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Тақырыбы: «Экология әлеміне саяхат» 

Мақсаты:  
- Білімділік: Оқушыларға қоршаған ортаны қорғауды, өз 

денсаулықтарын сақтауды насихаттау, оқушылардың білімін нақтылап, 

өздігінше ізденуге жетелеу. 

- Дамытушылық: Оқушылардың сабаққа белсенділігін арттырып, пәнге 

деген қызығушылығын ояту, ойлау қабілетін дамыту, танымдарын 

кеңейту. 

- Тәрбиелік: Оқушыларды ұйымшылдыққа, тиянақтылыққа, 

ізденімпаздыққа, шығармашылық жұмыс жасауға, мәдениетті деңгейде 

ойын сауатты жеткізе білуге, болашақта білікті, саналы маман иесі 

болуға тәрбиелеу. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

        Экология грекия «oikos» – үй және «logos» - зерттеу, тірі ағзалардың бір 

- бірімен және олардың сыртқы ортамен байланысын зерттейтін ғылым.  Бұл 

терминді 1868 жылы неміс ғалымы Эрнест Геккель ұсынды. Экология ғылым 

ретінде ХХ ғасырдың басында ғана жаратылыстану ғылымынан бөлініп 

шықты, дегенмен де тек биология ғылымының саласы ғана болып отыр. 

Айналадағы барлық дүние «табиғат» деп аталады да, «экология» тек ғылыми 

ұғым болып табылады. 

       Қазіргі экологиялық мәселелер бүкіл адам баласын ойландырып отырған 

кезде, халқымыздың бұл салада қалдырған тағылымдық та, тәрбиелік мәні 

зор асыл мұраларына көңіл бөлу ерекше қажет. Әрбір ұстаз өзінің күнделікті 

жұмысында халықтық педагогиканың асыл маржандарына үнемі көңіл бөліп, 

оны тиімді пайдаланып отырулары тиіс.  

Экология 

баспана 

үй 

өсімдіктер 

жануарлар 

адамдар 

табиғат 

ауа 

жер 



ЭКОЛОГИЯЛЫҚ ТӘРБИЕ - Жастардың экологиялық көзқарасын, санасын, 

табиғатқа деген парасаттылығын, жауапкершілік қарым-қатынасын 

қалыптастырады.  

Мақсаты:  

- Қоршаған ортаға жаупсыздықпен қараушыларға жол  

  бермеу; 

-  Жастардың бойында экологиялық мәдениет дағдысын  

  қалыптастыру; 

-  Қоғамдық пайдалы еңбек және еңбек тәрбиесі арқылы  

  табиғатты қорғау, күту және жақсарту; 

-  Экологиялық білімді насихаттау. 

 

 

Экологиялық тәрбие 

 

    

жастардың мінез-

құлқын тәрбиелеу; 

қоршаған ортаға 

жауапсыздықпен 

қараушыларға жол 

бермеу; 

жастардың бойында 

экологиялық 

мәдениет дағдысын 

қалыптастыру; 

Қазақстан «Қызыл 

кітабының» 

мазмұнымен 

таныстырып 

насихаттау; 

өмірде нақты іс-

әрекетте 

экологиялық білімді 

қолдана білу; 

табиғатты қорғау 

мақсатында 

оқушыларды 

пайдалы еңбекке 

баулу; 

мектепте білім жєне 

тәрбие қоғамын 

ұйымдастыру; 

оқушыны өзі тұрған 

аймақтың табиғатын 

қорғауға үйрету; 

оқушыларды 

табиғатты зерттеу 

жұмыстарына тарту. 

экологиялық 

тєрбиеге арналған 

кештер; 

ғылыми 

конференциялар; 

кинофильмдер 

көрсету; 

өнеркәсіп ауыл-

шаруашылық 

мамандарымен 

кездесу; 

экологиялық штаб 

құру; 

«Жасыл ел» 

бағдарламасын 

жүзеге асыру. 

орман   

шаруашылығына 

көмектесу; 

дәрі-дәрмек 

өсімдіктерін жинау, 

дайындау; 

жануарларды қорғау 

есебіне алу; 

табиғатќа зиян 

келтіретін 

адамдармен күресу; 

ауыл мектептерінің 

оқу-тәжірибе 

учаскесінде бағалы 

ағаштар тұқымының 

отырғызу. 

 

                              

 



 

 

 

 

  

 

 

 

 

                                                                                                  

 

                                                                                                     

 

 

 

 

 

 

  



 

 

 

 

Тапсырма №1 

 

 

 

 

 

Ортақ белгілерін көрсет 

Тапсырма №2. 

Мұғалім 5 сынып оқушыларымен баққа ағаш 

көшеттерін отырғызуға барады. Оқушыларға  

жұмысты  қалай орындау керектігін түсіндіргеннен 

кейін, олар жұмысқа белсене кірісті. Бірақ 2 сағаттан 

кейін барлығының жұмыстары баяулана бастады. 

Көбі күректеріне сүйеніп, өз-өздерімен әңгімелесе 

бастады. Мұғалім оқушыларға ескерту жасады. Олар 

жұмысқа кіріскенімен, жұмыс алға баса қоймады. 

Мұндай жағдайдың неліктен туындағанын  

түсіндіріңіз! 

• Жұмыс дұрыс дайындалмаған, мұғалім 

оқушыларды ұзақ еңбекке ынталандыруды 

қолданбады. 

• Экологиялық ағарту жұмыстары аз нәтиже берді. 

  

Экологиялық 

тәрбие 

Экологиялық 

білім 



• 5 сынып оқушыларының экологиялық еңбек 

тәрбиесі дұрыс жүргізілмеген – алғашқы 

қиындықтар ұжымдағы жұмыс жасау 

қабілеттерінің төмендігін көрсетті. Пікіріңіз.    

Тапсырма №3 

Сөйлемді аяқтаңыз. 

•  Экологиялық қауіпті апаттардың алдын алу  

   үшін ... 

•  Табиғатты ластанудан қорғау үшін ...  

   ұсынамын. 

•  Менің табиғатты көркейтуге қосар үлесім ... 

•  Экологиялық тәрбиені қалыптастырудың  

   жолдары ... 

•  Табиғатты аялайық! Өйткені ... 

 

Тапсырма №4 

Схеманы толтырыңыз. 

Табиғатқа сүйіспеншілікті қалыптастыруға 

арналған тәрбие жұмыстары. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

Тапсырма №5 

 

Табиғатты ластаушы көздер 

 

Табиғи   Жасанды 

 

 

 

 

 

Рефлексия 

Білдім              Білгім келеді  Ұсынамын 

 

 

 

 

 

 



 

 

«Қазақтардың байқағыш көзі 

табиғаттағы тіршілік атаулыны үнемі 

бақылап отырған, олардың халықтық 

даналығы көптеген қызықты 

толықтырулар мен  тұжырымдарды 

жинақтаған» 

А.Н.Формозов 
 

 

«Табиғат тылсымын түсіне білген адам – 

кіршіксіз де асыл жан» 

Л.М.Леонов 
 

 

Экологиялық проблемалар – ең маңызды 

өмірлік проблемалардың бірі ғой, өйткені 

әңгіме адамның өмір сүретін ортасы, 

болашақ ұрпақтарының өмірі туралы 

болып отыр» 

                                                    Ш.Айтматов 

 


