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Адамгершілік - басты құндылық 
 

Маутина Светлана Тулегеновна 

Павлодар қ. химия-биология бағытындағы  

Назарбаев Зияткерлік мектебінің 

жатақхана тәрбиешісі 

 

Іс-шараның мақсаты Адамгершілік қасиеттің басты құндылық екенін ұғындыру.Оқушылардың 

бойына рухани – адамгершілік қасиеттерді ұялату үшін мейірбан, ақылды, 

шыншыл, қайырымды тағы басқа адамдық асыл қасиеттерді игеруге ықпал 

ету.Балалардың ой-санасын оята отырып,өзін-өзі тануға,бағалауға тәрбиелеу. 

Жетістік критерийлері Адамгершілік құндылықтарын және құбылыстарды шынайы бағалайды; Өз 

пікірін негіздеп, дәлелдейді, ойын жеткізе біледі; басқалардың ойларына құр-

метпен қарайды, Оқушылар арасында жақсы қарым-қатынас орнайды; 

Тілдік қатынас Негізгі сөздер мен тіркестер: бақыт, кішіпейілдік,көмек , адамгершілік қасиет, 

құндылықтары, мейірімділік, қайырымды. 

Сыныптағы диалог үшін пайдалы тілдік бірліктер: 

Талқылауға арналған бейне материалдар. 

-Адамгершілік дегенді қалай түсінесіңдер? 

-Адамгершілікке қандай қасиеттерді жатқызуға болады? 

Іс-шарада қамтылатын 

білім беру құнды-

лықтары 

- Құрмет; 

- Ынтымақтастық; 

- Ашықтық; 

- Әріптестік; 

- Қазақстандық патриотизм және азаматтық жауапкершілік. 

- Көшбасшылық; 

Дағдылар Өздігінен жауап іздеу барысында ұйымшылдық, белсенділік, ізденгіштік, 

көшбасшылық қасиеттері дамиды. 

Өз ойын-пікірін жеткізе біледі; Құбылыстарды шынайы бағалай біледі; 

- баланың ойлау қабілеті артады; 

-сөздік қоры, тілі, ойлау қабілеті дамиды; 

-өзіндік менменшіл ойдан алыстап, ортақ бір мақсат үшін жұмыс жасау 

дағдылары қалыптасады. 

Пәнаралық байланыс Қазақ тілі, әдебиеті ,өнер,информаттика 

Көрнекіліктер мен 

жабдықталуы 

Интербелсенді тақта, түрлі-түсті парақтары,фломастер,қалам. 

Қолданылатын әдіс- 

тәсілдер 

СТО: «Миға шабуыл», «Ой қозғау», «Екі жұлдыз, бір ұсыныс» 

АКТ: видеобейнелер көрсету. Жаңа тәсілдер: 7 модуль, жеке, жұптық, 

-интерактивті тақта әдісі, диалог әдісі, алты ойшыл қалпақ әдісі 

Іс-шараның өтілу фор-

масы 

ой бөлісу 

уақыты Іс-шара кезеңдері Қолданған ресурстар 

Ұйымдастыру кезеңі 

Басы 

5мин 

 

Амандасу.Психологиялық ахуал қалыптастыру. 

1. Кіріспе сөз:  

Тәрбиеші-ұстаздың сөзі: 

Сәлеметсіздер ме! Құрметті балалар, сіздерді бүгінгі тәрбие 

сағатында көргеніме қуаныштымын. Сіздердің көмектеріңізбен 

бүгінгі тәрбие сағатымыз жақсы өтетініне сенімдімін. Біз бүгін ке-

ремет бір ғибрат болатын, бір дүние әлеміне үңілмекпіз.  

«Миға шабуыл» әдісі  

Жаңа тақырыпқа шығу және топқа бөлу 

Оқушылар геометриялық фигуралар пазылдары арқылы топқа 
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бөлінеді және тәрбие сағаттың мақсатын айқындады.  

-Көк қалпақ-Абайдың өлеңі: Бес нәрседен қашық бол, Бес нәрсеге 

асық бол, Адам болам десеңіз. 

-Сары қалпақ- мақал-мәтел: Адамның ұяты бетінде, Адамгершілігі 

ниетінде 

-Қара қалпақ- мақал-мәтел: Кішіпейілділік – кісінің көркі 

-Осы пазылдағы жазылған сөздердің жалпы ұқсастық біріктіретін 

негізгі ойы неде? 

-Бүгіңгі сабағымыздың тақырыбы мен мақсаты қандай болады деп 

ойлайсыздар? 

-Ия, балалар, бүгінгі біздің тәрбие сағатымыздың тақырыбы: 

«Адамгершілік -басты құндылық» деп аталады. 

- Сіздер осы пікірмен келісесіздер ме? 

Тақырыпқа сәйкес ой қозғауға оқушыларға төмендегідей сұрақтар 

беріледі. 

1. Адамгершілік дегенді қалай түсінесіңдер? 

2. Адамгершілікке қандай қасиеттерді жатқызуға болады? 

Ұлы Абайдың 19-шы қара сөзінде: «Адам ата-анадан туғанда есті 

болмайды; естіп, көріп, ұстап, татып ескерсе, дүниедегі жақсы мен 

жаманды таниды дағы, сондайдан білгені, көргені көп болған адам 

білімді болады. Естілердің айтқан сөздерін ескеріп жүрген кісі өзі 

де есті болады» бүгінгі біздің тәрбие сағатымыздың дәйексөзі бол-

мақ. 

Адамда асыл қасиеттерімен қатар жағымсыз қасиеттер де болады. 

Олар жалқаулық, өзімшілдік, күншілдік, сараңдық, қорқақтық, 

менмендік, қатыгездік ашу, ызақорлық. 

Жақсы қасиетке иелену, жақсы адам атану өз қолымызда, бойы-

мыздағы жаман қасиеттерді жойып, жақсы қасиеттерімізді асыру 

мақсатында 

І. «Менің бойымдағы жағымсыз қасиеттер» ойыны: 

Оқушылар парақ қағазға өз бойларыңдағы жағымсыз қасиеттерің 

тізіп жазады. Оқып сосын жыртып себетке тастайды. 

Оқушылардың ойын әрмен қарай өзім толықтырамын: Ақылды, 

мейірімді адам әруақытта өзгенің жақсылығын бағалағыш келеді. 

Арлы адам-ардақты адам. Арымыз таза болса, тарихымыз да таза. 

Адам атаулының жақсы қасиеттерінің бірі-адалдық, ол өмірде 

қымбат асыл қасиет, асыл мінез, ашық, шыншыл қарым-қатынас.  

 

Түрлі-түсті конверт 

ішінде геометриялық 

фигуралар тәрізді 

кесілген қиынды 

қағазда сөздер: 

«Ғылым таппай 

мақтанба» өлеңі, 

адамгершілік туралы 

мақал-мәтелдер. 

 

Презентация-тәрбие 

сағатының атауы 

 

 

 

 

Презентация 

Дәйексөз Абайдың 19 

қара сөзі 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

парақтары, қалам-

фломастер, себет. 

Негізгі бөлім 

Ортасы 

15 мин 

Мағынаны ашу: «Ой қозғау» әдісі  

-бейнебаянды көрe oтырып, Эдвард де Бононың «Ойшылдың алты 

қалпағы» әдісімен тaлқылaйды 

-Сары қалпақтағы адам оптимизмге толы, ол артықшылықтарды 

іздестіреді. Не себептен осыны істеу керек? Артықшылықтары 

қандай? Бұл кім үшін пайдалы? Артықшылықтар қалай пайда бо-

лады? Осының пайдалы жақтары бар ма? Қандай жағдайларда бұл 

пайдалы болады? сары қалпақ-позитивті ойлар, өмірде қажеттілігі 

- Қара-сары қалпаққа қарама - қайшы. Ненің қиын, түсініксіз, 

мәселе тудыратын, негативті екенін анықтап және себебін 

түсіндіреді. сынау, қауіптену, жағымсыз жағы 

-Көк қалпақ – Ол ұйымдастыру және басқарумен байланысты. 

Неге қол жеткіздік? Болашақта не істеу керек? 

Ой тұжырым бөлімі. Адамгершіліктің шыңы 

Адамның адамгершілігі-оның ең жоғары қасиеті. Оның негізгі бел-

https://www.youtube.co

m/watch?v=R8sQB4y

Wm8s 

«Все оставляет свой 

след» бейнесюжеті 

 

Презентация 

«Ойшылдың алты 

қалпағы» 

 

 

Түрлі-түсті 

парақтары, қалам-

фломастер. 
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гілерінің бірі-өзі үшін ғана емес, ел, қоғам үшін өмір сүру, адам-

дық ар-намысты ардақтау, әр уақытта жақсылық жасауға дайын 

болу. 

Адамгершіліктің 6 деңгейі 

Тұлға бойына асыл да ізгі адамгершілік қасиеттерін сіңіріп, 

ұлағатты азамат болу үшін Адамгершіліктің алты деңгейімен 

сіздерді таныстырғым келеді. Адамгершіліктің алты деңгейін са-

намалар болсақ, алтыншы деңгей (ең төменгі) - жаза алмау үшін 

әрекетенсе, бесінші деңгейінде сый-сияпат алу үшін, төртінші 

деңгейінде мені мақтасын деп, үшініші деңгейде ереже болғаны 

үшін, екінші деңгейіңде басқаларды да ойлағандықтан, бірінші 

деңгейде бұл МЕНМІН дерлік деңгейге жетіп әрекеттенсе, ол ең 

жоғарғы адамгершілік көрсеткішіне ие болады. Бұл жоғарғы 

көрсеткішке қол жеткізу адамгершіліктің ең биік шыңына қол жет-

кізгендігіміздің айғағы. Біз жоғарыда санамалап айтылған адам-

гершіліктің алты деңгейін анықтауға түрлі презентациялар, филь-

мдер көру арқылы ой салған ақпараттар, мәліметтер негізінде көз 

жеткізе алдық, тұжырымдарға , қорытыңды ой - пікірлерге ие бол-

дық. 

 

 

 

 

 

 

Презентация 

«Адамгершіліктің 6 

деңгейі» 

 

 

 

Қорытынды бөлім 

Соңы 

10мин 

Тәрбиеші-ұстаздың сөзі: 

Қорытынды 

Сіздермен бірге үлкен тақырып аясында ой-түйінімізді өрбітіп ор-

таға салдық. 

Бүгінгі сағатта аз болса да, жақсылықтың нұрын, адамгершіліктің 

дәнін алдыңдар деп ойлаймын.  

Адамгершілік тақырыбы – мәңгілік. Ол ешқашан ескірмек емес. 

Адамгершілік – адамның асыл қасиеті. Адамзат тірі тіршілік 

иелерінің саналы ең биік тұлғасы. Ендеше сол саналы деген атқа 

толыққанды ие болу үшін өз бойымыздағы адамгершілік құнды-

лықтарымызды тұншықтырмайық. Заманды да, ғаламды да өзгер-

тетін адам. Сондықтан болашаққа дұрыс жол бастау үшін рухани 

құндылық ауадай керек. Ендеше, адамдықтан аттамай, адам-

гершілікке жол бастайық! Біреудің кемшілігінен артықшылық 

қөру тек мықты адамға тән қасиет. “Адам бойында жағымсыз қы-

лық — қасиеттер болса одан арылту қажет, жақсы қасиеттер көп 

болса, оған бақ та, бақытта қонады” деген сөзге сүйене отырып 

үлкен бір ғибрат болатын «Сынық құмыра» атты бейнесюжетті 

сіздердің назарларыңызға ұсынғым кеп отыр. Көптеген қайы-

рымды істер жасап, жақсы мінез — құлықтарды өн бойыңа жинап, 

ақылдылық танытсаң, міне адамшылдық болғаны біздің қоғамға, 

бүгінгі жас ұрпаққа керегі де осы. 

Кері байланыс 

«Екі жұлдыз, бір ұсыныс» әр оқушы тәрбие сағатынан алған әсер-

лерімен және ойларымен бөліседі. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.youtube.co

m/watch?v=1UjrGiUgr

2w 

«Сынық құмыра» 

Бейнесюжеті 

 

 

 

 

 

Презентация 

«Екі жұлдыз, бір ұсы-

ныс» стратегиясы 

Ақ парақ, қалам 
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