
Білім беру саласы: «Кешенді» («Коммуникация», «Таным», «Шығармашылық», 

«Әлеумет») 

Бӛлімі – таңдау пәні (вариативтік) 

Тақырыбы: Музыка аспаптары: Домбыра 

 

Ұйымдастырылған оқу қызметінің мақсаты: 

  музыка аспаптарының түрлерін еске түсіреді. домбыра қазақ ұлттық музыка 

аспабы екенін біледі; 

 үш тілде бірдей  айтылатындығына, бірақ ерекшелігі барын түсінеді, дыбыстық 
ерекшелігін талдау; 

 домбыраның бөліктерін ажыратады, дыбыстардың әр түрлі шығуының себептері 
болжайды;  

 домбыраның қай бөлігінің қалай бөлінгеніне назар аударады, бояу қарындаш 

түрлерінің дұрыс таңдалған, таңдалмағандарын нақтылайды; 

 домбыраны бояу алгоритмін анықтап, неше пернесі бар екенін анықтайды. 
Тапсырманы орындайды; 

 бағалайды, салыстырады.  

Пәнаралық байланыс: 

 танымдық (жаратылыстану, математика) 

шығармашылық (музыка) 

коммуникациялық (сөйлеуді дамыту: қазақ, орыс, ағылшын тілдер) 

әлеумет (қоршаған ортамен таныстыру) 

Білім алушы игеретін білік-дағды:  

 - музыка аспаптардың ұлттық түрлерін ажырату дағдысын меңгереді; 

- тілдер арасындағы ерекшелік пен ұқсастықты түсіну дағдысын игереді; 

- музыка аспаптардың бөліктерін ажырата алатын болады; 

- сәйкестікті ажырата алу білігін иеленеді; 

- тапсырманы орындау алгоритмін меңгереді; 

- салыстырып, бағалайды. 

 

ҰОҚ-ның ЖОСПАРЫ
1
: 

 1. Тақырып мазмұнын ашу (топпен жұмыс) (5 мин.) 

2. Тапсырма орындау (топтық және өздік жұмыс) (3 мин. топтық, 3+3+8+4 мин. 

өздік) 

3. Қорытынды рефлексия (жұптық және жеке жұмыс) (4 мин. жұптық) 

 

1. Тақырып мазмұнын ашу (топпен жұмыс) 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                             
1
 Ескерту: ҰОҚ - ұйымдастырылған оқу қызметі мектеп жағдайда сабақ болып ауыстырылады. 



Топқа сұрақ: 

 Дидактикалық ойын «Бұл не?» (суреттермен жұмыс) 

Не бейнеленген? 

 

 
 Қайсысын көбірек көріп жүрміз? (коммуникациялық дағды қалыптасады) 

 

МУЗЫКА АСПАПТАР – ДОМБЫРА 

(кітапшамен жұмыс) 

 

1. Полилингвалдық компонент: үш тілде айтамыз, қайталаймыз (коммуникациялық 

дағды қалыптастыру) 
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2. Кітаптағы буынға бөлініп жазылған аспап атауы: қанша буынан, қанша әріп, қанша 

дыбыстан тұратынын айтамыз, санды жазамыз, дыбыстық талдау жасаймыз 

(танымдық дағды). 

3. Домбыра бөліктерін атаңдар: 

 

  ___________________ 

 

 

 

 

 

  ___________________ 

 

 

 

 

 

  ___________________ 

 

Домбыраның әр түрлі дыбыс шығару қалай жүреді деп ойлайсың? Ішегі. Сондықтан 

– ішекті аспап деп аталады. 

4. Домбыра қалай боялған?  

Беткі беті – ақшыл.  

Сыртқы беті – қоңыр.  

Ішек саны қанша? _______________ 

Перне саны? _______________ 

 5. Боялған домбыраның қарындаш түрлерімен сәйкестендір, болмаса сәйкесін ізде.  



 

 
6. Бағала. Салыстыр.  

 
Тапсырманың орындалу деңгейіне қарай бояймыз. 

 

 


