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Кіріспе 

Қазақстан Республикасының білім жүйесінің қызметінің негізгі 

бағыттарының бірі өскелең ұрпақты тәрбиелеу болып табылады. Қазіргі 

уақытта адамның қоршаған ортаға негативті әсерінің артуынан, әлемдегі 

экологиялық жағдайдың нашарлауынан экологиялық мәдениеті жоғары, 

білімді жеке тұлға қалыптастыру мәселесі  алдымызда тұр. 

Әр адамның экологиялық проблемаларды шешуге қатынасу 

мүмкіндігін қамтамсыз ететін білім беруді қалыптастыру - әлемдік 

қоғамның алдындағы негізгі міндеттердің біріне жатады.  Қоршаған орта 

жағдайының өте нашарлауына байланысты бала мектепке дейінгі жастан 

бастап адам мен табиғаттың арасында ажырамас байланыс бар екендігін 

түсіне, қабылдай, сезіне алатындай білім беру жүйесін құру қажет.  

Қазақстан Республикасының «Білім беру туралы» және  Қазақстан 

Республикасының «Қоршаған ортаны қорғау туралы» заңдарында жас 

ұрпақты тәрбиелеу, балалар мен жастардың бойында қазақстандық 

патриотизм және экологиялық мәдениет қалыптастыру саласында жұмыс 

бағыттарын қарастырады.  

 Адам мен табиғат арасындағы өзара тәуелділік идеасын біртіндеп 

адамдардың саналарына оралту, құю қажет. 

Қоршаған ортаға деген ең жоғарғы әлемдік көзқарастың бірі, барлық 

тіршілік иесі өмір сүруге құқы бар екендігін сезіну. Тірі табиғатты азайту 

адамның рухын азайтуға әкеледі, біздің рухани құндылығымыз бен рухани 

денсаулығымыздың қайнар көзі – табиғат. Жоғалтқанды қалпына келтіру 

қиын – адам қолымен жасалған компьютерлік жүйе мен кез келген 

аппаратқа қарағанда кәдімгі емен ағашының құрылысы күрделі болып 

келеді. 

Баланы жеке тұлға ретінде қалыптастыруда қосымша білім беру 

ұйымдарының соның ішінде облыстық экологиялық-биологиялық 

орталығының маңызы зор.  

Жетекші немесе қосымша білім беру педагогы оқушыға өзінің 

көзқарасын қорғауды, шығармашылық қызметті таңдауды еркіне 

қалдырады, әр тәрбиеленуші өзіндік оқыту деңгейін таңдауға құқылы.  

Натуралистік және табиғатты қорғау бағыты, экологиялық 

мониторинг  - мектеп пен қосымша білім беру ұйымдары оқушыларының 

экологиялық- практикалық қызметінің негізгі бағыттарының бірі бола 

алады. Натуралистік және табиғатты қорғау қызметі -  экожүйені табиғи 

және өзгертілген күйінде де оқып, білуге және оларды сақтау мен қайта 

қалпына келтіруге бағытталған. Бұл жұмыстың түрі алуан түрлі – бөлме, 

мәдени және жабайы өсімдіктерді, үй жануарларын қарапайым күтіп – 

баптаудан бастап, табиғат ескерткіштерін зерттеу мен қорғаудағы 

комплексті экспедициялар мен жобалардан тұрады.  

Экологиялық мониторинг – мектептегі экологиялық клубтар мен 

үйірмелер қызметіндегі замануй бағыттардың бірі. Ол қоршаған ортаның 

күйі және оның өзгеруі жөніндегі ақпаратты жинақтау, талдау, бағалау және 

тарату жүйесі ретінде анықталады. Мониторинг объектісі ретінде мектептің, 
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тұрғылықты жердің, неғұрлым жақынырақ орналасқан аймақтардың, табиғи 

экожүйелер мен оның компоненттерінің санитарлық – экологиялық 

жағдайын,  алуға болады.  

Облыстық экологиялық-биологиялық орталығында  бірнеше 

жылдан бері питомник жұмыс жасайды. Жыл сайын «Жас орманшы» 

үйірмесі мүшелерімен орталық базасындағы шағын питомникте жазғы еңбек 

практикаларын өткізеді.  

Осы брошюрада облыстық экологиялық-биологиялық орталығының 

көпжылдық еңбегінің  негізінде іс-тәжірибесі  ұсынылып отыр. Емен, 

қарақат, жүзім, қарағай, өрік  өсімдіктерін тұқымынан өсіру әдістері мен 

техникасы, оларды өсіруді оқып - үйрену жөнінде материалдарды қамтиды. 

Ұсынылған жинақтағы материалдар оқушылармен биологиядан зерттеулер, 

сарамандық жұмыстар, бақылаулар сыныптан тыс, жалпы мектепішілік 

шаралар кезінде қосымша материалдар ретінде пайдалануға болады.  

Мектеп тәлімбағының мақсаты мен міндеттері 

Оқушылардың туған өлке табиғатын аялауға, жаратылыстану бағытындағы  

білімдерін кеңейту және нығайту негізінде практикалық жұмыстану 

мақсатында мектеп тәлімбағын ұйымдастырылады. 

Мектеп тәлімбағы өскелең ұрпақ тәрбиесіндегі еңбек тәрбиесінің 

бір түрі болып табылады.Қоршаған ортаны қорғау, табиғи ресурстарды 

тиімді пайдалану қазіргі уақыттағы ең маңызды мәселелер. Адамның 

табиғатқа әсері жыл сайын өсуде.   Бұл жағдайда табиғат пен адам 

байланысы сұрағы күрделі және маңызды. Әлемнің көптеген аймақтарында, 

әсіресе өндіріс орталықтарында, адамды қоршаған ортаның ластануы 

адамның денсаулығына қауіпті өлшем әкелуде. Осының барлығы табиғатты 

қорғау сұрақтарына көңіл бөлуге мәжбүр етті. 

Мектеп тәлімбағының негізгі міндеттері 

Мектеп тәлімбағына  келесі міндеттері  кірістіріледі: 

- туған өлкенің табиғатын, байлықтарын меңгеру, 

жаратылыстану ғылымдары және орман шаруашылығы туралы 

теориялық-практикалық білім алу. 

- тәлімбақ өсіру барысында ағаш отырғызу, тұқым жинаудағы 

практикалық жұмыстарға қатысу, мектеп  алаңын , елді 

мекендерді, жолдарды және өзен жағалауларын жасылдандыру 

- тұрғындар арасында табиғатты қорғау, жасылдандыру және 

табиғат байлықтарын қорғау туралы  үгіт- насихат жұмыстарын 

жүргізу 

- ағаштардың, бұтақтардың  басқада өсімдіктердің өсуі мен 

дамуына фенологиялық бақылау жасау 

- қоршаған ортаның жағдайын жақсартуға  және өз өлкесінің 

табиғи байлықтарын көбейтуга ат салысуға  қатыстыру; 

- жасөспірімдердің бойында табиғат және  мәдени қадір-қасиетке  

деген мақтаныш сезімін  ояту;  
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Мектеп жанында тәлімбақ жұмыстарын ұйымдастыру 

 

Тәлімбақ - орманға бастау алатын, дайындық жұмыстарын 

жүргізетін орын. Жалпы тәлімбақтың негізгі бастауы ХІХ ғасырда тәжірибе 

түрінде енді. Негізінен бұталы желек ағаш түрлерін көбейткен қолайлы. 

Оқушылардың тәлімбақта жұмыс істеуі мектепте алған білімдерін 

нығайтуға, жетілдіруге септігін тигізіп қана қоймайды, сонымен қатар олар 

жасыл желектерге деген қызығушылықтарын артып, өсімдіктерді күтіп-

баптауға үйренеді. 

Мектеп тәлімбағын ұйымдастыру үшін ең алдымен оңтүстік 

беткейден орын әзірлеуіміз қажет. Бөлінген жер міндетті түрде солтүстік 

желден қорғалуы үшін, қақпа, үлкен ғимарат немесе отырығызылған биік 

ағаштар мен бұталар сая болу керек.  

Тәлімбақ жұмысы 2008 жылдан бері облыстық экологиялық-

биологиялық орталықтың арнайы үлескесінде «Жас орманшылар» үйірмесі 

мүшелері жүргізіп келеді. Сондықтан да өз тәжірибемді оқырмандармен 

бөліскенді жөн көріп отырмын 

Топырағы құнарлы, борпылдақ болғаны жөн. Ағаш үгінділерімен, 

шымтезекпен, құммен қосымша араластыру қажет. Минералды 

тыңайтқыштар калий тұзымен, ағаштың күлін 1 шаршы метр жерге 20-30 г. 

Жаздың соңғы күндерінде немесе күздің басында топырақты 20-25 см 

тереңдікте қазып, шымтезек салған дұрыс, 1 шаршы метр жерге 5-10 кг. 

Жалпы питомник екі бөлімнен тұрады: 1) Тұқым арқылы көбейетін 

өсімдіктер 2)  Өскін арқылы көбейетін өсімдіктер 

Жұмыс түрлері: топырақ қопсыту, арамшөп жұлу, қажетті мөлшерде 

суару, тыңайтқыштар себу. 

Стратификация - тұқымды өзеннің құмымен араластыру болып 

табылады. Ең бастысы топырақ кеуіп кетпеуі үшін 1: 4 мөлшерде қоспаны 

алып, жерасты қоймасында немесе тоңазытқышта сақталады. Тұқымды 

сақтау мерзімі әртүрлі. Шырша тұқымдары-1ай, қызыл тал тұқымдары 12 ай 

сақталады. Емен, талшын, өрік, мамыргүл т.б. тұқымдарын көбейттік. 

Жерасты қоймасында  тұқымдарды кеміргіштер жеп қоймауы үшін қыш 

құмыраның  бетін тормен жауып, үстіне ауыр зат қойылады. 

Тұқым әзір болғаннан кейін топыраққа ара қашықтығы 6-10 см 

болатындай етіп тұқым себеміз.  Тұқым себу мерзімі сәуір, мамыр 

айларында егіп баптаймыз. 

2 бөлім - Өскін арқылы көбею. Жас ағаштар 1-2 жылдай өсіріледі, 

содан кейін оларды қалыптасу бөліміне ауыстырады. Вегатативті жолмен 

көбейетін өсімдіктер үшін тәлімбақтың ішінде өскінге  арналған бөлім 

болуы тиіс.Сүріктеніп кеткен өскіндер арқылы тал, терек, қайынды 

көбейттік. Көк өскіндер арқылы ырғай, раушан гүлін, ирганы көбейттік. 

Жазғы мезгілдерде өскіндері бүршік жарып, гүлдеп тұрған кезеңдерінде 

тамырландырып алуға болады. Назар аударатын жайт - бұталарды гүлдеп 

болғаннан кейін тамырландырамыз. 
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Өскіндерді таңертеңгі уақытта тыныштық кезінде әзірлейміз. 

Оларды әуелі арнайы қайшы, секаторлармен қиып, мол суға салып қоямыз. 

Өскіндерді отырғызуға дайындық жұмыстары бөлмеде басталады. Өскіннің 

төменгі жапырақтарын, бүршіктің астыңғы жағын қиып тастаймыз, жоғарғы 

жағындағы жапырақтарын қалдырамыз. Ал, ірі жапырақты өскіндердің 

жапырағының жартысын қиып аламыз, бұл олардың бойындағы ылғалдықты 

жоғалтпау үшін жасалады. Өскіннің жалпы биіктігі 6-10 см. болса, 

әзірленген өскінді бір топқа жинап буып, төменгі жағын суға салып қоямыз. 

Жұмыс түрлері: топырақ қопсыту, арамшөп жұлу, қажетті мөлшерде 

суару, тыңайтқыштар себу. Жерді әбден қазғаннан кейін жоғарғы жағын 

тегістейміз, оны тырнауышпен шамалы нығыздаймыз. Топырақтың жоғарғы 

бетіне қосымша - 2 см құм салғаннан кейін  тағы да тығыздап қоямыз да, 

жақсылап суарамыз,  содан кейін әдейі таяқшалармен бөлеміз. Өскіндер 2-3 

см-ге  дейінгі тереңдікте отырғызылып, олардың төменгі бөлігі міндетті 

түрде құммен толтырылуы тиіс. Өскін айналасындағы құм мен топырақтары 

көрші отырғазылған өскіннің жапырағымен сабақтас жатуы керек. Өйткені 

бұл ылғал ауаны ұстап тұрады әрі өскіннің жапырағымен тамырлануына 

септігін тигізеді. Өскінге түсетін жарық сиректеу болғаны жөн, ол үшін 

әйнектің бетін ақбалшықпен ақтап қояды. Отырғызылған өскіндерді күн 

сайын суарып, су бүркіп, арамшөп жұлып тұру керек.  

 Сүректеніп кеткен өскінді қыркүйек-қазан айларында отырғызады. 

Топырақты 20-25 см дейін тереңдікте қызғаннан кейін беткі бөлігін 

тегістейміз, одан әрі ленталық тәсілмен отырғызамыз. Топырақты 

арақашықтығы 30-40 см,  ұзындығы 15-20 см екі қатарға бөлеміз. Өскінді  

отырғызу кезінде 2/3 бөлігі топыраққа көміледі, өскіннің жоғарғы бетіндегі 

2-3 бүршігі болады.. Одан әрі күтімі жалғасып, топырағы ылғалды болуы 

үшін. Күн сайын суару қажет етіледі. Тамырлары жақсы жетілген жасыл 

желектер қалыптасу бөлімінде отырғызылады, бірақ бұл жерде де ерекше 

күтім қажет. Жақсы жетілген жас ағаштар баққа, көгалдандыру үшін мектеп 

айналасына отырғызылады.  

 Жақсы жетілген жас ағаштарды бақта, дендрариге, мектеп 

айналасын көгалдандыруға пайдаланамыз.  
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Қыс мезгілінде тұқымды дайындау әдісі 

 

Стратификация - тұқымды өзеннің құмымен араластыру болып 

табылады. Ең бастысы топырақ кеуіп кетпеуі үшін 1: 4 мөлшерде қоспаны 

алып, жерасты қоймасында немесе тоңазытқышта сақталады. Тұқымды 

сақтау мерзімі әртүрлі. Шырша тұқымдары-1ай, қызыл тал тұқымдары 12 ай 

сақталады. Емен, талшын, өрік, мамыргүл т.б. тұқымдарын көбейттік. 

Жерасты қоймасында  тұқымдарды кеміргіштер жеп қоймауы үшін қыш 

құмыраның  бетін тормен жауып, үстіне ауыр зат қойылады. 

Қарағайдың, шыршаның, қайыңның, ырғай тұқымдарын бір тәулікке 

суға салып қоямыз, акация тұқымын 4 сағатқа қоямыз. Содан кейін дымқыл 

құммен 1:3 пропорция жасап, жерасты қоймасына 1-2 айға 0,+50 қоямыз. Әр 

4-5 күн сайын тұқымды араластырып дымқылтадып тұрамыз. 2 айдан кейін 

дайын тұқымды 1-2 күн бөлме температурасында қойып, тұқымды егеміз. 

Ақ терек 2-3 ай, Орех-1 жыл, қайың – 2-3 жыл, қарағай, шырша – 5-6 жыл. 

Тұқым сақтайтын ыдыс кепкен ағаштан ішінен майлы сырмен 

боялған болу керек. Ағаш ыдыстар ірі тұқымдарға үлкен ыдыс, кіші 

тұқымдарға кіші ыдыс болу керек. Этикетка жапсырып қою керек. 

Этикеткаға тұқымға қысқаша мәлімет тұқымның атауы, жинаған күні.  

Тұқымның өте жақсы шығуы ең әуелі температураға тәуелді. Әр 

тұқымның өзіне сәйкес оптимальді температурасы бар.  Мысалы: қарағай, 

шырша 24-250 температурасында максимальді өнім береді. Ал, үйеңкі 

тұқымы 00 температурасында шыға береді. Қарағай, шырша, қайың, 

шегіршін, акация 15-20 күнде шығады, емен, үйеңкі, бирючина, шырғанақ 1 

айда пісіп шығады. 

 

Тұқымды стратификациялау мерзімі 

 

Түрі  Стратификациялау Температура 

Қарағай  30-60 6-10 

Үйеңкі 

Клён 

 90 3-5 

Шетен 

Рябина 

 180-200 1-3 

Алма 

Яблоня 

 90 3-5 

Шие  150-180 3-5 

Липа 

Жөке 

 60-90 6-10; 0-1 
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Тұқымның жинау мерзімі 

 

№ Атауы Тұқымға 

сипаттама 

Гүлдеу 

мерзімі 

Тұқымның 

жинау 

мерзімі 

Пісіп жетілген 

тұқымға 

сипаттама 

1 Өрік Сүйекті Наурыз 

сәуір 

Шілде Сарғаяды 

2 Қайың Сақина 

тәрізді 

Сәуір 

мамыр 

Шілде 

айының 

аяғы тамыз 

Сақиналары 

қоңыраяды 

3 Кәдімгі 

шырша 

Шишка-бүр Мамыр 

маусым 

Қазан ақпан Шишкалар 

қоңыраяды 

4 Жимолость-

үшқат 

Жеміс Мамыр 

маусым 

Тамыз 

қыркүйек 

Жеміс сарғаяды 

5 Ирга Жеміс Сәуір Шілде Жеміс қараяды 

6 Шие Сүйекті Сәуір Шілде Жеміс қараяды 

7 Емен Жолудь-емен 

жаңғағы 

Сәуір 

мамыр 

Қыркүйек 

қазан 

Жылтыр қоңыр 

түске боялады 

8 Ат талшын Қорапшада 

тұқымнан 

Сәуір 

мамыр 

Қыркүйек 

қазан 

Қорапшалары 

ашылып, қою 

қоңыр түске 

боялады 

9 Кедр-бал 

қарағай 

Шишка-бүр Мамыр 

маусым 

Қыркүйек 

қыркүйек 

Шишка қоңыр 

түске боялады 

10 Үйеңкі Екі қанатты Сәуір 

мамыр 

Қазан Екі қанаттылар 

жерге түсіп қою 

қоңыр түске 

боялады 

11 Жөке Жаңғақ Маусым 

шілде 

Қыркүйек 

қазан 

Жаңғағы 

қоңыраяды 

12 Облепиха-

шырғанақ 

Жеміс Сәуір 

мамыр 

Қазан 

қараша 

Жеміс ашық 

сары түске 

боялады 

13 Қарағай 

кәдімгі 

Шишка-бүр Мамыр 

маусым 

Желтоқсан 

наурыз 

Шишкалар 

қоңыраяды 

14 Рябина-шетен Жеміс тәрізді Мамыр 

маусым 

Қазан ақпан Жеміс 

қызарады 
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«Мектеп питомнигі» үйірмесінің оқу - күнтізбелік жоспары 

Түсінік хат 

 

          «Мектеп питомнигі» үйірмесі 7 класс оқушыларына арналған. 

Барлығы 216 сағат. Аптасына 6 сағат. Бұл бағдарлама оңай күрделеніп 

келеді. Бірінші жылы оқушыларға өсімдіктер әлемі дүниесі туралы жан-

жақты берілсе, екінші жылы мектеп жанында питомник жұмысын 

жандандыру жөнінде мағлұмат берілді. Биылғы жылы орман шаруашылығы 

ережелері, Қазақстанның орманы, оны күтіп-баптау жолдары туралы дәріс 

сабақтарымыз өтеді.  

Мақсаты: Оқушыларға орман шаруашылығы туралы жан-жақты 

мағлұмат беру; Өзінің туған жерінің табиғатын қадірлеп қастерлеп,  

көркейту үшін, күш – жігерін салып, сүйіспеншілігікпен бағалай білуге 

үйрету. Экологиялық күнделік, пікірталас, сарамандық жұмыстармен 

мұғалімнің бағыт-бағдары арқылы өзбетімен жұмыстануға машықтандыру. 

       Экология ғылымының зерттеу нышаны - адам мен қоршаған орта 

арасындағы қарым-қатынастарды, табиғи тепе-теңдіктің бұзылуын, табиғи 

қорлардың сарқылуын, олардың себеп-салдарын анықтау. Ең бастысы, 

биосфера тіршілігінің тұрақтылығын сақтау үшін "адам - қоғам - табиғат" 

арасындағы үйлесімділікті, ізгілікті, біртұтастылықты үйлестіру болып 

табылады. Ол үшін әрбір адамзаттың санасына, ой-өрісіне , танымдылық 

көзқарасына - қоршаған орта мен қоғам және болашақ ұрпақтары үшін 

қажеттілікті сезіндіру керек. Кішкентай балалардың санасына олардың да 

табиғат Анаға деген үлесі бер екенін сезіндіруіміз керек.   

 

Сағаттар кестесі 

 

Р/с 

Мазмұны Барлық 

сағат саны 

Теориялық Сарамандық 

1. 
Кіріспе 6  сағат 6 3 3 

2. Экология туралы 

түсінік  6 сағат 
6 3 3 

3. Орман 

шаруашылығы. 

Ережесі.60 сағат 

60 30 30 

4. 
Факторлар, түрлер 

60 сағат 
60 30 30 

5. Мектеп питомник 

84 сағат 
84 42 42 

 Барлығы: 216 216 108 108 
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 1. Үйірменің оқу – күнтізбелік жоспары 

 

№ 
Тақы-

рыбы Тақырыпшасы 

1 

К
ір

іс
п

е
 

6
 с

ағ
ат

 

Үйірме мүшелерін қауіпсіздік ережесімен таныстыру 

Облыстық экологиялық – биологиялық орталығына саяхат 

2 

Э
к
о

л
о

г

и
я
 

ғы
л
ы

м

ы
 

6
 с

ағ
ат

 

Экология ғылымы, оның міндеттері. 

Сарамандық сабақ:Тыйым сөздер мен ережелер 

3 

О
р

м
ан

 ш
ар

у
аш

ы
л
ы

ғы
. 

Е
р

еж
ес

і 
 

6
0

 с
ағ

ат
 

Орман шаруашылығының ережесі (слайд)     

Сарамандық сабақ: Үлгілі орман шаруашылығы, 

питомниктердің слайдтары   

Қоғамдағы орманның маңызы, биосфера орманның бір 

бөлігі.   

Сарамандық сабақ: Орманның ассоциациялық көрсеткіші 

Ормандағы зат алмасы процесі  

Сарамандық сабақ: Ағаш түрлерінің күнге бейімделуі 

Найзағайдың орманға әсері   

Сарамандық сабақ: Температураның орманға әсері  

Ормандағы жан-жануарлардың орны.     

Сарамандық сабақ: Ағаштардың сырт пішіні   

Өсімдіктердің ормандағы түрлері . 

Сарамандық сабақ:Іздену жұмыстары: жануарлардың, 

өсімдіктердің Орманды күтіп – баптау жұмыстары 

Шырша орман биогеоценозы. 

Сарамандық сабақ:«Орман да тәртіпті қалайды» 

Факторлардың орманға әсері  

Сарамандық сабақ:Факторлардың кестесін толтыру    

Орман, оның маңызы. Қазақстанның орманды аймақтары, 

оны тиімді пайдалану. 

Сарамандық сабақ «Орман шаруашылығы мекемесіне 

саяхат» 
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Орман жануарлары. Олардың тіршілік ортасына бейімделуі. 

Сарамандық сабақ:Жергілікті жердің жануарларын танып-

білу. 

4 
Э

к
о

л
о

ги
я
л
ы

қ
  

ф
ак

то
р

л
ар

  

6
0

 с
ағ

ат
 

 

Экологиялық болжау және үлгілеу 

Сарамандық сабақ:Әдебиеттермен, ғаламтор ақпараттарымен 

жұмыс 

Биотикалық факторлар және оның ағзаларға ықпалы.  

Сарамандық сабақ:Жарық, температура, ылғалдылық 

Ағзалардың табиғаттағы маусымдық өзгерістерге бейімделуі. 

Сарамандық сабақ: Фотопериодизм құбылысы.   

 Қысқы тыныштық кезеңі 

Сарамандық сабақ:«Биологиялық сағат» Жануарлар мен 

өсімдіктердің дамуын басқару 

Түр экологиялық бірлік.  

Сарамандық сабақ:Түрлердің сан алуандығына адам 

әрекетінің әсері 

Экологиялық жүйелер. Биогеоценоз 

Сарамандық сабақ:Қоректену тізбегіндегі энергияның 

жойылуы 

 

Түрлер санының ауытқуы. Биогеоценоздың ауысуы. Адам  

қолымен жасалынған биогеоценоздар  

Сарамандық сабақ: Адамның табиғат заңдылықтарын бұзуы. 

Табиғатты қорғау. 

Органикалық қалдықтың ыдырау. 

Сарамандық сабақ:Өсімдіктердің  өмір сүру стратегиясы   

Адам және айналадағы дүние.  

Сарамандық сабақ: Білу және білгенді өмірде 

пайдалануАдамдардың шаруашылық қызметінің әсерінен 

табиғаттың өзгеруі 

Қазақстан жерінің байлығы және оны қорғау шаралары 

Сарамандық сабақ:Менің үйімдегі бір күндік күл-қоқыcтың 

мөлшері. 

5 

М
ек

те
п

 

к
ө

ш
ет

ін
ің

 

м
аң

ы
зы

 

8
4
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ағ

ат
 

 

Мектепте көшет қандай болу керек ? 

Сарамандық сабақ:Мектеп көшеті орман шаруашылығына 

дайындық (слайд) 

Көшеттің мақсат пен міндеттері 

Сарамандық сабақ:Мектеп питомнигіндегі өсімдік түрлері. 
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Көшетке қажетті тұқымдарды. 

Сарамандық сабақ: Дәнді-дақылдарды қорғау орны 

Тұқымды стратификаттау дегеніміз не? 

Сарамандық сабақ:Әрбір өсімдіктің стратификаттау кезеңі 

кесте толтыру 

Көшеттегі өсімдіктердің өсіру тәсілдері. 

Сарамандық сабақ:Өсімдікті күтіп-баптау  жолдары 

Егу жұмыстары. 

Сарамандық сабақ:Мектеп питомнигіндегі жұмыс түрлері 

Өсімдіктердің алуан түрлілігі 

Сарамандық сабақ:"Экология - ел тағдыры"(сурет көрмесі) 

Өсімдіктің тыныс алуына әртүрлі жағдайлардың әсері.(судың 

әсері)  

Сарамандық сабақ: Көркем шығарма және экология 

Фотосинтез. 

Сарамандық сабақ:Фотосинтез бен тыныс алудың 

салыстырмалы кестесі. 

Жарықтың әсері. Температураның әсері  

Сарамандық  сабақ:Өсімдіктерді күтіп баптау 

Өсімдікке қажетті тыңайтқыштар. Тыңайтқыштардың 

маңызы.  

Сарамандық сабақ:Тыңайтқыштардың түрлері.(кестесі) 

Көгалдандыру мерзімі  

Сарамандық  сабақ:Жемістер мен тұқымдардың таралу 

жолдарының қорытынды кестесі. 

Өсімдіктер әлемі, оны қорғаудың маңызы. 

Сарамандық сабақ: пікірталас 

 Белгілер, таңбалар, картография белгілер   

Қорытынды сабақ:Оқушыларды марапаттау «Үздік 

орманшы», «Жасыл сақшы»мәртебелер беру  
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 «Мектеп питомнигі» үйірмесінің  ашық сабағы 

Тақырыбы: Әрбір өсімдіктің стратификаттау кезеңі толтыру 

 

Сабақтың мақсаты: 

а) Оқушылардың орман, табиғат туралы білімдерін кеңейту, сөздік  қорын 

молайту; 

б) Отанын, жерін сүю, сөйлеу шеберлігін жетілдіру; 

с) Шығармашылық ізденістірін, танымдық көз қарасын қалыптастыру. 

Сабақтың түрі: Сараман 

Сабақтың әдісі: пысықтау,сұрақ-жауап 

Көрнекілігі: тұқымдар, питомник бұрышы 

Сабақтың барысы: 

I. Ұйымдастыру бөлімі 

 Тренинг: «Табиғат тілімен тілек айту» Бір-біріміздің қолдарымыздан 

ұстап, көңілді күйде, табиғатқа байланысты сөздерді пайдалана отырып, 

тілек айтайық. 

1. Бұлақтай мөлдір таза бол! 

2. Жұлдызың жарық болсын! 

3. Айың оңынан тусын! 

4. Көңілің көлдей шалқысын! 

5. Гүлдей жайнай бер! 

6. Таудай талап бер! 

7. Қызғалдақтай құлпыра бер! 

8. Өмірлерің ұзақ, талаптарың таудай болсын! 

Тренинг: «Сын есім арқылы» бірін-бірі таныстыру 

ІІ. Негізгі бөлім 

Тұқымды страфикациялау-1:4 мөлшерде тұқымды  құмға өсіріп, 

тоңазытқышқа, жер қоймасына белгілі мерзімге қою. Шыққан өнім 

табиғаттың сылқындығына, ыссылығына төзімді болады. Мына тұқымдарға 

назар аударайық. Емен, қарағай, барбарис - Олардың стратификациялау 

кезеңі де әр түрлі.   

- Енді тақтаға қарап өсімдіктердің кезеңдерін шолу жасайық. 

Машық жұмысы 

Бәріңізге ақ бет беремін мына плакаттарға қарап, қысқаша қол 

кітапша жасаймыз. Ол үшін ақ бетті төртке бөліп, ағаштардың атауын, 

стратификациялау кезеңін жазып, суретін саламыз. 

Сөздік жұмысы 

Ель-Шырша                           Ива-тал 

Кипарис-Сауырағаш             Вяз-шегіршін 

Клен-үйеңкі                            Береза-Қайың 

Лиственница-балқарағай     Ольха черная-Қара ағаш 

Липа-Жөке                                 Ясень-ақшаған 

Можжевельник-Арша   Сосна-қарағай 

Дуб-емен     Тополь - ақтерек, бәйтерек 
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«Аялдама» ойыны 

Бірінші аялдама: «Орманда өзіңді қалай ұстау керек?» 

Екінші аялдама: «Құмырсқаның илеуі» 

Үшінші аялдама: «Құстар-қанатты достарымыз!» 

 

Тыйым сөздер! 

Талды кеспе! 

Құмырсқа илеуін бұзба! 

Суға түкірме! 

Малды теппе! 

Құс ұясын бұзба! 

Шөпті жұлма! 

Жерді теппе! 

Үлестірмелі қималар! 

1 Б  р  ч   а 

2 Ч  р  а   а 

3 Б  у  н   а 

4 О  л  п   а 

5 Б  р  а   с 

6 С  о  о   н 

Табиғат – біздің қоршаған орта, ол адам баласының санасынан тыс 

өздігінен пайда болған дүние. Табиғаттың пайда болуы адамның пайда 

болуына әкеледі, демек адам табиғатсыз өмір сүре алмайды. Тірі табиғат-

адам, жануар, өсімдік. 

Өлі табиғат-күн, жер, су, ауа т.б. 

Адам табиғатсыз өмір сүре алмайды. Адам өміріне қажеттілін 

табиғаттан алады. Олай болса, қазақ әдебиетімен байланыстырайық! Қазір 

сіздерге үш тақырып бойынша парақтар таратамын. Өздерің білетін 

мақалдарға дайындалып, ортаға саламыз.  

 

 «Мақал-сөздің мәйегі»  демекші үш түрлі тақырып беремін сол 

бойынша өздерің білетін мақалдары дәптерлеріне жазып, ортаға айтамыз. 

 «Ой қозғау кезеңі»  

І топ: «Жасыл желек туралы»  

ІІ топ: «Аң мен құс туралы»   

ІІІ топ: «Жер-су туралы» 

І топ: 

Бір тал кесең, он тал ек! 

Атаңнан мал қалқанша, тал қалсын! 

Дала көптен шығады, дәрі шөптен шығады! 

Жаңбыр бір жауса, терек екі жауады! 

ІІ топ: 

Қаз ұшып келсе, көлді үйрек жағалар! 

Көк құрақ-көлдің сәулеті, аң мен құс- елдің дәулеті 
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Бұтаға паналаған торғай да амна қалады 

Құс жеткен жеріне қонады 

Қоян көлеңкесінен қорқады 

ІІІ топ: 

Жер-ырыстың кендігі 

Су анасы-бұлақ 

Судың кепкені-тіршіліктің кеткені 

Сулы жер-нулы жер 

Жері байдың-елі бай 

Қорытынды:  

«Табиғат болашақ ұрпақ көзімен» деген тақырыпта өз пікірлерін білдіру 

үшін оқушыларға сөз беріледі. 

-Табиғат қорғау министрі 

-Суретші көзімен 

      -Ақын көз қарасы 

Мына өлең шумағымен сабағымызды  қорытындылаймын: 

Ей замандас, ең алдымен досыңды ұқ, 

Досың жер, су, мөлдір ауа, өсімдік. 

Ала жүріп осылардың сыйлығын, 

Осыларды қорлау деген не сұмдық? 

Жер ешкімге жазбайды деп арызды, 

Барын сарқып, ала беру парыз ба? 

Жоқ, замандас! Әр ұрпаққа туған жер, 

Не берсе де беретіні – қарызға. 

«Мектеп питомнигі»  үйірмесінің  сыныптан тыс шара 

Қорықтар оның түрлері және маңызы 

 

Мақсаты: а)Оқушыларға қорық, қорықша туралы   

                   түсінік беру 

                  б) Елін, жерін қастерлеп қорғауға тәрбиелеу 

                  в)Оқушының әр пән бойынша алған  

                  білімдерін тексере отырып, ақыл- ой өрісін   

                  жан-жақты дамыту;  

Түрі: кіріктірілген сабақ 

Әдісі: түсіндіру, пысықтау 

Көрнекілігі: СД-диск,   слайд 

Сабақтың барысы: 

І. Кіріспе  (Танымдық ойындар) 

Оқушылар шеңбер құрып тұрады. Қолдарында гүл болады. Осы гүлдерді 

бір-біріне ұсына отырып, тілек айтады. 

Оқушылардың тілектері: 

 1.Алланың нұры жаусын!               7.Қайырымды бол! 

2.Сабағынды жақсы оқы!                 8.Шыншыл бол! 

3.Күннің шапағатына бөлен!           9.Мейірімді бол! 

4.Әр күнің нұрлы болсын!              10.Өрескел болма! 
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5.Иманды бол!                                 11.Инабатты бол! 

6.Әділ бол!                                       12.Ақылды бол! 

                                                          13.Білімді бол! 

                                                          14.Қатыгез болма! 

                                                          15.Сәттілік тілеймін!                                                               

- Рахмет, балалар осы гүлді партаның жанына қояйық. Біздің сабағымыздың 

сәтті өтуіне көмектеседі деп ойлаймын.  

- Тренинг: «Адамның асыл қасиеттері» Екі беттің біруіне адамның 

бойындағы асыл қасиеттерін екінші бетке адамның жаман қасиеттерін 

жазыңыз. 

     Жазып болсақ жаман қасиеттерді жазған қағаздарыңызды алдарыңызға 

бүктеп қойыңызда, мұндай қасиеттерден аулақ болыңыздар. 

Ал, асыл қасиеттерді тақтаға жазып, жадындарыңызда сақтап жүріңіз! 

                         Адалдық          мейірімділік            ізеттілік 

 

 

қайырымдылық                                                                        имандылық 

      

 

 сабырлық 

                                                                                                        

        ілтипаттылық                                                                   қанағатшылық 

                         

                                                  шыншылдық 

ІІ.  Негізгі бөлім 

Қорық-осы ауданға тән барлық табиғи ландшафтыны қорғауға алатын 

жоғары санаттағы табиғат аумағы. Жануарлар мен өсімдіктердің 

сандарының күрт азаюы қорықты ұйымдастыруға мәжбұр етті. Қорық 

аумағын шаруашылық мақсат үшін пайдалануға болмайды. Сонымен қатар 

табиғатты қорғау жөнінде мемлекеттік ғылыми мекеме болып табылады. 

Мұнда  жануарлар мен өсімдіктерге түрлерін қалпына келтіру мәселесі 

терең зерттеледі. Қорықтың маңыздылығы табиғат эталонынқорғауда, қорық 

аумағындағы өзгерістердің адамның қатынасынсыз өзімен өзі 

жүруінде.Дүниежүзінде 124 елінде 4млн.шқ2 жер көлемін алып жатқан 2600-

ден астам ірі қорық бар. Дүниежүзі бойынша ең ірі қорық-Гренландия 

ұллтық саябағы. Қазақстанда 9 қорық мемлекеттік дәрежедегі қорық бар. 

1. Ақсу-жабағалы  4. Батыс-Алтай          7. Наурызым 

2. Алакөл                  5. Барсакелмес           8. Үстүрт 

3. Марқакөл              6. Қорғалжын            9. Алматы 

Қорықтың міндеттері: 

-қорық үшін адамның қолы тимеген табиғаттың тамаша жерлері бөлінеді; 

-онда табиғат кешендерімен бірге сирек кездесетін өсімдіктер мен 

жануарлар қорғалатын болады; 

-қорықтар табиғи географиялық аймақтың үлесі қызметін атқаруы тиіс 

-қорықтарда табиғи-географиялық аймақтың үлесі қызметін атқаруы тиіс. 

Адамның  

асыл қасиеттері 
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Қорықша - жануарлардың өсімдіктердің жеке түрлерін, су, орман, жер 

нысандары қорғалатын және табиғи ресурстары шектеулі түрде 

пайдаланатын аумақ.. 

Батыс Қазақстан облысының табиғи-қорықтық қоғамдық және мемлекеттік 

маңызы бар 10 объекті тіркелген. Олардың үшеуінің жалып көлемі 160 мың 

га мемлекеттік қорықша деген статусы бар. 

Бұлар-  1.Кирсанов   2.Бударин   3.Жалтыркөл 

 

Қорықтар туралы кесте беріледі қысқаша толтырамыз 

Р/с Қорықтың 

атауы 

Орналасу 

аумағы 

Ерекшеленетін жануарлар мен 

өсімдіктер дүниесі 

    

    

Қоршаған ортаны қорғау барысында Халықаралық табиғатты Қорғау Одағы 

құрылды Бұл Одақтың мәліметтері бойынша 1600 жылдан 1973 жыл 

аралығында жер бетінде сүтқоректілердің 63 түрі және құстардың 94 түрі 

жойылып кеткен болатын. Халықаралық табиғатты Қорғау Одағының 

ұсынысымен «Қызыл кітап»ұйымдастырылады. 

Қызыл кітап-Халықаралық табиғатты қорғау одағы немесе халықаралық 

дәрежедегі құжат болып келемін. Қызыл кітапқа сирек кездесетін, жылдан-

жылға азайып немесе жойылып бара жатқан, айрықша қорғауды қажет 

ететін жануарлар мен өсімдіктер түрлері тіркеледі. 

  Қызыл кітапта жойылу қауіпінде тұрған түрлер қызыл қағазға, сирек 

кездесетін түрлер сары қағазға жазылады.  

Жүргізуші: Табиғат-бүкіл тіршілік атаулының алтын ұясы және аялы бесігі, 

құтты қонысы мен өсіп-өнер мекеніхалқымыз өсімдікті өмір өзегі деп аялап, 

одан қамқаорлығын еш уақытта аямаған. «Әкеңнен мал қалғанша, тал 

қалсын»деген өрнекті сөз соның айғағы. Ойын «Жалғастыр» Бірінші жолын 

оқимын, екінші жолын сіздер жалғастырасыздар. 

Ормансыз адам                                Адам елінде көгерер 

Ормансыз бұлбұл                           Қоға көлінде көгерер 

Ерді намыс өлтірер                        Ер қанаты ат 

Қоянды қамыс өлтірер 

Адам туған жерін аңсайды,           Батыр туса-ел ырысы, 

Аққу көлін аңсайды.                      Жаңбыр жауса-жер ырысы 

Ақыл -тозбайтын тон,                    Ата көрген оқ жонар, 

Білім-таусыдмайтын кең               Ана көрген тон пішер                                        

Бір тал кесең,                                 Шөлді жерде ағаш қымбат, 

Он тал ек.                                       Адамзатқа нағашы қымбат. 

Қыстағы суық-жаздағы ыстық.        

Жаздың бір күні қыстың мың күніне татыр. 

Қыстың қамын жаз ойла                       Сәуір болма тәуір болмас. 

Жаздың қамын қыс ойла   Батыр туса – ел ырысы 
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Шығармашылықпен жұмыстану 

«Бір рет басып алу»  оқушылар әйнек бетіне сурет салып әрі қарай 

шығармашылығына қарай суретті аяқтайды. 

ІІІ.  Қорытынды. 

Тренинг Оқушыларды үш топқа бөліп, тапсырма беру. 

«Табиғат болашақ ұрпақ көзімен»  деген тақырыпта өз пікірлерін білдіру 

үшін оқушылар қағаз бетіне түсіреді. 

1. Егер де мен табиғат қорғау министрі болсам..... 

2. Суретші көзімен... 

3. Құстарды теңеу.... 

Тренинг: «Сен маған, мен саған» 

Оқушылар шеңберленіп тұрып, бір-біріне экологиялық-биологиялық-

географиялық сұрақтар қою. Допты лақтыру арқылы 

Тыйым сөздер 

Егінді баспа!Обал болады. 

Көкті жұлма 

Ауылға атпен шауып келме 

Жалғыз ағашты кеспе 

Құстың ұясын бұзба 

Сабақ аяқталды. Келіп қатысқандарыңызға көп-көп рахмет! 
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