мұғалімдерінің ролі 

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

саясатты жүзеге асыруды қолдай алады. Пән мазмұнын меңгеруді қолдау мақсатында пән мұғалімдері 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. Пән мұғалімдері оқушылардың академиялық тілге 

назарларын аудартып, оның оқушыларға анық көрінетіндігін қамтамасыз етулері керек және оқушыларға бұл тілді меңгерудегі 

жетістіктерін өлшеуге көмектесулері тиіс. Сонымен қатар, диалог/жазбаға арналған тиімді тіркестер құрамына кіретін бай тілдік 

қорлар, оқушылардың мазмұн мен тілді бай қолдану/шығару мақсатында оқушыларға ұйымдастырылған және жүйелі түрде 



ұсынылады.  

 

1.4 «Дене шынықтыру» пәнін оқыту үдерісіне қойылатын ұйымдастырушылық талаптар 

Бағдарламадағы әр сынып үшін сағат саны: 

6-сынып – 2 сағат x 40 минуттық = жылына 72 академиялық сағат; 36 апта 

7-сынып –2 сағат x 40 минуттық = жылына 72 академиялық сағат; 36 апта  

8-сынып – 2 сағат x 40 минуттық = жылына 72 академиялық сағат; 36 апта 

9-сынып – 2 сағат x 40 минуттық = жылына 72 академиялық сағат; 36 апта  

10-сынып – 2 сағат x 40 минуттық = жылына 72 академиялық сағат; 36 апта. 
 

1.5  «Дене шынықтыру» пәнін оқу үдерісінде пайдаланылатын педагогикалық әдіс-тәсілдер 

 

Назарбаев Зияткерлік Мектептері оқушылардың оқу үрдісі мен тәуелсіз, өздігінен ынталанған, еліккен, сенімді, жауапты және жауап 

қатушы болуы үрдісі бөлігі ретінде оқушылардың қалай меңгеруді үйрену керектігі қағидасын ұстанады.  

Мұғалімдерден бұл қасиеттерді келесі оқыту және меңгеру стратегияларының бірнеше түрлерін қолдана отырып қолдау және дамыту 

күтіледі: 

Оқушының жеке пікірін тыңдай білу және осы қолдағы білімі мен түсінушілігін оларды дамыту мақсатында пайдалану маңыздылығын 

тану. 

Түбейгелі іріктелген тапсырмалар мен қызметтер көмегімен оқушыларды ынталандыратын және кеңейтілген оқыту.  

Мәселелерді шешу стратегияларын оқушыларға түсінікті түрде үлгілеу және мысалдар келтіру. 

Меңгеруді бағалауы арқылы оқушы меңгеруін қолдау. 

Белсенді сұрақ-жауапқа негізделген меңгеру және оқушы зерттеулерін ынталандыру. 

Оқушылардың сыни ойлау дағдыларын дамыту.  

Барлық сынып, жеке және жұптық жаттығулардың араласуын қолдану. 

Дене тәрбиесінде бұл оқыту және меңгеру стратегиялары мысалы келесіден көрінеді: 

оқушылардың жалпы дағдылары мен қабілеттері дамуы үшін қолданылған түрлі формативті және қорытынды бағалау стратегиялары 

мен үрдістеріне араласу;  

оқушылардың физикалық қасиеттерін дамыту (төзім, күш, жылдамдық, қуат пен икемділік); 

дене тәрбиесі пәні сабақтарындағы оқушылардың ой-өрісі; 

оқушылардың сабақ кезіндегі қатынасы, олардың өзін-өзі дамытуға ынтасы; 

түрлі жалпы физикалық жаттығуларға араласуы; 

оқушылардың жеке денсаулықты түсінуі және құрметтеуі; 

негізгі қозғалыс дағдыларын жақсарту және спорттың арнайы қозғалыс дағдыларын дамыту әдістері; 

дәстүрлі және заманауи дене шынықтыру әдістері мен үрдістерін тепе-тең үйлестіру;  

оқушылардың дене шынықтыру контексті мен жалпы мектеп сағаттарындағы өзін-өзі реттеуі және өзін-өзі бағалауы;  

топтау үйлесімдері:оқушылардың барлық сыныпта, жеке және шағын/үлкен топ жаттығулары; 

ең нәтижелі меңгеру теориялары мен әдістерін қолдану; 



оқушылардың сыни ойлау дағдыларын дамыту; меңгерудің түрлендірілген тәсілдері. 

 

Арнольдтың (1979) құрылымы Дене шынықтыру пәні бағдарламасының оқуға бағытталған мазмұнын белгілеу үшін анық және жан-

жақты негіз болады. Арнольд (1979) бойынша Дене шынықтыру пәніндегі тәжірибелер   дене әрекетіне келесідей басым түрде 

толыққанды ықпал етуі нәтижесінде қайталанбас ерекше болып келеді:  

  

Қимыл «туралы» білім беру оқушылардың дене әрекеттеріне қатысу пен оқу арқылы қалай тікелей білім алатыны мен түсінігін 

қалыптастыратынына қатысты. Бұны техникалық білім деп атауға болады және балаларға толық дене тәрбиесі пәні тәжірибесінің 

шеңберінде өздерінің ұғымдарын, үдерістері мен ережелерін құрауға мүмкіндік бере отырып, оны жетілдіруге болады.   

 

Қимылдың «ішіндегі» білі беру негізінен қабілеттерді жетілдіру (іс жүзіндегі білім) мен әрекеттерге түсіне отырып қатыса алуға 

қатысты болып келеді. Ол дене әрекеттерінің жеке өздеріне және оқушылардың оларға ойланып қатысуы кезінде тікелей қалай білім 

алатындарына, түсініктері мен қабілеттері қалыптасатынын қамтиды (мысалы, бұлшықет, буын мен жүйке жүйелерін іске қосу арқылы 

тірі оқыту; белгілі бір дене әрекеттерінің денсаулыққа және дене қалпына талаптары туралы ойлану).  

 

Қимыл «арқылы» білім беру кезінде дене әрекеті басқа нәтижеге, мақсатқа, мүддеге, мұратқа жету амалы ретінде қарастырылады. Дене 

әрекеті арқылы оқу кезінде оқушылар оқу мен дене әрекетіне қатысудың нәтижесінде жанама жолмен түсінігін, мүмкіндігі мен 

қатынасын қалыптастырады (мысалы, арттырылған жағымды дене қалпы немесе ойындар үшін нұсқаулар жасау,ұпай парақтарын 

қолдану, басқалардың қимылдарын байқау мен сипаттау сияқты пәнаралық түсіну). Бұл аспекті оқу бағдарламасының басқа да 

салаларында қимылдың оқуға қалай үлес қосатындығын айқын көрінісін ұсынады. 

 

Мәдениет пен көзқарастардың алуан түрлілігіне құрмет сезімін қалыптастыру 

Мәдениет пен көзқарас алуантүрлілігіне құрмет жеке, тұлғааралық және мәдениет аралық құзыреттіліктерді талап етеді. Мінез-

құлықтың орынды формасын дамыту оқушыларды әлеуметтік және жұмыс өмірі, сондай-ақ алуан түрлі қоғамдарға нәтижелі және 

сындарлы қатысуға дайындайды. Дене тәрбиесі бағдарламасы оқушыларға өзінің және өзгелердің физикалық қасиеті мен 

жетістіктеріне құрмет пен әділдік сезімі дамыған сенімді тұлға және әлеуметтік жауапты азамат болуға қажетті дағдылар, білім мен 

түсінік қалыптастыруға бірегей мүмкіндік береді. Дене тәрбиесі бағдарламасында мәдениет пен көзқарас алуантүрлілігіне құрмет 

қалыптастыру келесілер арқылы насихатталады: 

Дене тәрбиесі саласында нығайған білім, дағдылар мен түсінік; 

Ұлттық және фольклор физикалық жаттығулар білімі; 

Олимпиада ойындары тарихы білімі; 

Қазақстанның Олимпиада чемпиондары туралы білімі; 

Оқушыларды талқы, пікірталас және сұрақтарға еліктіру арқылы көзқарас алуан түрлілігіне сыни әдіс; 

Салауатты өмір салты маңызынан хабардарлық (дене, ой, қатынас); 

Қимылдар, таңдаулар мен шешімдерде тәуелсіздік; 

Жеке, жұпта және командада жұмыс істеу қабілеті; 



Өзгелер көзқарасына құрмет және өзгелерге міндеті тарапынан жауапкершілік сезімі; 

Сайыстық, жеке немесе байланыс болсын дене жаттығуларын орындау кезінде әлеуметтік мінез-құлықты нығайту және анық 

хабарлама арқылы оқыту әдістеріндегі құныдылықтар бірізділігі. 

Оқушылар сынып тобтары, мектеп, қауымдастық және мемлекет сияқты түрлі контексттерде істестік. 

 

Ақпараттық-коммуникациялық технологияларды қолданудағы құзыреттілік 

 

Дене тәрбиесінде  АКТ-ның басты мақсаты қозғалыс мүмкіндігін нығайту және прогресс немесе өнімділікті бағалау. Оны қолдану 

физикалық ақтысу мен белсенділікті алмастыру емес, нығайту керек. Санды технологиялар оқушыларға белсенділік пен қатысудың 

жеке кестесін жасауға және қозғалысты түсінуді жеңілдетуге көмектесуі керек. АКТ қияли қолдану белгілі-бір физикалық қиындықтар 

немесе арнайы меңгеру қажеттіліктеріне тап болатындарға мүмкіндіктерді нығайта алады. 

Сандық технологияларды пайдаланудағы құзыреттілік  жұмыс, демалыс пен коммуникация үшін технологияны сенімді және сындарлы 

пайдаланудан тұрады. Ол АКТ-ның іргелі дағдыларынан жасалады. 

Оқушылар ақпаратты тауып, жасай және қолдана отырып, ақпарат пен идеяны ынтымақтаса және хабарлай отырып, өз жұмысын 

бағалай және одан кейін жетілдіре отырып және жабдықтар мен қосымшалардың кең спектрін пайдалана отырып, АКТ бойынша 

өздерінің  дағдыларын дамытады. 

 

Дене тәрбиесі бағдарламасында бұған келесілер кіреді: 

АКТ дене тәрбиесіндегі теориялық және практикалық сабақтарында қолдану (бейне, презентация, график, кесте, қсу динамикасы); 

Фото және бейне материалдарды оқушыларға қозғалыс өнімділіктерін өлшеу және нығайту үшін өзін-өзі бағалау, бағалау техникалары 

үшін қолдану; 

АКТ (әсіресе ғаламторды) байланыс, істестік, мазмұн жасау, дене тәрбиесі саласында көмек сұрау мен ақпарат табу үшін басты құрал 

ретінде қолдану. 

Оқушылардың коммуникативтік дағдыларын дамыту 

Қозғалыс дене тәрбиесіндегі барлық меңгеру құралы ретінде байланысты дамыту және нығайтуға маңызды үлес қосады. Шынымен, 

қозғалыс тәжірибесі арқылы оқушылар қорашаған ортамен қарым-қатынасқа түседі және бұл арқылы танымдық түсінік пен тіл дамуы 

негізі болатын концептілерді қалыптастырады. 

НЗМ Білім беру Бағдарламасы әртүрлі көпшілікпен тиімді араласуға қабілетті азаматтардың дамуын өзінің мақсатына айналдырған. 

Осы мақсатқа жетуге қажет дағдыларды дамыту, коммуникация әртүрлі нысанда ынталандырылатын және бағаланатын және 

оқушылар өздерін көрсету үшін сенімді сезінетін ортаның ынталандыруымен және қолдауымен сүйемелденуі тиіс. 

Дене тәрбиесіндегі оқушыларда байланыс дағдылары дамуын насихаттайтын оқыту және меңгеру үрдістері мен тапсырмалары 

мысалдарына келесілер кіреді: 

Тілдегі практикалық тәжірибені еске түсіру үшін қозғалыс жадын қолдана отырып, көбірек нақты байланысушы болдыра отырып, 

қозғалыс концептілерін кеңейту және жақсарту; 

Теориялық және практикалық жаттығулар арқылы пінге қатысты терминдер білімі мен түсінігі; 

Түрлі істестік және сайыстық физикалық жаттығулардағы техникалар мен тактикаларды білу және қолдану; 



Атқарушы, қатысушы, көшбасшы, ресми тұлға, бақылаушы сияқты рөлдерді қажет ететін физикалық жаттығуларға қатысу; 

Оқушыларда біраз жауапкершілік бар жағдайларда нұсқау беру үшін тілді қолдану, мысалы: көшбасшылық тапсырмалары; 

Түрлі физикалық жаттығуларда ресми тұлғалардың (төреші) ережелері мен ымдары білімі; 

Практикалық техника, әдістер мен үрдістерді сипаттау, талдау және талқылау қабілеті; 

Қозғалысты қағазға жазу формаларын жасау және қолдану мүмкіндіктері. Қозғалысты жазу, бақылау, сипаттау және талдауды 

жеңілдету үшін камера мен компьютерлер қолданыла алады. 

 

«Дене шынықтыру» пәні бойынша оқу нәтижелерін бағалау әдіс-тәсілдері 

 «Дене шынықтыру» пәнін оқып меңгерудің нәтижелерін бағалау критериалды бағалау жүйесін қолданумен жүзеге асырылады. 

Критериалды бағалау – белгіленген критерийлер негізінде оқушылардың нақты қол жеткізген нәтижелерін оқытудың күтілетін 

нәтижелерімен сәйкестендіру үдерісі.  

Критериалды бағалау оқыту мен бағалаудың тығыз байланысына негізделген. Онық нәтижелері оқу үдерісін тиімді жоспарлау және 

ұйымдастыру үшін пайдаланады. 

Критериалды бағалау жүйесі қалыптастырушы бағалау және жиынтық бағалауды қамтиды.  

Қалыптастырушы бағалау үздіксіз жүргізіледі, оқушымен мұғалім арасындағы кері байланысты қамтамасыз етіп оқу үдерісін дер 

кезінде түзетуге мүмкіндік береді.  

Жиынтық бағалау оқу бағдарламасындағы бөлімдер/ортақ тақырыптар бойынша белгілі бір оқу кезеңі (тоқсан, оқу жылы, білім беру 

деңгейі) аяқталғанда өткізіледі. 

Жиынтық бағалаудың нәтижелері оқушының пән бойынша тоқсандық, жылдық және қорытынды бағаларын қоюға негіз болады.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Бөлім Сабақ 

№   

Сабақ тақырыбы Сағат 

саны 

Оқу мақсаты  Апта 

1 тоқсан -18с.  

1 бөлім 

  Жеңіл атлетика 

 

 

 

 

1-2 
 

Қауіпсіздік ережесі 

Спринттік жүгіру және мәре 

2 9.1.5.1. Қозғалыс әрекеттері кезінде сақтандыруды 

және өзін-өзі сақтандыру орындау 

9.1.1.1. Спецификалық қозғалыс әрекеттерін 

көрсету 

  02.09.22 

 

3-4 Стайерлік жүгіру, сөре мен мәре 2 9.3.2.1. Ағзаның функционалды жүйесіне әсер 

ететін жаттығуларды анықтау 

05-09.09.22 

 

5-8 Секіру түрлері 4 9.1.3.1. Дене қасиеттерін дамытуға жаттығу 

жинақтарын жасау және көрсету 

12-16.09.22 

19-23.09.22 

9-10 Дәлдеудегі бұлшық ет төзімділігі 

және күш №1 ББЖБ 

2 9.3.3.1.Белгілі-бір қозғалыстарда қызмет атқаратын 

бұлшық еттерді анықтау 

26-30.09.22 

 

11-12 Жұп және топтағы қозғалыс ойын 

дағдылары 

2 9.1.1.1. Спецификалық қозғалыс әрекеттерін 

көрсету 

3-07.10.22 

 

2 бөлім 

  Спорттық 

ойындардағы 

сапа мен 

қозғалыс 

дағдылары 

13-16 Спорттық ойындардағы тактика 

және тактикалық іс-әрекет 

4 9.2.3.1. Әр-түрлі тактика және стратегияларды 

салыстыру 

10-14.10.22 

17-21.10.22 

17-18 Көшбасшылық  дағдылар және 

командалық жұмыс 

№2 ББЖБ 

2 9.2.2.1. Бірлескен жұмыстағы жеке дағдыларды 

салыстыру 
24-28.10.22 

 

2 тоқсан -14с.  

 

 

 

3 бөлім 

  Гимнастика 

19-22 Қауіпсіздік ережесі 

Акробатикалық элементтер 

жиынтығын құру 

4 9.1.5.1. Қозғалыс әрекеттері кезінде сақтандыруды 

және өзін-өзі сақтандыру орындау 

9.1.2.1. Кең ауқымды жаттығуларда, олардың 

жүйелі түрде комбинацияларды жетілдіру 

7-11.11.22 

14-18.11.22 

 

 

23-24 Гимнастикалық жабдықтарда жүйелі 

жаттығулар 

2 9.1.1.1. Спецификалық қозғалыс әрекеттерін 

көрсету 
21-25.11.22 

 

25-26 Ырғақты  гимнастикадағы 

жаттығулар жиынтығы №3 ББЖБ 

2 9.3.2.1. Ағзаның функционалды жүйесіне әсер 

ететін жаттығуларды анықтау 

28.11-2.12.22 

 

4 бөлім 

Қазақтың    

ұлттық 

ойындары 

27-30 Дәстүрлі ойындар 4 9.2.4.1. Адамгершілік құндылықтарды әділ ойында 

қолдану және жалпылау 

5-9.12.22 

12-16.12.22 

31-32 Зияткерлік ойындар 

№4 ББЖБ 

2 9.2.3.1. Әр-түрлі тактика және стратегияларды 

салыстыру 

19-23.12.22 

 

 

    



3 тоқсан -20с.  

 

5 бөлім 

 Шаңғы / 

Кросс/Коньки  

дайындығы 

33-34 Қауіпсіздік ережесі  

Арнайы дайындық жаттығулары 

2 9.1.5.1. Қозғалыс әрекеттері кезінде сақтандыруды 

және өзін-өзі сақтандыру орындау 

9.1.4.1. Белгілі бір қызмет түріне денені қыздыру 

жинағын құру 

9-13.01.23 

 

35-40 Төзімділік және оны дамыту 

тәсілдері 

6 9.1.3.1.Дене қасиеттерін дамытуға жаттығу 

жинақтарын жасау және көрсету 

16-20.01.23 

23-27.01.23 

30.1-03.02.23 

41-42 Кедергілерден өтудегі арнайы 

жаттығулар 

№5 ББЖБ 

2 9.1.1.1. Спецификалық қозғалыс әрекеттерін көрсету 

9.2.2.1. Бірлескен жұмыстағы жеке дағдыларды 

салыстыру 

6-10.02.23 

 

6 бөлім 

Командалық 

ойындардағы 

бірлесе оқу 

43-44 Спорт түрлеріндегі қозғалмалы 

ойындар 

2 9.2.2.1. Бірлескен жұмыстағы жеке дағдыларды 

салыстыру 

9.2.1.1.Орындалатын тапсырмалардағы қолданатын 

әр-түрлі рөлдерді салыстыру 

13-17.02.23 

 

45-48 Ойын комбинацияларын әзірлеу 4 9.2.3.1. Әр-түрлі тактика 

жәнестратегиялардысалыстыру 

20-24.02.23 

27.02-3.03.23 

49-52 Баламалы ойындар әзірлеу 

№6 ББЖБ 

4 9.2.4.1. Адамгершілік құндылықтарды әділ ойында 

қолдану және жалпылау 

6-10.03.23 

13-17.03.23 

4 тоқсан -20с.  

7 бөлім 

Командалық 

ойындардағы 

дағдыларды 

жетілдіру 

53-54 Қауіпсіздік ережесі  

Доппен әр-түрлі техникалық амал 

тәсілдер 

2 9.1.5.1. Қозғалыс әрекеттері кезінде сақтандыруды 

және өзін-өзі сақтандыру орындау  

9.1.1.1. Спецификалық қозғалыс әрекеттерін көрсету 

27-31.03.23 

 

55-58 Топтықтактикалықәрекеттер 4 9.2.3.1. Әр-түрлі тактика 

жәнестратегиялардысалыстыру 

3-7.04.23 

10-14.04.23 

 

59-62 Доппен ойындар өткізу және 

әзірлеу №7 ББЖБ 

4 9.2.1.1.Орындалатын тапсырмалардағы қолданатын 

әр-түрлі рөлдерді салыстыру 

17-21.04.23 

24-28.04.23 

8 бөлім 

Жеңіл атлетика 

арқылы 

денсаулықты 

нығайту 

63-66 Жүгіру және оның түрлері 4 9.3.1.1. Разрабатывать комплексы для укрепления 

здоровья 

1-05.05.23 

8-12.05.23 

67-68 Секіру және дәлдеу 2 9.3.1.1. Денсаулықты нығайту үшін жинақтар әзірлеу 15-19.05.23 

 

69-72 Қозғалыс белсенділігі арқылы 

денсаулықты нығайту 

№8 ББЖБ 

4 9.3.4.1. Салауатты өмір салтының денсаулыққа деген 

әсерін өзінің мысалы ретінде көрсету 
22-26.05.23 

29-31.05.23 

 


