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«БІЛІМДІ ЖЕТЕР МҰРАТҚА» ПӘН АПТАЛЫҒЫ

«ӘСЕМ ТАБИҒАТ»

Жамбыл облысы, Жуалы ауданы, Шақпақ ата ауылдық
округіне қарасты Ынтымақ ауылы, № 37 Ынтымақ
негізгі мектептің «ЖАРАТЫЛЫСТАНУ» ПӘН
БІРЛЕСТІГІНДЕ 2019 жылдың «21 қаңтар мен 30
қаңтар аралығында Математика, информатика
апталығы» болып өтті.

Түркістан қаласы «С.Ерубаев атындағы
№ 7 жалпы орта мектеп-интернаты» КММ
5 сынып оқушысы Төлеген Ақниет
Жетекшісі: Биология пән мұғалімі Нұрпеис Назерке
Адам - табиғаттың ажырамас бөлігі. Табиғат пен адам
қатар ұғым. Адамсыз табиғат, табиғатсыз адам өмір сүруі
мүмкін емес. Табиғатты қорғау міндетіміз.
Қазіргі кезде экология мәселесі нашарлап кетті. Қазіргі
зауыт, фабрикадан шығып жатқан зиянды түтін және иістер
қоршаған ортамызды ластауда. Егер біз таза ауамен тыныс
алғымыз келсе, өсімдіктерді көбейтуіміз керек. Өсімдіктер
көмірқышқыл газын сіңіріп, өз бойынан оттегіні шығарады.
Осылайша, ол – бізге таза ауа шығаруда.
Біз қоршаған ортамызды ластамай, табиғатты қорғап
жүрсек, келешек ұрпақтарымыз мықты, әрі дені сау болып
өседі. Сонда біздің әсем табиғатымыз көркейіп, гүлдене
түседі.
«ҒАРЫШ ҒАЛАМ МҰХИТЫ»
Ғарыш – құпияға толы, беймәлім сыры мол, жұмбақ
дүние.....
Бұл кеңістіктің шексіз құпияларымен кез-келген адамды
қызықтыратыны сөзсіз. Иә, ғарышта не бар екенін болжау
оңай емес. Алайда адамзат қарқынмен дамып,
мүмкіндігінше зерттеліп жатыр.
Менің ойымша, әрбір адам жаңа нәрсені үйренуге
тырысады, тіпті ежелгі адамдар да ғарышта не бар екенін
болжай алған. Сондықтан оны зерттеу құпия сырын ашу
өте маңызды деп есептеймін.
Ғарышқа ұшырылған жерсеріктердің көмегімен ғаламшарда орын алған құбылыстарды байқап қана қоймай,
қазіргі таңда ғаламда белең алған сандық телевидение,
жоғары жылдамдықты интернет қызметі мысал бола алады.
Қысқасы, болашақта адамзаттың ұшқыр ойының нәтижесінде ғаламның құпиясын терең зерттеп, әлі де беймәлім
ашылмаған тылсым сыры ашылуына сенімдімін.
Түркістан қаласы «С.Ерубаев атындағы
№ 7 жалпы орта мектеп-интернаты» КММ
8 сынып оқушысы Бейімбетова Нұрсәуле
Жетекшісі: Физика пәні мұғалімі Қарабалаева Арайлым

Пән апталығының мақсаты:
- оқушылардың математикалық және ақпараттық даму
деңгейін арттыру, ой-өрісін кеңейту;
- өздігінен ойлауды, мақсатқа жетудегі табандылықты,
ұжым алдында өз ісіне деген жауапкершілікті тәрбиелеу;
Пән апталығының міндеттері:
- педагогтардың ашық сабақтарын және сыныптан тыс
іс-шараларды дайындау, ұйымдастыру және өткізу
үдерісіндегі кәсіби шеберлігін жетілдіру;
- оқушыларды өзіндік шығармашылық қызметке тарту;
- шығармашылық қабілетті, математиканы тереңірек
оқуға ұмтылатын оқушыларды анықтау.
21-қаңтар күні мұғалімдер мен оқушыларға апталықтың
ашылуы және өтілетін іс-шаралар жоспары таныстырылды. 22 қаңтар күні І санатты математика пәнінің
мұғалімі Дүрменов Ерлан ағай 7 сынып оқушыларымен
«Параллель түзулер, олардың белгілері және қасиеттері»
тақырыбында ашық сабағын және 25 қаңтар күні 5-6
сынып оқушыларымен «Мен математикпін» тақырыбында
сыныптан тыс сайыс сабағын өткізді.
29-қаңтар күні ІІ санатты информатика пәнінің мұғалімі
Абдрахманова
Айгерім
Сағатбекқызы
5-сыныпта
«Лабиринт, виртуалды лабиринт. Лабиринттен шығу
алгоритмін құру» тақырыбында ашық сабағын және 30
қаңтар күні 5-9 сынып оқушыларымен бірге «Модель және
оны құру» атты макеттер сайысын өткізді.
Ашық сабақтарға, сыныптан тыс сайысқа мектептің оқу
ісі – жөніндегі орынбасары М.Жақыпбекова және тәрбие
ісі – жөніндегі орынбасары А. Утембаева, пән мұғалімдері
мен жас мамандар қатысты.
Информатика пәні мұғалімі
Абдрахманова Айгерим Сагатбековна
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ЖЕРТВЫ ДИСКРИМИНАЦИИ:
МУЖЧИНЫ VS ЖЕНЩИНЫ
Каркенова Зарина
студент 3 курса специальности «История»
Кокшетауского ГУ им. Ш.Уалиханова
Научные руководители: Жапарова К.Г., Абдрахманова С.А.
Дискриминация по признаку пола является реальной
проблемой в современном мире. Ежедневно множество
женщин
и
мужчин
сталкиваются
с
гендерной
дискриминацией.
Причиной
этого
является
не
осведомленность людей по этой теме. Ведь большинство
казахстанцев даже не подозревают, что существует данная
проблема, многие просто не задумываются над этим.
Существует такое понятие как «Гендерные стереотипы»
т.е. это распространённые в обществе представления об
особенностях и поведении представителей разных
гендеров, в первую очередь мужчин и женщин. Гендерные
стереотипы и способствуют поддержанию неравенства
среди полов. Так мы приняли считать что мужчина- это
добытчик, защитник, глава семьи, а женщина-мать,
хранительница очага. Но на современном этапе произошли
некоторые изменения, женщины научились зарабатывать,
самостоятельно принимать решения и т.д, а мужчины
освоили работу домохозяйки и няньки. Но пережитки
прошлого остались, и на этой волне в XX в. формируется
движение феминизма.
Феминизм - женское движение за полное уравнение
женщин в правах с мужчинами. Изначально это движения
было за равенство, за то, что женщины должны иметь
одинаковые права наравне с мужчинами. Иметь право
выбора, право свободы слова, право индивидуальности и
личности. Люди борются за справедливость, свободу.
Но в последнее время феминизм претерпел множество
изменений и сейчас это является большим заблуждением.
Ведь главным врагом женщины является она сама.
Женщины избираются в политические партии, становятся
президентами. Делают всё, что хотят. Женщин в обществе
ещё считают слабым полом, уступая место в общественном
транспорте, их нельзя бить, как мужчин.
Все потому что они якобы «слабее». А в чем они слабее?
Если рассматривать работу, то мешки носить не надо,
таскать камни тоже. В полностью компьютерном мире не
может
существовать
такого
разделения.
Слабо
распространено в наших краях женское изнасилование,
когда женщина не может изнасиловать мужчину, хотя в
США присваивание сроков за это успешно практикуют.
Можно сказать и о тюрьме: женщин на пожизненно не
сажают, только если на меньший срок. Также хочется
отметить, что закон всегда на стороне женщины. Даже при
расторжении брака судья импонирует больше женщине.
Выход на пенсию, к примеру, у женщин будет раньше. В
следствие на законном уровне мужчина морально унижен.
Что можно сказать об этой ситуации в Казахстане?
Большинство населения не признает факта половой
дискриминации. А уж тем более в нашей стране не принято
говорить о феминизме и поднимать такие вопросы в
открытую. Говоря о дискриминации женщин, наверное,
самое первое это бытовое насилие. Согласно статистике
70% процентов женщин в Казахстане подвергались
бытовому насилию. По данным Фонда ООН, в Казахстане
от побоев и истязаний в семье погибает более 500 женщин

в год. В 1998 году Казахстан присоединился к Конвенции о
ликвидации всех форм дискриминации в отношении
женщин. И только в декабре 2009 года приняли закон «О
профилактике бытового насилия». Но иногда сотрудники
правоохранительных органов зачастую не реагируют на
вызовы, если речь шла о бытовом насилии, полагая, что
женщина сама спровоцировала скандал. Еще хуже, что
многие женщины предпочитают молчать и не обращаться
за помощью из чувства стыда и страха осуждения. В
последнее время приобрело популярность еще одно
преступление против женщин — «кража невест», в роли
которых порой выступают несовершеннолетние девочки.
Такие «древние обычаи» распространены в основном на
юге страны. Бывает, девушек похищают с ведома их
родителей, которым «похититель», он же будущий муж,
платит соответствующий калым.
Такие «неравные» браки регистрируются не в загсе, а в
мечети. Хотя есть и официальная статистика: с 2001 по
2012 год зарегистрировано более 31 тысячи браков с
несовершеннолетними.
Нельзя забывать и о принятом мнение в казахской семье,
что быть домохозяйкой это естественно. И в Казахстане
почти половина населения считает это правильным.
Что можно сказать о роли женщины в политической
сфере в Казахстане? Большинство людей, считают, что
мужчина больше достоин политической карьеры. Мужчины
по-прежнему сохраняют стереотипное мнение, что
политика не для женщин, т.к. мешает им быть матерью и
женой и сама по себе политическая деятельность слишком
сложна для женщин. Однако сами женщины являются
носителями стереотипного мнения о том, что женщины в
политике нужны, потому, что они хитрее и изворотливее,
чем мужчины.
В последнее время в Казахстане появляется значительное
количество неправительственных организаций. На данный
момент их более 150,среди которых можно выделить
Ассоциацию деловых женщин Казахстана, Феминистскую
лигу, Алматинский женский информационный центр,
Центр гендерных исследований г. Алматы.
Из этого следуют выводы, что в Казахстане появляются
изменения в вопросах феминизма. И, по-моему, мнению
это в лучшую сторону. Так как вопросы полового
неравенства должны подниматься и должны быть
озвучены.
Подводя итоги, хочется сказать, что вопрос о половом
неравенстве был, есть и будет. Несмотря на то,что я
представитель женского пола и поддерживающая
феминизм, считаю, что в последнее время мужчины не
меньше подвергаются дискриминации, чем женщины. Это
обусловлено тем ,что феминистки стали видеть скрытый
подтекст и вымышленную дискриминацию везде. К
примеру, из последних событий в мире.
Сейчас в Америке появилось такое понятие как эффект
Вайнштейна т.е. это феномен массовых обвинений в
сексуальных домогательствах в сторону публичных
личностей. Эта волна началась в Америке начиная с 2017
года и достигла международного масштаба. Этим можно
сказать, что феминистки уже сами не знают, что хотят от
общества. То есть от
естественных желаний быть
равноправными пошло притеснение мужчин.
Мое мнение такого, что в XXI веке не важно к какому
полу ты принадлежишь. Главное оставаться человеком в
любой ситуации и быть толерантным во всем.
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Логистикалық кешенді жүйелік басқаруды
бағдарламалық қамтамасыз етуді дамыту

«Ақтөбе қаласы № 8 орта мектеп» КММ
Бастауыш сынып мұғалімі
Ещанова Алия Наурызбаевна

Алматы қаласы. КазНУ магистранты
Аманкелді Нұрлан Сапарғалиұлы
Ғылыми жетекші: Алимжанова Л.М.
Зерттеудің
ғылыми
жаңалығы
өнеркәсіптік
кәсіпорынның инфрақұрылымының тиімділігін жоғарылату
мәселелерін шешудің теориялық және әдіснамалық
әзірлемелерін
әзірлеуге,
оны
дамыту
үрдістерін
қалыптастыруға, оның тиімділігін қамтамасыз ететін
ұйымдастырушылық, экономикалық, өндірістік және
техникалық факторлардың құрамын және құрылымын
айқындау, инфрақұрылым кешеніндегі бизнесті басқарудың
логистикалық
тұжырымдамасы,
оның
қызметінің
нәтижелерін бағалау әдістемелік тәсілдері мен құралдарын
жүйелеу.
Диссертациялық жұмыстың жаңалығын сипаттайтын
негізгі нәтижелердің ішінде мыналарды атап өтуге болады:
1. Экономиканың инфрақұрылымы мен индустриялық
кәсіпорындарындағы
инфрақұрылымның
мәні
мен
тұжырымдамасы анықталды;
2. Инфрақұрылымды жіктеу жүйесі және өнеркәсіптік
кәсіпорын инфрақұрылымының классификаторы әзірленді.
Бұл қазіргі заманғы нарықтық экономиканың деңгейіне
және нарықтың пайда болған экономикалық процестерге
әсер етуінің ұқсас критерийлеріне сәйкес келетін
инфрақұрылымның күрделілігі мен конфигурациясын
(сәулет) айқындайды;
3. ИК жұмыс істеуінің экономикалық-математикалық
моделі
ұсынылды
және
дәлелденді,
өндірістік
инфрақұрылымды басқарудың кибернетикалық үлгісі
өнеркәсіптік кәсіпорынның басқа функционалдық кіші
жүйелерімен бірігіп әзірленді;
4. IC индустриялық кәсіпорнында инфрақұрылымдық
бөлімшелердің
салыстырмалы
маңыздылығы
мен
салыстырмалы көрсеткіштерін бағалау әдістемесін әзірледі;
5.
Өнеркәсіптік
кәсіпорындарды
басқарудың
логистикалық
тұжырымдамасын
және
оның
инфрақұрылымдық кешенін қолдану әдіснамасын, әдістері
мен рәсімдерін әзірледі, атап айтқанда:
6. Инфрақұрылымдық ағындардың классификациясы
өнеркәсіптік кәсіпорын ішінде олардың қалыптасуы мен
жұмыс істеуіне, сондай-ақ олардың мақсаттарына қарай
дамыған;
7. «Индустриялық кәсіпорынның инфрақұрылымдық
логистикасы» тұжырымдамасы жасалды, оның мәні
негізделген, негізгі функциялары анықталды;
8. Индустриялық кәсіпорынның жұмыс істеуі үшін
логистикалық көрсеткіштер жүйесі әзірленді;
9.
Өнеркәсіптік
кәсіпорындарды
басқарудың
ұйымдастырушылық құрылымы ұсынылып, МТЖ және
инфрақұрылымдық қызмет ағынын логистикалық басқару
жүйесін құру бойынша ұсынымдар әзірленді;
10. Жылжымалы жыл әдіснамасы мен зауыттың
технологиялық қондырғыларының жөндеу күрделілігіне
байланысты жөндеуді жоспарлау бойынша әдістемелік
ұсынымдар әзірленді.

Пәні: Сауат ашу Мектеп: № 8
Ұзақ мерзімді жоспар бөлімі: 3
Тақырыбы: Менің отбасым және менің достарым
Күні: 13.11.2018ж
Мұғалімнің аты-жөні: Ещанова А.Н.
Сынып: 1 «б»
Қатысқандар саны: Қатыспағандар саны:
Сабақ
Менің отбасым және менің
тақырыбы
достарым. Дд әрпі мен дыбысы
Осы сабақта
1.2.9.1 әріпті тану, ажырату және оны
қол жеткізетін
дыбыспен сәйкестендіру.
оқу мақаттары 1.2.1.2 оқудың түрлерін (буындап оқу,
(оқу
жиі кездесетін сөздерді тұтас оқу
бағдарламасын түсініп оқу)
а сілтеме)
қолдану.
1.3.1.1 сөйлемді бас әріптен бастап
жазып,сөйлем соңына тиісті тыныс
белгілерін қою.
1.1.8.1 берілген сюжетті сурет
бойынша шағын әңгіме құрап айту.
1.3.8.1 жазу жолын жоларалық
кеңістікті жолдың жоғарғы және
төмеңгі сызығын
сақтап, әріп элементтерін
коллеграфиялық талаптарға сай жазу.
Сабақ мақсаты Барлық оқушылар: Д дыбысы мен
әрпімен танысады. Дыбыс пен әріпті
ажыратады.
Көптеген оқушылар: Ддыбысының
дауысты не дауыссыз екенін табады,
таңбалап көрсетеді, сөздердегі
кездесу ретімен танысады, сюжет
бойынша
шағын әңгіме құрап айтады, сөздерге
дыбыстық талдау жасайды.
Кейбір оқушылар:Жазу жолындағы
жоларалық кеңістікті,
каллиграфиялық
талаптарды сақтайды. Д дыбысы
кездесетін сөздерді қолданып сөйлем
құрастырады.
Жетістік
-әріптерді таниды және ажыратады.
критерийлері
- әріпті, дыбысты сәйкестендіре
оқиды.
Құндылықтард Ынтымақтастық- «Досың туралы
ыдарыту
әңгімеле » тапсырмасы бойынша;
ашықтық- «Жылы сөздер сыйлайық»
тапсырмасы.
Пәнаралық
көркем еңбек-дәптермен жұмыс;
байланыс
математика- буынға бөлу тапсырмасы
АКТ қолдану
дағдылары
Бастапқы білім
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аудиожазба –дос туралы өлеңді
тыңдату барысында;
интербелсенді тақта- сергіту сәті
кезінде.
сөз, буын

------------------------------------------------- «Республикалық 45minut.kz» газеті 05 ақпан 2019 ж | № 03 (219)

Сабақтың
жоспарлан
ған
кезеңдері
Сабақтың
басы
0-5 минут

Сабақтың
ортасы
5- 25 минут

25-30мин

30-7мин

Сабақтың
соңы
37-3-мин

Сабақ барысы
Сабақтағы жоспарланған іс-әрекет

(МТ) Психологиялық дайындық «Жылы
сөздер сыйлайық»жаттығуы арқылы
ынтымақтастық атмосферасы құрылады.
1.
тыңдаған өлеңді толық жатқа
айтқан оқушыға сары түсті смайлик
беріледі;
2.
этикет сөздерін қолданып отырған
балаға қызыл смайлик беріледі
(Ұ) Сюжеттік суретпен жұмыс
- Балалар суретте кімдерді көріп
отырсыңдар?
-Олар не істеп тұр?
-Балаларға ат қояйық?
-Қандай доптар бейнеленген?
(МК) Балаларға дос туралы
аудиожазбаны тыңдату.
-Бұл өлең бе, әлде әңгіме ме?
-Өлең екенін қалай ажыратуға болады?
2.«Дыбысты тап» жаттығуы
Жиі кездесетін сөздерді буындап оқу,
түсініп оқу.
да ла
ау ла
Да на
Ду лат
да ла да
ау ла да
Да на да
Ду лат та
(Ж) Сөздерден сөйлем құрату
Далада ауа .
. Дана, Дулат
аулада. Олар
. Дана, Дулат –
достар.
3.(Т) Сызбамен жұмыс. Оқулықтағы
сызбамен жұмыс жасайды.
-Сенің досың бар ма?
-Ол кім?
(Қ) Тапсырма:Көп нүктенің орнына
қойылатын әріпті тауып, сөзбен
сәйкестендіріп
сызыңыз. Сөздерді оқыңыз.
Д....рбі ....арыш өзе.... ....айық а...а
...шақ ша..ағы
Бағалау
Дескриптор
критерийлері
1.Әріптерді
-көп нүктенің
таниды және
орнындағы әріпті
ажыратады
анықтайды.
2.Әріпті
-сөздерді қатесіз
дыбыспен
оқиды
сәйкестендіріп
оқиды
4.Дәптермен жұмыс (Ө)
Тапсырма: Дд әрпін жаз.Достарыңнын
суретін сал.
Сергіту сәті.
Рефлексия«Табыс ағашы»
тәсілі(оқушылар бүгінгі сабақта үйренген
терминдерін атайды

және түсінбеген ұғымдарын
пысықтайды)
Алма- түсіндім
Гүл-білуім керек
Жапырақ-түсінбедім
Бағалау.Кері байланыс. «Стикер»
тәсілімен
-Тыңдаған өлеңді толық жатқа айтқан
оқушыға сары түсті смайлик беремін.
-этикет сөздерін қолданып отырған балаға
қызыл смайлик беріледі
Саралау –
оқушыларға
қалай көбірек
қолдау
көрсетуді
жоспарлайсыз?
Қабілеті
жоғары
оқушыларға
қандай міндет
қоюды
жоспарлап
отырсыз?
Барынша
қолдау
көрсететін
балаларға:Ерас
ыл, Аділет
дәптердегі
сурет бояйды.
Орташа
қолдау
көрсететін
балаларға:
дәптердегі үзік
сызықтарды
бастырады.
Аз қолдау
көрсететін
балаларға:
Сызба бойынша
сөйлем
құрайды.
Сабақ
бойынша
рефлексия

Жалпы баға
Сабақтың
жақсы өткен
екі аспектісі
Сабақты
жақсартуға не
ықпал ете
алды ?
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Бағалау – оқушылардың
материалды меңгеру деңгейін
қалай тексеруді жоспарлайсыз?

•

•

Тыңдаған өлеңді толық жатқа
айтқан оқушыға сары түсті
смайлик беріледі.
этикет сөздерін қолданып
отырған балаға қызыл
смайлик беріледі

Сабақ мақсатына жетті деп
ойлаймын.Оқушылар
буындап,жүргізіп оқу біледі.
Сюжеттік иллюстрация,сурет
бойынша әңгіме құрай алады. Жазу
техникасын сақтай отырып,
каллиграфия талаптарға сай сауатты,
көркем жаза алады.
1. Суреттерді сәйкестендірді.
2. Оқушылар сюжетті сурет бойынша
айтқан әңгімелерін талқылады.
1. Қалыптастырушы бағалауды алдын
ала хабарлағандықтан, оқушылардың
белсенділігі өте жоғары болды.
2. Сергіту балалардың көңіл-күйіне
жақсы әсер етті.
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Маңғыстау облысы, Ақтау қаласы «№2 арнайы
жалпы білім беру мектебі» КММ
Бастауыш сынып мұғалімі
Кенжебекова Жамила Мектеповна
Сабақ тақырыбы: П дыбысы пен әрпі.
Сабақтың мақсаты:
1) Білімділік: П дыбысы мен П әрпін таныстыру, сол
арқылы берілген оқу мен жазуды үйрету. П дыбысының
артикуляциясын анықтау. П дыбысынан келетін жаңа
сөздермен таныстыру, балалардың білімін, тілін дамыту.
2) Дамытушылық: балалардың ойлау қабілеттерін
дамыту, қызығушылықтарын арттыру, сөздік қорын
молайту.
3) Тәрбиелік: Балаларды партаға дұрыс отыруға, сауатты
қатесіз әрі таза жазуға, бірін - бірі құрметтеуге, сыпайылық
танытуға тәрбиелеу.
Сабақ көрнекіліктері: П дыбысының баспа және жазба
түрі, буындар, суреттер, дидактикалық ойындар,
Әдіс – тәсілдер: таныстыру, түсіндіру, сұрақ – жауап,
дыбыстық талдау, дәптермен жұмыс, ойындар,
Сабақ барысы:
І.Ұйымдастыру бөлім. Оқушылармен амандасу. Оқу
құралдарын түгендеу.
ІІ. Өткенді қайталау. Біз өткен сабақтарда біз нені
үйрендік? Әріп дегеніміз не?
Дыбыс нешеге бөлінеді? Дыбыстың қандай түрлерін
білесіңдер? Дауысты дыбыс қандай текшемен белгіленеді?
Дауыссыз дыбыс қандай текшемен белгілен?
Өткен сабақтарда қандай әріптермен таныс болдыңдар?
А, О, У дыбыстары қандай дыбыс?
Т, М, Н дыбыстары қандай дыбыс?
ІІІ. Жаңа сабақ.
1) Жұмбақ жасыру.
Аласа ғана бойы бар, Тоғыз қабат тоны бар. (пияз).
П дыбысымен таныстыру.
2) «Паравоз» ойыны. Балалар бірінің артынан тіркесіп
жүреді. Жолда П дыбысы бар суреттер кездеседі, оларды
дұрыс атау қажет ( кірпі, көгершін, паравоз, поезд, кітап,
доп, балапан)Балалар барлық айтылған сөздерде қандай
дыбыстар бар екен?
Дұрыс балалар П дыбысы бар екен.П дыбысы сөздің
басында, ортасында, соңында да кездеседі.
3) Суретпен жұмыс. Сөйлемді аяқтау. Мынау-...(піл).
Мынау-...(а-па). Мынау-...(пы-шақ).
Енді П дыбысы бар піл, а-па, пы-шақ сөздерін дыбыстық
талдау жасаймыз. П дыбысы дауыссыз дыбыс. Өйткені П
дыбысы еріннің бір - біріне нық тиіп, артынша кілт
ашылуынан жасалатын шұғыл дауыссыз дыбыс. Ендеше ол
көк текшемен белгіленеді.
Дыбысты қайталап айтқызу. П п пы пы пы.
Сергіту сәті:
Бала, бала, балақан, Кәне қайсы алақан.
Саусақтарың әйбәт, Былай-былай ойнап.
Күндей жайнап алаулап, Ортамызда жалау бар.
Жалауымыз жайнап, Би, билейік ойнап.
Топ, топ,топ, топ басайық, Жалаудан күн жасайық.
Жаса, жаса алтын күн, Жаса, жаса жарқын күн.
4). «Ғажайып қапшық» ойыны.Буындар: па, по, пу, оп,
ап.(айтқызу)
5). Дәптермен жұмыс.

Дәптерімізді ашайық
Қолға қалам алайық
Бүгінгі өткен П әрпін
Көркем етіп жазайық- деген өлең жолдары арқылы
оқушыларға қарындашпен п дыбысын, буын, сөздердің
үстін бастырып жаздыру. (ап, па, по,пу, та,ла, ма, от
буындар; Ал-мат, ал-ма, а-па, а-ла, а-та, ма-та-сөздер)
6). «Сөз ойла, тез ойла» ойынын ойнаймыз. Сөздерді
тексереміз
Ата; атта; тап; апа; апта
(Сөздерін текшелермен жазу)
ІІІ.Сабақты қорыту
Біз қандай дыбысты өттік?
Дауысты ма, дауыссыз ба?
Қандай суреттер көрдік?
ІV. Сабақты аяқтау, жақсы қатысқан оқушыларды
мадақтау.
*******
Маңғыстау облысы, Ақтау қаласы
«№ 2 арнайы жалпы білім беру мектебі» КММ
Қазақ тілі және әдебиет пәні мұғалімі
Технология пәні мұғалімі
Архабаева Сарсанбиби Байшибаевна
Сабақтың блогы: Шапанды өңдеудің технологиялық
жүйелілігі.
Сабақтың тақырыбы: Бұйымның жеңдерін қосу.
Сабақтың мақсаты: Оқушыларға бұйымның жеңдерін
қосуды және оның тігілу жолдарын түсіндіру.
Дамытушылық мақсаты: Оқушылардың іздемпаздық,
шығармашылық қабілетін, сабаққа қызығушылығын және
өздігінен ойлау қабілетін арттыру, дамыту.
Тәрбиелік мақсаты: Оқушыларды, үнемділікке, іскерлікке,
шеберлікке тәрбиелеу.
Сабақтың типі: Жаңа білім беру сабағы.
Сабақтың түрі: Білім беру мен іскерлікті игеру.
Сабақтың әдісі: Сұрақ жауап, ой қозғау, түсіндіру, көрсету.
Сабақтың көрнекілігі: тірек сызбалары, сурет сызбалар,
үлгі беттері, таратпа материалдар.
Керекті құрал-жабдықтар: Ине, жіп, қайшы, мата,
үлгелер.
Сабақтың барысы:
• Ұйымдастыру кезеңі
• Өткен тақырыптан шолу
Өткен сабақтар бойынша қойылатын сұрақтар:
а/ Қол тігістерін ата?
ә/ Жалпы киімдер неше топқа бөлінеді?
б/ Көркем сәнді тігістер туралы не білесіңдер?
в/ Қайшымен, инемен жұмыс кезіндегі қауіпсіздік ережесі.
3.
Үлестірме материалдарға жауап беру:
Мақал-мәтелдер.
Өнер, еңбек туралы мақалдар айту.
Әріптерден еңбекке байланысты сөзқұрақ құрастыру.
/қайшы, мата, бисер, біз, үтік, ине, оймақ, жіп/
И
І
Ш
А
С
Т
З
Ж
Н
Б
П
Ү
К
О
Қ
Й
Ы
Е
Р
М
Жаңа тақырып: Бүгінгі сабағымызда иық бұйымдарына
жататын ұлттық киімдердің бір түрі, ер адамдар
шапанының жеңдерін қосып тігу туралы әңгімелейміз.
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Киімнің шығу тарихы.
Киім – белгілі бір халықтың тұрмыс-салтының көрінісі.
Қазақ халқының көнеден келе жатқан дәстүрлі
мәдениетінің бірі ұлттық киімі. Көне түркі дәуірінен
бүгінгі күнге дейін халқымыз тұтиынған киім үлгілері сан
алуан. Адам баласының түрлі даму сатысынан өткені
секілді олардың ақыл ойының өсіп, тұрмыс мәдениетінің
дамуына орай киім үлгілеріде жетіліп, дамып отырады.
Сондықтан киімде тарихтың ізі уақыттың табы жатады.
Ұлттық киім-тәрбие бастауы: Ұлттық киімдерге қарап,
халқымыздың эстетикалық талғамының нәзікте бай екеніне
көз жеткізуге болады. Ата-бабамыз ұрпақ тәлім-тәрбиесіне
қарап, жас шамасына, дәулеті қарай үйлесіміне шаруаға да,
суыққа да, ыңғайлы киімдер киген. «Адам көркі - шүберек»
деген сөзде біздің ата-бабамыздан қалған.
Мата таңдау: Шапанға жартылай синтетикалық барқыт
және астарлық мата таңдалып алынады. Мата міндетті
түрде бір түсті бір түрде болуы керек.
Киімді конструкциялау: Шапанды конструкциялау үшін
негізгі сызбасы сызылады. Ол үшін өлшем алынады, есебі
шығарылып, сызбасы сызылады.
Түс үйлесімділігі: Түс таңдау мәселесіне келсек кез келген
киімдегі маңызды бір мәселе түсі болып табылады. Ол
адам сезіміне, көңіл-күйіне күшті әсер етеді. Адамның
түсті қабылдауының өз заңдылықтары бар.
Матаны пішуге дайындау: Алдымен матаның оң-терісін
ажыратамыз. Матаның теріс жағынан үлгіні бордың
көмегімен сызып аламыз. Бұйымның жеңін пішеміз, сосын
астарын пішеміз.
Сарамандық жұмыс:
1.
Үлгіні мата бетіне орналастырып қию.
2.
Жеңді бұйымға қосып тігу.
3.
Жеңнің төменгі қиығын өңдеу.
4.
Жеңнің аузын өңдеу.
Сергіту сәті:
Ынта болса адамда,
Қиын іс жоқ ғаламда.
/Адасқан әріптерден белгілі сөздер шығару/
Тігінші – ішітгн
Оймақ – майоқ
Кесте – тесек
Оюшы – ышюо
Шебер – береш
Сұрақ-жауап:

Қазақ қыздарының бас киімі /тақия, бөрік/

Егде жастағы әйелдің бас киімі /кимешек/

Ұлттық өнер

Қыздардың әшекейлері /билезік, сақина, шолпы,
сырға/
Жұмбақ шешу:
Қолы бар, саусағы жоқ,
Мойыны бар, басы жоқ. /Көйлек/
Жарқылдаған қос қылыш
Қолға тисе жоқ тыныш /Қайшы/
Басқаға киін дейді,
Ал өзі киінбейді. /Тігін машинасы/
Жүрген сайын жүйрігім,
Қысқартады құйрығын. /Жіп, ине/
Киім деуге жатпайды,
Киімді кірден сақтайды. /Алжапқыш/

Түркістан облысы, Түркістан қаласы
№7 С.Ерубаев мектебінің физика пәнінің мұғалімі
Қарабалаева Арайлым Абдибекқызы
Ұзақ мерзімді жоспар
бөлімі: 8.2 Заттың
агрегаттық күйлері
Күні:
Сынып: 8А
Сабақ
тақырыбы
Осы сабақта
қол жеткізілетін оқу мақсат
тары

*******
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Сабақ
мақсаттары

Бағалау
критерийлері

Тілдік
мақсаттар

Мектеп: : «С.Ерубаев
атындағы №7 ЖОМинтернаты»КММ
Мұғалімнің аты-жөні:
Қарабалаева А
Қатысқандар саны:

Булану және конденсация.Қаныққан
және қанықпаған булар
8.3.1.5 – молекула – кинетикалық
теория негізінде заттың сұйық күйден
газ күйіне және кері айналуын
сипаттау;
8.3.2.13 – заттың булану және
конденсация үдерісі кезіндегі
температураның уақытқа тәуелділік
графигін талдау;
8.3.2.14 – су буының мысалы негізінде
қанығу күйін сипаттау
Оқушылар білуі тиіс:
•
Булану және конденсация
құбылысын сипаттау;
•
Заттың булану және
конденсация үдерісі кезіндегі
температураның уақытқа тәуелділік
графигін талдау;
•
Қаныққан және қанықпаған бу
ұғымдарының физикалық мағынасын
түсіну
1. Булану процесі мен кебу түрін
ажырата алады.
2.Буланудың дененің салқындауы(ішкі
энергиясы кемуі) арқылы жүзеге
асатынын біледі.
3. Буланудың сыртқы орта
факторларына тәуелділігін біледі.
4.Қаныққан және қанықпаған буларға
түсінік беріп,оларды ажырата алады
Оқушылар білуі тиіс:
Булану, конденсация, қайнау
процестерінің және қаныққан бу және
қанықпаған бу ұғымдарының
физикалық мағынасын ауызша
түсіндіреді.
Пәнге тән лексика мен
терминология:
Қазақ
Русский
English
тілі
язык
булану
парообраз vaporizatio
ование
n
кебу
испарение evaporatio
n
конденсац конденсац condensati
ия
ия
on
қаныққан насыщенн
saturated
бу
ый пар
vapor
қанықпаға ненасыще unsaturate
н бу
нный пар
d vapor
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Құндылықтар
ды
дарыту

Бастапқы
білім

Диалог пен жазу үшін пайдалы
сөздер мен тіркестер:
Булану – сұйықтың буға
айналу құбылысы.
Vaporization is the transition of
a substance from a liquid state to a vapor
state.
Кебу – сұйықтың беткі қабаттарының
булануы.
Evaporation is the evaporation of the
surface of a liquid
Конденсация – бұл будың
сұйыққа айналу процесі.
Condensation
is
the
phenomenon of the transformation of
vapor into liquid.
Қаныққан бу – өзінің сұйығымен
динамикалық тепе – теңдікте болатын
бу.
Saturated vapor is a vapor in dynamic
еquilibrium with a liquid.
Қанықпаған
бу
–
өз
сұйығымен динамикалық тепе –
теңдікте болмайтын бу.
Nonsaturated vapor is a vapor
in dynamic equilibrium with a liquid.
Бұл сабақ академиялық адалдық,топта
жұмыс жасай алу, жауапкершілік және
көшбасшылық құндылықтарын
дамытуға бағытталған.
Орташа қабілетті оқушыларға қолдау
көрсету.
Оқушылар жылу мөлшері, меншікті
жылусыйымдылық және жылулық
тепе-теңдік, меншікті балқу жылуы
ұғымдарын алдыңғы сабақта
қарастырған. Жылу мөлшерінің
формуласын біледі.

Сабақ барысы
Жоспар/н
сабақтың
кезеңдері

ЖОСПАР
Сабақтағы жоспарланған іс-әрекет

Сабақтың
басы
0-5 мин

1.Ұйымдастыру.
Оқушыларға жағымды ахуал тудыру.
«Invitation» – letter from London

Сабақтың
ортасы
5-35 мин

2. Ой қозғау
Оқушылар булану құбылысын болжай
алулары тиіс.
Топтық жұмыс.
Кебу(булану) процесі неге тәуелді екенін
зерттеу және қорытынды жасау.
1+2жұп. Буланудың(жылдамдығы)
сұйық тегіне тәуелділігін зерттеу
Құрал – жабдықтар: 2 шыны пластина,
пипетка, су, спирт
Дескриптор. Булану сұйық
молекулалары арасындағы тартылыс
күшіне және сұйықтың химиялық тегіне
тәуелділігін біледі.
---7 --

3+4жұп. Булану жылдамдығының
температураға тәуелділігін зерттеу.
Құрал – жабдықтар: 2 мензурка, бетін
жабатын шыны, ыстық су, мұздай су
Дескриптор.
Буланудың кез – келген
температурада жүретінін біледі;
Жоғары температурадағы
сұйықта булану тез жүретінін
анықтайды;
Жабылған шыны ыдыстағы
жиналған бу тамшылары конденсацияға
мысал бола алатынын біледі;
Сондай – ақ, қаныққан буға
мысал бола алады;
Мысал: шалшық су күн сәулесі
әсерінен тез буланып кетеді
5+6жұп. Буланудың сұйықтың еркін
бетінің ауданына тәуелділігін зерттеу
Құрал – жабдықтар: шыны түтік,
жалпақ шыны тостағанша, ыстық су
Дескриптор.
Буланатын сұйық бетінің ауданы
неғұрлым үлкен болса, булану соғұрлым
жылдам, қарқынды жүреді;
Өзен – көлдердегі булану
нәтижесі конденсация құбылысымен
аяқталады.
7+8жұп. Булану қарқындылығы
қоршаған атмосфераға, яғни желге
тәуелділігін зерттеу.
Құрал – жабдықтар: 2 шыны пластина,
пипетка, су, спирт, қағаз желпуіш.
Дескриптор.
Бу молекулаларын сұйық бетінен
алып кетіп отыратын конвекция туғызу
шарт.
Шәйді үрлеп суыту, желді
күндері жайылған киімнің тез кебуі
осыған мысал болып табылады.
9+10жұп. Сырттай бақылаушы 2 топтың
бірі теориясына баға берсе, екіншісі
практикаға баға береді.
Дескриптор.
Берілген процестің ғылыми
тұрғыдан дәлелдеуіне мән беру
Сауатты жасалған практикумды
оңды бағалау
Негізгі теориялық түсінік
- Булану кезінде сұйықтан жылдам
молекулалар шығып кетеді,нәтижесінде
қалған молекулалардың энергиясы
кемиді де, сұйық температурасы
төмендейді.
- Булану процесінде сұйық
салқындайды, яғни ішкі энергиясы
кемиді.
- Булану кез – келген температурада
жүзеге асады.
- Булану сұйықтың тегіне,
температураға, оның еркін бетінің
ауданына, сыртқы қысымға,
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атмосфера қозғалысына (жел) тәуелді.
- Тұрақты температурадағы булану
процесінде будың ішкі энергиясы
артады, конденсация процесінде ішкі
энергия кемиді.
Сергіту сәті: А.Құнанбаев «Күз»
шығармасынан бір шумақ оқу және
тақырыпқа қатысты сөздерді айтып өту.
Сұр бұлт, түсі суық қаптайды аспан,
Жел болып, дымқыл тұман жерді
басқан,
Білмеймін, толғаны ма, тоңғаны ма?
Бота боздап, ат шауып, тай жарысқан.

35-40 мин

Жұптық жұмыс «Good weather»
Тақтада жапсырулы тұрған сұрақтарға
жауап береді
Дескриптор.
Сұраққа ғылыми тұрғыдан жауап
беру
Анықталған физикалық шаманы
3 тілде атап шығу керек
Рефлексия
Мұғалім тапсырманың орындалу
деңгейін талқылай отырып, сабақ
мақсатына оралады. Келесі сабақты
жоспарлау үшін оқушыларға сұрақтар
қойылады:
- нені білдім, нені үйрендім
- нені толық түсінбедім
- немен жұмысты жалғастыру қажет.
Кері байланыс: «Бас бармақ» әдісі
Бағалау
Үйге тапсырма:
Графикте үш сұйықтың қыздырылыуы
көрсетілген.
а) Екінші сұйықтың қайнау
температурасы қандай?
b) Бұл қандай сұйық?
с) Қыздырылу басталғаннан кейін
бірінші сұйық неше минутта қайнайды?

Саралау –
оқушыларға
қалай көбірек
қолдау көрсетуді
жоспарлайсыз?
Қабілеті жоғары
оқушыларға
қандай міндет
қоюды жоспарлап
отырсыз?
Қабілеті орташа
оқушылар орташа

Бағалау
оқушылардың
материалды
меңгеру
деңгейін қалай
тексеруді
жоспарлайсыз?

Денсаулық
және
қауіпсіздік
техникасыны
ң сақталуы

және жеткілікті
критерийлері
деңгейдің
арқылы тексеру.
тапсырмаларын
орындайды.
Қабілетті
оқушылар жоғары
деңгейдің
тапсырмасын
орындайды.
Оқушылардың
жұмысын сырттай
бақылап, қиындық
туған жағдайда
мұғалім
жандарына барып
қолдау көрсетеді.
Сабақ бойынша рефлексия
Сабақ мақсаттары/оқу мақсаттары
дұрыс қойылғанба? Оқушылардың
барлығы ОМ қол жеткіздіме?
Жеткізбесе, неліктен? Сабақта
саралау дұрыс жүргізілдіме?
Сабақтың уақыттық кезеңдері
сақталдыма?
Сабақ жоспарынан қандай ауытқулар
болды, неліктен?

Бұл бөлімді
сабақ туралы өз
пікіріңізді
білдіру үшін
пайдаланыңыз.
Өз сабағыңыз
туралы сол жақ
бағанда
берілген
сұрақтарға
жауап беріңіз.

Жалпы баға
Сабақтың жақсы өткен екі аспектісі (оқыту туралы
да, оқу туралыда ойланыңыз)?
Сабақты жақсартуға не ықпал ете алады (оқыту
туралы да, оқу туралы да ойланыңыз)?
Сабақ барысында сынып туралы немесе жекелеген
оқушылардың жетістік/қиындықтары туралы нені
білдім, келесі сабақтарда неге көңіл бөлу қажет?
Түркістан облысы, Түркістан қаласы
№7 С.Ерубаев мектебінің биология пәнінің мұғалімі
Нұрпеис Назерке Ақсеитқызы
Ұзақ мерзімді
жоспардың
тарауы:
8.2В Тыныс
алу
Күні:
Сынып: 8
Сабақтың
тақырыбы
Осы сабақта
қол
жеткізілетін
оқу
мақсаттары
(оқу
бағдарламас
ына сілтеме)
Сабақтың
мақсаты

Алған білімдерін
бағалау

Мектеп: «С.Ерубаев атындағы №7
жалпы орта мектеп-интернаты»КММ
Мұғалімнің аты-жөні: Нұрпеис
Назерке Ақсеитқызы
Қатысқандар:
Қатыспағандар:
Тыныс алу және тыныс шығару
механизмі.
8.1.4.2 тыныс алу және тыныс шығару
механизмін түсіндіру

Барлық оқушылар: Тыныс
жолдарының құрылысын біледі;

алу

Оқушылардың басым бөлігі: Тыныс
алу,тыныс шығару механизмін
---8 --
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Бағалау
критерийі

Тілдік
мақсаттар

Құндылықта
рға баулу

Пәнаралық
байланыс
Алдыңғы
білім

Сабақтың
жоспарланға
н кезеңдері
Сабақтың
басы
3 мин

2 мин

сипаттайды.
Кейбір оқушылар: Тыныс алудың
кезеңдерін ажыратады;
Оқушы оқу мақсатына жетеді,егер
Тыныс алу,жолдарының құрылысын
білсе,
Тыныс алу,тыныс шығару механизмін
сипаттаса,
Тыныс алудың кезеңдерін ажыратса...
Пәндік лексика және терминология:
Тыныc алу-дыхание-gas exhcange
Көкет-диафрагма-diaphragm
Өкпе-легкие-lungs
Оқытудың тілдік мақсаты: тыныс
алу және тыныс шығару механизмін
түсіндіру үшін топта жұмыс істей
(айтылым,жазылым,тыңдалым
дағдыларын) алады.
Диалог құруға /Жазылымға қажетті
сөздер топтамасы:/
1 Көкет -...................(бұл кеуде қуысын
құрсақ қуысынан бөліп тұратын
күмбезді бұлшық етті перде).
2. Тыныс алу жолдары- ……………
(мұрын қуысы,мұрынжұтқыншақ,көмей,кеңірдек және
бронхылардан тұрады)
3.Тыныштық күйде ересек адамның
тыныс алуы минутына
…….(16-18рет)
Мемдекеттік және қоғамдық өмірдің
зайырлы сипаты экономикадағы
өрлеудің, білім беру, денсаулық сақтау
және мәдениеттің ұлттық жүйесін
табысты дамытудың ең маңызды
шарты
Білім
беру жүйесін
жаңгырту,
техникалық
және
кәсіби
мамандарды даярлау.
Физика-тыныс алу қозғалыстары,
ағылшын-үш тілді
7.1.4.5-адамның тыныс алу
мүшелерінің құрылыс ерекшеліктерін
танып білу.
Сабақ барысы
Сабақтағы
жоспарланған жаттығу
түрлері
«Асық» ойыны арқылы
оқушылар бір-біріне
жақсы лебіздер айтып,
сыныпта
ынтымақтастық
атмосферасын
орнату.Оқушылар бірбіріне асық ұсына
отырып,жақсы лебіздер
айтады. «Асығың
алшысынан тұрсын»,
«асықтай мықты бол»

Ресурстар

т.б.
Ұйымдастыру кезеңі:
1.Сәлемдесу
2.Оқушыларды түгелдеу
Сыныпты 2 топқа бөлу:
«Ұқсас суреттер
арқылы»

5 мин

1-топ Өкпе
2-топ Бронх
Әр топ өз тобының
аттарын орыс тілінде
көрсетіп жазады.
Айтылым-1.
1. «Топтық жұмыс» «Конверттегі сұрақ»
әдісі бойынша өтілген
сабақты еске түсіріп
өту.
/Оқушылардың айтылым
дағдысы
қалыптастырыу/
Ортаға сұрақтар
жазылған конверттер
қойылады. Оқушылар
кезектесіп конвертті
алып жауап береді
алады да жауап береді.
1.Өкпе қайда
орналасқан? (кеуде
қуысында орналасқан)
2.Өкпе қандай мүше?
(кеуекті жұп мүше)
3.Қандай бөліктерден
тұрады? (оң жақ үш және
сол жақ екі бөліктен
тұрады.)
4.Альвеолалар дегеніміз
не? (диаметрі 0,2—
0,3 мм, тереңдігі 0,06—
0,3 мм ауаға
толы өкпе көпіршіктері)
5. Өкпедегі газ алмасуды
не деп атайды? (сыртқы
тыныс алу деп атайды).
6. Ұлпалардағы газ
алмасуды не деп атайды?
(ішкі тыныс алу деп
атайды)
Топ бірін-бірі
басбармақ арқылы
бағалайды

Ұқсас
---9 --

суреттер
қиындысы

Үлестірме
қағаздары
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Сабақтың
ортасы
20 мин

8 мин

Тыңдалым 1
«Түртіп алу» әдісі
бойынша мұғалім
түсіндірмесі жүргізіледі.
Тыныс алу және тыныс
шығару механизмдерін
бейне баяннан көрсету
Тапсырма№1: Тыныс
алу және тыныс шығару
кезінде жүретін
процестердің реттілігін
анықтаңыздар?
Тыныс
шығарғанда:___________
________
Тыныс
алғанда:______________
_________
Дескриптор:
-тыныс алу кезінде
жүретін үрдістердің
реттілігін дұрыс көрсете
біледі;
-тыныс шығару кезінде
жүретін үрдістердің
реттілігін дұрыс көрсете
біледі.
Әр топ бірін-бірі
бағдаршам арқылы
бағалайды.
Айтылым2
«Топтық жұмыс»
(Постермен жұмыс)
«Фрайер моделі» әдісі
Жаңа тақырыпты түсіну
үшін фрайер моделіне
салу арқылы сипаттайды
2 топқа ортақ тапсырма.
Тыныс алу және тыныс
шығару механизмдері
Критерийі:
Тақырыпты
мазмұндайды;
Негізгі ерекшелігіне
тоқталады;
Тыныс алу мүшелеріне
мысал келтіреді;
Мысал емес үлгі
ұсынады.
Дескриптор:
Тыныс алу жолдарының
құрылысын мазмұнын
біледі;
Тыныс алу,тыныс
шығару механизмін
сипаттап жазады;.
Тыныс алудың
ерекшелігін ажыратып
кестеге жазады;
Мысал емес үлгіні

кестеге толтырады.
Кері байланыс:
1 – тапсырманы орындау
барысында қандай
қиындықтар болды?
2 – Жұмыс барысында
тыныс алу және тыныс
шығару механизмдерінің
қай бөлігі түсініксіз
болды?
Плакат,
маркер

Әр топ бірін-бірі
бағдаршам арқылы
бағалайды.
Тапсырма №2
Айтылым3
«Құпия сөмке»
Ортаға сұрақтар
жазылған «Құпия
сөмке»
қойылады. Оқушылар
кезектесіп бір-бір
сұрақтан алып
сыныптастарына
терминнің өзін айтпай
тыныс алудағы рөлін
түсіндіреді, сол терминді
тауып жауап береді.
-тыныс алу
-тыныс алу қозғалыстары
-қабырғааралық
бұлшықеттер
-көкет
-өкпе
Кері байланыс:
1. Жауап беруші
оқушылар ойларын
толық жеткізе алды ма?
2. Қарастырылған
тақырыптың адам
өміріндегі маңыздылығы
неде?
Әр топ бірін-бірі
бағдаршам арқылы
бағалайды

Постер,оқу
лық
Қосымша
ақпарат:
https://bilim
land.kz/kk/c
ourses/biolo
giyakk/adambiologiyaly
q-turretinde/tyny
s-aluzhujesi/less
on/okpedegi
-auaalmasuy

Сабақтың
соңы
2 мин

Рефлексия:
Кері байланыс
Үйге тапсырма: 27 оқу

Саралау – Сіз қандай
тәсілмен көбірек қолдау
көрсетпексіз? Сіз
басқаларға қарағанда
қабілетті оқушыларға
қандай тапсырмалар
бересіз?
-Күрделігіне қарай
тапсырма әдіс-тәсілдер
арқылы алға ілгеріленіп
отыратын тапсырмалары
бар үлестірме қағаздар
---10 --

Стикер
лер

Бағалау – Сіз
оқушылардың
материалды игеру
деңгейін қалай
тексеруді жоспарлап
отыр
Бағалау тәсілі
бойынша оқушылар
әрбір тапсырмадан
кейін үнемі бағаланып
отырады,осылайша
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пайдаланылды.
1.«Жұптық жұмыс», Тыныс
алу және тыныс шығару
кезінде жүретін процестердің
реттілігін анықтауға көмек
көрсетіледі
«Құпия сөмке» әдісі
Ортаға сұрақтар жазылған
«Құпия сөмке» қойылады.
Оқушылар кезектесіп бір-бір
сұрақтан алып
сыныптастарына терминнің
өзін айтпай тыныс алудағы
рөлін түсіндіреді, сол
терминді тауып жауап береді.
2.Қосымшы
тапсырмаларды көп күш
жұмсауда талап ететін
оқушылар үшын қарқын
тәсілін қолдануға болады
«Топтық жұмыс»
(Постермен жұмыс)
«Фрайер моделі» әдісі
Жаңа тақырыпты түсіну үшін
фрайер моделіне салу арқылы
сипаттайды
Тақырыпты мазмұндайды;
Негізгі ерекшелігіне
тоқталады;
Тыныс алу мүшелеріне мысал
келтіреді;
Мысал емес үлгі ұсынады.
3. Кейбір оқушыларға
тапсырманы орындау
барысында диалог және
қолдау көрсету тәсілі
арқылы жан-жақты әрі
нақты көмек қажет
болады.

педагогикалық қызмет
пен саралаудың басқа
да түрлері
оқушылардың
қажеттіліктеріне қарай
үнемі түзетіліп
отыруы мүмкін.
Ауызша сұрақтар мен
тапсырмаларға жауап
беруіне қарай
марапаттап отырамын
және жазбаша
жұмыстарының
орындалуына қарай
дәптерлеріне
жетістіктерін жазамын.
4.
Смайликтер
5.
Бағдаршам
6.
Бас бармақ

Сабақ бойынша рефлексия
Сабақ мақсаттары немесе оқу мақсаттары шынайы,
қол жетімді болды ма?
Барлық оқушылар оқу мақсатына қолжеткіздіме?
Егер оқушылар оқу мақсатына жетпеген болса,
неліктен деп ойлайсыз? Сабақта саралау дұрыс
жүргізілді ме?
Сабақ кезеңдерінде уақытты тиімді пайдаландыңыз
ба? Сабақ жоспарынан ауытқулар болды ма және
неліктен?
Бұл тарауды сабақ туралы рефлексия жасау үшін
пайдаланыңыз. Сол бағандағы өзіңіз маңызды деп
санайтын сұрақтарға жауап беріңіз.
Жалпы бағалау
Сабақта ең жақсы өткен екі нәрсе (оқыту мен оқуға
қатысты)?
Сабақтың бұдан да жақсы өтуіне не оң ықпал етер еді
(оқыту мен оқуға қатысты)?
Осы сабақтың барысында мен сынып туралы немесе
жекелеген оқушылардың жетістіктері/
қиыншылықтары туралы нені анықтадым, келесі
сабақтарда не нәрсеге назар аудару қажет?

Жамбыл облысы, Жуалы ауданы
Ынтымақ ауылы
№37 Ынтымақ негізгі мектебінің
Информатика пәні мұғалімі
Абдрахманова Айгерим Сагатбековна
Қысқа мерзімді сабақ жоспары
Ұзақ мерзімді
жоспардың тарауы:
Біздің өміріміздегі
алгоритмдер
Сынып: 5
2018 – 2019 оқу жылы

Мектеп: № 37 Ынтымақ
негізгі орта мектебі

Мұғалімнің аты-жөні:
Абдрахманова
Айгерим
Сагатбековна
Қатысқандар саны:
Қатыспағандар саны:
Сабақ
Лабиринт, виртуалды лаберинт.
тақырыбы
Лаберинттен шығу алгоритмін
құру.
Осы
5.3.2.3 - орындаушыларға және
сабақтақолжет олардың командалар жүйесіне мысал
кізілетіноқума
келтіру
қсаттары
5.3.2.2 – алгоритмдісөзтүріндеұсыну
Сабақ
•
Барлық
мақсаттары
оқушылар:Лабиринт, виртуалды
лабиринт ұғымын түсіндіріп береді.
Әртүрлі лабиринттен шығу жолын
талдайды. Қарапайым мен
виртуалды лабиринттің ұқсастығын
салыстырады.
•
Оқушылардың басым бөлігі:
Мысал бойынша командалар жүйесін
құрайды.
•
Кейбір
оқушылар:Лабиринттердің шығу
жолының алгоритмін құра алады.
Бағалау
7.
Лабиринтке,
критерийі
виртуальдылабиринткеанықтама
(түсініктеме) береді;
8.
Лабиринттердіңшығужолда
рыныңалгоритмінталдап, ұсынады.
Тілдік
Пәнгеқатысты лексика мен
мақсаттар
терминологиясы
Лабиринт
ұғымынтүсіндіреалады;
Виртуалдылабиринттеншығ
ужолынқұраалады
Диалогқа/жазылымғақажеттітірк
естер
Лабиринт, виртуалды лабиринт
Қолданылатынсөйлемдер
Лабиринт - ….
Лабиринттенкүрделілігінебайланыст
ышығудың … немесе …
жолыболуымүмкін.
….. желіарқылытүрліөткелдер мен
қиылыстардыөтубойыншаберілетіно
йындартоптамасы.
Құндылықтарғ 
Денсаулық, достық және
а баулу
айналадағыларға қамқорлық көрсету
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Пәнаралықбай
ланыстар

Математика, бейнелеу

Алдын
ала
меңгерілген
білім

Лабиринт атауын,
лабиринттен
шығудың қандай жолдары бар екенін
біледі. Желі арқылы кедергілерді өту
бойынша
берілетін
ойындар
топтамасында кездестіруі мүмкін.
Сабақ барысы

Сабақтың
жоспарланған
кезеңдері
Сабақтың
басы

Сабақтағы жоспарланған жаттығу
түрлері

1 мин

1 мин

Сабақтың
ортасы
5 мин

2 мин

1 мин

Ұйымдастыру кезеңі. Сәлемдесу.
•
Шаттық шеңбері
Информатика керек әр күнге,
Информатика қажет өмірде.
Информатиканы оқимыз,
Миымызға тоқимыз.
Математика, информатика ермек
емес балалық,
Екеуі де көрегендік, даналық.
Топқпа бөлу: Екі түсті гүлдерді
сандықшадан таңдау арқылы
оқушыларды топқа бөлу.Сол гүлдердің
түсіне қарай оқушылар
«лабиринт», «алгоритм» деп екі
топқа бөлінеді.
Өткен тақырыпқа шолу. Plickers
сайтының көмегімен телефон
арқылы оқушылардан өткен тақырып
бойынша тест алынады.
Бағалау. Дұрыс жауап берген
оқушыларға бағалау парақтарына
смайлик жапсырылады.
Жаңа тақырып
•
тақтада «Сөзжұмбақ» әдісі
арқылы сабақтың тақырыбы
ашылады. Суреттердің атауын қазақ
тілінде айтып, орыс тілінде жазып
шығу қажет.
Сөзжұмбақтың жауабы: «Лабиринт»
Проблемалық ізденіс сұрағы :
Адам өмірі лабиринтке ұқсас па?
Сендер лабиринт ойындарын ойнап
көрдіңдер ме?
Ал, оқушылар бүгінгі сабағымыздың
мақсаты қандай болуы мүмкін,
толықтырып өтемін.

6-7 мин

2 мин

5 мин

Лабиринт, виртуалды
лабиринт ұғымын түсіну;. Әртүрлі
лабиринттен шығу жолын таба білу;
Қарапайым мен виртуалды
лабиринттің ұқсастығын
салыстыру;
Дәптерлеріңді ашып, бүгінгі
күн реті мен тақырыпты жазып
алыңдар.
Бұл суретте не бейнеленген?
Бізге лабиринт атауы ежелгі Грекия
мен Египед Заманынан кірген адам
шыға алмайтындай етіп жасалған
шытырман дәлізді үй ретінде таныс.
Лабиринт бізге не үшін керек? Сендер
саябақта
орналасқан
ойын
алаңдарында,
компьютерлік
ойындар(виртуалды
лабиринт)
барысында түрлі өткелдерден өтіп,
таңғажайып
оқиғаларға
кездесіп
жүрсіңдер. Мұндай өткелдерден өту
сендерге қаншалықты қиын болса да,
жол тауып шығу – дұрыс мақсатқа
жетудің дәлелі. Ол үшін дұрыс
алгоритм құра білу керек. Яғни, бізге
лабиринт алға
қойған
мақсатқа
дұрыс жолмен жету үшін керек
екендігін үйретеді екен. Лабиринт –
түрлі өткелдермен жолдар арқылы
берілген
шатасқан
күрделі
құрылым. Виртуалды лабиринт –
желі арқылы түрлі өткелдер мен
қиылыстарды, кедергілерді
өту
бойынша
берілетін
ойындар
топтамасында көптеп кездеседі.
*Осы айтылған мәліметтерге және де
көрген бейнероликке
байланысты
төмендегі
сұрақтар
төңірегінде
аквариумдегі
балықтардағы
сұрақтарға жауап береді.
* Лабиринт дегеніміз не?
* Лабиринттің неше түрі бар?
* Виртуалды лабиринт деген не?
* Лабиринт бізге не үшін керек?
СМАЙЛИК арқылы бағалаймын
Ой қозғау» . «Джигсо» әдісі
жүргізіліп, сол арқылы әр топқа
тақырып бөліп беремін.
Әр топ өздеріне берілген
тақырыптар бойынша постер
қорғайды.
1 – топ. «Лабиринт»
1.
Лабиринт атауын қалай
түсінесіңдер?
2.
Лабиринті не үшін
қолданамыз?
2
– топ. «Алгоритм»
1.
Лабиринттен шығудың
қандай әдістері бар?
2.
Неге лабиринттен шығудың

5 мин
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түрлі жолдары қарастырылған?

лабиринтті анықтап, жазады.
2. Ұқсастықтарын көрсетеді.
Бағалау. Кері байланыс

Бағалау.
Сергіту сәті. «Мен қазақпын биі».
Шаршағанын басып, бойларын жазып,
жаттығу жасату. Музыкамен жасату
Жұптық жұмыс. «Кім жылдам?»
атты әдісі арқылы компьютермен
мәтіндік редакторда тапсырма
беріледі. Бос орындардағы қажетті
сөздерді тап.
Лабиринт – түрлі өткелдер мен
жолдар арқылы берілген шатасқан
қүрделі құрылым. Лабиринт – жол
табу. Лабиринттің күрделілігіне
байланысты шығудың бір немесе
бірнеше жолы болуы мүмкін.
Виртуалды лабиринт – желі арқылы
түрлі өткелдер мен қиылыстарды,
кедергілерді өту бойынша берілетін
ойындар топтамасында кездеседі.

Сабақтың
соңы

Дескриптор:
Компьютерде мәтін теруді
үйренеді;
Қалып кеткен сөздерді
толықтырады.
Бағалау. Смайлик
1)
Жылдам тап!
1 – тапсырма. Сурет беріледі.
1 – топ - Маймылға бананға жетуге
көмектес.
2 – топ - Машаға Аюға жетуіне
көмектес.
Дескриптор:
1.
Екі сурет бойынша оқушылар
шытырман жолдан шығу жолын
тауып, көрсетеді.
Бағалау. Смайлик
Жеке жұмыс. Оқулықтағы «Талдау»
тапсырмасын дәптерге орындау.
Дескриптор

Бағалау
критерийі

Лабиринт
ұғымын
түсінді
Лабиринтті не
үшін
қолдану
керектігін білді
Лабиринттен
шығу
жолдарын
әдістерін
қарастырды

Лабиринт
анықтамасын
біледі
Лабиринтті не
үшін қолдануды
керектігін біледі
Лабиринттен
шығу жолдарын
әдістерін біледі

Рефлексия
Бағалау терезесі
Маған бәрі де түсінікті
Сұрақтар пайда болды
Мен есте сақтадым
Түсінбедім
Үй тапсырмасы
Тақырыпты оқып келу.
Оқулықтағы «Білу» тапсырмасын
орындап келу.

Саралау–Сіз
Бағалау-сіз оқушылардың
қандай
материалды игеру деңгейін қалай
тәсілмен
тексеруді жоспарлап отырсыз?
көбірек қолдау
көрсетпексіз?
Сіз басқаларға
қарағанда
қабілетті
оқушыларға
қандай
тапсырмалар
бересіз?
Оқушылардың қажеттілігіне қарай
Дескриптор
«Ойланып, айт»«Жауабын тап»
Бағалау
деңгейлік саралау оқыту әдістері
парағы
бойынша тапсырмалар беремін.
Кері байланыс
Кейбір оқушыларға жан-жақты көмек –
беріп, қолдап отырамын. Қабілеті
9.
Бас
жоғары оқушылар үшін күрделі
бармақ
тапсырмалар дайындаймын.
Кері байланыс
Тапсырма. «Ойланып айт» әдісі
Тапсырманың
арқылы оқушы өз ойын жинақтап, орындалу
айтады.
нәтижесіне
1) Қоянның сәбізге жетуіне
ауызша кері
көмектес.
байланыс
Бағалау. Бас бармақ
беремін.
«Жауабын тап» әдісі арқылы кестені Смайлик
толтырады.
арқылы бағалау
2) Кесте толтыру
Бағалау. Кері байланыс
Сабақ бойынша рефлексия
Бұл тарауды
Сабақ мақсаттары /оқу
сабақ туралы
мақсаттары шынайы,қолжетімді
рефлексия
болды ма?
жасау үшін
Барлық оқушылар оқу мақсатына қол пайдаланыңыз.
жеткізді ме? Егер оқушылар оқу
Сол бағандағы
мақсатына жетпеген болса,
өзіңіз маңызды
неліктен деп ойлайсыз? Сабақта
деп санайтын
саралау дұрыс жүргізілді ме? Сабақ
сұрақтарға
кезеңдерінде уақытты тиімді
жауап беріңіз.
пайдаландыңыз ба? Сабақ
жоспарынан ауытқулар болды ма
және неліктен?

Дескриптор:
1.Қарапайым және виртуальды
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Жалпы бағалау
Сабақтың жақсы өткен екі нәрсе (оқыту мен оқуға
қатысты)?
Сабақтың бұдан да жақсы өтуіне не оң ықпал етер еді
(оқыту мен оқуға қатысты)?
Осы сабақтың барысында мен сынып туралы
немесе жекелеген оқушылардың
жетістіктері/қиыншылықтары туралы нені
анықтадым, келесі сабақтарда не нәрсеге назар
аудару қажет?
«ЛАТЫН ӘЛІПБИІ:
ЖАҢҒЫРУ — ЖАЗУДАН БАСТАЛАДЫ»
РЕСПУБЛИКАЛЫҚ БАЙҚАУ
Елбасы Н.Ә.Назарбаев «Қазақстан – 2050» Стратегиясы
– қалыптасқан мемлекеттің жаңа саяси бағыты» атты
Қазақстан халқына арнаған Жолдауында: «Біз 2025 жылдан
бастап әліпбиімізді латын қарпіне, латын әліпбиіне
көшіруге кірісуіміз керек. Бұл – ұлт болып шешуге тиіс
принципті мәселе. Бір кезде тарих бедерінде біз мұндай
қадамды жасағанбыз. Балаларымыздың болашағы үшін
осындай шешім қабылдауға тиіспіз және бұл әлеммен
бірлесе түсуімізге, балаларымыздың ағылшын тілі мен
интернет тілін жетік игеруіне, ең бастысы – қазақ тілін
жаңғыртуға жағдай туғызады» деген болатын.
Ал, «Болашаққа бағдар: рухани жаңғыру» атты
мақаласында Елбасы: «Қазақ тілін біртіндеп латын
әліпбиіне көшіру жұмыстарын бастауымыз керек. Біз бұл
мәселеге неғұрлым дәйектілік қажеттігін терең түсініп,
байыппен қарап келеміз және оған кірісуге Тәуелсіздік
алғаннан бері мұқият дайындалдық. Яғни, 2025 жылға
қарай іс қағаздарын, мерзімді баспасөзді, оқулықтарды,
бәрін де латын әліпбиімен басып шығара бастауға тиіспіз»,
– деді.
ҰЙЫМДАСТЫРУШЫ:
«BILIMNUR» республикалық басылымы
Мақсаты: Жаңа қазақ әліпбиін насихаттау, латыннегізді
қазақ
әліпбиін
практикалық
тұрғыда
меңгеруге
дағдыландыру.
Байқауға қатысушылар: Білім беру мекемелері, орта
білім беру мекемелері, бастауыш, орта және кәсіби білім
беру мекемелері, балаларға арналған қосымша білім беру
мекемелерінің педагогтері, мектепке дейінгі және
балабақша тәрбиешілері мен тәлімгерлері қатысуына
болады.
Байқау шарты: Қатысушы «Латын әліпбиі: жаңғыру —
жазудан басталады» еркін тақырыбында «Латын әліпбиі»
әріптерімен шығармашылық эссе, мақала жазу.
Байқаудың қорытынды құжаттары: Қатысушылар
Редакцияның арнайы дипломымен, төсбелгісімен және
мадақтамасымен марапатталады.
«ҰЛАҒАТТЫ ҰСТАЗ — ULAǴATTY USTAZ»
төсбелгісі нәтижелі жұмысқа ынталандыру, ұстаздардың,
авторлардың жемісті қызметіне, шығармашылық еңбегіне
редакция тарапынан ілтипат сезімін білдіру болып
табылады.
Марапаттау ұжым мен көпшіліктің ризашылығынан
туындаған алғыс білдірудің нышаны және қызметкердің
кәсіби шеберлігіне тәнті болудың белгісі.

SABAQ BARYSYNDA ÚShTILDI BILIM BERÝ
SQO, Mamlıýt aýdany, Bostandyq aýyly
«Bostandyq JOBBM» KMM
Qazaq tili men ádebıeti páni muǵalimi
Pirimbetova Gúljaına Talǵatqyzy
«Elbasynyń «Úsh tuǵyrly til» jobasy el bolashaǵyn baıandy
etýden týǵan, alysty kózdegen maqsat. «Úsh tuǵyrly til» –
qazaq, orys, aǵylshyn tilderin qatar qoıyp, jarystyrý emes.
Kerisinshe, bul ár tildi ózine laıyqty ornymen qajetine qaraı
laıyqty paıdalaný degen sóz. Munda memlekettik tildiń orny
tipti bólek. Oǵan eshkimniń talasy joq. Úsh tuǵyrly til jobasyn
jeleý etip, memlekettik tildi yǵystyrý múlde durys emes»-deıdi.
Osy sózderdi oıǵa túıgen biz jastardyń tárbıesine úsh tildilikti
barynsha kiristirýdi bolashaq aldyndaǵy mindetim dep bilemin.
Sebebi, elimizdiń erteńi bolyp sanalatyn jas urpaqty durys
baǵytta tárbıelep, olardyń boıyna bar jaqsylyqty sińirý bilim
berý oshaqtarynan bastalatyny bárimizge málim.
«Bala ómirge kelmeı jatyp ananyń qursaǵynda jatqannan
bastap tárbıelenedi» degen, bala tárbıesine baılanysty aıtylǵan
sózdiń astarynda kóp oı jatqany ras. Keıbireýler balany ómirge
kelgen kúnnen bastap, endi bireýleri bir jastan bastap
tárbıeleýdi durys sanaıdy. Osy aıtylǵan sózderdiń qaısynda
bolmasyn shyndyq bar. Bala tárbıesi – zor adamgershilik,
shydamdylyq, baısaldylyq pen ımandylyqty talap etedi. Balany
tárbıeleý tek ata-anaǵa ǵana tán emes, qoǵamnyń da tárbıege
qosar úlesi zor. Bala otbasynda tárbıe alyp ósip-ónip jetiledi de,
al qoǵamda belgili bir tulǵa bolyp qalyptasady. Kez kelgen ataana balasynyń jaqsy tárbıelenip, ómir súrýine yqpal jasaıdy.
Óskelen urpaqtyń til bilimin arttyrý maqsatynda oıyn-jattyǵý,
sergitý-oıyndary, dıdaktıkalyq maqsattaǵy oıyndar, sózdik
oıyndar jáne aǵylshyn tilinde taqpaqtar, jumbaqtar, mýzyka
sabaqtarynda aǵylshyn tilinde óleńder jattalady. Atalǵan
oıyndardyń balalardyń kommýnıkatıvtik quzyrettilikterin
damytýda úlesi zor. Qazirgi tańda balalardyń aǵylshyn tiline
degen qyzyǵýshylyqtary joǵary. Ómir tájirıbesi ózi kórsetip
otyrǵandaı, basqa tildi meńgerý kez kelgen tulǵanyń bıikten
kórinýine sheksiz múmkindikter bereri sózsiz dep oılaımyn.
«Qazaqstanda barlyq etnıkalyq toptardyń tilderin damytýǵa
jaǵdaı jasalyp otyr. Biz úsh tildilikti damytý qarqynyn údetip
otyrmyz. Bul oıdan shyǵarǵan dúnıe emes, qajettilik. Qazirdiń
ózinde qazaqstandyqtardyń 20 paıyzy aǵylshyn tilin meńgerdi.
Iаǵnı, úsh tildi meńgerý, bilý – bul jahandyq álemge joldama
degen sóz. Bul adamnyń ómirdegi tabystylyq, jetistik prınsıpi.
Qazaqstandyqtardyń aǵylshyn tilin bilýi elimizdiń otyz
damyǵan eldiń qataryna enýiniń sharty bolyp tabylady.
Sońǵy jyldary «qazaq tiliniń damýy tarıhta osyndaı aýqymdy
qarqynmen júrgizilgen emes»-dep aıtyp ótti Qazaqstan
Respýblıkasynyń prezıdenti N.Á.Nazarbaev. Elbasy qazaq tili
memlekettik til turǵysynan basymdyqqa ıe ekenin ashyp
kórsetip, memlekettik jumys qazaq tilinde júretinin basa aıtty.
Bul – osynaý mańyzdy máselege jalpy qoǵamnyń damýy
úrdisinen, óz elimizdiń odan ári baıypty damýy turǵysynan da
til máselesine, túptep kelgende, durys baǵa berilip otyrǵanynyń
dáleli. Orys tilin bilý – tarıhı artyqshylyǵymyz. Orys tili arqyly
qazaqstandyqtar birneshe ǵasyr boıy qosymsha bilim alyp, el
ishinde de, shet jerlerde de óz dúnıetanymdary men aralasatyn
ortalaryn keńeıtip jatyr. Aǵylshyn tilin meńgerý – jastarǵa álem
tanýdyń kilti bolmaq. Aǵylshyn tilin bilý bizdiń jastarǵa sheksiz
múmkindikter ashady. Ol – jahandanýdyń kepili.
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JAŃǴYRÝ JAZÝDAN BASTALADY

tárbıelenýshilerdiń zaman talabyna saı bilimderin jetildirip,
shyǵarmashylyq qabiletteerin damytý qolymnan kelgenshe
Aqtóbe qalasy № 60 jalpy bilim beretin orta mektebiniń
kómektesýge tyrysamyn.
bastaýysh synyp muǵalimi Djýmanova Sapargýl Berdibaevna
Mektepke deıingi uıymdarda qyzmet atqara júrip, men
armanyma bir qadam bolsa da jaqyndaı tústim dep
Kóshbasshymyzdyń «Bolashaqqa baǵdar: rýhanı jańǵyrý» oılaımyn.Meniń endigi belesim, endigi asýym — ol qanaty
atty halyqtan qyzý qoldaý tapqan keshegi tuǵyrnamasyn shırek qataıǵan maman bolý jáne de menen úlgi alardaı pedagog bolý.
ǵasyrdy artqa tastaǵan Táýelsiz Qazaqstannyń jahandaný
dáýirindegi rýhanı keńistigimizdiń jańa bastaýy dep
LATYN ÁLІPBIІNE KÓSHÝ – TІLІMІZDІŃ
baǵalaýymyz kerek. Elbasy Nursultan Ábishuly bul maqalasy
JARQYN BOLASHAǴYNYŃ KEPІLІ
el damýynyń jarqyn úlgisi men naqty qadamdaryn kórsetetin
keleli oı,salıqaly pikir,batyl sheshimderge qurylǵan mańyzdy
Shırmanova Jadyra Mýrzagýlovna,
qujat. Bul maqalada sanany jańǵyrtý, ulttyq bolmystan, ulttyq
Qyzylorda oblysy, Aral aýdany, Qosjar a/o
kodtan aıyrylyp qalmaı, ony álemdik qundylyqtarmen úılestirip,
№ 67 orta mektebіnde Orys tіlі men ádebıet pánі muǵalіmі
Qazaqstannyń ıgiligine jaratý jolyndaǵy maqsat-múddeler
týraly ózekti másele kóterilip otyr. Birtutas Ult bolý úshin
«Bіz 2025 jyldan bastap álіpbıіmіzdі latyn qarpіne, latyn
bolashaqqa qalaı qadam basatynyn jáne buqaralyq sanany qalaı álіpbıіne kóshіrýge kіrіsýіmіz kerek. Bul – ult bolyp sheshýge
ózgertetini jóninde alysty boljaıtyn kózqarastarymen bólisedi.
tıіs prıntsıptі másele. Bіr kezde tarıh bederіnde bіz mundaı
Memleket basshysy atalmysh jańǵyrýdyń negizgi qyzmeti qadamdy jasaǵanbyz. Balalarymyzdyń bolashaǵy úshіn osyndaı
men
erekshelikterine
oı
júgirtip,
bul
jańǵyrýdyń sheshіm qabyldaýǵa tıіspіz jáne bul álemmen bіrlese
mańyzdylyǵyna toqtalady: «Jańǵyrý ataýly burynǵydaı tarıhı túsýіmіzge, balalarymyzdyń aǵylshyn tіlі men ınternet tіlіn
tájirıbe men ulttyq dástúrlerge shekeden qaramaýǵa tıis. jetіk ıgerýіne, eń bastysy – qazaq tіlіn jańǵyrtýǵa jaǵdaı
Kerisinshe, zamana synynan súrinbeı ótken ozyq dástúrlerdi týǵyzady» Elbasy N.Nazarbaev .
tabysty jańǵyrýdyń mańyzdy alǵysharttaryna aınaldyra bilý
Elbasymyz 2017 jyly 12 sáýіrde «Bolashaqqa baǵdar: rýhanı
qajet. Eger jańǵyrý eldiń ulttyq-rýhanı tamyrynan nár ala jańǵyrý» maqalasynda latyn álіpbıіne kóshý týraly oı qozǵalǵan
almasa, ol adasýǵa bastaıdy. Sonymen birge, rýhanı jańǵyrý bolatyn. Qazіrgі tańda paıdalanylatyn kırıllıtsaǵa kezіnde
ulttyq sananyń túrli polıýsterin qıynnan qıystyryp, jarastyra kóshpes buryn, qazaq halqy úshіn latyn tіlіnіń mańyzy zor
alatyn qudiretimen mańyzdy». Saıası, ekonomıkalyq bolǵan. Osy latyn tіlіnіń mańyzyn qalpyna keltіrý úshіn tutastaı
reformalarda egemendi elimiz birqatar jaqsy nátıjelerge qol eldіń latyn tіlіne kóshýі turaly sheshіm shyǵaryldy. Búgіngі
jetkizgeni barshaǵa málim. Ol adamı qundylyqtar, rýhanı kúnі osy latyn tіlіne kóshý úshіn kóptegen sheshіmder
qazyna, jastardy tárbıeleý, olardyń boıyna patrıottyq rýhty qabyldanýda. Bul sheshіmder kırıllıtsaǵa úırenіp qalǵan
sińire bilý jumysynda rýhanı salaǵa basymdyq berýdiń eresekter úshіn ǵana emes, memlekettіń kóp bólіgіn quraıtyn
qajettiligin alǵa qoıyp otyr. Bul degenimiz – ultymyzdyń barlyq oqýshylar úshіn de úlken másele bolyp otyr.
ulttyq salt-dástúrlerin, memlekettik tilimiz ben ádebıetimizdi,
Jańa álіpbıdіń bіzdі jańa múmkіndіkterge, zor jetіstіkterge
mádenıetimizdi, ulttyq rýhymyzdy jańǵyrtý degen asyl uǵymǵa bastaıtyny sózsіz. Erteńgі kúnnіń búgіngі kúnnen asyp túsýіne
kelip saıady.
yqpal etіp, adamzat qoǵamyn alǵa qaraı jeteleýshі qudіrettі
kúsh tek bіlіmge ǵana tіreledі.
«MENIŃ MAMANDYǴYM:
Latyn tіlі- jarqyn bolashaqqa bastaý alý úshіn qajettі qural.
ALǴASHQY QADAMDAR MEN ALAR ASÝLAR»
Osy tіldі meńgerý úshіn kóptegen jumystar mektebіmіzde osy
kezden bastap іske asyrylyp jatyr.
Batys Qazaqstan oblysy. Bórli aýdany. Aqsaı qalasy
№ 7 «Aınalaıyn» bóbekjaıy MKQK. II – sanatty tárbıeshi.
BILIM BERÝ JÚIESINDE AQYL-OI
Mektepke deıingi oqytý men tárbıeleýshisi
MEN ADAMGERSHILIK TÁRBIESI
Tóresaeva Ulpan Bolatqyzy
Saýrbaeva Maqpal Jahangerqyzy
Mamandyq – árbir adamnyń bolashaǵy, sondaı-aq
Shymkent qalasy, №127 jalpy orta bіlіm beretіn mekteptіń
sharýashylyq kózi bolyp tabylatyn súıikti is. Kez kelgen adam
hımııa pánіnіń muǵalіmі. Hımııa ǵylymdarynyń magıstrі
óz mamandyǵyna qurmetpen qaraıdy emes pe?. Mamandyq
tańdaý úlken jaýapkershilikti qajet etedi. Álemde 40 myńǵa
Adamnyń qabіletіn jan-jaqty jetіldіre tárbıeleý úshіn dene
jýyq ártúrli mamandyq bar, statısterdiń zertteýi boıynsha jyl eńbegіmen qatar, akyl-oı tárbıesіn órіstetý asa qajet. Óıtkenі
saıyn 25 mln. adam óziniń jumys ornyn aýystyryp, onyń 12 qoǵamnyń damýy eńbek pen ǵylymnyń ushtasa órіsteýіmen
paıyzy qaıtadan óz ornyna qaıtyp oralatyn kórinedi. Sonymen tyǵyz baılanysty. Qoǵamdaǵy barlyq baılyq—oı eńbegі men
birge, ár mamandyqtyń erekshelikteri de bar. Izgi dene eńbegіnіń, ǵylym men tehnıka jetіstіkterіnіń ortaq jemіsі.
mamandyqtardyń biri – pedagog der edim. Pedagog balany
Akyl-oı tárbıesі, kórіp-bіlý, júrekpen tereń sezіný-bіrtіndep
oqytyp-tárbıelep, elin kórkeıter azamat etse, adam janynyń tolyǵa qalyptasatyn tájіrıbeden týatyn úzdіksіz jattyǵýdyń
arashasy sanalatyn aq halatty abzal jandar – dáriger jemіsі. Kórgen-bіlgendі oı elegіnen ótkіzіp, ony túıіndep mıǵa
mamandyǵynyń ereksheligi — aýyrǵan jannyń tánin ǵana toqý, únemі sarapqa salý ynta-jіgerdі, kúshtі qajyr-kaırat pen
emes, ishki jan-dúnıesin de emdeıdi emes pe?.
talapty kerek etedі. «Bіlіmdіden shyqqan sóz, talaptyra bolsyn
Meniń ómirdegi ustanymym:
kez» - dep tekten-tekke aıtpaǵan, sheshendіk ónerdі kurmettep
Meıirimdilik, shydamdylyq, izdenimpazdyq;
oǵan jastardy erte jattyqtyrýǵa erekshe mán berіp, ónerlі
Balalardyń múmkindikterine sený, oıyn árqashan qulaq qoıa azamattarǵa jıyn-toılarda tórden oryn berіp, erekshe qoshemet
tyńdaý; Óz mamandyǵymdy súıý jáne maqtan tutý.
kórsetken. Sóz bastaǵan sheshendі qol bastaǵan batyrmen paraMen óz isimdi sheberlikpen atqaryp, balabaqshamdaǵy par qoıǵan, sheshendіktі tapqyr oıdyń tutqasy dep sanaǵan.
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Orys ǵalymy I.P.Pavlov: «Faktіler—ǵylymnyń aýasy» dese,
ǵulama ǵalymdardyń osynaý oı-pіkіrlerіndeı tujyrymdardy óz
ómіr-tájіrıbesіne súıenіp, oı topshylaǵan ata-babalarymyz:
«Tárbıe negіzі—ǵylym, danalyq negіzі—bіlіm» dep qorytyndy
jasaǵan. Al sol ǵylymdy meńgerý, danalyk oıǵa ıe bolý
oqýmen, oqyǵandy kóńіlge tereń toqýmen baılanysty dep durys
túsіngen qazaq halqy.
Jastarǵa aqyl-oı tárbıesіn berýde, oı-sanasyn órіstetýde aýyz
ádebıetіnіń aıtys janry, onyń іshіnde ásіrese jumbaq aıtysy
erekshe ról atqarǵan. Qazaq halqynyń ádet ǵurpynan, saltsanasynan týǵan oıyn-saýyq keshterіnde óleń-jyrmen aıtysý,
óner saıysyna túsý, sóıtіp, jınalǵan jurtty kúldіrý, jastardy
tapqyrlyqqa tárbıeleý dástúrі erteden oryn alǵan. Jastar án
shyrqap, kúı shertіsіp, jańyltpash, jumbaq aıtysyp, óner
saıysyna túsken. Buryn qazaqta kúıeý tańdaǵan dana qyz jіgіtke
jumbaq arqyly talap koıyp, ony sheshіp, sertke jetken, aqyldy,
tapqyr jіgіtke turmysqa shyǵatyn bolǵan. Bertіn kele, jumbaq
aqyndar aıtysynan erekshe oryn alǵan. Máselen, Áset pen
Rysjannyń, Otarqul men Tárbııanyń aıtystary jumbaqtasý
túrіnde jyrlanǵan. Sondaı-aq oıyn-toıda qyzdar men jіgіtter
jumbaq aıtysyp, jeńіlgenderіn jazalaǵan. Jumbaq aıtysý
jastardyń logıkalyq oı-órіsіnіń damýyna áser etken, olardy
tapqyrlyqqa tárbıelegen.
Jaqsy bolǵyń kelse, syrtyńdy ǵana túzeme, syryńdy da túze.
Ómіrdіń oı-shuńqyry, kedіr-budyry kóp, bіrde tasyp, bіrde
tartylyp jatatyn arnaly ózen sııaqty. Adam ózіnіń qysqa
ómіrіnde bіrde oıda, bіrde qyrda kórіnedі. Sol shaqtarda óz álіn
bіlmeıtіn adamdar asyp-tasyp, sabyr-salmaǵynan, aqyl
arnasynan aıyrylyp qalady. Osyndaı jandardy halyq ózіnіń
naqyl sózderіmen eskertіp, qaýіp-qaterden saqtandyra bіlgen.
Tosylmaıtyn júırіk, shoshymaıtyn júırіk joq, kóp bіlemіn
deme, kóptіń talqysynan asyp eshqaıda barmaısyń, degendі
meńzeıdі. Qaryn toısa, qudaıyn umytyp, keshegі dosyn búgіn
tanymaıtyndarǵa halyq: Tasyma, jіgіt, tasyma, Tasyǵan jeter
basyńa! Itelgіdeı tomsarsań, Kіm keledі kasyńa? - Kúshіgendeı
solqyldap, Kúlgenshe ne dosyńa? - dep basý aıtyp, sabasyna
túsіrіp, keńes beredі. Adamgershіlіk kasıettіń joǵary túrі - aruıat saqtaý. Halyq maqaldarynda jastardy sabyrly, adal, arly
azamat bolýǵa úndep otyrady. «Janym—arymnyń sadaǵasy»,
«Ólіmnen uıat kúshtі», «Aqyldy bolsań aryńdy saqta, ar-uıat
kerek ár ýaqytta», «Jіgіttіń kuny - júz jylqy, ary - myń jylqy»
dep ar-ojdandy qasterlegen, ony adamgershіlіktіń týy ǵyp
kótergen. Adamgershіlіktіń asyl belgіlerі: ar-uıat, ojdan
saqtaýdy, sypaıygershіlіktі, ádeptіlіktі, úlkendі syılaýdy,
dostyqty ýaǵyzdaı otyryp, osy tamasha qasıetterge qaramaqarsy adamdy azdyratyn ótіrіk, ósek, erіnshek, maqtanshaq
sııaqty jaman ádet, jat mіnezderden saqtandyrady. Jastarǵa
olardyń zııandylyǵyn túsіndіredі. «Ótіrіk órge baspas»,
«Ótіrіktіń kuıryǵy bіr-aq tutam», «Ózіn-ózі maqtaǵan ólіmmen
teń» deý arqyly ótіrіk ósek aıtýdan, orynsyz bos maqtannan
aýlaq bolýǵa shaqyrady. B.Bulqyshev: «Adal adam Otanyn
súıedі. Adal, aq júrekke Otan—anasyndaı. Otannyń degenіn
іsteý—qýanysh, maqtanysh» degen bolatyn. Osy aıtylǵandar
halyqtyń asyl oıy, túıіnі—maqal-mátelderden ózektі oryn alǵan.
Sondyqtan lıro-epostyq, batyrlar jyrlarynyń basty keıіpkerlerі
ata-anasy, súıgen ja¬ry, týǵan jerі, ósken elі úshіn jaýmen
keskіlese kúres júrgіzіp, erlіkpen dańqyn shyǵarǵan halyqtyń
súıіktі ul-qyzdary bolyp keledі. «Otan úshіn otqa tús,
kúımeısіń, aryń úshіn áýlıe, ólmeısіń», «Er jіgіt el úshіn týady,
el úshіn óledі» dep halyq óz urpaǵyn otanyn súıýge shaqyrady.
Mundaı gýmanıstіk qasıetterdі qasterleý, oǵan degen qushtarlyq
sezіmdі oıatý - etıkalyq tárbıenіń basty sharty.

ОТБАСЫ БІРЕУ - БАЛА АЛУАН
Булекшурина Мустахима Жангазовна
Алматы қаласы. Педагог-сарапшы
Бір атадан ала кұда, құла да туады. Ата-тегі, гендік
негіздері, әкесі мен шешесі, тәрбие көзі, туған және өскен
ортасы бір болса да бір отбасының балалары әр түрлі
болып өседі. Біреуі көпшіл, біреуі жуас, біреуі бұзық
дегендей. Енді біреулері өнерге бейім болып келеді. Бұл
құбылысты қазақта баланың арғы аталарында немесе
әжелерінде болған қасиеттің қонуымен түсіндіреді.
Э. Шенбек отбасында үлкен балалардың кіші балаларға
қарағанда ұрыс-сөгісті көбірек еститінін алға тартады.
Үлкен бала үй шаруасына ертерек араласады. Кішілері
оған кешеуілдеп барып, тартылады. Кішкене балалар үлкен
балаға қызыққанымен, сол сияқты ертерек ересектермен
қатар жүргісі келгенімен олардың да үлкен балалар
тарапынан қызығатын жақтары аз емес. Мысалы, ата-ана
үлкен балаға қаталдау болып келеді. Сондықтан да үлкен
бала әке-шешенің махаббатын иемдену үшін оған
еңбектену керектігін жақсы түсінеді. Есесіне, кішкентай
бала ол махаббатты оңай алады. Кішкентай балалардың,
әсіресе кенжелердің еркеліктері үлендеріне қарағанда көп
кешіріледі, ал тұңғыш немесе үйдегі үлкен балалардың
қылықтары әр кез қоштала бермейді.
Үлкен балалар көбіне үлкен өмірге жақсы дайындықпен
келеді. Олар өмірде кездесетін қиындықтармен табанды
күресуге бейімді. Жас кезінен жауапкершілікке үйренген
отбасының үлкендері көбіне жауапты,
басшылық
қызметтеріне орналасады және оны абыроймен атқарады.
Ортаншы және кіші балалар бұл тұрғыда әлсіздік
танытады. Отбасының кенже балалары жауапкершілік жүгі
үлкендерге қарағанда азырақ болғандықтан тәуекел
істеріне көбірек барады екен. Олардың бала және жас
кездерінде көп шектеуге алынбауы кенжелердің креативтік,
шығармашылық жұмыстарда көш бастауына негіз болатын
көрінеді. Зерттеушілер суретшілер мен әртістердің
көпшілігі - кенжелер дегенді алға тартады.
Дерек көзі: Анна Козлова. Кр 9. 2011.
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