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1 ТАҚЫРЫП: ПАРАЛИМПИАДАЛЫҚ ҚҰНДЫЛЫҚТАР
1 САБАҚ: ПАРАЛИМПИАДА ОЙЫНДАРЫ. БҰЛ НЕ?

Оқыту мақсаты №1
Паралимпиадалық қозғалыс неге және қалай дамығандығын білу.

Жаттығу A

1 БӨЛІМ

ҚАЖЕТТІ МАТЕРИАЛ:
Қорап (пластикалық немесе картонды) қажет болады
Оны “Уақыт машинасы» деп атайық; 
Қағаздың кішкентай бөліктері (стикерлер), 
қаламдар/қарындаштар, 
қағаздың үлкен бөлігі немесе қабырға.

НҰСҚАУЛЫҚТАР

Сабақ алдында мұғалім «Уақыт машинасы» жазуы бар қорапты және қағаздың 
кішкентай бөліктерін дайындағаны жөн.

Сабақтың басында оқушылардан Паралимпиада ойындары немесе 
Паралимпиадалық қозғалыс туралы бұған дейін не білгендігін қағаздың кішкентай 
бөліктеріне жазуды сұраңыз. Оқушыларға қағаз бөліктерін керегінше қолдануына 
мүмкіндік беріңіз. Барлық жауаптарды «Уақыт машинасы» қорабына салыңыз.

Оқушылар өзінің барлық жауаптарын қорапқа салғаннан кейін, мұғалім оларды 
араластырып, жауаптарды барлық оқушыларға дауыстап оқып беретін оқушыларды 
таңдаңыз.

Әрбір жауап оқылғаннан кейін, оларды барлығы көре алатындай қабырғаға 
жабыстыру қажет.
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Жаттығу B

2 БӨЛІМ

ҚАЖЕТТІ МАТЕРИАЛДАР:
Проектор, таныстырылымдар үшін экран, 
PowerPoint таныстырылым, оқушылар үшін жұмыс 
парақтарының көшірмелері: «Сіз Паралимпиада 
ойындары туралы не білесіз?», 
қағаздың кішкентай бөліктері (стикерлер) 
және қаламдар/қарындаштар

НҰСҚАУЛЫҚТАР:

Мұғалім Паралимпиада ойындарының дамуын және параатлеттердің ерекше 
жетістіктерін талқылау үшін ақпаратты және суреттерді пайдаланып, «Паралимпиада 
ойындары: бұрын және қазір» PowerPoint таныстырылымын дайындауы тиіс.

Бұдан әрі оқушыларды топтарға бөлу қажет. Оқушылар тапсырманы орындау үшін 
топта бірге жұмыс істеулері қажет.

Тапсырма орындалғаннан кейін, барлық топтар бірігіп, өз жауаптарын талқылайды. 
Талқылаудан кейін оқушылар өз жауаптары жөнінде ойланып-толғануы тиіс.

Олардан қағаздың кішкентай бөліктеріне олар «Уақыт машинасы» қорабына 
қосқысы келген Паралимпиада ойындары немесе Паралимпиадалық қозғалыс туралы 
кез келген ақпаратты жазуын сұраңыз.
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ТАЛҚЫЛАУҒА АРНАЛҒАН СҰРАҚТАР

Әрбір оқушыны олар паралимпиада ойындары туралы білген кем дегенде бір 
фактіні мысалға келтіруін сұраңыз.

Олардан параатлеттер туралы ойлануды сұраңыз, жоғары жетістіктер спортымен 
айналысу үшін қажет шешім қабылдау қажет.

h�ps://www.youtube.com/watch?v=6RMOSDynkw8 веб-сайтындағы «Қабілеттер 
туралы барлығы» бес минуттық видеоны көріңіз.

Бұл видео әлемді сүйсіндіретін тең құқықты қоғамды дамыту үшін мүмкіндіктері 
шектеулі атлеттердің өнерін және адам сенбейтін оқиғаларды көрсетеді. Видеоны 
талқылаңыз.

ҮЙ ТАПСЫРМАСЫ

Паралимпиада ойындары туралы алынған ақпаратты 
көрсететін тест ойлап табыңыз немесе кроссворд 
құрыңыз. Басқа оқушылар осы тапсырманы орындап 
көрсін.
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Жаттығу C

С және D жаттығуы 6 жастан 8 жасқа дейінгі оқушылар үшін жарамды

ПАРАЛИМПИАДА ОЙЫНДАРЫ ДЕГЕНІМІЗ НЕ?

ҚАЖЕТТІ МАТЕРИАЛДАР:
Проектор, таныстырылымға арналған экран, PowerPoint таныстырылымы

НҰСҚАУЛЫҚТАР:

«Паралимпиада ойындары: бұрын және 
қаз ір» PowerPo int  таныстырылымын 
көрсетіңіз. Оқушыларыңыз тап болған 
немесе жауабын түсіну қиын болған әрбір 
слайд пен сұрақты талқылау үшін уақыт 
бөліңіз.

Талқылауды визуализациялау үшін, 
о қ у ш ы л а рд ы ң п а р а атл е т т е р ге  ж ә н е 
мүмкіндіктері шектеулі басқа адамдарға 
қатысты пікірін және мінез-құлқын түсіну 
үшін иллюстрацияларды/суреттерді қолда-
ныңыз.

Екі немесе үш сабақ бойы таныстырылым-
ды бірнеше рет қолданып, оны бөлуге бола-
ды.
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Жаттығу Д

ПАРАЛИМПИАДА ОЙЫНДАРЫ ДЕГЕНІМІЗ НЕ? (2 БӨЛІМ)

ҚАЖЕТТІ МАТЕРИАЛ:
Жұмыс дәптерінің көшірмелері:
«Паралимпиада Ойындары туралы не білесіз?», қарындаштар/қаламдар және 
фломастерлер 

НҰСҚАУЛЫҚТАР:

6 тапсырманы орындау үшін оқушылар 
жекелей, жұпта немесе топта жұмыс істей 
алады.

Тапсырмалар орындала салысымен оқу-
шылар жауаптарды талқылау үшін жұп 
бойынша немесе кішкентай топтар бойынша 
бірге жиналады.

Оқушылар Паралимпиада ойындары 
туралы нені білгендігі туралы пікір білдіре 
алуы үшін немесе сұрақтарын қоя алуы үшін 
оларға уақыт беру қажет.

ТАЛҚЫЛАУҒА АРНАЛҒАН СҰРАҚТАР:

Оқушылардан олар Паралимпиада ойын-
дары туралы білген кем дегенде бір фактіні 
сипаттауын сұраңыз.

PowerPoint пішіміндегі таныстырылымға 
негізделе отырып, оқушылардан олар 
өмірден көрген және тілдескен спортшылар-
ды сипаттайтын сөзді немесе мысалды 
келтіруін сұраңыз

.
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1 ТАҚЫРЫП: ПАРАЛИМПИАДАЛЫҚ ҚҰНДЫЛЫҚТАР 
1 САБАҚ: ПАРАЛИМПИАДА ОЙЫНДАРЫ. БҰЛ НЕ? ПАРАЛИМПИАДА ОЙЫНДАРЫ 
ТУРАЛЫ НЕ БІЛЕСІЗ?

Алты тапсырманы орындаңыз.
1. Пара спорт әлемінен сурет салыңыз: жазғы Паралимпиада ойындарында 
ұсынылған спорт түрі және астына оның атауын жазыңыз

Пара спорттың атауы   ___________________________________________________    

2. Суретті оның атауымен байланысты-
рыңыз. Суретті спорттың атауымен 
байланыстыру үшін сызық жүргізіңіз.

3. Үш түстен тұратын Паралимпиада 
нышаны. Нышанды дұрыс бояңыз.

ИМЯ:

КЛАСС:
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4. Мына екі суреттің төрт ерекшелігін 
тауып, қоршап белгілеңіз.

5. 2018 жылғы Пхёнчхандағы Қысқы 
Паралимпиада ойындарының талисма-
ны – Бандаби нышаны пайда болатын-
дай нүктелерді қосыңыз. Талисманды 
бояңыз.

6. Әріптерді 2020 жылғы Жазғы Пара-
лимпиада ойындары өтетін қаланың 
атауы шығатындай етіп орналастырыңыз
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ОҚУШЫЛАР ҮШІН 
ҚОСЫМША



ИМЯ:

КЛАСС:

1 ТАҚЫРЫП: ПАРАЛИМПИАДАЛЫҚ ҚҰНДЫЛЫҚТАР 
1 САБАҚ: ПАРАЛИМПИАДА ОЙЫНЫ. БҰЛ НЕ? 
ПАРАЛИМПИАДА ОЙЫНДАРЫ ТУРАЛЫ НЕ БІЛЕСІЗ?

Төменде келтірілген 9 сұрақтың каншасына жауап бере алатындығызды көріңіз.

1. Омыртқасында жарақаты бар спортшылар үшін алғашқы жарыстарды кім 
ұйымдастырды? Дұрыс атты белгілеңіз

Сир Людвиг Гутман                      Сир Энди Барроу               Сир Джеймс Родвел 

2.  Алғашқы жарыстар қайда өткізілді?

_______________________________________________________________________

3. . 'Паралимпиадалық' сөзі нені білдіреді?

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

4. Алғашқы Паралимпиада ойындары қай қалада өткізілді?

_______________________________________________________________________

5. Келесі Паралимпиада ойындары қайда өткізіледі?

_______________________________________________________________________

6. Паралимпиада ойындарының нышаны қандай түстерден тұрады?

_______________________________________________________________________
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ОҚУШЫЛАР ҮШІН 
ҚОСЫМША

7 .  П а р а л и м п и а д а 
ойындарының ныша-
нын салыңыз

8. Жазғы Паралимпиада ойындарында ұсынылатын пара спорттық спорт түрлерінің 
төрт атауын атаңыз?

1.______________________________________________________________________

2.______________________________________________________________________

3.______________________________________________________________________

4.______________________________________________________________________

5.  Қысқы Паралимпиада ойындарында ұсынылатын пара спорттың екі түрін атаңыз?

1.______________________________________________________________________

2.______________________________________________________________________

Бір спортшының өмірінен

“Сәлеметсіз бе, мен Серік Есматовпын.
Мен отырып ойнайтын волейболдан 

Қазақстан чемпионатының 2014 жылдан 
2016 жылға дейінгі ІІІ турының қатысушысы-
мын.

Сонымен қатар жеңіл арбада жүгіруден 
түрлі марафондарға қатысып көрудемін. 

СӨС байланысты семинарлар мен шеберлік сабақтарын өткіземін. Спортқа мен 
«аяқта» болғанымда, 10 жасымда келдім. Бокс, жүзу, велоспорт және жеңіл атлетика 
сияқты түрлі спорттық секцияларда дами түстім. Тіпті аяғымды жоғалтқаннын өзінде 
спортпен шұғылдануымды жалғастырды
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1 тақырып: Паралимпиадалық құндылықтар     
2 сабақ: Паралимпиадалық құндылықтар

Зерделеу мақсаты №2
Паралимпиадалық құндылықтармен танысу

Жаттығу А

1 БӨЛІМ

ҚАЖЕТТІ МАТЕРИАЛДАР:
Журналдар, газеттер, желім, қайшы,
 қағаздың немесе картонның үлкен парақтары                           

НҰСҚАУЛЫҚТАР:

Тақтаға төрт Паралимпиадалық құндылықты (табандылық, батылдық, шабыт және 
теңдік) жазыңыз.

Мүмкіндіктері шектеулі спортшылар бұл құндылықтарды бүкіл әлемге қалай паш 
ететіндігін оқушылармен талқылаңыз. Оқушыларға паралимпиадашылар бұл 
құндылықтарға спортта және күнделікті өмірде бейілділігін қалай көрсетеді деген 
сұраққа жауап табуға көмектесу үшін Мұғалімнің нұсқаулығында көрсетілген 
анықтамаларды пайдаланыңыз.

Оқушыларды 4-5 адамнан топтарға бөліңіз және әрбір топқа жекелеген 
паралимпиадалық құндылықты белгілеңіз. Барлық төрт құндылық топтардың 
арасында бірдей бөлінгендігіне көз жеткізіңіз. Әрбір топ қағаз бетіне ойланғанда ойға 
келетін белгілі бір құндылық туралы сөздерді немесе идеяларды жазыңыз.

Бұл тапсырманы орындағаннан кейін оқушылар өздері жазған идеяларды 
көрсететін суреттерді газеттерден және/немесе жуналдардан кесіп алуы тиіс. Егер 
оқушыларда газет немесе журналдар болмаса, олар иллюстрацияларды өздері сала 
алады. Қағаздың немесе картонның үлкен парағына оқушылар жазылған сөздерден 
және кесіп алынған суреттерден паралимпиадалық құндылықтардың коллажын салуы 
қажет. 

Оқушылар коллаждың жұмысын аяқтағаннан кейін, әрбір топ өз жұмысын ұсынуы 
тиіс және қандай да сурет коллаждың негізіндегі құндылықты қалай бейнелейтіндігін 
түсіндіру қажет.
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13 бет| Паралимпиадалық құндылықтар

МҰҒАЛІМНІҢ САБАҚ 
ЖОСПАРЫ



Жаттығу B

П А Р А Л И М П И А Д А Л Ы Қ 
ҚҰНДЫЛЫҚТАРДЫ ТҮСІНУ 

ҚАЖЕТТІ МАТЕРИАЛДАР:
Қағаз, қаламдар/қарындаштар, тақта, 
«Паралимпиадалық құндылықтар" 
тақырыбы бойынша оқушылардың 
жұмыс дәптерінің көшірмелері.

НҰСҚАУЛЫҚТАР:
А жаттығуының талқылауын аяқта-

ғаннан кейін, мұғалім әрбір құндылық-
тың дәл анықтамасын беруі тиіс. Әрбір 
ұсынылған коллаждың үстіне анықта-
маларды жазыңыз. Мұндай анықтама-
ларды сіз Мұғалімнің Нұсқаулығынан 
таба аласыз.

Оқушылардан «Паралимпиадалық 
құндылықтар» тақырыбы бойынша 
тапсырмаларды орындауды сұраңыз. 
Тапсырмаларды орындай отырып, 
оқушылар құндылықтардың анықтама-
ларының жеке нұсқаларын дайындауы 
тиіс. Оқушыларға қандай да құндылық-
ты өздерінің жеке тәжірибесімен 
немесе достарының немесе отбасы 
мүшелерінің өмірінен алынған жағдай-
мен ара қатынасын белгілеуді ұсыны-
ңыз. Олардан осы әңгімемен бөлісуін 
және неге дәл осы құндылықты таң-
дғандығын түсіндіруін сұраңыз.

Әрбір коллаждың астына паралим-
пиадашы-спортшылар әрбір құнды-
лыққа бейілділігін қалай көрсететіндігі 
жөніндегі суреттің сипаттамасын 
жазыңыз. Мұғалімнің нұсқаулығында-
ғы анықтамаларды пайдаланыңыз.

Анықтамалар мен сипаттамалар 
қарапайым болуы тиіс және оқушылар 
нәтижеге қол жеткізу үшін құндылық-
тарға бейілділіктің үлкен ықпалы 
туралы түсінетіндей түсіндірілуі тиіс.

Тапсырманың соңында оқушылар өз 
топтарында бұл құндылықтарды 
күнделікті өмірде, оның ішінде спор-
тпен шұғылдану кезінде жаңаша қалай 
көрсете алатындығын талқылуы тиіс.

Жастарды Паралимпиадалық қозғалысқа тарту

14 бет| Паралимпиадалық құндылықтар

МҰҒАЛІМНІҢ САБАҚ 
ЖОСПАРЫ



ТАЛҚЫЛАУҒА АРНАЛҒАН СҰРАҚТАР

Бұл құндылықтың қайсысына бейілділікті көрсету сізге қиынырақ?

Өмірдегі қандай өзгерістер сізге бұл құндылықты жақсырақ көрсетуге көмектесер 
еді?

Паралимпиадашы-спортшылар бізге бұл құндылықтарға бейілділікті қалайша 
көрсетеді?

Қосымша тапсырмалар

Оқушылардан өмірдегі құндылықтарды айқындай-
тын өмір үшін шабыттандыратын ұранды дайындауын 
сұраңыз және бұл ұран төменде келтірілген тапсырма-
дан орындалған жұмыстың бөлігі ретінде қолданылуы 
мүмкін.

Оқушылар Паралимпиадалық құндылықтарды 
(табандылық, батылдық, шабыт және теңдік) түсіндіру 
үшін материалды даярлаған кезде тапсырмаларды 
шығармашылық түрде орындай алады. Олар шығарма 
жаза алады, сурет сала алады, суретке түсіре алады, 
қысқаша фильм/видео түсіре алады немесе бұл құнды-
лықтардың сыныпта, мектепте немесе жалпы қоғамда 
көрсететін басқа бірдеңе дайындай алады.

Жастарды Паралимпиадалық қозғалысқа тарту

15 бет| Паралимпиадалық құндылықтар

МҰҒАЛІМНІҢ САБАҚ 
ЖОСПАРЫ



Паралимпиадашылар өз жетістіктерімен табандылықты, батылдықты, шабытты 
және теңдікті паш етеді.

ПАРАЛИМПИАДАЛЫҚ ҚҰНДЫЛЫҚТАРДЫ ТҮСІНДІРУ МЫСАЛДАРЫ

ҮЙ ТАПСЫРМАСЫ

Паралимпиадалық құндылықтар жөніндегі түсінігіңізді өз жақындарыңызбен 
бөлісіңіз. Оларға бұл құндылықтар сіз үшін нені білдіретіндігін және күнделікті өмірде 
бұл құндылықтарға бейілділігіңізді қалайша көрсететіндігіңізді айтып беріңіз. 
Кейіпкерлері Паралимпиадалық қозғалыстың негізінде жатқан қандай да құндылықты 
көрсететін кез келген кітапты немесе фильмді есіңізге түсіріңіз.   

Жастарды Паралимпиадалық қозғалысқа тарту

16 бет| Паралимпиадалық құндылықтар

МҰҒАЛІМНІҢ САБАҚ 
ЖОСПАРЫ



Оқушыларға паралимпиадалық 
құндылықтардың не болып табылатын-
дығын және олар спортта қалай көрсе-
тілетіндігін түсінуге көмектесу үшін 
Мұғалімнің нұсқаулығынан қолжетімді 
анықтамаларды қолданыңыз. Барлық 
анықтамаларды тақтаға жазыңыз.

Оқушыларға құндылықтардың мәнін 
олар түсінетін және сөйлегенде үнемі 
қолданатын сөздердің көмегімен айқын-
дауға көмектесіңіз. Мысалға, оқушылар 
«батылдық» сияқты құндылықты сипат-
тау үшін «басқалар істеуге дайын болма-
ған немесе мүмкін емес деп санаған 
әрекетті жасай алған адамды» білдіретін 
«батыл» сын есімін қолдана алады. 
Барлық сөздерді бірге жинаңыз және 
оларды тақтаға жазыңыз.

Жаттығу C

ҚАЖЕТТІ МАТЕРИАЛ:

Паралимпиадашы-спортшының шабыттанды-
рушы суреті немесе «Паралимпиадалық құнды-
лықтар. Бұл қандай құндылықтар?» қосымша-
сы, Мұғалімнің нұсқаулығында ұсынылған 
паралимпиадалық құндылықтардың қол-
жетімді анықтамалары. 

НҰСҚАУЛЫҚТАР:

Оқушыларға паралимпиадашы-
спортшының шабыттандырушы суретін 
көрсетіңіз. Мүмкіндігінше сізбен бір 
қалада тұратын немесе сіздің еліңізде 
кеңінен белгілі паралимпиадашының 
суретін қолданыңыз. Егер сіз мұндай 
материалды ұсына алмасаңыз, онда 
«Паралимпиадалық құндылықтар. Олар 
қандай болып табылады?» қосымша-
сындағы екі спортшының суретін пайда-
ланыңыз.

Әрбір суретте не көрсетілгендігін 
айтып беріңіз. Оқышулардың сөздерінен 
спортшылар көрсеткен іс-қимылдар мен 
құндылықтарды сипаттайтын сөздерді 
ерекшелеңіз. «Табандылық», «батыл-
дық», «шабыт» сияқты сөздерін қалай 
пайдалануға болатындығын айтыңыз.

Төрт құндылықты тақтаға жазыңыз.

ПАРАЛИМПИАДАЛЫҚ ҚҰНДЫЛЫҚТАРМЕН ТАНЫСУ 

Жастарды Паралимпиадалық қозғалысқа тарту

ТАБАНДЫЛЫҚ         ШАБЫТ

БАТЫЛДЫҚ ТЕҢДІК

ПАРАЛИМПИАДАЛЫҚ ҚҰНДЫЛЫҚТАР

17 бет| Паралимпиадалық құндылықтар

МҰҒАЛІМНІҢ САБАҚ 
ЖОСПАРЫ



НҰСҚАУЛЫҚТАР:

Оқушыларға  «Паралимпиадалық 
құндылықтар» тақырыбы бойынша 
тапсымаралар беріңіз. Олардан әрбір 
суретке қарап, әрбір жағдайда спортшы-
лар қандай құндылықты көрсететіндігін 
шешуін сұраңыз. Оқушылар тапсырманы 
жекелей, жұпта немесе кішігірім топтар-
да орындай алады. Оларға әрбір суреттің 
астына жарасымды құндылықты жазуды 
тапсырыңыз.

Бұл тапсырмада дұрыс немесе бұрыс 
жауап жоқ. Тапсырманы орындауды 
аяқтағаннан кейін, оқышулардан әрбір 
сурет үшін олар қандай құндылықты 
таңдағандығын және неге таңдағанды-
ғын түсіндіруін сұраңыз

Оқушылармен бірге қай сурет қандай 
да паралимпиадалық құндылықты 
дәлірек бейнелейтіндігін шешіңіз. 

Жаттығу Д

С және D жаттығулары 6 жастан 8 жасқа дейінгі оқушылар үшін жарамды

ПАРАЛИМПИАДАЛЫҚ ҚҰНЫЛЫҚТАРДЫ ТҮСІНУ 

ҚАЖЕТТІ МАТЕРИАЛ:
Оқушылардың «Паралимпиадалық құндылықтар» тақырыбындағы жұмыс дәптері

Бұл суреттерді барлық төрт құндылық 
сипатталған тақтаға орналастырыңыз 
(Үлгісі жоғарыда).

Отандық паралимпиадашылардың 
суреттерін пайдаланып тапсырманы 
тағы да орындаңыз.

Басқалар істеуге дайын болмаған немесе мүмкін 
емес деп санаған әрекетті жасай алу қабілеті 

Табандылық

ТАЛҚЫЛАУҒА АРНАЛҒАН СҰРАҚТАР

Оқушылардан олардың өмірлік тәжірибесінен бұл құндылықтардың көрсетілу 
мысалдарын келтіруін сұраңыз.

Жастарды Паралимпиадалық қозғалысқа тарту

18 бет| Паралимпиадалық құндылықтар

МҰҒАЛІМНІҢ САБАҚ 
ЖОСПАРЫ



Бір спортшының өмірінен

1 ТАҚЫРЫП: ПАРАЛИМПИАДАЛЫҚ ҚҰНДЫЛЫҚТАР
2 САБАҚ: ПАРАЛИМПИАДАЛЫҚ ҚҰНДЫЛЫҚТАР. ОЛАР ҚАНДАЙ БОЛЫП 
ТАБЫЛАДЫ?

«Менің атым Габидуллина Зульфия Раухатовна. Халықаралық кластағы еңбегі 
сіңген спорт шеберімін. Rio-2016 Паралимпиадасының алтын жүлдегерімін.

1990 жылдан бастап қалалық, облыстық, республикалық және халықаралық 
спорт жарыстарына қатысамын. Қазіргі сәтте спорттық мансабымда 250-ден 
астам грамота мен 180-нен астам құндылығы әр түрлі медальдарым бар. Басын-
да спорттың алуан түрлерімен айналысқанмын: жеңіл арбадағы жарыс, теннис, 
зілтемір (жатып көтеру), жеңіл арбадағы би, дойбы, тоғызқұмалақ және 2007 
жылдан бері кәсіпқой жүзушімін.    

Біздің елімізде салауатты өмір салтына, спортқа, білімге, еңбекке, мүгедектігі 
бар адамдардың өмір сапасын жақсартуға үлкен назар аударылады. Әрқашан алға 
жылжуға, құруға, жасауға және өзімді осы әлемге керектігімді сезінуге дайынмын».

Жастарды Паралимпиадалық қозғалысқа тарту

19 бет| Паралимпиадалық  спорт түрлері

ОҚУШЫЛАР ҮШІН 
ҚОСЫМША



Бір спортшының өмірінен

«Сәлем, менің атым Масиэль Сантос. Отаным - Бразилия. Паралимпиада ойын-
дарында бочче бойынша жарыстарда өнер көрсетемін.

Паралимпиада кезіндегі менің басты жетістігім – бұл Лондондағы 2012 жылғы 
Жазғы Паралимпиада ойындарында жеңген алтын медалім. 

Жеңіс тұғырына көтерілген сәтте, жаттығуларға барар жолда туындаған 
қиыншылықтар есіме түсіп, ақырынды осының барлығы үшін марапатымды 
алдым деген ой келді».

Жастарды Паралимпиадалық қозғалысқа тарту

20 бет| Паралимпиадалық  спорт түрлері

ОҚУШЫЛАР ҮШІН 
ҚОСЫМША



1 ТАҚЫРЫП: ПАРАЛИМПИАДАЛЫҚ  ҚҰНДЫЛЫҚТАР 
2 САБАҚ: ПАРАЛИМПИАДАЛЫҚ ҚҰНДЫЛЫҚТАР

Паралимпиадалық құндылықтар
Төрт паралимпиадалық құндылықтар туралы алған біліміңізді қолданып, 
тапсырмаларды орындаңыз.

ИМЯ:

КЛАСС:

Табандылық

Табандылық – бұл басқалар істеуге 
дайын болмаған немесе мүмкін емес 
деп санаған әрекетті жасай алу қабілеті

Паралимпиадашы әлемге қандай 
н ә т и ж е л е р г е  қ о л  ж е т к і з у г е 
болатындығын көрсетуде.

Табандылық танытқан кездеріңізден мысал келтіріңіз:                     
Мысалы: жаңа спорт түрімен айналысып көрген кезде мен табандылық таныттым!

1. ______________________________________________________________________ 

2.______________________________________________________________________ 

3.______________________________________________________________________

4.______________________________________________________________________

5.______________________________________________________________________

Жастарды Паралимпиадалық қозғалысқа тарту

21 бет| Паралимпиадалық құндылықтар

ОҚУШЫЛАР ҮШІН 
ҚОСЫМША



БАТЫЛДЫҚ

Батылдық – бұл тіпті қиын болғанда 
жасымай, бастаған істі жалғастыруға 
дайын болу

Паралимпиадашының батылдығы моральдық төзімділікте, жақсы физикалық 
дайындықта және ақылға сыймайтын ептілікте танылады. 

«Батылдық» сөзін қалай түсінесіз? Жұптарда немесе кішігірім топтарда батылдық 
мектепте қалайша танылатындығы туралы екі минуттық көрініс дайындаңыз. Мысалы: 
көріністе жақсы бағаларды алуға қалай ұмтылатындығыңызды көрсетіңіз.

ШАБЫТ

Шабыт –  бұл  басқа  адамдардың 
жетістіктерінен және әрекеттерінен 
туындаған жігерлену сезімі.

Шабыт мүмкіндіктері шектеулі адамдарға өз әлеуетін ашуға мүмкіндік береді.
Сізді кім шабыттандырады? Сізді шабыттандыратын адамның суретін салыңыз 

немесе сипаттаңыз.
Бұл, мысалы, сіздің досыңыз, туысыңыз немесе мұғаліміңіз болуы мүмкін.

Жастарды Паралимпиадалық қозғалысқа тарту
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ТЕҢДІК
  
Теңдік – бұл әр адам үшін, оның ішінде 
мүмкіндіктері шектеулі адамдар үшін 
бірдей шарттар. Олар да дәл солай 
кемеліне ұмтыла алады және өз 
мүмкіндіктерін барынша қолдана алады.

Теңдік спортпен айналысуға итермелейді, таптаурындарды бұзады және 
көзқарастарды өзгертеді.

«Сәлем, Менің атым Лукутин Алексей. 
Пара атлетикадан ҚР спорт шеберімін. 
ҚР бірнеше дүркін чемпионымын, халы-
қаралық жарыстардың жүлдегерімін, 
пара атлетикадан үш Азиялық Паралим-
пиада ойындарының, екі Әлем чемпио-
наттарының қатысушысымын. Ядро 
лақтыруда, найза және диск лақтыруда 
өнер көрсетемін. 2009 жылдан бері пара 
атлетикада өнер көрсетемін».

Мектепте теңдікті қолдауға сөз беріңіз.

Мен мектепте теңдікті қолдауға сөз беремін 
______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

Бір спортшының өмірінен

Жастарды Паралимпиадалық қозғалысқа тарту
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«Сәлем, менің атым Ахметов Ануар, мен жүзумен балалық шағымнан шұғылдана-
мын. Мен халықаралық кластағы спорт шеберімін. Менің рекордым Инчхондағы 
(Корея) Азия ойындарындағы 9 медаль, олардың ішінен 5 алтын медаль. Сонымен 
қатар мен әлем чемпионаттарында қол және күміс медаль алдым. Азияның 10 рекор-
дының иегерімін. Соңғы екі паралимпиаданың қатысушысымын және ту көт-
ерушісімін!»

Бір спортшының өмірінен

Жастарды Паралимпиадалық қозғалысқа тарту
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2 ТАҚЫРЫП: 
ПАРАЛИМПИАДАЛЫҚ СПОРТ ТҮРІ
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2 ТАҚЫРЫП: ПАРАЛИМПИАДАЛЫҚ СПОРТ ТҮРЛЕРІ
1 САБАҚ: ПАРАЛИМПИАДАЛЫҚ СПОРТ ТҮРЛЕРІ. ПАРАЛИМПИАДАШЫЛАР ҚАНДАЙ 
СПОРТ ТҮРІМЕН ШҰҒЫЛДАНАДЫ?

ОҚЫТУ МАҚСАТЫ 1
Түрлі паралимпиадалық спорт түрлері туралы және олар мүгедектігі бар спортшылар 
үшін қалай бейімделгендігі туралы білу.

Жаттығу A

П А Р А Л И М П И А Д А Л Ы Қ  С П О Р Т 
ТҮРЛЕРІМЕН ТАНЫСУ

ҚАЖЕТТІ  МАТЕРИАЛДАР:
Қағаз, қарындаштар, тақта, «Паралим-
пиадалық спорт түрлері. Паралимпиада-
шылар қандай спорт түрімен шұғылда-
нады?» тақырыбы бойынша оқушылар 
үшін қосымша.                    

НҰСҚАУЛЫҚТАР:
Оқушыларды топтар бойынша бөліңіз 

және, олардың пікірінше, мүмкіндігі 
шектеулі адамдар қандай спорт түрімен 
шұғылданатындығын сұраңыз. Барлық 
ұсынылған нұсқалардың арасынан 
Паралимпиада ойындарының бағдарла-
масына кіретіндерді белгілеуді сұраңыз. 
Барлық жауаптарды тақтаға жазыңыз. 
Паралимпиада ойындарының бағдарла-
масына кіретіндерді белгілеңіз.

Талқылаудан кейін оқушыларға 
атлеттер Пхёнчхандағы 2018 жылғы 
паралимпиада ойындарында жарысқа 
түсетін қысқы спорт түрлерін,  сонымен 
қатар Рио-де-Жанейродағы

“Rio 2016” 2016 жылғы Паралимпиада 
ойындарының бағдарламасына кірген 
жазғы спорт түрлерін көрсету үшін 
оқушыларға арналған қосымшаны 
пайдаланыңыз.

Оқушылардан ұсынылған спорт 
түрлерінің қайсысын білетіндігін сұра-
ңыз. Олар қандай спорт түрлерімен 
а й н а л ы с а т ы н д ы ғ ы н  н е м е с е 
мүмкіндіктері шектеулі адамдар үшін 
қандай спорт түрлері көбірек бейімдел-
гендігін біліңіз. Оқушыларға арналған 
қосымшадан көп дегенде төрт спорт 
түрін таңдаңыз. Оларды толығырақ 
сипаттаңыз және сыныппен талқылаңыз.

Жастарды Паралимпиадалық қозғалысқа тарту
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Жаттығу B

СПОРТТЫ ТАП

ҚАЖЕТТІ МАТЕРИАЛ:
« С п о р т т ы  т а п »  т а қ ы р ы б ы н д а ғ ы 
PowerPoint материалы 

НҰСҚАУЛЫҚТАР:

Таныстырылымның әрбір слайдында 
белгілі паралимпиадалық спорт түрінің 
сипаттамасы және оның бейнелейтін 
сурет бар. Оқушылар сипаттамасы 
бойынша әңгіме қандай спорт түрі 
жөнінде екендігін табуы тиіс. Олар 
жекелей, жұптарда немесе кішігірім 
топтарда таба алады. Қажет болса, 
оқушыларға «Паралимпиадалық спорт 
түрлері. Паралимпиадашылар қандай 
спорт түрімен шұғылданады?» тақыры-
бында оқушыларға арналған қосымша-
ны таратыңыз. Ұсынылған нұсқаларды 
тақтаға жазыңыз.   

Оқушыларға слайдтағы суретт і 
көрсетіңіз. Олардың жауаптары дұрыс 
болды ма? Келесі слайдқа ауыспай 
тұрып, жауаптарды тексеріңіз.

Мұғалімдер таныстырылымда олар 
қандай спорт түрлерінің сипаттамала-
рын қалдырғысы келетіндігін алдын ала 
шешулері тиіс. Барлық слайдтарды 
қолдану міндетті емес. Сабақ басталған-
ға дейін кейбір слайдтарды жойып, 
таныстырылымға жаңа слайдтар қосуға 
болады.

ТАЛҚЫЛАУҒА АРНАЛҒАН СҰРАҚТАР 

Паралимпиадалық спорт түрі туралы біліп, таңғалдыңыз ба?
Достарыңыздың арасында мүгедектігі бар жандар бар ма? Олар сізбен спорттық 

ойындар ойнай ма? Егер ойнамаса, неге ойнамайды?

Жастарды Паралимпиадалық қозғалысқа тарту
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Қосымша тапсырмалар

ҚАЖЕТТІ МАТЕРИАЛ:
«Спортты ата», айшы                       

НҰСҚАУЛЫҚТАР:

Еске сақтау ойынын өткізіңіз. Бұл ойын үшін 10 сурет ұсынылған. Әрбір карточка не 
болмаса паралимпиадалық спорттың суреті, не болмаса оның атауы болып табылады. 
Осы карточкаларды кесіп алыңыз. 

5-6 оқушыдан тұратын әрбір топқа карточкалардың жинақтарын беріңіз.

Оқушылардан карточкаларды үстелге немесе еденге таза жағын жоғары қаратып 
орналастыруын сұраңыз. Әрбір оқушы кезек-кезек суреттерін жоғары қаратып, екі 
карточканы таңдайды. Егер біреуі спорттың суретін көрсететін, екіншісі – атауын көрс-
ететін екі карточка түссе. Егер олар бір-біріне жарасымды болса, онда карточкалар 
ашық болып жата береді. Егер карточкалар бір-біріне үйлесімді болмаса, онда оларды 
қайта аудару қажет. Оқушылар кезек-кезек екі үйлесімді карточканы табуға тырысады. 
Оқушылар барлық суреттерге жарасымды атауларын тапқаннан кейін ойын аяқтала-
ды.

Басқа материалдарды, оның ішінде видеоны, суреттерді және анықтамаларды 
Х а л ы қ а р а л ы қ  п а р а л и м п и а д а л ы қ  к о м и т е т т і ң  са й т ы н а н  т а б а  а л а с ы з : 
h�ps://www.paralympic.org/

Оқушылар кішігірім топтарда қозғалыстардың көмегімен сыныпта отырғандарға кез 
келген паралимпиадалық спорт түрін көрсетуі тиіс. Қалғандары бұл спорт түрін таба 
ала ма?

ТАЛҚЫЛАУҒА АРНАЛҒАН СҰРАҚТАР

Қандай паралимпиадалық спорт түрі сізді шынымен қызықтырды? Ол туралы және 
онымен шұғылданатын спортшылар туралы қандай ақпаратты таба аласыз? 

Қанша паралимпиадалық спорт түрін есіңізге түсіре аласыз? Отбасыңызға қанша 
спорт түрлері туралы  айтып бере аласыз?

Жастарды Паралимпиадалық қозғалысқа тарту
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Жаттығу C

ҚАЖЕТТІ МАТЕРИАЛ:

Оқушыларға арналған қосымша: «Паралимпиадашы-спортшылар және олардың 
спорт түрлері»

НҰСҚАУЛЫҚТАР:

«Параспортшылар және олардың спорт 
түрлері» оқушыларға арналған қосымша-
сынан екі паралимпиадашының өмірі 
туралы оқыңыз (немесе оқушылардың 
бірінен оқып беруді сұраңыз).

Оқушылардан спорттың бұл түрінде 
қалай жарысатындығын көрді ме екендігін 
және олар тыңдаған оқиға туралы не 
ойлайтындығын сұраңыз. Оқиғалардың 
бірі оларды таңғалдырды ма? 

Оқушыларды топтарға бөліңіз және 
мүмкіндіктері шектеулі адамдар қандай 
спорт түрлерімен, оның ішінде қандай 
қысқы спорт түрлерімен шұғылданатынды-
ғын сұраңыз. Барлық жауаптарды тақтаға 
жазыңыз.  Спорттың  бұл  түр імен 
мүмкіндіктері шектеулі адамдардың 
шұғылданатындығын оқушылар қалай 
түсінетіндігін және олар бұл туралы не 
білетіндігін сұраңыз. Спорттың бұл түрі 
бойынша жарысты олар теледидардан 
көрді ме? Олардың достарының немесе 
отбасы мүшелерінің бірі бұл спортпен 
шұғылданады ма? Жарыстарға қатыса ма? 

Жастарды Паралимпиадалық қозғалысқа тарту

ПАРАЛИМПИАДАЛЫҚ ҚҰНДЫЛЫҚТАРМЕН ТАНЫСУ 
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Жаттығу Д

СПОРТТЫ ТАП

ҚАЖЕТТІ МАТЕРИАЛДАР:
Проектор, таныстырылымға арналған экран, PowerPoint таныстырылымы

Жастарды Паралимпиадалық қозғалысқа тарту

НҰСҚАУЛЫҚТАР:
Сыныпқа «Спортты тап» тақырыбын-

дағы  PowerPoint таныстырылымын 
ұсыныңыз.

Таныстырылымның әрбір слайдында 
белгілі паралимпиадалық спорт түрінің 
сипаттамасы және оны бейнелейтін 
сурет бар. Оқушылармен бірге сипатта-
маны оқыңыз. Оқушылар әрбір слайдта 
қандай спорт түрі туралы айтылатынды-
ғын табуы тиіс. Олар жекелей өздері, 
жұптарда немесе кішігірім топтарда таба 
алады. Қажет болса, оқушыларға «Пара-
лимпиадалық спорт түрлері» тақыры-
бындағы Оқушыларға арналған қосым-
шаны таратыңыз. Ұсынылған нұсқалар-
ды тақтаға жазыңыз.

Оқушыларға слайдтағы суретт і 
көрсетіңіз. Олардың жауабы дұрыс 
болды ма? Слайдты ауыстырмай тұрып, 
жауаптарды тексеріңіз. Қажет болса, 
қандай да спорт түрін түсіндіру үшін 
слайдтағы қосымша ақпаратты пайдала-
ныңыз.

Мұғалімдер таныстырылымда қандай 
спорт түрлерін қалдырғысы келетіндігін 
алдын ала шешулері тиіс. Барлық слай-
дтарды қолдану міндетті емес. Сабақ 
басталғанға дейін кейбір слайдтарды 
жойып, таныстырылымға жаңа слай-
дтарды қосуға болады.
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Жаттығу Е

ПАРАЛИМПИАДАЛЫҚ СПОРТ ТҮРЛЕРІМЕН 
ТАНЫСУ

НҰСҚАУЛЫҚТАР:

Оқушылар атаған паралимпиадалық 
спорт түрлерінің нұсқаларына қайта 
оралыңыз. Қандай да нұсқалар танысты-
рылымда ұсынылғанға сәйкес келеді ме? 
Егер сәйкес келсе, бұл жауаптардың 
астын сызыңыз.

Оқушыларға мүмкіндіктері шектеулі 
адамдар спорттың алуан түрлерінің 
арасынан өздеріне спортты таңдай 
алатындығын түсіндіріп, қорытынды 
жасаңыз. Бірақ Паралимпиада ойында-
рында кейбір спорт түрлері ғана ұсыныл-
ғандығын атап өтіңіз. Тақтада асты 
сызылған нұсқалар паралимпиада 
ойындарында ұсынылған спорт түрлер-
іне жатады.
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Жаттығу F

СПОРТТЫ ТАП

ҚАЖЕТТІ МАТЕРИАЛДАР :
Проектор, таныстырылымға арналған экран, PowerPoint таныстырылымы

Еске сақтау ойынын өткізіңіз. Бұл ойын 
үшін 10 сурет ұсынылған. Әрбір карточка 
не болмаса паралимпиадалық спорттың 
суреті, не болмаса оның атауы болып 
табылады. Осы карточкаларды кесіп 
алыңыз.

5-6 оқушыдан тұратын әрбір топқа 
картокалардың жинақтарын беріңіз.

Оқушылардан карточкаларды үстелге 
немесе еденге суреті бар жағын жоғары 
қаратып орналастыруын сұраңыз. Оқу-
шылар суреттерді тиісті атаулармен 
байланыстыруға тырысуы тиіс. 

Талқылауға арналған сұрақтар

Достарыңыздың арасында мүгедектігі бар жандар бар ма? Олар сізбен спорттық 
ойындар ойнай ма? Егер ойнамаса, неге ойнамайды?
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«Сәлем, менің атым Койшибаева Раушан. Пара пауэрлифтингпен шұғылдана-
мын. Мен Рио-де Жанейродағы «Rio-2016» Паралимпиада ойындарының күміс 
жүлдегерімін. Халықаралық кластағы спорт шеберімін. Бірнеше дүркін ҚР чемпи-
онымын, халықаралық жарыстарға қатыстым және жүлделі орындарды алдым. 
Мен спорттың бұл түрін жақсы көремін және алға қойған мақсаттың және 
үлкен еңбектің арқасында медальдарға қол жеткіздім деп ойлаймын!»

2 ТАҚЫРЫП: ПАРАЛИМПИАДАЛЫҚ СПОРТ ТҮРЛЕРІ
1 САБАҚ: ПАРАЛИМПИАДАЛЫҚ СПОРТ ТҮРЛЕРІ. ПАРАЛИМПИАДАШЫЛАР 
СПОРТТЫҢ ҚАНДАЙ ТҮРІМЕН ШҰҒЫЛДАНАДЫ?

СПОРТШЫЛАР ӨЗДЕРІНІҢ СПОРТ ТҮРЛЕРІ ТУРАЛЫ.

Раушан Койшибаева
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Жеңіл арбадағы регбиден Жапон құрамасы

Біз Паралимпиада ойындарында жеңіл арбадағы регбиден Жапон құрамысының 
намысын қорғаймыз.

Біздің команда мүшелерінің барлығында қозғалыс қызметімен қиындықтары 
бар. Ойын кезінде біз жеңіл арбамен қозғаламыз. Регби – өте динамикалық ойын.

Кейде тіпті қорқынышты болады, әсіресе, саған екінші спортшы соғылған 
кезде. Біз креслодан құлап қала алмаймыз, себебі белдіктермен мықтап байлан-
ғанбыз, бірақ еденге жеңіл арбамен бірге құлап қалуымыз мүмкін.

Жарыстар жабық алаңда өткізіледі. Команда төрт ойыншыдан тұрады. Жеңу 
үшін қарсыластарға қарағанда көбірек ұпай жинау қажет. 2016 жылғы Риодағы 
Ойындарда біз қола медальді жеңдік. Бұл жарыста біздің үшінші үздік команда 
болғанымызды білдіреді.

Біздің ойымызды төмендегі сілтемеден өтіп көре аласыз:
h1ps://www.youtube.com/watch?v=NzIBNkH1eNg
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2: ТАҚЫРЫП ПАРАЛИМПИАДАЛЫҚ СПОРТ ТҮРЛЕРІ
1 САБАҚ: ПАРАЛИМПИАДАЛЫҚ СПОРТ ТҮРЛЕРІ. ПАРАЛИМПИАДАШЫЛАР ҚАНДАЙ 
СПОРТ ТҮРІМЕН ШҰҒЫЛДАНАДЫ?

ПАРАЛИМПИАДА ОЙЫНДАРЫНДАҒЫ СПОРТ ТҮРЛЕРІ

Жазғы спорт түрлері  –  2016 жылғы Рио-де-Жанейродағы Паралимпиада ойында-
рында спортшылар спорттың қандай түрінде жарысқа түсті

Садақпен ату Жеңіл атлетика   Каноэлік есу Волейбол отырып Ат спорты
Академиялық 

есу       Оқпен ату Футбол 7х7

Парадзюдо Паратриатлон Футбол 5х5 Бочча Жеңіл арбадағы    
регби

Жеңіл арбадағы  
теннис Жүзу Үстел теннисі

Велоспорт Желк Пауэрлифтинг Голбол
Отырып 

семсерлесу
Жеңіл арбадағы 

баскетбол

Қысқы спорт түрлері – 2018 жылғы Пхёнчхандағы Ойындарда паралимпиадашы-
лар қандай спорт түрлерінде жарысатын болады

Токиодағы 2020 жылғы Паралимпиада ойындарының толық бағдарламасын көру 
үшін мына сілтемеден өтіңіз: h1ps://www.paralympic.org/news/ipc- announces-final-
tokyo-2020-paralympic- sports-programme

Тау-шаңғы спорты Шаңғы жарысы Парасноуборд

Парабиатлон Следж-хоккей Жеңіл арбадағы керлинг
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Бір спортшының өмірінен

«Сәлем, менің атым Джоанна Бен-
сон. Мен Намибиядағы Уолфиш-Бей 
қаласында туылғанмын.

Мен жеңіл атлетикамен шұғылда-
намын және ойындарда ұзындыққа 
секіру және спринтте өнер көрс-
етемін.

Паралимпиадашы мансабымда мен 
Лондондағы 2012 жылғы Паралимпиа-
да ойындарында ұтып алған Т37 сана-
тындағы 200 метрге жүгіруден алтын 
медалімді, сол санаттағы 100 метрге 
жүгіруден күміс медалімді, сондай-ақ 
медальді маған Фрэнки Федерикстің 
(намибиялық жеңіл атлетиканың 
қаһарманы, Олимпиада ойындарының 
100 және 200 метр қашықтығындағы 
төрт дүркін күміс жүлдегері) өзі тап-
сырғандығын ерекше мақтан тұта-
мын.

Мен шұғылданатын спортымды 
өте жақсы көремін, себебі өмірді 
жақсы көремін, ал спорт – өмірдегі 
басты ляззаттардың бірі. Мен спорт-
тық мансабымда жетістікке қол 
жеткеннен кейін менің және отбасым-
ның өмірі өзгерді.

Мен жас ұрпақты мектептерде 
спортпен шұғылдануға шабыттан-
дырғым келеді. Мен сонымен қатар 
барлық мектептерде дене шынықты-
ру сабақтары үшін ыңғайлы оқу бағдар-
ламалары және әрбір балаға ыңғайын 
таба алатын сауатты бапкерлердің 
пайда болуын тілеймін.
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2 ТАҚЫРЫП:  ПАРАЛИМПИАДАЛЫҚ СПОРТ ТҮРЛЕРІ
2 САБАҚ: ПАРА ОЙЫН - ОТЫРЫП ОЙНАЙТЫН ВОЛЕЙБОЛ ОЙНАЙЫҚ 

ОҚЫТУ МАҚСАТЫ 1

Түрлі паралимпиадалық спорт түрлері туралы және олар мүгедектігі бар спортшылар 
үшін қалай бейімделгендігі туралы білу.

Жаттығу А. 6 жастан 8 жасқа дейінгі оқушылар үшін арналған, бірақ жоғарғы жас тобы 
үшін де В жаттығуының алдындағы тәжірибе ретінде қолданыла алады.

Жаттығу В. Отырып ойнайтын волейбол ойынымен танысу үшін, Мұғалімге арналған 
нұсқаулықты мұқият зерделеңіз және фильмді 
көріңіз (h�ps://youtu.be/vW1VouTLnME).

Жаттығу A

Отырған қалыпта допты тор арқылы 
қалай лақтыру және қағып алу керектігін 
үйренейік.

ЖАБДЫҚ:
Шар немесе жағажайлық немесе кез келген басқа үлкен, бірақ жеңіл доп, төмен тор 
(немесе 1 метр биіктікте тартылған кез келген жіп), нысаналар (конустар, бөтелкелер)
ЖАТТЫҒУ:

Жұппен

✓ Оқушылар бір-біріне қарама қарсы метрге жуық арақашықтықта отырады. Олар 
үнемі отырған қалыпта бір-біріне допты лақтырып көреді. Егер оқушылар жаттығуды 
орындай алса, онда олар бір-бірінен алшақ отырып, допты лақтыруды жалғастыра 
алады.

✓ Әрбір ойыншы өзінің әріптесіне допты тор арқылы асырып лақтыруы тиіс, ал 
екіншісі оны қағып алып қайтаруы тиіс. Доп еденге құлағанша бұл жаттығуды жалғас-
тыра беруге болады.

✓ Әрбір ойыншы допты әріптесіне тор арқылы лақтырғанда, әріптесі допты қағып алу 
үшін орнынан жылжуға мәжбүр болатындай етіп, лақтыруы тиіс. Бұл ретте оқушылар 
отырған қалпында қалып, еден бойынша тек қолдарының көмегімен қозғалуы тиіс.

Оқушыларды 4 адамнан топтарға бөліңіз.

✓ Олардан төртеуі бір-біріне бетпе-бет отырып, бір-біріне допты кезек-кезек лақ-
тыруын сұраңыз.
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Упражнение В

✓ Тордың әр жағы бойынша екі ойыншыдан отырғызып, жаттығуды қайталаңыз. 
Қарапайым ойын өткізіңіз, онда оқушылар бір-біріне допты, ол құлап қалғанша қанша 
рет лақтыра алатындығын санауы тиіс. Барлық төрт ойыншы жаттығуға бірдей қатысуы 
тиіс. 

✓ Екеуі екеуіне қарсы ойнаңыз (тор арқылы немесе олсыз). Бір команданың ойыншы-
лары допты тор арқылы асырып лақтырмастан бұрын, допты бір-біріне береді. Қарсы-
лас команданың ойыншылары допты қағып алмаса, ұпай саналады. Бірінші болып 8 
ұпай жинаған команда жеңеді. 

Нысаналарды еденде тордан алысырақ орналастырыңыз. Оқушылар допты бір 
қолымен лақтыра отырып (бере отырып), кезек-кезек нысананы құлатуға тырысады. 
Әрбір оқушының үш мүмкіндігі бар. Әрбір құлатылған нысана үшін бір ұпай беріледі.

4-6 ойыншы шеңбер құрып, бір-біріне жақын отырады. Олар допты кері қағып 
немесе жоғарыға итеріп, оны бірге ауада ұстауға тырысады. Бұл ретте оқушылар допты 
қағып алмауы тиіс. Допты ауада қанша уақыт ұстай алады (немесе оны қанша рет кері 
қағып үлгереді)?

ОЙНАП КӨРЕЙІК: ОТЫРЫП ВОЛЕЙБОЛ 
ОЙНАЙМЫЗ
Отырып ойнайтын волейбол ойынымен 
танысу үшін Мұғалімге арналған нұсқау-
лықты мұқият зерделеңіз және «Отырып 
ойнайтын волейбол» фильмін көріңіз
 (h�ps://youtu.be/vW1VouTLnME)

ОЙЫН АЛАҢЫ:
Беті тегіс және алаңы сызылған 10х6 
метр алаң.

ЖАБДЫҚ:
Жағажайлық немесе басқа жеңіл 
және/немесе волейбол добы, тор (неме-
се 1 метр биіктікте тартылған кез келген 
жіп)

БАРЛЫҒЫ ҮШІН ОЙЫНДЫ ҚАЛАЙ 
ҰЙЫМДАСТЫРУҒА БОЛАДЫ:

Барлығы ережені түсінгендігіне көз 
жеткізіңіз.

Не істеу керектігін көрсетіңіз немесе 
бұл әрекеттерді бейнелейтін суреттерді 
көрсетіңіз.

Екінші ойыншыға берместен бұрын 
немесе тордан асырып лақтырмастан 
бұрын оқушыға допты немесе шарды 
қағып алуға мүмкіндік беріңіз.

Екінші ойыншыға берместен бұрын 
немесе тордан асырып лақтырмастан 
бұрын оқушыға допты қағып көруге 
мүмкіндік беріңіз.

Ойын алаңының көлемін азайтыңыз.
Егер ойынға көз көруі бұзылған оқу-

шылар қатысса, онда ішіне қоңырау 
орнатылған допты пайдаланыңыз.
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ҚАЛАЙ ОЙНАУ КЕРЕК:

Оқушыларды екі бірдей командаға 
бөліңіз. Әдетте бір команда алты адам-
нан тұрады, бірақ оқушылардың санына 
және алаңның көлеміне қарай сіз бұл 
ережеден ауытқи аласыз. Есіңізге сақта-
ңыз, командада ойыншылар аз болған 
сайын, әрбір ойыншыға белсендірек 
ойнау қажет болады.

Барлық ойыншылар бүкіл ойын бойы 
отырған қалыпта қала беруі тиіс.

Ойынды шардан бастаңыз. Команда-
ның әрбір ойыншысы шарды қарсылас-
тың жағына лақтырмастан бұрын шарға 
жанасуы тиіс. Ойынның былай бейімде-
луі оның қарқынын төмендететіндігін, 
сондықтан барлығы оған тең құқықта 
қатыса алатындығын оқушыларға 
түсіндіріңіз.

Тең құқықта қатысу сонымен қатар 
барлық ойыншылар шар берілместен 
бұрын шарға жанасуы тиіс дегенмен 
шартталады.

Қажет болса оқушыларға шарды 
қарсыластың жағына лақтырмастан 
бұрын, оны қағып алуға рұқсат етіңіз

.
Қосымша тапсырмалар

Оқушылар ойынның қағидасын 
түсінгеннен кейін шарды волейбол 
добына ауыстырыңыз (немесе осындай 
көлемдегі кез келген басқа жеңіл доп). 
Әрбір команданың мақсаты – допты 
қарсыластың жағына, доп қарсыластың 
алаңына түсетіндей етіп бағыттау. Допты 
тордан асырып лақтырмастан бұрын, бір 
команданың үш ойыншысы оны бір-
біріне беруі тиіс. Бірінші болып 25 ұпай 
жинаған команда жеңеді (бұл санды 
азайтуға болады).

«Отырып ойнайтын волейбол» 
фильмін  
(h�ps://youtu.be/vW1VouTLnME) көріңіз 
және Оқушыларға арналған жаттығудан 
суреттер ойын үдерісін дұрыс ұйымдас-
тыруға көмектеседі.  

Басқа материалдар мен видеоны 
Халықаралық паралимпиада комитетінің 
сайтынан таба аласыз: h�ps://www. 
paralympic.org/si�ng-volleyball

Оқушылар арасындағы командалар 
арасында жарыс ұйымдастырыңыз. 
Мүмкіндігінше ойынды сабақтан кейін 
немесе үзіліс кезінде өткізіңіз.

Оқушылардан олар тордан асырып 
сәтті лақтырған мүмкіндіктерін санауын 
сұраңыз. Бұл сан бірнеше күн тәжірибе-
ден кейін ойын дағдыларын және бір-
бірімен тілдесуді жақсарту арқылы ұлғая 
ма екендігін бақылаңыз.
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ТАЛҚЫЛАУҒА АРНАЛҒАН СҰРАҚТАР

1. Отырып ойнайтын волейболды ойнағанда өзіңізді қалай сезіндіңіз? Не қиын болды?
2. Бұл ойынды қалай сипаттар едіңіз?
3. Егер сіздің сыныбыңызда мүгедектігі бар оқушы болған жағдайда, барлығы бірдей 
жағдайда қатысуы үшін сіз бұл ойынды қалай бейімдер едіңіз? Мысалы, көз көруі 
бұзылған оқушы үшін ойынды қалай бейімдер едіңіз. Мысалы, ережелерді қалай 
өзгертер едіңіз және сізге қандай жабдық қажет болуы мүмкін екендігі жөнінде ойла-
ныңыз.

ҮЙ ТАПСЫРМАСЫ

Отырып ойнайтын волейбол туралы 
отбасыңызға не айтып бере аласыз? 
Жалпы спорттың осы түрі туралы не 
айтып бере аласыз? Бұл ойын туралы 
қандай қосымша ақпарат таба аласыз?
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Бір спортшының өмірінен

2 ТАҚЫРЫП:  ПАРАЛИМПИАДАЛЫҚ СПОРТ ТҮРЛЕРІ      
2 САБАҚ: ОТЫРЫП ОЙНАЙТЫН ВОЛЕЙБОЛ ПАРА ОЙЫНЫН ОЙНАП КӨРЕЙІК 

ОТЫРЫП ОЙНАЙТЫН ВОЛЕЙБОЛ 

«Сәлем, менің атым Веллингтон 
Платини Силва. Қазіргі сәтте мен Сан-
Паулу деген бразилиялық қалада тұра-
мын. Мен отырып ойнайтын волейбол-
дан жарыстарға қатысамын. Өзімнің 
басты спорттық жетістігім – 2014 
жылы Польшада өткен отырып ойнай-
тын волейболдан Әлем чемпионатына 
қатысуды санаймын, онда біздің 
команда екінші орын алды. Біз әлемнің 
үздік командаларының қатарына 
кіретіндігімізді дәлелдедік. Үздік нәти-
жеге қол жеткізу үшін мен аптасына 
20 сағат жаттығамын».

Жастарды Паралимпиадалық қозғалысқа тарту

Ойын алаңы Ойын барысы Жіберу 

Допты жоғарғы жағынан Допты төменгі жағынан алу Блок

41 бет| Паралимпиадалық  спорт түрлері

ОҚУШЫЛАР ҮШІН 
ҚОСЫМША



2 ТАҚЫРЫП: ПАРАЛИМПИАДАЛЫҚ СПОРТ ТҮРЛЕРІ 
3 САБАҚ: ГОЛБОЛ ПАРА ОЙЫНЫН ОЙНАЙЫҚ 

ОҚЫТУ МАҚСАТЫ 1
Түрлі паралимпиадалық спорт түрлері туралы және олар мүгедектігі бар спортшылар 
үшін қалай бейімделгендігі туралы білу.

Жаттығу А 6 жастан 8 жасқа дейінгі оқушылар үшін арналған, бірақ жоғарғы жас тобы 
үшін де В жаттығуының алдындағы тәжірибе ретінде қолданыла алады
Голбол ойынымен танысу үшін Мұғалімнің нұсқаулығын мұқият зерделеңіз және 
«Голбол» фильмін көріңіз (h�ps://youtu.be/P_LJ6eDjGGc).

Упражнение A

ҮЙРЕНЕЙІК:
Допты дұрыс домалатуды, гол соғуды 
және өз қақпамызды қорғауды.

ЖАБДЫҚ:
Ішіне қоңырау салынған жұмсақ доптар 
(не болмаса полиэтиленді пакеттерге 
оралған жұмсақ доптар), жарық шағы-
лыстыратын көзілдіріктер немесе көзге 
байлауыштар (көзді жабу үшін), нысана-
лар (конустар, пластикалық бөтелкелер, 
тастар), қақпа немесе басқа жанасу 
бағдарлы құрылғылар, мысалға, скот-
чпен бекітілген жіп.

ЖАТТЫҒАМЫЗ

Жұпта

✓�Ойыншылар бір-біріне жақын тұрып, 
допты домалатады. Егер оқушылар 
жаттығуды орындай алса, онда олар 
алысырақ тұрып, допты домалатуды 
жалғастыра алады.

Оқушыларды 4 адамнан топтарға 
бөліңіз.

✓ Бес метр қашықтыққа нысананы 
қойыңыз. Оқушылар кезек-кезек ныса-
наны құлату үшін допты домалатып, 
допты беруге тырысады. Әрбір ойыншы-
ға үш-төрт мүмкіндік беріңіз. Әрбір 
құлатылған нысана үшін бір ұпайдан 
беріңіз. Әрбір оқушы қанша рет сәтті 
лақтырды. Егер оқушылар жақсы орын-
даса, онда нысананы алысырақ немесе 
шетке қарай жылжытыңыз.

✓Оқушылар доп белгілі қақпа сызығы-
нан өтетіндей, қабырғаға ұрылатындай 
немесе қақпаға тиетіндей етіп допты 
домалатып, кезек-кезек гол салуға 
т ы р ы с с ы н .  Ә р  о қ у ш ы ғ а  ү ш -т ө р т 
мүмкіндік беріңіз. ӘР гол үшін бір ұпай-
дан беріңіз.
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Бір ойыншыдан қақпашы болуды 
сұраңыз. Қақпашы қақпаның алдында 
немесе қақпа қызметін орындайтын 
сызықтың алдында тізерлеп төсенішке  
отырады. Басқа ойыншылар қақпаны 
алдап, гол салып, допты домалатуға 
тырысады. 

Қақпашылар допты қақпаға түсуден 
бүкіл денесімен бұғаттауға тырысады. 
Оқушылар кезек-кезек қақпашы болуы 
тиіс.

Көзге байлауыш тағып, доппен соғуды 
ойнаңыздар. Оқушыларды 8-10 адамнан 
топтарға бөліңіз. Ойыншылар ортасында 
бір ойыншы тұратын шеңберді құрып, 
бір-біріне жақын тұруы тиіс.

ОЙНАП КӨРЕЙІК: ГОЛБОЛ ОЙНАЙМЫЗ
Гол б ол  о й ы н ы м е н  т а н ы с у  ү ш і н , 
Мұ ғ ал ім н ің  н ұ с қ аулы ғ ы н  м ұ қ и я т 
зерделеңіз және «Голбол» фильмін 
көріңіз (h�ps://youtu.be/P_LJ6eDjGGc).

ОЙЫН АЛАҢЫ:
Тегіс бетте бағдарлы құрылғылардың 
көмегімен көлемі шамамен 18х9 метр 
алаңды белгілеңіз (көмек: 1 метр – 1 
үлкен қадам).

Әрбір ойыншы бағдарлы белгінің артына 
тұрады және жұмсақ доптың көмегімен 
ортада тұрған ойыншыны тізесінен 
төмен доппен соғуға тырысады. 
Егер ойыншы бұны орындай алса, онда 
ол ортадағы ойыншымен орнын ауысты-
рады.
Ойыншылар допты тыңдап, дыбыстарға 
сүйеніп әрекет етулері тиіс. Алғашында 
ойынды бақылайтын бір «көзі көретін» 
ойыншыны тағайындаған жөн. Бұл ойын 
үшін ұпай берілмейді.

Жаттығу В

Мысалы, скотчпен бекітілген жіпті қолда-
ныңыз. Алаңның әрбір соңында қақпа 
сызығын сызыңыз.     
ЖАБДЫҚ:

Ішіне қоңырау орнатылған доптар (не 
болмаса полиэтиленді пакеттерге орал-
ған доптар).

Жарық шағылыстыратын көзілдірік 
немесе көзге байлауыштар (көзді жаба-
тын бірдеңе).

Шынтаққаптар мен тізеқаптар (неме-
се шынтақтың және тізенің айналасында 
оралған, жақсы бекітілген орамал) 
немесе қатты беттегі төсеніштер, скотч, 
нысаналар/конустар немесе нысана 
ретінде пайдалануға болатын басқа 
құрылғылар.              
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Жаттығу C

БАРЛЫҒЫ  ҮШІН  ОЙЫНДЫ  ҚАЛАЙ 
ҰЙЫМДАСТЫРУҒА БОЛАДЫ:

(У) Ережелерді түсіндіре отырып, 
қажет болса, ауызша немесе визуалды 
көмекті қолданыңыз.

(У) Барлық оқушылар өздерін сенімді 
және қауіпсіздікте сезінбегенше, «көзі 
көретін» ойыншыларды тағайындаңыз.

(П) Ойыншылар санын азайтыңыз. 
Оқушылар алдымен «бірге бір» ойнасын. 
Бұл ретте әрбір ойыншы алаңның белгілі 
учаскесінде орналасуы тиіс.

(О) Ойыншылардың немесе команда-
лардың арасындағы қашықтықты қыс-
қарта отырып, алаңның көлемін азайты-
ңыз.

(О) Қажет болса, толық қауіпсіздік үшін 
ойыншыларды «қорғаныспен» қамтама-
сыз етіп, ойынды мүгедектер арбаша-
сында немесе отырған қалыпта ұйым-
дастырыңыз. Бұл жағдайда ойыншылар 
допты өздерінің арбашасының, таяқтың 
немесе сақаның көмегімен бұғаттайды. 

КАК ИГРАТЬ:

Оқушыларды үш командаға бөліңіз. 
Ойынның негізгі мақсаты – допты қарсы-
лас команданың қақпасының сызығынан 
өткізу, ал қарсылас команда бұған кедергі 
жасауға тырысады.

Алаңның әрбір соңына үш төсеніш 
орналастырыңыз. Әрбір төсеніштің соңын 
скотчпен бекітіңіз. Әрбір төсенішке бір-бір 
ойыншыдан қойыңыз. Барлық қатысушы-
лардан көзге байлауыш тағып, тізеге 
отыруын сұраңыз. Бір команда допты 
салуға тырысуы тиіс, ал екіншісі бүкіл 
денесімен жұмыс істеп бұған кедергі 
келтіруі тиіс. Доп қарсы команданың 
қақпа сызығынан асқанда гол саналады. 
Әр оқушы ойынға қатыса алуына көз 
жеткізіңіз.

Белгілі қысқа уақыт аралығында (мы-
салға, бес минут) жалғасатын ойынды 
ұйымдастырыңыз. Осы уақытта көбірек 
ұпай санын жинаған команда жеңіске 
жетеді.

Оқушылар ойынды үйренгеннен кейін, 
оның ұзақтығын ұлғайтыңыз және «раун-
дтар» санын қосыңыз (мысалы, арасында 
қысқаша үзілісі бар бес минуттан тұратын 
екі раунд ойнаңыз). 

 «  Го  л  б  о  л  »  ф и л ь м і н  к ө р у 
(h�ps://youtu.be/P_LJ6eDjGGc) және 
«Голбол» тақырыбындағы Оқушыларға 
арналған қосымшадан суреттер ойын 
үдерісін дұрыс ұйымдастыруға көмект-
еседі.
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Дополнительные задания 

Басқа ақпарат пен видеоны Халықара-
лық Паралимпиада Комитетінің сайты-
нан таба аласыз:
 h�ps://www.paralympic.org/goalball

Оқушылардан голбол ойыны туралы 
және оның ережелері туралы басқаларға 
айтып берулерін сұраңыз. Оларға 
қауіпсіздік туралы ұмытпауын естеріне 
салыңыз.

Оқушылар голбол үшін допты өздері 
жобалай немесе жасай алады. Ол ненің 
көмегімен сылдырлайды?

Оқушылардан олар қақпашыны 
алдап, қанша рет гол сала алатындығын 
санауын сұраңыз. Бұл сан бірнеше күн 
тәжірибеден кейін ойын дағдыларын 
және бір-бірімен тілдесуді жақсарту 
арқылы ұлғая ма екендігін бақылаңыз.  

ТАЛҚЫЛАУҒА АРНАЛҒАН СҰРАҚТАР
Голболды ойнағанда өзіңізді қалай сезіндіңіз? Не қиын болды?
Голболды жақсы ойнау үшін қандай дағдылар мен қабілетке ие болу қажет?
Голбол ойнайтын паралимпиадашылар күнделікті өмірде қандай қиыншылықтарға 

тап болады? Олар оны қалай жеңеді? Сіз оларға қалай көмектесе алар едіңіз?

ТАЛҚЫЛАУҒА АРНАЛҒАН СҰРАҚТАР
 Голболды ойнағанда өзіңізді қалай сезіндіңіз? Не қиын болды?
Голболды жақсы ойнау үшін қандай дағдылар мен қабілетке ие болу қажет?
Голбол ойнайтын паралимпиадашылар күнделікті өмірде қандай қиыншылықтарға 

тап болады? Олар оны қалай еңсереді? Сіз оларға қалай көмектесе алар едіңіз?

Жастарды Паралимпиадалық қозғалысқа тарту
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Бір спортшының өмірінен

2 ТАҚЫРЫП: ПАРАЛИМПИАДАЛЫҚ СПОРТ ТҮРЛЕРІ 
3 САБАҚ: ГОЛБОЛ ОЙНАЙЫҚ

ГОЛБОЛ

«Сәлем, менің атым Акико Адачи. 
Отаным - Жапония. Мен голболмен 
айналысамын.

Лондондағы 2012 жылғы Паралимпи-
ада ойындарында біздің команда жең-
ген алтын медальды паралимпиадашы 
м а н с а б ы м д а ғ ы  ө з і м н і ң  б а с т ы 
жетістігім деп санаймын.

Жарық өткізбейтін көзілдіріктер 
барлығына бірдей жағдай жасайтын-
дықтан, мені дәл осы спорт түрі 
қызықтырды».

Жастарды Паралимпиадалық қозғалысқа тарту

Ойын алаңы Ойын барыса

Денемен допты бұғаттау                                   Лақтыру  Допты еденде сырғыту
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