Абылай хан
Оқу мақсаты:
•

тарихи мысалдар негізінде қазақ халқының
азаттығы үшін күрескен тұлғалардың рөлін
шығармашылық түрде көрсету.

Тірек сөз:
саясаткер
Оқулық:
Абылай хан, 66-67 бб.

Ресурстар
• уақыт тізбегі (алдыңғы сабақтардағы постер)
• қағаздан қиып жасалған қуыршақтар ( сабалақ
шашты ұл; түйе, 2 данадан тақта отырған хан, батыр,
қылыш, домбыра);
• адамның қағаздан қиылған табан іздері (4 данадан),
қайшы, маркер;
• интернетке қосылған компьютер, энциклопедия,
таратпа материалдар, А4 форматындағы «Шарыш
пен жас Абылай ханның жекпе-жегі» тақырыбындағы
сурет
• youtube тан алынған Абылай хан туралы
бейнефильм;
• «Шаңды жорық» күйі;
• http://e-history.kz сайттан алынған нақты материалдар.

Сабаққа
байланысты
материалдар

деректі

Абылай хан (шын аты Әбілмансұр, 1711-1781) –
мемлекет қайраткері, ержүрек қолбасшы, дарынды
дипломат. Арғытегі Жошы хан, бергі бабалары
Қазақ хандығының негізін қалаған Әз Жәнібек, одан
соң Еңсегей бойлы Ер Есімхан, Салқам Жәңгір хан.
Абылай – Жәңгір ханның бесінші ұрпағы. Абылай хан
талантты күйші ретінде де белгілі болды. Домбыраны
жақсы тартты. Оның өзі шығарған жиырмадан
астам күйлері бар. Осы күнге дейін оның «Шаңды
жорық»,«Ақ толқын», «Бұлан жігіт», «Дүние қалды»,
«Жетім торы», «Қайран елім», «Қара жорға» сияқты
күйлері жеткен.
Абылай «Ақтабан шұбырынды» жылдарында жетім
қалып, дана Төле бидің қолына келеді. Аштықтан
әбден жүдеген өңіне, өсіп кеткен шашына қарап Төле
би оған «Сабалақ» деп ат қойып, түйе бақтырған.
Тарихи деректерге (Бұхар жырау) сүйенсек, Абылай
жиырма жасында-ақ ерлігімен танылған. 1730-1740
жылдар аралығындағы бір ұрыста бұрын белгісіз
жүретін Әбілмансұр жекпе-жекке шығып, қалмақтың
бас батыры қоңтайшы Қалдан Сереннің жақын
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туысы Шарышты өлтіреді. Үлкен атасының атын
шақырып, Абылайлап ат қойған Әбілмансұр жеңісті
ұрыстан соң Орта жүздің сұлтаны деп танылып,
қазақ даласындағы ең беделді әміршілердің біріне
айналады. Өз аты ұмытылып, Абылай атанады. 1771
жылы сұлтандардың, старшындардың қалауымен үш
жүздің басшы өкілдері Түркістанда Абылайды хан
көтерді. Абылай жалғыз Орта жүздің ғана емес, бүкіл
Қазақ ордасының ұлы ханы болды. Абылай көреген
саяси қайраткер бола отырып, қалмақтармен ауыр
соғыстардан қалжыраған елінің есін жиғызу үшін
дипломаттық жолдарды да тиімді пайдаланды. Ресей
мен Қытай империяларының өзара қайшылықтарын
Қазақ хандығы мүддесіне пайдалана білді. Абылайдың
сүйегі Түркістан қаласындағы Қожа Ахмет Яссауи
кесенесіне жерленген.
Сабаққа дайындық
Алдын ала қағаздан қуыршақтарды әзірлеп алыңыз.
Интернеттен «Шаңды жорық» күйін жүктеп алыңыз
(ресурстарды қараңыз).

Сабаққа қатысты ескертпелер
Оқушыларға бүгін сабақ «Қағаз қуыршақтар театры»
болатынын хабарлаңыз.
Сабақты осылай ұйымдастыру оқушыларға көлемді
материалды жеңіл меңгеруіне септігін тигізеді.
Тауып көр. Мәтіннің мазмұнын әңгімелей
отырып, тақтаға қағаздан жасалған қуыршақтарды
жапсырыңыз. Мысалы, «Аштық жылдарында бір жетім
бала өмір сүріпті» дей келе, тақтаға ұзын сабалақ
шашты, қағаздан қиылған ұл баланың бейнесін
жапсырасыз. «Сабалақ» деген сөз кім жайлы айтылып
тұрғанын, ол сөзді қалай түсінетіндерін сұраңыз.
Оқушылар қуыршақтың бейнесіне бар зейінін салып
қарайды. Олардың дұрыс жауап беруін қадағалаңыз.
Жауабы
Сабалақ – Абылайдың бала күніндегі лақап аты.
Кел, танысайық. Сабақты ары қарай жалғастырып,
қуыршақ ұлды хан тағында отырған қуыршаққа
ауыстырыңыз. Балалардан Сабалаққа не болғанын
түсіндіруін сұраңыз. Оқушылар сіздің сұрағыңызға
мәтінді пайдалана отырып, жауап беруі тиіс.
«Дипломат» деген тірек сөзге назар аудартыңыз.
Бұл сөзді түсіндірудің оңай жолы мынандай: сынып
бөлмесінің екінші қабырғасына тағы бір ханның
бейнесін іліп қойыңыз да, олардың екіжақты келісімшарт жасау үшін кездесуін көрсетіңіз (екінші ханның
бейнесі екі ханның екі жақты келісім әрекетін көрсету
үшін пайдаланылады).
Анықта. Оқушыларды бірнеше топқа бөліңіз.
Олардан берілген дереккөздерден Әбілмансұрдың
Абылай атанып кету себебін анықтауды сұраңыз.
Оқушыларға үлестірмелі материалдар таратып

беріңіз (1-топқа ғаламтор; 2-топқа энциклопедия;
3-топқа қағазға жазылған материал; 4-топқа «Шарыш
пен жас Абылай ханның жекпе-жегі» тақырыбындағы
сурет). Әр топ дереккөздерге сүйене отырып,
өз нұсқасын ұсынады. Әрі қарай топта оқушылар
оқулықта берілген мәтінді тізбектей оқиды және
өз нұсқаларымен салыстырады. Абылайдың хан
сайланған жылын уақыт тізбегіне белгілейді.
Тапсырманы бәрі бірге «Абылай, Абылай, Абылай»
деген жеңіс ұранымен аяқтайды.
Маңызды жекпе-жек. Тақтаға қолдарында қылышы
бар екі батырдың бейнесіндегі қуыршақтарды
іліңіз. Оқушылардан бұл жекпе-жек қашан болғанын
сұраңыз. Оны анықтау үшін оқулықтағы мәтінде
берілген Абылай ханның туған жылы және шайқасқа
түскен кездегі жасын пайдаланып есептеу керек. Мұны
тапқан бірінші оқушы уақыт тізбегіне (лентасына)
және «Кім? Қашан?» постерінде белгілейді.
Оқушылар бұл жекпе-жектің қалай аяқталғанын және
оның Абылайдың тағдырына қалай әсер еткенін, бұл
оқиға Абылай өміріндегі басты әрі маңызды оқиғаның
бірі болғанын айтып береді.
Жауабы
1730 жыл дереккөздер: (http://www.centrasia.ru/
newsA.php?st=1366652640)
Дала әуені. Оқушылардан көздерін жұмып, ыңғайланып отыруларынын сұраңыз. «Шаңды жорық»
күйін қойып, тыңдатыңыз. Тыңдап болған соң жұптық
жұмыс ұйымдастырыңыз. Оқушылар бір-біріне алған
әсерлерімен бөліседі. Қуыршақ ханға домбыраны
жабыстырып қойыңыз.
Жауабы
Абылай қазақ халқының фольклорын жақсы білген
талантты күйші болған. Ол «Ақ толқын», «Бұлан
жігіт», «Дүние қалды», «Жетім торы», «Қайран
елім», «Қара жорға», «Қоржын қақпай», «Майда
жел», «Садақ қаққан», «Сары бура», «Шаңды
жорық» сынды күйлер шығарған.
Орындап көр. Бұл осы сабақтағы негізгі және
бөлімді қорытындылайтын тапсырма. Оқушылар
топқа бөлінеді де, адамның табан ізінің суретін (6
сурет) салып қиып алады. Тапсырма барысында Қазақ
хандығы кезіндегі тарихи оқиғаларды «Не? Қашан?»
постері мен уақыт тізбегіне (лентасына) жазу
керектігін ескертіңіз. Таңдау бойынша оқушылардан
шығармашылық формада бір оқиғаны көрсетуін
сұрауға болады. Оқушылар «Ізшіл» ойыны арқылы
сабақты қорытындылайды. Бұл тапсырма бөлімнің
негізгі мақсатына қаншалықты жеткендігін көрсетеді.
Сабақ барысында оқушылар тарау басында салған
уақыт тізбегін (лентасын) толтыруды аяқтауға
жақындайды. Бұл оларға тақырыптар арасындағы

байланысты түсінуге, ал мұғалімге оқушылардың
материалды қаншалықты меңгергендігін байқауға
мүмкіндік береді.

Қосымша тапсырмалар
Түрлі дереккөздерді пайдаланып, Қазақ хандығы
кезінде қолданылған қару-жарақ түрлерін зерттеуді
және фото-картотека жасауды ұл балаларға ұсыныңыз.
Ал қыздарға сол кезеңдерде өмір сүрген қазақ
әйелдерінің әшекейлері мен сәндік бұйымдарын
зерттеуге тапсырма беріңіз.
Бұл кім? Оқушылардың білімдерін бекітуге арналған
тапсрыма. Оқушылар дұрыс жауапты сызық арқылы
сәйкестендіреді.

Жұмыс дәптері бойынша нұсқау
44-жұмыс парағы «Абылай хан», 46-б.
Жаңа идея
Бұл шығармашылық тапсырма баланың елестету
қабілетін дамытуға бағытталған. Оқушылардың
жұмыстарынан мәнеттер көрмесін ұйымдастыруға
болады.
Бұл кім?
Қалыптастырушы бағалауға арналған тапсырма
Жауабы
1) Шарыш – Әбілмансұр жекпе-жекте жеңген
жоңғар батыры
2) Әбілмансұр – Абылай ханның азан шақырып
қойған аты
3)Абылай – Әбілмансұрдың атасы
4) Сабалақ – Абылай ханның лақап аты
45-жұмыс парағы «Тарихи сэндвич», 47-б.
Сызбаны толтыр
Бұл жұмыс парағында берілген тапсырма
оқушылардың сыни ойлау дағдыларын дамытып,
аса маңызды оқиғаларды онша маңызды емес
оқиғалардан айыра білу дағдыларын қалыптастыруға
ықпал етеді. Тапсырма неге «Тарихи сэндвич» деп
аталатынын түсіндіруді сұраңыз. Мүмкін болатын
жауаптар: сыртқы шеңберде - «Төле бидің түйешісі
болды», орта шеңберде - «Ол жекпе-жек айқаста
жоңғар батыры Шарышты жеңді», ішкі шеңберде
«Үш жүздің басын біріктіре алды».
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