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2022-2023 оқу жылына арналған күнтізбелік - тақырыптық  жоспар 

 

 

 

 

 

Пән: өнер 

Сынып: 7 

Оқыту тілі: қазақ тілі 

7 сыныпта өнер пәнің меңгеруге 35 беріледі, 1 жартыжылдықта 16 сағат, 2 жартыжылдықта 19 сағат. 



 
 

 

 

 

Ұзақ мерзімді 
жоспардың бөлімдері 

Сабақтың тақырыбы Оқу мақсаты 

1 тоқсан 
 1 бөлім.Портреттер  

 

Портрет дегеніміз не? 

 

7.1.3.2 
Суретшілердің жұмыстарында стильдер, жанрлар және әртүрлі 
мәнмәтіндердің (әлеуметтік және мәдени, тарихи)  мінездемелерін 
анықтау 

Портрет және визуалды  элемент 

 

7.1.4.1 
Шығармашылық идеяларын дамыту үшін әртүрлі көздерден 
ақпараттарды (оның ішінде АКТ қолданып) 

іріктеп, алғашқы зерттеулерді қолдану 
Тәжірбиелік жұмыс. Сызықтық 

портрет 
7.2.5.1 
Материалдың қасиеттері мен ерекшеліктеріне  эксперимент жүргізе 
отырып, бірқатар техникалық мүмкіндіктерін қолдану 
7.2.2.1 
Қауіпсіздік  
ережелерін сақтай отырып, көркем материалдарды және құралдарды 
қолдану 

Портрет және түс 

 

7.1.1.1 Алғашқы зерттеулер жүргізе отырып, табиғи әлемнің 
ерекшеліктері жайлы білімі мен түсінігін көрсету 
7.2.1.1 
Шығармашылық жұмысты орындау барысында тәжірибелік дағдылар, 
материалдардың қасиеттерімен бірқатар техникалар жайлы түсінігін 
көрсету    

 
Портреттегі көңіл-күй және түс. 

Тәжірбиелік жұмыс. 
7.1.3.1 
Идеялардың, стильдердің, бағыттардың және суретшілердің бір-біріне 
тигізген әсерін анықтай отырып, оларды    салыстыру және зерделеу  



 
 

 
7.2.3.1 
Құрамдастырылған түрлі техникаларды қолдана отырып, 
шығармашылық идеяларын көрсету үшін көркем бейнелеу құралдарды 
(сызық, түс, пішін, контраст және т.б.)  қолдану 
 

Портретті орындау. Шығармашылық 
жұмыс. 

7.2.4.1 
Әр түрлі материалдарды, техникаларды және құрлымдар түрлерін 
қолдана отырып, шығармашылық жұмысты (бейне, бұйым, нысан) 
орындау 

Портретті орындау. Шығармашылық 
жұмыс. 

7.3.1.2 
Көркемдік шығарманының түпкі ойын және оны орындау үрдісін 
түсіндіру 
7.3.2.1 
Өзінің және өзгелердің (суретшілер, қолөнершілер, дизайнерлер) 
жұмыстарында берілген идеяларды салыстыру 

 
2 тоқсан 

2 бөлім.  
Роботтар 
 

Роботтар 

 

7.1.2.1 
Алғашқы зерттеулер жүргізе отырып, жасанды әлемнің ерекшеліктері 
жайлы білімі мен түсінігін көрсету 
7.1.4.1 
Шығармашылық идеяларын дамыту үшін әртүрлі көздерден 
ақпараттарды (оның ішінде АКТ қолданып) 

іріктеп, алғашқы зерттеулерді қолдану 

 
Бұйымды талдау 

 

7.3.3.1 
Өзінің және өзгелердің (суретшілер, қолөнершілер, дизайнерлер) 
жұмыстарында қолданылған тәсілдемелерді және әдістерді салыстыру 

 
Бұйымды талдау 7.3.5.1 

Жұмысты бағалау және бағалау критерияларды анықтау 



 
 

 
 
7.1.5.1 
Ақпараттарды жинақтау,  нобайларды түрлендіру және орындау  үшін 
альбомды қолдану 

 
Жобалау жұмысы. Дизайн құру 7.1.6.1 

Өзінің зерттеулер нәтижесіне және өзгелердің тәжірбиелеріне сүйене 
отырып, бұйымды (шығармашылық жұмысты) жасау және орындалу 
үрдісі  кезінде шығармашылық идеялар ұсыну 

 
7.1.7.1 
Негізгі композиция заңдылықтарын сақтай отырып, әр түрлі 
нысандардың дизайннын өңдеу тапсырмаларын орындау  

Тәжірбиелік жұмыс. Нобай (сызба) 
жұмысы 

7.2.3.2 
Шығармашылық идеяларын іске асыру үшін сызба және техникалық 
суреттер, нобайлар орындау 

Құрастырма жұмыстары 7.1.8.1 
Жобалау нысанын орындау және өңдеудің эффективті әдістерін 
анықтай отырып, материалдар мен компоненттердің кең ауқымын тани 
білу  

Құрастырма жұмыстары 7.2.4.1 
Әр түрлі материалдарды, техникаларды және құрлымдар түрлерін 
қолдана отырып, шығармашылық жұмысты (бейне, бұйым, нысан) 
орындау 
7.2.2.1 
Қауіпсіздік  
ережелерін сақтай отырып, көркем материалдарды және құралдарды 
қолдану 

Роботтар презентациясы 

 

7.3.1.1 
Мектеп аудиториясына бір тақырыпта орындалған жұмыстарды 
таныстыру 
(көрме, жобаны қорғау т.б.) 



 
 

7.3.1.2 
Көркемдік шығарманының түпкі ойын және оны орындау үрдісін 
түсіндіру 

3 тоқсан 
3 бөлім. Фотография. 
Жеке объект 

Фотография өнер ретінде 7.1.2.1 
Алғашқы зерттеулер жүргізе отырып, жасанды әлемнің ерекшеліктері 
жайлы білімі мен түсінігін көрсету 

Сюжет және композиция 

 

7.3.3.1 
Өзінің және өзгелердің (суретшілер, қолөнершілер, дизайнерлер) 
жұмыстарында қолданылған тәсілдемелерді және әдістерді салыстыру 
7.2.6.1 
Шығармашылық жұмысты (бейне, бұйым, нысан) орындау үшін АКТ 
құралдары және сандық құрал-жабдықтарды қолдану 

Монопринт . Монопринттің үш тәсілі 

 

7.2.5.1 
Материалдың қасиеттері мен ерекшеліктеріне  эксперимент жүргізе 
отырып, бірқатар техникалық мүмкіндіктерін қолдану 

Монопринт . Монопринттің үш тәсілі 

 

7.2.2.1 
Қауіпсіздік  
ережелерін сақтай отырып, көркем материалдарды және құралдарды 
қолдану 

Трафареттік баспа 7.2.1.1 
Шығармашылық жұмысты орындау барысында тәжірибелік дағдылар, 
материалдардың қасиеттерімен бірқатар техникалар жайлы түсінігін 
көрсету    

Трафареттік баспа 7.2.2.1 
Қауіпсіздік  
ережелерін сақтай отырып, көркем материалдарды және құралдарды 
қолдану 
7.3.4.1 
Өзінің және өзгелердің жұмыстарын жетілдіру және бейімдеу бойынша 
идеялар мен тәсілдерді  ұсыну 



 
 

Футболканы модельдеу 7.1.7.1 
Негізгі композиция заңдылықтарын сақтай отырып, әр түрлі 
нысандардың дизайннын өңдеу тапсырмаларын орындау   

Футболкаға баспа орындау 7.2.4.1 
Әр түрлі материалдарды, техникаларды және құрлымдар түрлерін 
қолдана отырып, шығармашылық жұмысты (бейне, бұйым, нысан) 
орындау 

Футболкаға баспа орындау 7.2.4.1 
Әр түрлі материалдарды, техникаларды және құрлымдар түрлерін 
қолдана отырып, шығармашылық жұмысты (бейне, бұйым, нысан) 
орындау 

Жобаны қорғау 7.3.1.1 
Мектеп аудиториясына бір тақырыпта орындалған жұмыстарды 
таныстыру 
(көрме, жобаны қорғау т.б.) 
7.3.5.1 
Жұмысты бағалау және бағалау критерияларды анықтау 

4 тоқсан 
4 бөлім.Кино. 
Қозғалмалы бейнелер 

 

Динамикалық бейнеге кіріспе 

 

7.1.2.1 
Алғашқы зерттеулер жүргізе отырып, жасанды әлемнің ерекшеліктері 
жайлы білімі мен түсінігін көрсету 

7.2.3.1 
Құрамдастырылған түрлі техникаларды қолдана отырып, 
шығармашылық идеяларын көрсету үшін көркем бейнелеу құралдарды 
(сызық, түс, пішін, контраст және т.б.)  қолдану 
 

Көлеңкелі қуыршақ театрына кіріспе 7.1.6.1 
Өзінің зерттеулер нәтижесіне және өзгелердің тәжірбиелеріне сүйене 
отырып, бұйымды (шығармашылық жұмысты) жасау және орындалу 
үрдісі  кезінде шығармашылық идеялар ұсыну 



 
 

7.2.3.1 
Құрамдастырылған түрлі техникаларды қолдана отырып, 
шығармашылық идеяларын көрсету үшін көркем бейнелеу құралдарды 
(сызық, түс, пішін, контраст және т.б.)  қолдану 

Көлеңкелік қуыршақтың дизайны 
мен орындалуы 

7.1.7.1 
Негізгі композиция заңдылықтарын сақтай отырып, әр түрлі 
нысандардың дизайннын өңдеу тапсырмаларын орындау   

Көлеңкелік қуыршақтың дизайны 
мен орындалуы 

7.2.1.1 
Шығармашылық жұмысты орындау барысында тәжірибелік дағдылар, 
материалдардың қасиеттерімен бірқатар техникалар жайлы түсінігін 
көрсету    

Пластилинді анимацияға кіріспе 7.1.6.1 
Өзінің зерттеулер нәтижесіне және өзгелердің тәжірбиелеріне сүйене 
отырып, бұйымды (шығармашылық жұмысты) жасау және орындалу 
үрдісі  кезінде шығармашылық идеялар ұсыну 
7.1.7.2 
Жұмсалған уақытты және басқа да факторларды  ескере отырып, іс-
әрекеттер реттілігін анықтау және  жоспарлау   

Пластилинді анимацияға дайындық 7.2.4.1 
Әр түрлі материалдарды, техникаларды және құрлымдар түрлерін 
қолдана отырып, шығармашылық жұмысты (бейне, бұйым, нысан) 
орындау 

Пластилинді анимацияға дайындық 7.2.5.1 
Материалдың қасиеттері мен ерекшеліктеріне  эксперимент жүргізе 
отырып, бірқатар техникалық мүмкіндіктерін қолдану 

Пластилинді анимацияның түсірілімі 7.2.6.1 
Шығармашылық жұмысты (бейне, бұйым, нысан) орындау үшін АКТ 
құралдары және сандық құрал-жабдықтарды қолдану 

Шығармашылық жобаларды ұсыну 7.3.1.1 
Мектеп аудиториясына бір тақырыпта орындалған жұмыстарды 
таныстыру 
(көрме, жобаны қорғау т.б.) 

7.3.5.1 
Жұмысты бағалау және бағалау критерияларды анықтау 



 
 

 

 


