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АСЫЛ СӨЗДІ ІЗДЕСЕҢ, АБАЙДЫ ОҚЫ, ЕРІНБЕ!

МЕНІҢ ОТАНЫМ - ҚАЗАҚСТАН!

Маңғыстау облысы, Ақтау қаласы № 28 жалпы білім
беру орта мектебінің 10-сынып оқушысы
Байдықылышова Гүлден
Абай атамыздың қалдырған бұл
өсиеті - күні бүгінге дейін баға
жетпес аса үлкен даналық. Абай
атамыз - жас бала дүниеге келген
сәттен бастап, дүние салғанға
дейінгі тура жолды нұсқап, сызып,
көрсетіп кеткен.
Абай - ұлы философ, ақын әрі
сыншы. Абай — дана!
Әлемде ешбір жан өзі таңдаған
мақсатына өз бетінше қайрат пен жігер салмай жете
алмайды. Абай шығармалары осындай терең ойлы
мағыналарға толы. Ол өз өлеңдерінде ғалым болу мен адам
болуды бір-бірімен ұштастырып тұрады, бұл екеуінің түпкі
тамыры бір. Ғалым болудың басты шарты - не нәрсе
болсын таразысына салып өлшеу, ақыл сенген нәрсеге ғана
сену және көзің анық жеткен шындықты тура айтудан
тайынбау.
Қазақты тану үшін Абайды оқу қажет, ал Абайды түсіну
үшін азамат болу шарт. Абайды тану - қазақтың өзін-өзі
тануының басы да, соңы да! Абайды тану - Абай айтқан
сындардан толық қорытынды шығару деп білеміз. Ол ақын
ғана емес, ол өлеңдері арқылы өз xалқының төрдегі басын
есікке сүйреп келген, басты міндерін батыл көрсетіп берген
тұңғыш дана сыншымыз.
Жастардың қазіргі ең басты әлсіздігі - өз мүмкіндігін
бағаламауы, білгенін пайдаланбауы. Дана Абай сол кездің
өзінде-ақ бұл індеттің болашақта тұқым жаярын біліп, бұл
дерттің дауасын айтып кеткен. Тек сол дәріні қолға алып,
қолдану қана қалды, оның өзі қазірде үлкен жетістік.
Мен Абай атамның он сегізінші қара сөзіндегі осы бір
жолдарды өзіме үлгі етемін: «...Тегінде адам баласы адам
баласынан ақыл, ғылым, ар, мінез деген нәрселермен озбақ.
Онан басқа нәрселермен оздым ғой демектің бәрі де
ақымақтық». Расында, қылғаның адал болмаса, барар жерің
белгілі, олай болса, неге сонша алтын уақытымызды
қайтымсыз іске жұмсаймыз?! Бірер сәтте жоқ болар
дүниелерді өміріміздің мәні көреміз, қалай да болсын
желкеміздегі азғынның дегенінен шыға алмай, әлсіздік
танытып жүрміз.
Алладан тек адам баласына тілерім - адамгершілік.
Адамдық қасиет болмаса - басыңдағы ақылсыз білімнің де,
қалтадағы уақытша ақшаның да керегі шамалы. Әрбір
өскін ұрпақ осыны ұғып, нәтиже шығарса екен деймін.
Қорытындылай келе, Абай өлеңдері оқырман үшін үлкен
тәрбие мектебі. Оны оқи отырып адамгершілік мінберіне
көтерілесің, өзіңді-өзің тәрбиелейсің, әдемілік әлеміне
шомасың. Абай өлеңдерінен тәлім алу, оны ұғынып бойына
сіңіру – бүгінгі ұрпақ алдындағы міндет.Сол үшін «Асыл
сөзді іздесең, Абайды оқы, ерінбе!»-деген сөз әрбіріміздің
ұстанымымыз болу керек.

Қызылорда облысы, Жаңақорған кенті № 169
Н.Илялетдинов атындағы орта мектеп
Мүстафа Асылжан 4 «В» сынып оқушы
Сынып жетекшісі Корнева Татьяна Петровна
Отансыз адам – ормансыз бұлбұл, демекші әрбір
адамның өз отаны болады. Өз отаны, өз үйі бар адам
бақытты. Мен бақыттымын, өйткені өз Отаным, өз үйім бар
Аллаға шүкір, қасымда ата-анам бауырларым бар.
«Отанды сүю – отбасынан басталады»
Сондықтан, мен өз отбасымды шексіз жақсы көремін.
Ия, мен бақыттымын! Себебі, менің елімде тыныштық,
бейбіт заман. Сол бейбіт заманда алаңсыз өмір сүріп
жатырмыз. Осының өзі өлшеусіз бақыт емес пе? – деп
ойлаймын.
Бүгінде әр қазақ баласы үшін, білім тегін беріледі.
Сондай білім алушының бірі – менмін. Сол үшін осы
мектепке, аяулы ұстаздарыма алғысым шексіз.
Қазақстанда дүниеге келіп, осында өсіп жатырмын.
Туған жер – адам өмірінде киелі орын алады. Нақты осы
жер оны елімен, өткен мен және болашақпен
байланыстырады. Міне, сондықтан да тіпті балалық шақтан
бастап-отанға деген махаббат сезімі оянады. Әрбіріміз үшін
Отан ошақ басынан басталады: туған жер, туған көше,
туған қала немесе мен үшін туған кент.
Отаным мен үшін аса қымбат жер, менің өсіп, тұрып
жатқан киелі мекенім - Жаңақорған.
Осы мекенде қаншама ұлт өкілдері тұрады. Қазақстанда
тұратын барлық халықтың татулығы мен бірлігінің мәні
осында. Ол байырғы көркем Қазақстан жерінде
бейбітшілікті сақтауға көмектеседі.
Ал татулық – болашақта гүлденудің маңызды талабы.
Мен келешекке сенемін.
Атамекен алдындағы борышым - халық болашағы үшін
қызмет ету. Қазақстанды гүлдендіру, көркейту, жағымды
хабарымен қуанту. Еліміздің болашағы - біздерміз.
Ата-анасын, Отанын сыйлаған жастарға елінің дамуына
үлес қоса алады. Мен өз еліме бейбітшілік, жақсылық
тілеймін! Мен - жылдарым мен күндерімді өз Отанымның
көркеюіне үлес қосуға арнаймын. Оның шексіз болғанын,
менің кішкентай және үлкен Отаным татулықта болғанын
қалаймын.
Қазақстанымды жақсы көремін! Адамзат
баласының татулығына ұмтылу әр халықтың қанында бар,
әсіресе ол Қазақстанда ерекше көрініс табады.
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МОЯ РОДИНА — КАЗАХСТАН
Ученица 8 класса Айса Бибинур
село Толеп,Бейнеуский район,Мангистауская область
Родина-это то место, где человек родился и жил всю
свою жизнь. Вряд ли, кто-то сможет забыть свою Родину,
потому что Родина - это твоя семья, твои воспоминания,
счастливые и грустные моменты, все, все связано с
Родиной. Потому что там есть твоя мама, папа, братья,
сестры - одним словом твои родные.
Существует такая казахская пословица: «Цветы лишь на
своей поляне цветы, человек лишь на своей Родине
человек.»
Моя Родина - Казахстан. Мой Казахстан – это самая
дорогая, важная, драгоценная, любимая страна. Я здесь
родилась и живу. Думаю я один из счастливых людей в
мире. Потому что жить в такой стране, как Казахстан,
гордость каждого казахстанца.
Казахстан великое, богатое государство. В Казахстане
единой семьей живут восемнадцать миллионов людей,
представители более ста национальностей.
Казахстан занимает девятое место по величине
территории. Казахстан очень красивая страна. Наша страна
богата полезными ископаемыми. Особенно в нашей
Мангистауской и Атырауской областях добывают в недрах
земли нефть и газ.
Я рада, что живу в таком государстве в такое мирное
время и ничего не боюсь, потому что рядом со мной мои
любимые родители, мои братья и сестры.
Я учусь в школе небольшой, но уютной, а также
бесплатной. Я видела как-то по телевизору, что в
зарубежных странах дети учатся и платят деньги за свое
обучение в школе. А мы не платим за обучение в школе,
поэтому я считаю, что мы дети Казахстана самые
счастливые. И пусть наша страна развивается и процветает
с каждым годом. Желаю пусть дети всего мира жили со
своими родителями счастливо, не думали о плохом.
Наша Родина, наш Казахстан -это такое государство, где
забочутся о безопасности детей.
*********
РУХАНИ ТӘРБИЕ – ОТБАСЫНДАҒЫ
АДАМГЕРШІЛІККЕ ТӘРБИЕЛЕУДІҢ БАСТЫ
БАҒЫТЫ
ЖУНУСОВА АЯУЛЫМ ЖАНАТОВНА
Қарағанды қаласы № 79 НОМ КММ
бастауыш сынып мұғалімі
Қазіргі кезеңдегі мақсат- «Халықтың тәрбие тағылымын
игерген, адамгершілік- рухани дамыған, өресі жоғары,
білімді, ел болашағын ойлайтын тұлға қалыптастыру».
Ең бастысы, білім берумен қатар тәрбиеге ерекше көңіл
бөлуіміз
керек.
Ұлы
ғұламаларымыз
Әл-Фараби
«Тәрбиесіз қолға білім салма» десе, А.Байтұрсынов «Біз
әрқашанда білімге ұмтыламыз, негізінде ең бірінші тәлімге
ұмтылуымыз керек.
Бізге тәлімді рух, тәрбиелі білімділер... Міне адам!
Міне Тұлға!» деп білімнен бұрын тәрбиеге көңіл аудару
керек, тәрбиесіз адамға берілген білімнен ешқандай пайда
жоқтығы айдан анық. Сонда ғана, таза жанды, иманды,
арлы, намысты, ұлтты мен ұлттық құндылықтарды сүйетін
тұлға тәрбиелейміз.

Осы орайда, ұлы бабамыз Әл-Фарабиден бастап өшпес
мұра қалдырған ойшылдарымыз Баласағұн, Қашқари,
Иассауи, Хорезми, Дулати т.б. еңбектері қазір ұрпақ
тәрбиесі үшін теңдесі жоқ қазыналар.
Тәрбиедегі басты бағыт делінген тәлім-тәрбие
тұжырымдамасында: «Әрбір адам ең алдымен өз халқының
перзенті, өз Отанының азаматы болу керек екенін, ұлттық
болашағы тек өзіне ғана байланысты болатынын есте
ұстауға тиіс. Оның осындай тұжырымға тоқталуына
ұлттық әдет-ғұрыптар мен дәстүрлер көмектеседі, солар
арқылы ол жалпы азаматтық, мәдениетке аяқ басып, өз
халқының мәдени игілігін басқа халықтарға жақын да
түсінікті ете алады. Сондықтан әрбір ұрпақ өз кезімен
өткеннің тағдыры мен талаптарын, объективті факторлар
ретінде ұсынып, сол арқылы ұрпақты өмірге даярлап,
оларды жинақталған бай тәжірибе негізінде тәрбиелей
отырып, өзінің ата-аналарының рухани мұрасын игере
түсуі керек» екені айтылған.
Тәрбиелеу дегеннің мәнісі не?
«Жас бала – жаңа өркен жайған жасыл ағаш тәрізді» дейді дана халқымыз. Жерге отырғызған жас көшет те
қашан тамыры тереңдеп, жапырағы жайқалып, саялы ағаш
болып үлкейгенше, мәпелей күтіп, үзбей тәрбиелеуді қажет
етеді. Тәрбие жеке тұлғаның санасына, мінез-құлқының
дұрыс қалыптасуына әсер ететін құрал. Тұлғаны барлық
жағынан дамытып тәрбиелеу, жас ұрпақты қоғам
құрылысына белсене қатысуға әзірлеу міндеттері мектеп
арқылы жүзеге асырылады.
Жеке тұлғаны жан-жақты дамыту міндеттерін жүзеге
асыру үшін оған әлеуметтік, сондай-ақ белгілі бір
материалдық та жағдай жасау қажет. Ол үшін:
1.Білім беру жүйесін үнемі жетілдіріп, дамытып отыру;
2.Оқу, тәрбие беретін материалдық-техникалық базасын
үнемі жақсартып отыру;
3.Жастардың денсаулығына қамқорлық жасау, олардың
жаппай дене тәрбиесімен күн сайын айналысуын
насихаттау, мүмкіншілік жасау.
Адамгершілікке, мәдениетке тәрбиелеу ісі білім берумен
ғана шектелмейді, бұл баланың сезіміне әсер ету арқылы
ішкі дүниесін оятудың, жан-жақты тәрбие алудың
нәтижесінде оның дүниетанымын қалыптастырады.
Адамгершілік – рухани құндылықтар үлкен мен баланың
арасындағы шынайы қарым-қатынасқа беріледі. Көзге
көрінбейтін өте нәзік сезімді, аса құнды қасиеттерді
жүректен-жүрекке үзбей жеткізу тек шебер тәлімгердің
қолынан келеді. Білімділікке қол жеткізудің басты шарты –
адамның ұлттық рухани мықтылығында. Рухы мықты адам
адамзатқа қызмет етеді. Халқымыздың рухани қазынасы
бүгінгі күнмен жалғасқан өткен дәуірлер шежіресінің куәсі,
ұлтымыздың тұрмыс - тіршілігінің айнасы. Сондықтан,
оны тәрбие берер педагогикалық құрал ретінде
қарастырдық, өйткені бұл қазақтық дүниетанымының
бұлақтары.
Ұлттық
құндылықтарымызды
әлемдік
деңгейге
шығаруға қабілетті тұлға тәрбиелеу үшін:
- Оқушылардың ұлттық сана-сезімін қалыптастыру;
- Жас ұрпақ санасына туған халқына деген құрмет,
- Сүйіспеншілік, мақтаныш сезімдерін ұялату, ұлттық
рухын дамыту;
- Жас ұрпақтың бойында жаңащырлық, сенімділік,
намысшылдық тәрізді ұлттық мінездерін қалыптастыру
сияқты міндеттерді орындағанда ғана басты мақсатқа
жетеміз.
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Сондай-ақ ұлттық құндылықтарды оқушы бойына
сіңіруде ақын-жазушылар мен еліміздің ұлтжанды
азаматтарымен болған кездесулер әсер етеді. Ұлттық тәлімтәрбиенің іргетасын дұрыс қалай білу мұғалімдердің атааналармен бірігіп жүргізілген шараларына байланысты
болмақ. Өйткені, бірінші ұлттық тәрбиенің ошағыотбасында, екінші- мектепте болғандықтан, ата-ана мен
мектеп, яғни мұғалімдер мен жұртшылық тығыз
байланыста болуы шартты нәрсе дей келе атааналарымызбен бірлесіп көптеген іс-шаралар өткіземіз,
атап айтсақ соның ішінде салт-дәстүрді дәріптеуде Наурыз
мейрамы, Ораза айт күндеріне байланысты имандылық
тәрбиесі сынып сағаттарында өткізіліп тұрады.
Сонымен қатар, бала тәрбиесінде өзіміздің ұлттық
дәстүрімізде жасалған мульфильмдердің, кітаптар мен
бейне тастапалардың атқарар ролі де ерекше екенін білеміз.
«Ұлттық мектеп дегеніміз – ұлттық рухта тәрбие беретін
орын».
«Ұяда не көрсен, ұшқанда соны ілесің» демекші, ата
дәстүріміздің қалыптаса беруіне отбасы тәрбиесінің
ықпалы зор. Әйтсе де күнделікті тірлікте ортақ тәрбие
құралы – бұқаралық ақпарат құралдарын баса пайдаланып
келеміз.
Адамның өміріндегі ең қуанышты балалық шағы
отбасында өтеді. Бала өскен сайын ата-ананың жұмысы
ауырлай береді, тәрбие күрделенеді, оған қойылатын
талаптар күшейеді. Бала жақсы адам болып өсу үшін ол
күн сайын отбасы мүшелері арасындағы ең жарасымды, ең
әділетті қарым-қатынастардың куәсі болу керек.Ол атаанасына өзіне қандай қамқоршы, сүйеніш екенін сезінуі
керек. Отбасы шын мәнінде тату-тәтті, өзара түсіністікте
болса, одан адамгершілік пен әділеттілік көрінісі айқын
сезіліп турады. Отбасының негізгі міндеті- баланы еңбек
етуге, жарқын сезімдер мен нұрлы мұраттарға тәрбиелеу
және адамдар арасында өмір сүре білуге үйрету. Бұл
қаситетердің барі негізінен отбасы – ошақ қасында
қалыптасып нығаяды. Мұнда әсіресе отбасындағы ересек
адамдар өздерінің жеке бастарының өнегесі арқылы жас
балалардың бойында сезімдерді қалыптастырады.
Қазіргі кезде көп ата-ана баламыз компьютерді, ағылшын
тілін меңгерсе болды жетілген тұлға болады деп ойлайды.
Ең алдымен әрбір бала адами тамаша қасиеттерді бойына
жинақтаған дұрыс адам бола білуі шарт. Сонан кейін ғана
білімін тереңдете алады. Одан басқа жаһандану
жағдайындағы ұлтаралық қарым-қатынас мәдениеті,
толеранттық-төзімділік қасиеттер де ұлттық тәрбие
дәстүрінде көрініс табуы тиіс.Н.Назарбаев.
Ол Қазақстанға біздің ұлтымыздың әлеуетін оятуға және
жүзеге асыруға жағдай жасайтын интеллектуалды төңкеріс
қажет. Міне, Нұрсұлтан Әбішұлының осы бір ой-толғамы
түйіндеп отырғандай, бүгінгі жаңа әлемдегі жаңа
Қазақстанды, оның жаңа ұрпағын қалыптастыруда
интеллектуалдық секіріс сөзсіз қажет. Олай болса, сол
интелелектуалдық тың өзі ұлттық тәрбиемен келетін жеміс
екенін ұмытпағанымыз абзал.
Кез келген адамды тәрбиелеудің ұлттық негізі болуы
керек. Сонда ғана тәрбие шынайлыққа айналады.Тәрбиенің
мақсаты – елдік сананы қалыптастырып, ұлттық рух пен
ұлттық патриотизмді негіздеу, ұлттық қасиетімізді сақтау
деген сөз. Сондықтан тәрбиенің жүзеге асуының
технологиясы қалай дегенде де ұлтымызға бағыт
болашағымызға тұғыр болатын ұлттық тәрбиеде жатыр деп
нық сеніммен айта аламыз.

Жас ұрпақты рухани-адамгершілікке, салауаттылыққа
тәрбилеуде адамгершіліктің ақ жолынан айнымаған
бұрынғы өткен ақыл-ой алыптарының мұра етіп қалдырған
өсиет сөздері және ғұламалардың ғибраттары арқылы
қоғамымызда салауатты өмір салтын қалыптастыруымызға
болады. Сонда ғана бүкіл жер бетінде, әсіресе, жастар
арасында бой көрсетіп жатқан маскүнемдік, нашақорлық,
жесөкшелік,
парақорлық,
дүние-қоңыздық,
көреалмаушылық сияқты кеселдерден мемлекетіміздің
болашағы- жас ұрпағымызды қорғап қаламыз және аман
сақтаймыз.
Сонымен қорытындылай келе, осындай халқымыздың
маңдайына біткен ұлттық құндылықтарымызды, сонау
өткен ғасырлардан өшпес мұра болып қалыптасып келе
жатқан дархан халқымыздың таратқан үлгі насихаты асыл
мұраларымызды өздеріңіздің талмай, қажымай еткен
еңбектеріңіздің
арқасында
дарынды
да
тәрбиелі
оқушылардың бойына сіңіріп, ұлттық мәдениетімізді
әлемдік деңгейдегі мәдениетке жеткізіп сақтауға деген
патриоттық
сезімді
қалыптастыруға
бір
кісідей
атсалысайық!
Бүгінгі күнде жастарды әдепті де саналы етіп тәрбиелеу
үшін ең алдымен тәрбие ережелеріне сүйене отырып,
ұлттық дәстүрімізді, әдет-ғұрыптарымызды, дінімізді, атабабаларымыздан қалған насихат мұраларын жастардың
санасына сіңіре білу басты міндетіміз болуы қажет.
Тәрбиенің көзі ата-бабамыздан қалған дана сөздер десек,
біз сол насихаттың жүргізушісіміз.
*********
Раздел VI. Вода – источник жизни Урок:67
Тема урока:
П.Н. Васильев.
«Иртыш»

Школа СШ №4 г.Эмба

Дата:

ФИО учителя: Жугунисова
Алтынгуль Аманкешовна

КЛАСС 8

Количество присутствующих

Цели обучения,
которые
необходимо
достичь
данном уроке

8.1.5.1 – прогнозировать содержание по
отрывку прослушанного текста/
просмотренного видеоролика
8.3.7.1 – извлекать необходимую
информацию из различных источников,
определяя ее актуальность,
достоверность, полезность и ценность
8.4.2.1 – излагать выборочно
содержание текста на основе
прослушанного, прочитанного и/или
аудиовизуального материала

Ожидаемый
результат

Все учащиеся смогут:
излагать выборочно содержание текста
на основе прочитанного текста
Большинство учащихся будут уметь:
формулировать проблемные вопросы по
тексту; оценивать поступки персонажей
прозаических произведений
Некоторые учащиеся смогут:
находить в тексте художественноизобразительные средства
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Языковая
цель

Предыдущее
обучение

Учащиеся могут:
строить речь логично и
последовательно, демонстрируя
нормы устной и письменной речи
Ключевые слова и фразы:
тугой – қаттыкерілген,
тартыпбайланған, шатучие –
подвижные, забот не точат – заботы
не беспокоят, чалка – канат, трос для
речного судна, лодки, приречные
станицы – казачьи селения у реки,
дородные – большие, крупные, трюм –
внутреннее помещение корабля,
досужие – свободные от дела, скиталец
– здесь:
путешественник.
Полиязычие:
Река –өзен-river
Рыба– балық-fish
Волна– толқын-tide
Используемый язык для
диалога/письма на уроке: русский.
Вопросы для обсуждения: Что мы
узнаем о творчестве П.В. Васильеве?
Этот раздел построен на знаниях и
навыках, приобретенных в предыдущих
классах, в том числе на тех, которые
направлены на восприятие и оценку
аудиоматериалов, на анализ текста, на
формирование грамотности речи.

Середина
урока

План
Планируемые
сроки
0–2 мин

Начало
урока

Планируемые действия
I. Организационный момент.
Создание коллаборативной среды.
Учащиеся приветствуют учителя на трех
языках
«Настроение».
Подарите улыбки друг другу. Если вы
научитесь улыбаться красоте, добру, то
ваша улыбка будет возвращаться к вам с
радостью. Ведь окружающий мир – это
большое волшебное зеркало.
Проверка домашнего задания:
Найти и записать как можно больше
пословиц и поговорок со словом вода
Взаимооценивание (оценивают работу
других групп смайликами и
аргументируют свою оценку) Стратегия
«Светофор»

Актуализация знаний.
(Деятельность учащихся) К
Прогнозирование учащимися темы урока:
Просмотр видеоролика. Ребята, как вы
думаете, почему я вам показала этот
видеоролик?
(И) опережающее задание: подготовить
презентацию о жизни П.Н. Васильева.
Упражнение 2:
(К)Прослушать аудиозапись (№12)
---4 --

Ответить на вопросы (Г)
«Тонкие» вопросы
1. Где и в каком году родился П. Васильев? 5
января 1910г. В городе Зайсан
2. Сколько лет суждено было прожить
поэту? (27)
3. Каким псевдонимом подписывал поэт
свои произведения? (Мухан Башметов)
«Толстые» вопросы
1. Что составляет отличительную поэзию
Васильева? (Его творческая уникальность
состоит в том, что он соединил в своей
поэзии два мира, две культуры: русскую и
казахскую.)
2. О чем пишет поэт? (Почти все его стихи –
о Казахстане, Прииртышье, Алтае; о
рыбаках Зайсана, казахских аулах и
казачьих станицах.)
3. Как благодарные читатели помнят о
поэте? «Ястребиное перо», «Русский
беркут», «Витязь русского стиха», «Степи
казахской русский сокол».
1.
Изучение нового материала.
Слово учителя: У каждого человека
помимо большой Родины есть своя,
маленькая, которая питает и растит любовь
ко всей стране. Это наш дом, тот уголок, тот
край земли, где родился, где впервые
ощутил любовь матери, услышал песни
своего народа. Для Павла Васильева таким
уголком является Казахстан, а именно
Иртыш. Поэт восхищался природой края,
людьми, любовался Иртышом, так как дом,
в котором проходило его детство и
отрочество, находился в двух-трёх метрах
от реки.
На географической карте Казахстана
учащиеся находят Иртыш
Упр 1. Прочитать выразительно
стихотворение П.Н. Васильева, выражая
голосом чувства и настроение поэта.
(К.Г) Работа с текстом. Приём «Карточкаинформатор»
Новые слова записывают на «карточкуинформатор» и дома находят значения
записанных слов с толковом словаре. Теперь
используя эти ключевые слова, в 3-х
предложениях передайте краткое
содержание стихотворения
Занимательный момент: выберите один
смайлик с одним существиетльным и
если переведете слова на два языка,
казахский и английский у вас остается
смайлик
Река – өзен-river
Рыба – балық-fish
Волна – толқын- tide
Ү. Освоение изученного материала
Анализ стихотворения: (Г)
Найти художественные средства языка:
1 группа: находят эпитеты
2 группа: олицетворения и сравнения
3 группа: метафоры
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Прежде, чем выполнить это задание,
вспомним изобразительно-выразительные
средства языка (обращаемся к презентации:
определения эпитета, сравнении,
олицетворения, метафоры).
- Итак, теперь мы выявим тропы в
стихотворении «Иртыш».
Река просторной родины (эпитет) моей,
Просторная,
Иди под непогодой,
Теки, Иртыш, выплёскивай язей –
Князь рыб и птиц (метафора),беглец
зеленоводый(эпитет)
Светла твоя подводная гроза,(эпитет)
Быстры волнышатучие качели,
(метафора)
И в глубине раскрытые глаза
У плавуна, как звёзды, порыжели
( сравнение …как) Глаза у
плавуна(олицетворение)
Маши турецкой кистью камыша,
(метафора)
Теки, Иртыш! Любуюсь, не дыша,
Одним тобой, красавец остроскулый.
(эпитет)
Оставив целым мёду полковша,
Роскошествуя, лето потонуло. (метафора)
Мы встретились. Я чалки не отдам,
Я сердца вновь вручу тебе удары…
По гребням пенистым, по лебедям
(эпитет)
Ударили колёса «Товар-пара».
Я б с милой тоже повстречаться рад –
Вновь распознать, забытые в разлуке,
Из-под ресницпозолочённый взгляд,
(эпитет)
Её волос могучий перекат
И зноем зацелованные руки(метафора)
Чтобы Иртыш, меж рек иных скиталец,
(олицетворение)
Смыл тяжкий груз накопленной вины,
Чтоб вместо слёз на лицах оставались
Лишь яростные брызги от волны!
(эпитет)
Определить основную мысль: передать
всю свою любовь к родной земле.
Эпитеты: просторной родины, беглец
зеленоводый, подводная гроза, красавец
остроскулый, по гребням пенистым,
позолоченный взгляд, яростные брызги
Олицетворение; порыжели; Иртышскиталец;
Сравнения; глаза у плавуна, как звезды
Метафора; Иртыш-князь рыб, шатучие
качели, кисть камыша, зноем зацелованные
руки.
Задание 1: выписать из стихотворения
причастия

Конец
урока

Домашнее задание.
Для самостоятельного изучения
предлагается «УС».
Выучите отрывок из стихотворения П.
Васильева «Иртыш».
Выберите одну из тем проекта «Степи
казахской русский сокол». Подготовьте и
защитите его в виде презентации.
Группа «Трагическая судьба П. Н.
Васильева».
Группа «Прекрасный мир поэзии Павла
Васильева».
Группа «Стихи П.Васильева о Казахстане».
Рефлексия«Три М».
Учащимся предлагается назвать три
момента, которые у них получились хорошо
в процессе урока, и предложить одно
действие, которое улучшит их работу на
следующем уроке.
(Деятельность учащихся) (И) После
рефлексии учащиеся заполняют лист
самооценивания
Самооценивание. Лист самооценки
ФИ ученика_______________________
Критерий
Дескрипторы
оценивания
Использует
разные
виды
чтения, в
том числе
поисковое

исследует проблемы,
используя дополнительные
источники информации;
делает обзор прочитанных
текстов;
делает выводы по
результатам чтения;
демонстрирует хороший
уровень грамотности.

Дополнительная информация
Дифференциаци Оценивание
я Как вы
Как вы
планируете
планируете
поддерживать
увидеть
учащихся
приобретенные
знания
учащихся
Учащимся
можно
предложить
тексты для
чтения разного
уровня
сложности.
Учащимся,
которые
работают в
высоком темпе,
можно
предложить
дополнительные
задания.
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«Лесенка
успеха».
Предлагается на
лесенке успеха с
помощью
условных знаков
показать,
насколько
оказался
доступным и
усвоенным тот
или иной
фрагмент темы.

Межпредметны
е связи
Соблюдение
СанПиН
ИКТкомпетентность
Связи с
ценностями
География,
английский
язык
казахский
языки,
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ТАРИХ САБАҒЫНДА ОҚУШЫЛАРДЫҢ
ШЫҒАРМАШЫЛЫҚ ҚАБІЛЕТТЕРІН ДАМЫТУ
БҚО, Казталов ауданы, Қараоба ауылы, Ғ.Қараш
атындағы Қараоба мектеп-гимназиясының
тарих пәні мұғалімі Сапарова Нурия Серікқалиқызы
Тарих-халқымыздың зердесі. Тарих –бабаларымыздың
басынан
өткен оқиғалар жиынтығы.Біз оны бүкіл
қайшылықтарымен,қаһармандық және қайғылы беттерімен
қоса,тұтас күйінде қабылдауға тиіспіз.Тарих сабағында
қазақтың сайын даласында ежелгі заманнан бастап бүгінгі
күнге дейінгі ұрпақтар сабақтастығының үзілмей келе
жатқандығы,қазақтардың
қазіргі
ата
мекеніміздің
тұрғылықты халықы екендігі түсіндіріледі.Сонымен
қатар,адамзат тарихындағы түбірлі өзгеріске себеп болған
көшпелі өмір салтының қалыптасқандығы және Еуразия
даласында көшпелілер құрған мемлекеттік бірлестіктердің
қуатты
болғандығы
айтылады.
Бұл
мәліметтерді
толықтыруда «Мәдени мұра»мемлекеттік бағдарламасы
көлемінде атқарылып жатқан іс-шараларды оқып-үйрену
көмектеседі.
Тұңғыш Елбасымыз Н.Ә.Назарбаев: «Мәдени мұра»-ұлт
болып ұйысуымыздың берік темірқазығына айналуы тиіс»,деп атап көрсетті. Сондықтан да біздің алдымызда ел
болашағын сеніп тапсыратын,төл мәдениетін жақсы білетін
,туған тарихын сүйетін ұрпақ дайындау міндеті тұр.
«Мәдени мұра» бағдарламасы аясында
жүргізілген
ғылыми зерттеулерді сараптап,жүйеленген мәліметтерді
оқулықтар мен оқу бағдарламаларына енгізу қажеттігі атап
көрсетілуде. Оқыту үрдісінде, соның ішінде жоғары сынып
оқушыларын ҰБТ-ға дайындауда оқулықтарға жаңадан
енгізілген ғылыми зерттеулерді оқып-үйретуге айрықша
көңіл бөлінеді. Жаңа буын оқулықтарына енгізілген
көптеген археологиялық зерттеулер мен ғылыми
мәліметтерді есте сақтауда тестік жүйенің орны ерекше.
Тарихты оқытудың басты міндеттерінің бірі-өткен
тарихты
сын
көзбен
талдай
отырып,келешекті
бағдарлайтын,шығармашылықпен іздене отырып,дұрыс
қорытынды жасай алатын, тарихи деректер мен өздігінше
жұмыс істей алатын азаматты тәрбилеу.
Педогогикалық ізденіс барысында шәкірттерімді оқыту
мен тәрбиелеуде оқушы бойындағы ұлттық психологияны
дамыту, оқытудың түсінуге жеңілдігі мен соған жету
жолдарын іздестіру, оқушының дарынын жетілдіру
мақсатында жеке жұмыс жүргізуді міндеттерім деп
есептедім. Осы мақсаттарға ету жолында сабақтарымды
түрлендіре өткізіп отырмын. Тереңдетіле өткізілетін
сабақтарым лекция, семинар,баспасөз конференциясы,
пікірталас
үлгісінде
жүргізіледі.Әрбір
көлемді
тақырыптардан кейін оқушының білімін жинақтап тексеру
үшін
тест,жедел
сұрақ-жауап,сөзжұмбақтар
құрастыру,ғылыми- шығармашылық жұмыстарын қорғау
өткізіледі.
Шығармашылық - бүкіл тіршіліктің көзі.
Адам баласының сөйлей бастағанынан бастап бүгінгі
күнге дейін жеткен жетістіктері шығармашылықтың
нәтижесі. Әр жаңа ұрпақ өзіне дейінгі ұрпақтың қол жеткен
жетістіктерін меңгеріп қана қоймай, өз іс-әрекетіне сол
жетістіктерді жаңа жағдайға бейімдей жетілдіре отырып,
барлық салада таңғажайып табыстарға қол жеткізеді.
Оқушының шығармашылық қабілеті оның ойлауы мен
практикалық әрекеттері арқылы дамиды. Ойлауға үйрететін

сабақтар-жаңа технологияларды қолдану сабақтары болып
табылады. Мұндай сабақтарда оқушыға ерекше ахуал,
мұғалім мен оқушы арасында ынтымақтастық қатынас
қалыптасады. Мұғалім бұл жағдайда дайын білімді
түсіндіріп қоюшы, бақылаушы емес, бағалаушы емес,
танымдық іс-әрекетін ұйымдастыратын ұжымдық істердің
ұйтқысы. Тек осындай оқыту ғана оқушы интеллектісінің
көзін ашып, шығармашылығын дамытады.
Ғылыми-зерттеу
жұмыстарына
оқушылардың
шығармашылық қабілеттерін дамытуда мынадай әдістәсілдерді қолдануға болады:
1. Тақырыпты мазмұнына қарай жинақтау.
2. Арнаулы бір тақырыпта пікірталас тудыру.
3. Логикалық ойлаумен берілген тапсырмаларды шешу.
4.Әңгімені салыстыру,бөліктерге бөлу,ат қойғызу.
5. Қиялдау арқылы сурет салдыру.
6. Өлең шумақтарын құрастыру.
Осындай жұмыстарды үнемі жүргізу оқушыларды
шығармашылыққа
баулуға,қиялын ұштауға,өз бетінше
ізденуге зор әсерін тигізеді.
Ғылыми-зерттеу жұмысы оқушының интеллектуалдық
дамуының өсу деңгейін арттырады. Ғылыми сипаттама
беруді үйренеді. Ғалымдардың тәжірибесі негізделген
материалдарды
іздестіріп,танымдық
белсенділігін
арттырады.Қоғамдық өмірге бейімделген жеке тұлға
қалыптасады.
Мұғалім оқушының алған білімін өмірде іске асыруға
дағдылануына, сонымен қоса сөйлеу мәдениетін
қалыптастыруына көңіл бөліп отыруы керек. Оқушының
пән тілін дұрыс,мінсіз сөйлеуінің басты шарты-пәннің
ғылыми тілін жетік меңгеруі, тіл байлығы.Оқушылардың
жаңа тақырыптан алған білімдерін бекіте түсу үшін
тақырыптық тест дайындауды тапсырамын.
Оқу жылының басында әр сыныпта тарихқа ынталы
оқушылардан құралған топ жетекшілері сайланады. Олар
сабақ барысында ұйымдастырылған жұмыстың түріне
қарай кеңесші қызметін атқарып, сыныптастарына
көмектеседі. Жеке тұлғаның қалыптастырылуын дамыту
мен оған жан-жақты білім беру мақсатында баланы оқыта
отырып, оның еркіндігін, белсенділігін, қалыптастыра
отырып, өз бетінше шешім қабылдауға дағдыландыру
жолында неғұрлым тиімді шараларын енгізу бүгінгі
ұстаздың жауапты ісі болуы тиіс.
*********
ҚАЗАҚ ТІЛІНІҢ ЛАТЫН ГРАФИКАСЫНА
КӨШУ МӘСЕЛЕСІ
Майбасова Үміт Амандыққызы
«Өрлеу» БАҰО» АҚ Филиалы Қарағанды облысы бойынша
ПҚ БАИ, МДТ және ТӘ кафедрасының аға оқытушысы
Қазіргі қазақ жазуында қолданып жүрген әліпбиді латын
әріптерімен ауыстыру соңғы кездегі кездесіп жүрген мәселе
десек, артық болмас. Елбасы, Нұрсұлтан Назарбаев латын
қарпіне көшу жөнінде «Қазақстан 2050» Стратегиясы
қалыптасқан мемлекеттің жаңа саяси бағыты» атты
Қазақстан Халқына 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
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тілін жетік игеруге, ең бастысы қазақ тілін жаңғыртуға
жағдай туғызады», деп міндеттеді [1]. Қазақ тілінің латын
графикасына көшуін Елбасы, қазақ халқының ертеңгі
болашаққа батыл қадамы, қазақстанның тағы бір маңызды
бастамаларының бірі және дер кезінде қозғалған, ұлт тірегі
ана тіліміздің болашағы үшін жасалған ғылыми мәнді шара
деп белгілейді. Бұл бастаманы қазіргі кирилл-қазақ
әліпбиіне немесе орыс тіліне теріс қарау деп емес, таза
қазақ әліпбиін жасау бағытындағы игілікті қадам деп
түсінгеніміз абзал. Яғни, латын әліпбиіне көшу деген, ана
тіліміздің болашағын ойлау, қолданыс аясының одан әрі
кеңеюіне мүмкіндік жасау, қазақ тілінің ішкі табиғатын
түсіне отырып, тілдің айтылым мен жазылым талаптарына
жүйеге құру деп қабылдауымыз қажет.
Латынға көшудегі ең басты мәселелердің бірі «санасы
кирилденген» қоғамның ел арасындағы көлденең пікірлері
мен кертартпа ойлары. Мойындауым керек, бірнеше жыл
бұрын өзім алғашқы уақытта қоғамның бір мүшесі ретінде
сол толқулардың ағымымен жүрген едім. Осы тұрғыда ҚР
ҰҒА корреспондент-мүшесі, филология ғылымының
докторы, профессор Фаузия Оразбаева латын негізді
әліпбиге көшуіміздің көптеген факторларының бірі ретінде
ұлттық сананы жаңарту деп белгіледі. «Қазақ газеттері»
ЖШС-нің жанынан құрылған «Наркескен» интеллектуалды
клубының өткізген дөңгелек үстелдегі профессор: «Ұлттық
сананы жаңарту дегеніміз – елдік пен ұлтты сақтау, ұлттың
әліпбиін қазақи негізге әкелу. Әрине, одан саясат іздеудің
қажеті жоқ. Бұл– орыстанудан қашу немесе түркілерге
жақындау емес, латын негізді графикаға негізделген
қазақтың ұлттық жазуын қалыптастырып, болашақ ұрпаққа
аманат етіп қалдыру. Біз жазудың әртүрлі кезеңдерін
басымыздан өткіздік. Олардың әрқайсысының жағымды
және жағымсыз жақтары да болды. Ең басты кемшілігі –
сөйлеу мәнерін сақтауда болды. Біз біресе өзіміздің қазақ
тілінің үндестік заңымен жаздық, біресе кириллицаның
заңдарына көшіп, соларды қолдадық. Терминдерді
қабылдау кезінде оның түпнұсқасын сақтауға тырыстық.
Одан кейін қаншама кірме сөздер пайда болды. Сол кірме
сөздердің де жазылу мәнері әртүрлі. Демек, қазақтың өзінің
дербестігімен бірге жазуының тәуелсіздігі, жазуының
дербес болуы да, қазақтың төл ережесіне сүйеніп жасалуы
тиіс.
Осы
тұрғыдан
келгенде
ұлттық
сананы
жаңғыртқанымыз абзал» [2].
Осы орайда, «ерте ме, кеш пе, еліміз латын әліпбиіне
көшеді, соған дайындала беруіміз керек» деген салмақты
ой санамызға сақталды. Ендігі кезекте еліміздің латын
әліпиіне көшудегі қиындықтарын еңсеру. Латын әліпбиіне
көшу жұмысы бір күндік шаруа емес, кезең-кезеңмен
жүзеге асырылатын, зор жауапкершілікті қажет ететін игі
іс. Яғни, жаңа латын әліпбиі негізінде оқып үйрену, сауатты
жазуды меңгеру, бұрынғы шығармаларды қайта аудару
және тағы басқа мәселелер күтіп тұр. Бұл бағытта
мемлекеттік деңгейде ауқымды, белсенді қызмет іске
асырылуда. Жаңа әліпби дайындалып, емле ережесі бекіді,
ендігі кезекте әліпбиді енгізу бойынша білім беру
ұйымдарында жоспарлы жұмыстар жүргізу. Қазір білікті
кадрлар даярланып, оқулықтар басылып шығарылып,
нормативтік термин-сөздіктер әзірлену үстінде. Сондықтан
бізді санамызда тұрған үлкен міндет – ұлттың жазу
сауаттылығы мен сөйлеу мәнерін сақтай білуі. Бұл түркі
елдерімен, басқа да елдермен арамызды жақындататыны
рас. Яғни, тілдік заңдылықтарға компьютерлік техникалар
немесе ақпараттық бағдарламалар бейімделуі керек. Сонда

біз өзіміздің нағыз ұлттық дербес жазуымызды сақтаймыз
және латын әліпбиі негізінде ұлттық тілімізді еңгіземіз.
Ісіміз оңынан болсын.
Әдебиеттер:
1. «Қазақстан 2050» Стратегиясы қалыптасқан
мемлекеттің жаңа саяси бағыты» атты Қазақстан
Халқына
Жолдауы
//

http://adilet.zan.kz/kaz/docs/K1200002050
2.

«Латын әліпбиі: үміт пен күдік» // Ана тілі. Ұлт
газеті.
http://anatili.kazgazeta.kz/?p=51661
06.03.2019.
*********
Г.ПОТАНИН – Ш.УӘЛИХАНОВ
ТОҒЫСҚАН ТАҒДЫРЛАР

Түркістан облысы, Шардара ауданы, Алатау батыр
ауылы, Қазақстан жалпы орта мектебінің
10 «ә» сынып оқушысы Орақбай Гүлзира
Тарих пәнінің мұғалімі Избасар Нургул Нурланкызы
Қазақ және Ресей тарихнамасындағы Г.Н.Потаниннің
және Ш.Уәлихановтың орны ерекше, қазақ және орыс
ғалым интелектуалдарының қызметтестігінің негізін
қалаған тұлғалар болып табылады, оның ішінде әйгілі –
шығыстанушы Г.Н.Потаниннің қазақ ауыз әдебиеті тарихы
мен
Шығыстануға,
қазақ
фольклористикасының
қалыптасып, дамуына сіңірген еңбегі зор.
Шынында Қазақстан мен Сібірді, Орталық Азияны
мекендейтін ондаған халықтың тарихын, этнографиясын,
фольклорын жинау, жариялау және зерттеу – оның өмірлік
ізденісім болды десе, артық емес. Г.Н.Потанинді ХХ ғ.
Басындағы қазақ зиялы қауымының өзінің жанашырқамқоршысы әрі ақсақалы ретінде тануы көп нәрсені
аңғартады. Ол ғалым болумен қатар Сібір мен
Қазақстанның қоғамдық-саяси өміріне белсене араласқан
қоғам қайраткері. Сол себепті де ол Алашорданың
құрылтай жиналысының құрметті қонағы ретінде
шақырылған еді. Ғұлама ғалым, шығыстанушы-этнограф,
фольклорист, Қазақстан мен Ресейдің ХІХ – ХХ ғғ. ірі
қоғамдық-саяси
қайраткерінің
есімі,
қазақ-орыс
халықтарының рухани-мәдени тарихындағы ерекше орны
бар екі халыққа да ортақ өнегелі – феномен тұлға болып
қала бермек.
Григорий Потанин Омскідегі кадет корпусында оқып
жүрген кезінен-ақ қазақ халқының тарихына ерекше
қызығушылық танытқан. Он жасар Потанин корпусқа
оқуға түскеннен кейін екі жылдан соң тағдыр оған
болашақта қазақ халқының мақтанышы, ғалым-этнограф,
саяхатшысы, ағартушысы болатын «кішкентай қырғыз
баласын, атаманның ұлы Шоқан Уәлихановты жіберді,
олар бірден достасып кете қойған жоқ. «Шоқан орысша,
мен қазақша білмейтінмін. Ол орысша сөйлеп үйрене
бастағанда мені... қырғыз даласының географиясы
қызықтыра бастаған еді, сөйтіп мен Шоқанмен жақынырақ
таныса бастадым» деп жазды. Г.Потанин – осы кезден біз
жақсы дос бола бастадық, әсіресе біздің ақыл-ой,
қызығушылығымыз ажырамастай еді, екеумізді де Қырғыз
даласы мен Орта Азия мәселесі қызықтыратын. Палластың
кітабын, әсіресе біздің туған жеріміз суреттелген беттерін
асқан қызығушылықпен оқыдық. Осы қызығушылық біздің
болашағымызды анықтап бергендей болды». Достардың
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бірлескен қызығушылығына қазақ халқының поэзиясымен,
тарихымен, этнографиясымен әуестеніп жүрген орыс тілі
мен әдебиет пәнінің мұғалімі Николай Федоровия
Костылевский назар аударады. Кадет корпусын бітіргеннен
кейін, Шоқан Уәлиханов пен Потанин кездесіп,
этнографиялық материалдармен алмасу үшін әрбір
мүмкіндікті
жібермеуге
тырысады.
Достар
Н.Костылевскиймен де хабарласып тұрады. Көп ұзамай
олардың портфелінде ортақ мәтіндер, жинастырған мақалмәтелдер, ұзақ уақыт Үлкен Орда қырғыздары Алатау
округі бастығының аудармашысы болған И.Бардышевтің
жинап, аударған дүниелері жинақталады.
«Біз Шоқан екеуміз жиі кездесіп тұрдық – деп жазды
Г.Потанин Шоқан екеуіміздің Петербургке барып
университетте лекция тыңдауымызды жоспарлап жүрді.
Университеттен шығысымен Орта Азияға саяхат жасауды
армандадық». 1856 жылы Потанин Омбыға ауысқан кезде,
Шоқанның өтініші бойынша ол Омбы облыстық
мұрағатынан он сегізінші ғасырға байланысты орыс шекара
басшыларының
көршілес
жоңғар
хандығындағы
княздармен байланысы, Сібір және Шығыс Түркістан
қалаларының арасындағы сауда қатынасы туралы
мәліметтер алып береді. Потанин университетте оқып
жүргенде достар Петербургте кездеседі. Олар бірлесіп
Потаниннің қазақ даласының батыс шекарасына, Орал
қаласына барған сапары жайлы «Отрывок из письма к
издателю» атты мақала жазады. Мақала 1862 жылы
«Колокол» журналында басылып шығады. 1863 жылы
Г.Потанин мен Ш.Уәлихановтың жолдары тағы да Омбы
қаласында тоғысады. Екеуінің де сапары Петербургтегі
Сібір үйірмесінің жұмысына қатысты болатын. Олар
Потаниннің астыртын жұмысының қызған кезінде кездесіп,
астроном Карл Струвенің экспедициясының жұмысымен
қосарлана атқарылды. 1864 жылы ауыр науқастанған
Шоқан Омбыға келеді. Достар қысқа ғана кездесіп,
қазақтық халық поэзиясы туралы материалдармен
алмасады. Шоқан қағаздарының ішінен Потаниннің
қолжазбасы табылған, онда «Қозы Көрпеш» эпосы және
Потаниннің Тарбағатай сапарында жазып алған «Итыгиль»
ертегісі туралы айтылады. Шоқан өлімі мен 1865 жылы
Потаниннің
тұтқындалуы
Сібір
үйірмесінің
шығармашылығына байланысты олардың ортақ істерін
тоқтатқанымен, Потанин қазақ фольклорын зерттеуді
тоқтатқан жоқ. Қазақтың ауыз әдебиеті нұсқаларын
жинауды Г.Потанин кейінгі экспедициялар кезінде де
жалғастырды.
Екі халықтың тамаша өкілдері – Г.Потанин мен Шоқан
Уәлихановтың достығы – қазақ ағартушысы мен еркін
ойлы орыс интеллигентінің одағы ретінде үлгі болып, қазақ
халқының зерттелуі «тек орыс білімін толықтыру үшін ғана
емес, сонымен қатар, қазақ халқының сана-сезімінің
оянуына ықпал етті».
Г.Н.Потанин сияқты зерттеушінің есімі оның өз өмірінде
атқарып кеткен үлкен ғылыми-интелектуалдық мұрасының
арқасында жылдар мен ғасырлар өткен сайын жаңа
қырларымен жарқырай көріне бермек. Ұлы даланың
билеуші әулиетінен шыққан Ш.Уәлиханов пен қарапайым
казак офицері отбасының өкілі Г.Н.Потниннің достығы мен
өмір жолы, ғылым мен болашақ ұрпақтар үшін қалдырған
мұрасы бүгінгі жастар үшін мол рухани қазына. Олардың
есімдері қазақ-орыс тарихында, қала берді әлемдік –
шығыстануда алтын әріптермен жазылған.

Оның есімін тарихта қалдыру үшін біраз игілікті істер
атқарылған Г.Потанин есімімен Тянь-Шань тауындағы
жота, Моңғол Алтайындағы мұздық аталған. Г.Потаниннің
заңғар тұлғасын тану, зерттеу бүгінгі күнде өз жалғасын
табуда. 2005 ж. Г.Потаниннің 170 ж. Орай Павлодар
облыстық өлкетану мұражайы мен С.Торайғыров атындағы
Павлодар мемлкеттік университетінің ғалымдары бірлесіп
оның таңдамалы шыармаларының 3 томдығын шығарды
және халықаралық ғылыми конференция өткізілді.
Г.Потанин мұрасын зерттеу мақсатында Павлодарлық
зерттеуші ғалымдар Омбының, Томскінің, Мәскеудің
мұрағаттарын зерттеп, жаңа деректерді ғылыми айналысқа
енгізді. Г.Н.Потанин екі елге де ортақ тұлға, оның ғылыми
және рухани мұрасы Қазақстан мен Ресей үшін ортақ
қазына. Жиһангез жерлес ғалымға бүгінгі Тәуелсіз
Қазақстанда Павлодар қаласында бюст ескерткіш қойылған
болса, Алматы, Көкшетау, Павлодар қалаларында
Г.Н.Потаниннің құрметіне көшелер берілген.
Г.Н.Потанин қазақ ұғымындағы көп жанашырлардың бірі
емес,
Асан-Қайғыдай
болашақты
болжағыштығы
тандандырады. Ол қазақ деген елдің, оның дарынды
халқының зор болашағына кәміл сенді. Оның бұл арманы
осы заманда іске асып, қазақ қабырғалы елге, тәуелсіз
жұртқа айналды.
Пайдаланылған әдебиеттер
1. Озғанбай Ө. Мемлекеттік Дума және Қазақстан. –
Алматы, 1995.
2. Марғұлан А. Очерк жизни и деятельности Ч.Ч.
Валиханова//Валиханов Ч.Ч. Соб. соч. в 5 т.–Алма-Ата,
1984. -Т.1. –С. 9-79.
3.Өтениязов С. Шоқанмен қайта кездесу. –Алматы:
Қазақстан, 1990. -240 б.
4. Сагалаев А.М., Крюков В.М. Г.Н. Потанин: Опыт
осмысления личности. –Новосибирск: Наука. Сибирское
отделение, 1991. –231 с.
5.Хабижанова Г.Б., Валиханов Э.Ж., Кривков А.Л. Русская
демократическая интеллигенция в Казахстане. (Вторая
половина ХIХ-начало ХХ в.). /–М.Русская книга, 2003. –
288 с.
6.Таңатарова.Ж.Т.,Сібір кадет корпусының түлектері: Г.Н.
Потанин және Ш. Уәлиханов // Отан тарихы. 2006. -No2. –
58-67-бб.
7.Таңатарова.Ж.Т.,
Г.
Потаниннің
Азия
елдеріне
саяхаты//Қазақстан
Республикасы
Ұлттықғылым
академиясының
Хабарлары.–«Қоғамдық
ғылымдар»
сериясы. -2006. -No4. –10-12-бб.
*********
Түркістан облысы, Шардара қаласы № 212 мектепгимназиясының дене шынықтыру пәнінің
мұғалімі Исаков Рысбай
Сабақтың тақырыбы: Эстафеталық ойындар
Сабақтың түрі: Ойын сабақ
Сабақтың әдісі: Жаттықтыру, үйрету, түсіндіру.
Сабақтың көрнекілігі: Ойын алаңы, доп, секіртпе
Сыныбы: 4 «А»
Сабақтың мақсаты:
1. Оқушыларды салауатты өмір салтына бейімдеу және
дене шынықтыру сабағына қызығушылығын арттыру.
2. Эстетикалық және этикалық тәрбиеге үйрету.
3. Шапшаң қимылдауды, жарыса жүгіруді дамыту.
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Сабақтың барысы:
І.Ұйымдастыру кезеңі
Сапқа тұру.Рапорт қабылдау. Сабақ тақырыбын хабарлау.
ІІ.Дайындық бөлім
Оқушылар бір қатар сап түзеп тұру.
«Сынып түзел», «Тік тұр», оңға бұрыл деген бұйрықтарды
дұрыс орындау
Алаңды айнала баяу жүгіру
Шеңбер жасап жалпы дамыту жаттығуларын жасау
-Мойын жаттығуы
-Қол жаттығуы
-Бел жаттығуы
-Аяқ жаттығуы т.б
ІІІ.Негізгі бөлім
1.Оқушылардың өздеріне таныс эстафеталық ойын
түрлерін сұрау. (оқушылардың жауабы)
Барлық эстафеталық ойындар адам денсаулығы үшін
маңызды әрі көңілді.
Оқушы тез,тура жүгіру кезінде бар күшін салуға
дағдыланады. Шапшаң епті қимылдауға үйренеді.
Ұйымшыл болып, команда мүддесі үшін жақсы нәтиже
көрсетуге тырысады. Айналаны бағдарлап аз уақытта
өзінің және қарсыласының әрекетін байқап
үлгереді.Сонымен қатар ойыншының икемділігі мен
төзімділік қабілеттері арта түседі.
2.Сыныпты екі топқа бөлу
І топ - Жеңіс
ІІ топ – Сұңқар
Сайыс бағдарламасымен таныстыру.
І кезең: «Кім бірінші»
ІІ кезең: Допты жерге ұрып жүгіру.
ІІІ кезең: Кедергіден айналып өту.
ІҮ кезең: «Кім шапшаң»
Ү кезең: Доппен эстафета
ҮІ кезең: «Кім жылдам?»
ҮІІ кезең: «Мергендер»
Сайыста оқушылар білімін нақты, әділ бағалайтын
қазылар алқасымен таныстыру.
Салауатты өмір салтын қолдаймыз,
Жамандықтан жанымызды қорғаймыз.
Денсаулықты жанымызға серік қып,
Болашаққа аманат қып бастаймыз – дей келе сайысымызды
бастаймыз.
І кезең: Жүгіру эстафета.
ІІ кезең:Допты кедергі арасымен алып барып сол жерге
допты қойып бір есептен шығарып қайтарында жүгіріп
қайтады,келесі оқушы жүгіріп барып бір есепті шығарып
допты кедергі арасымен алып келу.
ІІІ кезең: Кедергіден сүрінбей өтіп барып сұраққа жауап
айтып, орнына жылдам бірінші болып келу.
ІҮ кезең: Секіртпемен секіріп барып,қайтадан орнына
жылдам бірінші болып келу.
Ү кезең: Әр оқушы орнында тұрып допты басынан асырып
келесі оқушыға беру, соңғы оқушы алдына келіп допты
келесі оқушыға береді.
ҮІ кезең: Әр оқушы допты екі аяқтың ортысна қойып
секіріп барып, секіріп қайту.
ҮІІ кезең: Әр оқушы серітпемен секіріп барып, сандарды
ретімен алып, жылдам бірінші болып келу.
Сандарды ретімен қойғанда қандай сөз шығады?
(Оқушының жауабы)
Бойларыңда от бар екен байқадым,
Жүректерде шоқ бар екен байқадым,

Әрқашанда осы шоқты өшірмей,
Жалындатып, шарықтадар әрдайым.
ІҮ. Қорытынды бөлім
Организмді қалыпқа келтіру. Тыныс алу жаттығулары.
Ү. Бағалау
Сайыс қорытындысында сөз әділ - қазылар алқасына
беріледі. Шапшаңдықпен икемділікпен көзге түскен топ
мадақталады.
ҮІ.Үйге тапсырма. Эстафеталық ойындар
*********
Маңғыстау облысы, Ақтау қаласы
«Ибаш Жанболатова атындағы №15 жалпы білім беру
орта мектебі» КММ. Қазақ тілі мен әдебиеті пәндерінің
мұғалімі Шангитова Мадина Дугалбаевна
Тақырыбы 6
Мақсаты

Жалпы мақсат

Күтілетін
нәтиже
7 модульдің
қолданылуы

Қолданылатын
әдіс-тәсілдер
Қолданылатын
ресурстар
Ұйымдастыру
кезеңі
Тренинг
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Сабақ кезеңдері
Білім
Қызығушылық
тарын ояту
Түсіну
Қолдану
Сергіту сәті
Талдау

Дауыс мәнері. Әсерлі сөйлеу. Сөз
сазы. Тілдік норманың сақталуы.
Тақырыптың мазмұнын жан- жақты
талдау арқылы тапсырмаларды
пайдалану жайлы жетілдіре отырып
тақырыптың негізгі анықтамаларын
ашады, талдайды
Тақырыпты түсініп оқи білуге
баулу. Тілін, сөздік қорларын
дамыту арқылы сабаққа деген
қызығушылығын арттыру
Оқушылар тақырыпты біледі,
түснеді және шығармашылық
қабілеттерін дамыту арқылы сөздік
қорларын дамытуға пайдаланады
АКТ”, “Оқыту мен оқудағы жаңа
тәсілдер”, “Оқыту үшін бағалау
және оқуды бағалау”, “Сыни
тұрғыдан ойлауға үйрету”,
“Оқытуды басқару және
көшбасшылық”.
Миға шабуыл,,Жұптық әңгіме,
Топтастыру,Венн диаграммасы
Флипчарт, маркерлер, портреттер,
тақта, стикерлер, ноутбук
Жаңа тақырыпқа Оқушылардың
байланысты
мұндағы мақсаты
сыныпты
суреттер арқылы
мозайка әдісі
өз жұптарын
арқылы 3 топқа
тауып, топ болып
бөлу
құралу
Тапсырма
Миға шабуыл арқылы
Сұрақ жауапты пайдалану
Венн диаграммасы
арқылы тақырыты түсіну
мақсатында
Жұптық әңгіме» әдісін
пайдаланамын арқылы меңгерту/10
мин/
«Балапандар биі» атты жаттығу
жасау
«Топтастыру» арқылы жалыпы
бүгінгі сабақты меңгерту ісәрекетіне балайнысты сабақты
талдау
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Жинақтау
Бағалау
Рефлексия

Тақырыпқа қатысты әңгіме
құрастыру арқылы жинақтайды
Өзін-өзі бағалау (2 мин)
Бағдарша, бағалау парақшалары
Стикерлерді толтыру

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
Мұғалімнің аты-жөні:
2018 – 2019 оқу жылы
Абдрахманова
Айгерим Сагатбековна
Қатысқандар саны:
Қатыспағандар саны:
Сабақ
Лабиринт, виртуалды лаберинт.
тақырыбы
Лаберинттен шығу алгоритмін
құру.
Осы сабақта
5.3.2.3 - орындаушыларға және
қол жеткізілетін
олардың командалар жүйесіне
оқу мақсаттары
мысал келтіру
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
Лабиринтке,
критерийі
виртуальдылабиринткеанықтама
(түсініктеме) береді;
Лабиринттердіңшығужолдарыны
ңалгоритмінталдап, ұсынады.
Тілдік
Пәнгеқатысты лексика мен
мақсаттар
терминологиясы
Лабиринт
ұғымынтүсіндіреалады;
Виртуалдылабиринттенш
ығужолынқұраалады
Диалогқа/жазылымғақажеттіті
ркестер
Лабиринт, виртуалды лабиринт
Қолданылатынсөйлемдер
Лабиринт - ….
Лабиринттенкүрделілігінебайланы
стышығудың … немесе …
жолыболуымүмкін.
….. желіарқылытүрліөткелдер
мен
қиылыстардыөтубойыншаберілет
інойындартоптамасы.

Құндылықтарға
баулу
Пәнаралықбайл
аныстар
Алдын
ала
меңгерілген
білім


Денсаулық, достық және
айналадағыларға қамқорлық
көрсету
Математика, бейнелеу
Лабиринт атауын, лабиринттен
шығудың қандай жолдары бар
екенін
біледі.
Желі
арқылы
кедергілерді
өту
бойынша
берілетін ойындар топтамасында
кездестіруі мүмкін.

Сабақ барысы
Сабақтың
жоспарланғ
ан кезеңдері
Сабақтың
басы
1 мин

1 мин

Сабақтың
ортасы
5 мин

2 мин

1 мин

5 мин
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Сабақтағы
түрлері

жоспарланған

жаттығу

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.
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
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6-7 мин

2 мин

5 мин

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»
Лабиринт атауын қалай түсінесіңдер?
Лабиринті не үшін қолданамыз?
2– топ. «Алгоритм»
Лабиринттен шығудың қандай әдістері
бар?
Неге лабиринттен шығудың түрлі
жолдары қарастырылған?
Дескриптор
Бағалау критерийі
Лабиринт
Лабиринт
ұғымын
анықтамасын біледі
түсінді
Лабиринтті не үшін
Лабиринтті не қолдануды керектігін
үшін
біледі
қолдану
керектігін білді Лабиринттен шығу
Лабиринттен
жолдарын әдістерін
шығу
біледі
жолдарын
әдістерін
қарастырды
Бағалау.
Сергіту сәті. «Мен қазақпын биі».
Шаршағанын басып, бойларын жазып,
жаттығу жасату. Музыкамен жасату

Сабақтың
соңы

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.
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:
1.Қарапайым және виртуальды
лабиринтті анықтап, жазады.
2. Ұқсастықтарын көрсетеді.
Бағалау. Кері байланыс
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 қандай
тәсілмен көбірек қолдау
көрсетпексіз? Сіз басқаларға
қарағанда қабілетті
оқушыларға қандай
тапсырмалар бересіз?
Оқушылардың қажеттілігіне
қарай «Ойланып,
айт»«Жауабын тап»
деңгейлік саралау оқыту
әдістері бойынша
тапсырмалар беремін. Кейбір
оқушыларға жан-жақты көмек
беріп, қолдап отырамын.
Қабілеті жоғары оқушылар
үшін күрделі тапсырмалар
дайындаймын.
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Бағалау:
Сіз оқушылардың
материалды игеру
деңгейін қалай
тексеруді жоспарлап
отырсыз?
Дескриптор
Бағалау парағы
Кері байланыс –
2.
Бас бармақ
Кері байланыс
Тапсырманың
орындалу нәтижесіне
ауызша кері байланыс
беремін.
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Тапсырма. «Ойланып айт»
әдісі арқылы оқушы өз ойын
жинақтап, айтады.
1) Қоянның сәбізге жетуіне
көмектес.

Смайлик арқылы
бағалау
Цели урока:

Бағалау. Бас бармақ
«Жауабын тап» әдісі арқылы кестені толтырады.
2) Кесте толтыру
Бағалау. Кері байланыс
Сабақ бойынша рефлексия
Бұл тарауды сабақ
Сабақ мақсаттары /оқу
туралы рефлексия
мақсаттары
жасау үшін
шынайы,қолжетімді болды
пайдаланыңыз. Сол
ма?
бағандағы өзіңіз
Барлық оқушылар оқу
маңызды деп
мақсатына қол жеткізді ме? санайтын сұрақтарға
Егер оқушылар оқу
жауап беріңіз.
мақсатына жетпеген болса,
неліктен деп ойлайсыз?
Сабақта саралау дұрыс
жүргізілді ме? Сабақ
кезеңдерінде уақытты
тиімді пайдаландыңыз ба?
Сабақ жоспарынан
ауытқулар болды ма және
неліктен?
Жалпы бағалау
Сабақтың жақсы өткен екі нәрсе (оқыту мен оқуға
қатысты)?
1:
2:
Сабақтың бұдан да жақсы өтуіне не оң ықпал етер еді?
(оқыту мен оқуға қатысты)?
1 :
2:
Осы сабақтың барысында мен сынып туралы немесе
жекелеген оқушылардың жетістіктері/қиыншылықтары
туралы нені анықтадым, келесі сабақтарда не нәрсеге
назар аудару қажет?
Урок:
Дата: 7.03.2019.
Класс: 5
Раздел: Мы
выбираем спорт.
Тема урока: «В
здоровом телездоровый дух».
Цели обучения,
которые
необходимо
достичь на данном
уроке
Мыслительные
навыки:
Критерий
оценивания

составляют простой,
уточняющий,
интерпретационный вопросы.
Все учащиеся смогут:
прогнозировать содержание
текста по вопросам; могут
участвовать в диалоге через
вопросы к тексту; составить
простой вопрос по стратегии
«Ромашка Блума».
Большинство учащихся смогут:
участвовать в диалоге, составляя
уточняющий вопрос по
стратегии «Ромашка Блума».

Языковая цель

Ценности

Школа: КГУ комплекс «школа –
детский сад имени А. Махутова»
Ф.И.О. учителя: Нысанбекова
Гулмира Хазбековна
Количество
Количество
присутствую
отсутствующих:
щих:

Межпредметные
связи
Предыдущее
обучение

Некоторые учащиеся смогут:
составить интерпретационный
вопрос по стратегии « Ромашка
Блума ».
ИЯЕ
5.5.2.2.Использовать
необходимые конструкции для
выражения
своего
мнения,
сомнения, просьбы, уверенности,
согласия, несогласия, побуждение
собеседника к высказыванию.
Ключевые слова и фразы:
боксер, чемпион, обладатель
чемпионского титула , сорок
боев, поединки
Используемый
языкдля
диалога/письма: русский
Вопросы для обсуждения: Что
будет с героем дальше? Почему
так думаете?
Воспитание любви к спорту,
уважение к людям спорта.
Формирование навыков
слушания, говорения, понимания
изучаемого текста; умение
эффективно работать как
индивидуально, так и в команде.
Физическая культура.
Учащиеся участвуют в диалоге;
может высказать свое мнение;
могут отвечать на вопросы, могут
работать индивидуально, в
парах, в группах.

План урока
5.1.5.1.прогнозировать
содержание текста по вопросам.
5.2.5.1.участвовать в диалоге,
правильно понимая реплики и
представляя обратную связь.
Знание, понимание, применение

Планируемое
время
Начало урока.
2 мин.

Учащиеся прогнозируют
содержание текста по вопросам.
Участвуют в диалоге, правильно
понимая реплики и представляя
обратную связь, а также
---12 --

Запланированная деятельность
Организационный момент.
Психологический настрой.
Игра «Хорошее настроение»
Похлопайте в ладоши те, у кого
сегодня хорошее настроение.
Посмотрите друг на друга улыбнитесь.
Деление на группы.
Игра «Собери картинки».
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6 мин.

8 мин.

II. Актуализация знаний.
Вызов. Ознакомление с темой и
целями урока. Прогнозирование
учениками темы урока.
Загадки о спорте.
Есть лужайка в нашей школе
А на ней - козлы и кони
Кувыркаемся мы тут
Ровно сорок пять минут
В школе кони и лужайка?
Что за чудо – угадай-ка!(Спортзал)
Не пойму ребята, кто вы?
Птицеловы? Рыболовы?
Что за невод во дворе
Не мешал бы ты игре,
Ты бы лучше отошел
Мы играем в ………….(волейбол)
По пустому животу
Бьют меня невмоготу,
Метко сыплют игроки
Мне ногами тумаки. (Футбольный
мяч)
Целеполагание
Как вы думаете, о чем мы будем
сегодня говорить на занятие? (О
спорте)
Предтекстовая работа .
Метод «Поиск слов». Словарная
работа.
Слова
Значен Перево Предл
ие слов д
ожени
я
Облада Тот,
Иесі
тель
кто
облада
ет чемлибо.
Поеди
Борьба Жекпенки
двух
жек
против
ников
Псевдо
ним
Против
ник

Вымы
шленн
ое
имя.
Тот,кто
отрица
тельно
относи
тся
комунибудь

Середина
урока
8 мин

Буркен
шік
ат
жау

ФО – «Светофор»
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Текстовая работа.
С. Задание
Ученики слушают текст по частям. С
помощью опорных слов и картины
ставят открытые вопросы друг другу,
прогнозируя содержание текста по
вопросам.
Задание А
Критерий
Дескриптор
Прогнозирует
Составляют
содержание
простой вопрос
текста по
вопросам
Задание В
Критерий
Дескриптор
Прогнозирует
Составляют
содержание
уточняющий
текста по
вопрос
вопросам
Задание С
Критерий
Дескриптор
Прогнозирует
Составляют
содержание
творческий
текста по
вопрос
вопросам
Самооценивание по выполнению
задания.
Г. Задание:
Составляют диалог ,формулируя по
стратегии
простой,уточняющий,интерпретацион
ный вопросы.
Дифференцированные задания.
Задание А
Составить диалог с простыми
вопросами.
Критерии
Дескриптор
Участвует в
1. Составляет
диалоге,
диалог с
правильно
простыми
понимая
вопросами
реплики и
2. Использует
представляя
необходимые
обратную связь
конструкции для
выражения
своего мнения,
сомнения,
просьбы,
уверенности,
согласия,
несогласия,
побуждение
собеседника к
высказыванию.
Задание В
Составить диалог с уточняющими
вопросами.
Критерии
Дескриптор
Участвует в
1. Составляет
диалоге,
диалог с
правильно
уточняющими
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понимая
реплики и
представляя
обратную связь

вопросами.
2. Использует
необходимые
конструкции для
выражения
своего мнения,
сомнения,
просьбы,
уверенности,
согласия,
несогласия,
побуждение
собеседника к
высказыванию.

3.Задание С.
Составить диалог с
интерпретационными вопросами.
Критерии
Дескриптор
Участвует в
1. Составляет
диалоге,
диалог с
правильно
интерпретацион
понимая
ными
реплики и
вопросами.
представляя
2. Использует
обратную связь
необходимые
конструкции для
выражения
своего мнения,
сомнения,
просьбы,
уверенности,
согласия,
несогласия,
побуждение
собеседника к
высказыванию.

8 мин.

Конец урока
7 мин.

Вид оценивания:
Послетекстовая работа
1.Закрепление урока
Для проверки понимания
прослушанного,используется
стратегия «Свободный микрофон».
Учащиеся высказывают свое мнение,
отвечают по очереди,держа в руке
микрофон.
Я благодарен Генадию
Головкину.................
Мне хотелось бы,что когда
я..........................
ФО:
Целеполагание
-Ребята, достигли ли мы цели урока?

Домашнее
задание.

мин.

1.
Обратная связь.
Рефлексия
«Рефлексивная мишень».
На доске рисуется мишень, которая
делится на сектора. В каждом из
секторов записываются параметрывопросы рефлексии состоявшейся
деятельности. Участник ставит метки
в сектора соответственно оценке
результата: чем ближе к центру
мишени, тем ближе к десятке, на краях
мишени оценка ближе к нулю. Затем
проводят краткий анализ.
Диф. задания:
А. Выучить 2-3 пословицы о спорте.
В. Выучить стихотворение о спорте
С. Составить синквейн Г .Головкин.

Манғыстау облысы, Ақтау қаласы И.Жанболатова
атындағы № 15 орта мектеп
Ағылшын тілі пәнінің мұғалімі
Коблашева Лена Абдибековна
Lesson: № 4
Date:.27.11.2018
Class:10ә
Learning
objective(s)
that this lesson is
contributing to

Lesson objectives

Planned timing
Start

Warm-up
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Theme:
School: № 15
“The
Teacher
leader of
name:Koblasheva.L.A
the 21st
Number
Absent:
century”
present:
1.Educating: to consolidate the
knowledge about Great Britain and
Kazakhstan
2.Developing: to develop the
students` memory, thinking habits,
vocabulary.
3.Up-bringing: to develop willing of
the young learners to study English.
All leaners will be able to: reading,
speaking, writing and listening
3.
answer the questions about
Kazakhstan and Great Britain
Most leaners will be able to:
organize and present information
clearly to others
Some leaners will be to: Vocabulary
and pronunciation
Planned activities (replace the notes
below with your
planned activities)
Dear teachers and students!
Welcome to our English party! It is
called The leader of the 21 st century.
Our competation consists of 5 rounds:
1)
Presentation
2)
Baiga
3)
Polyglot
4)
Doda
5)
Zhorga
All questions are about Great Britain
and Kazakhstan. We have 10
participants .They are the students of
10th form. Now let`s enjoy our game.
For each right answer the participant
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I-round. Introd
ucing themselves.

II round. BaigaБәйге

gets 10 scores in rounds. After each
round the participants whose scores are
low should leave the game. After all
there must stay 2 participants with high
scores and they will compete with
each other and only one of the them
will be a leader of our school among
the 10th form pupils. Let me introduce
our participants:
Bahit Anuar
Dusenbaev Beksultan
Esbolai Galymzhan
Sholanov Dastan
Kairatkyzy Alima
Bermaganbet Alina
Erimbet Alihan
Orazov Nurzhan
Kalzhanova Gulaiym
Nurseitova Aruzhan
The members of jury of our
competation are
Барлық сайыскерлерге сайыс
алаңында тек сәттілік тілей отырып,
1-кезеңді бастаймыз.
The participants tell about
themselvesin English.
Өзін таныстыру- сайыскерлер
өздерін қысқаша ағылшын тілінде
таныстырады. Ең жоғарғы баға
5ұпай. Dear pupils it’s time to check
your knowledge. Dear pupils you must
be very active and polite.
Presentation – The participants
introduce themselves in English . The
highest mark is -5.

7. Where were the Summer Olympic
Games in 2004? Athena
8.«Суқұйғыш” in English?
(aquarius)
9. What is placed on top of a birthday
cake?(Match)
10.London’s seond airport after
Heathrow?
11. Traditional English drink? ( теа)
12. What holiday is selebrated in 31
October in England?
13. A traditional vegetable in
Halloween?
14. Who built the first car? (H. Ford)
15.What is the national flag of the
USA called? (The Stars and Stripes)
16. Who was the first woman Prime
Minister in Britain? (M Thatcher)
17. Verb «to be» in plural form?
18.How many hours of sleep do
weneed?
19.Which country’s national emblem
is a thistle?
20. «Powerful» in comparative form?
21. What countries does Kazakhstan
border on?
III round.
Polyglot

The 2ND level is “Baiga”. The
participants must answer to questions
quickly if who knows the answer raise
your hands, please. For the right
answer – 5points.
“Бәйге” бөлімінде оқушылар
қойылған сұрақтарға тез жауап беру
керек. Әр дұрыс жауапқа 5 ұпай.
1. London’s major airport?
(Heathrow)
2. Which canyon’s beauty of
Kazakhstan is comparable with the
Grand Canyon in Colorado, North
America?
3. One of the most familiar symbols
of London?
4. Who was the first American
President? When did he become
President of the USA ? (George
Washington became president in
1789)
5. What is the name given to the
official residence of the President of
the USA in Washington ?(The White
House)
6. What are the smallest countries in
the world?
---15 --

The 3rd level is “Polyglot”. The
participants must give Kazakh,
Russian equivalents of English
proverbs.
3-тур “Полиглот”бұл бөлімде
ойыншылар ағылшын тіліндегі
мақалдардың қазақ және орыс
тілдеріндегі еквиваленттерін тауып
айтады.
Knowledge is power ( Күш
білімде)
Iaughter is the best medicine.
( Kөңілдінің лүллісі жанға дауа)
A friend in need is a friend
indeed . (Досты басыңа іс түскенде
білерсің)
Better late than never.( Ештен
кеш жақсы)
All that glitters is nоt gold.
(Жылтырағанның бәрі алтын емес)
A burnt child dreads the fire.
( Аузы күйген үрлеп ішеді)
A good beginning makes a
good ending.(Басы жақсының соңы
тәтті )
It is never too late to learn.
(Түстік өмірің болса, кештік білім
жи)
The first wealth is health.
( Бірінші байлық - денсаулық)
There is now smoke without
fire. (Жел болмаса, шөптің басы
қозғалмайды)
A tree is known by its fruit.
(Әкесіне қарап ұлын,шешесіне
қарап қызын таны)
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First think, then speak.
( Аңдамай сөйлеген ауырмай өледі)
Where there’s a will, there’s a
way.( Ниетіне қарай іс түзелер)
Better an open enemy than
the false friend. (Жалған достан мың
сақтан, дұшпаныңнан бір сақтан)
Норе is the poor man's bread.
(Үміттінің өз дәулеті өзінде)
A bird may be known by its
songs(Кісіні ісіне қарап таны)
There's no place like home.
( Өз үйім өлең төсегім)
One drop of poison infects the
whole tun of wine.(Бір құмалақ бір
қарын майды шірітеді)
Every thing has its time(Әр
нәрсе өз уақытында)
То kill two birds with one
stone.(Екі қоянды бір оқпен ату)
IV –round.
“Doda”

Choosing the numbers you get
questions, if the answer is right your
score will rise to question mark points.
The participant whose scores are
lower can choose the table.
Бұл бөлім “Дода” деп аталады.
Ойыншыларға Қазақстан тарихы,
география пәндері бойынша
сұрақтар қойылады? Жауап дұрыс
болған жағдайда сұрақ таңбасына
қарай ұпай беріледі
1.What is the largest city of
Kazakhstan? The largest city of
Kazakhstan is Almaty
The largest city of Kazakhstan is
Almaty
2. Kazakhstan was established as the
Republic of Kazakhstan in ……..:
December 1991
3.When did Zheltoksan riot take place
in Kazakhstan?
December, 1986
4.Kokshetau is famous for : pine
forests and high mountaines
5.What river flows through the
western portion of Kazakhstan to the
Caspian Sea? (The Ural River)
6. When did the capital of our country
move from Almaty to Akmola?
in 1998
7. The first capital of Kazakhstan?
Kyzylorda
8.The Kazakhstan’s second largest city
is Karaganda
9.Eating in the morning is called
what? breakfast
10. What color are the foliage leaves
in autumn?

V round “
Zhorga ”

In our last leavel participants must
quickly find words
5 бөлім бізде жорға деп аталады,
бұл бөлімде ойыншылар адасқан
әріптер ішінен бірнеше сөзді
жылдамдықпен тауып, әділ
қазыларға тапсыруы керек.
L
L
L
E
A
R
N
C

VI.End
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O
E
A
N
S
U
E
A

N
A
N
G
P
S
S
N

D
D
G
L
I
S
T
A

O
E
U
A
R
I
R
D

N
R
A
N
I
A
B
A

S
K
G
D
N
M
N
A

F
E
E
T
R
A
I
N

C
O
U
N
T
R
Y
I

C
O
L
O
R
W
X
M

C
A
P
I
T
A
L
A

A
L
M
A
A
T
A
L

Thank you, that’s all of our rounds.
Let’s see our results. The winner of
our competation is ……
My congratulations, I wish you
success and luck. Who knows many
languages that has many keys to the
lock. We wish you be competent and
skilled sspecialists in different fields.
Remember, Live and learn! Dear
teachers and pupils our competation is
over . Good bye!
Осымен бүгінгі сайысымыз
аяқталды, назар аударғандарыңызға
рахмет!
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