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Қазақстан Республикасы  

Білім және ғылым министрінің 

2018 жылғы 20 қыркүйектегі 

№ 469 бұйрығына 86-қосымша    

 

Қазақстан Республикасы  

Білім және ғылым министрінің 

2013 жылғы 3 сәуірдегі 

№ 115 бұйрығына 526-қосымша   

 

 

Жеңіл ақыл-ой кемістігі бар білім алушыларға арналған  

сыныптары үшін «Бейнелеу өнері»» пәнінен жаңартылған мазмұндағы 

үлгілік оқу бағдарламасы 

 

 

1-тарау. Жалпы ережелер 

 

1. Жеңіл ақыл-ой кемістігі бар білім алушыларға арналған 5-6 сыныптары 

үшін «Бейнелеу өнері»» пәнінен жаңартылған мазмұндағы үлгілік оқу 

бағдарламасы (бұдан әрі – Бағдарлама) «Білім туралы» 2007 жылғы 27 

шілдедегі Қазақстан Республикасы Заңының 5-бабы 6) тармақшасына сәйкес 

әзірленген. 

2. Бағдарламаның мақсаты: бейнелеу өнері арқылы білім алушылардың 

танымдық, эмоциональдық және іс-қимыл әрекеттерін дамыта-түзетуге жағдай 

туғызу, жеке тұлға ретінде дамытып, жағымды дағдылар мен әдеттерді 

қалыптастыру.  

3. Негізгі міндеттері:  

1) білім алушылардың бейнелеу өнерінің түрлері мен жанрлары туралы, 

қазақ халқының және әлем халықтарының қол өнері туралы түсініктерін 

қалыптастыру. Қазақстандағы және мемлекеттердегі әйгілі мұражайлар және 

галереялар, даңқты суретшілер мен архитекторлар, мүсіншілер туралы 

мағлұмат беру;  

2) бейнелеу өнері туралы қарапайым сауаттылықты дамыту;  

3) білім алушылардың графикалық дағдылары мен біліктіліктерін 

қалыптастыру және дамыту, оны күнделікті өмірлік тәжірибеде қолдануды 

үйрету; 

4) білім алушылардың танымдық қабілеттерін жүйелі әрі мақсатқа 

бағытталған дамыту арқылы түзету: заттың бейнесі қабылдауы мен сөздік-

логикалық ойлауын дамыту, талдау іс-әрекетін қалыптастыру, көріп және 

логикалық түрде есте сақтау қабілетін дамыту, салыстыру және жалпылау 

қабілетін дамыту, тапсырмаларды дұрыс қабылдап, жұмысты жоспарлауға 

үйрету, сурет салу барысындағы бірізділікті сақтауға үйрету, кеңістіктегі зат 
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пішіндерін, көлемін және түсін дұрыс қабылдап, ажыратуды үйрету, 

суреттердің ұқсастығы мен ерекшеліктерін байқауды үйрету, білім 

алушылардағы бар сөздік қорын қолдануға үйрету және енжар сөз қорын 

дамыту;  

5) әр түрлі бейнелеу құралдарын пайдалана отырып, қайталанатын іс-

қимылдар арқылы баланың қимыл іс-әрекетін дамыту; 

6) сәндік және тақырыптық сурет салуды үйрету, затқа қарап сурет 

салуды үйрету, және бұл дағдыларды қоғамдық маңызды еңбекте қолдануды 

үйрету; 

7) білім алушылардың бейнелеу өнерінің туындыларына деген белсенді  

эмоционалдық-эстетикалық қарым-қатынасын дамыту, бейнелеу өнерге деген 

махабаттарын оятып, қызығушылықтарын арттыру және көркемдік талғам 

қалыптастыру. 

 

 

2-тарау. Оқыту процесін ұйымдастырудағы педагогикалық тәсілдер 

 

4. Бағдарламаның әдістемелік мазмұны пәнді оқытуға нақты бағдар бере 

отырып, балалардың саналы түрді білімді игеруіне, қажетті дағдыларды өз 

беттерінше меңгеруіне және әлеуметтік-қоғамдық кеңістікте бағдарлануына 

септігін тигізеді. 

5. Бағдарламада білім беру процесін ұйымдастырудағы педагогикалық 

тәсілдердің сипаттамасы мен оқыту-нормативтік құжаттың дәстүрлі қызметтері 

үйлесім тапқан. 

6. Бейнелеу өнері бойынша білім беруді ұйымдастыру арнайы педагогика 

принциптері негізінде жүзеге асырылады: 

1) білім беру жүйесінің жеңіл ақыл-ой кемістігі бар білім алушылар 

ерекшеліктеріне сай бейімделу принципі; 

2) жеңіл ақыл-ой кемістігі бар балаларды оқытудың түзете-дамытушы 

бағыты олардың арнайы білім беру қажеттіліктері мен мүмкіндіктеріне сай 

арнайы әдіс-тәсілдерді қолдану арқылы жүзеге асады; 

3) оқытудың әлеуметтік-бейімдеу бағыты жеке тұлғалық әлеуметтік 

бейімделмеушіліктің деңгейін азайтуды қамтиды. Білім алушылармен арнайы 

әлеуметтендіру жұмыстары атқарылып, әлеуметтік мінез-құлық нормалары мен 

өмірлік маңызды дағдылар қалыптастырылады; 

4) білім берудегі әрекеттік тәсіл ақыл-ой бұзылысы бар білім 

алушыларды тұлғалық тұрғыдан дамуы ерекшелігіне байланысты білім беру 

құрылымы мен оның негізгі заңдылықтарын ашатын психология ғылымының 

теориялық ережелеріне негізделеді. Онымен қоса жеңіл түрде ақыл-ой 

бұзылысы бар тұлғаны дамыту оларға қолжетімді қызметті ұйымдастыру 

сипатымен (заттық-тәжірибелік және оқу) анықталады; 

5) оқытудың тәжірибелік бағыты – оқытылатын материал мен 

тәжірибенің тығыз байланысы білім алушылардың тәжірибеге бағытталған 
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тапсырмаларды орындаулары үшін қажетті білім және дағдыларды меңгеруі 

арқылы беріледі; 

6) жеңіл ақыл-ой кемістігі бар білім алушыларға саралау және жекелеу 

тәсілі олардың бағдарлама мазмұнын игеру мүмкіндіктерінің біртекті еместігі, 

оқу материалдарын игеру кезінде көрінетін және алынған білім, дағды мен 

біліктер сапасына ықпал ететін вариативті типологиялық ерекшеліктердің 

болуымен олардың ерекше білім алу қажеттіліктерін ескеруді болжайды. Ақыл-

ой кемістігі бар білім алушыларға арналған білім беру процесі педагог білім 

алушылардың мүмкіндіктеріне сәйкес күрделілігі мен көлемінің 

қолжетімділігін ескере отырып, оқу материалының мазмұнын таңдайтын  

4 типологиялық топ (В.В. Воронкова бойынша) негізінде жүзеге асады. Бұл 

жағдайда оқу жұмысының жылдамдығы, білім алушының дербестік дәрежесі, 

оқыту әдістері мен тәсілдері түрленеді. Білім алушыларды топтарға бөлу 

шартты және қозғалмалы. Саралау тәсілі оқытуды жекешелендірумен 

толықтырылады; 

7) оқыту-танымдық және тәжірибелік қызметін арнайы педагогикалық 

басшылық ету қажеттілігі танымдық белсенділіктің төмендігі, ойлаудың 

аналитикалық және жалпылама қызметінің әлсіздігіне байланысты. Педагог 

ақыл-ой кемістігі бар білім алушылардың даму заңдылықтары мен сыныптағы 

әрбір оқушының танымдық мүмкіндіктерін біле отырып, оқытудың арнайы 

әдістемесін ұйымдастырады және білім алушылардың оқу-танымдық әрекетін 

бағыттайды. 

7. Ақпараттық-коммуникациялық технологиялар  (бұдан әрі - АКТ) білім 

беру, дамытушы және түзетушілік міндеттерді орындауда педагогтың көмекші 

құралы болып табылады. АКТ-ны сабақ барысында қолдану оқыту процесін 

жекелеуге, білім алушылардың сабаққа деген қызығушылықтарын арттыруға 

және олардың танымдық қабілетін дамытуға септігін тигізеді. АКТ білім 

алушылардың жұмысқа қабілеттігіне байланысты уақытқа шектеу қоя отырып 

қолданылады.   

8. Жеңіл ақыл-ой кемістігі бар балалардың оқу материалдарын меңгеруі 

нәтижелерін бағалау нормалары бағдарламада берілген мақсаттарға сай 

айқындалады және білім алушылардың оқу жетістіктерінтексеру мен бағалауда 

бірегей тұғырды жүзеге асыруға бағытталған.  

9. Жеңіл ақыл-ой кемістігі бар білім алушылардың білімді меңгеру 

дәрежесін педагог сабақ барысында тек ішкі бағалау құралдарымен тексереді. 

Бағдарламаны меңгеру нәтижелері білім беру үдерісі кезінде мұғаліммен 

бағаланады.  

10. Жеңіл ақыл-ой кемістігі бар білім алушыларды оқытудың нәтижелігін 

бағалау ағымды және қорытынды бақылау түрінде жүзеге асады.  

11. Ағымды бағалау сабақ барысында білім алушының атқарған 

жұмыстарын бақылау, шығармашылық жұмыстарын және ұжымдық іс-әрекет 

түрлерін талдау арқылы жүзеге асырылады. Сабақ барысында бағалау 

оқытудың мазмұны мен әдістерін түзету мақсатында жүргізіледі. Бұндай 
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бағалау білім алушыларды оқу іс-әрекетіне талпындыру мен тәрбиелеу 

сипатында болады  

12. Қорытынды бақылау жарты жылдық аяғында әр білім алушының 

үлгеріміне мониторинг жасау барысында жүзеге асады және оның нәтижелері 

тіркеу- карточкасына жазылады.   

13. Педагогикалық бағыттарды жүзеге асыру әр түрлі стратегияларды 

қолданудан тұрады: 

1) оқытушы мен білім алушылардың арасында сенім ұялатуды; 

2) әр білім алушының өз ойын тыңдай білуді;  

3) баланың мүмкіндігіне сай тапсырмалар мен іс-әрекет түрлерін беру 

арқылы оқуға талпындырып, дамытуды;  

4) әр білім алушының мүмкіндігіне сай бөлек тапсырмалар құрастыруды; 

5) білім алушылармен жеке барлық сыныптық топтық жұмыстарды 

ұйымдастыруды қамтиды.  

14. «Бейнелеу өнері» курсын оқыту барысында «Оқу және тіл дамыту», 

«Математика», «Әлеуметтік-тұрмыстық бағдарлау» пәндерімен пәнаралық 

байланыс іске асырылады. 

 

 

3-тарау. «Бейнелеу өнері» оқу пәнінің мазмұнын ұйымдастыру 

 

15. «Бейнелеу өнері» оқу пәні бойынша оқу жүктемесінің көлемі: 

1) 5-сыныпта – аптасына 1 сағат, оқу жылында 34 сағатты; 

2) 6-сыныпта – аптасына 1 сағат, оқу жылында 34 сағатты құрайды. 

16. «Бейнелеу өнері» оқу пәнінің негізгі мазмұны 3 бөлімдерді қамтиды: 

1) 1-бөлім «Шығармашылық идеяларды зерттеу және дамыту»; 

2) 2-бөлім «Шығармашылық заттарды жарату және жасау»; 

3) 3-бөлім «Шығармашылық жобалау». 

17. «Шығармашылық идеаларды зерттеу және дамыту» бөлімі келесі 

бөлімшелерді қамтиды: 

1) бейнелеу өнері туралы теориялық ақпарат; 

2) әлем халықтарының мәдениеті мен дәстүрлері; 

3) сезімдерді білдіру және идеаларды қолдану. 

18. «Шығармашылық заттарды жарату және жасау» бөлімі келесі 

бөлімшелерді қамтиды: 

1) сәндеп сурет салу (декоративтік); 

2) тақырыптық сурет салу; 

3) түп нұсқа затқа қарап сурет салу; 

4) орындау тәсілдері; 

5) жоспарлау. 

19. «Шығармашылық жобалау» бөлімі келесі бөлімшені қамтиды: 

1) таныстыру-презентация; 

20. 5-сыныпқа арналған «Бейнелеу өнері» оқу пәнінің базалық мазмұны: 
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1) бейнелеу өнері туралы теориялық мағлұмат; 

2) сәндеп (декоративті) сурет салу. Жолақ сызық бойына өрнек салу 

(қарындаш, гуашь). Шаршыдағы өрнек (қарындаш, гуашь). Қарша (үлгі 

бойынша) (қарындаш, гуашь). Кілемге өрнек салу (қарындаш, гуашь). 

Ұшбұрыштың ішіне өрнек салу (қарындаш, гуашь). Шеңберге өрнек салу 

(қарындаш, гуашь). Өңделген тұрмыстық және табиғи заттардан қазах 

халқының ою өрнектерін жасау (қарындаш, гуашь). Қазақ халқының ою 

өрнектерінен жапсырма жасау. Дайын бояма суреттерді бояу; 

3) тақырыптық сурет салу. Атаулы күндер мен мерекелерге арналған 

ашық хаттар жасау. Халық ертегілеріне иллюстрация жасау. Ойыншықтар 

дүкенінде. Жыл мезгілдері. 

4) түп нұсқа затқа қарап сурет салу. Емен жапырағы (қарындаш). 

Натюрморт. Жемістер мен көкеністердің кескіндері (қарындаш, акварель). 

Ойыншық машиналар. (қарындаш, акварель). Кішкене стакан (қарындаш, 

акварель). Жиналмалы пирамида (қарындаш, гуашь). Құрылыс зат 

элементтерінен құрастыру жқмысы (қарындаш, акварель). Садақ тәрізді ағаш 

арасы (қарындаш). Қазақ халқының музыкалық аспабтары (симметрия) 

(қарындаш, акварель). Көбелек – орамжапырақ көбелегі (капустница) 

(қарындаш, акварель). Көктем гүлдерінің шоғы (қарындаш, акварель). 

21. 6-сыныпқа арналған «Бейнелеу өнері» оқу пәнінің негізгі мазмұны: 

1) бейнелеу өнері туралы теориялық мағлұмат. Бейнелеу өнерінің 

жанрлары: мүсіндеу, портрет. Портретші-суретшілер. Жалпы мағлұмат. 

Бейнелеу өнерінің көркемдеу құралдары. Анималистика. Қазақ халқының қол 

өнері; 

2) сәндеп (декоративті) сурет салу. «Шексіздік» қазақ ою өрнегі. 

(жапсырма). «Айшықталған -Ажурный» қазақ халқының ою өрнегі (жапсырма). 

Жолаққа ою өрнек жасау (қарындаш, гуашь). Шаршыға ою өрнек жасау 

(қарындаш, гуашь). Өз бетінше жолаққа ою өрнек жасау (қарындаш, гуашь). 

Карнавал кешіне арналған көзілдірік бет пердесі (қарындаш, гуашь).) Жаңа 

жылдық кешке шақыру билеті (қарындаш, акварель). Шеңберге ою өрнек салу. 

(Табақ сызбасы – өрнектелген ағаш немесе металдан жасалған ыдыс) 

(қарындаш, гуашь). Ою өрнегі бар кесе; 

3) тақырыптық сурет салу. Ойыншық дүкенінде (қарындаш, акварель). 

Қысқы орман (қарындаш, гуашь). Мерекелер мен атаулы күндер. Наурыз 

(қарындаш, акварель).Көктемгі көңіл-күй (қарындаш, акварель). Жәндіктер; 

4) түп нұсқа затқа қарап сурет салу. Күйеңкі ағашының жапырағы 

(қарындаш, акварель).Сүйікті жұмсақ ойыншығым (қарындаш, акварель). Алма 

мен кружка (қарындаш, акварель). Өсімдігі бар гүл түбегі (қарындаш, 

акварель). Жол жүру белгілері (қарындаш, гуашь). Ойыншық жануарлар 

(қарындаш). Қазақ халқының ұлттық киімдері, бас киім (қарындаш, акварель). 

Сауысқан (қарындаш, акварель). Қоңыздар (симметрия) (қарындаш, акварель). 

Шегіртке (симметрия) (қарындаш, акварель). Гүл суретін салу. Құмырадағы 

көктем гүлдері (қарындаш, акварель). 
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4-тарау Оқыту мақсаттарының жүйесі 

 

22. Оқыту мақсаттарын қолданудың ыңғайлылығы үшін оларды кодтау 

қолданылады. Кодтың бірінші саны сыныпты білдіреді, екіншісі мен үшіншісі – 

бөлім мен бөлімше, ал төртінші сан – мақсаттың нөмірленуі. Мысалы, 5.2.1.2 

кодындағы «5» – сынып, «2.1» – бөлімше, «2» – оқыту мақсатының сандық 

белгісі. 

23. Оқыту мақсаттары бойынша күтілетін нәтижелер:  

1) 1-бөлім «Шығармашылық ойды дамыту және зерттеу»: 

1 - кесте  

 

Бөлімше Оқыту мақсаттары 

5-сынып 6-сынып 

1.1 Бейнелеу өнері 

туралы теориялық 

мағлұматтар 

5.1.1.1 бейнелеу 

өнеріндегі келесі 

жанрларды білу: 

портрет, натюрморт, 

пейзаж 

5.1.1.2 туындының 

белгілері мен 

ерекшеліктеріне 

байланысты оның 

жанрын анықтау 

5.1.1.3 әйгілі суретші-

пейзажисттерді білу 

5.1.1.4 Композиция 

туралы түсінігі болу 

6.1.1.1 негізгі бейнелеу 

құралдары туралы 

түсініктері болу 

6.1.1.2 бейнелеу өнеріндегі 

мүсіндеудің ерекшеліктерін 

білу 

6.1.1.3 бірнеше әйгілі 

портретші-суретшілер мен 

мүсіншілерді білу 

6.1.1.4 көркемдік 

құралдарын білу 

1.2 Әлем 

халықтарының 

мәдениеті мен 

дәстүрлері 

5.1.2.1 ұлттық сәндік-

қосалқы өнер туралы 

түсінік болу 

6.1.2.1. қазақ халқының 

ұлттық өнері туралы 

түсініктері болу 

 

1.3 Сезімдерді 

білдіру мен 

идеяларды қолдану 

5.1.3.1 суреттегі 

бейнеленген адамдардың 

эмоционалдық жағдайын 

анықтау білу 

6.1.3.1 көрген 

туындысының мазмұнын 

сипаттай білу 

6.1.3.2 суретшінің негізгі 

ойын анықтау 

6.1.3.3 көрмеге 

дайындалған 

туындылардың жанрын 

анықтай білу 

6.1.3.4 өнер туындысы 
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немесе халықтық 

шығармашылықтан алғар 

эмоционалдық толғанысын 

сипаттай білу 

 

2) 2-бөлім «Шығармашылық туындыларды жарату және жасау»: 

2-кесте 

 

Бөлімше Оқыту мақсаттары 

5-сынып 6-сынып 

2.1 Сәндеп сурет 

салу 

5.2.1.1 геометриялық 

және өсімдік 

элементтерінен сызық 

бойына, шаршыға, 

шеңберге және 

орталыққа бағытталған 

сызыққа өрнектер жасау 

5.2.1.2 сурет контурын 

сақтай отырып, өрнек 

элементтерін бояу 

5.2.1.3 шаблондарды 

қолдана отырып, қазақ 

өрнектерін жасау 

6.2.1.1 шаблон көмегімен 

қазақ өрнектерін жасау және 

суретін салу 

6.2.1.2 дәстүрлі заттарды 

өрнектеп суретін салу 

6.2.1.3 кілемге арналған 

өрнектер жасау 

2.2 Тақырыптық 

сурет салу 

5.2.2.1 үлгіге қарап 

мерекеге арналған ашық 

хатты дайындау 

5.2.2.2 көріп бақылау 

немесе оқу арқылы алған 

сезімдерін суретке түсіре 

білу 

5.2.2.3 автокөлік және 

ұшақтың суретін салу 

6.2.2.1 жануарлардың 

суретін салу 

6.2.2.2 оқытушының айтқан 

қарапайым сюжет 

ерекшеліктерін суретпен 

көрсету 

6.2.2.3 сурет сюжетін 

құрастыруда маңыздысын 

таңдау 

2.3 Түпнұсқа затқа 

қарап сурет салу 

5.2.3.1 жеке 

бақылауларын суретке 

түсіре білу 

5.2.3.2 суретте 

бейнеленетін заттардың 

салыстырмалы  көлемін 

көрсете білу 

6.2.3.1 салған суретін түп 

нұсқа затпен салыстыра білу 

6.2.3.2. түп нұсқа затқа 

қарай отырып, түсін таңдау 

арқылы көлемді пішінді 

суретке түсіру 

 

2.4 Бейнелеу 

өнерінің тәсілдері 

5.2.4.1 әр түрлі көлемді 

қыл қаламмен жұмыс 

істей білу, қыл қаламның 

ұшымен немесе толық 

6.2.4.1 көлемді заттардың 

суретін ақ және ашық түрлі 

түсті фонда салу 

6.2.4.2. «су күйінде» сурет 
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көлемімен сурет салу 

5.2.4.2 көрініс объектісін 

талдай білу: пішіні мен 

түсін анықтау, құрамдық 

бөліктерінің көлемін 

салыстыру 

5.2.4.3 қол жетімді 

құралдарды қолдана 

отырып, зат көлемін 

көрсету 

5.2.4.4 түстің 

айқындағын бояуға су 

қосу арқылы әлсірету 

5.2.4.5 сурет салуда 

бірізділікті сақтау 

5.2.4.6 суретте заттың 

пішінін, құрылымын, 

үйлесімділігі мен түсін 

бере білу 

5.2.4.7 симметриялық 

пішінді заттардың 

суретін салу барысында 

ортаңғы сызық бойымен 

жұмыс істей білу 

салу әдісін қолдану 

6.2.4.3 қабырға газетінің 

сызбасын жасау 

6.2.4.4 карнавалдық бет 

перделер жасау  

6.2.4.5 суретте көлемді 

заттарды көрсете білу: 

тікбұрышты заттарды салу, 

цилиндрлік көлемді салу, 

дөңгеленген пішінді 

заттарды сала білу 

6.2.4.6 көлемді заттардың 

суретін  ақ және ашық түрлі 

түсті қағазға салу 

6.2.4.7 «шикілей - по 

сырому» жұмыс тәсілін 

қолдану 

6.2.4.8 акварель және гуашь 

бояуларымен жұмыс жасау 

2.5 Жоспарлау 5.2.5.1 өрнектің суретін 

салу кезінде бірізділікті 

сақтау 

5.2.5.2 сурет салу кезінде 

бірізділікті сақтау 

 

6.2.5.1 заттың пішінін, 

үйлесімділігін, құрам 

бөліктерінің байланысы мен 

түсін анықтай отырып, 

талдай білу 

6.2.5.2 жұмысты алдын ала 

жоспарлау 

 

3) 3- бөлім «Шығармашылық жобалау»: 

3-кесте 

 

Бөлімше Оқыту максаттары 

5-сынып 6-сынып 

3.1 Презентация 5.3.1.1 өз жұмысының 

(сызба, сурет) мазмұны, 

тәсілін, орындалуын 

түсіндіре отырып, 

таныстыру 

5.3.1.2 жоспар бойынша 

6.3.1.1 шығармашылық 

жұмыстың тәсілі мен 

орындалу ерекшеліктерін 

таныстыру 

6.3.1.2 жоспар бойынша 

жұмыс сапасы мен мазмұнын  
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жұмыс сапасын талдау талдау 

 

24. Осы Бағдарлама жеңіл ақыл-ой кемістігі бар білім алушыларға 

арналған 5-6 сыныптары үшін «Бейнелеу» пәнінен жаңартылған мазмұндағы 

үлгілік оқу бағдарламасының ұзақ мерзімді жоспары негізінде осы 

Бағдарламаның қосымшасына сәйкес жүзеге асырылады. Ұзақ мерзімді 

жоспарда барлық сынып бойынша әр бөлімде қамтылатын оқу мақсаттарының 

көлемі белгіленген. 

25. Бөлімдер мен тақырыптар бойынша сағат сандарын бөлу мұғалімнің 

еркіне қалдырылады.  
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Жеңіл ақыл-ойы кемістігі бар  

білім алушыларға арналған  

5-6 сыныптары үшін «Бейнелеу өнері» 

пәнінен жаңартылған мазмұндағы 

үлгілік оқу бағдарламасына қосымша 

 

 

Жеңіл ақыл-ой кемістігі бар білім алушыларға арналған  

сыныптары үшін «Бейнелеу» пәнінен жаңартылған мазмұндағы үлгілік оқу бағдарламасын 

жүзеге асыру бойынша ұзақ мерзімді жоспар  

 

 

1) 5-сынып: 

1-кесте 

 

Бөлім Бөлімше   Оқыту мақсаттары  

1-тоқсан  

1.Шығармаш

ылық ойды 

дамыту және 

зерттеу 

1.1 Бейнелеу өнері 

туралы теориялық 

мағлұматтар 

5.1.1.1 бейнелеу өнеріндегі келесі жанрларды білу 

портрет, натюрморт, пейзаж 

5.1.1.4 композиция туралы түсінігі болу 

1.3 Сезімдерді 

білдіру мен 

идеяларды қолдану 

5.1.3.1 суреттегі бейнеленген адамдардың 

эмоционалдық жағдайын анықтау білу 

2.Шығармаш

ылық 

туындыларды 

жарату және 

жасау 

2.1 Сәндеп сурет 

салу 

5.2.1.1 геометриялық және өсімдік 

элементтерінен сызық бойына, шаршыға, 

шеңберге және орталыққа бағытталған сызыққа 

өрнектер жасау 

5.2.1.2 сурет контурын сақтай отырып, өрнек 

элементтерін бояу 

2.2 Тақырыптық 

сурет салу 

5.2.2.2 көріп бақылау немесе оқу арқылы алған 

сезімдерін суретке түсіре білу 

2.3 Түпнұсқа затқа 

қарап сурет салу 

5.2.3.1 жеке бақылауларын суретке түсіре білу 

5.2.3.2 суретте бейнеленетін заттардың 

салыстырмалы  көлемін көрсете білу 

2.4 Бейнелеу 

өнерінің тәсілдері 

5.2.4.1 әр түрлі көлемді қыл қаламмен жұмыс 

істей білу, қыл қаламның ұшымен немесе толық 

көлемімен сурет салу 

5.2.4.2 көрініс объектісін талдай білу: пішіні мен 

түсін анықтау, құрамдық бөліктерінің көлемін 

салыстыру 

5.2.4.3 қол жетімді құралдарды қолдана отырып, 

зат көлемін көрсету 

5.2.4.4 түстің айқындағын бояуға су қосу арқылы 

әлсірету 

5.2.4.5 сурет салуда бірізділікті сақтау; 

5.2.4.6 суретте заттың пішінін, құрылымын, 

үйлесімділігі мен түсін бере білу 

5.2.4.7 симметриялық пішінді заттардың суретін 
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салу барысында ортаңғы сызық бойымен жұмыс 

істей білу 

2.5 Жоспарлау 5.2.5.1 өрнектің суретін салу кезінде бірізділікті 

сақтау 

5.2.5.2 сурет салу кезінде бірізділікті сақтау 

3.Шығармаш

ылық жобалау 

3.1 Презентация 5.3.1.1 өз жұмысының (сызба, сурет) мазмұны, 

тәсілін, орындалуын түсіндіре отырып, 

таныстыру 

5.3.1.2 жоспар бойынша жұмыс сапасын талдау  

2-тоқсан 

1.Шығармаш

ылық ойды 

дамыту және 

зерттеу 

1.1 Бейнелеу өнері 

туралы теориялық 

мағлұматтар 

5.1.1.2 туындының белгілері мен ерекшеліктеріне 

байланысты оның жанрын анықтау  

1.3 Сезімдерді 

білдіру мен 

идеяларды қолдану 

5.1.3.1 суреттегі бейнеленген адамдардың 

эмоционалдық жағдайын анықтау білу 

2.Шығармаш

ылық 

туындыларды 

жарату және 

жасау 

 

 

2.1 Сәндеп сурет 

салу 

5.2.1.1 геометриялық және өсімдік 

элементтерінен сызық бойына, шаршыға, 

шеңберге және орталыққа бағытталған сызыққа 

өрнектер жасау 

5.2.1.2 сурет контурын сақтай отырып, өрнек 

элементтерін бояу 

2.2 Тақырыптық 

сурет салу 

5.2.2.1 үлгіге қарап мерекеге арналған ашық 

хатты дайындау 

5.2.2.2 көріп бақылау немесе оқу арқылы алған 

сезімдерін суретке түсіре білу 

5.2.2.3 автокөлік суретін салу 

2.3 Түпнұсқа затқа 

қарап сурет салу 

5.2.3.1 жеке бақылауларын суретке түсіре білу 

5.2.3.2 суретте бейнеленетін заттардың 

салыстырмалы  көлемін көрсете білу 

2.4 Бейнелеу 

өнерінің тәсілдері 

5.2.4.1 әр түрлі көлемді қыл қаламмен жұмыс 

істей білу, қыл қаламның ұшымен немесе толық 

көлемімен сурет салу 

5.2.4.2 көрініс объектісін талдай білу: пішіні мен 

түсін анықтау, құрамдық бөліктерінің көлемін 

салыстыру 

5.2.4.3 қол жетімді құралдарды қолдана отырып, 

зат көлемін көрсету 

5.2.4.4 түстің айқындағын бояуға су қосу арқылы 

әлсірету 

5.2.4.5 сурет салуда бірізділікті сақтау; 

5.2.4.6 суретте заттың пішінін, құрылымын, 

үйлесімділігі мен түсін бере білу 

5.2.4.7 симметриялық пішінді заттардың суретін 

салу барысында ортаңғы сызық бойымен жұмыс 

істей білу 

2.5 Жоспарлау 5.2.5.1 өрнектің суретін салу кезінде бірізділікті 

сақтау 

5.2.5.2 сурет салу кезінде бірізділікті сақтау 
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3.Шығармаш

ылық жобалау 

 

3.1 Презентация 5.3.1.1 өз жұмысының (сызба, сурет) мазмұны, 

тәсілін, орындалуын түсіндіре отырып, 

таныстыру 

5.3.1.2 жоспар бойынша жұмыс сапасын талдау  

3-тоқсан 

1.Шығармаш

ылық ойды 

дамыту және 

зерттеу 

 

 

1.1 Бейнелеу өнері 

туралы теориялық 

мағлұматтар 

5.1.1.3 әйгілі суретші-пейзажисттерді білу 

 

1.2 Әлем 

халықтарының 

мәдениеті мен 

дәстүрлері 

5.1.2.1 ұлттық сәндік-қосалқы өнер туралы 

түсінік болу 

1.3 Сезімдерді 

білдіру мен 

идеяларды қолдану 

5.1.3.1 суреттегі бейнеленген адамдардың 

эмоционалдық жағдайын анықтау білу 

2.Шығармаш

ылық 

туындыларды 

жарату және 

жасау 

2.1 Сәндеп сурет 

салу 

5.2.1.2 сурет контурын сақтай отырып, өрнек 

элементтерін бояу 

5.2.1.3 шаблондарды қолдана отырып, қазақ 

өрнектерін жасау 

2.2 Тақырыптық 

сурет салу 

5.2.2.1 үлгіге қарап мерекеге арналған ашық 

хатты дайындау 

5.2.2.2 көріп бақылау немесе оқу арқылы алған 

сезімдерін суретке түсіре білу 

2.3 Түпнұсқа затқа 

қарап сурет салу 

5.2.3.1 жеке бақылауларын суретке түсіре білу 

5.2.3.2 суретте бейнеленетін заттардың 

салыстырмалы  көлемін көрсете білу 

2.4 Бейнелеу 

өнерінің тәсілдері 

5.2.4.1 әр түрлі көлемді қыл қаламмен жұмыс 

істей білу, қыл қаламның ұшымен немесе толық 

көлемімен сурет салу 

5.2.4.2 көрініс объектісін талдай білу: пішіні мен 

түсін анықтау, құрамдық бөліктерінің көлемін 

салыстыру 

5.2.4.3 қол жетімді құралдарды қолдана отырып, 

зат көлемін көрсету 

5.2.4.4 түстің айқындағын бояуға су қосу арқылы 

әлсірету 

5.2.4.5сурет салуда бірізділікті сақтау; 

5.2.4.6 суретте заттың пішінін, құрылымын, 

үйлесімділігі мен түсін бере білу 

5.2.4.7 симметриялық пішінді заттардың суретін 

салу барысында ортаңғы сызық бойымен жұмыс 

істей білу 

2.5 Жоспарлау 5.2.5.1 өрнектің суретін салу кезінде бірізділікті 

сақтау 

5.2.5.2 сурет салу кезінде бірізділікті сақтау 

3.Шығармаш

ылық жобалау 

3.1 Презентация 5.3.1.1 өз жұмысының (сызба, сурет) мазмұны, 

тәсілін, орындалуын түсіндіре отырып, 

таныстыру 

5.3.1.2 жоспар бойынша жұмыс сапасын талдау 

4-тоқсан 
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1.Шығармаш

ылық ойды 

дамыту және 

зерттеу 

 

1.1 Бейнелеу өнері 

туралы теориялық 

мағлұматтар 

5.1.1.1 бейнелеу өнеріндегі келесі жанрларды 

білу: 

портрет, натюрморт, пейзаж 

5.1.1.2 туындының белгілері мен ерекшеліктеріне 

байланысты оның жанрын анықтау 

5.1.1.3 әйгілі суретші-пейзажисттерді білу 

5.1.1.4 композиция туралы түсінігі болу 

1.3 Сезімдерді 

білдіру мен 

идеяларды қолдану 

5.1.3.1 суреттегі бейнеленген адамдардың 

эмоционалдық жағдайын анықтау білу 

2.Шығармаш

ылық 

туындыларды 

жарату және 

жасау 

 

2.2 Тақырыптық 

сурет салу 

5.2.2.1 үлгіге қарап мерекеге арналған ашық 

хатты дайындау 

5.2.2.2 көріп бақылау немесе оқу арқылы алған 

сезімдерін суретке түсіре білу 

5.2.2.3  ұшақтың суретін салу 

2.3 Түпнұсқа затқа 

қарап сурет салу 

5.2.3.1 жеке бақылауларын суретке түсіре білу 

5.2.3.2 суретте бейнеленетін заттардың 

салыстырмалы  көлемін көрсете білу 

2.4 Бейнелеу 

өнерінің тәсілдері 

5.2.4.1 әр түрлі көлемді қыл қаламмен жұмыс 

істей білу, қыл қаламның ұшымен немесе толық 

көлемімен сурет салу 

5.2.4.2 көрініс объектісін талдай білу: пішіні мен 

түсін анықтау, құрамдық бөліктерінің көлемін 

салыстыру 

5.2.4.3 қол жетімді құралдарды қолдана отырып, 

зат көлемін көрсету 

5.2.4.4 түстің айқындағын бояуға су қосу арқылы 

әлсірету 

5.2.4.5 сурет салуда бірізділікті сақтау; 

5.2.4.6 суретте заттың пішінін, құрылымын, 

үйлесімділігі мен түсін бере білу 

5.2.4.7 симметриялық пішінді заттардың суретін 

салу барысында ортаңғы сызық бойымен жұмыс 

істей білу 

2.5 Жоспарлау 5.2.5.1 өрнектің суретін салу кезінде бірізділікті 

сақтау 

5.2.5.2 сурет салу кезінде бірізділікті сақтау 

Жыл бойыоқығанды қайталау 

 

2) 6-сынып: 

2-кесте 

 

Бөлім Бөлімше   Оқыту мақсаттары  

1-тоқсан  

1.Шығармашы

лық ойды 

дамыту және 

зерттеу 

1.1 Бейнелеу өнері 

туралы теориялық 

мағлұматтар 

6.1.1.1 негізгі бейнелеу құралдары туралы 

түсініктері болу 

 

1.2 Әлем 

халықтарының 

мәдениеті мен 

6.1.2.1 қазақ халқының ұлттық өнері туралы 

түсініктері болу 
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дәстүрлері 

1.3 Сезімдерді 

білдіру мен 

идеяларды қолдану 

6.1.3.1 көрген туындысының мазмұнын сипаттай 

білу 

6.1.3.4 өнер туындысы немесе халықтық 

шығармашылықтан алғар эмоционалдық 

толғанысын сипаттай білу 

2.Шығармашы

лық 

туындыларды 

жарату және 

жасау 

2.1 Сәндеп сурет 

салу 

6.2.1.1 шаблон көмегімен қазақ өрнектерін жасау 

және суретін салу 

2.2 Тақырыптық 

сурет салу 

6.2.2.2 оқытушының айтқан қарапайым сюжет 

ерекшеліктерін суретпен көрсету 

 2.3 Түпнұсқа затқа 

қарап сурет салу 

6.2.3.1 салған суретін түп нұсқа затпен салыстыра 

білу 

6.2.3.2. түп нұсқа затқа қарай отырып, түсін 

таңдау арқылы көлемді пішінді суретке түсіру 

2.4 Бейнелеу 

өнерінің тәсілдері 

6.2.4.1 көлемді заттардың суретін ақ және ашық 

түрлі түсті фонда салу 

6.2.4.8 акварель және гуаш бояларымен жұмыс 

жасау 

2.5 Жоспарлау 6.2.5.1 заттың пішінін, үйлесімділігін, құрам 

бөліктерінің байланысы мен түсін анықтай 

отырып,талдай білу 

6.2.5.2 жұмысты алдын ала жоспарлау 

3.Шығармашы

лық жобалау 

3.1 Презентация 6.3.1.2 жоспар бойынша жұмыс сапасы мен 

мазмұнын талдау 

2-тоқсан 

1.Шығармашы

лық ойды 

дамыту және 

зерттеу 

1.1 Бейнелеу өнері 

туралы теориялық 

мағлұматтар 

6.1.1.2 бейнелеу өнеріндегі мүсіндеудің 

ерекшеліктерін білу 

 

1.2 Әлем 

халықтарының 

мәдениеті мен 

дәстүрлері 

6.1.2.1. қазақ халқының ұлттық өнері туралы 

түсініктері болу 

 

1.3 Сезімдерді 

білдіру мен 

идеяларды қолдану 

6.1.3.1 көрген туындысының мазмұнын сипаттай 

білу 

6.1.3.2 суретшінің негізгі ойын анықтау 

6.1.3.3 көрмеге дайындалған туындылардың 

жанрын анықтай білу 

6.1.3.4 өнер туындысы немесе халықтық 

шығармашылықтан алғар эмоционалдық 

толғанысын сипаттай білу 

2.Шығармашы

лық 

туындыларды 

жарату және 

жасау 

 

 

 

 

2.1 Сәндеп сурет 

салу 

6.2.1.2 дәстүрлі заттарды өрнектеп суретін салу 

 

2.2 Тақырыптық 

сурет салу 

6.2.2.1 жануарлардың суретін салу 

6.2.2.2 оқытушының айтқан қарапайым сюжет 

ерекшеліктерін суретпен көрсету 

6.2.2.3 сурет сюжетін құрастыруда маңыздысын 

таңдау 

2.3 Түпнұсқа затқа 

қарап сурет салу 

6.2.3.1 салған суретін түп нұсқа затпен салыстыра 

білу 
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 6.2.3.2 түп нұсқа затқа қарай отырып, түсін таңдау 

арқылы көлемді пішінді суретке түсіру 

2.4 Бейнелеу 

өнерінің тәсілдері 

6.2.4.1 көлемді заттардың суретін ақ және ашық 

түрлі түсті фонда салу 

6.2.4.2 «су күйінде - по- мокрому» сурет салу 

әдісін қолдану 

6.2.4.4 карнавалдық бет перделер жасау  

6.2.4.6 көлемді заттардың суретін ақ және ашық 

түрлі түсті қағазға салу 

6.2.4.8 акварель және гуаш бояларымен жұмыс 

жасау 

2.5 Жоспарлау 6.2.5.1 заттың пішінін, үйлесімділігін, құрам 

бөліктерінің байланысы мен түсін анықтай 

отырып,талдай білу 

6.2.5.2 жұмысты алдын ала жоспарлау 

3.Шығармашы

лық жобалау 

 

 

3.1 Презентация 6.3.1.1 шығармашылық жұмыстың тәсілі мен 

орындалу ерекшеліктерін таныстыру; 

6.3.1.2 жоспар бойынша жұмыс сапасы мен 

мазмұнын  талдау 

3-тоқсан 

1.Шығармашы

лық ойды 

дамыту және 

зерттеу 

1.1 Бейнелеу өнері 

туралы теориялық 

мағлұматтар 

6.1.1.3 бірнеше әйгілі портретші-суретшілер мен 

мүсіншілерді білу 

 

1.2 Әлем 

халықтарының 

мәдениеті мен 

дәстүрлері 

6.1.2.1 қазақ халқының ұлттық өнері туралы 

түсініктері болу 

 

1.3 Сезімдерді 

білдіру мен 

идеяларды қолдану 

6.1.3.1 көрген туындысының мазмұнын сипаттай 

білу 

6.1.3.2 суретшінің негізгі ойын анықтау 

6.1.3.3 көрмеге дайындалған туындылардың 

жанрын анықтай білу 

6.1.3.4 өнер туындысы немесе халықтық 

шығармашылықтан алғар эмоционалдық 

толғанысын сипаттай білу 

2.Шығармашы

лық 

туындыларды 

жарату және 

жасау 

2.1 Сәндеп сурет 

салу 

6.2.1.2 дәстүрлі заттарды өрнектеп суретін салу 

6.2.1.3 кілемге арналған өрнектер жасау 

2.2 Тақырыптық 

сурет салу 

6.2.2.2 оқытушының айтқан қарапайым сюжет 

ерекшеліктерін суретпен көрсету 

6.2.2.3 сурет сюжетін құрастыруда маңыздысын 

таңдау 

2.3 Түпнұсқа затқа 

қарап сурет салу 

6.2.3.1 салған суретін түп нұсқа затпен салыстыра 

білу 

6.2.3.2. түп нұсқа затқа қарай отырып, түсін 

таңдау арқылы көлемді пішінді суретке түсіру 

2.4 Бейнелеу 

өнерінің тәсілдері 

6.2.4.5 суретте көлемді заттарды көрсете білу: 

тікбұрышты заттарды салу, 

цилиндрлік көлемді салу, дөңгеленген пішінді 

заттарды сала білу; 

6.2.4.6 көлемді заттардың суретін  ақ және ашық 
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түрлі түсті қағазға салу 

6.2.4.8 акварель және гуаш бояларымен жұмыс 

жасау 

2.5 Жоспарлау 6.2.5.1 заттың пішінін, үйлесімділігін, құрам 

бөліктерінің байланысы мен түсін анықтай 

отырып,талдай білу 

6.2.5.2 жұмысты алдын ала жоспарлау 

3.Шығармашы

лық жобалау 

3.1 Презентация 6.3.1.1 шығармашылық жұмыстың тәсілі мен 

орындалу ерекшеліктерін таныстыру; 

6.3.1.2 жоспар бойынша жұмыс сапасы мен 

мазмұнын  талдау 

4-тоқсан 

1.Шығармашы

лық ойды 

дамыту және 

зерттеу 

 

 

1.1 Бейнелеу өнері 

туралы теориялық 

мағлұматтар 

6.1.1.4 көркемдік құралдарын білу 

1.2 Әлем 

халықтарының 

мәдениеті мен 

дәстүрлері 

6.1.2.1 қазақ халқының ұлттық өнері туралы 

түсініктері болу 

 

1.3 Сезімдерді 

білдіру мен 

идеяларды қолдану 

6.1.3.1 көрген туындысының мазмұнын сипаттай 

білу 

6.1.3.2 суретшінің негізгі ойын анықтау 

6.1.3.3 көрмеге дайындалған туындылардың 

жанрын анықтай білу 

6.1.3.4 өнер туындысы немесе халықтық 

шығармашылықтан алғар эмоционалдық 

толғанысын сипаттай білу 

2.Шығармашы

лық 

туындыларды 

жарату және 

жасау 

 

2.2 Тақырыптық 

сурет салу 

6.2.2.1 жануарлардың суретін салу 

6.2.2.2 оқытушының айтқан қарапайым сюжет 

ерекшеліктерін суретпен көрсету 

2.3 Түпнұсқа затқа 

қарап сурет салу 

6.2.3.1 салған суретін түп нұсқа затпен салыстыра 

білу 

6.2.3.2 түп нұсқа затқа қарай отырып, түсін таңдау 

арқылы көлемді пішінді суретке түсіру 

2.4 Бейнелеу 

өнерінің тәсілдері 

6.2.4.6 көлемді заттардың суретін  ақ және ашық 

түрлі түсті қағазға салу 

6.2.4.7 «шикілей - по сырому» жұмыс тәсілін 

қолдану 

6.2.4.8 акварель және гуаш бояларымен жұмыс 

жасау 

2.5 Жоспарлау 6.2.5.1 заттың пішінін, үйлесімділігін, құрам 

бөліктерінің байланысы мен түсін анықтай 

отырып,талдай білу 

6.2.5.2 жұмысты алдын ала жоспарлау 

Жыл бойы оқығанды қайталау 
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