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Биыл ñåíің áойың да, ойың да өñті. Тағы áір музы-
êалық áілімíің áаñ ïалдағыíа êөтåрілдің. 

«Музыêа, яғíи әí – êөңілдің ажары» дåгåíді åñтідің 
áå? Шыíыíда да ñолай ма? Егåр айíалаға êөз ñалñақ, 
музыêаíың өмір íәрі åêåíдігіí áайқаймыз. Сåáåáі музыêа 
өзіíің êөрêåмдåуіш құралдары арқылы қоршағаí орта-
íы, та áиғат құáылыñыí, уақытты, адамíың êөңіл êүйі 
мåí ñåзіміí ñиïаттайды.    

Әñåрлі, тåрåң ой қозғайтыí музыêа адамды толғаí-
дырады, адал әрі мåйірімді áолуға тәрáиåлåйді.

Бір êүíіңді музыêаñыз åлåñтåтіï êөрші... Қаí дай 
ñåзімдå áолар åдің? Музыêа өмір áойы áізáåí áіргå, 
мұңайғаíда да, қуаíышта да жаíымызда. Музыêаíың 
құдірåті ñоíдай êåрåмåт, áіз оíы тыңдағаíда қуаíамыз 
да мұңаямыз, дåмаламыз да ойлаíамыз, шаттаíыï, 
жақñылық жаñауға талïыíамыз. 

Үшіíші ñыíыïта «Музыêа» ïәíі ñåíі таáиғат ñырла-
рыíа жåтåлåйді, «уақыт» ұғымыí ашады, ñәулåт, áаñқа 
да өíåр түрлåрімåí таíыñтырыï, атақты тұлғалар, дå-
малыñ, мåрåêå туралы әңгімåлåйді. 

Әñåм музыêа әлåміíå ñәт ñаïар!

Жас дос!

Все учебники Казахстана на OKULYK.KZ

*Книга предоставлена исключительно в образовательных целях  
согласно Приказа Министра образования и науки Республики Казахстан от 17 мая 2019 года № 217



4

ЖАНДЫ ТАБИҒАТ

Таáиғат ол – аíамыз,
Таáиғатқа áаламыз.
Құшағыíда ойíаймыз,
Шаттық әíгå ñаламыз.

 (Н. Жанаев)
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ЖАНДЫ ТАБИҒАТ1

Бөлімнен:
•	 әртүрлі êөңіл êүйдåгі музыêа мåí жаí  ды  
 таáиғаттың áайлаíыñыí та уыï, талқы-  
 лауды;
•	 тыңдалғаí музыêалық шығармаíың, әí-      
 íің ñиïатыí, мазмұíыí, êөрêåмдåуі ш құ-  
 рал дарыí аíықтауды жәíå  ñалыñтыруды;
•	 музыêалық êөрêåмдåуіш құралдарды 
 (штрих) ажыратуды жәíå қолдаíуды;
•	 қазақтың үрлåмåлі музыêалық аñïаï та-  
 ры íың (ñыáызғы, ñазñырíай) дыáыñ áоя - 
 уыí, ойíау тәñіліí ажыратуды

                үйренесің.

Музыкалық сауат:
•	 музыêалық áåйíå; 
•	 рåгиñтр;
•	 тåмáр;
•	 музыêалық êөрêåмдåуіш құралдар –  
 штрих: legato, nonlegato, staccato;
•	 ñыáызғы;
•	 ñазñырíай.

Терминдер мен ұғымдар:
•	 музыêалық êөрêåмдåуіш құралдар – ñрåдñтва  
 музыêальíой выразитåльíоñти – мeans of musi-  
 cal expression;
•	 ñыáызғы – ñыáызгы – sybyzgy;
•	 ñазñырíай – ñазñырíай – sazsyrnai;
•	 тåмáр – тåмáр – timbre;
•	 рåгиñтр – рåгиñтр – register;
•	 штрих – штрих – touch.
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      Табиғат және музыка

1-тапсырма. Тыңдау. Талдау. 

 Таáиғат – áіздің 
алтыí áåñігіміз. Ормаííың  
ñиқырлы ñыáдырыí, áұлақ-
тың íәзіê ñылдырыí, құñ -
тардың ñайрағаíыí áіз қа-
шаí да ñүйñіíіï тың дай мыз.  
Ал таулардың аñқақ шың-
дарыíа, далаíың дарқаí ды-
ғыíа, өзåí-êөлдің айíа дай 
айдыíыíа ñүйñіíå қараймыз. Оñыíдай ғажаï êөрі íіñ тåр 
êомïозитор, му зы  êаíт, ақыí, ñурåтшілåргå қа лай әñåр 
åтåді? Ол әñåр дåí íå туыí дай ды? Сåí қалай ойлайñың?

1-сабақ

Ғаламтор жåліñіíåí íåмåñå áåйíåтаñïада áåрілгåí таáиғат 
êөріíіñ тåріí êөр. Мына сұрақтарға жауап бер:

• Табиғат дåгåíіміз íå?
• Æаíды таáиғатқа íå жатады? Æаíñыз таáиғатқа íå 

жатады?
• Біріíші ñыíыïта «Дүíиåтаíу» ñаáағыíда өтêåí ақ ïа-

раттарды åñіңå түñір. Түñіíгåíіңді айтыï áåр. 

2-тапсырма. Зåрттåу. Талдау. 

«Табиғат әуені»

(ойын)

Ойынның шарты. Сөзжұмáақта «таáиғат» ñөзіí 
құ раñтыратыí – «жаíды таáиғатқа» қатыñты ñөздåр. 
«Æаíñыз таáиғатқа» қатыñты ñөздåр «әуåíі» дåгåí ñөзді 
құраñ тырады. Ұñыíғаí ñөздåрдåí êåрåêтілåрді тауыï, 
ñөз жұмáақты ñыíыïïåí áіргå шåш. Таңдағаí ñөздåрің 
туралы түñіíігіңді айтыï áåр.

?!
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Жанды табиғат: құñтар, жåміñтåр, мал, жаí-жаí  -
уарлар, áалық, ағаш, адам, êөгөíіñ, áидай, тауық.

Жансыз табиғат: ñу, ауа, тåңіз, тәуліê, таñ, түí, тау, 
êүí, ай, құм, жåл, áұлт.

3-тапсырма. Зåрттåу. Ақïарат іздåу.

Табиғат пен музыка

(ойын)

Ойынның шарты. Оқушылар үш тоïқа áөліíåді: 
«Æаíды таáиғат өêілдåрі», «Æаíñыз таáиғат өêілдåрі», 
«Музыêаíттар». Біріíші тоï: «Æаíñыз таáиғат (мыса-
лы: ñу, ауа, êүí) жоғалыï êåтñå, адам áалаñы, жаí-
жаíуарлар, өñімдіêтåр өмір ñүрå ала ма?» дåгåí ñұраққа 
мәлімåт іздåйді жәíå мыñалдар êåлтіріï, жауаïтарыí 
дәлåлдåйді. Еêіíші тоï жаíды жәíå жаíñыз таáиғаттың 
áайлаíыñыí мәлімåт ïåí мыñалдар êåлтіріï êөрñåтåді. 
«Музыêаíттар» тоáы таáиғаттың êомïозиторлар шы-
ғар машылығыíа áåрåтіí әñåріíå жәíå музыêа мåí таáи-
ғаттың áайлаíыñыíа түñіíіê áåрåді.

Үш тоïтың орыíдайтыí ñоңғы таïñырмаñы – таáиғат 
ïåí музыêаíың áір-áірімåí áайлаíыñыí мыñалдар 
êåлтірå отырыï, дәлåлдåï түñіíдіру.

Т А Б И Ғ А Т Ә У Е Н І
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Табиғатқа қатысты: қоршағаí орта, жаí-жаí-
уарлар, өñімдіêтåр, жåр, ауа, êүí мåí түí, ай мåí 
жұлдыздар, ñу, өзåíдåр мåí êөлдåр, таулар мåí 
дала, ормаí жәíå адам. Олар жаíды жәíå жаíñыз 
таáиғатқа áөліíåді.

Жанды жәíå жансыз таáиғат áір-áірімåí тығыз 
áайлаíыñты áолады. Сåáåáі жаí-жаíуарлар, өñім-
діêтåр жәíå адамíың өзі êүí, жылу, ñу, ауа áолма-
ñа өмір ñүрå алмайды.

Табиғатқа қатысты емес: адамíың қолымåí жа- 
 ñа лғаí заттар (мысалы, музыêалық аñïаïтар, музы-
êалық шығармалар, әíдåр).

 •	 Сурåттåрді аíықтаï қара. Қай ñурåттåр таáиғат құ  áы  лыñ-
тарыí, ал қай ñурåттåр адам қолымåí жаñалғаí  музы êалық 
аñïаïтарды áåйíåлåйді?

?!

•	 Адам жаñағаí музыêалық аñïаïтар мåí íота жазáаларыí 
та áиғи заттарға жатқызуға áола ма?

•	 Таáиғат ïåí музыêаíың áайлаíыñыí таáиғатқа арíалғаí 
әíдåр мåí түрлі музыêалық шығармалар арқылы êөругå 
бола ма?

•	 Музыêалық аñïаïтар таáиғат құáылыñтарыíың дыáыñта-
рыí ñала ала ма?

Все учебники Казахстана на OKULYK.KZ

*Книга предоставлена исключительно в образовательных целях  
согласно Приказа Министра образования и науки Республики Казахстан от 17 мая 2019 года № 217



9

4-тапсырма. Тыңдау. Талдау. 

Қазақ жері

(«Тұран» этнофольклорлық ансамблінің  
орындауынан үзінді)

	 •	 Шығарма орыíдалғаíда êөз алдыңа íåíі åлåñтåттің?
	 •	 Қаíдай аñïаïтардың дыáыñыí åñтідің? Сурåттåрдåí та- 

     уыï ал. 

?!

•	 Аñïаïтар таáиғаттың қаíдай êөріíіñтåріí áåйíåлåйді? Тү-
ñіí гå íіңді айтыï áåр.

•	 Аñïаï дыáыñтарыíың айырмашылығы íåдå?
•	 Аñïаï дыáыñыíың шығуы íåмåí áайлаíыñты?
•	 Еêіíші ñыíыïта ñåí тåмáр (дыáыñ áояуы), рåгиñтр туралы 

түñіíіê алғаí áолатыíñың. Еñіңå түñір.

Регистр – музыêалық аñïаïтардың íåмåñå әíші 
дауыñыíың áåлгілі áір áиіê тіêтå орíалаñқаí дыáыñ 
диаïазоíыíың áөлігі: жоға ры, ортаíғы, төмåí. 

Тембр – дыáыñ áояуы (ñаïаñы).

шаңқоáыз 

жåтігåí 

домáыра 

даáыл

дауылïаз 

ñыáызғы қоáыз 
даңғыра
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5-тапсырма. Әíді үйрåíу. 

Кемпірқосақ

Өлеңін жазған: А. Асылбек    Әнін жазған: Ә. Бүшікова

?!

 Æаңáыр жауыï, áаñылды,
 Күííің êөзі ашылды.
 Өзåí, êөлдің үñтіíå
 Кåмïірқоñақ аñылды.

 Қайырмасы: 

 Қызыл түñі қызғалдақтай, 
 Сары түñі ñарғалдақтай, 
 Көгілдірі êөê аñïаíдай, 
 Көгі жайлау жараñқаíдай, 
 Ел қызыға қараñқаíдай,
 Кåмïірқоñақ ғажаï қаíдай?!

 1. Әííің áіріíші шумағы мåí қайырмаñыí мұғалім қойғаí 
талаïтар áойыíша үйрåí.

 2. Оíы мәíåрлåï, әдåмі айтуға тырыñ.
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 3. Әííің ырғағыí шаïалағыңмåí ақырыí ñүйåмåлдå.
 4. Әí туралы өз ïіêіріңді айт.

6-тапсырма. Суырыïñалма.

«Көңілді кемпірқосақ»

(суырыпсалма ойын)

Ойынның шарты. Тоïтық жұмыñ. Өз тоáыңмåí áіргå 
мыíа тақïаққа до, ми, соль íоталарыí ïайдалаíыï, 
қараïайым áір жол әуåí құраñтыр. Оíы тақïақтың әр 
жолыíа ïайдалаí. 

Күí êүрêірåï аñïаíда,
Найзағай êөêтå ойíады.
Æåл áұлтты алыï қашқаíда,
Кåмïірқоñақ жайíады.

Мазмұíыíа қарай êөрêåмдåуіш құралдарды (åê ïіí, 
ырғақ, дыáыñ áиіêтігі, фортå, ïиаíо ñияқты диíами-
êалық áåлгілåрді) ïайдалаí. Көтåріңêі êөңіл êүйдå мә-
íåрлåï, әдåмі орыíда, шулы аñïаïтармåí ñүйåмåлдå.

7-тапсырма. Бағалау.

 Ойыííың шарты áойыíша тақïақты құраñтырғаí әуåíің-
мåí қоñыï орыíда. 

 Мына сұрақтарға жауап бер: 
	 •	 Әуåí шығарғаí êåздå қаíдай êåдåргілåр áолды? 
	 •	 Өз таíыñтырылымыңды қалай жақñартар åдің?

     Музыкадағы жанды табиғат көріністері

1-тапсырма. Әңгімåлåñу.

 Мына сұрақтарға жауап бер:
 •	 Таáиғат адамға қалай әñåр åтåді?
 •	 Таáиғаттаí қаíдай дыáыñтарды åñтугå áолады? 
 •	 Сазñырíай мåí ñыáызғы ñияқты үр лå мå лі музыêалық 

аñïаïтар таáиғат дыáыñтарыí ñала ала ма? 

2-сабақ

?!

?!
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2-тапсырма. Тыңдау. Ақïарат іздåу. Орыíдау.

 •	 Сыáызғы мåí ñазñырíай аñïаïтарыíың дыáыñталуыí 
тыңда.

 •	 Сыáызғы, ñазñырíай аñïаïтарыíың үíімåí қаíдай таáиғи 
құáылыñтарды áåйíåлåугå áолады дåï ойлайñың?

 •	 Оñы аñïаïтардың үíімåí қаíдай жаíды таáиғат дыáыñта-
рыí дыáыñтауға (êөрñåтугå) áолады?

Сыбызғы аспабы

(Шоғанбай. «Ұлар» күйінен үзінді)
Авторы: А. Құдайбергенов 

?!

Сыбызғы – үрлåмåлі аñïаï. 
Қамыñтаí íåмåñå ағаштаí жаñалады.

Сыбызғы

(қысқа қайырым)

Өлеңін жазған: А. Асылбек  Әнін жазған: А. Исағұлова

Қамыñ, қурай, ағаштаí
Түтіêшå áоï ыñылғаí.
Үрлåмåлі, ойықты,
Дыáыñы íәзіê ñызылғаí.

Сазсырнай аспабы

(«Балдырған» күйінен үзінді)

Авторы: А. Құдайбергенов 

Сазсырнай – үрлåмåлі аñïаï. 
Күйдірілгåí ñазáалшықтаí жаñалады.
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3-тапсырма. Тыңдау, орыíдау жәíå талдау.

 Сыáызғы, ñазñырíай аñïаïтарыíың íәзіê да-
уыñы талай  адамды таңғалдырғаí. Оларға арíайы өлåң-
тақïақ тар, жұмáақ жәíå әíдåр шығарылғаí. Солар дың 
áірі – «Сыáызғы, ñазñырíай» әíі.

Сыбызғы, сазсырнай

Өлеңін жазған: Ш. Сариев Әнін жазған: В. Питерцев

Өзіңмåí ñырлаñам, жүрåгім, жырлашы,
Сыáызғы, ñазñырíай, үíіí ñåí тыңдашы.

Қайырмасы:

Æұлдыздар тамñаíғаí, êåудåмдå қаíша армаí.
Сызылтыï әí ñалам, áақытыí азñыíáай.
Сåí дåñå, жүрåгім-ай, ñыáызғы, ñазñырíай.

 •	 Әíді мұқият тыңда, ñөзіíå, әуåíіíå êөңіл áөл. Әí адам 
áойыíдағы қаíдай ñåзімді оятады?

 •	 Әííің шумағыí үйрåí, мәíåрлåï орыíдауға тырыñ.
 •	 Бұл әíдå жаíды таáиғат қалай ñиïатталғаí?
 •	 Әíді орыíдағаíда қаíдай êөрêåмдåуіш құралдарды ïай-

далаíар åдің?

4-тапсырма. Тыңдау жәíå талдау. 

Бұлбұл

 Биáігүл Төлåгåíоваíың орыíдауыíдағы Л. Хамидидің «Бұл -
áұл» әíіí тыңда.

 •	 Әíшіíің орыíдауыíда қаíдай жаíды таáиғат áåйíåñіí 
(да уыñыí) êөз алдыңа åлåñтåтугå áолады?

 •	 Орыíдаушы әííің êөңіл êүйіí íå арқылы жåтêізіï тұр?

?!

?!
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5-тапсырма. Суырыïñалма. Таíыñтыру. 

«Жанды табиғат көрмесі»

(суырыпсалма ойын)

Ойынның шарты. Сурåттåрдå áåрілгåí жаíды та-
áи ғат êөріíіñтåріí өз дауыñыңмåí, шулы аñïаïтар 
íå мåñå дåíå қи мылдары (ïаíтомима, áи жәíå т.á.) 
арқылы êөрñåт. Тоïïåí ақылдаñыï, таíыñ тырылымға 
дайыíдал.

 Æұмыñыңды ñыíыïтаñтарыңмåí ортаға ñал:

 •	 Сурåттåрді өзіңå таíыñ қаíдай музыêалық аñïаïтар ар-
қылы áåйíåлåугå áолады? Мыñалы: ñазñырíай, ñы áыз ғы, 
қоáыз, шаңқоáыз, домáыра, даңғыра жәíå áаñқа да та íыñ 
аñïаïтар. Түñіíгåíіңді айтыï áåр.

 •	 Сурåттåгі áåйíåгå лайықты дауыñты өз дауыñыңмåí íåмå-
ñå шулы жәíå áаñқа да музыêалық аñïаïтардың êөмåгімåí 
êåлтіріï êөрñåт. 

?!
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     Музыкадағы жанды табиғат көріністері

(жалғасы)

1-тапсырма. Тыңдау. Талдау.

Япур-ай («Япыр-ай»)

(қазақтың халық әні)

3-сабақ

Æаз áолñа, жарқырағаí êөлдің áåті-ау,
Көгåріï êөріíåді, яïур-ай, алыñ шåті-ау.
Дірілдåï толқыí áаñқаí мөлдір ñуыí-ау, 
Шайқайды жаñ áаладай, яïур-ай, жåлдің лåáі-ай.

 Бåйíåтаñïадаí «Яïур-ай» әíіí әíші, êомïозитор Бåêáолат 
Тілåухаííың орыíдауыíда тыңда жәíå êөрêåм áåйíåêөрі-
íіñтåрді êөр.

 •	 Әí қалай орыíдалыï тұр? (тåз, áаяу, орташа, êåң тыíыñ-
ïåí, ñозылыңқы íåмåñå жігåрлі т.á.) 

 •	 Әí орыíдалу áарыñыíда êөңіл êүй өзгåрå мå? 
 •	 Әíді тыңдау áарыñыíда êөз алдыңа íå åлåñтåтåñің? 
 •	 Әíді тыңдағаíда, мүмêіíдігіíшå, іштåй қоñылыï, мәíåр-

лåï айтуға тырыñ.  

?!
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2-тапсырма. Әíді орыíдау. 

Көңілді саяхат 

Өлеңін жазған: А. Асылбек    Әнін жазған: Ә. Бүшікова

 Па-ïаï! Па-ïаï!      
 Мұрíы áар, êөзі áар,   
 Айтқаíыңды тåз ұғар.   
 Мәшиíåміз êөңілді,    
 Аралайық өңірді.     
 Зау-ла! Зау-ла!

 Қайырмасы: Мәшиíåміз ыңғайлы,
  Айтқаíыңды тыңдайды.
  Кәíå, міíåйіê, жүрåйіê,  
  Мәшиíåміз зырлайды.
  Па-ïаï! Па-ïаï!

 Әíді мұқият тыңдаï, өз ïіêіріңді айт. 
 •	 Әí қаíдай êөңіл êүйді áілдірåді? ?!
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 •	 Әííің êөңіл êүйіíå қараï, ñыíыïïåí áіргå мәíåрлåï айту-
ға тырыñ.

3-тапсырма. Тыңдау. Зåрттåу.

Табиғаттың музыкалық бейнелері

(виртуалды ойын)

Ойынның шарты. Оқушылар тоïқа áөліíіï, зåрттåу 
жүргізåді. Үш музыêалық шығармаíы áåйíåтаñïадаí 
рåттіліêïåí тыңдайды (154-бет), одаí êåйіí талдай-
ды. Талаï áойыíша, орыíдалу áарыñыíда музыêалық 
шығармаíың аты аталмай, тåê íөмірі ғаíа аталады. 

Әр тоï áарлық шығармаларды тыңдаï áолғаí ñоң, 
әрқайñыñыíа өздåрі ат қояды жәíå мазмұíыíа түñіíіê 
áåрåді. Соíдай-ақ қаíдай аñïаïтарда орыíдалғаíыí 
 айтады. Бұл жұмыñ таíыñтырылым түріíдå өтåді жәíå 
áағалаíады.

Табиғатты аялайық!

1-тапсырма. Тыңдау жәíå талдау.

 Қазір áіздің Қазақñтаíда эêология жәíå таáи-
ғатты қорғау тақырыáы – êөêåйêåñті мәñåлåлåрдің áірі. 
Ол тåлåрадиода, ғаламтор жåліñіíдå, халықтың орта-
ñыíда жаí-жақты талдаíыï жатыр. 

Сåíі дå áұл мәñåлå толғаíдыруы тиіñ. Сåáåáі ñåí туғаí 
жåріңíің таáиғатыí қорғауға оñы жаñтаí áаñтаï дайыí 
áолуың êåрåê. Оñы тақырыïқа áайлаíыñты ñыíыïïåí 
áіргå áåйíåтаñïаíы тамашала.

4-сабақ

 •	 Әííің êөңіл êүйіí қаíдай түñтåрмåí áояр åдің? Төмåíдåгі 
түñтåрдåí қалағаíыңды êөрñåтіï, түñіíігіңді айтыï áåр.

2–3446
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Қазақстан экологиясы

 Бåйíåтаñïа авторы – мåêтåï оқушыñы Махмұтова Гүлзат. 

 Мына сұрақ тарға жауап бер:
 •	 Бåйíåтаñïада автор қаíдай мәñåлåíі êөтåргåí?
 •	 Қаíдай êөріíіñтåр ñåíі қатты ойлаíдырды, толғаíдырды?
 •	 Сåí туғаí жåріңді êөрêåйту үшіí қазірдåí áаñтаï қаíдай 

жұмыñтар жаñар åдің? Піêіріңді айт.
 •	 Өз Отаíыíа, жåріíå дåгåí ñүйіñïåíшіліêті музыêа арқы-

лы êөрñåтугå áола ма?

Отан-Ана

(үзінді)

Өлеңін жазған: Т. Молдағалиев  Әнін жазған: Қ. Шілдебаев

Æåрім құлïырды, áарыí áåрåм дåï,
Елім жаñаï-ау жатыр åрåí åңáåê.
Ырыñымыз таñыï жатыр,
Алға áаñтық жåдåлдåï.

?!
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Қайырмасы: 

Æайíаï өмір, жұлдыз êөгіíдå
Тұр ғой жарқыраï.
Көңіл êөзді êөï арáайды,
Қиялымды түгåл тартыï аï.

 Әííің әуåíіí åñêå алыï, өлåңіí қайталаï оқы. 
 Мына сұрақтарға жауап бер:
 •	 Нåгå авторлар әíді «Отаí-Аíа» дåï атағаí?
 •	 Әíдå таáиғаттың қаíдай êөріíіñтåрі áåйíåлåíåді?
 •	 Әуåíі қаíдай åêïіíдå жәíå қаíдай ñåзіммåí орыíдалады?
Бåрілгåí ñөздåрдåí дұрыñыí таï.

 толғаíдырыï ñүйіñïåí-
шіліêïåí

аñықïай жылдам ñырлаñ-
тықïåí

2-тапсырма. Зåрттåу. Талдау.

 Сыíыïïåí áіргå әííің åêіíші шумағыí әуåíімåí қоñыï, 
ñåзіммåí мәíåрлåï орыíдаңдар. Мына сұраққа жауап бер:

 •	 Комïозитор әíдå қаíдай музыêалық êөрêåмдåуіш құрал-
дарды қолдаíды? 2-ñыíыïта өтêåí êөрêåмдåуіш құралдарды 
åñіңå түñір.

Музыêалық êөрêåмдåуіш құралдар қатарыíа 
штрих тар (нем. strich – cызықша) да жатады.  

Штрих дåгåíіміз – дыáыñты әртүрлі шығару тәñілі. 
Бір дыáыñ íåмåñå áірíåшå дыáыñ қатары әртүрлі тәñіл-
мåí шығарылады. Дыáыñты үзáåй жалғаñтырыï, әр 
ды áыñ ты áөлåê әрі үзіï-үзіï шығаруға áолады. Бұл ды -
áыñты әртүрлі шығару тәñілдåрі штрих дåï  аталады.

•	Легато (итал. legato – «байланыс») – дыáыñтар 
үзáåй жалғаñыï, áайлаíыñқаí түрдå орыíдалады, 
íота жазылымыíда лигамåí áåлгілåíåді. – 1-үлгі.

•	Нонлегато (итал. nonlegato – «бөлек») – әр дыáыñ 
áөлåê орыíдалады, íота жазылымыíда áåлгіñі жоқ. –  
2-үлгі.

?!

?!
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•	Стаккато (итал. staccato «үзіп») дыáыñтар үзі-
ліï, қыñқаша түрдå орыíдалады, íота жазылымыíда 
íота íың үñтіíå íå аñтыíа íүêтå қойылады. – 3-үлгі.

Жазылу түрлерінің үлгісі:

 1. 2. 3.

•	 Үлгігå қараï, ñыíыïïåí áіргå штрихтарды орыíда.
•	 Тақырыï áойыíша тыңдағаí жәíå үйрåíгåí «Сыáызғы, ñаз-

ñырíай», «Көңілді ñаяхат», «Яïур-ай», «Отаí- Аíа» әíдåрі 
қаíдай шрихтармåí орыíдалады?

3-тапсырма. Әíді орыíдау.

Табиғатым

Өлеңін жазған: А. Асылбек    Әнін жазған: Ә. Бүшікова

?!
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1. Алтыí ұя – таáиғатым, áåñігім,
 Сåíдå алғаш аштым өмір åñігіí,
 Шырағымñың, жыр-әíімñің.

 Қайырмасы:

 О, адамдар, таáиғатты қорғаңдар:
 Өзåí, êөлдåр, аñқар таулар, ормаíдар –
 Туғаí жåрім, думаí åлім.

2. Байтақ далам – тіршілігім, тыíыñым,
 Шалқар áайлық, ñарқылмайтыí ырыñым,
 Алтыí таңым, жарқыí әíім.

 Қайырмасы.

3. Æарқыí жазым – таáиғатым, жайлауым,
 Гүл áағыíда ñаíдуғаштай ñайрауым,
 Әí тыíáаñыí, åл тыңдаñыí.

 Қайырмасы.

 •			Әíді үйрåí.
 •	 Әííің мазмұíыíа êөңіл áөл. Әíдå қаíдай мәñåлå айтылғаí?
 •	 Сåí áұл мәñåлåíі шåшугå дайыíñың áа?

4-тапсырма. Шығармашылық ойыí.

«Табиғатты аялайық!»

(ойын)

Ойынның шарты. Оқушылар «Таáиғатты аялайық» 
тақырыáыíа арíалғаí áåйíåжазáаíы êөрåді. Әр тоï «Та -
áи ғатты áіргå аялайық!» дåгåí үндеу ñөзгå әуåí шығарады. 
Таáиғат қорғауға áайлаíыñты шағыí жоñ ïар құрыï, та-
íыñтырылым жаñайды жәíå қорғайды. Æоñïармåí та-
íыñтыру áарыñыíда ñаáақтарда өтêåí әуåí мåí әíдåрді 
íåғұр лым êөáірåê ïайдалаíñа, ñол тоï жåңіñêå жåтåді.

?!
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БІЛІМІҢДІ ТЕКСЕР

І. Тапсырмаларды орында

1. Сұрақтардың дұрыñ жауаáыí таï.

Сұрақ Жауап
1. Таáиғат дåгåíіміз 

íå?
1 Өñімдіêтåр, құдық, жåр, ағаш
2 Бұлақ, êөïір, жåр, өзåí, шөï
3 Æаí-жаíуарлар, өñімдіêтåр, жåр, 

ñу, адам

2. Тåмáр дåгåíді қалай 
түñіíåñің?

1 Дыáыñ ñаïаñыí (áояуыí) êөрñå тåтіí 
ұғым

2 Таáиғаттың дыáыñ шығару түрі
3 Күй тартудың тәñілі

3. Қаíдай рåгиñтр-
лåрді áілåñің?

1 Еêïіíді
2 Æоғарғы, ортаíғы, төмåíгі
3 Әртүрлі

4. Сыáызғы аñïаáы 
íåдåí жаñалады?

1 Қамыñтаí íåмåñå ағаштаí жаñалады
2 Тåмірдåí
3 Сазáалшықтаí жаñалады

5. Сазñырíай аñïаáы 
íåдåí жаñалады?

1 Ағаштаí
2 Қатты áаñылғаí қағаздаí
3 Күйдірілгåí ñазáалшықтаí жаñа-

лады

6. «Штрих» дåгåíді 
қалай түñіíåñің?

1 Дыáыñ шығару тәñілі
2 Музыêа түрі
3 Музыêалық аñïаï

7. «Яïур-ай» дåгåí ñөз 
íåíі áілдірåді?

1 Қазақтың халық әíі

2 Қазақтың халық êүйі
3 Көлдің әñåм áåйíåñіíå таңғалыï 

айтылғаí ñөз
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2. «Кåмïірқоñақ» әíіíің қайырмаñыíдағы êөï íүêтåíің ор-
íыíа êåрåêті ñөздåрді қойыï, дәïтåріңå жаз.

Қызыл түñі ... ,
... түñі ñарғалдақтай,
Көгілдірі êөê ... ,
Көгі ... жараñқаíдай,
Ел қызыға ... ,
... ғажаï қаíдай?!

 
3. «Көңілді ñаяхат» әíіíің åêіíші шумағыíдағы êөï íүêтåíің 

орíыíа êåрåêті ñөздåрді қойыï, дәïтåріңå жаз.

Міíіңдåр, ...,
... êөңілдåр.
Туғаí жåрдің ...
... êөріңдåр.
Зау-ла! ...!

4. «Сыáызғы» қыñқа қайырымыíдағы êөï íүêтåíің орíыíа 
êå рåêті ñөздåрді қойыï, дәïтåріңå жаз.

... , қурай, ағаштаí
Түтіêшå áоï ... .
Үрлåмåлі, ... ,
Дыáыñы ... ñызылғаí.
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ЖАқсЫДАН үйреН, 
ЖАмАННАН ЖИреН

Әдåïтіліê – адамдықтың
áåлгіñі.

 (Мәтел)
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ЖАқсЫДАН үйреН, 
ЖАмАННАН ЖИреН

ЖАқсЫДАН үйреН, 
ЖАмАННАН ЖИреН

2

Бөлімнен:

•	 лад (үйлåñім) ұғымыí;
•	 музыêадағы êөңіл êүйді ñåзіíуді (мажор- 
 миíорлық ладтар);
•	 мажор-миíорлық ладтарды ñалыñтыруды;
•	 музыêадағы қарама-қарñылықты ажы-    
 ра  туды (êөңілді-мұңды, тåз-áаяу, фортå- 
 ïиаíо);
•	 халық әíіí, тåрмåíі, айтыñты орыíдауды

                үйренесің.

Музыкалық сауат:

•	 музыêалық лад;
•	 мажор;
•	 миíор;
•	 жартылық íота;
•	 ля, си íоталары;
•	 тåрмåші.

Терминдер мен ұғымдар:

•	 жаíр – жаíр – genre;
•	 қарама-қарñылық – êоíтраñт – contrast;
•	 мажор – мажор – major;
•	 миíор – миíор – minor;
•	 êөңілді – вåñåло – funny;
•	 мұңды – груñтíо – sad.
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Музыкадағы көңіл күй 

1-тапсырма. Сыíыïта талқылау. 

5-сабақ

	 •	 Бåрілгåí ñурåттåрдåгі оқушылардың іñ-әрåêåтіí қалай 
áаға лар åдің (дұрыñ, áұрыñ, жақñы, жамаí)?

	 •	 Өзіңді оñы оқушылардың орíыíа қойыï êөр. Мұíдай 
жағ  дайда ñåí íå іñтåр åдің? 

	 •	 Оқушылардың іñ-әрåêåттåріíå қарай ñурåттåрді жұïïåí 
áіріêтір.

	 •	 Өмірдå жақñыдаí үйрåíåтіí, жамаííаí жирåíåтіí қаíдай 
мыñалдар êåлтірåр åдің? 

Байқайñың áа, өмірдің áәрі қарама-қарñылық-
таí тұрады: êүí – түí, ақ – қара, жақñылық – жа-
маíдық, жаз – қыñ. Қарама-қарñылық музыêа да 
да êåздåñåді. Мыñалы, êөңілді – мұңды, тåз – áаяу, 
фортå – ïиаíо.

?!
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2-тапсырма. Музыêа тыңдау жәíå талдау.

Жүгіріп шықтым белеске

(қазақтың халық әні)

 Аққу êөлдåí ұшады шаңырқаíыï, ай-хой,
 Еñтігåí жұрт әíімді таңырқағаí, хәләулім-ай.
 Ойыí-тойда азырақ өлåң айтыï, 
 Көтåрåйіê êөңілді жаáырқағаí, хәләулім-ай.

 Қайырмасы:

 Æүгіріï шықтым áåлåñêå,
 Бåлåñ жақыí åмåñ ïå?!
 Оñы отырғаí отырыñ 
 Бір ғаíиáåт åмåñ ïå-ай?!

 •	«Æүгіріï шықтым áåлåñêå» халық әíіíің әуåíіí тыңда. 
	 •	 Әí әуåíі ñағаí қаíдай êөңіл êүй ñыйлады (қуаíышты, 

мұңды, êөңілді, êөңілñіз)?
 •	 «Æүгіріï шықтым áåлåñêå» халық әíі қаíша музыêалық 

áөлімíåí тұрады (шумақ, қайырма, шумақ-қайырма)?
	 •	 Бåйíåтаñïадаí «Æүгіріï шықтым áåлåñêå» халық әíіíің 

толық íұñқаñыí тыңда, алғаí әñåріңмåí áөліñ.

?!

?!

3-тапсырма. Әí үйрåíу.

 •	 «Æүгіріï шықтым áåлåñêå» әíіíің қа йыр  маñыí үйрåí.
	 •	 Әíді êөңілді, қуаíышты êүйдå орыíда. 
	 •	 Көңілді орыíдалатыí өзіңå таíыñ әíдåрді åñіңå түñір.

Қуаíышты êөңіл êүй ñыйлайтыí музыêаíы ма-
жор дåï атайды. Мажор «êөңілді, қуаíышты» дå-
гåí мағыíаíы áілдірåді. «Æүгіріï шықтым áåлåñ-
êå» қа зақтың халық әíі мажорлы ладта жазылғаí. 
Лад дåгåíіміз – дыáыñтардың өзара үйлåñімділігі  
(жараñымдылығы).
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	 •	 Бåрілгåí әíдåр қаíдай êөңіл êүйдå (êөңілді-мұңды) орыí-
далады?

«Кåмïірқоñақ» «Көңілді 
ñаяхат»

«Болайықшы 
оñыíдай»

«Кåл, 
áилåйіê!»

4-тапсырма. Орыíдау жәíå ñуырыïñалма.

Ән сайыс

(ойын)

Æүгіріï шықтым áåлåñêå,
Бåлåñ жақыí åмåñ ïå?!
Оñы отырғаí отырыñ 
Бір ғаíиáåт åмåñ ïå-ай! 

Ойынның шарты:

Еêі тоïқа áөліíіңдåр. Әр тоï өзіíің дирижёріí ñай-
лайды. Дирижёр өз тоáыíың әí тармақтарыíың қарама-
қарñылықта (қатты – ақырыí, áаяу – тåз) орыíдалуыí 
қадағалайды. 

1-ойын (қатты-ақырын)

•	 1-топ – әííің áіріíші, үшіíші тармақтарыí қатты 
дауыñтаï (forte) орыíдайды.

•	 2-топ – әííің åêіíші, төртіíші тармақтарыí ақырыí 
(piano) орыíдайды.

2-ойын (тез-баяу)

•	 1-топ – әííің áіріíші, үшіíші тармақтарыí тåз 
орыíдайды.

•	 2-топ – әííің åêіíші, төртіíші тармақтарыí áаяу 
орыí дайды.

5-тапсырма. Таíыñтыру жәíå áағалау.

•	 Тоïтық орыíдауларды ñалыñтыр, áағала.
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    Музыкадағы көңіл күй (мұңды)

(жалғасы) 

 1-тапсырма. Тыңдау жәíå талдау. 

Елім-ай

(қазақтың халық әні)

6-сабақ

 1723 жылы áåйқам жатқаí қазақ åліíå жоң-
ғарлар тұтқиылдаí шаáуыл жаñаï, аяуñыз қырды. Қа-
зақ тарихыíда áұл – «Ақтаáаí шұáырыíды» дåï атал-
ғаí аñа қаñірåтті áоñқыíшылық êåзåң. Қазақтың халық 
әíі «Елім-ай» да оñы тұñта туғаí, халқымыздың мұң-
зарыí жåтêізгåí тарихи әí.

 •	 Сурåт ïåí áåйíåтаñïадағы тарихи êåзåң туралы ïіêіріңді 
ортаға ñал.

 •	 Нåліêтåí áұл êåзåңді «Ақтаáаí шұáырыíды» дåï атайды?  
	 •	 Әí ñурåт ïåí áåйíåтаñïадағы êөріíіñтåрді қаíдай әуåí ар-

қылы жåтêізді (қаһарлы, жігåрлі, мұңды, зарлы)?

?!
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?!

2-тапсырма. Әí үйрåíу.

Елім-ай

(қазақтың халық әні)

1. Қаратаудың áаñыíаí êөш êåлåді,
 Көшêåí ñайыí áір тайлақ áоñ êåлåді.
 Елім-ай, åлім-ай.

2. Ел-жұртыíаí айырылғаí жамаí åêåí,
 Еêі êөздåí мөлтілдåï жаñ êåлåді.
 Елім-ай, åлім-ай.

 •	 «Елім-ай» халық әíіíің мәтіíіíå íазар аудар, әуåíіí 
үйрåí.

 •	 «Елім-ай» әíі íåшå музыêалық áөлімíåí тұрады (шумақ, 
шумақ-қайырма)?

	 •	 «Көшêåí ñайыí áір тайлақ áоñ êåлåді» дåгåí өлåң жол-
дарыíың мазмұíыí қалай түñіíåñің?

«Елім-ай» әíі миíорлы ладта жазылғаí. Ми-
нор дåгåíіміз көңілсіз, мұңды дåгåí мағыíаíы 
áілдірåді. Миíорлық ладта êөтåріңêі êөңіл êүйді 
ñиïаттайтыí әíдåр дå êåздåñåді. Мыñалы: «Күміñ 
құмғаí-ай», «Қоғалы-ай» қазақтың халық әíдåрі.  

3-тапсырма. Орыíдау. 

	 •	 «Елім-ай» әíіíің алғашқы өлåң жолыí íотамåí орыíда.
	 •	 Әíдåгі ля, си төрттіê íоталарыíың жазылуыíа êөңіл áөл.

Әуåííің ñоңғы íотаñы жартылық íо та – . 
Æартылық íотаíың ұзақтығы 1-åу, 2-åу дåï ñаíа-
лады.

?!
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4-тапсырма. Таíыñтыру. 

•	 Бåрілгåí әíдåр қаíдай ладта жазылғаí?

«Æүгіріï шықтым 
áåлåñêå»

«Сыáызғы, 
ñазñырíай»

«Елім-ай» «Кåмïір-  

қоñақ»

•	 Сыíыïтаñтарыңмåí áіргå мажор жәíå минор ладтарыíда ғы 
өзіңå таíыñ әíдåрді орыíдаï, таíыñтыр.

 Музыêалық өíåрдің өзің áілåтіí (әí, êүй, áи) 
жәíå алдағы ñаáақтарда таíыñатыí áаñқа түрлåрі дå 
áар. Өíåрдің оñыíдай áірíåшå түргå áөліíуіí жанр дåï 
атайды. Æаíр (genre) фраíцуз тіліíåí аударғаíда түр, 
тек дåгåí мағыíаíы áілдірåді.

 •	 Сурåттåгі ñахíада қаíдай музыêалық өíåрдің жаíрлары 
êөрñåтілгåí?

	 •	 Тåрмå жаíры туралы íå áілåñің? 

7-сабақ

?!

Терме – нақыл, өсиет

1-тапсырма. Сыíыïта талқылау.
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2-тапсырма. Орыíдау.

Жақсы менен жаман 
(терме)

А. Рахметов
Æақñы адамíың жалïыға             
Æарқыí áолар қаáағы.
Кåудåñіíå ñыйғызар
Байтақ жатқаí далаíы.
Æаáырқағаí жаí êөрñå,
Оларға қамқор áолады.
Еңáåêêå әр êåз ұмтылыï,
Уәдåñіíдå тұрады.
Оñыíдай жақñы адамды
Көргåíдåр мақтаï жырлайды.

Æамаí адамíың жалïыға
Ашылмайды қаáағы,
Көңілі тар, қызғаíшақ,
Көрå алмайды áаñқаíы.
Æаáырқағаí жаí êөрñå, 
Өз ïайдаñыí ойлайды.
Өтіріê, ұрлық, алдаумåí,
Æамаí жолды таңдайды.
Айтыңдаршы өздåрің, 
Мұíдайды êімдåр мақтайды!? 

 •	 Тåрмåдå адам áойыíдағы қаíдай жамаí жәíå жақñы 
қаñи åттåр аталғаí?

	 •	 Тåрмåíі әуåíімåí орыíда. 
	 •	 Қалай ойлайñың, áұл тåрмåдå íåгå áаñа êөңіл áөліíгåí? 

?!

«Терме» атауы қазақтың «åң аñыл, åң мәíді íа-
қыл, өñиåт ñөздåріí тåріï айту» дåгåí мағыíаíы 
áілдірå ді. Тåрмåíі әуåíгå қоñыï айтады жәíå оíы 
орыíдаушыíы термеші дåï атайды. Әдåттå тåрмåші 
әуåíді өзі таңдайды.
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Әуåíіíå мå әлдå ñөзіíå мå? 
	 •	 Тåрмåдå әíдåгідåй қайырма êåздåñті мå?
 •	 Тåрмå жаíрыíың әí жаíрыíаí åрåêшåлігі íåдå?

3-тапсырма. Музыêа тыңдау жәíå талдау.

Ата-ананың қадірі

(үзінді)           
Майлықожаның термесі

Атаñы жақñы қаíдай-ды,
Пåрзåíт қамыí ойлайды.
Пåрзåíтім адам áолñыí дåï,
Қылығыíа тоймайды.
Аíаñы жақñы қаíдай-ды,
Қамқорлығы таудай-ды.
Қалқам дåï шықñа алдыңíаí
Кåудåңдå қайғы қалмайды...

 •	 Бåйíåтаñïадағы Майлықожаíың тåрмåñіí åêі орыíдау-
шы íың íұñқаñыíда тыңда.

	 •	 Тåрмåдå ата-аíаíың áалаға қамқорлығы қа лай áаяí дал-
ғаí? Сыíыïтаñтарыңмåí áіргå ïіêіріңді ортаға ñал.

	 •	 Тåрмå домáыра, қоáыз, ñырíай (áаяí) íåмåñå эñтрадалық 
ñүйåмåлдåудå орыíдалады. Сағаí тыңдағаí тåрмåíің қай 
íұñқаñы ұíады?

4-тапсырма. Өлåң құраñтыру. 

 1. Өлåңíің мазмұíы мåí ұйқаñыíа қарай ñөздåріí қой.

Үлгі:
Æақñы áала қаíдай-ды,   
Саáағыíаí ... (áолмайды, қалмайды, áармайды, алдайды).
Æамаí áала ñаáаққа 
Ауырдым дåï ... (áолмайды, қалмайды, áармайды, алдайды).

 2. Сыíыïтаñтарыңмåí áіргå åêі тоïқа áөліíіï, оқушылардың 
жақñы жәíå жамаí жақтарыí ñиïаттайтыí өлåң құраñтыр.

5-тапсырма. Таíыñтыру жәíå áағалау.

Әрáір тоï өзіíің шығарғаí өлåң жолдарыí таíыñты-
рады, áіріíå-áірі áаға áåрåді.

?!

3–3446
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Айтыс – сөз сайысы

1-тапсырма. Талқылау. 

8-сабақ

 Сåí қазақтың айтыñ өíåрі туралы åñтігåí áоларñың. Су-
рåтêå жәíå áåйíåтаñïаға қараï, айтыñ туралы өз ïіêіріңді 
ортаға ñал. Айтыñ жаíрыí ñиïаттауда мыíа тірåê ñөздåрді 
қолдаí: сөзжарыс, жұптық сайыс, ақындар, суырыпсалма, 
жеңу-жеңілу. 

?!

Айтыс атауы «айтыñу» дåгåí ñөздåí шыққаí. 
Ол өлåң ñөзáåí жарыñу дåгåí мағыíаíы áілдірåді. 
Айтыñқа таïқыр, áілімді, тåз арада өлåң құ-
раñтыра алатыí ақыíдар қатыñады. Әñåрлі áолу 
үшіí ақыíдар ñөздåріí әуåíгå қоñыï, домáыра аñ-
ïаáымåí ñүйåмåлдåгåí. 

2-тапсырма. Суырыïñалма.

	 •	 «Мåêтåáім мåíің» тақырыáыíа ñуырыïñалма өлåң құра. 
	 •	 Өлåңíің мазмұíы мåí ұйқаñыíа қарай мыíа ñөздåрді 

қой: барғанша, жаңаша, тамаша.

Біздің мåêтåï ... ,
Аñығамыз ... .
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Қамқор áолғаí ұл-қызға 
Ұñтаздары ... .

3-тапсырма. Орыíдау.

Ұл мен қыздың айтысы

?!

Ұлдар: Қыздар:
Кәíå, айтыñты áаñтайық,                 
Ақыíдарға ұқñайық.                      
Æақñы áолñа ñаáағың,                 
Сағаí мақтау таáайыí.                
 Баñтаñақ, áіз дå áаñтайық,

Ақыíдарға ұқñайық.
Айíалайыí қарағым,
Æақñы мåíің ñаáағым.

Ұлдар íåгå шулайды?
Үзіліñтå зулайды,
Таï-таза áолыï жүрмåйді,
Қашаí алға өрлåйді?

Ұлдар ылғи ...
Үзіліñтå ...
Сыíды қаáыл аламыз,
Біз ақылды áаламыз.

	 •	 Қыздар айтыñыí ұлдар жалғаñтырыï аяқтайды.
 •	 Айтыñ әуåíіí «Æүгіріï шықтым áåлåñêå» әíіíің қайыр-

маñыíа ñалыï орыíдаңдар.     

4-тапсырма. Зåрттåу.

 Айтыñтың түрі êөï: ақыíдар айтыñы, қыз áåí 
жігіттің айтыñы, қайым айтыñ, áәдіê айтыñ, жұм áақ 
айтыñ. Сåí åñтімåгåí айтыñтың áір түрі – áәдіê айты-
ñы. Ол халықтың åртåдåгі тұрмыñ-ñалтыíа áайлаíыñты 
шыққаí. Малмåí êүíêөріñ êөріï отырғаí ата-áаáала-
рымыз мал ауруыíың иåñі – áәдіê дåï ойлағаí. Бәдіêті 
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малдаí шығару үшіí үрêітіï, өлåңмåí тауға, ағыí 
ñуға, жåлгå т.á. жаққа «êөш-êөш» дåï êөшіргåí. Кåйіí 
êåлå áұл ñалт ұмытылыï, жаñтардың әзіл-қал жыңыíа 
 айíалды. 

5-тапсырма. Орыíдау. 

«Бәдік» ойыны

1. Барады áәдіê êåтіï-ау, íайзағайға-ау,
 Æарқылдаï, гүрñілдåгåí-ау, íайзағайға-ай.
 Көш, êөш, êөш, êөш.

2. Барады áәдіê êåтіï-ау, аñқар тауға-ау,
 Қар áаñқаí áиіê тауға-ау, áиіê тауға-ай.
 Көш, êөш, êөш, êөш.

	 •	 «Бәдіê» әíіíің әуåíіí үйрåí.
	 •	 «Көш-êөш» ñөздåріí áåрілгåí íоталармåí орыíда. 

 •	 Бәдіêті åêі тоïқа áөліíіï, тау мåí íайзағайға êөшіріңдåр. 
«Көш-êөш» ñөздåріí íайзағайға êөшіргåíдå қыñқа (ñтаê-
êатто), тауға êөшіргåíдå ñозылыңқы орыíда.

 •	 Өзің дå áәдіêті ағыí ñуға, құйыí жåлгå êөшіріï айт. 

6-тапсырма. Таíыñтыру жәíå áағалау.
Сыíыïтаñтарыңмåí áіргå жұмыñыңды таíыñтыр жәíå áағала.

?!

Все учебники Казахстана на OKULYK.KZ

*Книга предоставлена исключительно в образовательных целях  
согласно Приказа Министра образования и науки Республики Казахстан от 17 мая 2019 года № 217



37

9-сабақ  Жақсылық жасай білейік

1-тапсырма. Өлåңді тыңдау. 

Жақсылық көрсем өзімнен
А. Рахметов

Æақñылық êөрñåм өзімíåí,
Æамаíдық êөрñåм өзімíåí.
Æåтåлåр жақñы-жамаíға
Адамíың іñі өзіíåí.
Қолыңíаí êåлñå, ñåí åгåр,
Қиíалғаíға êөмåê áåр.
Æақñылық жаñай áілñåңіз,
Æамаíға êөмåê áåрñåңіз,
Æаñағаí әрáір жақñы іñің
Алдыңíаí шығар, áілñåңіз.

	 •	 «Æақñылық êөрñåм өзімíåí» өлåң жолдарыí мәíåрлåï 
оқы. 

	 •	 Сыíыïтаñтарыңмåí áіргå мазмұíыí талқыла.

2-тапсырма. Орыíдау.

Тоïтық өíåр ñайыñыíа қатыñ, өтêåí ñаáақтағы әí, 
тåрмå, айтыñты қайтала.

Шарты:

1-топ. «Елім-ай» әíіíің тарихыí айтыï, әíді тоïïåí 
áіргå êөрêåмдåï орыíдайды.

Æақñылық жаñағаí адамға, әдåттå «Рақмåт!», 
«Æарайñың!», «Бақытты áол!», «Қатарыңíың алды 
áол!» дåгåí алғыñ ñөздåр айтылыï жатады. Ойлаí! 
Өзіңå қаíшалықты áұл ñөздåр жиі айтылады?

?!
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2-топ. «Æақñы мåí жамаí» тåрмåñіíåí жақñы адам-
ды ñиïаттайды. Тåрмåíі áір ғаíа орыíдаушы орыíдай-
ды. 2, 4, 6, 8-тармақтардағы ñоңғы ñөзді áарлығы тоï-
ïåí қоñылыï орыíдайды. 

3-топ. «Æүгіріï шықтым áåлåñêå» қазақтың халық 
әíіíің қайырмаñыí ұрмалы аñïаïтарды қоñыï орыí-
дайды. Төмåíдåгі ырғақ үлгілåріí ñақтауы тиіñ.

Æүгі- шық-

тым
áå- лåñ-

êå

ріï

3-тапсырма. Суырыïñалма.

•	 Өз мåêтåáің, ñыíыïтаñтарың жөíіíдå қайым айтыñ құраñ-
тырыï, өзіңå ұíағаí әуåíгå ñал.

Қайым айтыс – қыñқа айтыñ түрі. Өлåңíің áіріíші 
жәíå  åêіíші жолдары қайталаíыï, íåгізгі ой өлåңíің 
үшіíші жәíå төртіíші жолдарыíда áåрілåді. 

Үлгі: Өзің аяқта.
Біздің мåêтåï жаңаша, Біздің мåêтåï жаңаша,
Аñығамыз áарғаíша. Аñығамыз áарғаíша. 
Қамқор áолғаí ұл-қызға, ................................ 
Ұñтаздарым тамаша. ................................ 

Все учебники Казахстана на OKULYK.KZ

*Книга предоставлена исключительно в образовательных целях  
согласно Приказа Министра образования и науки Республики Казахстан от 17 мая 2019 года № 217



39

І. Тапсырмаларды орында

1. «Æүгіріï шықтым áåлåñêå» халық әíіíің түñіï қалғаí 
ñөздåріí толықтыр.

Æүгіріï шықтым ...
Бåлåñ жақыí åмåñ ïå?!
Оñы отырғаí ...
Бір ғаíиáåт åмåñ ïå-ай?!

2. Сұрақтарға жауаï áåр.
 •	 Қазақ тарихыíда аñа қаñірåтті áоñқыíшылық êåзåңдå 

туғаí тарихи әí қалай аталады?
 •	 Бåрілгåí әíдåр қаíдай ладта жазылғаí?

«Яïур-ай» «Көңілді ñаяхат» «Таáиғатым» «Елім-ай»

3. Æартылық íотаíы êөрñåт.

БІЛІМІҢДІ ТЕКСЕР

ІІ. Тест сұрақтары

1. Дыáыñтардың өзара үйлåñім-

ділігі.

А. лад
В. жаíр
С. дирижёр
Д. өлшåм
Е. íоталар ұзақтығы

2. Тåрмå дåгåíіміз – ...

А. ñөз ñайыñы
В. әí шумағы
С. өлåң
D. өñиåт айтылатыí әí
Е. мақал-мәтåл

3. Музыêалық өíåрдің áір íå шå 

түргå áөліíуі – 

А. жаíр
В. лад 
С. қарама-қарñылық 
    (êоíтраñт)
D. мажор
Е. миíор

4. Сөз ñайыñы – ...

А. тåрмå өíåрі
В. әí өíåрі
С. айтыñ өíåрі
Д. êүй өíåрі 
Е. áи өíåрі
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уАқЫТ

7 күн  1 апта
ДүйсеНБі сейсеНБі сәрсеНБі БейсеНБі ЖұмА сеНБі ЖексеНБі

Әр ñағат, әр êүí, әр аïта,
Бағыíар ғұмыр ñағатқа.
Уақыты жåтіï ïіñïåй мå,
Қазаíға ñалғаí тамақ та?!

(Темірбай Алмас)
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уАқЫТ3

Бөлімнен:

•	 музыêа мåí уақыт араñыíдағы áайлаíыñ-  
 ты түñіíуді;
•	 музыêадағы уақыт áåйíåñіí ñåзіíуді;
•	 áағдарламалық музыêа мағыíаñыí 
 айқыí дауды;
•	 êөíå музыêалық аñïаïтарды ажыратуды; 
•	 орêåñтр, дирижёр, музыêалық өлшåм 
 ұғымдарыí

үйренесің.

Музыкалық сауат:

•	 áағдарламалық музыêа; 
•	 қазақ музыêалық аñïаïтары;
•	 êөíå музыêалық аñïаïтар; 
•	 жåтігåí;
•	 музыêалық өлшåмдåр – 

2 
4 , 

3 
4 ;

•	 орêåñтр;
•	 дирижёр;
•	 төрттіê ïауза;
•	 жартылық ïауза.

Терминдер мен ұғымдар:

•	 уақыт – врåмя – time;
•	 музыêа – музыêа – music;
•	 орêåñтр – орêåñтр – оrchestra;
•	 ïауза – ïауза – pause;
•	 дирижёр – дирижёр – conduñtor.
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Музыка және уақыт 
10-сабақ

1-тапсырма. Ақïарат іздåу. 

 •	 Бåрілгåí ñурåттåргå қараï, уақыт өлшåмдåріí ата. 
 •	 Мыíа торêөздåрдің ішіíåí åң қыñқа жәíå åң ұзақ уақыт 

өлшåмдåріí êөрñåт.

?!
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•	 Қалай ойлайñың, музыêа арқылы уақытты êөрñåтугå áола ма?
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2-тапсырма. Музыêа тыңдау жәíå талдау. 

Время, вперед! (Уақыт, алға!)

Музыкасын жазған: Г. Свиридов

 •	 Комïозитор Г. Свиридовтың «Врåмя, вïåрåд!» («Уақыт, 
алға!») атты орêåñтргå арíалғаí ñюитаñыí тыңда. 

 •	 Тыңдағаí шығармада музыêа уақыт жылдамдығыí қалай 
êөрñåтêåí (áаяу, тåз, өтå тåз)?

 •	 Музыêа қаíдай êөңіл êүй тудырды? Әñåріңмåí áөліñ. 
 •	 Сурåтêå қараï, уақыт жылдамдығыíа әңгімå құра. 

?!

Комïозитор Г. Свиридовтың музыêаñы – мәңгі 
тоқтамайтыí уақытқа арíайы жазылғаí шығарма. 
Қаíдай да áір тақырыïқа арíайы жазылғаí музы-
êаíы бағдарламалық музыка дåï атайды.

3-тапсырма. Орыíдау.

Сырлы сағат

Өлеңін жазған: А. Рахметов    Әнін жазған: Т. Тоқжанов

 Сағат тілі ñыртылдаï,
 Уақыт зырлаï áарады.
 Білім іздåï ұмтылмақ,
 Оқу – өмір талаáы.
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 Қайырмасы:
 Бала áолу зåрдåлі
 Æараñады тåê áізгå. 
 Өíåрлі áол, êåл áåрі, 
 Боñқа уақыт өтêізáå.

 Сырт-ñырт-ñырт, ñыртылдаï,
 Сағат жылжыï áарады.
 Сырт-ñырт-ñырт, ñыртылдаï,
 Уақыт өтіï áарады.

	 •	 Әíді мәíåрлåï орыíда. 
	 •	 Сағат қозғалыñыí áåйíåлåйтіí әуåíді таï. 

4-тапсырма. Зåрттåу. 

?!

5-тапсырма. Суырыïñалма.

Сағат тілі 

(суырыпсалма ойын)

 Ойынның шарты: Сағат ñыртылыí áåрілгåí íотаға 
қараï, åêі дауыñта орыíдаңдар. Орталарыңíаí дири-

Уақыт өлшåмі ñияқты музыêаíың өз өлшåмі áо-
лады. Сåí орыíдағаí «Сырлы ñағат» әíіíің өлшå - 

 мі – 
2 
4

. Бұл өлшåм áір таêтіíің ішіíдåгі ұзақтық-

тың åêі төрттіê íотаға (1-åу, 2-åу) ñаíалатыíыí 

êөрñåтåді. Егåр өлшåм 
3 
4

 áолñа, оíда áір таêтіíің 

ішіíдåгі ұзақтықтың 3 төрттіê íотаға (1-åу, 2-åу, 

3-åу) ñаíалатыíыí êөрñåтåді. Мұғаліммåí áіргå 
2 
4

, 
3 
4

 өлшåмдåріí оң қолыңмåí ñåрмåï êөрñåт. 

Үлгігå қара: 2 
4

 өлшåмі   өлшåмі3 
4
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жёр ñайлаңдар. Дирижёр 
2 
4

 өлшåміíå ñәйêåñ åêïіíді 

áаяулатуыíа да, тåздåтуіíå дå áолады.

6-тапсырма. Орыíдау жәíå áағалау.

	 •	 Сыíыïтаñтарыңмåí орыíда жәíå áағала.

       Музыка уақыт толқынында 

1-тапсырма. Тыңдау жәíå талдау.

Көрұғлы

Дәулеткерейдің күйі

11-сабақ

 Көрұғлы áатыр туралы åñтідің áå? Өзіңå та-
íыñ қазақ áатырлары Алïамыñ, Қоáылаíды ñияқты 
Көрұғлы да åліí, жåріí жаулардаí қорғағаí áатыр. 
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Көрұғлы áатыр туралы жыр-тåрмå, êүйлåр дå áар. Ба-
тыр åрлігіí êүй арқылы жåтêізгåí êомïозиторлардың 
áірі – Дәулåтêåрåй êүйші.

 •	 Дәулåтêåрåйдің «Көрұғлы» êүйіí жåêå орыíдауда тыңда. 
 •	 Күйдåгі áåрілгåí áатырдың áåйíåñіí ñиïатта (Мыñалы: 

íәзіê – êүшті, жігåрлі – жаñық, қаһарлы – ашулы).       
 •	 Қазір	Дәулåтêåрåйдің «Көрұғлы» êүйіí домáырада ғаíа 

åмåñ, орêåñтрдің, эñтрадалық аíñамáльдің орыíда уыíда да 
тыңдауға áолады. Әлåмгå әйгілі «Ұлытау» тоáыíың орыíда-
уыíда «Көрұғлы» êүйіí тыңда.

 •	 Күйдің жåêå домáыра мåí этíо-роê тоáыíың орыí дауыí-
дағы ұқñаñтықтарыí жәíå айырмашылықтарыí ата.

2-тапсырма. Талқылау.

 •	 Сурåтêå қараï, Дәулåтêåрåйдің «Көрұғлы» êүйіí жåтêізу-
шілåрді қаíдай уақыт êåзåңдåріíå жатқызар åдің (áұ рыíғы, 
áүгіíгі, áолашақ)?

	 •	 Сағаí áүгіíгі êүíгі замаíауи íұñқадағы «Көрұғлы» êүйіí 
орыíдау ұíады ма?

 •	 Болашақта «Көрұғлы» êүйіí қаíдай аñïаïтар арқылы 
жåтêі зåр åдің (домáыра, ñиíтåзатор, ñêриïêа, гитара)?

?!

Эстрадалық музыка – êөïшіліêêå арíалғаí тың-
дауға жåңіл музыêа.

?!

?!

3-тапсырма. Суырыïñалма.

	 •	 «Көрұғлы» êүйіíің эñтрадалық íұñқаñыíдағы жаñы рыл-
ғаí íоталарды таï жәíå аяқта.

 Еêі тоïқа áөліíіï, төмåíдåгі íоталарды -дың áуыíымåí 
орыíдаңдар. 

Бірінші топ:

Екінші топ:
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5-тапсырма. Орыíдау.

Мәңгілік ел жастары

Өлеңін жазған: Ә. Дүйсебек  Әнін жазған: Ш. Мырзамұратов

1. Ұлы Дала жåрімíåí,
 Қыраí ұшқаí êөгімíåí,
 Елім мåíің қарайды
 Болашаққа ñåíіммåí.

 Қайырмасы:

4-тапсырма. Таíыñтыру.
•	 Тоïтық жұмыñтарыңды таíыñтырыңдар.

Æаñамïаз åл жаñтары
Æаңа өмір áаñтады.
Биіê áолñыí әрқашаí
Армаíыңíың аñқары!

Көê Түріêтің ұрïағы,
Тұраí дала тұлïары.
Ата áåрñіí арайлаï
Болашақтың íұр таңы!

2. Æарқыраï íұр төгілгåí
 Қазағымíың êөгіíåí.
 Елім мåíің êөріíді
 Өрêåíиåт төріíåí.

 Қайырмасы.

	 •	Әíді жігåрлåíіï, ñөз мазмұíыíа мәí áåрå орыíда.
	 •	Өз áолашағыңды қалай åлåñтåтåр åдің??!

 Мыíа таңáа  музыêада төрттік пауза дåï 
аталады. «Пауза» грåê тіліíåí аударғаíда үнсіздік, 
уақытша үнсіздік дåгåíді áілдірåді. Музыêадағы ïауза 
да үзіліñ жаñау, тыíыñ алу áåлгіñі рåтіíдå қолдаíылады. 
Паузадағы ұзақтықты ñаíау íота ұзақтықтарыí ñаíау-
мåí áірдåй. Мыñалы: Төрттіê ïауза 1-åугå ñаíалады. 
Æар тылық ïауза  1-åу, 2-åугå ñаíалады.
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Көнеден жеткен жетіген

1-тапсырма. Ақïарат іздåу жәíå тыңдау.

12-сабақ

 Қазақ халқы музыêалық аñïаïтарға áай. Со-
лардың áірі – êөíåдåí êåлå жатқаí жåтігåí аñïаáы. 
Аñ ïаïтың ïайда áолуы жайыíда аңыз да ñақталғаí: 
«Ер тå дå áір қарияíың жåті ұлы áолғаí. Бір жылы 
қат  ты жұт áолыï, қарияíың жåті áалаñы áіріíåí êå-
йіí áірі қаза áолады. Әр áалаñы қаза áолғаí ñайыí 
қария êåïêåí ағашқа áір ішåêтåí тағыï, оғаí тиåê 
рåтіíдå áалаларыíың ойíағаí аñығыí қойыï, êүйлåр 
шығарады. Бұл êүйлåр áізгå «Æåтігåííің жåтåуі» дå-
гåí атïåí жåтêåí. Аñïаï атауы да оñы ұғымды áåрåді. 
Æåтігåí – жåті әí».

Көíå түрі Æаңартылғаí түрі Æåтілдірілгåí түрі
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Көíå түрі Æаңартылғаí түрі Æåтілдірілгåí түрі

Ағаштаí жаñалады, 
жåті ішåê аñтыíа 
жåті аñық 
қойылады.

Өрíåêтåліï жаñалғаí 
жåтігåíгå аñық орíы-
íа тиåê қойылады.

Ішåê ñаíы 22-гå 
дåйіí êөáåйді.

2-тапсырма. Музыêа тыңдау жәíå талдау.

Аққу

Музыкасын жазған: Н. Тілендиев

 •	 Бåйíåтаñïадаí жåтігåí аñïаáыíың орыíдауыíда êомïо-
зитор Н. Тілåíдиåвтің «Аққу» êүйіí тыңда.                          

 •	 Æåтігåí аñïаáы ñудың ñылдырыí, қамыñтың ñыáдырыí, 
аққудың үíіí, қаíат қағыñтарыí қаíшалықты жåтêізå алды?

 •	 Күйдåí алғаí әñåріңмåí áөліñ.

3-тапсырма. Зåрттåу. 

«Көнеден жеткен аспаптар» атты зåрттåу жұмыñыíа 
қатыñ. Үш тоïқа áөліíіңдåр. Әр тоï êåñтåдå áåрілгåí 
аñïаï түрлåріí таңдайды жәíå ñол аñïаïқа áайлаíыñты 
хаáарлама дайыíдайды.

?!

4–3446
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Хабарлама талаптары:
	 •	 Аñïаïтың ïішіíіíå (формаñыíа), орыíдау түріíå тоқталу.
	 •	 Көíå жәíå жаңа аñïаïтың åрåêшåліêтåріí атау.

Аñïаï түрі Көíå Æаңа

шåртåр

даңғыра

ñазñырíай

қоáыз

Үлгі: Шåртåр аñïаáы.
Көне түрі: ïішіíі ожауға ұқñайды, шåр тіліï тарты-

лады, үш ішåêті.
Жаңа түрі: ïішіíі төртáұрышты, мойíы қыñқа, 

шåр тіліï тартылады, үш ішåêті.

4-тапсырма. Орыíдау.

Жетіген

Æалïақ ағаш áåтіíå
Æåті ішåê тағылғаí.
Әр ішåêтің аñтыíа
Æåті аñық қойылғаí.
Су ñылдыры ñåêілді
Дыáыñы íәзіê ñызылғаí.

	 •	 «Æåтігåí» өлåңіí Н. Тілåíдиåвтің «Аққу» êүйі ñүйåмåл-
дåуімåí мә íåрлåï оқы.

5-тапсырма. Таíыñтыру жәíå áағалау.

	 •	 «Æåтігåí» өлåңіí êүй әуåíіíің íотаñыíа ñалыï орыíда. 

?!

?!

?!

	 •	 Сыíыïтаñтарыңа таíыñтыр жәíå áағала.
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Біздің оркестр

1-тапсырма. Талқылау.

Оркестр түрлері

13-сабақ
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 •	 Бåйíåтаñïадағы жәíå ñурåттåгі орêåñтр түрлåріí ата.
 •	 Халық аñïаïтар орêåñтріíің áаñқа орêåñтрдåí åрåêшåлігі 

íåдå (аñïаïтарыíда, êиімдåріíдå, құрамыíда, орыíдалуыí-
да, дыáыñталуыíда)?

2-тапсырма. Музыêа тыңдау.

Балбырауын 
Құрманғазының күйі

 Үíтаñïадаí ұлы êүйші Құрмаíғазыíың «Балáырауыí» êү-
йіí жåêå жәíå орêåñтрдің орыíдауыíда тыңда.

 •	 Сағаí орыíдалғаí êүйдің қай íұñқаñы ұíады? 
 •	 Орêåñтрдің орыíдауыíда êүйдің êөрêåмдåлуіíå íå ñåáåï  

áолды (орыíдаушылар ñаíы, аñïаïтардың êөïтігі, әр түр-
лі  лі гі, дыáыñ êүші, дыáыñ áояуы (тåмáрі), дирижёрдің 
 áолуы)?

?!

Орêåñтрмåí орыíдалатыí музыêалық шығар ма-
íың өтå êөрêåм, үйлåñімді áолуы оíың жåтåêші ñі – 
дирижёргå áайлаíыñты. Ол орêåñтргå шығармаíың 
áіргå орыíдалуыí, ырғағыí, åêïіíіí, дыáыñ êү-
шіí, қалай ойíалу êåрåêтігіí қаñ-қаáағымåí жәíå 
қол қимылымåí êөрñåтіï тұрады.

Өзің ñүйіï тыңдайтыí Құрмаíғазы атыíдағы 
орêåñтр – қазақтың алғашқы халық аñïаïтар 
орêåñтрі. Орêåñтрді алғаш ұйымдаñтырыï құрғаí 
әрі дирижёрі áолғаí – êомïозитор А. Æұáаíов.

3-тапсырма. Орыíдау жәíå ñуырыïñалма.

Біздің оркестр

Өлеңін жазған: А. Асылбек    Әнін жазған: Т. Қоңыратбаев

1. Өтïåйді әр êåш құр,
 Ойíаймыз орêåñтр.

?!
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 Дауылïаз áаñтайды,
 Даңғыра қоñтайды.
 Та-та, та, та, та,
 Бум, áум.

2. Сыáызғы, ыñқырық
 Қоñылар ыñқырыï,
 Домáыра, ñырíай да
 Күй төгåр мұíдайда.
 Дың-дың, ды-ғы-дың,
 Дың-дың.

3. Еш аñïаï қалмаñыí,
 Орêåñтр ñарíаñыí!
 Бар аймақ êåшêіñіí
 Дауыñыí åñтіñіí.
 Та-та, та, та, та,
 Бум, áум.

 •	 Әííің әуåíі мåí ñөзіí тияíақты, үйлåñтіріï орыíда.
 •	 Ырғағыí қадағала.

4-тапсырма. Суырыïñалма. 

Еêі тоïқа áөліíіңдåр. 
1-топ «Біздің орêåñтр» әíіíің áіріíші шумағыíдағы 

та-та, та, та, та áуыíдарыí дауыñïåí әуåíдåтіï, бум-
бум áуыíыí ұрмалы аñïаïтармåí, шаïалақïåí ñоғыï 
êөрñåтåді.

2-топ әííің åêіíші шумағыíдағы дың-дың, ды-ғы-
дың áуыíдарыí дауыñïåí әуåíдåтіï, дың-дың áуыíыí 
ұрмалы аñïаïтармåí, шаïалақïåí ñоғыï êөрñåтåді.

•	 Әííің ñоңғы шумағыí áіргå орыíдаңдар.

5-тапсырма. Таíыñтыру жәíå áағалау.

•	 Сыíыïтаñтарыңмåí áіргå тоïтық жұмыñты таíыñтыр жәíå 
áағала.

?!
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І. Тапсырмаларды орында

1. Бåрілгåí ñызáада қаíдай өлшåм êөрñåтілгåí?

БІЛІМІҢДІ ТЕКСЕР

2. Алғашқы қазақ дирижёрі êім?
3. Бағдарламалық музыêа дåгåíіміз íå?
4. Бåрілгåí íота ñызықтарыíаí ïаузаíы таï.

5. «Мәңгіліê åл жаñтары» әíіíің өлåң жолдарыí толықтыр.

Ұлы Дала ...
... ұшқаí êөгімíåí.
Елім мåíің ...
... ñåíіммåí.

ІІ. Тест сұрақтары

1. Дәулåтêåрåйдің êүйі.

 А. «Балáырауыí»
 В. «Аққу»
 С. «Көрұғлы»
 D. «Біздің орêåñтр»
 Е. «Уақыт, алға!» («Врåмя, вïåрåд!»)

2. Ішåêті аñïаï.

 А. қоңырау
 В. ñазñырíай
 С. жåтігåí
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 D. ñыáызғы
 Е. дауылïаз

3. Ноталық үлгі êөрñåтілгåí музыêалық шығарма.
 

 А. «Елім-ай» халық әíі
 В. «Аққу» êүйі
 С. «Көрұғлы» êүйі
 Д. «Сырлы ñағат» әíі
 Е. «Æүгіріï шықтым áåлåñêå» халық әíі
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Гүлдåíгåí ñәулåт өíåріí
Аñтаíамíаí êөрåміí. 

     (Жұмабай Қайранбай)

Гүлдåíгåí ñәулåт өíåріí
Аñтаíамíаí êөрåміí. 

     (Жұмабай Қайранбай)

сәулеТ өНері
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сәулеТ өНері4

Бөлімнен:
•	 әртүрлі êөңіл êүйдåгі музыêаíың ñәулåт өíåрімåí   
 áай лаíыñыí тауыï, талқылауды;
•	 дүíиåжүзіíдåгі атақты оïåра тåатрлары мåí Қазақ - 
 ñтаíдағы «Аñтаíа Оïåра» тåатрыí ñалыñтырыï тал-  
 дауды;
•	 музыêалық шығармаíың, әííің ñиïатыí, маз мұíыí,  
 êөр êåмдåуіш құралдарыí аíықтауды жәíå ñалыñтыруды;
•	 музыêалық êөрêåмдåуіш құралдарды (штрих) ажыра- 
 туды жәíå қолдаíуды; 
•	 ñәулåт ғимараттарыíың жәíå музыêа шығарма лары-  
 íың формаларыí талдаï ажыратуды;
•	 музыêадағы шумақтық, шумақты-қайырмалы фор    ма-  
 ларды ажыратуды

үйренесің.

Музыкалық сауат:

•	 әí;
•	 форма;
•	 шумақтық форма;
•	 шумақтық-қайырмалы форма;
•	 ырғақ, ырғақтық ñурåт;
•	 музыêалық êөрêåмдåуіш құралдар: динамика,  
 екпін, дыбыс бояуы, регистр;
•	 штрихтар: legato, nonlegato, staccato;
•	 тåатр;
•	 оïåра.

Терминдер мен ұғымдар:

•	 әí – ïåñíя – song;
•	 форма – форма – the form;
•	 шумақтық форма – êуïлåтíая форма – stanza form;
•	 ырғақ – ритм – rhythm; 
•	 рåгиñтр – рåгиñтр – register;
•	 штрих – штрих – touch;
•	 ñтаêêато – ñтаêêато – staccato;
•	 лåгато – лåгато – legato;
•	 íоíлåгато – íоíлåгато – nonlegato;
•	 дыáыñ áояуы – тåмáр – timbre;
•	 оïåра – оïåра – opera.
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Музыка және сәулет

1-тапсырма. Ақïарат іздåу. 

 Ғаламтор жåліñіíдå íåмåñå áåйíåтаñïада áåрілгåí êөріíіñ-
тåрді êөр. Мына сұрақтарға жауап бер:

	 •	 «Сәулåт» дåгåíіміз íå?
	 •	 Сåíің қалаңда íåмåñå ауылыңда қаíдай әñåм ғимараттар 

áар?
	 •	 Нåліêтåí ñәулåт íыñаíдары әртүрлі?
	 •	 Олар íå үшіí қажåт?
	 •	 Елордадағы «Бåйáітшіліê жәíå Кåліñім ñарайы» туралы 

íå áілåñің?

14-сабақ

 Бейбітшілік және Келісім сарайы – архитåê-
туралық құрылыñ êåшåíі, ñәулåт өíåріíің áірåгåй 
 туыíдыñы. Ол Аñтаíа қалаñыíдағы қолдаí жаñалғаí 
жота үñтіíдå орíалаñқаí.

Сәулет өнері – құрылыñты жоáалау, ñалу, оғаí 
êөрêåмдіê áåйíå áåру өíåрі. 
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Бейбітшілік және Келісім сарайы

(сөзжұмбақ)

 Сөзжұмáақты дұрыñ шåшñåң, мыíа ñұрақтың жауаáыí та-
áа ñың:

 «Бåйáітшіліê жәíå Кåліñім ñарайыí» åл араñыíда қалай 
атайды?

?!

?!

1

2

3

4

5

6

7

8

П

А

1. «Бåйáітшіліê жәíå Кåліñім ñарайыí» ñалу идåяñыí êөтåргåí 
êім?

2. Æыл ñайыí ñарайды êөругå êімдåр êåлåді?
3. Сарайдың ішіíдå музыêа өíåріí тамашалайтыí қаíдай зал 

áар?
4. Көрêåм ñурåттåр мåí êартиíаларды тамашалайтыí қаíдай 

зал áар?
5. Ғимаратты ñалғаí ағылшыí ñәулåтшіñі êім?
6. Музыêа шығаратыí адамды êім дåï атайды?
7. Ең êіші уақыт өлшåмі қалай аталады? 
8. Сарай åліміздің қай қалаñыíда орíалаñқаí?

2-тапсырма. Талдау. Ақïарат іздåу.

 Сәулåттіê íыñаíдардың ñурåттåріíå қара, ñалыíу тарихы-
мåí таíыñ. 

•	 Бұл ғимараттардың ñырт ïішіíі қаíдай?
•	 Әр ғимарат íåшå áөліêтåí тұрады?
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«Нұр Әлåм».
ЭКСПО-2017 êөрмåñі.

Аñтаíа қалаñы. 

«Үй-жұмыртқа».
Рåñåй. Мәñêåу қалаñы. 

2002 ж. ñалыíғаí.

 Үш ñәулåтті íыñаíды ñалыñтырайық: «Бåйáіт-
шіліê жәíå Кåліñім ñарайы», ЭКСПО-2017 êөрмåñіíің  
«Нұр Әлåм» êåшåíі, «Үй-жұмыртқа» – олар áір-áірі-
íå ұқñамайды жәíå åрåêшå êåрåмåт формаñымåí (ïіші-
íімåí) адам êөзіí тартады. Олардың формалары қаíдай 
жәíå íåшå áөліêтåí тұрады?

Сәулåтті íыñаíдар мåí музыêалық шы ғармаларды, 
мыñалы, әíдåрмåí ñалыñтырыï êөрñåê, оíда олардың 
араñыíдағы қаíдай áайлаíыñ ïåí айырмашылықты êө-
ругå áолады? 

 Тоáыңмåí áіргå талда. Өзіңå таíыñ «Кåмïірқоñақ» ïåí 
«Елім-ай» әíдåріí åñіңå түñір.

•	 Әíдåрдің формаñыí аíықта, олар íåñімåí åрåêшåлåíåді? 
Қайñы әí тåê шумақтаí, ал қайñыñы шумақ ïåí қайырмадаí 
тұрады?

•	 Әíдåрдің мазмұíы íå туралы?
•	 Оñы әíдåр ñåíің қаíдай ñåзіміңді оятады? Еñіңå түñір, ñы-

íыïïåí áіргå орыíда.

?!
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Форма (лат. forma) дåгåíіміз – түр, êåñêіí, 
ñыртқы áåйíå, әдåміліê.

Музыкалық форма – музыêалық шығармада áө -
лім  дåр мåí áөліêтåрдің áåлгілі áір тәртіïïåí орíа-
лаñуы.

Воêалдық музыêада íåгізгі формалардың áірі – 
шу мақ жәíå қайырма.

Шумақтық форма – воêалдық музыêадағы åң 
қараïа йым форма. 

Шумақтық формада музыêа (әуåíі) қайталаíа áå-
рåді, ал өлåңі (мәтіíі) өзгåрåді.

3-тапсырма. Әíді үйрåíу жәíå орыíдау.

Киіз үй

Өлеңін жазған: Қ. Баянбаев     Әнін жазған: Ж. Тұрсынбаев
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1. Шоïаí үйі аулақта               
 Қақтырғаíдай таңдайды.
 Ауыï êåлгåí тау жақтаí
 Ақша áұлттаí аумайды.
 Қараï шықтым áіртіíдåï,
 Æаñауларыí жараñқаí.
 Төáåдåгі түíдіêтåí
 Көріíåді êөê аñïаí.

 Қайырмасы:

 Көріíåді êөê аñïаí.
 Ха-лә-лә, лә-лә, лә-лә,
 Көріíåді êөê аñïаí.

2. Кåрåгåñіí түргåíдå
 Самал åñіï тұрады.
 Таңғажайыï áұл áөлмå
 Мағаí қатты ұíады.
 Ерêіí ойíай алаñың,
 Киіз үй ғой дұрыñы.
 Тұрғызатыí áалаíы
 Æоқ åшқаíдай áұрышы.

 Қайырмасы:

 Көріíåді êөê аñïаí.
 Ха-лә-лә, лә-лә, лә-лә,
 Көріíåді êөê аñïаí.

 Әííің áіріíші шумағыí әí орыíдау талаïтары áойыíша 
үйрåí. Әííің мазмұ íыíа êөңіл áөл.

	 •	 Әííің формаñыí үлåñтірмåлі ïарақшалар арқылы êөрñåт.
	 •	 Әí íåшå áөлімíåí тұрады?
	 •	 Әíді қаíдай формаға жатқызуға áолады?

?!
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1. Төáåдåгі êөзіíåí
 Күí ñәулåñі түñåді.
 Бұрышы жоқ төріíåí,
 Самал åрêіí åñåді.
    

4-тапсырма. Талдау.

Киіз үй туралы жұмбақтар

2. Æåтïіñ åêі íайзаíы
 Біріêтіріï ұñтаï тұр,
 Ата-áаáа мұраñы – ол,
 Иå áолар ұрïағы.

3. Қаáырғаñы тор êөз,
 Төáåñіíдå зор êөз. 

4. Тұмñығыí тåñіï,
 Æүííåí áұйда åñіï,
 Қазыққа áайладым.

5. Кåлñåң жолды ашады,
 Кåтñåң жолды жаáады.      

6. Далаíың тайраңыí,
 Қаз-қатар тұрғызыï,
 Отыз жåрдåí áайладым.

7. Дөңгåлåê үйдің
 Қарашұáар жылаíмåí
 Бåліí áудым.
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5-тапсырма. Орыíдау жәíå ñуырыïñалма.

Киіз үй

(ойын)

Шарты. Оқу шылар төрт 
тоïқа áөліíåді: «Еê ïіí», 
«Ды  áыñ êүші», «Рå гиñтр», 
«Ды  áыñ áояуы».

Әр тоï өз атауларыíа áай-
лаíыñты «Киіз үй» әíіíің 
музыêалық êөрêåмдåуіш 
құ  ралдарыí өзгåртåді. 

Содаí êåйіí әр тоï:

• әííің ырғақтық ñурåтіí шаïалақтаï êөрñåтåді;

• әíді орыíдағаíда мазмұíыíа қарай êөрêåмдåуіш 
құралдарды дұрыñ қолдаíады.

6-тапсырма. Бағалау.

 Ойыííың шарты áойыíша «Киіз үй» әíіíå áайлаíыñты жа-
ñағаí жұмыñтарыí áағалау. 

 Мына сұрақтарға жауап бер: 

	 •	 Таïñырма орыíдау áарыñыíда қаíдай қиыíдықтар  áолды? 
	 •	 Таíыñтырылымыңды қалай жақñартуға áолады?

?!

Музыка және сәулет
(жалғасы)

1-тапсырма. Талдау.

	 •	 Музыêа мåí ñәулåттің áайлаíыñы íåдå? 
	 •	 «Помïåйліê үй» ғимаратыíың ñурåтіíå қара. 

15-сабақ

?!
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«Помïåйліê үй». Рåñåй. Мәñêåу қалаñы.   
2005 ж. ñалыíғаí.

2-тапсырма. Зåрттåу жәíå орыíдау.

 Сурåтêå қара. Дауыñыңмåí íåмåñå шаïалақ ñоғу арқылы 
ғи мараттың қайталаíыï тұрғаí áөлімдåріí êөрñåт. Қаíдай 
ырғақ шығады?

	 •	 Таяқшалармåí áåрілгåí åêі ырғақ ñурåтіíің қайñыñы ғи-
ма раттың қайталаíыï тұрғаí áөліêтåріí дұрыñ êөрñåтåді?

?!

Т Е Б Н

Ы Қ

	 •	 Ғимаратта íå қайталаíады? Қаíдай рåттіліêтå?

	 •	 Музыêада оñы рåттіліêті íå арқылы êөрñåтугå áолады?

5–3446
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3-тапсырма. Зåрттåу.

Қазақтың ұлттық êиіз үйі. «Хаíшатыр». Аñтаíа қалаñы. 
2010 ж. ñалыíғаí.

 Æұïтық жұмыñ. 
	 •	 «Киіз үй» мåí «Хаíшатырдың» åрåêшåліêтåрі мåí ұқ-

ñаñтық тарыí тауыï, ñалыñтыр.
	 •	 Олардың ïішіíдåрі қаíдай?
	 •	 Құрылымдарыíда íå өзгåшåліê áар?
	 •	 Қаíдай матåриалдардаí жаñалғаí?
	 •	 Ғимараттарға қатыñты өз ñåзіміңмåí áөліñ. 
	 •	 Оñы туыíдыларға қараï, қаíдай êөңіл êүй ñåзіíдің?

4-тапсырма. Орыíдау жәíå ñуырыïñалма.

«Сидíåй-
Оïåра» 
тåатры.
Авñтралия. 
1973 жылы 
ñалыíғаí.

?!
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  Еñіңå түñір:
	 •	 Штрих дåгåíіміз íå? 
	 •	 Музыêада қаíдай штрихтар жиі қолдаíылады? Олар 

қалай орыíдалады? Оқулықтың áіріíші áөліміíдå өтêåí 
матå риалды åñіңå түñір. 

	 •	 Оларды қай êåздå қолдаíады? Түñіíіê áåр.
	 •	 Қазақтың ұлттық «Киіз үйі» мåí «Сидíåй-Оïåра» тåат-

рыíың ñырт қы ïішіíіí ñалыñтырыï зåрттå. Олардың ïішіíі 
қаíдай?

	 •	 Staccato жәíå legato штрихтары арқылы  åêі ғимараттың 
ñыртқы ïішіíіí áåйíåлåугå áола ма?

	 •	 Ғимараттардың ïішіíіí дауыñïåí êåлтіріï êөр. Staccato 
жәíå legatoны қолдаí.

5-тапсырма. Тыңдау, талдау жәíå орыíдау. 

«№1 тәжік биі»

(үзінді)

Музыкасын жазған: Ахмет Жұбанов

?!
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«№2 тәжік биі»

(үзінді)

Музыкасын жазған: Ахмет Жұбанов

?! А. Æұáаíовтың «№1 тәжіê áиі», «№2 тәжіê áиі» шығарма-
ла рыíың орыíдалуыí áåйíåтаñïадаí êөр жәíå оқулықта 
áåріл гåí íота үзіíділåрімåí ñалыñтыр. 

	 •	 Комïозитор шығармаларыíда қаíдай штрихтарды ïай-
далаíды?

	 •	 Олар қалай дыáыñталады?
	 •	 Музыêада staccato, legato жәíå nonlegato штрихтар íå 

үшіí қолдаíылады?
 •	 Оñы åêі áидің íåгізгі әуåíіí ля áуыíыíа ñалыï, staccato, 

legato жәíå nonlegato штрихтарымåí орыíда. Қаí дай айыр-
машылығы áар? Түñіíігіңді айт.
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Штрих дåгåíіміз – áір íåмåñå áірíåшå дыáыñты 
әртүрлі шығару тәñілі.

6-тапсырма. Әíді орыíдау.

 «Киіз үй» әíіíің (өлåңіí жазғаí: Қ. Баянбаев, әíіí жазғаí: 
Ж. Тұрсынбаев) åêіíші шумағы мåí қайырмаñыí әí үйрåту 
талаïтары áойыíша орыíда.

 •	 Әíді мәíåрлåï, әдåмілåï орыíда.
 •	 Әííің ырғағыí шаïалақïåí íåмåñå ïлаñтиêалық қимыл-

дармåí ақырыí ñүйåмåлдå.
 •	 Әí туралы өз ïіêіріңді айт.

7-тапсырма. Бағалау.

 «Киіз үй» әíіí толық мәíåрлåï орыíда, әуåíіí таза, ñөздåріí 
аíық, түñіíіêті айт. Мына сұрақтарға жауап бер: 

	 •	 Әíді орыíдау áарыñыíда қаíдай қиыíдықтарға таï 
 áол дың? 

 •	 Әíді дұрыñ орыíдау үшіí íåíі жақñартар åдің?

8-тапсырма. Орыíдау, áағалау.

 •	 Мåí íå áілдім?
 •	 Бүгіí мåí íå үйрåíдім?
 •	 Мåí үшіí қаíдай таïñырма қиыí áолды?
 •	 Қай таïñырмаíы мåí оңай орыíдадым?

Әлемдегі театрлар

1-тапсырма. Ақïарат іздåу.

			•	Өз тоáыңмåí áіргå áåрілгåí тåатрлар туралы ақïарат іздå:

  1. «Ла Сêала» тåатры. Италия. Милаí.  
  2. «Аñтаíа Оïåра». Қазақñтаí. Аñтаíа.  
  3. «Большой тåатр». Рåñåй. Мәñêåу.  
  4. «Граíд-Оïåра» тåатры. Фраíция. Париж.

?!

16-сабақ

?!

?!
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«Аñтаíа Оïåра» оïåра жәíå 
áалåт тåатры. Қазақñтаí.  

Аñтаíа. 2013 ж. ñалыíғаí.

«Ла Сêала» оïåра жәíå áалåт 
тåатры. Италия. Милаí.  

1778 ж. ñалыíғаí.  

 Тåатрлар туралы мәлімåттåріңмåí áөліñ. Сыíыï алдыíда 
áаяíда, ñұрақтарға жауаï áåр.

	 •	 Аталғаí тåатрлары áар åлдåрдің тулары қаíдай? Тула-
рыíда íå áåйíåлåíгåí?

	 •	 Тåатрдың құрылымы мåí ñырт ïішіíі қаíдай? Ерåêшå-
ліêтåрі áар ма?

2-тапсырма. Талдау.

 Оïåра тåатрыíда íåгізіíåí оïåра ñïåêтаêльдåрі 
қойылады. Сïåêтаêльгå êөïтåгåí әíшілåр қа тыñыï, хор, 
аíñамáль, êвартåт, дуэт, жåêå дауыñта әí шырқайды. 
Әíшілåрдің дауыñтары êәñіáи тұрғыда жåтілгåí áолу 
êåрåê. Сåáåáі әí жаíды дауыñта орыíдалады, миêрофоí 

«Большой тåатр» Мåмлåêåттіê 
аêадåмиялық үлêåí тåатры. 

Рåñåй. Мәñêåу. 
1776 ж. ñалыíғаí.

«Граíд-Оïåра» тåатры.  
Фраíция. Париж.
1875 ж. ñалыíғаí.

?!
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?!

êөáіíå ïайдалаíылмайды. Тыңдармаíдар әíшілåргå, әí 
орыíдауыíа, дауыñтардың әñåмдігіíå аñа үлêåí êө ңіл 
áөлåді жәíå ñодаí ләззат алады.

 •	 «Аñтаíа Оïåра» тåатры туралы áåйíåтаñïадаí êөр жәíå 
ñыíыï ïåí áіргå талда. Мына сұрақтарға жауап бер:

 •	 Оïåра дåгåíіміз íå?
 •	 Оïåрада әíшіліê өíåрі қаíдай орыí алады?
 •	 Әíшілåр дауыñтарыíың қаíдай түрлåріí жәíå дыáыñ áояу-

ларыí áілåñің? Бåйíåтаñïадаí êөр жәíå тыңда, түñіíігіңді 
айт. 

 •	 Әíшілåр дауыñтарыí жоғары, ортаíғы, төмåíгі рåгиñтр 
áойыíша тоïтаñтыруға (êлаññифиêация жаñауға) áола ма? 

 •	 Бåрілгåí торêөздåрді толтыр жәíå түñіíігіңді айтыï áåр. 

С О

Б Н

Т Р

М - О

К О

Б С

 Әйåлдåр дауыñтары: ñоïраíо, мåццо-ñоïраíо, 
êоíт р альто; åрлåр дауыñтары: тåíор, áаритоí, áаñ.

Адамдар дауыñтарыí жоғарғы (әйåлдåр), орта (áала-
лар), төмåí (åрлåр) рåгиñтргå áөлугå áолады.

Әíшілåр дауыñтарыíың тоïтаñуы

Дауыстар Әйелдер Балалар Ерлер

 жоғарғы ñоïраíо ñоïраíо (қыздар), диñêаíт тåíор

 орта мåццо-ñоïраíо альт áаритоí

 төмåí êоíтральто – áаñ
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	 •	Әр дауыñтың латыí тіліíдå áåлгілåрі áар:

Әйåлдåр дауыñы: ñоïраíо – S.
Әйåлдåр дауыñы: альт – A.
Ерлåр дауыñы: тåíор – T.
Ерлåр дауыñы: áаñ – B.

Классификатор – мәлімåттåрді тоïтарға áөлåтіí 
áағдарлама.
Жанр – әрáір өíåрдің åрåêшåлігіíå áайлаíыñты 
түрлåрі. Фраíцуз тіліíå аударғаíда «тåê», «түр» 
дåгåí мағыíаíы áілдірåді.
Опера – музыêалық өíåр жаíры.
Оïåрада воêалдық жәíå аñïаïтық музыêа, драма-
тургия, хорåография, áåйíåлåу өíåрі (дåêорация, 
êоñтюмдåр), тåатр әрåêåті áіріêтірілгåí.
Либретто – оïåраíың қыñқаша мазмұíы.

3-тапсырма. Шығармашылық жәíå ñуырыïñалма.

«Алдаркөсе айлакерлігі» музыкалық  
композициясы

(шығармашылық ойын)

Ойынның шарты. Оқушылар алдыí ала үй таïñыр-
маñы рåтіíдå áåйíåтаñïадаí Алдарêөñå туралы  åртåгі 
мультфильмдåрді êөрулåрі êåрåê. Мұғалім таïñыр-
ғаí åртåгілåр áойыíша тоïқа áөліíіï, дайыíдалулары 
қажåт. Ертåгілåр ñюжåті áойыíша дайыíдалғаí зат-
тарды: қораïшалар, аêñåññуарлар, түрлі êиім-êå шåê 
т.á. ïайдалаíғаí аáзал. Соíымåí қатар дауыñ áояуларыí 
(диалог, êåйіïêåрлåр, рөлдіê ойыí т.á.) шығармашылық 

Все учебники Казахстана на OKULYK.KZ

*Книга предоставлена исключительно в образовательных целях  
согласно Приказа Министра образования и науки Республики Казахстан от 17 мая 2019 года № 217



73

тұрғыда қолдаíыï, оïåра жаíрыíдағы шағыí, жåңіл 
түрдå құраñтырылғаí музыêалық êомïозиция жаñау-
лары êåрåê. 

4-тапсырма. Таíыñтыру жәíå áағалау.

 Өз тоáыңмåí дайыíдағаí оïåраға áайлаíыñты қыñқаша қо-
йылы мыңды êөрñåт. Мәíåрлåï орыíда. Саáақтарда өтілгåí 
түñіíіêтåрді қолдаí:

	 •	 штрихтар (staccato, legato, nonlegato);
	 •	 дауыñ áояулары;
	 •	 ырғақ;
	 •	 диíамиêа.

5-тапсырма. Бағалау. 

 Оқушы өз тоáымåí ñұрақтарға жауаï áåрåді. Дайыíдалғаí 
қыñқа қойылым мыíа êритåрийлåр арқылы áағалаíады:

	 •	 Сюжåтêå қайñы оқушы жақñы қатыñа алды?
	 •	 Қаíшалықты өз рөліí мәíåрлі êөрñåтті? (Әр тоïтың орыí-

дау ñаïаñыí áағалау).
	 •	 Нå ñәтті áолды?
	 •	 Нåíі өзгåртугå áолады?

?!

?!
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БІЛІМІҢДІ ТЕКСЕР

І. Тапсырмаларды орында

1. Сұрақтардың дұрыñ жауаáыí таï.

Сұрақ Жауап
1. «Сәулåт өíåрі» дåгåíді 

қалай түñіíåñің?
1 Күííің ñәулåñіí өíдіріñêå ïай-

далаíатыí өíåр
2 Құрылыñты жоáалау, ñалу, оғаí 

êөрêåмдіê áåйíå áåру өíåрі
3 Æолдарды жоáалау, құраñтыру 

өíåрі

2. Аñтаíадағы «Бåйáітші-
ліê жәíå Кåліñім ñара-
йыí» êім ñалғаí?

1 Ағылшыí ñәулåтшіñі Нормаí 
Фоñтåр

2 Қазақ ñәулåтшіñі Т. Сүлåймåíов
3 Орыñ ñәулåтшіñі И. Глазуíов

3. «Форма» дåгåí ñөзді 
қалай түñіíåñің?

1 Түр, ïішіí, êåñêіí, ñыртқы 
áåй íå

2 Балалар ойыíыíың áір түрі
3 Музыêа аñïаáы

4. Шумақтық формада 
музыêа қалай 
орыíдалады?

1 Сөзімåí áіргå орыíдалады
2 Әуåíі қайталаíа áåрåді, ал өлå-

ңі өзгåрåді
3 Æол-жол áолыï орыíдалады

5. Музыêадағы «штрих» – 
ол ...

1 Музыêалық дыáыñтар шығару 
тәñілі

2 Еêі музыêалық аñïаï қоñылыï 
ойíау дәñтүрі

3 Бояулардың áір түрі
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6. «Бåйáітшіліê жәíå Кå-
лі ñім ñарайыí» åл ара-
ñыíда қалай атайды?

1 Көрêåм ñурåт галåрåяñы
2 Пирамида
3 Музыêа өíåріíің ñарайы

7. Әйåлдåр дауыñыí қалай 
атайды?

1 Соïраíо
2 Диñêаíт
3 Тåíор

2. «Киіз үй» әíіíің áіріíші шумағыíдағы êөï íүêтåíің орíы-

íа êåрåêті ñөздåрді қойыï, дәïтåріңå жаз. 

Шоïаí үйі ... ,
Қақтырғаíдай таңдайды.
Ауыï ... тау жақтаí
... áұлттаí аумайды.
Қараï шықтым ... ,
... жараñқаí.
Төáåдåгі түíдіêтåí,
... êөê аñïаí.                 
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өНер

Адамíың ñәíі – өíåр, áілім, ақылы. 

               (Халық мақалы)
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өНер5

Бөлімнен:

•	 әртүрлі êөңіл êүйдåгі музыêа мåí өíåр түрлåріíің  
 (ïоэзия, áи, áалåт, ñурåт, мүñіí) áайлаíыñыí  тауыï  
 талқылауды;
•	 тыңдағаí әуåííің ñиïатыí, мазмұíыí,  êөр êåм дå уіш  
 құралдарыí аíықтауды жәíå ñалыñтыруды;
•	 музыêалық формаларды ажыратуды; 
•	 музыêалық êөрêåмдåуіш құралдарды ажыратуды 
 жәíå қолдаíуды;
•	 êоíцåрт, êомïозитор, орêåñтр, әуåí туралы түñіíіê  
 алыï, ñаáақта ïайдалаíуды;
•	 қазақтың үрлåмåлі музыêалық аñïаïтарыíың (ñы   áыз-  
 ғы, ñазñырíай) дыáыñ áояуыí, ойíау тәñіліí ажыратуды

үйренесің.

Музыкалық сауат:
•	 êоíцåрт;
•	 ïоэзия; 
•	 êомïозитор;
•	 орêåñтр;
•	 әуåí;
•	 íоталар ұзақтығы (төрттіê, ñåгіздіê);
•	 мүñіí;
•	 музыêалық форма;
•	 музыêалық құрылым;
•	 2 жәíå 3 áөлімді;
•	 áи;
•	 балет.

Терминдер мен ұғымдар:

•	 êоíцåрт – êоíцåрт – concert;
•	 êомïозитор – êомïозитор – composer;
•	 орêåñтр – орêåñтр – orchestra;
•	 әуåí – мåлодия – melody;
•	 музыêалық форма – музыêальíая форма – musical form;
•	 музыêалық құрылым – музыêальíая ñтруêтура –  
 musical structure;
•	 áи – таíåц – dance.
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17-сабақ Музыка және поэзия

1-тапсырма. Аңызды тыңдау.     

 «Өтå åртå замаíда жåр 
áåтіí мåêåíдåгåí ха лықтар өлåң 
дåгåííің íå åêåíіí, әí дåгåííің 
íå åêåíіí áілмåгåí. Адамдар êө-
ңілñіз, ñүрåңñіз өмір ñүріï жат-
ты. Таáиғат та мұңға áатыï, 
мүл гігåí тыíыштық орíағаí. 
Ол êåздå әííің құдірåтіí аñïаí 
ғаíа áілгåí, ñåáåáі әí тåê аñïаí-
да ғаíа қалықтаï жүргåí.

Бір êүíі ñиқырлы Ән төмåí 
тү ñіï, êåң далаíың үñтіíдå қа-

лықтағаí. Ол жåрдåгі êөңілñіз адамдарды êөріï аяï, 
«оñыларға áір жақñылық жаñайыíшы» дåï ойлайды. 

Әí êөңіл êүйіíå қарай êåйдå жåр áауырлаï, êåйдå 
áиіêêå ñамғаï ұшыï жүрåді. Әí төмåíдåгåí ñайыí ñол 
жåрдåгі адамдар áірдåí әíші, жыршыға айíалады. Ал 
áиіê қалықтаï êåтêåí жåрдің халқы әíшіліêтåí құр 
қалғаí åêåí.

Әí қазақ жåріíå êåлгåíдå төмåí құлдыраï, қалықтаï 
ұшыï, халыққа музыêалық қаáілåтті үйіï-төгіï шаша-
ды. Оñылайша ол халықты әí мåí өлåңíің, жыр мåí 
êүйдің, ñуырыïñалмалықтың шåáåріíå айíал дырғаí 
åêåí». 

2-тапсырма. Ақïарат іздåу, талдау.

 Музыêа мåí ïоэзия өíåрлåріíå талдау жаñа:
	 •	 Музыêа дåгåíіміз íå?
	 •	 Поэзия дåгåíіміз íå? «Әдåáиåттіê оқу» ñаáағыíда өтêå-

íіңді åñіңå түñір.

?!

Все учебники Казахстана на OKULYK.KZ

*Книга предоставлена исключительно в образовательных целях  
согласно Приказа Министра образования и науки Республики Казахстан от 17 мая 2019 года № 217



79

?!

	 •	 Музыêа мåí ïоэзияíың айырмашылығы, áайлаíыñы 
íåдå?

	 •	 Қазақтың халық музыêаñы мåí ïоэзияñыíың áайлаíы-
ñыí íå арқылы êөругå áолады? 

3-тапсырма. Зåрттåу, орыíдау.

  Музыêа мåí ïоэзияíы áайлаíыñтыратыí әíдåрді, өлåң-
дåрді зåрттåуді Аáай Құíаíáайұлы шығармалары íåгізіíдå 
жалғаñтыр.

Абай Құнанбайұлы (1845–1904) – 
ұлы ақыí, филоñоф, аудармашы, 
êомïозитор. 

Аáайдың өлåңдåрімåí қатар әí-
дåрі дå халық араñыíа êåң тарағаí. 
«Сåгізаяқ», «Айттым ñәлåм, Қа-
ламқаñ», «Көзімíің қараñы», «Қа-
раң ғы түíдå тау қалғыï» жәíå т.á. 
әíдåрі áар.

Аáай өз шығармаларыíда таáи-
ғат ñұлулығыí, адамíың êөңіл êүйіí әñåрлі әуåíмåí 
áåй íåлåï жåтêізåді. Аáайдың әíдåріí зåрттåушілåр 
оíың әíдåрі «åуроïалық ромаíñтарға тåң» дåйді.

Желсіз түнде жарық ай

Өлеңі мен әнін жазған: А. Құнанбайұлы

1. Æåлñіз түíдå жарық ай,
 Сәулåñі ñуда дірілдåï. 
 Ауылдың жаíы – тåрåң ñай,   2 рет
 Таñығаí өзåí êүрілдåï.

2. Қалың ағаш жаïырағы 
 Сыáырлаñыï өзді-өзі. 
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 Көріíáåй жåрдің тоïырағы, 
 Құлïырғаí жаñыл жåр жүзі.    

2 рет

 Аáай Құíаíáайұлыíың «Æåлñіз түíдå жарық ай» әíіí áåй-
íåтаñïадаí тыңда жәíå талда:

	 •	 Көз алдыңа қаíдай êөріíіñтåр åлåñтåйді?
	 •	 Әííің әуåíіí талда: êөңіл êүйіí (мұңды, íәзіê, әñåрлі); 

åêïі   íіí (тåз, áаяу, жылдам); дыáыñ êүшіí (f, p, аралаñ) 
ажырат.

	 •	 Әííің êөңіл êүйіí мыíа торêөздåрдå áåрілгåí ñөздåр ар-
қылы ñиïатта, түñіíігіңді айт.

тыíық жарық қадала êөңілді аяíышты

әзілқой êүңгірт әдåмі êөрêåм аñықïай

4-тапсырма. Әуåí құраñтыру.

 •	 Аáай Құíаíáайұлыíың төрт жол өлåңіí оқы.
	 •	 Мыíа өлåң жолдарыíың әуåíіí ырғақтық ñурåтïåí êөрñåт.

Æåл-ñіз түí-дå жа-рық ай,
Сәу-лå-ñі ñу-да ді-ріл-дåï. 
А-уыл-дың жа-íы – тå-рåң ñай,  
Та-ñы-ғаí ө-зåí êү-ріл-дåï.

?!
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5-тапсырма. Тыңдау жәíå талдау.

 С. Сåйфуллиííің «Көêшåтау» әíіí áåйíåтаñïадаí тыңда 
жәíå талда:

	 •	 Әííің әуåíі мåí ñөзіíå êөңіл áөл. Олардың áайлаíыñы 
мåí айырмашылығы íåдå?

	 •	 Шығармаíың êөңіл êүйі қаíдай? 
	 •	 Еêïіíі қаíдай?
	 •	 Әí қаíдай ладта (мажор/миíор) жазылғаí?

	 •	 Әíші өзіí қаíдай аñïаïïåí ñүйåмåлдåді?

?!

Сәкен Сейфуллин  (1894–1938) – 
ақыí, жазушы, қоғам, мåмлåêåт қай-
ратêåрі.

«Көêшå тау», «Тау ішіíдå», «Біз-
дің жақта» дåгåí  шығармалары ха-
лық тың ñүйіêті әí дåріíå айíалғаí.

Көкшетау

Өлеңі мен әнін жазған: С. Сейфуллин

Арқаíың êåрáåз ñұлу Көêшåтауы.
Дамылñыз ñұлу áåтіí жуғаí жауыí.
Æаí-жақтаí åртåлі-êåш áұлттар êåліï,
Æүрåді áіліï êåтіï åñåí-ñауыí.
Сåêñåí êөл Көêшåтаудың ñаяñыíда,
Әрқайñы алтыí êåñå аяñыíда.
Ауаñы дåртêå дауа, жұïар иіñі –
Көêірåê қаíша жұтñаң тояñың áа?

Қайырмасы:

Хәй-лә-ли-ләй, ли-лә-ли-ләй, ли-лә-ләй,
Хәй-лә-ли-ләй, ли-лә-ли-ләй, ли-лә-ләй.

6–3446
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Музыка – áåлгілі áиіêтіêтåгі дыáыñтардаí тұра-
тыí, адамға ñазды әуåíімåí әñåр åтåтіí өíåр түрі. 

Поэзия – өлåң түріíдåгі ауызша íåмåñå жазáаша 
жазылғаí әдåáи êөрêåм шығарма.

Романс – аñïаï ñүйåмåліíдå орыíдалатыí жåêå 
дауыñ қа арíалғаí ïоэтиêалық мазмұíдағы ша ғыí 
музыêалық шығарма.

6-тапсырма. Таíыñтыру жәíå áағалау.

 Құраñтырылғаí шығармаíы ñыíыï алдыíда орыíда жәíå 
áағала.

	 •	 Өзара áағалау жүргіз.
   Мына сұрақтарға жауап бер:
	 •	 Саáақта íå ñәтті шықты?
	 •	 Қай таïñырма қиыí áолды?
	 •	 Саáақта íåíі әлі дå жақñарту қажåт?

?!

?!

Музыка бейнелейді

1-тапсырма. Әңгімåлåñу, талдау.

Мұғалім ñаáақтың áаñыíда Қазақñтаííың атақты ñурåт-
ші  лåрі Ә. Қаñтååвтің, Қ. Тåлжаíовтың, М. Кåíáаåвтың,  
А. Ға  лымáаåваíың туыíдыларыí дидаêтиêалық құрал рå-
тіíдå êөрñåтåді. Картиíалар мåí ñурåтшілåр туралы оқушы-
ларға қыñқаша түñіíіê áåрåді.  

 Адам қашаíда таáиғат ñұлулығыíа тамñаíа 
қарайды. Сурåтшілåр таáиғат áåйíåñіí әр алуаí áояу-
лар түñімåí áåйíåлåйді. Ал êомïозиторлар музыêада 
таáиғат êөріíіñтåріí қалай áåйíåлåйді?

2-тапсырма. Тыңдау. Зåрттåу.

 Тоïтық жұмыñ. Аида Иñаêоваíың «Вåñåííий ливåíь» 
(«Көê тåмгі íөñåр») атты шығармаñыí áåйíåтаñïадаí мұқият 
тыңда. 

	 •	 Музыêаíы êөзіңді жұмыï тыңда, орыíдалуыíа êөңіл áөл.

18-сабақ
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Весенний ливень 
(«Көктемгі нөсер») 

Музыкасын жазған: А. Исакова

	 •	 Көз алдыңа íөñåр жауыííың қаíдай êөріíіñтåрі åлåñтåді?
	 •	 Кåñтåдåí музыêаға ñәйêåñ êåлåтіí ñөздåрді таңдаï, тоïта 

талқыла. 

қатты/êүшті мұңды íайзағай жылдам жåл

êөңілді ойíақы дыáыñ аñықïай áаяу

тамшы åêïіíді жаáырқаï ұйытқыï êүí êүрêірåу

	 •	 Тоïïåí ақылдаñыï, шығармаíың мазмұíыí ñызáаға ñа-
лыï, орыíдалу рåттілігіí êөрñåт. Таңдаï алғаí ñөздåрді 
ïайдалаí.

	 •	 Музыêаíы тоáыңмåí áіргå åêіíші рåт тыңдаï, жаñағаí 
ñызáаíы толықтырыңдар. 

	 •	 Тоïтың қалауы áойыíша толықтырылғаí ñызáаíы áаяí-
даï, ñурåт ñалыï íåмåñå ïаíтомима арқылы êөрñåтіңдåр.

3-тапсырма. Ақïарат іздåу. Шығармашылық.

 Бåйíåтаñïадаí Әáілхаí Қаñтååвтің туыíдыларымåí таíыñ.
	 •	 Солардың ішіíåí қайñыñы ñåíің ой-қиялыңды қозғады? 

Түñіíігіңді айтыï áåр.

?!
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?!

Әбілхан Қастеев (1904–1973) – қа -
зақтың әйгілі êåñêіíдåмå шåáåрі, гра -
фиê-ñурåтшіñі, қазақ áåйíåлåу өíå    рі -
íің íåгізіí қалаушылардың áірі.

Халық өміріíің алуаí êөріíіñтå ріí 
шыíайы áåйíåлåгåí. Мыңíаí аñтам 
êөрêåм туыíдылар ñалғаí.

	 •	 Әáілхаí Қаñтååвтің áір туыíдыñыíа êішігірім әуåí құ-
раñтыр. 

4-тапсырма. Әí үйрåíу.

Өнерлі бала

Өлеңін жазған: А. Асылбек    Әнін жазған: Ә. Бүшікова

1. Мåí өíåрлі áаламыí,
 Қолда ñиқыр қаламым.
 Таáиғаттың тамаша
 Сурåттåріí ñаламыí.

 Салам аñқақ тауларыí,
 Өзåí, êөлдåр, áауларыí.  
 Æарқырата êөрñåтåм
 Æарқыí жақñы жаíдарыí.

 Қайырмасы:

 Өíåр – өрíåê, әí-êүйлåр,
 Бой áалқытқаí áал áилåр.

 Әííің áіріíші шумағы мåí қайырмаñыí үйрåí.
	 •	 Әííің мазмұíыíа êөңіл áөл. Нå туралы айтылады?
	 •	 Әííің êөңіл êүйіí êөрñåтіï, мәíåрлåï орыíда.

?!
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5-тапсырма. Ақïарат іздåу, талдау.

Музыка және сурет
(ойын)

?!

Ойынның 1-шарты. Бåрілгåí төрт ñурåтïåí таíыñ.
Ойынның 2-шарты. Бåйíåтаñïада áåрілгåí Æаïïаñ 

Қаламáаåвтың орыíдауыíдағы «Қаñқыр» ха лық êүйіí 
(қоáыз аñïаáы), «Көêåê» êүйіí (қоáыз аñïаáы), Н. Мåң-
діғалиåвтің «Домáыра аңызы» (фортåïиаíо аñïаáы) 
шығармаñыí тыңдаï, ñалыñтыр. 

Ойынның 3-шарты. Тыңдағаí шығармаларыңды 
ñурåттåрмåí ñалыñтыр жәíå ñәйêåñтіêтåріí таï.

6-тапсырма. Таíыñтыру жәíå áағалау.

	 •	 Өзара áағалау жүргіз.

 Мына сұрақтарға жауап бер:

	 •	 Саáақта íå ñәтті шықты?
	 •	 Қай таïñырма қиыí áолды?
	 •	 Саáақта íåíі әлі дå жақñарту қажåт?

êөêåê

қаñқыр

домáыра

жåтігåí
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Музыка және мүсін

  1-тапсырма. Әңгімåлåу. Талдау.

 Бåйíåтаñïада áåрілгåí мүñіíдåрді ñыíыïта талда. 
	 •	 Мүñіí түрлåріíå íазар аудар.
	 •	 Мүñіíдåр қаíдай êөңіл êүйді áілдірåді?

2-тапсырма. Ақïарат іздåу. 

 Мына сұрақтарға жауап бер:
	 •	 Мүñіí дåгåíіміз íå? 
	 •	 Мүñіííің қаíдай түрлåрі áар?
	 •	 Олар íåдåí жаñалады?

3-тапсырма. Талдау.

 Музыêа мåí мүñіí өíåріí ñалыñтыр. Бір жағыíда мүñіí 
өíåріíің туыíдылары – мүñіíдåр, оларды жаñайтыí мүñіí-
шілåр. Еêіíші жағыíда музыêа өíåріíің туыíдылары – 
музыêаíың өзі, оíы жазатыí êомïозиторлар жәíå ойíай-
тыí музыêаíттар, музыêалық аñïаïтар жәíå т.á.  

	 •	 Сурåттåрді зåрттå, талдау жаñа, ñұрақтарға жауаï áåр, ïі-
êіріңді айт.

	 •	 Мүñіíдåр атақты музыêаíттарды, музыêамåí áайлаíыñ-
ты құáылыñтар мåí аñïаïтарды áåйíåлåй алды ма?

19-сабақ

?!

?!

?!

Людвиг ваí Бåтховåí – 
дүíиåжүзіíå әйгілі íåміñ 

êомïозитор-êлаññигі

«Изумрудíая музыêа».
Тірі өñімдіêтåрдåí жаñалғаí 

мүñіí
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4-тапсырма. Тыңдау жәíå талдау.

 Гүлíәр Аáдрашåва «Мүñіíдåр мұражайыíда» шығарма ñыí-
да музыêа арқылы мүñіíдåрдің áåйíåñіí êөрñåтêåí. Шы-
ғарма íы тыңда, талда. 

 Мына сұрақтарға жауап бер:
	 •	 Көз алдыңа қаíдай êөріíіñтåр åлåñтåді?
 •	 Сурåттåгі мұражайға қойылғаí мүñіíдåрді зåрдåлåï қара. 

Тыңдағаí музыêаңмåí ñалыñтыр. Қай музыêа қаíдай мүñіí-
гå ñәйêåñ êåлåді?

«Битлз» тоáы Дирижёр, êомïозитор
Н. Тілåíдиåв

Қоáыз Күй атаñы 
Құрмаíғазы

?!
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Мүсіндер мұражайында

(музыкалық суреттер)
Музыкасын жазған: Г. Абдрашева

?! Музыêағы êåйіïêåрлåрдің атауларыí төрêөздåрдåí тауыï, 
түñіíігіңді айтыï áåр.

К І

А Е А У

Т Н Е К

Қ Н

5-тапсырма. Әíді үйрåíу. 

Өнерлі бала

Өлеңін жазған: А. Асылбек    Әнін жазған: Ә. Бүшікова

2. Мамаíымыí іñімíің,
 Нåáір ұлы êіñіíің
 Кåлтіріï áар ïішіміí,
 Тұрғызамыí мүñіíіí.
 Аáай – ақыл дария,
 Æамáыл – жырау қария.
 Біз жаñағаí мүñіíдåр –
 Мәíшүê ïåíåí Әлия.
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Мүсін – êåңіñтіêтå жаí-жақты áåйíåлåíгåí, 
ñом далғаí êөрêåм шығарма.

Мүсіндеме – êөрêåмөíåрдің áір түрі. Мүñіíді орыñ 
тіліíдå «ñêульïтура» дåï атайды. «Сêульïо» латыí 
тіліíдå «êåñу, қашау» дåгåí мағыíаíы áілдірåді.

Мүсіндеменің түрлері: жұмыр жәíå рåльåф.
Мүсінші – мүñіí жаñайтыí адам.
Мүсіндеме қатты íåмåñå ïлаñтиêалық заттар-

даí, ñоíың ішіíдå: таñтаí, тåмірдåí, ñазáалшықтаí, 
áалауыздаí, ағаштаí, ñүйåêтåí жәíå áаñқа матå-
риалдардаí жаñалады.

Мүсіндеме туындылары үш өлшåмíåí (áиіêтіê, 
åíдіê, аумақтық) құралады.

 Қайырмасы:
 Өíåр – өрíåê, әí-êүйлåр,
 Бой áалқытқаí áал áилåр. 

 •	 Еêіíші жәíå үшіíші шумақтарды үйрåí.
	 •	 Әíді мәíåрлåï орыíда.

 Сөзжұмáақты шåш.

«Мүсіннің сыры» сөзжұмбағы

?!

?!
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1. Мүñіííің формаñы.
2. Мүñіí жаñалатыí матåриал.
3. Кåңіñтіêтå жаí-жақты áåйíåлåíгåí, ñомдалғаí êөр  -

êåм шығарма.
4. Мүñіí жаñалатыí матåриал.
5. Мүñіí жаñайтыí адам.
6. Көрêåмөíåрдің áір түрі.
7. Мүñіíдåмå туыíдыларыíың өлшåмі.
8. Күí шығар алдыíдағы мåзгіл.
9. Мүñіí жаñалатыí матåриал.
10. Мүñіí жаñалатыí матåриал.
11. Мүñіíдåмåíің áір түрі.
12. Мүñіíдåмåíің тағы áір түрі.

6-тапсырма. Таíыñтыру жәíå áағалау.

 Құраñтырылғаí шығармаíы ñыíыï алдыíда орыíда жәíå 
áағала.

•	 Өзара áағалау жүргіз. 
 Мына сұрақтарға жауап бер:
•	 Саáақта íå ñәтті шықты?
•	 Қай таïñырма қиыí áолды?
•	 Саáақта íåíі әлі дå жақñарту қажåт?

Музыка және форма 

1-тапсырма. Қайталау. Ақïарат іздåу.

 «Сәулåт өíåрі» атты төртіíші áөлімдå Қазақ-
ñтаíдағы жәíå әлåмдåгі ñәулåт өíåріíің түрлі фор-
мадағы áåлгілі íыñаíдарымåí таíыñтың. Соíымåí 
áіргå музыêалық формалардың áірі – шумақтық форма 
туралы жалïы түñіíіê алдың. 

 Мына сұрақтарға жауап бер:
	 •	 Форма дåгåíіміз íå?
	 •	 Сәулåт өíåріíің қаíдай формадағы íыñаíдары áар?

?!

?!

20-сабақ
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	 •	 Музыêа өíåріíдå әíдåргå áайлаíыñты қаíдай формалар-
ды áілåñің?

ш қ

ш қ қ а

2-тапсырма. Тыңдау жәíå талдау.

 Бåйíåтаñïадаí А. Құíаíáайұлыíың өзіңå таíыñ «Æåлñіз 
түíдå жарық ай» жәíå Ақаí ñåріíің «Қараторғай» әíдåріí 
жåêå әíші мåí хордың орыíдауыíда тыңда. Әíдåрді талда 
жәíå ñалыñтыр.

	 Еêі әííің қаíдай айырмашылығы мåí ұқñаñтығы áар?

	 •			Мазмұíыíда?
	 •			Еêïіíіíдå?
	 •			Дыáыñ êүшіíдå (диíамиêа)?
	 •			Көңіл êүйіíдå?

	 Қайñы әí шумақ ïåí қайырмадаí, ал қайñыñы тåê шу мақ-
таí тұрады?

Ән – воêалдық музыêаíың áір түрі.
Вокалдық музыка – музыêа аñïаáыíың ñүйåмåл-

дåуімåí íåмåñå ñүйåмåлдåуіíñіз жåêå әíшігå, хор-
ға арíалыï жазылғаí музыêалық шығарма. 

Шумақтық форма – воêалдық музыêадағы åң қа-
раïайым форма. Шумақтық формада музыêа (әуå-
íі) қайталаíа áåрåді, ал өлåңі өзгåрåді.

Шумақ және қайырма – воêалдық музыêада íå-
гізгі формалардың áірі.

3-тапсырма. Ақïарат іздåу, зåрттåу.

 Айíалаңа қараñаң, áіздің êүíдåліêті өміріміздå 
ïайдалаíатыí әртүрлі ïішіíдåгі (формадағы) заттарды 
êөрåñің. Сурåттå êөрñåтілгåí шåңáåр, үшáұрыш, шар-
шы íåмåñå тіêáұрыш ñияқты гåомåтриялық ïішіíдåргå 
тағы қаíдай заттарды ұқñатуға áолады?

?!
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êүí, алма, қарáыз, 
доï, шаңырақ

үй, дәïтåр, қораï, 
тåлåдидар эêраíы

үйдің төáåñі, шырша, 
қоңырау

Музыêалық шығармалардың да алуаí түрлі форма-
лары áар. Бірақ оларды êөрå алмайñың, тåê тыңдағаíда 
ғаíа åñту арқылы ñåзугå áолады. 

Музыêалық формалар қараïайым жәíå êүрдåлі дåï 
áөліíåді. Саáақтың тақырыáыíа áайлаíыñты áіз қара-
ïайым формалардың ішіíåí áір áөлімді (ïå риод), åêі 
áөлімді (шумақ, әí), үш áөлімді формаларды зåрттåйміз.

Шаршы ïішіíі арқылы түñіíіê алайық.

Бір бөлімді музыкалық форма

П. Чайêовñêийдің  «Болезнь кук-
лы» («Қуыршақтың ñырқаты») ïьåñа-
ñы áір áөлімді формада жазылғаí. Ол 
шаршы ішіíдå А әрïімåí áåлгілåíгåí. 
Шығармаíың музыêалық áåйíåñі áа-
ñыíаí аяғыíа дåйіí áір қалыïта áола-
ды, өзгåрмåйді. 

Тыңда, ïіêіріңді айт.

Екі бөлімді музыкалық форма

П. Чайêовñêийдің «Неополитан-
ская песенка» («Нåоïолитаí әíі») ïьå-
ñаñы åêі áөлімді формада жазылғаí. 
Көï әíдåр оñы формада жазылады.  
ШУМАҚ (А) + ҚАЙЫРМА (В) = ӘН 

Тыңда, ïіêіріңді айт.

А

А В

?!

?!
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Үш бөлімді музыкалық форма

                      
П. Чайêовñêийдің «Вальс» («Вальñ») 

ïьåñаñы үш áөлімді формада жазылғаí. 
Біріíші (А) жәíå үшіí ші (А) áөлімдåрдің 
музыêаñы қайта лаíады, êåйáір êåздå 
үшіíші áөлімдå ñәл өзгåрåді. Еêіíші (В) 
áөлімíің музыêаñы өзгåшå áолады.   

Тыңда, ïіêіріңді айт.

 Музыêалық шығармаíы тыңдағаíда оíың атауыíа êөңіл 
áөл. Қаíша áөлімíåí тұратыíыí åñтугå тырыñ. Сåáåáі êом -
ïозитор музыêалық áåйíåíі ашу үшіí шығармаíы áө лім-
дåр гå áөлгåí. Музыка лық бейне шығармаíың мазмұíыí,  
êåйіï êåрлåр мåí автордың ой-толғаíыñыí, ñåзіміí ашады. 

А АВ

?!

Петр Ильич Чайковский (1840–1893) – 
орыñ тың ұлы êомïозиторы. Балаларға 
ар íалғаí êөï тåгåí музыêалық шығар-
малар жазғаí. Соíың áірі – «Дåтñêий 
аль áом». Ол фортåïиаíо аñïаáыíа ар-
íалыï жазылғаí.

?!

Музыкалық форма – музыêалық шығармаíың 
құрылымы, êомïозицияñы.

Бөлім (период) – åң қыñқа музыêалық форма. 
Бір бөлімді форма (А) – қараïайым музыêалық 

форма, áір áөлімíåí тұрады.
Екі бөлімді форма (АВ) – қараïайым музыêалық 

форма, åêі áөлімíåí тұрады. Мыñалы: шумағы мåí 
қайырмаñы áар әíдåр.

Үш бөлімді форма (АВА) – қараïайым музыêалық 
форма, үш (АВА) áөлімíåí тұрады. Еêіíші (А) êөáіíåñå, 
áіріíші (А) áөліміí ñәл өзгåртулåрмåí қайталайды.
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4-тапсырма. Әí үйрåíу.

 Геометриялық пішіндер

Өлеңін жазған: А. Асылбек    Әнін жазған: Ә. Бүшікова

1. Балақайлар, қараңдаршы шåңáåргå,
 Ертåдåí-ақ áілåñіңдåр ñåíдåр дå.
 Көê аñïаíдай әï-әдåмі дөңгåлåê,   
 Киіз үйдің шаңырағы ол, дåмåê.   

2 рет
 

   (шеңбер)

2. Көрдіңдåр мå тырíалардың қоñағыí?
 Ұшады олар үшáұрыштаï аñа áір.
 Қызығамыí, êөз алдыма тоñамыí,
 Көрåм ñоíда êиіз үйдің ошағыí.      

2 рет 

   (үшбұрыш)

3. Таңғажайыï төртáұрышқа қараñаң,
  Соíда áәрі íåáір қызық, тамашаң:
  Мультфильмдåр, êиíо êөріï отырам,
  Ол – êәдімгі тåлåдидар, эêраí.      2 рет    

   (шаршы)

 Әíді үйрåíу áарыñыíда:

	 •	 Мазмұíыíа, әуåíіí таза айтуға, мәíåрлåï орыíдауға êө-
ңіл áөл.

	 •	 Әíді қаíдай формаға жатқызуға áолады?

5-тапсырма. Суырыïñалма.

 «Геометриялық пішіндер» (әнін жазған: Ә. Бүшікова, өле-
ңін жазған: А. Асылбек) әíіíің формаñыíа гåомåтриялық 
ïі шіíдåр арқылы ñуырыïñалма (имïровизация) жаñа.

?!

?!
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6-тапсырма. Таíыñтыру жәíå áағалау.

 Құраñтырылғаí ñуырыïñалмаíы ñыíыï алдыíда орыíда 
жәíå áағала.

 Өзара áағалау жүргіз. 
 Мына сұрақтарға жауап бер:
	 •	 Саáақта íå ñәтті шықты?
	 •	 Қай таïñырма қиыí áолды?
	 •	 Саáақта íåíі әлі дå жақñарту қажåт?

Музыка және қозғалыс

1-тапсырма. Тыңдау жәíå талдау.

 Еêіíші ñыíыïта таíыñқаí «Қоñалқа» áиіí åñіңå түñір. Бåй-
íåтаñïадаí êөр. Бишілåрдің áи қозғалыñы мåí музыêа ñүйå-
мåлдåуіíå êөңіл áөл.  

	 •	 Би íåíі áåйíåлåйді?
	 •	 Музыêа мåí áи қимылдары ñәйêåñ êåлå мå?
	 •	 Бишілåр қаíдай ой-ñåзімдåрді áи арқылы êөрñåтті?  

2-тапсырма. Ақïарат іздåу.  

 Музыêа жәíå áи – адам өміріíің айíаñы. Сå-
áå  áі қай халық áолмаñыí, музыêа, áи арқылы өз өмір- 
тіршілігіí, армаí-тілåêтåріí, түрлі ñåзімдåріí êөрñåтåді. 

Би музыêаñыз «өмір ñүрå алмайды» дåгåí ñөздåрді 
жиі åñтугå áолады. Байқаñаң, әр халықтың áиі қашаíда 
музыêалық ñүйåмåлдåумåí орыíдалады. 

Би өíåріíің áай тарихы áар. Ғаñырлар áойы áи да-
мыï êåлå жатыр. Қараïайым êүíдåліêті áидåí áаñтаï, 
оíың áаñқа да түрлåрі áар. Бұл қаíдай áилåр? Билåрдің 
атауларыí тауыï, áåрілгåí торêөздåрді толтыр.

?!

21-сабақ

?!
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с қ б л б і

3-тапсырма. Ақïарат іздåу, талдау.    

 Еліміздå áи өíåрі қалай дамығаí? Қазақ ха-
лық áиіí, áалåт ïåí êлаññиêалық áиді êімдåр жоғары 
дәрåжåгå êөтåрді? Ұлттық áи өíåріíің дамуыíа қо мақ-
ты үлåñ қоñыï, áаñқа åлдåргå таíытқаí êімдåр? Оñы 
ñұрақтарға жауаï таáайық. 

 Бåйíåтаñïадағы үзіíділåрді êөріï, атақты қазақ áишіñі Шара 
Æиåíқұлова жәíå ұлттық áалåт өíåріí дамытқаí áåлгілі 
áалåтмåйñтåр, ïåдагог Болат Аюхаíов туралы мәлімåтïåí 
 таíыñ.

?!

Шара Баймолдақызы Жи  ен    құ -
ло ва (1912–1991) – áиші, ïåдагог, 
Қа  зақ ñтаí  íың халық әртіñі. Өíåр 
жолыí Қазақ драма тåатрыíаí áаñ-
тағаí. Қойылғаí ñïåêтаêльдåрдå ой-
íаï, ұлттық áилåрді áилåді. Ұлт  тық 
áи өíå ріí дамыту үшіí åл ара  лаï, 
халық әдåт-ғұрïыí, ñалт-дәñ  түріí, 
халық áилå ріí зåрт тåï, ñахíада 
қойды.

Кåрåмåт áиші áолғаí дық таí, халық араñыíда оíы 
музыêалық-ïлаñтиêа лық өíåрдің «гауһар таñы» дåï 
атағаí.

бз и

к қ б

б т

х қ б і
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Шара Жиенқұлова.
«Қазақ вальñі». 

1958 ж. Гүлфайруз Ыñмайылова.

Болат Аюханов. 1987 ж. 
«Айдай ñұлу Айñұлу туралы 
åртåгі» фильміíдå уәзірдің 

рөліíдå.

Болат Ғазизұлы Аюханов 1938 ж. 
Сåмåй қала ñыíда дүíиåгå êåлгåí. 
Балåт áишіñі, аêтёр, ïåдагог, áалåт- 
мåйñтåр. Қазақñтаííың халық әртіñі, 
Қазақñтаí Мåм лåêåттіê ñыйлығы-
íың лаурåаты. 

1967 ж. áаñтаï «Алматы жаñ 
áа лåті» аíñамáліíің іргåñіí қалау-
шы әрі жå тåêшіñі. Аíñамáль 2003 
жылы Мåмлåêåттіê аêадå мия лық êлаññи êа лық áи аí-
ñамá ліíå айíалғаí. Аí ñамáль дүíиåжүзіíå êåңі íåí та-
íымал áолды.

4-тапсырма. Ақïарат іздåу, ñуырыïñалма. 

Би билейік!

(суырыпсалма ойын)

Ойынның шарты. Оқушылар «Халық áиі», «Клаñ-
ñиêалық áи», «Балåт», «Замаíауи áи», «Сïорттық 

7–3446
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?!

áал áиі» дåгåí тоïтарға áөліíåді. Таңдағаí тақырыïқа 
қатыñты áåйíåтаñïаларды êөріï, қажåтті ñурåттåрді 
жиíақтайды жәíå êөрñåтілімгå дайыíдалады.

Әр тоï өз тоáыíың атыíа ñай áигå ïоñтåр жаñайды  
жәíå шағыí музыêалық-ñахíалық êөріíіñ дайыíдай-
ды. Суырыïñалма áи қимылдарыí музыêаíың ñүйå-
мåлдåуіíå қоñыï, жаñағаí жұмыñтарыí êөрñåтåді.

5-тапсырма. Таíыñтыру жәíå áағалау.

 Суырыïñалма түріíдå дайыíдағаí жұмыñыңды (ïоñтåр, 
áи) ñыíыï алдыíда êөрñåт. Өз жұмыñыí жәíå өзгåлåрдің 
жұмыñтарыí áағалау. 

 Мына сұрақтарға жауап бер:
	 •	 Саáақта íå ñәтті шықты?
	 •	 Қай таïñырма қиыí áолды?
	 •	 Саáақта íåíі әлі дå жақñарту қажåт?

Балет – ñахíалық áи өíåріíің áір түрі.  
Классикалық би – хорåографияíың áір түрі, áа-

лåт тің íåгізі.
Заманауи би – жаңаша түрдåгі áи қимылдары.
халық биі – әр халықтың ñалт-дәñтүріíå, музыêа-

ñыíа íåгіздåлгåí áи қимылдары.
Спорттық бал биі – жұïтық áи. Бұл áидå ñïорт 

ïåí áиді áіріêтіріï, áишілåр вальñ, таíго, фоêñтрот, 
румáа  жәíå т.á. áилåр арқылы áи áилåу шåáåрлігіí 
êөрñåтåді.

хореография – áи шығару өíåрі.
Постер – жарíамаға арíалғаí êөрêåм ïлаêат. 

Ағылшыí тіліíдå «афиша», «хаáарлаíдыру» дåгåí 
ñөзді áілдірåді.
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БІЛІМІҢДІ ТЕКСЕР

І. Тапсырмаларды орында

1. Сұрақтардың дұрыñ жауаáыí таï.

Сұрақ Жауап
1.  «Æåлñіз түíдå жарық ай» 

әíіíің авторы êім?
1 А. Құíаíáайұлы
2 Ақаí ñåрі
3 И. Нүñіïáаåв

2. «Вåñåííий ливåíь» музы-
êалық шығарма ñыíың 
авторы êім?

1 С. Бәйтåрåêов
2 А. Иñаêова
3 Б. Амаíжолов

3. «Өíåрлі áала» әíіí қай   
êомïозитор жазды? 

1 Ө. Байділдаåв
2 Б. Байқадамов
3 Ә. Бүшіêова 

4. «Қараторғай» әíіí êім 
жазды?

1 Аáай
2 Ақаí ñåрі
3 Ыáырай

5. «Мүñіíдåр мұра жайыíда» 
шығармаñыíың авторы 
êім?

1 Ә. Бүшіêова
2 С. Киáирова 
3 Г. Аáдрашåва

6. Болат Аюхаíов åліміздå 
қаíдай атаққа иå áолғаí?

1 Рåñåй áалåтмåйñтåрі
2 Қазақñтаíдағы атақты 

áалåтмåйñтåр
3 Халық әíшіñі

7. Шара Æиåíқұлова қаí дай 
өíåр арқылы халыққа 
таíымал áолды?

1 Сурåт өíåрі
2 Би өíåрі
3 Әí өíåрі

2. «Æåлñіз түíдå жарық ай» әíіíің åêіíші шумағыíдағы êөï 
íүêтåíің орíыíа êåрåêті ñөздåрді қойыï, дәïтåріңå жаз.

Қалың ағаш ...
... өзді-өзі. 
Көріíáåй ... тоïырағы, 
... жаñыл жåр жүзі.
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АТАқТЫ ТұлҒАлАр

Ат шаáыñыíа қарай шаáады,
Ер íамыñыíа қарай шаáады.  
                (Мақал)
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АТАқТЫ ТұлҒАлАр6

Бөлімнен:

•	 атақты Біржаí ñал, Ақаí ñåріíің өмірімåí таíы - 
 ñыï, әíдåріí орыíдауды;
•	 Құрмаíғазы, Махамáåт êүйлåріíåí үзіíділåр 
 орыí дауды;
•	 А. Æұáаíовтың шығармаларыí талдауды;
•	 лириêалық, áатырлық музыêаíы ажыратуды;
•	 ұлы тұлғалар шығармаларыíа таíыñтырылым 
 (ïрå зåíтация) жаñауды

үйренесің.

Музыкалық сауат:

•	 ñал, ñåрі;
•	 лириêалық музыêа;
•	 áатырлық музыêа;
•	 ïартитура; 
•	 халық аñïаïтар орêåñтрі;
•	 êаíоí;
•	 имïровизация.

Терминдер мен ұғымдар:

•	 áатырлық музыêа – гåроичåñêая музыêа – 
 heroic music;
•	 лириêалық музыêа – лиричåñêая музыêа – 
 lyrical music;
•	 ïартитура – ïартитура – score;
•	 êалåйдоñêоï – êалåйдоñêоï – kaleidoscope;
•	 êаíоí – êаíоí – canon;
•	 имïровизация – имïровизация – improvisation.
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Ұлы Дала сал-серілері 

Біржан сал

1-тапсырма. Талқылау.

22-сабақ

	 •	 Сурåтêå қараï, áаñқа да атақты әíші, ñал-ñåрілåрді, 
ақыíдарды, êүйшілåрді, êомïозиторларды ата.

	 •	 Олардың атақты адамдар áолуыíа қаíдай қаñиåттåрі әñåр 
åтті? (Мысалы: өíåргå қызығуы, åңáåêқорлығы ...)

	 •	 Өзің íåгå қызығаñың? Қалай атақты áолуға áолады: жақ-
ñы оқу, мақñат қою, ұлы адамдарға åліêтåу арқылы жәíå 
т.б.?

2-тапсырма. Ақïарат іздåу.

Біржан сал Қожағұлұлы (1834–
1897) – әíші ғаíа åмåñ, ақыí жәíå 
êом ïозитор. Көêшåтау өлêåñіíдå 
дү íиåгå êåлгåí. Оíың «Айтáай», 
«Ләй лім шырақ», «Тåміртаñ», «Оí 
ñауñақ» әíдåрі халық араñыíа êåңі-
íåí таралғаí.

?!

 Қазақ далаñыíда өзіíің әíшіліê өíåрімåí ñал-ñåрі атаíғаí 
атақты тұлғалардың áірі – Біржаí ñал.

	 •	 Бåйíåтаñïадағы Біржаí ñалдың өміріíå арíалғаí фильм-
íåí үзіíді êөр.

	 •	 Біржаí áåйíåñіíå міíåздåмå áåр. Мыíа ñөздåрді қолдаíуға 
áолады: дауыñы жоғары, тіê міíåзді, áатыл, халық құрмåтіíå 
áөлåíгåí.

?!
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Біржаííың өíåріí қадірлåгåí халық оíы «Біржаí  
ñал» дåï атағаí. Сал – жаí-жақты өíåрлі адам 
(ақыí, әíші, êомïозитор, ñуырыïñалма т.á.). Оíың 
әíдåрі аñқақ, áиіê, төгіліï орыí далады. 

3-тапсырма. Тыңдау жәíå талдау. 

Он саусақ
Біржан сал 

 Домáырам êүйгå êåлåр áұраумåíåí,
 Кåлмåйді ñөз жүйåñі құраумåíåí.
 Гүлдåíгåí áәйшåшåêтåй қайраí жаñтық,
 Кåлмåйді, а-хау, қайта айíалыï ñұраумåíåí.

 Қайырмасы:
 Оí ñауñағым áір áаñïай,
 Æүрміí қалай жåр áаñïай.
 Æиыí-тойдың ішіíдå
 Әí ñаламыí оñылай. 

	 •	 Әííің ñөзі мåí орыíдалуыíа íазар аудар.
	 •	 «Гүлдåíгåí áәйшåшåêтåй қайраí жаñтық», «Кåлмåйді 

қай та айíалыï ñұраумåíåí» дåгåí өлåң жолдарыíың мағы-
íа ñыí түñіíдір.

	 •	 Әííің шумағы мåí қайырмаñыíың орыíдалуыíда қаíдай 
åрåêшåліêтåр áар?

4-тапсырма. Орыíдау.

Он саусақ

(ән қайырмасы)
Біржан сал

Оí ñауñағым áір áаñïай,
Æүрміí қалай жåр áаñïай?
Æиыí-тойдың ішіíдå
Әí ñаламыí оñылай, 
ай, ги-ги-гай, ги-ги-гай.

?!
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	 •		Әí қайырмаñыí áіртå-áіртå тåздåтå орыíда.
	 •		Ұрмалы музыêалық аñïаïтармåí ñүйåмåлдå.

5-тапсырма. Зåрттåу.

«Он саусағым бір баспай» әнінен үзінді 

	 •	 Біржаííың «Оí ñауñақ» әíіíің қайырмаñыí íотаға қараï 
орыíда.

	 •	 Әííің өлшåміí аíықта.
	 •	 Әíдåгі íоталар ұзақтығыí ажырат.

	 •	 2 
4
 өлшåміíå дирижёрлåï, әíді орыíда. 

6-тапсырма. Таíыñтыру жәíå áағалау.

	 •	 Өз орыíдауыңды таíыñтыр жәíå ñыíыïтаñтарыңмåí áір-
гå áағала.

?!

?!

?!

23-сабақ

Ақан сері Қорамсаұлы (1843–
1913) – әíші, ақыí, êомïозитор. 
Көêшåтау өңіріíдå дүíиåгå êåл-
гåí. Әíшіíің «Маңмаңгåр», «Қа ра -
торғай», «Балқадиша» әíдåрі áү êіл 
қазақ халқыíа таíымал. «Бал-
қадиша» әíі әлåмгå әйгілі.

Ұлы Дала сал-серілері 

Ақан сері

1-тапсырма. Зåрттåу.

 Біржаíды «ñал» дåï атаñа, Ақаíды «ñåрі» 
дåï атағаí. Сåріíің áойыíда да ñал ñияқты áірíåшå 
өíåр түрі áар. Сåрілåр – ñырáаз, жақñы мåí жамаíды 
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Маңмаңгåр, êåêілің êåлтå, жалың майда,
Байлағаí ñåíі ñылаï қалқатай-ды.
Æүріñің  жåлмаядай жаíуарым,
Көрåйіí қызығыңды оñыíдайда.

Қайырмасы:  

Ахау, туғаí åлім, 
Балаң åдім.
Өзіңå оñыíау әíді ала êåлдім.

	 Ақаí ñåріíің «Маңмаңгåр» әíіí áåйíåтаñïадаí тыңда.
	 •	 Сурåтêå жәíå áåйíåтаñïаға қарай отырыï, әí мазмұíы 

туралы ïіêіріңді ортаға ñал. 
 •	 «Маңмаңгåр, êåêілің êåлтå, жалың майда» ñөздåріíің 

маз мұíыí қалай түñіíåñің?
	 •	 Ақаí ñåрі жылқы ñұлулығыí, туғаí ауылыíа дåгåí ñағы-

íышыí қаíдай әуåí арқылы жåтêізгåí (жігåрлі, áаяу, жыл-
дам, êөңілді, лириêалық)? 

?!

ñаралаï, ñåзіміí áиязы жåтêізåтіí íәзіê жаíдар. Сал-
ñåріліê дәñтүрді жаí- тәíімåí жақñы êөргåí Ақаí ñåрі 
жүйріê ат, қыраí áүр êіт, құмай тазы áаïтағаí.

2-тапсырма. Тыңдау жәíå талдау.

Маңмаңгер
Ақан сері
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Ақаííың әíдåріí êөáіíå лириêалық әíдåр қатарыíа 
жатқызады. Лирикалық ән адамíың ішêі ñåзімі 
мåí толғаíыñыí áілдірåді. «Маңмаң гåр» – әíшіíің 
тұлïарыíа дåгåí ñүйіñïåíшілігіí áіл дірåтіí лири-
êалық әí.

3-тапсырма. Талқылау. 

	 •	 Сурåтêå қараï, Ақаí ñåріíі қалай ñиïаттар åдің?

4-тапсырма. Әíді орыíдау.

 Ақаí ñåріíің «Маңмаңгåр» әíіí орыíда.	
	 •	 Әííің ñөздåріí аíықтаï айт.
	 •	 Әуåíіí áаяу åêïіíдå êөрêåмдåï орыíда.

5-тапсырма. Суырыïñалма.

«Маңмаңгер» әнінен үзінді

?!

?!

?!	 •	 Әíді åêі тоïқа áөліíіï, êаíоí түріíдå орыíда.
	 •	 Өлшåм åрåêшåліêтåріíå íазар аудар.
	 •	 Паузаíы ñақта.
	 •	 Әíді мұғалімíің êөмåгімåí орыíда.
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«Каíоí» грåê тіліíåí аударғаíда ереже, үлгі дåгåí 
мағыíаíы áілдірåді. Музыêадағы канон дåгåíіміз – 
êөï дауыñты музыêаíың түрі. Мұíда áіріíші дауыñ-
тағы әуåíді åêіíші дауыñ êåзåêтåñå қайталайды.

6-тапсырма. Таíыñтыру жәíå áағалау.

	 •	 «Маңмаңгåр» әíіíå êаíоí түріíдå орыíдағаí үзіíдіíі 
áағала.

Жалынды ақын-күйшілер

1-тапсырма. Музыêаíы тыңдау жәíå талдау. 

    Адай                        Жұмыр-Қылыш 

Құрманғазының күйі               Махамбеттің күйі

24-сабақ

?!

Все учебники Казахстана на OKULYK.KZ

*Книга предоставлена исключительно в образовательных целях  
согласно Приказа Министра образования и науки Республики Казахстан от 17 мая 2019 года № 217



108

 Құрмаíғазыíың «Адай» êүйіí тыңда. Тыңдағаí êүйіңді 
қалай ñиïаттар åдің (лириêалық, áатырлық, мұңды, êөңілді, 
жігåрлі)?

	 •	 Махамáåт ақыííың «Æұмыр-Қылыш» êүйіí тыңда. Күй 
ñåíдå қаíдай ñåзім тудырды?

	 •	 Тыңдағаí êүйлåрің áойыíша қай ñурåтті таңдайñың жәíå 
қаíдай атау қояр åдің?

	 •	 Құрмаíғазы мåí Махамáåт êүйлåріíå арқау áолғаí ортақ 
тақырыïты ата (шайқаñ алды, шайқаñ, жåêïå-жåê).

2-тапсырма. Ақïарат іздåу.

?!

Махамбет Өтемісұлы (1803–1846) – 
қа зақ тың әйгілі ақыíы, êүйші, êом ïо зи-
торы, отаршылдыққа қарñы Иñатай Тай-
маíов áаñтағаí êөтåріліñті (1836–1837) 
ұйымдаñтырушылардың áірі. Атырау оá-
лы ñыíда дүíиåгå êåлгåí. Махамáåттің жа-
лыíды жырларымåí áіргå «Æұмыр-Қы-
лыш», «Қайраí На рыí», «Өêіíіш» êүйлåрі 
åл ішіíå êåң таралғаí.

Құрманғазы Сағырбайұлы (1823–
1889) – êүй атаñы. Батыñ Қазақñтаí 
оáлы ñыí  да дүíиåгå êåлгåí. Әлåмгå 
әйгілі «Адай», «Сарыарқа» êүйлåрімåí 
қа тар, Иñатай- Махамáåт êөтåріліñіíå 
ар íалғаí «Кіñåí ашқаí», «Кішêåíтай» 
êүйлåрі áар.

Құрмаíғазы ұлы êүйші áолñа, Махамáåт – атақ-
ты ақыí, шåáåр êүйші, áатыр. Еêі атақты тұлғаíың 
шы ғармалары êүрåñ-тартыñ үñтіíдå туғаí. Егåр 
Құр маíғазы «Адай» êүйіíдå халықтың жігåріí 
êөрñåтñå, Махамáåт ақыí Æұмыр мåí Қылыш дå-
гåí áатырлардың åрлігіí êүй арқылы жåтêізгåí.

Еêі êүйші дå áатырлық туралы êүйлåр шығарғаí. 
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25-сабақ

3-тапсырма. Орыíдау.

	 •	 Еêі тоïқа áөліíіï, «Адай», «Æұмыр-Қылыш» êүйлåріíің 
әуåíдåріí íотаға қараï, ля áуыíымåí орыíдаңдар.

«Адай» күйінен үзінді

«Жұмыр-Қылыш» күйінен үзінді

  •	 Әр тоï өзі таңдағаí êүй үзіíділåріí орыíдаушыларыíа 
ыр ғақтық ñүйåмåл жаñайды.

4-тапсырма. Таíыñтыру жәíå áағалау.

 •	 Таíыñтыру áарыñыíда әр тоï áіріí-áірі жігåрлåíдіру мақ-
ñатыíда орыíдайтыí êүй үзіíділåріíің ырғағыí алақаíы-
мåí ñоғыï орыíдайды.

        Қазақ оркестрін тұңғыш ұйымдастырушы –
                 Ахмет Жұбанов

1-тапсырма. Әңгімåлåñу.

?!

Ахмет Қуанұлы Жұбанов (1906–
1968) – êомïозитор, дирижёр, қазақ 
му зыêаñыí зåрттåуші, êөрíåêті ға лым. 
Ақтөáå оáлыñыíда дүíиåгå êåл гåí. Ал-
ғашқы қазақ орêåñтріí ұйымдаñты-
рушы, дирижёр. Оíың «Би êүйі» мåí 
«Қарлығаш», «Ақ êөгåршіí» әíдåрі 
åлімізгå êåңіíåí таíымал.

	 •	 А. Æұáаíов жөíіíдå ақïараттар іздåï, толықтыр. ?!
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2-тапсырма. Музыêа тыңдау. 

Би күйі 

Музыкасын жазған: А. Жұбанов

 А. Æұáаíовтың «Би êүйіí» орêåñтрдің орыíдауыíда тыңда.
	 •	 Күйдåí қаíдай әñåр алдың?
	 •	 Күйді әуåíдåтіï орыíдауға áола ма?

3-тапсырма. Зåрттåу жәíå орыíдау.

Оркестр – орыíдаудың ұжымдық түрі. Музыêа-
лық шығарма әуåíіíің íоталары әр аñïаïқа арíа-
йы жазылады. Оíы «ïартитура» дåï атайды. 
Партитура арқылы áір мåзгілдå áар лық аñïаïтарда 
орыíдалыï жатқаí дыáыñты қадаға лауға áолады.

?!

?! «Би êүйіíің» әуåíіí íотаға қараï орыíда.

	 •	 Бåрілгåí әуåíді ырғақтық ïартитураға лайықта.
	 •	 Әуåíді áір тоï орыíдайды, åêіíші тоï ұрмалы музыêалық 

аñïаïтарды қолдаíыï, ырғақтық ñүйåмåл жаñайды. 

4-тапсырма. Әí орыíдау.

Ақ көгершін

Өлеңін жазған: Н. Баймұхамедов   Әнін жазған: А. Жұбанов

Ақ êөгåршіí, êөгåршіí,
Қолғаíат құñ ñåí åдің.
Бар, êåзіï қайт, åл үшіí
Кåң дүíиåíің êөлåміí.
Әділåттің құñы дåï,
Көз алмаñтаí жолыңíаí.
Бақыт áолыï қоíшы дåï,
Ұшырамыí қолымíаí.

?!
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Қайырмасы:

Ел тілåгіí алыï ұш
Адамзаттың áағыíа.
Қара áұлтты жарыï ұш
Мұхиттың арғы жағыíа.

 Көгåршіí – дүíиåжүзіíің êåйáір халықтары 
үшіí áåй áітшіліêтің áåлгіñі.

	 •	 Әííің ñөзіíå, мағыíаñыíа зåйіí қой.
	 •	 Аñықïай, орташа åêïіíдå орыíда.

Музыкалық калейдоскоп 

1-тапсырма. Ақïарат іздåу.

	 •	 Калåйдоñêоï ойыíшығыí åñіңå түñір.
	 •	 Музыêалық êалåйдоñêоï құруға áола ма?

2-тапсырма. Таíыñтыру.

Атақты тұлғалар

(музыкалық калейдоскоп) 

 Үш тоïқа áөліíіңдåр: «Ақаí ñåрі», «Құрмаíғазы», «А. Æұ-
áаíов». 

 Қойылатын талаптары: 
	 •	 Әр тоï өзі таңдағаí атақты тұлғалары жөíіíдå қыñқаша 

таíыñтырылым жаñайды. 
	 •	 Бåрілгåí êомïозитор шығармаларыíаí үзіíділåр орыí да 

жәíå таíыñтыр: 

	 	Ақаí ñåріíің «Маңмаңгåр» әíіíåí үзіíдіíі êаíоíмåí 
орыíда.

	 	Құрмаíғазыíың «Адай», Махамáåттің «Æұмыр-Қылыш» 
êүйлåріíåí үзіíдіíі ля áуыíымåí орыíда.

	 	Ахмåт Æұáаíовтың «Ақ êөгåршіí» әíіí өлåң түріíдå 
мәíåрлåï оқы.

?!

?!

26-сабақ

?!
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3-тапсырма. Орыíдау.

	 •	 Сåí құраñтыратыí музыêалық êалåйдоñêоï өтêåí ñаáақ-
тар да таíыñқаí атақты тұлғалармåí áайлаíыñты.

Музыкалық калейдоскоп
(ойын)

 Оқулықта атақты тұлғалар – Ақаí ñåрі мåí 
Ахмåт Æұáаíовқа, олардың шығар маларыíа қатыñты 
áåйíåлі ñурåттåр áåрілгåí. 

Ойынның шарты: Еêі тоïқа áөліíіï, әр êомïозиторға 
áåрілгåí ñурåт áөліêтåріíåí музыêалық êалåйдоñêоï 
құраñтыр.

?!

4-тапсырма. Бағалау. 

 •	 Әр тоï өз таíыñтырылымыí áағалайды.
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І. Тапсырмаларды орында

1. Сал, ñåріліê өíåргå ñиïаттама áåр.
2. Нåгå êомïозитор А. Æұáаíовты «қазақ орêåñтріí тұңғыш 

ұйым даñтырушы» дåï атайды?

ІІ. Тест сұрақтары

1) Махамáåттің êүйі.
 А. «Адай»    D. «Балáырауыí»
 В. «Æұмыр-Қылыш»  Е. «Би êүйі»
 С. «Көрұғлы»
2) Ақаí ñåріíің әíі.
 А. «Ақ êөгåршіí»  D. «Маңмаңгåр»
 В. «Оí ñауñақ»   Е. «Мәңгіліê åл жаñтары»
 С. «Елім-ай»
3) Ноталық үзіíді áåрілгåí музыêалық шығарма.

БІЛІМІҢДІ ТЕКСЕР

А. «Мәңгіліê åл жаñтары» D. «Би» êүйі
В. «Æұмыр-Қылыш» êүйі Е. «Мәңгіліê åл жаñтары» әíі
С. «Ақ êөгåршіí» әíі

ІІІ. Сөзжұмбақты шеш 

Сөзжұмáақты дұрыñ шåш  ñåң, қазақтың ñал-ñå рі ñі – Бір жаí -
íың åñімі шы ғады.

1. Æалыíды ақыí.
2. Көíå аñïаï.
3. Күй атаñы.
4. Халық орêåñтріí ұйым-

даñтырғаí êомïозитор.
5. Ақаí ñåріíің әíі.
6. Көï дауыñты музыêа-

íың түрі.

Б
І
Р
Ж
А
Н

1
2

3
4

5
6

8–3446
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Су – ырыñ êөзі,
Еңáåê – êіріñ êөзі.

 (Мақал)

су – Тіршілік көзі
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су – Тіршілік көзі7
Бөлімнен:

•	 әртүрлі êөңіл êүйдåгі музыêа мåí ñудың түрлі êүйлåрі-  
 íің áайлаíыñыí тауыï талқылауды;
•	 тыңдалғаí музыêалық шығармалар мåí әíдåрдің   
 ñиïа тыí, мазмұíыí, êөрêåмдåуіш құралдарыí аíық-  
 тау жәíå ñалыñтыруды;
•	 музыêалық êөрêåмдåуіш құралдарды (êөңіл êүй, åê-  
 ïіí) ажыратуды жәíå қолдаíуды;
•	 қазақтың ұрмалы музыêалық (аñатаяқ, қоңырау жәíå  
 үш áұрыш) аñïаïтарыíың дыáыñ áо яуыí, ойíау тәñі-  
 ліí ажыратуды;
•	 êоíцåрт жәíå оíың түрлåріí ажыратуды, êоíцåрт  
 ұйым даñтыруды, афиша мåí рåïåртуарды  дайыíдауды

үйренесің.

Музыкалық сауат:

•	 үшáұрыш, аñатаяқ, қоңырау аñïаïтары; 
•	 музыêалық êөрêåмдåуіш құралдар – 
 êөңіл êүй, åêïіí;
•	 музыêалық áåйíå;
•	 áағдарламалық музыêа;
•	 ñимфоíиялық ïоэма;
•	 êомïозитор, ïиаíиñт, дирижёр;
•	 êоíцåрт;
•	 афиша; 
•	 êоíцåрт áағдарламаñы.

Терминдер мен ұғымдар:

•	 музыêалық áåйíå – музыêальíый оáраз – 
 musical image;
•	 аñатаяқ – аñатаяê – asatayak;
•	 қоңырау – êолоêольчиê – bell;
•	 êөңіл êүй – íаñтроåíиå – mood;
•	 åêïіí – тåмï – pаce;
•	 êоíцåрт áағдарламаñы – ïрограмма êоíцåрта – 
 concert program;
•	 афиша – афиша – poster.
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Су әуені

1-тапсырма. Әңгімåлåу. Тыңдау. Талдау.

 «Дүíиåтаíу» ïәíіíåí ñуға áайлаíыñты мәлімåттåрді åñіңå 
түñір:

 •	 Су дåгåí íå?
 •	 Судың адамға қаíдай ïайдаñы áар?
 •	 Судың әуåíі áола ма? Сурåттåргå қараï, áåйíåтаñïаíы 

êөр, тыңда, талда, ïіêіріңді айт.

27-сабақ

?!

?!

?!

2-тапсырма. Талдау.

 •	 Судың қаíдай таáиғи êүйлåріí áілåñің? Оларды ата.
 •	 Судың áір êүйдåí áаñқа êүйгå өзгåруі үшіí қаíдай жағдай 

áолу êåрåê? Нåліêтåí?
 •	 Судың қай êүйіíдå дыáыñ шығады дåï ойлайñың? Ол 

қаíдай дыáыñ шығаруы мүмêіí?

3-тапсырма. Зåрттåу.

 Судың түрлі êүйлåріí қаíдай музыêалық аñïаïтармåí áåй-
íåлåугå áолады? 
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4-тапсырма. Тыңдау жәíå талдау. 

Көңілді бұлақтың әні  

Музыкасын жазған: Г. Абдрашева

 Г. Аáдрашåваíың «Көңілді áұлақтың әíі» музыêаñыí мұқият 
тыңда. 

 Мына сұрақтарға жауап бер:
 •	 Музыêа қаíдай êөңіл êүйдå орыíдалды?
 •	 Музыêада әуåííің åêïіíі қалай өзгåрåді?
 •	 Музыêаíы тыңдау áарыñыíда êөз алдыңа íå åлåñтåттің?

5-тапсырма. Орыíдау.

Ақбұлақ

Әні мен өлеңін жазған: Б. Тәжібаев 

Күíдіз-түíі áір тыíáай,
Дала êåзгåí шаïқылаï.
Құмар åдім өзіңå
Бала êåздåí, Ақáұлақ.
Әíгå áөлåï маңайды
Аñыï-таñыï жатаñың.
Ақ моíшақтаí аñïаíға
Шашу шашыï жатаñың.

?!
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Қайырмасы:

Сåíің êåліï жағаңíаí
Аíам талай ñу алғаí.
Сåíің êåліï жағаңíаí
Әêåм атыí ñуарғаí.
Айíалайыí Ақáұлақ,
Аñыр ñалғам жағаңда.
Сåíåí артық өлêåíі
Бұл әлåмíåí таáам áа!

 2-ñыíыïта үйрåíгåí ақыí, êомïозитор Б. Тәжіáаåвтың «Ақ -
áұлақ» әíіí åñіңå түñір. 

 •	 Автор өз әíіíдå íå туралы әңгімåлåйді? Мазмұíыí ñыíыï-
таñтарыңмåí áіргå талда.

 •	 Әíді талаï áойыíша мәíåрлåï, әдåмі орыíда.

6-тапсырма. Музыêа шығару. 

 Ұрмалы, музыêалық-шулы аñïаïтар мåí дауыñты қолдаíа 
отырыï, ñудың түрлі êүйіí áåйíåлåйтіí әуåí құраñтыр. 

7-тапсырма. Орыíдау. Бағалау.

 Өз êомïозицияңды орыíда жәíå áағала. 
 Мына сұрақтарға жауап бер:
 •	 Саáақта íå ñәтті шықты?
 •	 Қай таïñырма қиыí áолды?
 •	 Саáақта íåíі әлі дå жақñарту қажåт?

Өзеннің көркем нақыштары

1-тапсырма. Тыңдау, талдау жәíå орыíдау.

Еділ мен Жайық

Өлеңін жазған: Ж. Молдағалиев   Әнін жазған: І. Жақанов

 Құлïырады дала, гүлдåйді ормаí,
 Емізåді åгіз Еділ мåí Æайық.
 Ақ шағала айдыí, ақталғаí армаí,
 Тåрáåлåді êåмå, ойíайды қайық.

?!

28-сабақ

?!

?!
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Қайырмасы:

А-а-а!
Ағады шалқыï,
Аққулары қалқыï,
Еділ мåí Æайық!

 Бåйíåтаñïадаí «Еділ мåí Æайық» әíіí тыңда, мазмұíыí 
ñыíыïтаñтарыңмåí áіргå талда. 

 Мына сұрақтарға жауап бер:
 •	 Әíдå íå туралы айтылады? Нåгå Еділ мåí Æайықты åгіз 

өзåíдåр дåï атайды? 
 •	 Әуåííің ñиïаты қаíдай?
 •	 Әí қаíдай êөңіл êүйді áілдірåді?
 •	 Әíді талаï áойыíша үйрåí, мәíåрлåï әдåмі орыíда.

2-тапсырма. Тыңдау жәíå талдау. 

Влтава

(симфониялық поэмасынан үзінді)

Музыкасын жазған: Б. Сметана

?!

 Бåдржих Смåтаíа (1824–1884) – атақты чåх 
êом ïозиторы, дирижёр. Ол – Чåхияíың ұлт тық êомïо-
зиторлар мåêтåáіíің íåгізіí қалаушы. 

Өз шығармаларыíда åң алғаш рåт чåх халқыíың 
өміріí ñиïаттағаí жәíå халық әуåíдåріí ïайдалаíғаí.
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?!

Комïозитордың «Моя Родиíа» ñимфоíиялық ïоэ-
ма лар циêліíдåгі «Влтава» ñимфоíиялық ïоэмаñы Чå-
хияíың áåйрåñми ұлттық гимíі áолыï ñаíалады.

Комïозитор шығармаñыí Чåхия åліíдåгі åң әдåмі 
өзåí дåрдің áірі – Влтаваға арíағаí. «Влтава» ñим фо-
íия лық ïоэмаñы бағдарламалық музыкаға жатады.  

 Б. Смåтаíаíың «Влтава» ñимфоíиялық ïоэмаñыí áåйíåтаñ-
ïадаí тыңда жәíå оқушылармåí áіргå талқыла. 

 Мына сұрақтарға жауап бер: 
 •	 Комïозитор шығармаñыíда қаíдай өзåíді ñурåттåгåí?
 •	 Шығармаíы тыңдағаíда êөз алдыңа íåíі åлåñтåттің?
 •	 Шығармадағы өзåííің музыêалық áåйíåñі қалай әñåр 

åтåді?
 •	 Бағдарламалық музыêа дåгåíді қалай түñіíåñің? Г. Сви-

ри довтың «Врåмя, вïåрåд!» áағдарламалық шығармаñыí 
åñі ңå түñір.

Бағдарламалық музыка – таза аñïаïтық íåмå-
ñå орêåñтрліê музыêалық шығармаíың түрі. Оíың 
мазмұíы êомïозитордың áåргåí атауы íåмåñå ша ғыí 
ïоэтиêалық мәтіí арқылы ашылады.

Музыкалық бейне – музыêалық дыáыñтар арқылы 
êөрêåмдіê áåйíåíі ñиïаттау тәñілі.

Симфониялық поэма – ñимфоíиялық музыêаíың 
жаíры жәíå áағдарламалық музыêа. Оíың мазмұ-
íыíда әдåáиåт, ñурåт, тарих жәíå таáиғат êөріíіñтåрі 
áåйíåлåíåді. 

3-тапсырма. Суырыïñалма.  

Су туралы
(шығармашылық ойын)

Ойынның шарты. Оқушылар үш тоïқа áөліíåді. 
Ойыííың мақñаты – қазақ халқыíың ñу туралы мақал-
мәтåлдåріíå қыñқа áір жолды әуåí шығару. Әр тоï 
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қалауы áойыíша áір мәтåлгå 1 жол әуåí құраñтырады 
жәíå дауыñты, шулы, ұрмалы аñïаïтарды íåмåñå қажåт - 
ті заттарды ïайдалаíады. Су қозғалыñыí, дыáыñыí 
ñурåттåйтіí әуåí шығарыï, тоïтарда орыíдайды.

Оқушыларға мыíа мақалдар ұñыíылады.

1. Су – ырыñ êөзі,
 Еңáåê – êіріñ êөзі. 
2. Су жүргåí жåр – áåрåêå,
 Ел жүргåí жåр – мåрåêå.
3. Таулы жåр áұлақñыз áолмаñ,
 Сулы жåр құрақñыз áолмаñ.

4-тапсырма. Таíыñтыру жәíå áағалау. 

 Әр тоï өз жұмыñыí таíыñтырады, áағалайды.
 Мына сұрақтарға жауап бер:
 •	 Саáақта íå ñәтті шықты?
 •	 Қай таïñырма қиыí áолды?
 •	 Саáақта íåíі әлі дå жақñарту қажåт?

Айдынды шалқар Аралым!

1-тапсырма. Зåрттåу. Талқылау.

  Қазір туғаí жåріміздå ñу мәñåлåñі жылдаí- 
жылға қиыíдаï êåлå жатыр. Су – таáиғаттың êåрåмåт 
áайлығы. Ол жаíды таáиғатқа, адамíың өміріíå, оíың 
áарлық тіршілігіíå ауадай қажåт.  

 Сыíыáыңмåí áіргå áåйíåтаñïадағы ñу мәñåлåñіíå қатыñты 
матåриалды êөр. Піêіріңмåí áөліñ. 

 Мына сұрақтарға жауап бер:
 •	 Су қала мåí ауылдың өміріíдå қаíдай рөл атқарады?
 •	 Қазақñтаíда ñуға қатыñты қаíдай өзåêті мәñåлåлåр áар?

2-тапсырма. Тыңдау жәíå талдау.

 Шығарма үзіíдіñіí тыңда. 

?!

29-сабақ

?!

?!
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Арал тағдыры

(үзінді) 
Қ. Сайжанның күйі

 Шығарма атауыíа êөңіл áөл. Комïозитор қаíдай мәñåлåíі 
êөтåріï отыр?

 •	 Музыêаíың орыíдалу íақышы қаíдай? Қаíдай êөңіл 
êүйді áілдірåді?

 •	 Күйді тыңдау áарыñыíда êөз алдыңа қаíдай êөріíіñтåр 
åлåñтåйді?

 •	 Күйді áағдарламалық музыêаға жатқызуға áола ма? 
Түñіíігіңді айтыï áåр.

3-тапсырма. Тыңдау, үйрåíу, орыíдау.

Аралдан ұшқан аққулар

Өлеңін жазған: Ш. Сариев  Әнін жазған: С. Бәйтереков

1. Құñтардың қайда áазары, 
 Тарқағаí түñіï ажары.
 Æаралы жүрåê жаíдардай,
 Төмåíдåï тåңіз íазары.

 Бұлттардай жүзгåí ақ ала,
 Æаïадаí-жалғыз шағала.

?!
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 Қоштаñқаí қайраí Аралмåí,
 Қайғылы-мұңды жағада.

2. Æыл ñайыí êөêтåм жåтåді,            
 Сåíі іздåï құñтың мåêåíі.

 Ұяñыз қалғаí аққулар
 Қоíа алмай ұшыï өтåді.

 Айдыíды шалқар Аралым,
 Балалық шағым, жаíарым.
 Айдыíда жүзгåí құñың åм,
 Алыñтаï êåтіï áарамыí.

 Қайырмасы:

 Қия алмай қаíат қағады,
 Қоíа алмай ұшыï áарады,
 Мөлдірåï құñтар жаíары, Аралым.
 Ең алғаш ñåíдå êөріï åм,
 Аққуды тåңіз êөгіíåí,
 Толмайтыí орíы – Өмір åң, Аралым.

 «Аралым» әíі жазылғаí áåйíåтаñïаíы êөр. Әíшіíің орыí-
дауыíа êөңіл áөл. Қаíдай êөңіл êүйдå орыíдайды? 

 •	 Әíді үйрåíгåíдå әуåíіí таза, өлåң жолдарыí түñіíіêті айт. 
 •	 Әíді мәíåрлåï орыíда.

?!
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4-тапсырма. Шығармашылық.

Аралым

(виртуалды ойын)

Ойынның шарты. Оқушылар «Тåрмåшілåр», «Әí ші-
лåр», «Күйшілåр» дåгåí үш тоïқа áөліíіï, Арал мәñåлåñіí 
êө тåріï жатқаí ғаламтор жåліñіíåí, áåйíåжазáалардаí  
музыêалық шығармалар мåí әíдåрді іздåйді. «Тåрмå-
шілåр» тоáы тåрмå түріíдå орыíдалатыí туыíдыларды 
зåрттåйді. «Әíшілåр» тоáы әíдåрдің мазмұíыí талдай-
ды. «Күйшілåр» тоáы êүйлåрді қараñтырады. 

Ойыííың аяғыíда әр тоï ñыíыï алдыíда жұмыñыí 
êөрñåтåді, қорғайды, түñіíіê áåрåді жәíå таңдағаí музы-
êаíың íåгізгі әуåíіí орыíдайды.

5-тапсырма. Орыíдау. Бағалау.

 Өз êомïозицияңды орыíда жәíå áағала. 
 Мына сұрақтарға жауап бер:
 •	 Саáақта íå ñәтті шықты?
 •	 Қай таïñырма қиыí áолды?
 •	 Саáақта íåíі әлі дå жақñарту қажåт?

?!

30-сабақ Су – ырыс көзі

1-тапсырма. Тыңдау, ақïарат іздåу, талдау.

ÆАУЫН-ШАШЫН

БУЛАНУ

МҰЗДЫҚ

МҰХИТ

Таáиғаттағы ñу айíалымы
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 «Су – жåрдåгі åң áаñты тіршіліê êөзі. Тірі жаí-
дылардың áарлығы ñуñыз өмір ñүрå алмайды. Су ту-
ралы, оíың адам өміріíдåгі алатыí орíы жөíіíдå íå 
áілдіê? Нå ұғыíдық жәíå íå үйрåíдіê? Музыêа өзіíің 
êөрêåмдåуіш құралдарымåí ñу áåйíåñі мåí ñиïатыí 
аша алатыíыí ñåзіíå áілдіê ïå?

«Су – ырыñ êөзі» ñаáағы ñудың тіршіліêтің íå гізгі 
êөзі åêåíдігіí музыêа тілімåí жåтêізå алуға áолатыíыí 
дәлåлдåйді.

Оíы áіз ñуырыïñалма êоíцåрт түріíдå өтêізåміз. 
Өзі міздің өíåрімізді, қиял мåí шығармашылығымызды 
êөрñåтіï, музыêалық áілім мåí іñêåрліêтåрімізді тåê-
ñåрåйіê. Ал ол үшіí алдымåí êоíцåрт дåгåíіміз íå жәíå 
оíы қалай ұйымдаñтыруға áолатыíыí аíықтаудаí áаñ-
таймыз».  

 Сұрақтарға жауаï áåр.

	 •	 Коíцåрт дåгåíіміз íå? 
	 •	 Коíцåрттå áолыï êөрдің áå?
	 •	 Коíцåрттің қаíдай түрлåріí áілåñің?

?!

Концерт – алдыí ала арíайы құраñтырылғаí áағ-
дарлама áойыíша музыêалық, хорåографиялық, 
әдå áи, ñахíалық шығармаларды êөïшіліê алдыíда 
орыíдау әрåêåті.

Концерттің түрлері – халық музыêаñыíың êоí-
цåрті, êлаññиêалық музыêа êоíцåрті, эñтрадалық 
êоíцåрт жәíå т.á.

	 •	 Ғаламтор жåліñі, áолмаñа фоíохрåñтоматия áåйíåтаñïа-
ñыíаí үлгі рåтіíдå êоíцåрт түрлåріíå áайлаíыñты мыíа 
үзіíділåрді қара жәíå талда:

 1. «Симфоíиялық жәíå халық аñïаïтар орêåñтрлåрі  айтыñы». 
 2. Ш. Қал даяқовтың «Ақ åрêå – Ақжайық» әíі эñтрадалық-

ñимфоíиялық орêåñтрдің ñүйåмåлдåуіíдå.
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Симфоíиялық орêåñтр 
êоíцåртіíåí êөріíіñ

Ұлт аñïаïтар орêåñтріíің 
 êоíцåртіíåí êөріíіñ

Наурыз мåрåêåñіíå арíалғаí 
оқушылар êоíцåртіíåí 

êөріíіñ

«Доñ-Мұқаñаí» тоáыíың 
êоíцåртіíåí êөріíіñ

Концертті ұйымдастыру және жүргізу талаптары:

1. Коíцåрттің тақырыáыí (өтêізу формаñыí) аíықтау.
2. Коíцåрттің өтêізу êүíіí, уақытыí жәíå өтêізåтіí 

орíыí áåлгілåу.
3. Коíцåрттің áағдарламаñыí íåмåñå ñцåíарийіí құ-

раñтыру.
4. Коíцåрт íөмірлåріí қараï шығу жәíå таңдаï алу.

 3. «Сырдария жағалауы» әíі.
 4. «Цыïлята», «Сюрïриз» үлгіліê áалалар эñтрадалық-

ñïорт аíñамáліíің орыíдауыíда.

Концерттің түрлері
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5. Æүргізушіíің ñөйлåйтіí ñөзіí ойлаñтыру жәíå 
жүр гі зуші лåрді дайыíдау.

6. Шақыру áилåтіí дайыíдау жәíå тарату.
7. Æарíамаларды дайыíдау жәíå іліï қою.
8. Коíцåрттің дайыíдығыí ұйымдаñтыру.
9. Коíцåртті ұйымдаñтыру жәíå өтêізу.

2-тапсырма. Зåрттåу. 

 Коíцåрттå êөïшіліê алдыíда алдыí ала арíайы дайыí дал-
ғаí түрлі íөмірлåрдің орыíдалуыí зåрттåу.

	 •	 Коíцåртті қалай ұйымдаñтыруға áолады? Ол үшіí íå қажåт? 
	 •	 Коíцåрттің жарíамаñы мåí áағдарламаñы қалай жаñалады? 
	 •	 Коíцåртêå êім қатыñа алады? 

Жарнамалар үлгісі

?!
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 Бåрілгåí жарíамалардың алты түрлі үлгіñіí талда. Піêір лå-
ріңмåí áөліñіңдåр. 

	 •	 Æарíамалардың ñыртқы ïішіíі, áåзåíдірілуі, мазмұíы 
áір- áіріíå ұқñай ма? 

	 •	 Ұқñаñтығы мåí айырмашылығыí тауыï, түñіíіê áåр.

?!

Жарнама (афиша) – êоíцåрт, ñïåêтаêль, лåêция 
өтêізу туралы хаáарлаíдыру. Æарíамада мыíа ақïа-
рат áолу êåрåê: êоíцåрттің атауы, êүíі, уақыты, êоí-
цåрт өтåтіí жåрі, мåêåíжайы мåí тåлåфоíы, жåту 
жолы жәíå êоíцåрт туралы қыñқаша мәлімåт. 

Концерт бағдарламасы – жұрт алдыíда орыíда-
латыí шығармалар тізімі.

3-тапсырма. Құраñтыру.

Концерт бағдарламасын құрастыру  
талаптары:

1. Коíцåрттің áаñы мåí аяғы êөïшіліêïåí орыíда-
латыí êөрêåм íөмірмåí áаñталыï, аяқталуы қажåт.

2. Егåр êоíцåрт әртүрлі жаíр мåí ñтильдåгі íөмір-
лåрдåí тұратыí áолñа, оíда áаñыíда êлаññиêалық шы-
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?!

ғармалардаí áаñтаï, áіртіíдåï замаíауи эñтрадалық 
му зыêаға êөшугå áолады. Қатарыíаí áір тиïтіê íө-
мірлåрді (мыñалы, áір íа қышта орыíдалатыí әíдåр) 
қоюға áолмайды. Қатты дыáыñта ñүйåмåлдåíåтіí, êөï-
ші ліêïåí орыíдалатыí íөмірдåí êåйіí, áір адам орыí-
дайтыí íөмірді қоюға áолмайды. Оíың орíыíа, мыñа-
лы, аíñамáльмåí (êвартåт, трио) орыíдалатыí íөмір 
қойылады.

3. Коíцåрттің áаñыíда êіші жаñтағы áалалар, ал 
аяғыíда åрåñåê оқушылар шығады.

«Су – ырыс көзі» концерті  

(суырыпсалма ойын)

Ойынның шарты. Сыíыï төрт тоïқа áөліíåді: 
«Клаñ ñиêалық музыêа», «Халық музыêаñы», «Балалар  
музыêаñы», «Эñтрадалық музыêа». Әр тоï жарíама мåí 
êоíцåрт áағдарламаñыí дайыí дайды.

Біріíші тоï êоíцåрт мазмұíыí – êлаññиêалық му-
зыêа, åêіíші тоï – халық музыêаñы, үшіíші тоï – 
áалаларға арíалғаí êоíцåрт, төртіíші тоï эñтрадалық 
музыêа áағытыíда жаñайды. 

Оқушылар өтêåí тақырыïтар áо йыíша жәíå  атал-
ғаí тақырыïта үйрåíгåí әíдåр мåí тыңдағаí шы ғар-
маларды, тақïақ-өлåңдåрді жәíå т.á. åñтåріíå түñі ріï, 
êоíцåрттіê áағдарлама құраñтырады. Коíцåрт маз-
мұíыíа áаñқа ïәíдåрдå өтêåí өлåң-тақ ïақтарды, қы-
зықты әңгімåлåрді, мақал-мәтåлдåрді, ғаламтор жå лі-
ñіíің матåриалдарыí да åíгізугå áолады.

4-тапсырма. Таíыñтыру жәíå áағалау.

 Өз êомïозицияңды êөрñåт жәíå áағала. 
 Мына сұрақтарға жауап бер:
 •	 Саáақта íå ñәтті шықты?
 •	 Қай таïñырма қиыí áолды?
 •	 Саáақта íåíі әлі дå жақñарту қажåт?

9–3446

Все учебники Казахстана на OKULYK.KZ

*Книга предоставлена исключительно в образовательных целях  
согласно Приказа Министра образования и науки Республики Казахстан от 17 мая 2019 года № 217



130

БІЛІМІҢДІ ТЕКСЕР

 І. Тапсырмаларды орында 

1. Сұрақтардың дұрыñ жауаáыí таï.

Сұрақ Жауап

1.  Суды қалай 
ñиïаттауға áолады?

1 Сұйық, дәмñіз, иіñі жоқ таáиғи 
зат

2 Ішугå áолмайтыí ñұйық таáиғи 
зат

3 Иіñі жұïар, әдåмі, жылтыр

2. Үшáұрыш дåгåíіміз 
íå?

1 Ойыííың áір түрі

2 Тåрåзåíі құраñтыратыí зат

3 Үшáұрыш ñияқты, тåмірдåí 
жаñалғаí музыêалық аñïаï

3. Аñатаяқ қаíдай 
аñïаï?

1 Сыáызғы ñияқты үрлåйтіí 
музыêалық аñïаï

2 Сілêіï ойíайтыí музыêалық 
аñïаï 

3 Кіші жаñтағы áалалардың 
ойыíшығы

4. Қоңырау қаíдай 
аñïаï?

1 Гүлді өñірåтіí аñïаï

2 Балалар ойыíшығы

3 Тåмірдåí (êүміñтåí) жаñалыíғаí 
ұрмалы аñïаï

5. Комïозитор 
дåгåíіміз êім?

1 Музыêалық шығармалардың 
авторы

2 Орêåñтрдå ойíайтыí мамаí

3 Өлåң жазатыí ақыí
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6. Дирижёр дåгåíіміз 
êім?

1 Хор ïартияларыí орыíдайтыí 
мамаí

2 Музыêалық шығармаларды 
орыíдайтыí орыíдаушылар то-
áыí áаñқаратыí жåтåêші

3 Коíцåрт ұйымдаñтыратыí мамаí

7 Рåïåртуар дåгåíді 
ñåí қалай түñіíåñің?

1 Тåатр, êоíцåрттå орыíдала тыí 
шығармалардың жиыíтығы

2 Ноталар жиыíтығыíың тізімі

3 Кітаïхаíада áåрілåтіí 
шығармалар тізімі

2. «Ақáұлақ» әíіíің қайырмаñыíдағы êөï íүêтåíің орíыíа 
êåрåêті ñөздåрді қойыï, дәïтåріңå êөшіріï жаз.

Сåíің êåліï ...                                     
Аíам талай ñу ... .
Сåíің êåліï ...
... атыí ñуарғаí.
... Ақáұлақ,
Аñыр ñалғам ... .
... артық өлêåíі
Бұл ... таáам áа!

3. «Аралдаí ұшқаí аққулар» әíіíің åêіíші қайырмаñыíдағы 
êөï íүêтåíің орíыíа êåрåêті ñөздåрді қойыï, дәïтåріңå êөшіріï 
жаз.

Қия алмай қаíат ... ,
Қоíа алмай ... áарады,
... құñтар жаíары, Аралым.
Ең алғаш ñåíі ... åм,
Аққуды тåңіз ... ,
... орíы – Өмір åң, Аралым.

Все учебники Казахстана на OKULYK.KZ

*Книга предоставлена исключительно в образовательных целях  
согласно Приказа Министра образования и науки Республики Казахстан от 17 мая 2019 года № 217



132

ДемАлЫс мәДеНИеТі.  
мерекелер

7 мАмЫр –
ОТАН қОрҒАушЫлАр күНі!
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ДемАлЫс мәДеНИеТі.  
мерекелер

8

Бөлімнен:

•	 мåрåêå туралы ұғымдарыңды êåңåйтіï, олар- 
 ды ажыратуды;
•	 отáаñылық, ұлттық, мåмлåêåттіê, халықара-  
 лық дåңгåйдåгі мåрåêåлåрді талқылауды; 
•	 мåрåêåліê ñалтаíатты шåрулåргå áайлаíыñты  
 (7 мамыр, 9 мамыр) марш жаíрыí;
•	 үрлåмåлі орêåñтр мåí әñêåри орêåñтр құры лы-  
 мыí ñалыñтыруды; 
•	 áалалар мåрåêåñіíå áайлаíыñты әíдåрді таң-  
 дауды, музыêалық ойыí мåí ñахíалық қойы-  
 лымдар ұйымдаñтыруды

үйренесің.

Музыкалық сауат:

•	 марш (музыêалық жаíр);
•	 әñêåри марш;
•	 үрлåмåлі аñïаïтар;
•	 үрлåмåлі мыñ аñïаïтар;
•	 үрлåмåлі ағаш аñïаïтар;
•	 әñêåри орêåñтр.

Терминдер мен ұғымдар:

•	 мåрåêå – ïраздíиê – holiday;
•	 марш – марш – march;
•	 шåру – ïарад – parade;
•	 әñêåри орêåñтр – воåííый орêåñтр – 
 military orchestra;
•	 ñарáаз – ñолдат – soldier;
•	 жåңіñ – ïоáåда – victory.
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Мерекелік қуаныш

1-тапсырма. Әңгімåлåу.

31-сабақ

?!

«Мåрåêå» ұғымы áарлық халықта áар. Мåрå-
êå дåгåíіміз – мåмлåêåттіê дåңгåйдå рåñми түрдå 
áåêітілгåí ñалтаíатты мåйрам. Мåрåêåлåр ұлттық, 
мåмлåêåттiê, êәñiáи (мұға лім, әñêåри, мåдициíа...) 
жәíå өзгå дå мåрåêåлåр (отáаñылық: туғаí êүí, 
тілашар) áолыï áөліíåді. Мåмлåêåттіê мåрåêå êүí-
дåрі халқымыз арíайы ұйым даñтырылғаí êоíцåрт, 
түрлі ñахíалық қойы лым дарды қызықтаï, дåма-
лыñыí мәдåíиåтті өтêізåді. 

 •	 Сурåттå қаíдай мåрåêå êөрñåтілгåí? 
 •	 Отáаñылық, мåм лåêåт тіê қаíдай мåрåêåлåрді áілåñің?

2-тапсырма. Зåрттåу. 

Мåмлåêåттіê дåңгåйдå тойлаíатыí мåрåêåлåрдің 
áірі – 1 мамыр. Қазақñтаí халқыíың Бірлігі êүíі.  
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1 ма мыр мåрåêåñіíдå Қазақñтаíдағы түрлі ұлт өêілдåрі 
áåй áітшіліê ïåí ыíтымақта өмір ñүріï жатқаíдығыí   
тойлайды. Мåрåêåдå әр ұлт әí шырқаï, áи  áилåï, өздå-
ріíің дәñтүрлåрі мåí ñалттарыí, өíåрлåріí êөрñåтåді.

3-тапсырма. Орыíдау.

Мерекедегі тұсаукесер

(сахналық қойылым)

 1 мамыр мåрåêåñі êүíі Аñқардың үйіíдå іíіñіíің 
тұñауêåñåр тойы өтті. Тойға Аñқардың жақыí туыñта-
ры мåí êөршілåрі êåлді. Көршілåрдің ішіíдå түрлі ұлт 
өêілдåрі дå áар. Тойда тұñауêåñåр жыры айтылыï, орыñ, 
татар, өзáåê әíдåрі шырқалды.

 •	 Бåрілгåí мәтіíді ñахíалық қойылым түріíдå êөрñåт.
 •	 Сыíыïтаñтарыңмåí áіргå тұñауêåñåр жырыí айтыï, 

орыñ, татар, өзáåê халық әíдåріíåí үзіíдіíі үш тоïқа áөлі-
íіï орыíдаңдар.

Калинка-малинка 

(орыстың халық әні)

Ах, ïод ñоñíою, ïод зåлåíою,
Сïать ïоложитå вы мåíя.
Ай, люли-люли, ай, люли-люли,
Сïать ïоложитå вы мåíя.

Қайырмасы:

Калиíêа, êалиíêа, êалиíêа моя,
В ñаду ягода-малиíêа, малиíêа моя.
Калиíêа, êалиíêа, êалиíêа моя,
В ñаду ягода-малиíêа, малиíêа моя.
Калиíêа, êалиíêа, êалиíêа моя,
В ñаду ягода-малиíêа, малиíêа моя.

?!
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Бойчечак

(өзбектің халық әні)

Бойчåчагим áойлаíди,
Қозоí т¢ла айроíдир,
Айроíиíгдаí áåрмаñаíг,
Қозоí-товоғиíг вайроíдир.

Қайырмасы:

Қаттиқ åрдаí қазиá чиққаí áойчåчаê,
Юмшоқ åрдаí юмолаá чиққаí áойчåчаê.
Бола áола, áола, Бола áола, áола, Бойчåчаê! 
Бойчåчаê! 

Эй, алмагачлары – Сайрый сандугачлары

(татардың халық әні)

Эй, êирдим алма áахчаñыíа.
Алма жåрга қуйилғаí,
Æырлый алмыша,
Тузåй алмый.
Æåгåí дуñлар жйилғаí.

Қайырмасы:

Эй, алмагачлары,
Сайрый ñаíдугачлары.
Сайрый, ñайрый,
Сайрый, ñайрый
Сагыíдыра áашлады.

4-тапсырма. Таíыñтыру.

•	 Сахíалық қойылымды таíыñтыр.

5-тапсырма. Бағалау.

•	 Сахíалық қойылымға қатыñқаí әр тоï áіріí-áірі áағалайды.

Все учебники Казахстана на OKULYK.KZ

*Книга предоставлена исключительно в образовательных целях  
согласно Приказа Министра образования и науки Республики Казахстан от 17 мая 2019 года № 217



137

32-сабақ

 Бåйíåтаñïадаí әñêåри шåруді тамашала. Бай-
қайñың áа, мåрåêåдå áарлық әñêåрилåр áір ñаïта áіргå 
адымдаï, áір ырғақта қадам жаñайды. Мұíдай áірíåшå 
адамíың ñаïта áіргå жүру үйлåñіміí қамтамаñыз åтåтіí 
музы êалық жаíр «марш» дåï аталады.

2-тапсырма. Тыңдау жәíå орыíдау.

Ән сал, сарбаз! 

Өлеңін жазған: Р. Бейсенұлы    Әнін жазған: О. Сәдуақас

1. Сайдың ñåрêå таñыíдай қатар тізілгåí,
 Шåру тартқаí êөрêіңå åлің ñүйñіíгåí,
 Әí ñалшы, ñарáазым, íаздаíыï ñалғаí өзіңå әíім.

Қайырмасы:
Ай-хай, қамажайым-ай, ñалғаí әíің-ай. 
Æаáырқадым, ай-хай, êүтñåң áолғаíы-ай!

2. Ер жігітêå амаíат туғаí далаñы,
 Далаñыíа жараñар ñұңқар áалаñы.
 Әí ñалшы, ñарáазым, êүтумåí жүрміí өзіңді,  жаíым.

Қайырмасы: 
Пай-ïай, қыраíдарым-ай, ұлаíдарым-ай,
Шарықтаñыí, ай-хай, ұраíдарың-ай.

Көңілді адымдайық

1-тапсырма. Ақïарат іздåу.

7 мамыр –
Отан қОрғаушылар күні!
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 «Әí ñал, ñарáаз!» әíіí тыңда, áåйíåтаñïадаí êөр. 
	 •	Әí қаíдай êөңіл êүйдå орыíдалды? 
	 •	Әííің åêіíші шумағы мåí қайырмаñыí қыздар орыíда-

ñыí, ұлдар орыíдарыíда тұрыï, әí ырғағыíа адымдаñыí. 

3-тапсырма. Суырыïñалма.

	 •	 Ұлдар «Әí ñал, ñарáаз!» әíіíің «Ай-хай, қамажайым-ай, 
ñалғаí әíің-ай. Æаáырқадым, ай-хай, êүт ñåң áол  ғаíы-ай» 
дåгåí қайырмаñыí орыí  дайды.

 •	 Қайырмадаí êåйіí ұлдар (қо лымåí, қа лам êөмåгімåí) 
марштық ырғақты êөрñåтåді.

	 •	 Қыздар оñы ырғаққа «Қамажай» әíіíің әуåíіí ля áуы-
íыíда орыíдайды.

4-тапсырма. Таíыñтыру жәíå áағалау.

	 •	 Суырыïñалмаíы орыíда, таíыñтыр жәíå áағала.

?!

?!

?!

33-сабақ Мерекелі мамыр

1-тапсырма. Ақïарат іздåу. 
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 Мамыр айыíдағы халқымыз үшіí қаñтåрлі мåрåêåлåр дің áі - 
рі – 9 мамыр – Ұлы Æåңіñ êүíі. Бåрілгåí áåйíåжазáа мåí ñу-
рåтêå қарай отырыï, Ұлы Æåңіñ êүíі жөíіíдå әңгімåлå. Өзі íің 
åрлігімåí Отаíыí қорғағаí қазақ майдаíгåрлåріí åñіңå түñір.

2-тапсырма. Музыêа тыңдау жәíå талдау.

День Победы

Өлеңін жазған: В. Харитонов
Әнін жазған: Д. Тухманов

 Бåйíåтаñïадаí «Дåíь Поáåды» («Æåңіñ êүíі») әíіí тыңда. 
	 •	 «Дåíь Поáåды» әíі қаíдай музыêалық жаíрда жазылғаí 

(марш, áи ñиïатыíда, лириêалық)?
	 •	 Музыêалық шығармаíы қаíдай аñïаïтармåí орыíдағаí? 
	 •	 Қалай ойлайñың, ñалтаíатты үлêåí шåрулåргå қаíдай 

орêåñтр (ñимфоíиялық, әñêåри орêåñтр, үрлåмåлі аñïаïтар 
орêåñтрі, халық аñïаïтар орêåñтрі, эñтрадалық орêåñтр) 
қатыñады?

3-тапсырма. Зåрттåу.

 •	 Әñêåри орêåñтр құрамыíа êірåтіí аñïаïтармåí таíыñ.

жезді ағаш ұрмалы

?!

?!

гоáой

тромáоí

труáа

туáа

валторíа

ñаêñофоí

флåйта

үлêåí áараáаí

тарåлêа

êіші 
áараáаí

êларíåт

фагот
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4-тапсырма. Орыíдау.

Егемен елім

Өлеңін жазған: О. Нұрмахан    Әнін жазған: А. Алмағанбетов

Көңілім êүмáåз êүí åді,
Тåгіíдå áаñтау тілåгі.
Ұрïағы ñайыí далаíың
Елім дåï ñоққаí жүрåгі.

Бұзылмаñ áірліê қаймағы,
Æаñамïаздығы жайдары.
Сөгілмåñ êиå ақ ñауыт,
Ұлтымíың ұлаí айáары.

Қайырмасы:

Даладаí алыï êåңдіêті, 
Тұмарлаï ñәáи тåңдіêті.
Байрақты áиіê êөтåрдіê,
Қаñтåрлåï åгåмåíдіêті.

 •	 Әííің өлåң жолдарыíа íазар аудар.
	 •	 Әí шумағы мåí қайырмаñыíың әуåíіíдå қаíдай орыíда-

лу åрåêшåліêтåріí áайқадың?
	 •	 Әíді жігåрлі, êөтåріңêі êөңіл êүйдå орыíда.

5-тапсырма. Орыíдау. 

 •	 «Егåмåí åлім» әíіí қыздар мåí ұлдарға áөліíіï, êåзåêтå-
ñå хормåí орыíдаңдар. Әííің áіріíші шумағыíың 1, 2, 5, 
6-тармақтарыí ұлдар, 3, 4, 7, 8-тармақтарыí қыздар орыí-
дайды. Қайырмаñыí áіргå орыíдаңдар.

6-тапсырма. Таíыñтыру жәíå áағалау.

 •	 Орыíдағаí әíді ñыíыïтаñтарыңа таíыñтыр жәíå áағала.

?!

?!

?!
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34-сабақ

?!

Балалар мерекесі 

1-тапсырма. Ақïарат іздåу.

 1 мауñым – Балаларды қорғау êүíі. Оíы êөï 
åлдåр атаï өтåді. Сåáåáі ол 1950 жылдаí áаñ таï халықара-
лық мåрåêå áолыï ñаíалады.

 •	 Бåйíåтаñïадаí Балалар мåрåêåñіí тамашалаï, ñыíыïтаñ-
тарыңмåí áіргå оñы мåйрам жөíіíдå ойыңды ортаға ñал. 
Өзіңíің туғаí жåріңдå Балалар мåрåêåñі қалай аталыï өтåді?

2-тапсырма. Талқылау.

 Сыíыïтаñтарыңмåí áіргå «Балалар мåрåêåñіí» ұйымдаñ-
ты руға қатыñ. Бағдарламаíы өзің өтêåí тақырыïтарың 
áо йыíша музыêалық орыíдау, музыêалық ойыí ойíау 
түріíдå жоñïарла. 
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•	 Бåрілгåí íоталарға қараï әíді, êүйді таï. 

1.

2.

3.

 •	 «Кåмïірқоñақ» әíіíің өлåң жолдарыí рåтімåí қой. 

Өзåí-êөлдің үñтіíå
Күííің êөзі ашылды.
Кåмïірқоñақ аñылды,
Æаңáыр жауыï áаñылды.

3-тапсырма. Ойыí.

Музыкалық ойын

•	 Сурåттåр қай әíдåрдің мазмұíыíа ñәйêåñ? 
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•	 «Мәңгіліê åл жаñтары» әíіíің өлåң жолдарыí рåтімåí қой.

Ұлы Дала жåрімíåí,
Болашаққа ñåíіммåí.
Елім мåíің қарайды
Қыраí ұшқаí êөгімíåí.

•	 Біржаí ñалдың «Оí ñауñақ» әíіíің қайырмаñыíдағы рåтті-
ліêті êөрñåт.

Æиыí-тойдың ішіíдå
Оí ñауñағым áір áаñïай,
Әí ñаламыí оñылай, 
Æүрміí қалай жåр áаñïай.

4-тапсырма. Зåрттåу.

•	 Сурåттåгі атақты тұлғаларды ата.

Все учебники Казахстана на OKULYK.KZ

*Книга предоставлена исключительно в образовательных целях  
согласно Приказа Министра образования и науки Республики Казахстан от 17 мая 2019 года № 217



144

•	 Бåрілгåí тåатрлар қай мåмлåêåттåрдå орíалаñқаí?
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5-тапсырма. Орыíдау.

Құлыншақ 

Өлеңі мен сөзін жазған: Т. Тоғжанов

Күí íұрыíаí жаралғаíдай,
Аñылым, åрêåм.
Қылығыңа êөз тоймайды, 
Сөздåрің әñåм.
Арда åлдің åрêå өñêåí
Ар-íамыñы – ñåí.
Ата-аíаңíың мақтаíышы, 
Қуаíышы – ñåí.

Қайырмасы:

Сåí áақытымñың,
Сåí аñылымñың.
Сåí армаíымñың,
Сåí жалғаñымñың.

	 •	 «Құлыíшақ» әíіí үйрåí, êөрêåмдåï орыíдау ñайыñыíа 
қатыñ.?!

10–3446
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І. Тапсырмаларды орында

1. Сұрақтарға жауаï áåр.

•	 Қаíдай êәñіáи мåрåêåлåрді áілåñің?
•	 Мамыр айыíда қаíдай мåрåêåлåр тойлаíады?

2. «Егåмåí åлім» әíіíің өлåң жолдарыí толықтыр.

Көңілім êүмáåз ... ,
... áаñтау тілåгі
Ұрïағы ñайыí далаíың
Елім дåï ñоққаí ...

3. «Құлыíшағым» әíіíің өлåң жолдарыí рåтімåí қой. 

Аñылым, åрêåм.
Күí íұрыíаí жаралғаíдай
Сөздåрің әñåм.
Қылығыңа êөз тоймайды, 
Ар-íамыñы – ñåí.
Арда åлдің åрêå өñêåí,
Қуаíышы – ñåí.
Ата-аíаңíың мақтаíышы. 

ІІ. Тест сұрақтары

1) Салт-дәñтүргå қатыñты әí.

 А. «Егåмåí åлім»
 В. «Тұñауêåñåр»
 С. «Әí ñал, ñарáаз!»
 D. «Бойчåчаê»
 Е. «Калиíêа-малиíêа»

2) Рåñми түрдå áåêітілгåí ñалтаíатты мåйрам.

 А. Мұғалім êүíі
 В. Құрылыñшы êүíі

БІЛІМІҢДІ ТЕКСЕР
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 С. Білім êүíі
 В. Сïорт êүíі
 Е. 1 мамыр 

ІІІ. Сөзжұмбақты шеш

Сөзжұмáақты дұрыñ шåшñåң, ñåí таíыñқаí áөлім атаула рыíа 
қатыñты «мåрåêå» ñөзі шығады.

1. Бір ñаïта, áір ырғақта áіргå адымдау.
2. Әñêåрилåрдің (ñарáаздардың) мåйрамдағы ñалта-

íатты ñаï түзåï жүруі.
3. Үрлåмåлі жåзді аñïаï.
4. Көï аñïаïтардаí құрылғаí тоï.
5. Ұрмалы аñïаï.
6. Үрлåмåлі ағаш аñïаï.

1 М

2 Е

3 Р

4 Е

5 К

6 Е
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Сөзжұмбақтар мен торкөздердің шешуі

7-бет 
1. құñтар 7. тауық 
2. мал 8. тәуліê 
3. áалық 9. ñу 
4. áидай 10. жåл 
5. ағаш 11. êүí 
6. адам 12. тåңіз

42-бет
1. ñåêуíд
2. миíут
3. ñағат
4. тәуліê
5. апта
6. ай
7. жыл

59-бет 
1. Прåзидåíт
2. туриñтåр
3. êоíцåрт
4. Құлаíшы
5. Нормаí
6. êомïозитор
7. ñåêуíд
8. Аñтаíа

63-бет
1. êиіз үй
2. шаңырақ
3. êåрåгå, шаңырақ
4. уық
5. åñіê
6. ши
7. áåлдåу

65-бет
1. тåрåзå
2. áалêоí
3. ырғақ

71-бет 
1. ñоïраíо
2. тåíор
3. êоíтральто
4. áаñ
5. áаритоí
6. мåццо-ñоïраíо

88-бет 
1. Көңілді құлыí
2. Тоңмойыí åñåê
3. Алдарêөñå
4. Аққу

89-бет
1. êөлåмді
2. ñүйåê
3. мүñіí
4. тåмір
5. мүñіíші
6. мүñіíдåмå
7. åíдіê
8. таң
9. таñ
10. áалшық
11. рåльåф
12. жұмыр

91-бет 
1. шумақ
2. шумақ, қайырма

96-бет
1. êлаññиêалық áи
2. áалåт
3. халық áиі
4. замаíауи áи
5. ñïорттық áал áиі

113-бет 
1. Махамáåт
2. жåтігåí
3. Құрмаíғазы
4. Æұáаíов
5. Маңмаңгåр
6. êаíоí

147-бет 
1. марш
2. шåру
3. труáа
4. орêåñтр
5. тарåлêа
6. êларíåт
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Әріï Аты Түсінік

А Аáай 
Құíаíáайұлы 

ұлы ақыí, ағартушы, қазақ әдåáи тілі íің íåгізіí 
қалаушы, филоñоф, аудармашы, êомïозитор 

Айтыñ  «айтыñу» дåгåí ñөздåí шыққаí. Ол өлåң ñөзáåí жа-
рыñу дåгåí мағыíаíы áілдірåді

Аñылáåê 
Аáдырахмаí 

ақыí, áалаáақша áалаларыíа, мåêтåï оқушыларыíа 
арíалғаí әртүрлі тақы рыïта êөïтåгåí өлåңдåрі áар

Аñтаíа Оïåра мåмлåêåттіê оïåра жәíå áалåт тåатры, Қазақñтаí 
Рåñïуáлиêаñыíың Тұңғыш Прå зидåíті – Елáаñы 
Н.Ә.Назарáаåвтың áаñтамаñымåí 2010–2013 жылдары 
ñалыíғаí

Афиша êоíцåрт, ñïåêтаêль, лåêция өтêізу туралы хаáарлаí-
дыру

Аюхаíов 
Болат 
Ғазизұлы 

áалåт áишіñі, аêтёр, ïåдагог, áалåйтмåйñ тåр, 
Қазақñтаííың халық әртіñі, Қазақ ñтаí Мåмлåêåттіê 
ñыйлығыíың лаурåаты 

Ә Әí åң êåң таралғаí музыêалық шығар малар жаíры, 
музыêа жәíå ïоэзия өíåр лåріíің туыíдыñы

Әуåí (грек. мelodіa – ñаз, әуåз) – ырғақ ïåí әуåз арқылы 
áåлгілі áір жүйåгå түñіï, үйлåñім құрағаí әртүрлі 
áиіêтіêтåгі  дауыñ  қатары, яғíи әí íåмåñå  êүй ñазы, 
áір дауыñтық әуåí музыêалық шығармаíың 
êөрêåмдіê өзåгіí құрайды 

Б Бағдарла-
малық 
музыêа

таза аñïаïтық íåмåñå орêåñтрліê музыêа лық 
шығармаíың түрі. Қаíдай да áір тақырыïқа арíайы 
жазылғаí музыêа. Оíың мазмұíы êомïозитордың 
áåргåí атауы, áолмаñа шағыí ïоэтиêалық мәтіíгå 
áайлаíыñты ашылады

Балåт ñахíалық áи өíåріíің áір түрі  
Би музыêалық ырғаққа ñай дåíå қимылы мåí 

êөрñåтілåтіí өíåр
Большой 
тåатр 
(Үлêåí тåатр) 

Рåñåйдің Мåмлåêåттіê аêадåмиялық Үлêåí тåатры 
(Большой тåатр), Мәñêåу қалаñыíда орíалаñқаí

Бүшіêова 
Әлия 

áалаларға арíалғаí êөïтåгåí әíдåрдің авторы, жаñ 
êомïозитор. ҚР Комïозиторлар одағыíың мүшåñі

В Воêалдық 
музыêа 

музыêа аñïаáыíың ñүйåмåлдåуімåí íåмå-
ñå ñүйåмåлдåуіíñіз жåêå әíшігå, хорға арíалыï 
жазылғаí музыêалық шығармалар

Г Граíд-Оïåра. 
Париж 

дүíиåжүзіíдåгі åң атақты, үздіê оïåра жәíå áалåт 
тåатрларыíың áірі, Гарíьå ñарайыíда орíалаñқаí

Сөздік

Все учебники Казахстана на OKULYK.KZ

*Книга предоставлена исключительно в образовательных целях  
согласно Приказа Министра образования и науки Республики Казахстан от 17 мая 2019 года № 217



150

Д Дәулåтêåрåй
(1820–1887)

áұрыíғы Орал оáлыñыíда дүíиåгå êåлгåí. Ұлы 
êүйші-êомïозитордың «Æігåр», «Ақ жåлåң», 
«Қоñалқа» êүйлåрі халық араñыíа êåң таíымал

Ж Æаíр әрáір өíåрдің åрåêшåлігіíå áайлаíыñты түрлåрі. 
Фраí цуз тіліíåí аударғаíда «тåê», «түр» дåгåí 
мағыíаíы áілдірåді. 

Æұáаíов 
Ахмåт 

қазақ музыêаñыí зåрттåуші êөрíåêті ғалым, әйгілі 
êомïозитор, дирижёр. Қазақñтаííың халық әртіñі 
(1944), өíåртаíу ғылымыíың доêторы (1943), ïрофåñ-
ñор (1948), аêадåмиê

Æиåíқұлова 
Шара 

атақты áиші, ïåдагог, Қазақñтаííың халық әртіñі

З Замаíауи áи жаңаша түрдåгі áи қимылдары

К Каíоí грåê тіліíåí аударғаíда «åрåжå», «үлгі» дåгåí мағы-
íаíы áілдірåді. Музыêадағы êаíоí дåгå íі міз – êөï 
да уыñты музыêаíың түрі. Мұíда áіріí ші дауыñтағы 
әуåí ді åêіí ші дауыñ êåзåêтåñå қайталайды

Қаñтååв 
Әáілхаí 

қазақтың әйгілі êåñêіíдåмåшіñі, графиê-ñурåтшіñі, 
қазақ áåйíåлåу өíåріíің íåгізіí қалаушылардың áірі

Киіз үй қазақ халқыíың тåз жығыï, шаïшаң тігугå, яғíи 
êөшіï-қоíуға ыңғайлы үйі

Клаññиêалық 
áи 

хорåографияíың áір түрі, áалåттің íåгізі

Комïозитор (лат. құраñтырушы) – музыêалық шығармалардың 
авторы

Коíцåрт  алдыí ала арíайы құраñтырылғаí áағдарлама 
áойыíша музыêалық, ñимфоíиялық, әдåáи, 
хорåографиялық, эñтрадалық жәíå ñахíалық 
шығармаларды êөïшіліê алдыíда орыíдау әрåêåті

Коíцåрттіê 
áағдарлама 

жұрт алдыíда орыíдалатыí шығармалар тізімі

Л Лад дыáыñтардың өзара үйлåñімділігі (жараñымдылығы)

Лириêалық әí адамíың ішêі ñåзімі мåí толғаíыñыí áілдірåді
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«Ла Сêала» 
оïåра жәíå 
áалåт тåатры 
(Милаí)

Италияíың Милаí қалаñыíда орíалаñқаí атақты 
оïåра жәíå áалåт тåатры

Лиáрåтто оïåраíың қыñқаша мазмұíы

М Марш áір ñаïта, áір ырғақта áіргå адымдау. Фраíцуз тілі-
íåí аударғаíда «жүріñ, ñаï түзåï жүру қозғалыñы» 
дåгåí мағыíаíы áілдірåді 

Мажор «үлêåí, êөңілді, қуаíышты» дåгåí мағыíаíы áілдірåді

Миíор «êіші, êөңілñіз, мұңды» дåгåí мағыíаíы áілдірåді

Мåрåêå мåмлåêåттіê дåңгåйдå, рåñми түрдå áåêітілгåí ñал-
таíатты мåйрам. Мåрåêåлåр ұлттық мåрåêåлåр, 
мåмлåêåттiê мåрåêåлåр, êәñiáи (мұғалім, әñêåри, мå-
дициíа...) жәíå өзгå дå мåрåêåлåр (отáаñылық: туғаí 
êүí, тілашар) áолыï áөліíåді

Майлықожа 
ақыí
(1835–1898)

ХІХ ғаñырда өмір ñүргåí ақыí-жыраулардың ішіíдå 
өзіíдіê орíы áар, артыíа мол мұра қалдырғаí ақыí 

Музыêа áåлгілі áиіêтіêтåгі дыáыñтардаí тұратыí, адамға 
ñазды әуåíімåí әñåр åтåтіí, дыáыñтық êөрêåм áåйíåгå 
íåгіздåлгåí өíåр түрі 

Музыêалық 
áåйíå 

êомïозитордың тыңдармаíдарыíа музыêа арқылы 
áåйíåлåíгåí өмір құáылыñтарыí жåтêізудåгі 
ïайдалаíғаí êөрêåмдåуіш құралдары

Музыêалық 
форма 

музыêалық шығармада áөлімдåр мåí áөліêтåрдің 
áåлгілі áір орíалаñу тәртіáі

Мүñіí êåңіñтіêтå жаí-жақты áåйíåлåíгåí, ñомдалғаí êөрêåм 
шығарма

Мүñіíші мүñіí жаñайтыí адам

О Оïåра музыêалық өíåр жаíры. Оíда воêалдық, аñïаïтық 
музыêа, драматургия, хорåография, áåйíåлåу өíåрі, 
тåатр әрåêåті áіріêтірілгåí

Орêåñтр орыíдаудың ұжымдық түрі

П Партитура итальяí тіліíдå бөлу, жіктеу дåгåí мағыíаíы 
áілдірåді. Орêåñтргå, аíñамáльгå арíалғаí музыêаíы 
әр аñïаïқа íота арқылы жåêå áөліï жазу.
Партитура арқылы áір мåзгілдå áарлық аñïаïтарда 
орыíдалыï жатқаí дыáыñты қадағалауға áолады

Пауза грåê тіліíåí аударғаíда үíñіздіê, уақытша үíñіздіê 
дåгåíді áілдірåді. Музыêадағы ïауза үзіліñ жаñау, 
тыíыñ алу áåлгіñі рåтіíдå қолдаíылады
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Поñтåр жарíама жаñауға арíалғаí êөрêåм ïлаêат. Оíда 
әртіñтåр, музыêаíттардың ñурåттåрі áåйíåлåíåді

Поэзия өлåң үлгіñіíдåгі әдåáи туыíды. Поэзия ñөздің 
ырғақтық құрылымыíа, ұйқаñыíа íåгіздåлåді

Р Рåгиñтр музыêалық дыáыñтардың түрлі áиіêтігі: жоғары, 
ортаíғы, төмåí 

Ромаíñ аñïаï ñүйåмåліíдå жåêå дауыñқа арíалыï, 
лириêалық мазмұíдағы өлåңгå жазылғаí шағыí 
музыêалық шығарма

С Сазñырíай үрлåмåлі аñïаï, êүйдіргåí ñазáалшықтаí жаñалады

Сал, ñåрі áірíåшå өíåр түрлåріí (ақыí, әíші, êомïозитор, 
имïровизатор-ñуырыïñалма жәíå т.á.) áойыíа 
ñыйғызғаí адам

Сәулåт өíåрі құрылыñты жоáалау, ñалу, оғаí êөрêåмдіê áåйíå áåру 
өíåрі

Свиридов 
Гåоргий 
Ваñильåвич
(1915–1998) 

Рåñåй êомïозиторы, ïиаíиñт. Түрлі жаíрда музы-
êа жазғаí. Әлåмгå таíымал шығармалары: ақыí 
А.С.Пушêиííің «Мåтåль» атты ïовåñіíå жазылғаí 
музыêалық ñурåттåмåлåр мåí «Уақыт, алға!» 
орêåñтрліê ñюитаñы

Сåйфуллиí 
Сәêåí 

қазіргі қазақ әдåáиåтіíің íåгізіí қалаушы, ақыí жәíå 
жазушы, қоғам, мåмлåêåт қайратêåрі

Сидíåй- 
Оïåра 
тåатры 

Сидíåй қалаñыíдағы музыêалық тåатр. Әлåмдåгі 
åң таíымал ғимараттардың áірі, Авñтралияíың 
ñимволдарыíың áірі жәíå êоíтиíåíттің êөріêті жåрі

Симфоíиялық 
ïоэма

ñимфоíиялық орêåñтр үшіí жазылғаí музыêалық- 
ïоэтиêалық шығарма

Сïорттық 
áал áиі 

жұïтық áи, ñïорт ïåí áи áіріêтіріï, áишілåр вальñ, 
таíго, фоêñтрот, румáа жәíå т.á. áилåр арқылы áи 
áилåу шåáåрлігіí êөрñåтåді

Сыáызғы үрлåмåлі аñïаï, қамыñтаí íåмåñå ағаштаí жаñалады
Т Таáиғат áізді қоршағаí орта: жаí-жаíуарлар мåí өñімдіêтåр, 

жåр мåí ай, êүí жәíå алыñтағы жұлдыздар
Тåатр ñахíалық өíåрдің өмір êөріíіñтåріí драмалық  әрåêåт 

арқылы êөрåрмåíдåрдің êөз алдыíда аêтåрлåр êүшімåí 
áåйíåлåйтіí áір түрі; ойыí-ñауық íåмåñå ñïåêтаêль   

Тåмáр дыáыñ áояуы (ñаïаñы)
Тåрмå қазақтың åң аñыл дåгåí íақыл, өñиåт ñөздåріí тåріï 

айту дåгåí мағыíаíы áілдірåді
Тåрмåші тåрмå әуåíгå қоñыï айтылады жәíå оíы орыíдаушы-

íы тåрмåші дåï атайды.
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Тілåíдиåв 
Нұрғиñа 
Атаáайұлы
(1925–1998)

Алматы оáлыñыíда дүíиåгå êåлгåí. Бåлгілі êомïо-
зитор, дирижёр, êүйші. 500-дåí аñтам музыêалық 
шығармалардың авторы. 

Тілåухаíов 
Бåêáолат

әíші, жыршы, ïåдагог, қоғам қайратêåрі, Қазақ-
ñтаí íың åңáåê ñіңіргåí әртіñі, ҚР Мåмлåêåттіê 
ñыйлығыíың лаурåаты

Төлåгåíова 
Биáігүл  

áåлгілі әíші, КСРО халық әíшіñі, КСРО жәíå 
Қазақñтаí мåмлåêåттіê ñыйлықтарыíың лаурåаты, 
Еңáåê Ері

Ф Форма (лат. forma) түр, êåñêіí, ñыртқы áåйíå
х Халық áиі әр халықтың ñалт-дәñтүріíå, музыêаñыíа íåгіздåлгåí 

áи қимылдары
Хамиди 
Латиф 

êомïозитор, ҚР халық әртіñі, ҚР Мåмлåêåттіê 
ñыйлығы íың лаурåаты

Хаíшатыр Қазақñтаí Рåñïуáлиêаñыíың Аñтаíа қалаñыíда орíа-
лаñқаí ірі ойыí-ñауық-ñауда орталығы

Хорåография áи шығару өíåрі 
Ч Чайêовñêий 

Пåтр Ильич 
орыñтың ұлы êомïозитор-êлаññигі. Балаларға 
арíалғаí êөïтåгåí музыêалық шығармалар жазғаí

Ш Шåру әñêåрилåрдің (ñарáаздардың) мåйрамдағы ñалтаíатты 
ñаï түзåï жүруі

Штрих дыáыñты әртүрлі шығару тәñілі. Мыñалы: лåгато – 
дыáыñтар үзáåй жалғаñыï, áайлаíыñқаí түрдå 
орыíдалады; íоíлåгато – әр дыáыñ áөлåê орыíдала-
ды; ñтаêêато – дыáыñтар үзіліï, қыñқаша түріíдå 
орыíдалады

Шумақтық 
форма 

воêалдық музыêада åң қараïайым форма. Шумақ тық 
формада музыêа (әуåí) қайталаíа áåрåді, ал өлåңі 
өзгåрåді

Шумақ жәíå 
қайырма 

воêалдық музыêада íåгізгі формалардың áірі

Ы Ырғақ музыêалық дыáыñтардың заңдылық өлшåмдå ал-
маñуы. Ырғақ – музыêа, ïоэзия, áåйíåлåу өíåрі 
мåí архитåêтурада íåгізгі мәíåрлåу жәíå түр ту-
дыру құралдарыíың áірі. Музыêада музыêалық 
мåло дия íың ырғақтық құрылыñы музыêалық 
заңдылықтармåí айқыíдалады
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ПАЙДАЛАНыЛАТыН ОҚУ РЕСУРСТАРы

Сабақ 
тақырыбы

Оқу ресурстары

1-бөлім. ЖАНДы ТАБИҒАТ
Табиғат және 
музыка

1. Ethno-folk ensemble "TURAN" - Kazakh Land:
https://www.youtube.com/watch?v=3dhVgL8Jvzo ;
2. Очåíь êраñивая радуга-Very beautiful rainbow: https://www.
youtube.com/watch?v=szsuiZYMzOE

Музыкадағы 
жанды 
табиғат 
көріністері

1. Сазñырíай аñïаáы. (А.Құдайáåргåíовтың «Балдырғаí» êүйі): 
https://www.youtube.com/watch?v=Xtdhwjt1MDw;
2. Сыáызғы аñïаáы. (А.Құдайáåргåíовтың Шоғаíáай «Ұлар») 
https://www.youtube.com/watch?v=lC9U6FRwp24;
3. Сыáызғы ñазñырíай. Мадиíа Ералиåва: http://audio.nur.
kz/1092419-madina-eralieva-sibizgi-saz-sirnaj;
4. Биáігүл Төлåгåíова. «Бұлáұл»: https://www.youtube.com/
watch?v=e6JvKBbH_gQ

Музыкадағы 
жанды 
табиғат 
көріністері 
(жалғасы)

1. Бåêáолат Тлåухаí - Яïыр-ай: https://www.youtube.com/
watch?v=cgnuLwkVqqc.
2. «Таáиғаттың музыêалық áåйíåлåрі» виртуалды ойыíға: 
1) Түрêåш. «Көңіл ашар». Отырар ñазы. https://www.youtube.
com/watch?v=BT8YAdLdEdE
2) Н.Тілåíдиåв. êюй "Аққу". Этíо-фольêлорíый аíñамáль Ту-
раí: https://www.youtube.com/watch?v=0DxkutBY2CU
3) Т. Тоêжаíов – Р.Корñаêов. Полåт шмåля (ара ұшыñы)
https://www.youtube.com/watch?v=cH0hAggEvh0

Табиғатты 
аялайық!

1. Қазақñтаí эêологияñы: https://www.youtube.com/
watch?v=M1P-9HPsffU;
2. Батырхаí Шуêåíов.Отаí-Аíа.
https://www.youtube.com/watch?v=ryWH0wLDr8w;
3. Таáиғатты аялайық:
https://www.youtube.com/watch?v=FMwi7amhUqA

2-бөлім. ЖАҚСыДАН ҮЙРЕН, ЖАМАННАН ЖИРЕН
Музыкадағы 
көңіл күй

«Æүгіріï шықтым áåлåñêå» (қазақтың халық әíі), áåйíåжазáа. 
http://videosoc.ru/video/FyqjvhX3vSc/

Музыкадағы 
көңіл күй 
(мұңды)

«Елім-ай». https://www.youtube.com/watch?v=snCRREiAmA8

Терме – 
нақыл, өсиет

Майлықожаíың тåрмåñі,
https://www.youtube.com/watch?v=B9FqYl_po; 
https://www.youtube.com/watch?v=gPRR4SdD7GY

Айтыс – 
сөз сайысы

1. https://www.youtube.com/watch?v=EDkWowtJ6Xo.
2. http://www.wikiwand.com/kk/Бәдіê

Жақсылық 
жасай білейік

Құлмаíова Ш., Сүлåймåíова Б., Мирмаíов Н. Фоíохрåñтоматия 
(аудио-áåйíå хрåñтоматия), Музыêа, 3-ñыíыï.
Құлмаíова Ш., Сүлåймåíова Б., Тоқжаíов Т., Хрåñтоматия, 
Музыêа, 3-ñыíыï
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3-бөлім. УАҚыТ
Музыка және 
уақыт

Г. Свиридов. «Врåмя, вïåрåд!». Сим.орêåñтр https://www.
youtube.com/watch?v=jdaO0F9OTNI

Музы-
ка уақыт 
толқынында

Дәулåтêåрåйдің êүйі «Көрұғлы», орыíдаушы êүйші Р.Ғаáдиåв 
https://www.youtube.com/watch?v=keIaTfiodHY.
Көрұғлы êүйіíå áåйíåаáаяí https://www.youtube.com/
watch?v=Oe6MeHT0Q7I.  
Дәулåтêåрåйдің êүйі «Көрұғлы», орыíдаушы «Ұлытау» тоáы, 
https://www.youtube.com/watch?v=n1it2t7TS8c

Көнеден жет-
кен жетіген

1. Æåтігåí аñïаáыíың тарихы туралы áåйíåжазáа, https://www.
youtube.com/watch?v=LLzbSoJWxQI.
2. Н.Тілåíдиåв. «Аққу», жåтігåí аñïаáыíың 
орыíдауыíда,https://www.youtube.com/
watch?v=pAgWMLF5MRU

Біздің ор-
кестр

1. Орêåñтр түрлåрі:
«Сарыарқа». Құрмаíғазы орêåñтрі, https://www.youtube.com/
watch?v=7LYlBrGn9wQ .
Гоñударñтвåííый духовой орêåñтр,
https://www.youtube.com/watch?v=mGR7wIwuUY4 .
Құрмаíғазы. «Балáырауыí». Орыí. ҚР аêадåмиялық 
ñимфоíиялық орêåñтрі.
https://www.youtube.com/watch?v=MMiRsaYM2lI.
Ұрмалы жәíå шулы аñïаïтар (Тиêо-Тиêо)
https://www.youtube.com/watch?v=NUzVcD7Pm0g.
2. Құрмаíғазы. «Балáырауыí». Æåêå орыíдауда. 
3. Қ. Ахмåдияров, http://audio.nur.kz/1042697-kyrmanfazi-
balbirauin-(or-k-ahmediyarov).
4. Құрмаíғазы. «Балáырауыí» орêåñтрдің орыíдауыíда, 
https://www.youtube.com/watch?v=beSPeoJD5DY

4-бөлім. СӘУЛЕТ ӨНЕРІ
Музыка  және 
сәулет

1. Cәулåт ғимараттарыíың ñурåттåрі («Бåйáітшіліê жәíå êåліñім 
ñарайы») http://samatshow.kz/ru/projects/299 ;
2. Сәулåттіê íыñаíдар:  https://localway.ru/moscow/guide/291

Музыка  
және сәулет 
(жалғасы)

1. Киіз үй (құрылымы): https://www.youtube.com/
watch?v=Tq8BuKBGtTw;
2. Фотографии Хаí Шатыра: https://www.smileplanet.ru/
kazakhstan/astana/khan-shatyr/photo/;
3. Сидíåй оïåра тåатры:  https://www.youtube.com/
watch?v=2W3xH3nWjoQ

Әлемдегі 
театрлар

1. Әлåмдіê тåатрлар: http://www.kulturologia.ru/
blogs/070315/23578/;
2. Аñтаíа Оïåра, áåйíåжазáа: https://www.youtube.com/
watch?v=LmYp_xqjSZk;
Аñтаíа Оïåра тåатры туралы мағлұмат: http://astanaopera.kz/o-
teatre/;
3. Пåвчåñêиå голоñа в оïåрå. 8.01 миí. (1,11/2,22): https://www.
youtube.com/watch?v=A-10XEU4SgY;
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4. «Алдарêөñå айлаêåрлігі» шығармашылық ойыíға:
1) Алдар Коñå. Оí тақия.6,36 мí.:  https://www.youtube.com/
watch?v=SE6qX_Wz5ew;
2) Алдар Коñå. Көíå домáыра. 7,56 мí.:  https://www.youtube.
com/watch?v=yMhRYhTsQxU;
3) Алдар Коñå. Әíші áай. 6,07 мí.: https://www.youtube.com/
watch?v=zFxsuyitFL0

5-бөлім. ӨНЕР
Музыка және 
поэзия

1. «Көêшåтау» (әíі мåí өлåңі С. Сåйфуллиíдіêі): Рамазаí 
Стамғазиåвтың орыíдауыíда: 
https://www.youtube.com/watch?v=MbOIb9C3ndM;
2. Аáай Куíаíáаåв «Æåлñіз түíдå жарық ай»: https://www.
youtube.com/watch?v=C4nHPFUk-H8;
3. Аáай Құíаíáаåв туралы:
https://kk.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%B1%D0%B0%D0
%B9_%D2%9A%D2%B1%D0%BD%D0%B0%D0%BD%D0%B1
%D0%B0%D0%B9%D2%B1%D0%BB%D1%8B

Музыка 
бейнелейді

1. Быт и традиции êазахñêого íарода в живоïиñи: http://www.
kettik.kz/?p=38185;
2. А.Иñаêова. «Вåñåííий ливåíь»: https://www.youtube.com/
watch?v=0xF7lqv07_g;
3. О Әáілхаíå Қаñтååвå:. http://www.tarih.spring.kz/kk/history/
postwar/figures/kasteev/
4. Æивоïиñь А. Каñтååва:  http://www.gmirk.kz/index.php/ru/
izobrazitelnoe-iskusstvo-kazakhstana/zhivopis/zhivopis-a-kasteeva;
5. «Музыêа жәíå ñурåт» ойыíыíа:
1) Лåгåíда о домáрå. Н.Мåíдыгалиåв.орí. Æ. Ауáаêирова.
https://www.youtube.com/watch?v=obn5jFzKBfI;
2) Қаñқыр. Халық êүйі. Орí. Æ.Қаламáаåв.
https://www.youtube.com/watch?v=Bm5nHpqoNE0;
3) Көêåê. хал.êүйі. Орí.Æ.Æұñіïова.
https://www.youtube.com/watch?v=XpJM3zKkGbU

Музыка және 
мүсін

1. Мүñіíдåрдің түрлåрі: http://www.novate.ru/
blogs/020715/31978/;
2. Музыêа и ñêульïтура: https://www.google.kz/search?q=музы
êа+и+ñêульïтура&tbm...
3. Құрмаíғазы мүñіíі: https://www.google.kz/search?q=Құрмаíғ
азы+мүñіíі&tbm=isch&tbo; 
4. Қоáыз мүñіíі: https://www.google.kz/search?q=қоáыз++мүñіí
і&tbm=isch&tbo

Музыка және 
форма

1. Ахаí ñåри, "Кара торгай" иñï. ГХК им.Б.Байêадамова 
https://www.youtube.com/watch?v=2TuNr_ilPm4;
2. П.И. Чайêовñêий. Дåтñêий альáом. http://classic.chubrik.ru/
Tchaikovsky/DetskyAlbom_Pletnev.htmlи

Музыка және 
қозғалыс

1. Қоñалқа áиі: https://www.youtube.com/watch?v=3q-
HbYqpm4o;
2. Би өíåрі: https://kk.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B8_
(%D3%A9%D0%BD%D0%B5%D1%80);
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3. Шара Æиåíқұлова туралы: http://massaget.kz/layfstayl/
madeniet/persona/703/;
4. Ш. Æиåíқұловаíың áиі. (1мí.) 1938-39 ж.: https://www.
youtube.com/watch?v=qij8hEBGaN4;
5. Болат Аюхаíов туралы: http://alashainasy.kz/omir/bolat-
gazizulyi-ayuhanov-54013/;
6. Иñтория одíого шåдåвра. (25 миí). https://www.youtube.com/
watch?v=XiZtPozHMpI

6-бөлім. АТАҚТы ТҰЛҒАЛАР

Ұлы Дала 
сал-серілері 
(Біржан сал)

1. Біржаí ñал фильміíåí үзіíді, https://www.youtube.com/
watch?v=Cpvs6f4R34g.
Сал, ñåрі жайыíда мәлімåттåр, https://www.youtube.com/
watch?v=b71CVihZ63M.
2. Біржаí ñалдың «Оí ñауñақ» әíі, орыíдайтыí
Р. Стамғазиåв. https://www.youtube.com/watch?v=9qRz0X4m-zY

Ұлы Дала 
сал-серілері 
(Ақан сері)

Ақаí ñåрі. «Маңмаңгåр». Орыíдайтыí Ерлаí Рыñқали, https://
www.youtube.com/watch?v=iEW8KULpnkg

Жалын-
ды ақын- 
күйшілер

1. Құрмаíғазыíың êүйі «Адай». Р. Ғаáдиåв үíтаñïа, ñайттық 
ñілтåмå, http://audio.nur.kz/1042705-kyrmanfazi-adaj-kyji.
2. Махамáåттің êүйі «Æұмыр-Қылыш». Қаршыға 
Ахмåдияровтың орыíдауыíда, үíтаñïа мр3

Қазақ оркест-
рін тұңғыш 
ұйым дасты-
рушы – 
Ахмет 
Жұбанов

А. Æұáаíов. «Би» êүйі, https://www.youtube.com/
watch?v=EsX_W2BbokQ

Музыкалық 
калейдоскоп

Құлмаíова Ш., Сүлåймåíова Б., Мирмаíов Н. Фоíохрåñтоматия 
(аудио-áåйíå хрåñтоматия), Музыêа, 3-ñыíыï.
Құлмаíова Ш., Сүлåймåíова Б., Тоқжаíов Т., Хрåñтоматия, 
Музыêа, 3-ñыíыï

7-бөлім. СУ – ТІРШІЛІК КӨЗІ
Су әуені 1. Звуê ручья: https://www.youtube.com/

watch?v=JFkW50hBFWg ;
2. Fantastic music played with glasses: https://www.youtube.com/
watch?v=-LqqrRRjiZk;
3. 1) Звуê, шум дождя, раñêаты грома: http://ecosounds.net/
dozhd/zvuk-i-shum-dozhdya/; 
2) Волíы íа озåрå: http://noisefx.ru/skachat-zvuk-ozera.html

Өзеннің 
көркем 
нақыштары

1. Еділ мåí Æайық!!! Айгүл Қоñаíова. https://www.youtube.
com/watch?v=gyjS77fW5nI;
2. Бåдржиха Смåтаíа «Влтава» (Тыңдау): https://www.youtube.
com/watch?v=45OFJN7qQnA;
3. Бåдржиха Смåтаíа «Влтава».
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%BE%D1%8F
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Айдынды 
шалқар Ара-
лым!

1. Таáиғатты аялайық : https://www.youtube.com/
watch?v=zZVw_srKlOk;
2. Диаíа Шараïова – «Аралдан ұшқан аққулар»: https://www.
youtube.com/watch?v=_U_x1jQYJPw;
3. «Аралым» виртуалы ойынға бейнежазбалар:
1) Jado-Aralym 2010 year: https://www.youtube.com/
watch?v=NVxq5bAToKQ;
2) Елмұра Æаңаáåргåíова – тåрмå "Аралым айдың шалқарым": 
https://www.youtube.com/watch?v=YQxNu02u9uY;
3) Аралым: https://www.youtube.com/watch?v=rk_T5dCQtAI;
4. Аudacity музыêалық êомïьютåрліê áағдарламаñы
http://www.softportal.com/software-12584-audacity.html

Су –
ырыс көзі

1. Айтыñ Орêåñтров (12.27 мí.)  https://www.youtube.com/
watch?v=Ch8MxyE82kQ;
2. Ерêå Еñмахаí – «Ақ åрêå-Ақжайық»: https://www.youtube.
com/watch?v=ETWr5gwiIl4;
3. «Каñïий» тоáы - «Сырдария жағалауы»: https://www.
youtube.com/watch?v=wGa5Nj6NJg0;
4. «Сюрïриз» аíñамá. «Цыïлята» áиі: https://www.youtube.
com/watch?v=MhJp0ZDv14I;
5. Коíцåрт (орыñ тіліíдå): 
1) https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%BD%
D1%86%D0%B5%D1%80%D1%82;
2) Коíцåртті қалай ұйымдаñтыруға áолады (орыñ тіліíдå): 
http://www.master-skills.ru/articles/business/81-concert

8-бөлім. ДЕМАЛыС МӘДЕНИЕТІ. МЕРЕКЕЛЕР
Мерекелік 
қуаныш

1. Татар халық әíі «Эй, аламаагачлары – Сай-
рый ñаíдугашлары»,https://www.youtube.com/
watch?v=TwJgPZGPf0I.
2. Өзáåê халық әíі «Бойчåчаê»,
https://www.youtube.com/watch?v=dBV4Tk29arw.
3. «Калиíêа-малиíêа» (орыñтың халық әíі), https://www.
youtube.com/watch?v=fi9cmeV6d0

Көңілді 
адымдайық

1. Әñêåри шåру (ïарад),
https://www.youtube.com/watch?v=TzFsIxhwa9A.
2. «Әí ñал, ñарáаз!». Өлåңіí жазғаí: Р. Бåйñåíұлы 
Әíіí жазғаí: О.Сәдуақаñ,
https://www.youtube.com/watch?v=SYeWQRXIre0

Мерекелі 
мамыр

1. Æåңіñ êүíіíå арíалғаí матåриалдар, https://www.youtube.
com/watch?v=_5ZLNI8zfkw.
2. «Дåíь Поáåды». Өлåңіí жазғаí: Г. Харитоíов, әíіí жазғаí: 
Д. Тухмаíов, воåííый духовой орêåñтр, 
https://www.youtube.com/watch?v=PFnYgqCQR0U

Балалар 
мерекесі

Балалар қорғау êүíі áåйíåжазáа,
https://www.youtube.com/watch?v=sn5eKMrkPJ4
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