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Резюме 

Педагог қызметкердің аты-жөні: Моңке Іңкәр Қуанғалиқызы 

Мекен-жайы: Ақтау қаласы, 27 ш\а, 85 үй, 64 пәтер. 

Туған жылы,айы,күні: 07.12.1996 

Ұлты: қазақ 

Отбасы жағдайы: Тұрмыс құрмаған 

Білімі: жоғарғы 

Бітірген оқу орны: 2013-2018жж.  «Ш.Есенов атындағы Каспий 

мемлекеттік технологиялар және инжиниринг университеті» 

Мамандығы: «Теңіз техникасы және технологиялар» 

Жұмыс орны: ЖШС «Есенов колледжі» 

Қызметі: оқытушы 

Еңбек өтілі: 3 жыл 

03.06.2020-12.07.2021 «Қазақстан Республикасының Порттарының теңіз 

әкімшілігі» - Бас маман көмекшісі 

01.09.2021- «Есенов колледжі»ЖШС-арнайы пәндер оқытушысы 

Телефон нөмірі: 87751505995 

 



 

 

Жеке басты куәландыратын құжат 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Білімі туралы диплом көшірмесі 

 

 

 



 

 

 

 

 



 

 

Еңбек кітапшасының көшірмесі 

 

 



 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 



 

 

 

 

 

 



 

 

Біліктілік курстары 

 

 



 

 

Ашық сабақ,ашық тәрбие сағаты,сабақтан тыс шаралар жоспарлары: 

 

Тәрбие сағатының тақырыбы: «Тәуелсіздік жетістіктері» 

Мақсаты:   Қазақстанның тәуелсіздігі мен егемендігінің қазақ тарихындағы алатын 

орнын,құндылығын студенттердің  сана-сезіміне сіңірту, олардың бойында отансүйгіштік 

сезім ұялату,ҚР Тәуелсіздік кезіндегі жетістіктерімен таныстыру 

 

Сабақтың тәрбиелігі:   Жас ұрпақтың бойында жоғарғы патриоттық сананы 

қалыптастыру,өз елі үшін мақтаныш сезімі,Отанының мүдделерін қорғау жөніндегі 

азаматтық борыш пен конституциялық міндеттерді орындауға тәрбиелеу. 

Барысы: Бүгінгі тәрбие сағатымыз Қазақстан Республикасының тәуелсіздік мерекесіне 

арналады. Қазақстан өзін тәуелсіз ел ретінде жариялады.Биыл Қазақстан 

Республикасының тәуелсіздігіне 30 жыл. «Тәуелсіздік жетістіктері» атты тәрбие 

сағатымыз халқымыздың тәуелсіздікке жету жолындағы ерлік күресі мен қазіргі 

қазақстанның жетістіктеріне арналады. 

Қазақстан жетістіктері: 

1991 жыл: 

- 1-желтоқсанда Қазақстан Республикасының президенті болып Нұрсұлтан Әбішұлы 

Назарбаев сайланды. 

- 16-желтоқсанда Қазақстан Республикасы тәуелсіз,демократиялық және құқықтық 

мемлекет деп жарияланды. 

- 2-қазанда Байқоңырдан «Союз-ТМ-13» кемесімен ғарышқа қазақтың тұңғыш ғарышкері 

Әубәкіров Тоқтар Оңғарбайұлы ұшты. 

- 29-тамызда ҚР президенті Н.Ә Назарбаевтың жарлығымен Семей полигоны жабылды. 

1994 жыл: 

- Талғат Мұсабаев «Союз ТМ6» ғарыш кемесімен ғарышқа ұшты. 

- 5-желтоқсанда Будапештте Ұлыбритания, Рессей және Америка Құрама Штаттарының 

басшылары Қазақстан Республикасының қауіпсіздігіне кепілдік беру туралы 

Меморандумға қол қойды. 

- Наурыз айында ҚР тұңғыш президенті Н.Ә.Назарбаев Еуроазиялық Одақты құру 

жөнінде мәселе көтерді. 

- ҚР парламенті стратегиялық маңызды «Мұнай туралы» заң жобасын қабылдады. 

 

1995 жыл: 

- ЮНЕСКО шешімі бойынша ақыл-ойдың данышпаны қазақ халқының дана ақыны Абай 

Құнанбаевтың 150 жылдық мерейтойы атап өтілді. 

- 1-наурызда Қазақстан Республикасының президентінің Қазақстан халықтары 

ассамблеясын құру туралы жарлығы шықты. 

- 30-тамызда еліміздің Ата Заңы жаңа Конституция қабылданды. 

1996 жыл: 

-25 мамырда Қазақстан Республикасы және Рессей Федерациясы арасында Достық, 

ынтымақтастық және өзара көмек туралы шартқа сонымен қатар Байқоңыр ғарыш 

айлағын пайдалану тәртібі туралы келісімге қол қойды. 

- ұлы ақын,жыр алыбы Жамбыл Жабаевтың жылы деп аталып өтті. 

1997 жыл: 

- Ұрпақтар бірлігі мен сабақтастығы және қуғын-сүргіндерді еске алу жылы болып 

саналды. 

-20-маусым «Қазақстан Республикасында зейнетақымен қамтамасыз ету туралы» заң 

қабылданды. 

- Көші-қон және демографиялық агенттігі құрылды. 



 

 

- 10-желтоқсан Ақмола қаласы Астана болып жарияланды 

- ҚР «Тіл туралы» заңы қабылданды. 

- Білім заңы қабылданды. 

- 11-желтоқсан Қазақстан халқына «Қазақстан 20-30» жолдауы қабылданды. 

2002 жыл: 

- Елімізде денсаулық жылы болып жарияланды 

- ҚР Президенті Н.Ә.Назарбаев ЕурАзЭК Мемлекетаралық Кеңесінің Төрағасы 

лауазымына сайланды. 

- «Астана-Бәйтерек» монументі салынды. 

- Алматыда Давос аясындағы Еуразиялық экономикалық саммит өткізілді. 

- Түркістан қаласында қазақтардың Екінші дүниежүзілік құрылтайы болып өтті. 

2013 жыл: 

- «Әділет» және «Руханият» партиялары бірігіп жаңа бір саяси партия құрды және оның 

аты «Бірлік» болып аталды. 

- 2013 жылы EXPO 2017 өткізу құқығын алдық. 

2016 жыл: 

- Тәуелсіздікке 25 жыл толды. 

- Қостанай қаласына 80 жыл толды. 

- Ұлт-азаттық көтеріліске 100 жыл 

- Ыбырай Алтынсариннің 175 жылдығы аталып өтті 

- Қазақстандықтар олимпиадада барлығы 17 медаль (3 алтын,5 күміс,9 қола) алып, ел 

спорты тарихында жүлделер саны жөнінен рекордтық көрсеткішке қол жеткізді 

4-маусым Қазақстан Республикасының Мемлекеттік Рәміздер күні 

   Қазақстан Республикасының Мемлекеттік туы 

   Қазақстан Республикасының мемлекеттік туы – ортасында шұғылалы күн, оның астында 

қалықтап ұшқан қыран бейнеленген тік бұрышты көгілдір түсті мата. Тудың сабының 

тұсында ұлттық өрнек тік жолақ түрінде нақышталған. Күн, оның шұғыласы, қыран және 

ұлттық өрнек бейнесі алтын түстес. 

   Қазақстан Республикасы Мемлекеттік туының авторы – Қазақстанның еңбек сіңірген 

өнер қайраткері Шәкен Ниязбеков. 

  Ел ретінде Қазақстан жас мемлекет болғанымен ,оның тарихи Еуразияның ұлы көшпелі 

өркениетінің үш мыңжылдық тарихынан ажырағысыз.Батысьан Шығысқа 

қарай,шығыстан батысқа қарай Қазақ даласы арқылы Үндістан мен Иранға,Мидия мен 

Қырымға,Еділ мен Кавказға ,Еуропа мен Қытайға 

арийліктер,сақтар,ғұндар,түркілер,қыпшақтар,моңғолдар ағылды.Олардың бәрі де осынау 

жердің бетінде өздерінің ізін қалдырды. 

   Қазақстан бүгінде тәуелсіздіктің тар жол, тайғақ кешуіне  өзімізбен бірге түскен 

елдердің маңдай алдында . Ішкі жалпы өнімнің жан басына шаққандағы  көлемі жөнінен 

Тәуелсіз мемлекеттер Достастығындағы талай елдер бізбен салыстаруға да келмейді. 

Соңғы төрт жылда жалпы ішкі өнімнің жиынтық өсімі 50 пайызға жуық артқаны-біздегі 

жасампаздық  жұмыстың жарқын жемісі. 

   Стратегиядан бастау алған құжаттардың бірі – Қазақстан Президентінің халқына 

жолдауы. Ол Жолдау Қазақстанның мол мүмкіндігі мен жарқын болашағын елімізде ғана 

емес, халықаралық ауқымда да кеңінен танытты. Әлемнің ең ірі елдері: АҚШ   Германия , 

Франция ,Ұлыбритания, Италия, Испания, Жапония, Корея т.б мемлекеттер 

басшыларының жазған хаттарында бұл Жолдау бойынша халыққа жасалар жақсылықтың 

бәрі  рет-ретімен орындалу үстінде. 

      Бұл заман –тек күштіні, бірлікті  мойындаған заман. Бұл заманда әлем тек 

экономикалық  жағынан мықты, ішкі тұтастығы берік, ауыз-бірлігі күшті 

мемлекеттермен  ғана санасады. Қазақстан қазір әлем санасатын, әлем сыйлайтын елге 

айналды. 

 



 

 

 

 

 

Қорытынды: Еліміз қалай болғанда да сан ғасырлық қиын-қыстау жолдан, тар жол 

тайғақ кешуден өтіп, тәуелсіз елдер қауымдастығына қосылды. Отанымыз Қазақстанымыз 

туралы айтарымыз да мақтанарымыз да көп-ақ ! Ендігі жеңіс те ерлік те біздің қолда. 

Дербес болуға бағыт алған егемен еліміз- Қазақстанды көркейтетін, шаңырағын биіктетіп 

байытатын , абыройын асырып, өз бақытының иесі болуына қол жеткізіп отыратын , білім 

мен білік жолын таңдаған кейінгі ұрпақтар,яғни, біз жұмыла еңбек етуіміз қажет.ХХІ-

ғасырда қазақтың қасіреті аз болғай,қуанышы көп болғай! Таяудағы жүз жылдық,әрідегі 

мың жылдықтарда қазақтың арманы мен мүддесін,елдігі мен еңбегін баянды еткей! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Тәрбие сағатының тақырыбы: «Сұлулық  әлемді құтқарады» 

 

Мақсаты:  Студенттерді сұлулық,көркемдік,әдемілік ұғымын сезіне,түсіне,көре білуге 

тәрбиелеу. 

 

Дамытушылық: Студенттердің  табиғат,өнер,өлең,адам  әдемілігі туралы алған 

білімдерін,ойлау шеберліктерін,сөйлеу 

мәдениетін дамыту. 

 

Тәрбиелік: Студенттерге эстетикалық-этикалық тәрбие беру. 

 

Сабақ әдісі:түсінік беру,сұрақ-жауап,сөйлету. 

 

Сабақ көрнекілігі:музыкалық аспаптар,зергерлік бұйымдардан көрме,қолөнер түрлерінен 

көрме,табиғат суреттері, құстар,жануарлар,ұлттық би көріністері,аққу суреттері  слайд 

арқылы проектордан көрсетіліп тұрады. 

   

Сабақ барысы: 

1. Ұйымдастыру. 

2. Сабақ жоспарымен таныстыру. 

• Табиғатпен сұхбат. 

• Жануарлар сұлулығы (Жылқы туралы) 

• Құстар сұлулығы:Аққу  

• Өнер сұлулығы: 

1. Би өнері 

2. Сурет өнері 

3. Ұлттық өнер 

4. Қолөнер 

5. Зергерлік өнер 

5)Адам сұлулығы 

1. Тән сұлулығы: (сыртқы тұлға,шаш,киім) 

2. Жан сұлулығы:(ішкі жан дүние) 

                         Кіріспе. 

Бүгінгі  «Сұлулық  әлемді құтқарады» атты  тәрбие сабағымыздың мақсаты-

айналамыздағы бізді қоршаған ортаның сұлулығын сезіне,түсіне,көре білу,табиғат,жан-

жануарлар,құстар,өнер,адам сұлулықтарының бір-бірімен тығыз байланысын өзімізше 

зерделей білу.Ақын,жазушыларымыздың сұлулық туралы тебірене жырлаған 

өлең,жырларынан сұлулықты әркім өзінше сезіне алатынын көреміз.Міне,осы сұлулық 

жайлы ой бөлісейік,суреттейік,жырлайық,сұлулықты сезінейік. 

 

1.Табиғатпен сұхбат. (Проектордан  табиғат көрінісі көрсетіледі) 

Табиғатта барлық нәрсе сұлу етіп жаратылған.Табиғаттың өзі де сұлу. Мысалы,жыл 

мезгілдері,соның ішінде қазіргі күз мезгілін алайық.Ағаш  жапырақтарының сары түске 

боялып,жерге түсіп,қызылды-сары түсті кілемге орағанының өзі сұлулық емес пе?! 

Осындай сұлулықты сезінбеген,табиғатқа табынбаған,көркіне таңдай қақпаған,өзіне арнап 

өлең-жыр жазбаған адам баласы жоқ шығар мына дүниеде.Табиғаттың  жұмбаққа толы 

құбылыстары,тамаша үйлесімді заңдылықтары әркімді де тамсандырып,терең ойға 

батырары шындық. 



 

 

Ұлы Абай атамыздың өзі әрбір жыл мезгілінің сұлулықтарын әдемі суреттегені 

өлеңдерінен көрініп тұрған жоқ па? 

 

 

Мысалы, «Күз» деген өлеңінде: 

«Сұр бұлт  түсі суық,қаптайды аспан, 

Күз болып,дымқыл тұман жерді басқан. 

Білмеймін тойғаны ма,тоңғаны ма, 

Жылқы ойнап,бие қашқан,тай жарысқан.» 

Енді, басқа жыл мезгілдерінің сұлулықтары туралы жыр шумақтарынан 

үзінділерді  оқушыларымыз жеткізеді. 

 

Қыс.(Абай Құнанбаев) 

 

Ақ киімді,денелі,ақ сақалды 

Соқыр мылқау,танымас тірі жанды. 

Үсті-басы ақ қырау,түсі суық, 

Басқан жері сықырлап келіп қалды. 

Дем алысы үскірік,аяз бен қар, 

Кәрі құдаң қыс келіп,әлек салды. 

Ұшпадай бөркін киген оқшырайтып, 

Аязбенен қызарып ажарланды. 

 

Жазғытұры.(Абай Құнанбаев) 

 

Жазғытұры қалмайды қыстың  сызы 

Масатыдай құлпырар жердің жүзі. 

Жан-жануар, адамзат  анталаса 

Ата-анадай елжірер күннің көзі. 

Жазға жақсы киінер қыз-келіншек, 

Жер жүзіне өң берер гүл бәйшешек. 

Қырда  торғай сайраса,сайда  бұлбұл, 

Тастағы үнін қосар байғыз,көкек. 

 

Көктем. 

    

  2.Құстар сұлулығы. 

 

Аққулар. (Сайын Назарбекұлы) 

Қызыл шырай, қара көз,қара сирақ, 

Қара, аппақ денеге қара шырақ! 

Мінсіз сонша табиғат мүсіндеген, 

Қастерлеген,па шіркін,дара сыйлап! 

Қара көз қыз  ақ тонды,қара етікті, 

Уыздай ғып,ғажап-ай жаратыпты. 

Уатып тұр жем беріп құс аруы 

Уылжыған өзі де дара тіпті. 

Аққулары Ақтаудың,Атыраудың, 



 

 

Қызға,құсқа көңілім қатар ауды. 

Сағынғаннан сіздерді жүрегімде, 

Енді,сірә,айықпас жатар-ау мұң! 

(Осы өлең оқылып жатқанда проектордан суда жүзіп жүрген аққулар суреті көрсетіліп 

тұрады.) 

Аққу туралы халық аузында «киелі құс» , «қасиетті құс», «махаббат симболы» деген 

ұғымдар қалыптасқан.Аңыз әңгімелерге,күйшілердің күйіне,ақындардың өлеңіне арқау 

болған.Соның айғағы құстар сұлулығын өлеңдеріне арқау ететін ақиық ақын Есенғали 

Раушановтың   «Құстар» туралы  поэмасынан шағын эпизод көрініс тамашалайық.(Осы 

көрініс қойылып жатқанда проекторда теңіз суреті,ондағы теңізде жүзіп жүрген аққулар 

суреті көрсетіліп тұрады.Музыка ойналып тұрады. ) 

   

3.Жануарлар сұлулығы. 

Біздің ата-бабамыз жылқыны жанындай жақсы көрген.Осы себепті де бәйге,көкпар десе 

елеңдемейтін,оны көруге құмартпайтын жан жоқ шығар?! «Ат-ердің қанаты» деген 

мақалымыз да көп дүниенің сырын білдірсе керек?!Жүйрік жайлы,жорға туралы қаншама 

ән,күй,дастан,поэмалар бар.Ақын Оразақын  Асқар    «Заман дүлдүлі» атты ортақ 

тақырыппен тұлпар туралы алты бірдей поэма жазыпты.Олар: «Пегас», «Тарпаң», 

«Мустанг», «Алашат», «Сәйгүлік», «Абсент» деп  атаған.Ақынның «Жылқы»  өлеңінен 

үзіндін. 

  

Жеті атамның есімі аттас жылқымен, 

Сырын білмей жүрме аттың сыртымен, 

Жер жиһанда ойлашы өзге ел бар ма? 

Бізше таныс аттың мінез құлқымен. 

Жүзден жүйрік,мыңнан тұлпар Сәйгүлік, 

Бапталмаған қазақта бар қай жігіт?! 

Асыр салып,бәйге  көкпар ойнаған 

Сәбиі де құлын қуып,тай мініп! 

4.Өнер   сұлулығы.                                                             

Би өнері. 

  

              Қолөнер 

Өнер 

Сурет өнері 

  

Архитектуралық өнер 

  

Сөз өнері 

  

Саз өнері 

болып түр-түрге бөлінеді. 

1)Ұлттық қолөнер-бұл бізге ата-бабамыздан ұрпақтан-ұрпаққа жалғасып келе жатқан 

өнер.Қолөнер түрлі салаға бөлінеді:тоқыма өнері,зергерлік өнері.Зергерлік өнер 

мына  көрмедегі  бұйымдар шеберлер туындысы.(Көрмедегі бұйымдар көрсетіледі.  

  

4)Өнердің тағы бір әдемі түрі-би өнері.Мына проектордан көріп отырғанымыз атақты 

биші Шұғыла Сапарғалиқызының билері.Шұғыла бес жасынан бастап бимен 



 

 

айналысқан.Мынау Шұғыланың «Тотықұс», «Үкілі ару», «Шұғыла назы», «Ай нұры» 

билері.Бишілер би элементтері арқылы қимыл-қозғалыс арқылы сөйлейді.Әр би-кішігірім 

әңгіме,.Ол мұңды әңгіме болуы да,қуанышты әңгіме болуы да мүмкін.Шұғыла 

Сапарғалиқызы қазір Астанада  «Бишілер»  мектебін  ашып,бишілер тәрбиелеуде және би 

өнерінің сұлулығын шәкіріттерінің бойына сіңдіруде. 

  

5)Сәулет өнері-бұл архитектура,кескін.Астанадағы «Бәйтерек мұнарасы,Алматыдағы 

«Қазақстан» қонақ үйі(төбесі сәукелеге ұқсас),Бейнеудегі Жеңіс аллеясындағы жан-

жануарлар мүсіндері. 

  

5.Адам сұлулығы. 

Осы өнердің барлығы да адам ойымен,ақылымен,еңбегімен жасалады.Адам сұлулығы 

екіге бөлінеді:тән сұлулығы мен жан сұлулығы. 

Тән сұлулығына адамның сыртқы келбеті,әдемі киінісі,шаш сәндеуі,жүріс-тұрысы,қимыл-

қозғалысы жатады.Мысалы: мойны ұзын адамды «аққудың мойнындай»,қасы әдемі 

қиылған адамды «қарлығаштың қанатындай»,сүйкімді балаларды «киіктің лағындай», 

әдемі отыратын адамды «қиядағы қырандай»,аппақ адамды «аршыған жұмыртқадай» деп 

суреттейді. 

«Шаш-адам көркі» дейді.Адамды сұлу,әдемі етіп көрсететін ең бірінші-шаш.(Проектордан 

шаш үлгілері көрсетіледі.)Осы шашты қалай күтеміз және сәндейміз? 

 Жан сұлулығы деген не?Осы сұрақ төңірегінде сөз  қозғайық.Адамдарды 

адамгершілігіне,мінезіне,инабаттылығына,ізеттілігіне байланысты әр түрлі  теңеу 

сөздермен атап жатады. 

Қандай теңеу сөздерді   білесіңдер? «Жаны жайсаң», «журегі жомарт», «ақ көңіл», «мінезі 

жібектей», «қор қызындай», «кең  пейілді» т.б.  суреттеп  жатады.Осы туралы 

Венн  диаграммасын құрайық: 

Ізетті              адамгершілікті 

  

  

Сыпайы                                                                   Әдепті 

  

  

Ақкөңіл               Жан сұлулығы                               Ақылды 

  

  

Жомарт                                                                    Инабатты 

Кішіпейіл                   кең пейілді 

Мінеки  адам  жанының   сұлулығына байланысты пікірлерімізді айтып жатырмыз.Енді 

бір  сәт  көзімізді  жұмып,біздің араласып жүрген ортамызда  барлық 

сұлулық  бойынан  табылатын,сыртқы сұлулығы мен жан сұлулығы үйлескен 

адамдарды  елестетіңдерші… деген  сұрақтар қоя  отырып,өздері үлгі  алатын 

адамдары  туралы студенттердің пікірі  тыңдалады. 

 Қорытындылау  бөлімі. 

Біз бүгін  «Сұлулық  әлемді құтқарады» атты  ашық тәрбие  сағатымызда  сұлулық 

әлемі  туралы  негізгі  тақырыптар  бойынша  өз 

ойымызды  толықтырып,әдемілік,сұлулық  туралы 

мол  түсінік  алдық..Сабағымызды  «Табиғат  пен адам» жыр шумағын 

айта  отырып  қорытындылаймыз. 



 

 

 

Табиғат  пен  адам. (Сайын  Назарбекұлы) 

Табиғаттың өзі барлық заманда 

Ұқсайды да  тұрады ылғи  адамға. 

Түрі-түсі,мінез-құлқы  аумайды 

Қысың  ашу,жазың-күлкі  содан  ба? 

  

Адамдар бар сұстылығы  түсінің 

Ығыстырар үлкенің кім,кішің кім?! 

Түкірікті  тас  қып  берер  аяздар 

Қабағына  ауған осы  кісінің. 

  

Нұр  жүзінен көрем анам  пішінін,. 

Ажарын-ай,жылысын-ай түсінің! 

О,ғажайып!Аспандағы нұрлы  күн 

Жанарына  ауған  осы  кісінің… 

  

Қату  қабақ сәл жібісе  тереді, 

Дала  гүлін. Елге  сол ғой  керегі. 

Нұрлы  жанар сәл  жымиса  артынан 

Тәй-тәй  басқан  бал  бөбектер ереді. 

  

Табиғаттың  ақыл  ойы  кей кезде 

Бедеріне  жердің  өрнек  салатын. 

Сол   бір шақта  ен  далада  Аралдай 

Айдын  шалқар  пайда  болып  қалатын. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Ашық сабақ: Арнайы пәндер оқытушысы Шакирова мадина,Айтбаева 

Лаурамен  бірлесіп   Мамандықтар арасындағы интелектуалды ойын сабақ 

өткізілді. 

 



 

 

Интербелсенді ашық сабақ: Ағылшын тілі пәні оқытушысы Қонысбаева 

Саниямен бірлесіп интербелсенді сабақ өткізілді. 

Тақырып: «Ағылшын тілін теңіз технологиясы мамандығында қолдану» 

Plan of the lesson  

 

Date: The 27th  of December  

 

The theme of the lesson: Ағылшын тілін теңіз технологиясы мамандығында қолдану 

 
                                           The aims of the lesson: 

 

  a)educational: to introduce the lexical materials; 

  b)breeding to increase students (teachers) interest to English  

  c)developing to develop students (teachers)  abilities and skills in speech through asking and 

answering the questions 

  d)translating the words and word compinations  

The visual aids: Presentation the slides about the theme of the lesson  

The methods of the lesson: reading,listening,auding,writing and answering the questions  

 

Using materials: interactive board,card,video 

Prosedure of the lesson 

1.Introducing the new text  

«A Sea story» 

a) listening the text 2 times 

b) answer the questions 

 

 

                                                                A SEA STORY     

                                                             (after W. W. Jacobs) 

 

      We asked our friend Captain Brown  one evening to tell us something.Interesting about his 

voyages, and he told us the following story: 

     "It was fifteen years ago, when I was a mate on a ship which was going to New York.We 

were having a very good voyage. The captain came up to me one morning and said. "Last night I 

heard such a strange thing that I don't know what to do about it. I couldn't sleep and I heard a 

voice which said in my ear:  Sail north-north-west.Sail north-north-west. " We must sail in that 

direction and find out. 

    "I'm very sorry, captain," I said, "but I think you had too much to eat last night and that's why 

you couldn’t sleep". 

    The captain was very angry. 

    "I didn't eat much yesterday," he said, "and I heard the strange voice three times, sir". 

    The captain told the men to sail north-north-west. One of the men saw something black in the 

sea the next day.The captain looked through his glasses and said to me:"There's small boat there 

with a man in it.I was right last night, wasn't l? We must save him". 

    Soon we reached the small boat and saw that the man in it was fast asleep. He went on 

sleeping while we took him into our boat and sailed towards the ship. When the man was aboard 

the ship, he suddenly opened his eyes and cried out loudly, "Where am I? Where's my boat? 



 

 

    "Hullo!" said the captain, "I'm very pleased that we have been able to save you. 

    "Did you order your men to take me out of my boat while I was asleep?" the man asked.  

    "Of course," answered the happy captain."Did you want to be drowned in your little boat? 

   "Look here," said the man, "My name's Captain Wilson and I'm making a record voyage from 

New York to 

Liverpool in a small boat…" 

 

 

Answer the questions: 

 

1.Who is the author of the story? 

2.Who is the main heroes of the story? 

3.When was this story? 

4.What happened at Sea? 

5.Who approached him and what did he say once? 

6.What did Captain Brown sea at sea? 

7.Who makes the record in a small boat? 

8. Whas Captain Brown able to save him? 

 

                                                  2.Let’s  work with cards. 

 

1.This film lasts two (o’clock.hours). 

2.They sometimes finish work at three o’clock.hours on Thursday afternoon. 

3. «Where are you (going.walking)  to?»  «I’m (going.walking) to my office.» 

4.He likes (going.walking). 

5.He (goes,walks) a lot. 

6.How often does you son (goes,walk) there for the week-end? 

7.They are (to listen to,to hear) their teacher. 

8.I’m going to give you a new rule. Please, ( to listen to,to hear) me. 

9.(How, how well) do you get to your office? 

10.(How, how well) does your friend speak English? 

 

3.Now we introduce  with the vocabularies: 

 

Cargo ship                                                                      Tug boat 

Cruise ship                                                                     Frigate naval ship 

Ferry ship                                                                       Sloop sail boat 

Merchant ship                                                                Schooner sailing vessel 

Container ship                                                                Suezmax tanker ship 

Passenger ship                                                                Cruiser battle ship 

Oil tanker ship                                                                Reefer ship 

Fishing vessel                                                                 Aircraft carrier 

Chemical tank ship                                                         Aframax cruide tanker ship 

Roll on/roll off ship                                                Corvettes naval ship 

 

 



 

 

 

 

 

 



 

 

Бақ жарияланымдары 

 

 

 



 

 

 
 

 

 

 



 

 

 
 

 

 


