
Алдыңғы не артқы 

камераны таңдау 

Сканерлеуді бастаңыз 

 

Нұсқаулық (Сабақта қолданыңыз!) 
Eneasy QR-LINK-пәндер тақырыбы бойынша жылдам ақпарат алатын 

шифрланған ақпарат. Мысалы Биология пәнінен бактерия тақырыбын өтіп 

жатыр делік. Мұғалім сайтқа кіріп, осы тақырыптың (мысалы бактерия) QR 

кодын көшіріп алып, сабақта қолданады. QR кодты оқушы Qr-link сканер 

арқылы сканерлеп, тақырыпқа өтеді. QR кодта сол тақырып туралы толық 

ақпарат болады. Кейбір тақырыптар тапсырмасымен болады. Тиімді және 

оңай, қолжетімді. 

Сілтеме: eneasy qr-link 

Qr-link сканер (Камера арқылы Qr кодқа өту) 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Сканерлеу 

Камера рұқсаттарын сұрау 

https://eneasy.kz/eneasyQR.html


 

Ашылған 

сілтемені 

белгілеп алып, 

ашу 

 
 
 
 
 
 
 

Қарау және жүктеп 

алу мүмкіндігі 

Белгілеп алып, сілтемеге өту 
 

 

Qr-link сканер (Базадағы qr кодты жүктеу) 
Базадан керек тақырып Qr кодын көшіріп алу үшін QR-LINK ке өтеміз 

 
 

 



Жүктелген qr кодты таңдау 

QR-LINK (eneasy.kz) 

Qr-link сканер (Көшірілген qr кодты ашу) 
QR-LINK СКАНЕР 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://eneasy.kz/imagevideo/QR/QrLinkScanner/QrLinkScanner.html


Ойында берілетін 

көмектер 

15 сұрақтан 

тұрады 

 
 

 

 

Ойындар – оқушылардың бос уақытын тиімді ұйымдастыру, біздің басты 

мақсатымыз. Біздің сүйікті оқушыларымыз үшін бас қатырғыштар, 

интеллектуалды ойындарды қостық. Оқушы сайтқа кіріп, тегін ойнау 

мүмкіндіктерін қарастырдық. Жұптық және жеке ойындар оқушыларымыз 

үшін қызықты әрі тартысты. Мұғалімдеріміз өз шараларына осы ойындарды 

тегін тарта алады. Әр қайсысына тоқтала кетсек: 

Сілтеме: Ойындар (eneasy.kz) 

 «Миллион кімге бұйырады?» интеллектуалды ойыны - оқушылардың 

білім көкжиегін арттыру мақсатында жасалған. Барлық басты пәндер

қарастырылған. 

 Ойын кезінде үш көмек:

1. 50/50 (Компьютер екі бұрыс жауапты алып тастайды) 

2. Досыңа қоңырау шалу (Компьютер бір жауапты береді, ол жауап 

дұрыс не бұрыс болуы мүмкін) 

3. Залдан көмек (Компьютер бір жауапты береді, ол жауап дұрыс не 

бұрыс болуы мүмкін) 

Тақырыпқа өту 

https://eneasy.kz/Game.html


Стрелка бойынша 

бірінші қойып шығу 

Статистика 
Мыс: Х : 1 

О : 3 
Тең ойын: 2 

ҰБТ-ға дайындалуға таптырмас құрал. Қазақстан бойынша кез-келген 

оқушы кіріп қатысуына болады. Компьютермен немесе телефонмен ойнала 

береді. 

 

Сілтеме: Миллион (eneasy.kz) 
 TicTacToe – екі оқушы бір – біріне қарсылас болып ойналатын ойын. 

Бір оқушы х, екінші оқушы 0 болып ойынды бастайды. Тігінен немесе 

жанынан икс пен нөл санын бірінші қою керек. Телефонмен ойнауға 

ыңғайлы ойын түрі. Осы ойындар онлайн ойналады, тегін.
 

Сілтеме: Tic Tac Toe (eneasy.kz) 

https://eneasy.kz/million.html
https://eneasy.kz/TicTacToe/TicTacToe.html


Тегін курстар 

 Ағылшын тілін үйрену - сөздіктер жаттау және

жаттаған сөздік бойынша тест тапсырмаларын орындау. Онлайн диктант 

жазу, диалогтарды тыңдау т/б 
 

Сілтеме: eneasy course 
 

 Скретч үйрену - базадағы дайын бейнесабақтар арқылы үйрену.

 
 

Сілтеме: Scratch (eneasy.kz) 

https://eneasy.kz/services_encourse.html
https://eneasy.kz/scratch/scratch.html


 

 

А тобының тапсырмаларын 

орындау. Ойын басталды. 

Мысалы А тобының тапсырмалары. 

"Жауабын жаз" батырмасын басу 

арқылы, жауабын жазда келесі 

сұраққа өтіңіз, егер жауап қате 

болса осы сұрақта қаласыз 

Тапсырма? 

 eneasy quest 
Телефон камерасы арқылы QR-кодты сканерлеп, тапсырмаларына өтіп, 

сұрақтарды шешіңіз 

● "Жауабын жаз" батырмасын басу арқылы, жауабын жазда келесі 
сұраққа өтіңіз, егер жауап қате болса осы сұрақта қаласыз 

● Қайта жауап беру мүмкіндігі бар 

● А,B,C,D топтарына бөлініп әр кабинетте жасырылған QR-кодтардағы 

тапсырмаларды орындайды.  

● Егер ойынды өз мектебіңізде ұйымдастырамын десеңіз, тапсырмалар 

QR-кодтарын сайттан жүктеп аласыз, арнайы промокод арқылы 

● Промокодты тегін алу шарты Кері байланыс (eneasy.kz) бөлімінде  

Сілтеме: QUEST (eneasy.kz) 
 

 

 

 

Сұрақ 

Сұрақ 

https://eneasy.kz/KeriBailanys/Keri_bailanys.html
https://eneasy.kz/Quest/Quest.html


 eneasy лабиринт 
● Телефон камерасы арқылы QR-кодты сканерлеп, жұмбақтарға өтіңіз, жұмбақты шешкен 

соң шифрға айналдырыңыз. 

● Шешілген санды "Жауабын жаз" батырмасын басу арқылы жауабын жазда, келесі 

тапсырмаға өтіңіз, егер жауап қате болса осы жұмбақты қайта шешуге тура келеді. 

● Қайта жауап беру мүмкіндігі бар 

 

  

Сұрақ 

Шешілген санды "Жауабын жаз" 
батырмасын басу арқылы жауабын 

жазда, келесі тапсырмаға өтіңіз, егер 
жауап қате болса осы жұмбақты қайта 

шешуге тура келеді 

Жұмбақты шешкен соң 
шифрға айналдырыңыз. 

(Сол жақтан жоғары қарай 
есептеледі) 

Жұмбақты шешіңіз Сұрақ 

Промокодты алу шарттары 
● Бірінші жолы. Квест, Лабиринт және 1Миллион ойындарын өз мектебіңізде 
ұйымдастыру промокодтарын тегін алу үшін телеграмдағы 
(https://t.me/eneasykz) соңғы жарияланған 5 бейнероликтің бірін жүктеп 
Инста не ТикТок әлеуметтік желілеріне жариялап, бізді белгілеңіз. Біздің 
әлеуметтік желіге тіркелу міндетті. 
● Екінші жолы телеграмдағы (https://t.me/eneasykz) соңғы жарияланған 5 
бейнероликтің бірін жүктеп whatsapp желісінде мұғалімдер чатының кем 
дегенде екеуіне таратыңызда, скрин жасап біздің поштаға жіберіңіз. 
eneasy@mail.kz 
● Үшінші жолы сатып алу. Дайрикке жазу  @eneasy.kz • Фото и видео в Instagram 

mailto:eneasy@mail.kz
https://www.instagram.com/eneasy.kz/


 Лайфхак 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Таймер (тапсырма беру кезінде, уақытты тиімді пайдалану) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Сілтеме:  Уақыт қою (eneasy.kz) 

 

 

 QR-LINK Генераторы (QR код жасау) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

 

Сілтеме:  QR-LINK Генераторы (eneasy.kz) 

  

Сайтты іздеу жолына 

еneasy.kz жазбай ақ Сабақта 

қолданыңыз! кілт сөзі 

арқылы өту мүмкіншілігі 

жасалды. 

Мәтін немесе сілтеме енгізіп, 
qr код жасау 

Жасалған qr кодты жүктеу 

https://eneasy.kz/Timer/Time.html
https://eneasy.kz/QrGenerator/QrGenerator.html


 Шаблондар (презентация, ev3, скратч шаблондары т/б) 

 

Сілтеме:  Мұғалімге керек (eneasy.kz)

Шаблон туралы нұсқаулық 

Шаблонды промокод арқылы 
жүктеу Шаблон 

номері мен  
бағасы 

https://eneasy.kz/services_akt.html


 

 eneasy.kz қосымшасын аndroid смартфондарына орнату 

 

Xiaomi Redmi (Орнату нұсқаулығы) 
 

 
 

Samsung (Орнату нұсқаулығы) 
 

 

Сілтеме: download eneasyapp 

https://eneasy.kz/eneasyapp/eneasyappstore.html

