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Кіріспе  

 

1.ЕРЕКШЕ БІЛІМ БЕРУГЕ ҚАЖЕТТІЛІКТЕРІ БАР БАЛАЛАРҒА 

БІЛІМ БЕРУ ЖӘНЕ ҚОСЫМША БІЛІМ БЕРУ 
 

Қосымша білім беру жүйесі ерекше қажеттіліктері бар балалармен 

жұмыс істеуге мүмкіндік береді. Бұл жалпы білім беруден оның сөзсіз 

артықшылығы. 

Қосымша білім беру ерекше білім беруде артықшылығы: 

- балалардың қызығушылығы бойынша стандарттық емес жүйеде білім 

бере алады; 

- қосымша білім беру үйірме жұмыстарын  жеңілдете отырып жеке 

тапсырмалар беру арқылы және үйірме сабағын баланың жағдайына 

икемді түрде құруға мүмкіндік береді; 

- қосымша білім беру балаларға арналған негізгі білімнің 

жетіспеушілігіне қосымша бола алады, олар өз ерекшеліктеріне 

байланысты білімді толық меңгеруге мүмкіндік алады; 

- үйірме сабақтарында әртүрлі жастағы балалардың жиналуына 

байланысты балаларды әлеуметтендіру үшін үлкен мүмкіндіктерге ие; 

- қосымша білім беру жүйесінде балалардың әртүрлі топтарының өзара 

іс-қимылын ұйымдастырып, төзімділік пен мейірімділікке тәрбиелейді; 

- қосымша білім беру жүйесінде тығыз отбасылық тәрбиемен тығыз 

қарым-қатынас жасайды. 
 

Ерекше білім беруге қажеттіліктері бар балаларға қосымша білім берудің  

қажеттілік себебі: 

- ерекше білім беруге қажеттіліктері бар балалар әлеуметтендіруді қажет 

етеді; 

- балалардың отбасылары қосымша білім алуға ерекше көңіл бөледі; 

- балалар үшін қосымша білім беру – бұл мамандық таңдауға мүмкіндік 

беретін жол. 

 

Ерекше білім беруді іске асыру жағдайындағы қосымша білім беру 

педагогының құзыреттілігіне қойылатын талаптардың ерекшеліктері: 

- Кәсіби құзыреттілік бағалау рефлексиясына жаңа көзқарас; 

- ерекше білім беруге қажеттіліктері бар балаларды оқытудың негізгі 

әдістерін білу; 

- ерекше білім беруге қажеттіліктері бар балаларды оқытуда жаңа 

ақпаратты үнемі іздестіру. 

 

 

 

 



 

 

Арнайы және инклюзивті білім беру бағдарламаларының мазмұны келесі 

қағидаларға негізделеді: 

 

- Баланың мүдделерін сақтау. Қағида баланың мәселесін барынша және 

оның қызығушылығымен табысты шешуге шақыртылған маманның 

ұстанымын айқындайды. 

 

- Жүйелілік. Қағида диагностиканың, түзету мен дамытудың бірлігін 

қамтамасыз етеді, яғни арнайы қажеттіліктері бар балалардың даму 

ерекшеліктері мен түзетулерге талдау жасауда жүйелілік тұрғыда келу, 

сондай-ақ түрлі сала мамандарының жан-жақты көпдеңгейлі ықылас-

ықпалдары, баланың мәселесін шешуде олардың өзара әрекеттестігі 

мен келісімдері; аталған шараға білім беру үдерісінің барлық 

қатысушыларының қатынасуы. 

 

- Үздіксіздік. Қағида балаға және оның ата-аналарына (заңды өкілдеріне) 

проблеманың толық шешілуіне немесе оны шешудің тәсілдерін 

айқындауға көрсетілетін үздіксіз көмекке кепілдік береді. 

 

- Вариативтілік. Қағида психикалық және (немесе) дене дамуында түрлі 

кемшіліктері бар балалардың білім алуына арналған вариативтік 

жағдайлардың жасалуын ұйғарады. 

 

- Көмекті көрсетудің ұсынымдық сипаты. Қағида арнайы қажеттіліктері 

бар балалардың алатын білімін, білім беру ұйымын таңдауда, 

балалардың заңдық құқықтары мен мүдделерін қорғауға, ата-

аналардың (заңды өкілдерінің) арнайы қажеттіліктері бар балаларды 

арнайы білім беру ұйымдарына (сыныптарға, топтарға) жолдамамен 

бағыттау (ауыстыру) туралы мәселелерді шешу бойынша міндетті 

келісімдерін қосқанда, заңнамада кепілдендірілген ата-аналық (заңды 

өкілдерінің) құқықтардың сақталуын қамтамасыз етеді. 

 

Педагогтармен жұмыста:  

- сыни тұрғыда бағалаудың, пәндік жоспарланған нәтижелерді 

психологиялық-педагогикалық сипаттаудың, бағалауды 

қалыптастыратын әдістер мен тәсілдердің негізгі теориялық ережелерін 

меңгеру;  

- диагностикалық аспапты әзірлеу және оны білім беру үдерісінде 

пайдалану тәсілдерін меңгеру;  

- инклюзивті білім беру мәселесі бойынша педагогтардың біліктіліктерін 

арттыруға жағдай жасау;  

-    педагогикалық қызметтің ынтасын арттыруға ықпал ету;  

     -    проблема бойынша өз бетінше білім алуға және инновациялық іс-   

          әрекеттерге педагогтарды ынталандыру. 



 

2.Ерекше білім беруге  қажеттіліктері бар балаларға ойын 

технологиясын енгізу. 

В.А.Сухомлинскийдің сөзімен айтар болсақ, «Ойынсыз ақыл -ойдың 

қалыпты дамуы да жоқ» және болуы да мүмкін емес. Ойын дүниеге қарай 

ашылған үлкен жарық терезе icпетті, ол арқылы баланың рухани ceзімі 

жасампаз өмірмен ұштасып, өзін қоршаған дүние туралы түсінік алады. 

Ойын дегеніміз-ұшқын, білімге құмарлық пен еліктеудің маздап  жанар оты. 

Ойын - балаларға арналған ең қолжетімді іс-шара, қоршаған әлемнен 

алынған әсерлерді өңдеу тәсілі. Ойында баланың ойлау мен қиялының 

ерекшеліктері, оның эмоционалдық белсенділігі, қарым-қатынас қажеттілігін 

дамытуы айқын көрінеді. 

Ойын дене шынықтыру, моральдық, еңбек және этикалық білім беру 

жүйесінде үлкен орын алады. Әрбір баланың оның мүдделерін және 

әлеуметтік қажеттіліктерін қанағаттандыратын өмір сүру дағдыларын 

арттыруға көмектесетін қызмет қажет. 

Ойын арқылы білімдерін практикада пайдалана алады, оларды әртүрлі 

жағдайда пайдалануға болады. Ойын – ол өздігінен атқаратын қызмет, 

балалар қатарластарымен қарым – қатынасқа түседі. Оларды ортақ мақсат 

біріктіреді, жетістікке жету үшін бірлескен күш –жігер және  ортақ уайым. 

Ойын тәжірибесі баланың ойында терең із қалдырады және жақсы сезімдерді 

қалыптастыруға үлес қосады, қайырымдылық, ұжымдық бірігу дағдыларын 

қалыптастырады. 

Ойын арқылы білім алады, ол сабақта оқуды, күнделікті өмірде 

бақылаулармен тығыз байланысты. Балалар өз ойын міндеттерін шешуге, өз 

жоспарларын жүзеге асырудың ең жақсы әдісін табуға, өз білімін пайдалана 

білуге, сөйлеуді үйренеді.  

Ерекше білім беруге  қажеттіліктері бар балаларғадан педагогтер ұзақ 

уақыт бойы оқытудың нәтижелерін күтеді, балалармен «кері байланыс» 

орнату өте қиын, қалыпты балалармен салыстырғанда. Ерекше білім беру 

қажеттіліктері бар балаларды дамытудың негізгі шарты ересектермен көп 

қарым- қатынас жасау. Соның ішінде ойын қызметі арқылы қарым- қатынас 

жасау үлкен роль атқарады. 

Психикалық процестерді дамыту (әсіресе ойлау, қиял және сөйлеу) 

көбінесе ойын деңгейіне байланысты. Ойын барысында баланың болашақта 

кездесетін функциясы пайда болады. Ойында өз іс-әрекеттерін жоспарлауға 

және оның серіктестерінің іс-әрекетін реттеуге үйренеді. 

Ерекше білім беру қажеттіліктері бар балалар нақты объектілермен 

жұмыс істеуді қалайды. Бұдан басқа, іс-әрекеттермен немесе сөзбен 

қызығушылық қабілеттерін дамыта алмайды. Үйірме сабақтары, шараларда 

ойын әрекеттерінің үйлесімі  арқылы бағдарлама материалдарын меңгеру 

оңайға түседі. Ойын арқылы ерекше білім беруге  қажеттіліктері бар 

балаларға шаралар өткізу тиімді және оқушыларды өмірге бейімдеу, алған 

білім дағдыларын іскерлікпен қолдана білуге тәрбиелеу. Осы мақсатта 



облыстық эклогиялық – биологиялық орталығында «Жүректен жүрекке» 

қамқорлық жобасы негізінде «Экологиялық квест» ойыны жүзеге асырылды. 

3. «Экологиялық квест» ойыны  
 

Квест (ағылшын тілінен аударғанда «quest»- шақыру, іздеу, қызықты 

уақиға деген мағаналарды береді) – бұл интеллектуалдық ойын түрі, 

қатысушылар бірқатар кедергілерден өтуі тиіс, белгілі бір тапсырмаларды 

шешу, логикалық жұмбақтарды шешу,  жолында кездескен қиындықтармен 

күресу, ортақ мақсатқа жетуі қажет. 

Квестер өзіндік бірқилы қалыпы мен сюжеті бар үлкен және әдемі 

ойын болып табылады. Оның мағынасы әртүрлі заттарды қолдануға 

негізделген. Квест ойындарының өзіндік сипатты кескіні бар – бұл жағымды 

музыкалық сүйемелденумен сапалы графика, ойластырылған шиеленіскен 

сюжет, көптеген локациялар, қызықты жұмбақтар және тапсырмалар. Олар 

өзіне тартады, қызықтырады және соңына жеткенше өзінен босатпайды. 

Мұндай ойындарды балалар да, ересектер де ұнатады. 

Ойыншыда жылдам әрекеттік қабілеттің болу міндетті емес. Бұл жерде 

акцент дұрыс ойластыруға, әр қадамды санап басуға және дұрыс шешім 

қабылдауға қойылады. Күрделі жұмбақтарды шешуге, жасырылып қойылған 

заттарға және оларды дұрыс қолдануға бағытталған квест ойындары бар.  

Квестдағы кез-келген әрекет бір нәрсеге байланысты болуы керек. Егер 

сіз мұқият және қозғалғыш болсаңыз, онда ұзақ уақыт бойы тапсырманы 

орындау мүмкіндігін іздестіруге тура келмейді. Ойлануға жеткілікті дұрыс, 

қиялыңызды қосып, жауапты таба аласыз. 

Квест логика мен ойлауды дамытады, өте қызықты немесе 

эмоционалды жағдайға ұқсас кейіпкердің сезімін сезінуге мүмкіндік береді. 

Күрделі квест ойындары нақты өмірде болмайтын барлық жағдайды береді. 

Әдетте, квест туралы әңгіме кітаптар мен фильмдерге негізделген, себебі бұл 

ойын түрі ерекше қызықты. 

Осы ойын түрі жеңілдетіліп экологиялық – биологиялық бағытты 

ұстанып балалардың ойнау арқылы жан – жануарларды, өсімдіктерді танып 

білуге баулуға бағытталды.  

 

 



4. «Экологиялық квест» ойыны (1нұсқа) 

Мақсаты : «Тәрбие және білім» бағдарламасының аясында оқушылардың 

психологиялық ой-өрісін, ойлау қабілеттерін дамыту, өз ойларын еркін 

жеткізе білуге үйрету; табиғатқа деген сүйіспеншілікке, барлық тіршілік 

иесіне құрметпен қарауға, экологиялық мәдениет қалыптастыруға тәрбиелеу.  

Міндеті:  

 қоршаған орта жағдайымен мүмкіндігі шектеулі оқушылардың ойын 

кеңейту; 

 өсімдіктер және жануарлар туралы білімдерін бекіту;  

 бақылаушылықтарын дамытып, табиғатқа эстетикалық қатынасын 

қалыптастыру;  

 туған жерге қамқор болуды сезіну. 
 

Жүргізуші: «Экоквест» ойыны қоршаған орта табиғаты ондағы өмір 

сүретін өсімдіктері мен жануарлары туралы білімдеріңізді кеңейтіп, бекіту. 

1)Балалар сіздер қоршаған орта дегеніміз не екенін білесізбе? 

2)Ал осы ортада тіршілік ететін өсімдіктер және жануарларды танимыз ба? 

3)Жануарлардың дыбыстарын айыра аламыз ба? 

4)Жануарларды тірілей ұстап көргендеріңіз барма? 

 

Балалар сіздердің білетіндеріңізді  сұрақтарға жауап бергендеріңізден 

көрдік. Олай болса қаншалықты танып білетінімізді қазір «Экоквест» 

ойынынан практикалық түрде көреміз. (Балаларды 5 топқа бөлеміз, топ 

жетекшісі және атын қоямыз. Жетекшілерге арнайы дайындалған карта 

беріледі қай нүктеден басталуы көрсетілген.)  

Сурет 1. 

1.                               2.          

4.                                     3.   

 

                                          5                                 



Сурет 2. 
 

                                1.  

 

 

3.                                       2.  

 

                 4.                            5.  
(Суреттер интернет жүйесінен алынды.) 

 

Ойын 5 нүктеден өтуіміз кажет: 

1) Қызыл кітап- "Адамзаттың табиғатсыз күні жоқ, оны айтуға 

табиғаттың тілі жоқ" деп, табиғаттың тілсіздігі үшін қынжыламыз. Жоқ, 

табиғаттың да тілі бар. Оны да адамзат қолдан жасады. Ол - Қызыл кітап... 

Халықаралық Табиғатты Қорғау Одағы 1948 жылы кеудесінде жаны 

бар тіршілікті қорғауды қолға алды. Бір жылдан соң, сирек кездесетін 

түрлерді қорғайтын комиссия құрылды. Комиссияның қызметі жойылып 

кетудің аз-ақ алдында тұрған өсімдіктер мен жануарларды зерттеп, зерделеп, 

қорғауға алу еді. Және оларды бір кітапқа топтастыру болатын. Комиссия 

төрағасы Питер Скотт адамдардың қып-қызыл түске назар салып, сәл де 

болса ойлануы үшін тізімді "Қызыл кітап" деп атауды ұсынды. Ең алғашқы 

Қызыл кітап 1963 жылы жарық көрді. Бұл адамзаттың табиғатты қорғау үшін 

жасаған алғашқы қадамдарының бірі болатын. (Толығырақ: 

http://massaget.kz/layfstayl/bilim/gumanitarly-ylymdar/2662)  

Бұл орталықта жануарлардың қызыл кітапқа енген немесе енбегенін 

анықтаймыз. Жануардың атын, туысын және қай жерлерде мекендейтінін 

айту маңызды. Ол үшін жануарлар суретін карточка түрінде немесе 

компьютерде жасалған кесте арқылы көрсетеміз. 3- 5 минут уақыт беріледі. 

 

 

http://massaget.kz/layfstayl/bilim/gumanitarly-ylymdar/2662


Мысалы: 

    
 

Хаттама : Қатысушылар қызыл кітапқа еңген немесе енбегенін дұрыс атауы 

бойынша 1 балл беріледі. 
№ Команда,жетекші Ауданы, мектебі, 

орталық 

Жалпы ұпайы 

1    

2    

 

2) Биоценоз - тіршілік жағдайлары азды-көпті біркелкі орта өңірін 

мекендейтін жануарлардың, өсімдіктер мен микроорганизмдердің 

жиынтығы, Құрлықтың немесе судың белгілі бір бөлігін мекендейтін, 

сондай-ақ, өзара және тіршілік ортасының табиғат жағдайына бейімделген 

жануарлар, өсімдіктер, саңырауқұлақтар, микроорганизмдер жиынтығы, тірі 

ағзалар бірлестігі.                               

(Толығырақ:https://kk.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B8%D0%BE%

D1%86%D0%B5%D0%BD%D0%BE%D0%B7)  

Бұл орталықта картамен жұмыс берілген жануарлар және өсімдіктің 

қай  биоценозда мекендейтінін анықтау. Ол үшін бір өсімдік немесе жануар 

алып олардың қай биоценозда тіршілік ететінін анықтайды. Қызықты болу 

үшін суреттер түрлі- түсті болған жөн.  5 -10 минут уақыт беріледі. 

Мысалы:  
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Медведь 

Аю  

 
Бабочка 

Көбелек  

 

 
Сурок 

Суыр  

 
Береза 

Қайың  

 
Хомяк 

Атжалман тышқан 

 

 
Утка 

Үйрек  

 

https://kk.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B8%D0%BE%D1%86%D0%B5%D0%BD%D0%BE%D0%B7
https://kk.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B8%D0%BE%D1%86%D0%B5%D0%BD%D0%BE%D0%B7


Хаттама : Қатысушылар әр дұрыс жауап бойынша 1 балл беріледі. 

 
№ Команда,жетекші Ауданы, мектебі, 

орталық 

Жалпы ұпайы 

1    

2    

 

3) Құпия  жәшік- бұл орталықта қолды тістемейтін, тырнамайтын 

мінезі жұмсақ (су шошқасы, қоян, құрбақа, ұлу, тышқан,тас бақа және т.б) әр 

түрлы жануарлар жасырылады, балалар қолдарымен сипап сезу арқылы 

жануарды анықтайды. 5 - 10 минут уақыт беріледі.  

 

Хаттама : Қатысушылар әр дұрыс жауап бойынша 1 балл беріледі. 

 
№ Команда,жетекші Ауданы, мектебі, 

орталық 

Жалпы ұпайы 

1    

2    

 

4) Балық аулау-арнайы жасалған қармақтармен әдейі жасалған 

балықтарды аулайды және артында жазылған сұрақтарға жауап береді. бұл 

орталықта балалар ептілікке үйренеді.  5 - 10 минут уақыт беріледі. 

    
Хаттама : Қатысушылар әр дұрыс жауап бойынша 1 балл беріледі. 

 
№ Команда,жетекші Ауданы, мектебі, 

орталық 

Жалпы ұпайы 

1    

2    

 

5) Жануарлар дыбыстары- таспаға жазылған жан – жануарлардың 

дыбыстарын (мысалы:  әтеш, есек, арыстан, доңыз және т.б) балалар айыру 

қажет.  5 - 10 минут уақыт беріледі. (сурет 1,2) 

Хаттама : Қатысушылар әр дұрыс жауап бойынша 1 балл беріледі. 

 
№ Команда,жетекші Ауданы, мектебі, 

орталық 

Жалпы ұпайы 

1    

2    



4.«Экологиялық квест» ойыны (2 нұсқа) 

 

Табиғат мынау тұнған бақ, 

Жаратқан Алла бізге арнап. 

Желегін жасыл жел тербеп, 

Құлпырған қырда қызғалдақ. 

 

Табиғат талай нұрланбақ, 

Жүректен жыр боп жырланбақ. 

Қазақстаным мен үшін, 

Жаһандағы иран бақ. деп  Тілеубекова Гүлсана жырлағандай әр адам өзінің 

тұрған жерін,елін бағалап оны сақтап таза ұстау керек. 

 

Жүргізуші: Балалар сіздер табиғат, экология туралы не білесіз? Өзімізді 

тексеріп көреміз бе? Кәне кім батыл, кім көп біледі екен? 

Аспаннан ақ ұлпа борады, 

Қырқаны мамыққа орады.  Жауабы қар 

Дүрліктіріп қырқаны, 

Шақпақ тастың жарқылы 

Бұлт көрпесін жыртады. Жауабы найзағай  

Бұдақ түтін түсі аппақ, 

Көк жүзіне тұзақтап, 

Қойғандай-ақ жылжымай, 

Тауды өбеді құшақтап. Жауабы ақ бұлт 

Түсі бар көрінбейтін, 

Біртұтас бөлінбейтін. 

Тынысы ол тірліктің, 

Ешқашан жерінбейтін. Жауабы ауа 

Жыл мезгілі шуақты, 

Жердің беті нұрланған. 

Сайды қуып су ақты, 

Гүлдер өсті ырғалған. Жауабы көктем 

 

Күндіз білінбейді, 

Түнде күлімдейді. Жауабы жұлдыз 

 

Рахмет балалар. Келесі «Экологиялық квест» ойынымызды бастаймыз 5 

нүктеден берілген тапсырмалар бойынша  өтеміз:  

 

 



Оқушылар бес топқа бөлінеді (әр топта 7 баладан артық болмаған жөн) 

топ жетекшісіне сурет карта беріледі, сол арқылы басталды деген орталықтан 

бастап көрсеткіш арқылы барлық орталыққа барып тапсырмалар орындайды. 

Әр орталықта топтың аты және қанша ұпай алғандығы жазылады және 

соңында барлық орталық ұпайлары қосылып жеңімпаздар анықталады.  

Сурет 3. 

 

5.                    1.          

4.  

 

3.                                                    2.  

 

                                                  

 

Басталды 



 Сурет 4. 

1.                          2.   

 

5.  

 

 

           4.                                3.                                                

 

 

 

Ребустар және жұмбақтар- суреттер арқылы кез – 

келген тақырыпта жасыра аласыз сол арқылы балалар 

ойын дамытып берілген тапсырманы шешу керек.  

Мысалы: «Жауынменен жер көгерер, батаменен ел көгерер» 

   

     , 

 

          
 

 

Басталды 



(Ребустар және жұмбақтар суреттер арқылы тез және ойлауға жеңіл болғаны 

дұрыс). 

 

Хаттама : Қатысушылар шешкен ребусы бойынша 1 балл беріледі. 

 
№ Команда,жетекші Ауданы, мектебі, 

орталық 

Жалпы ұпайы 

1    

2    

 

 

Мозайка құрастыру - алдын ала дайындалған белгілі табиғат ескерткіштері 

немесе қалаларды балалар құрастырады. Мозайкалар түрлі – түсті 

суреттерден балалардың қызығушылығын оятатындай 

болуы шарт.  

Мысалы біздің құрастырған мозайкамыз Нұр-Сұлтан 

қаласының әдемі көшелері. Балалар қызығушылықпен 

құрастыратын болуы шарт. 

 

 

 

 

 

 

Хаттама : Қатысушылар құрған мозайкалары бойынша 1 балл беріледі. 

 
№ Команда,жетекші Ауданы, мектебі, 

орталық 

Жалпы ұпайы 

1    

2    

 

 

Құпия жәшік – бұл орталық жоғарыда айтылды, 

балаларға қорқынышын жеңуге, өзіне сенімділік 

арттыратын ойын. Егер тірі жануарлар болмаған 

жағдайда немесе ерекше білім беруге  қажеттіліктері бар 

балалар деңгейіне байланысты ойыншық жануарлар 

жасыруға болады. Балалар қолдарымен сипап қандай 

жануар жасырылғандығын табады.  

 

 

 

 

 

 

 

 



Хаттама : Қатысушылар тапқан әр жануарлар бойынша 1 балл беріледі. 

 
№ Команда,жетекші Ауданы, мектебі, 

орталық 

Жалпы ұпайы 

1    

2    

 

 

Қоқыс жәшіктерге - қазіргі таңда қоқысты сұрыптау 

жолға қойылып жатыр осы мақсатта өскелең ұрпақты 

экологиялық мәдениетке тәрбиелеу мақсатында әдейі 

дайындалған сары жәшікке қауырсын қалдықтарды, 

жасыл жәшікке қағаз қалдықтарды және көк жәшікке 

әйнек қалдықтарын салулары керек. Ойын үшін әдейі 

қорапқа таза заттарды қоқыс ретінде араластырып 

саламыз, балалар әр жәшікке бөліп сұрыптап салады.  

 

 

Хаттама : Қатысушылар қоқысты шатаспай жинауы бойынша 1 балл 

беріледі. 

 
№ Команда,жетекші Ауданы, мектебі, 

орталық 

Жалпы ұпайы 

1    

2    

 

 

 

 

Терек егу орталығында ойын көктем немесе күз мезгілінде ұйымдастырылса 

көшеттер отырғызады. Балаларды ойын арқылы қоршаған ортаны қорғап, 

сүйуге тәрбиелеміз. Отырғызған көшеттерін жыл бойы баптап суарып тұру 

тапсырылады.   

 
 

Эколгиялық сұрақ - жауаптар 

Номинация: Организм және тіршілік ету ортасы 

1. Экология деген не?    Экология – тірі ағзалар мен оларды қоршаған 

ортаның арасындағы өзара байланыстар туралы ғылым  

2. Ағза деген не?  Бұл микробтар, жануарлар, адамдар 

3. Мекен ету ортасы деген не?  Ағзаны қоршаған нәрселердің барлығы – 

топырақ, орман, ауа, су.  

4. Ағзаны қоршаған нәрселердің барлығы – топырақ, орман, ауа, су.  

Құмырсқа қышқылы құстың денесіндегі паразиттерді өлтіреді. 

5. Өсімдіктер мен жануарлар үшін маусымдық өзгерістер туралы сигнал 

беретін не? 

Күннің ұзақтығы 



Номинация: Адам және  биосфера

1. Ластану деген не?    Ластану – бұл зиянды заттардың қоршаған ортаға 

зиян келтіруі 

2. Қандай теңіз жойылуда?   Арал теңізі  

3. Пестицидтер және нитраттар деген не? Пестицидтер – өсімдіктерді 

зиянкестерден қорғау үшін қолданылатын улы химикаттар  

Нитраттар – азот қышқылының тұздары. Тыңайтқыш ретінде 

қолданылады.  

Нитраты - соли азотной кислоты. Используются в качестве удобрений. 

4. Атом станцияларындағы апаттар неліктен қауіпті? 

Атом станцияларындағы апаттар нағыз экологиялық катастрофа. Ол 

миллиондаған адамдардың өміріне зиян келтіреді. Апат кезінде ауаға көп 

мөлшерде радиоактивті заттар тарайды. (Чернобыль апаты кезінде цезий, 

стронций изотоптары). 

5. Синтетикалық жуғыш заттардың қоршаған ортаға зияны? 

Кір жуатын ұнтақ, сабын, сода су мен топырақты ластайды.  

Номинация: Қазақстан экологиясы 

1. Қорықтар – табиғатты қорғаудың жоғарғы түрі. Қазақстанда қанша қорық 

бар?  10 

2. Қазақстандағы ең ірі әскери сынақ полигоны-    Семипалатинский 

3. Өзендердің тартылу себептері?    Жер жырту, орманды кесу, қалдық 

заттар  

4. Барсакелмес Мемлекеттік қорығы қай жерде?    Арал теңізі маңы 

(Қызылорда облысы) 

5. Қандай балық Каспий теңізіне жерсіндірілді?    Қара теңіз кефалі 

Номинация: Орман дәріханасы 

1. Жолда аяғыңыз  қажалғанда қандай өсімдік көмектеседі?     Жолжелкен 

2. Өгейшөптің қандай емдік қасиеті бар?     Жөтелге қарсы 

3. Бұл өсімдіктің атауының өзі айтып тұрғандай, ол -тері ауруларын емдейді.    

Сүйелшөп  

4. Қандай өсімдік шашты жақсартуға көмектеседі? Түйежапырақ, қалақай  

5. Мысық қандай шөпті жақсы көреді? Оны қандай ауруға қарсы 

пайдаланады?   Валерьяна.  

Оны ұйқысыздыққа және жүйке ауруларына қарсы  

Номинация: Табиғатты қорғау 

1. «Қызыл кітап» неге осылай аталған? Ол нені білдіреді? 

Қызыл түс – дабыл қағу белгісі. Табиғатқа қауіп төнгендігін, түрдің 

жойылып бара жатырғандығын ескертеді.  

2. Орманда өртің болу себептері қандай?  

Молния, горение торфа, деятельность человека Найзағай, шымтезектің 

жануы, адамның іс-әрекеті  

 3. Қандай металл люминесцентті шамдар өндірісінде пайдаланылады?    

Сынап  

4. Жердің озон қабатын бұзатын негізгі зат қалай аталады?      Фреон 

5. Мониторинг деген не?     қоршаған ортаның жадайын бақылау 

 



Қосымша 1 

 

Облыстық экологиялық – биологиялық орталығы 

ұйымдастыруымен өткізілген экоквестер 

 

 

Сурет . Балық аулау  

Облыстық көру қабілеті бұзылған 

балаларға арналған арнаулы мектеп-

интернаты оқушыларымен өткен  

«Жүректен жүрекке» экологиялық 

қайырымдылық акциясы 

«Экологиялық квест»  2018 жыл.  

 

 

 

 

 

 

 

 

        

Сурет . Балық аулау  

Зерде бұзылыстары бар балаларға 

арналған облыстық арнайы   мектеп-

интернаты оқушыларымен өткізілген 

«Шексіз балалық шақ» жобасы 

аясында «Экологиялық квест» 2018 

жыл. 

 

 

 

 



 

Сурет . Биоценоз  

Зерде бұзылыстары бар балаларға 

арналған облыстық арнайы   мектеп-

интернаты оқушыларымен өткізілген 

«Жүректен жүрекке» экологиялық 

қайырымдылық акциясы 

«Экологиялық квест»  2018 жыл.  

 

 

 

 

Сурет 5.  Ребустар    

Облыстық есту және сөйлеу қабілеті 

бұзылған балаларға арналған мектеп–

интернат кешені оқушылармен өткен    

«Мейірбандық күндері» атты 

облыстық қайырымдылық айлығы 

шеңберінде «Экологиялық квест»  

2018 жыл.  

 

 

                                                         

 

Сурет 6. Мозайка құрастыру 

Облыстық есту және сөйлеу қабілеті 

бұзылған балаларға арналған мектеп–

интернат кешені оқушылармен өткен    

«Мейірбандық күндері» атты 

облыстық қайырымдылық айлығы 

шеңберінде «Экологиялық квест»  

2018 жыл.  

     

 

 

 

 

 

 



Сурет 7. Құпия жәшік  

Облыстық есту және сөйлеу қабілеті 

бұзылған балаларға арналған мектеп–

интернат кешені оқушылармен өткен    

«Мейірбандық күндері» атты 

облыстық қайырымдылық айлығы 

шеңберінде «Экологиялық квест»  

2018 жыл.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Сурет . Құпия жәшік 

Облыстық көру қабілеті бұзылған 

балаларға арналған арнаулы мектеп-

интернаты оқушыларымен өткен  

«Жүректен жүрекке» экологиялық 

қайырымдылық акциясы 

«Экологиялық квест»  2018 жыл.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Сурет . Терек егу 

Облыстық көру қабілеті бұзылған 

балаларға арналған арнаулы мектеп-

интернаты оқушыларымен өткен  

«Мейірбандық күндері» атты 

облыстық қайырымдылық айлығы 

шеңберінде «Экологиялық квест»  

2018 жыл.  

                       

 

 

            

 

       

 

 

 

 

 

 

Сурет .Терек егу. 

Облыстық есту және сөйлеу қабілеті 

бұзылған балаларға арналған мектеп–

интернат кешені оқушылармен өткен    

«Мейірбандық күндері» атты 

облыстық қайырымдылық айлығы 

шеңберінде «Экологиялық квест»  

2018 жыл.  

 

 

                                                                 

 

 

 

 

 

 

 

 



Қорытынды 

 

Инклюзивті білімнің басты принциптері: 

- Баланың қабілеттері немесе жетістіктері үшін бағаланбауы керек; 

- Қандай болмасын, әрбір бала сезініп, ойлай алады; 

- Әрбір бала қарым-қатынас жасауға, өздерін естіртуге құқылы; 

- Адамдар бір-біріне қажет. Қоғам осылай құрылады. 

Нағыз білім нақты қатынастармен жүзеге асырылуы керек. Барлық 

балаларға қолдау мен достық қажет. Әртүрлілік адам өмірінің барлық 

аспектілерін күшейтеді. 

Қосымша білім берудегі инклюзивті орта ерекше білім беру 

қажеттіліктері бар балаларға оқу материалдарын меңгеру мүмкіндігін 

қалыптастырады. Балалардың және педагогтердің өзара қарым – 

қатынасын реттейді. 

Ерекше қажеттіліктері бар балаларды қоғамға біріктіру қоғам мен 

әлеуметтік ортаның ерекше қажеттіліктері бар баланың жеке басына әсері, 

баланың осы үдерісіне белсенді қатысуына, қоғамның өзін-өзі 

жетілдіруіне, әлеуметтік қатынастар жүйесіне баланысты болады. 

 

 

 

«Шексіз әлем балалар көзімен» атты облыстық байқауы. (2018 жыл) 
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