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ОҚУШЫЛАРҒА БІЛІМ БЕРУДЕ ЖАҢА ОҚЫТУ
Біздің мектепте 10 мұғалім республикалық пилоттық
ТЕХНОЛОГИЯЛАРЫН ҚОЛДАУ ИННОВАЦИЯЛЫҚ жобаға қатысып, бастауыш сынып, математика, қазақ тілі
БАҒЫТТА ЖҰМЫС ЖАСАУ
жйне әдебиеті , ағылшын тілі, физика, биология, химия
пәндері бойынша электронды оқулықтарды қолдану
Алматы облысы, Қарасай ауданы, Іргелі ауылы
барысында
оқушылардың
сабаққа
деген
"Л.Н.Толстой атындағы орта мектебі" КММ
қызығушылығының күрт артқандығы байқалады.
бастауыш сынып мұғалімі
Сондай ақ мұғалімдерге де өзіне қажетті әдістемелік,
Бекмуханбетова Жанар Конратовна
дидактикалық көмекші құралдары мол екені көрінеді.
Электрондық оқулық-дидактикалық әдіс-тәсілдер мен
Қазіргі заман талабына сай болашақ мұғалімдерді ақпараттық технологиялы қолдануға негізделген түбегейлі
даярлауда электрондық оқулықтар тиімді болып отыр. Оқу жүйе. Электронды оқулықпен оқыту, мұғалімнің
үрдісіне электрондық оқулықтарды пайдаланып қана оқушымен жеке жұмыс істегендей болады. Дәстүрлі
қоймай, оны жасау және пайдалану керек. Осы уақытқа оқытуда кейбір оқушылар түсінбей қалған мат риалды
дейінгі білім беру саласында тек мұғалімнің айтқандарын мұғалімнен қайталап сұрай беруге кейде қысылады, сол
немесе оқулықтарды пайдалану қазіргі заман талабын себепті жаңа тақырыпты дұрыс қабылдай алмауына әкеп
қанағаттандырмай отыр. Сондықтан білім WЕВ соғады. Ал электронды оқулықпен жеке жұмыс істеуінің
оқулықтың қандай екендігі туралы біртұтас ой жоқ. арқасында сол тақырыпты бірнеше қайталап оқуына,
Электрондық оқулық дегеніміз-мультимедиялық оқулық.
тыңдауына, тіпті түсінбеген сөзді бөліп анықтама
Мұғалім үшін электрондық оқулық бұл күнделікті бөлімінен қарауға, сол сөздің түсіндірмесін білуіне, оның
дамытылып отыратын ашық түрдегі әдістемелік жүйе. грамматикалық жасалу жолдарын білуіне көптен-көп
Оны әрбір мұғалімөз педагогикалық тәжірибесінде көмегін тигізеді.
материалдармен толықтыра отырып, ары қарай жетілдіре
Электрондық оқулықтар оқушының білім сапасын
алады.
бақылау жүйесін өзгертуге мүмкіндік жасайды. Дәстүрлі
Оқу материалдарын ұтымды игерудегі электрондық оқытуда әр оқушы оқытушы тарапынан бақылау өте жиі
оқулықтардың
атқаратын рөлі зор. Электрондық болмай қалуы да кездеседі, ал электрондық оқулықтың
оқулықтарда теорилық тақырыптар кеңінен беріліп көмегімен оқыту үрдісінің әр этабын бақылай алады. Тіпті
түсіндіріледі.
кейде тапсырманың дұрыс орындалуын ғана қадағалап
Электрондық оқулық пен оқытудың негізгі мақсаты: қоймай, қате орындаған жағдайда оқулықтың тарауынан,
«Оқыту процесін үздіксіз және толық деңгейін бақылау, керекті тақырыбына немесе қажет ақпарға сілтемелер
срнымен қатар ақпараттық ізденіс қабілетін дамыту». беріп отырады. Бұл оқушы үшін, біріншіден үлкен көмек,
Білім берудің кез келген саласында электрондық жеңілдіктер туғызса, екіншіден, сол материалды
оқулықтарды пайдалану оқушылардың
танымдық автоматты түрде бақылап, әділ бағасын беруге, сол
белсенділігін арттырып қана қоймай, ойлау жүйесін жағдайда барынша мәлімет алуға мүмкіндік жасайды.
қалыптастыруға шығармашылықпен жұмыс істеуге
Сонымен қатар оқушы грамматикалық анықтамаларды
жағдай жасайды.
оқи отырып, білімін тереңдете алады. Міне, осындай
Электрондық оқулық оқушының уақытын үнемдейді, мүмкіндіктердің
барлығы
оқудың
мотивациясын
оқу материалын іздеп отырмай, өтілген және оқушының күшейтеді. Оқушылардың тілге деген қызығушылығын,
ұмытып қалған материалдарын еске түсіруге зор ықпал оқуға деген белсенділігін арттырады. Оқытуды даярлауды
етеді. Электрондық оқулықтарды сабақта пайдалану күшейтуге көп көмегін тигізеді.
кезінде оқушылар бұрын алған білімдерін кеңейтіп, өз
Электронды
оқулықпен
сабақ
бойы
үздіксіз
бетімен шығармашылық жұмыстар орындайды. Әрбір байланыста болғандықтан тілді меңгеруіне де үлкен
оқушы таңдалған тақырып бойынша тапсырмалар мүмкіндіктері бар.
орындап, тестілер шешіп, карталар және схемалармен
жұмыс жасауға дағдыланады.
Электронды оқулықтар оқушылардың:
Мазмұны қиындау бір үлкен тақырыптың бөліктерін
өткенде қосымша бейнехабар және клиптер қажетті
• білім деңгейін тереңдетуге;
элемент
болып
табылады.
Бейнеклиптер
уақыт
• ауызекі
тілде
сөйлей
білу
дағдыларын
масаштабын өзгертуге және көріністерді тез және жай
қалыптастыруға;
түрде көрсетуге пайдалы. Электрондық оқулық таңдап
• Өз бетінше іздену қабілетін қалыптастыруға;
алған хабарды көшіруге мүмкіншілік туғызады. Және ең
• Ойларын дамытуға;
қажет мүмкіндігі аудиохабарлар.
• Сөздік қорларының молаюына ;
Электрондық оқулық арқылы түрлі суреттер,
• тілді
үйренуге
деген
ынтасы
мен
видеокөріністер, дыбыс және музыка тыңдатып көрсетуге
қызығушылығының артуына;
болады. Бұл, әрине, мұғалімнің тақтаға жазып
• сабақта өзін еркін ұстап, өз мүмкіншілігін
түсіндіргенінен әлдеқайда тиімді, әрі әсерлі. Меңгерілуі
кеңінен пайдалана алуына;
қиын сабақтарды компьютердің көмегімен оқушыларға
•
өз ісіне талдау жасай алуына көптен-көп көмегін
ұғындырса, жаңа тақырыпқа деген баланың құштарлығы
тигізеді.
оянады.
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самостоятельной жизни, не в состоянии планировать свое
будущее, живут только одним днем, болезненно
переживают свою ненужность, они привыкли жить по
Воспитатель КГУ «Детский дом для детей с ОВР»
указке. Многие из них воруют, бродяжничают, ведут себя
Управления образования Карагандинской области
нарочито грубо.
Баулекова Сауле Раймбековна
«Трудные дети» в силу своих личностных и
поведенческих особенностей более других детей
«Дети - это наше будущее, наша старость. Правильное нуждаются в особом подходе при работе с ними. Поэтому
воспитание – это наша счастливая старость, плохое
главная задача педагогов направить все совместные
воспитание- это наше будущее горе, это наши слёзы,
усилия на подавление стремления к негативному
наша вина перед другими людьми, перед всей страной»
поведению, постоянная поддержка и стимулирование
В.Сухомлинский. позитивного поведения. Одним из наиболее важных
аспектов работы с данной категорией детей является
Воспитание
—
это
комплексная
социально- индивидуальный подход.
педагогическая технология, поддерживающая развитие
человека и общества в целом, содействующая решению
Это, прежде всего:
стоящих перед ними проблем.
- учет психологических особенностей личности.
Воспитание
ориентировано
на
достижение
- учет жизненной ситуации и степени педагогической
определенного идеала, т.е. того образа человека, который запущенности.
имеет приоритетное значение для общества в конкретно- установление психологического контакта с
исторических, социокультурных условиях жизни.
подростком.
Процесс воспитания детей, выпускников детского
дома отличается от детей, живущих в социуме.
Отношения педагогов с воспитанниками должны
Выпускники интернатных учреждений являются одной из основываться на принципах взаимного равенства,
самых уязвимых групп населения. Положение данной уважения к личности и доверия. Иначе возникает барьер
категории детей, усугубляется низким уровнем отчуждения и неприязни между педагогом и ребенком.
образования и культуры, недостаточным опытом жизни в
Основными
условиями
осуществления
открытом социуме.
индивидуального подхода к «трудным детям» являются
В современных условиях возрастает количество детей, любовь к детям, вера в возможность их исправления и
оставшихся без попечения родителей, детей, имеющих соблюдение
принципов
педагогической
этики.
недостатки в психическом и физическом развитии, детей с Воспитателям и педагогам необходимо делать акцент на
отклонениями в поведении, а также число неполных, стимулировании самопознания, самовоспитания и
малоимущих семей. То есть растет число детей, которые самоопределения «трудных детей». Главное условие
относятся к «группе риска».
работы с такими детьми - высокая культура общения и
Дети с отклонениями в поведении, совершающие педагогический такт, терпение и вера в ребёнка.
системы
поступков
или
отдельные
поступки,
противоречащие принятым в обществе правовым или
В реализации личностно – ориентированного подхода
нравственным нормам, это дети «Группы риска», так можно выделить следующие особенности его применения
называемые «трудные дети». «Трудные дети» - это к «трудным» детям:
подростки, которые характеризуются «девиантным» и
«асоциальным»
поведением.
Под
«трудными»
1. Видеть в каждом ребёнке уникальную личность,
понимаются дети, нарушения поведения которых уважать ее, понимать, принимать. (любить и уважать
затруднительно исправить, корректировать. Они особенно «трудных» детей сложнее, чем хороших детей, но любовь
нуждаются в индивидуальном подходе со стороны и забота им нужна больше, чем хорошим детям)
педагогов. Причиной попадания в группу риска» является
2. Создавать такую обстановку общения, труда, в
психические заболевание, склонность к бродяжничеству.
которой каждый ребёнок чувствовал бы себя личностью,
Для того чтобы подросток развивался нормально, ощущал внимание лично к нему (предоставлять
необходимо, чтобы окружающие его условия этому «трудным» возможность проявлять себя с положительной
способствовали – необходимы устроенный быт, стороны, компенсировать его недостатки выявлением
полноценное питание, общение со сверстниками, положительных сторон).
принятие окружающих.
3. Исключить принуждение, всякое выделение
В интернатном учреждении ребенок постоянно недостатков (нельзя угрожать, вспоминать прошлые
общается с одной и той же группой сверстников, что грехи, брать обещания, которые он может не выполнить).
создает приятельские, ближе к родственным отношения. С
4. Организовать атмосферу успеха, помогать детям
одной стороны, это хорошо, но в тоже время препятствует учиться, обретать уверенность в себе (не скупиться на
развитию навыков общения с незнакомыми людьми. Они поощрения и похвалу).
напряжены
со
взрослыми,
демонстрируют
5. Учить их видеть личность в себе и окружающих.
потребительские к ним отношения, постоянно требуют
6. Не упустить время, помочь вовремя.
решения своих проблем. Это объясняется тем, что их
нормальные отношения с первыми в их жизни взрослыми
Педагогических приемов может быть бесконечное
были нарушены. Воспитанники уходят из интерната в множество. Каждая ситуация рождает новые приемы,
подростковом возрасте. Они не подготовлены к каждый педагог из множества приемов использует те,
МЕТОДИКА РАБОТЫ С ТРУДНЫМИ ДЕТЬМИ
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которые соответствуют его индивидуальному стилю.
Прием, который подходит одному ребёнку, может быть
неприемлем для другого.
Предупреждение и преодоление трудности в
воспитании - целостный процесс, осуществляемый в
рамках системного подхода. Он предполагает включение
ребёнка в социальные и внутриколлективные отношения,
в систему ответственных зависимостей с обществом и
коллективом, привлечение «трудного» к социально
ценной деятельности с учётом имеющихся у него
положительных
качеств,
сил
и
способностей,
нормализацию и регуляцию отношений воспитателей и
воспитуемых, использование всех положительных
возможностей
общественности,
создание
единых
педагогических позиций по отношению к «трудным»
детям, формирование объективной самооценки, обучение
методики самостимуляции положительного поведения.
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11. Дети с девиантным поведением: Психологопедагогическая реабилитация и коррекция. -- М., 1992.
12. Сафронова Т.Я., Цымбал Е.И., Ярославцева Н.Д.,
Олиференко Л.Я. Реабилитация детей в приюте//
Сафронова Т.Я., Цымбал Е.И., Ярославцева Н.Д.,
Олиференко Л.Я. -М., 1995
13. Проблемы, методика и опыт социальной реабилитации
детей и подростков в современных условиях. -- М., 1994.
14. Под ред. С. В. Березина. Пути и методы
предупреждения
подростковой
и
юношеской
наркомании // Под ред. С. В. Березина. -- Самара, 1999.15.
Социальная дезадаптация: Нарушение поведения у детей
и подростков. -- М., 1996.

Батыс Қазақстан облысы, Орал қаласы А.Тайманов
атындағы 34 мектеп-гимназиясының бастауыш сынып
мұғалімі Лукпанова Лайлим Сериковна
Пән: Математика
Ұзақ мерзімі жоспар
бөлімі꞉
Бөлімше꞉
Күні:

3.Геометрия элементтері
3.1 Геометриялық
фигуралар және олардың
жіктелуі.

Қатысқандар саны:22
Қатыспағандар саны:

Сынып:1
Осы сабақта қол
жеткізілетін оқу
мақсаттары (оқу
бағдарламасына
сілтеме)

1.3.1.2 жазық фигураларды
(үшбұрыш,дөңгелек,шаршы,тіктөр
тбұрыш) және кеңістік
фигураларды(куб,шар,цилиндр,кон
ус,пирамида,тіктөртбұрышты,
параллелепипед)тану және
қоршаған ортадағы заттармен
сәйкестендіру

Сабақ
мақсаттары

1. Кeңiстiк фигураларын атайды.
2. Кеңістік фигураларын
ажыратады,кеңістік пішіндерді
қоршаған ортаның заттарымен
сәйкестендіреді.
3. Кеңістік фигураларын
модельдейді.

Бағалау
критерийлері

1.
Кeңiстiк
дeнeлeрiн
aжыpaтaды
2.
Кeңiстiк фигураларын
қоршaғaн opтaдa ұқcac
фигypaлaрды cәйкecтiндiрeдi

Тілдік
мақсаттар

Пәнге
тән
лексика
мен
терминология꞉
Кеңістік пішіндер, үш өлшемді
форма,
шар,
цилиндр,конус,пирамида,
призма,куб.
Диалог пен жазу үшін пайдалы
сөздер мен тіркестер꞉
Талқылау сұрақтары:
-Кeңiстiк
фигyрaлaрдың
aйыpмaшылықтaрын aтa.
-Кеңістік фигураларға не жатады?
-Кеңістік фигуралардың қайсысы
домалайды?
-Неліктен?
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Құндылықтард
ы дарыту

Пәнаралық
байланыстар

Ынтымақтастық
құндылықтарын дарыту
Ынтымақтастық – топтық жұмыс
және жұптық.
Ашықтық – топтық, жеке, жұптық
жұмыста өз ойын еркін айту.
Қазақстандық патриотизм және
азаматтық
жауапкершілік
құндылықтарын дарыту НұрCұлтан қаласындағы бейресми
нышандарын, «Бәйтерек», «Хан
шатыр»,
«Жеті
бөшке»т.б
кеңістіктегі ғимараттарды кеңістік
фигураларымен сәйкестендіреді.
Көркем еңбек-кеңістік
геометриялық пішіндерді
пайдаланып, мазмұнды
композиция құрастырып,
мүсіндейді.
Дене шынықтыру-дене қимыл
қозғалыс динамикалық үзілісте
байланысады.
Дүниетану-айналадағы қоршаған
ортадағы
суреттермен
байланыстырады.

Бастапқы білім

Кесінді және сынық сызық
Фигуралардың атауын біледі.

Сабақтың
жоспар
ланған
кезеңдері

Сабақта жоспарланған ісәрекет

Сабақтың
басы

«Өрмекші торы» тренингі
Шарты: Оқушылар ортаға
дөңгелетіп тұрғызып,басында
добы бар жіпті
пайдаланамыз.Допты кезкелген оқушыға лақтырғанда
ұтып алған оқушы
тілегін,бүгінгі күнге сәттілігін
айтуы керек.Солай барлық
оқушылар айналдыра айтып
шығады,сонда өрмекші торы
пайда болады.
Мақсат: Оқушының
қасындағы сыныптастарына
жақсы тілектерін айта
отырып, көңіл-күйлерін
көтеру.
Ұ «Ширату».
Оқушыларды
ортаға
шақырып,шаттық
шеңберін
құрып, түрлі-түсті ленталар
арқылы
3
топқа
бөліп
отырғызамын.
1-топ: «Цилиндр»

Топқа бөлу
әдісі꞉/
түрлі-түсті
ленталар
арқылы/

3мин

Сабақтың
ортасы
5 мин

Сабақ барысы

2мин

2-топ: «Конус»
3-топ: «Шар»
• Балалар сіздердің
алдарыңызда бір фигураның
пішіні бар пазлдар жатыр.Сол
пазлды құрастырғанда бір
геометриялық пішін шығады.
• Бұл геометриялық
пішіннің қандай ерекшелігі
бар?
• Ол неге ұқсайды?
• Осы пішін тәрізді қандай
заттарды білеміз?
Осы жерде сабақтың мақсаты
ашылады.
Сабақтың мақсаты:
-Бүгінгі сабағымыз
кеңістік
фигураларды(куб,шар,цили
ндр,конус,пирамида,тіктөрт
бұрышты параллелепипед)
фигураларды тану және
қоршаған ортадағы
заттармен сәйкестендіреміз.

Ресурст
ар

Әртүрлі
түсті
лентала
р
Топқа
бөлінеді

2мин
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МТ. «Болжау» әдісі.
-Балалар бүгін біз кеңістік
фигураларымен
танысамыз.Сондықтан мен
қазір сендердің алдарыңызға
мынандай кеңістік
фигураларын беремін. Әр
топқа цилиндр, конус,
пирамида, шар және текше
кеңістік фигураларын таратып
беру. Сол фигураларды
топтың ішіндегі әрбір оқушы
қарап, көріп зерттейміз.Содан
кейін балалар өз
тұжырымдамаларыңды
айтасыздар. Оқушыларға
қолындағы фигураларды
партаның үстінде домалатып
көруді ұсынамын. Цилиндрдің
алға да, артқа да
домалайтынын, конустың тек
айналатынын, шардың барлық
бағытта домалай алатынын, ал
пирамиданың
домаламайтынын байқайды.
Оқушылардан неге олай
екенін сұраймын. Жауаптарын
тыңдаймын. Цилиндрдің,
шардың және конустің бүйір
беттері тегіс, ал пирамиданың
домалауына оның қырлары
кедергі келтіретінін
айтқызамын.
-Кеңістік фигураларының
қайсысы домалайды?
-Ал қайсысы домаламайды?

.

Bilimlan
d.kz
сайтына
н
алынды
.
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-Неліктен?
5мин

3мин

2 мин
2 мин

3мин

2 мин

2 мин

2 мин

ҚБ1: «Білезік» әдісі
- мұғалімнің бақылауымен
оқушылардың орындаған
жұмыстары қолдарына түрлітүсті білезік кигізу арқылы
бағаланады.

2 мин

«Диалог
және
қолдау
көрсету» бойынша саралау.
( Т).«Үштік» әдісі бойынша.
Ермексаздан, кинетикалық
құм арқылы кеңістік
фигураларды мүсіндеуге
тапсырма беру.
1-топ жұптасып ермексаз
арқылы үлкен және кіші
кубты мүсіндейді.
2-топ жұптасып кинетикалық
құм арқылы бір үлкен және
екі кіші конусты мүсіндейді.
3-топ жұптacып ермексаз
арқылы бір үлкен цилиндр,бір
кіші шар,кинетикалық құмнан
бір үлкен пирамида
мүсіндейді.
Дескриптор꞉
- үлкен және кіші шаршы
құрастырады.
- екі үлкен және бір кіші
үшбұрыш құрастырады.
- бір үлкен,бір кіші
тіктөртбұрыш құрастырады.
ҚБ2 : «Пішіндер»әдісімен
бағалау.
Жауап берген оқушыларға
«Жарайсың», «Жақсы»,
«Мақсатқа ұмтыл!»
сөздеріне сәйкес пішіндермен
бағалау.
Жарайсың!
Жақсы!
Мақсатқа
ұмтыл!
(Ө). Дәптермен жұмыс.
«Фигураны сәйкестендір»
әдісі.Суретке қара. Кеңістік
фигурасы мен оған сәйкес
атауды сызықпен қос.Көлемді
фигураларды тауып,жасыл
түспен боя.
Дескриптор꞉
-кеңістік фигураны
табады,сызықпен қос.
-көлемді фигураларды
табады,бояйды
Қ.Б3: « Сиқырлы

2 мин

қарындаштарым» әдісі
арқылы дұрыс тапқан
оқушыны бағалау.Пішіннің
бөлігін дәл тапса-жасыл
қарындашпен боя.
(Ұ.) «Динамикалық үзіліс»
«Жаса,көрсет!» әдісі
.Бейнeтaспa
қосылады.Оқушылар
орындарынан
тұрып,бeйнетаспаға қарап
әуенмен қимылды
қайталайды.
(Ж)«Сиқырлы пішін»әдісі.
Суреттегі геометриялық
пішіндері қарап,әрбір
құлтемірде қанша көлемді
фигура барын
анықтап,пішіндер санын
санап нәтижесін жазады.
Неше шар?
Неше пирамида?

Фopмaл
ар мен
геометр
иялық
пiшiндe
рдi
зерттeй
мiз.

Неше цилиндр?
Неше конус?
Неше текше?
Дескриптор:
-геометриялық пішіндерді
анықтайды.
-пішіндер санын анықтайды.
Қ.Б4꞉ «Жалаушалар» әдісі.
Топтар бір-бірін бағалау.
Алдарында үш түсті
жалаушалар жатады. Дұрыс
орындаса - жасыл, аздап
қателессе-сары, бірнеше қате
болса-қызыл жалауды
көтереді.
Тапсырма бойынша саралау.
1.Қолдауды көп қажет ететін
оқушылар: «Бір рет
ойлан,бөліс» әдісі. Кеңістік
пішіндерді атайды,суретін
салады.

Жұмыс
дәптері
53-бет

www.for
chel.ru

Дескриптор:
-кеңістік пішіндерді атайды,
суретін салады.
Қолдауды қажет етпейтін
оқушылар: сәйкестендір»

Құлтемі
---5 --

рдің
пішінде
рін
анықтап
жазады.

Бейнеро
лик
Youtobe
. El.kz
сайты
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әдісі. Өздерін тұратын
қалаларда және басқа да
қалаларда кеңістік
фигураларға ұқсас
ғимараттарды тауып суретін
салу.

Сабақтың
соңы
3мин

Дескриптор:
-кеңістік пішіндерге ұқсас
денелерді табады.
-ғимараттардың суретін
салады.
Қабілетті жоғары
оқушылар.
«Ойлан,құрастыр »әдісі.
Алдарыңда жатқан кеністік
пішіндерден бір бейне
құрастыру.
Дескриптор - кенiстiк
пiшiндердi анықтап, бiрнеше
пiшiндердi пайдаланып
бәйтерек,зымыран,жол
тегістейтін көлік
құрастырады.
Қалыпастыру бағалауға
арналған тапсырма꞉
Бағалау критерий꞉
3.
кеңістік
денелерін
ажыратады
4.
Қоршаған opтaдaн
ұқсас фигураларды
сәйкeстiндірeді
Ойлау дағдыларының
деңгейі꞉
Білу және түсіну
Қолдану
(Ж.)1-тапсырма
Фигуралардың ішінен кеңістік
денелерін тауып, көк түспeн
боя. Фигурaлaрды ата.
Дескриптор - кеңістік
пішіндерді анықтайды;
- кеңістіктік фигураларды
бояйды.
2-тапсырма
Ж.Кeңiстiк фигуралардың
атауын оқы. Оларды суретте
берілген ұқсас заттармен
сәйкeстeндiріп сызады.
Дескриптор
-Кеңістік
фигураларды
атайды.
-кеңістік
фигураларды
атауымен сәйкестендіреді.

Саралау –
оқушыларға
көбірек
қолдау
көрсетуді
қалай
жоспарлайсы
з? Қабілеті
жоғары
оқушыларға
қандай
тапсырмалар
қоюды
жоспарлап
отырсыз?
«Диалог
және қолдау
көрсету»
бойынша
саралау.
2.
( Т).«Үштік»
әдісі
бойынша.
Ермексаздан,
кинетикалық
құм арқылы
кеңістік
фигураларды
мүсіндеуге
әрбір топқа
тапсырма
беру.
Саралаудың
тапсырма
тәсілі
Тапсырма
бойынша
саралау.
1.Қолдауды
көп қажет
ететін
---6 --

(Ж) «Шеринг» әдісі арқылы
тақырып бойынша ойларын
жинақтап,жұпта талқылайды.
-Кеңістік фигуралар қандай
болады?
- Кеңістік фигураларды атай
аласыңдар ма?
- Кеңістік фигураларды
атауымен сәйкестендіре
аламыз ба?
Рефлексия «Шартты
белгілер»
Тапсырмаларды сәтті
орындадым
Аз ғана қиындық
Орындау қиын, көмек қажет
Бағалау – оқушылардың
материалды меңгеру
деңгейін тексеру
жоспарыңыз?

ҚБ1꞉ «Білезік» әдісі
- мұғалімнің бақылауымен
оқушылардың орындаған
жұмыстары қолдарына
түрлі-түсті білезік кигізу
арқылы бағаланады.
ҚБ2 : «Пішіндер»әдісімен
бағалау.
Жауап берген оқушыларға
«Жарайсың», «Жақсы»,
«Мақсатқа ұмтыл!»
сөздеріне сәйкес
пішіндермен бағалау
Жарайсың!
Жақсы!
Мақсатқа ұмтыл!
Қ.Б3: « Сиқырлы
қарындаштарым» әдісі
арқылы дұрыс тапқан
оқушыны бағалау.Пішіннің
бөлігін дәл тапса,жасыл
қарындашпен боя.
Қ.Б4 «Жалаушалар» әдісі.
Топтар бір-бірін бағалау.
Алдарында үш түсті
жалаушалар жатады. Дұрыс

Денсау
лық
және
қауіпсіз
дік
техник
асыны
ң
сақтал
уы

«Динам
икалы
қ
үзіліс»
кезінде
оқушыл
ар дене
қимылд
арына
сергіту
жасау
барысы
нда
денелер
ін
шынық
тырады.
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оқушылар:
«Бір рет
ойлан,бөліс»
әдісі. Кеңістік
пішіндерді
атайды,суреті
н салады.

орындаса - жасыл, аздап
қателессе-сары, бірнеше
қате болса-қызыл жалауды
көтереді.

2.Қолдауды
қажет
етпейтін
оқушылар:
сәйкестендір
» әдісі.
Өздерін
тұратын
қалаларда
және басқа да
қалаларда
кеңістік
фигураларға
ұқсас
ғимараттарды
тауып суретін
салады.

Тапсырмаларды сәтті
орындадым

3.Қабілетті
жоғары
оқушылар.
«Ойлан,құра
стыр »әдісі.
Оқушылар
алдарыңда
жатқан
бiрнеше
пiшiндердi
пайдаланып,б
әйтерек,зымы
ран,жол
тегістейтін
көліктерін
құрастырады.

Рефлексия «Шартты
белгілер»

Аз ғана қиындық

Раздел
долгосрочного
плана: Раздел
5.3В: Десятичные
дроби и действия
над ними.

Школа:
Узункольская
ОСОШ
Класс: 5 б

Дата:15.02

ФИО учителя:
Урынбаева
Айнагуль
Ибрагимовна.

Тема урока:

Орындау қиын, көмек қажет

Решение задач .
Умножение
десятичных дробей.

Тип урока:

Закрепление новой
темы

Цели обучения,
которые
достигаются на
данном уроке
(ссылка на
учебную
программу)

5.1.2.28. выполнять
умножение
десятичной дроби на
десятичную дробь

Цели урока:

В
ходе
урока
учащиеся могут:
- умножать
десятичные дроби на
десятичную дробь,
применяя алгоритм
-Применять
изученные правила
при решении задач.
-Анализировать и
использовать
полученные знания в
нестандартных
ситуациях

Критерии
оценивания

1.Знают алгоритм
умножение
десятичной дроби на
десятичную дробь.
2.Применяют
изученные правила
при решении задач.
3.Анализируют и
используют
полученные знания в
нестандартных
ситуациях.

Языковые цели

Формировать
культуру устной речи
вести диалог, делать
выводы и обобщения.
Учащиеся будут:
− выполнять

---7 --
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умножение
десятичных дробей;
− объяснять
алгоритмы
выполнения
умножения
десятичных дробей;
Ключевые слова и
фразы:
Лексика и
терминология,
специфичная для
предмета:
−количество знаков,
отделяемых запятой;
− количество знаков
после запятой;
Стиль языка,
подходящий для
диалога/письма в
классе:
− чтобы умножить
десятичную дробь на
десятичную дробь,
надо перенести
запятую влево на
столько цифр,
сколько…;
− при умножении
десятичных дробей
на десятичную дробь,
надо …
Привитие
ценностей

Через активные
методы обучения
прививать умение
работы в паре ,
формирование
культуры общения,
коммуникативных
навыков, при
оценивании –
честность,
прозрачность.
При выполнении
самостоятельной
работы –
ответственное
отношение,
добросовестность
при выполнении
заданий.

Межпредметные
связи

Внутрипредметные:
Арифметические
действия над
десятичными
дробями.

Предварительны
е знания и

Учащиеся знают
умножение

умения

натуральных чисел,
сложение и
вычитание
десятичных дробей,
умножение
десятичной дроби на
натуральное число.
Ход урока

Этапы
урока
Начало
урока

Середина
урока

Запланированная деятельность на
уроке
I. Мотивационный момент.
Учитель и учащиеся приветствуют друг
друга.
Учитель: Здравствуйте, ребята, садитесь
Психологический настрой:
Здравствуйте!
-Ребята, давайте разложим слово "урок"
по буквам.
У – успех (успех – достижение
поставленных целей)
Р – радость (радость – основная
положительная эмоция)
О – одаренность (одаренность – уровень
развития способностей человека)
К – коллектив ( группа людей,
объединенные совместной
деятельностью)
-Надеюсь, что сегодня на уроке нас ждет
и успех, и радость. И мы, работая в
коллективе, покажем свой уровень
развития способностей.
Не будем тратить время зря, приступим к
работе.
Поэтому призываю принять всем
активное участие в уроке.
Опрос домашнего задания
№680 V первого – 16,2км/ч
V второго -17 км/ч
t =1,5ч
S- ?км
Решение
1)16,2*1,5=24,3км
2)17*1,5=25,5км
3)24,3+25,5=49,8км
Ответ S- 49,8 км
Проверяют правильность решения
домашнего задания по ключу.
Самооценивание
Переход к теме урока.
Устный счёт
Найдите ответ каждого выражения и
заполните таблицу. Вы прочитаете цели
урока.
а
32,4
11,2
23,1
в
0,2
0,03
0,3
а*в
Совместно с учащимися определить цели

---8 --
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Конец
урока

урока
Целеполагание
и
представление
критериев успешности: Сегодня на
уроке мы закрепим навыки умножение
десятичных дробей.
ФО: похвала учителя
Индивидуальная работа
Задание 1 Решите уравнение
1)х:2,4=6,3
2)х:3,6=3,2
3)х:2,51=3,4
4)х:1,4=3,21
Дескриптор: Обучающийся:
-правильно находит неизвестное;
- умножает десятичные дроби
-знает алгоритм умножение десятичной
дроби на десятичную дробь.
Стратегия «Думай сам.
Поделись в паре».
Работа в парах
Работа со сборником задач №413(2,3)
2)18,73*8,3-2,4*6,85
3)4,28*15,6+1,3*2,8
Дескриптор: Обучающийся:
- знает порядок действий;
- умножает десятичные дроби
-знает алгоритм умножение десятичной
дроби на десятичную дробь;
- выполняет сложение и вычитание
десятичных дробей;
- знает алгоритм сложение и вычитание
десятичных дробей.
Физминутка. Вы, ребята, все устали.
Много думали, считали.
Отдохнуть уже пора!
Физминутка тут – «Ура!».
Игра «Кто быстрее» Ребята составляют
слова по буквам поменявшими местами.
1)мунжеоеин 2) седитянчые дориб
3)лосжнеи 4) рвуаеинен
5)тичвыание
Работа с учебником
№679
Дескриптор: Обучающийся:
-правильно сформулировал вопрос;
- находит длину прямоугольника;
- умножает десятичные дроби
-знает алгоритм умножение десятичной
дроби на десятичную дробь.
Стратегия «Исправь ошибку»
Один ученик очень торопился при
выполнении заданий. На доске вы видите
его решение. Проверьте, всё ли он
правильно
сделал.
(На
ИД
демонстрируется решение с ошибками)
Учащиеся
сверяют
решение,
представленное на ИД, с решениями в
тетрадях, находят и комментируют
ошибки.
Работа выполняется на скорость
ФО: похвала учителя
---9 --

Задание на дом: № 674
Подведение итогов урока.
Подведем итог урока. Мы сегодня
закрепили тему: Умножение десятичных
дробей.
Учитель предлагает всем оценить свою
работу.
- Что мы с вами повторили?
- Какие выводы вы сделали после этого
урока?
Ребята как вы думаете мы достигли цели
урока?
Рефлексия
Лист самооценки Ф.И ученика
Вид работы
1) Знаю алгоритм умножение десятичной
дроби на десятичную дробь.
2)Применяю алгоритм умножение
десятичной дроби на десятичную дробь.
3) Применяю изученные правила при
решении задач.
4)Могу находить площадь прямоугольника
5) знаю выполнять порядок действий
Благодарю всех за сотрудничество,
спасибо, ребята, урок окончен
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Город Алматы, № 152 школа-гимназия, преподаватель
английского языка Ногайбаева Гулсара Сейтакыновна

III.Речеваязарядка:Слайд4
T:Finishing school is the beginning of the independent life for
millions of school leavers. Many roads are opened before
План-конспект открытого урока
them: vocational and technical schools, institutes and
по английскому языку в 9-м классе
universities.
I know that choosing a profession is a topical problem for
Tемa: "Job description
you.
Our journalist has interviewed some students from our school
Обучающие цели: а)совершенствование коммуникативных about their plans for the near future. I would like you to watch
умений;
this video right now.
б) увеличение объема знаний по теме;
(Просмотрвидеороликашкольногожурналиста)
в) увеличение объема используемых лексических единиц. The next activity will help us to revise some kinds of jobs and
Развивающие цели: а) развитие навыков аудирования,
professions.
диалогической речи и монологического высказывания по
Now I would like you to name the most prestigious
теме;
professions.
б) развитие лексических и грамматических навыков.
Ps: называют профессии.Слайды 5,6,7
Воспитательные цели: а) воспитание нравственности,
Слайд 8
трудолюбия, культуры общения в коллективной
T:What is the difference between the words Job and
деятельности;
profession?
б) развивать у учащихся самостоятельность мышления;
T:Слайд9, 10Specialists say that the most popular reasons of
в) содействовать профориентации учащихся.
choosing this or that jobs are: prestigious ness, high salary,
Оборудование: учебник и тетрадь, проектор, компьютер,
interesting work, good working conditions, ability of training.
раздаточный материал по теме.
The last place takes the advice of parents or friends.
ХОД УРОКА
T:Слайд11 ,12All professions require definite traits of
I.Орг. Момент Приветствие, постановка задач и
character. What personal and professional qualities do you
объяснение темы.
need to get this or that job?
Good afternoon, children. Sit down, please. I am glad to see
Name them.
you. How are you?
Ps:Well-educated, ability to work to tight deadlines,
Ps: Good afternoon. We are glad to see you too.
imaginative, well-organized, teamwork skills, creative,
What date is today? Who is absent? I am on duty today. Today telephone skills, competent, responsible, persistent. confident,
is the 20 th of March. All are present today.
patient, honest, tolerant, competent, sociable, , brave, modest,
T: Let’s start our lesson. Please look at the screen. I would
friendly, hard-working, generous, practical, career-minded
like you to listen to this song. What is this song about? Try to IV.Развитие умений в говорении по теме.
guess what topic of our lesson is.
T: Choosing your future profession is not a simple matter, but
Ps:Thissong is about professions.
a very important one and nobody else can do it for you. What
T:Today at our lesson we are going to speak about choosing
should we take into consideration while choosing a
your future professions, professional skills, watch videos
profession?
about the job interview, read and translate. The topic of our
Let’s play a psychological game which is called a «Hot Chair»
lesson is«The job of your dream. Choosing a profession»
The game is very simple. One of you will sit down on the
It is time for you to travel in the world of different professions chair; the others will speak honestly about his or her traits of
and to find out which of them will be top in the nearest future. character. After all one of you will be psychologist and she
I wish you to be brave and active during our lesson.
gives her some peaces of advice about choosing a profession.
II .Фонетическаязарядка: T:First of all I would like you to
revise the lexical material to the topic. Please Sara, will you
Ps:I think you are…
go to the blackboard and read these words aloud. Now listen
In my opinion you are…
and repeat after her.
As far as I know you are…
To be honest you are..

to apply for a job resume
Let’s listen to the psychologist`s advice how to look and feel

good job conditions highly-paid job
confident and what profession to choose.

a salary prestigious
Psychologist:You should choose the profession of a teacher.

work experience generous
This kind of job requires love to children and ability to

to hire somebody hard-working
explain.

an application determined
T:What do you want to be?

an employer confident
T:What are your plans for the near future?

to go through a job interview creative
What do you want to be?

to promote serious
Why have you chosen this kind of profession?

an employment agency tolerant
What do you like to do?

a strength honest
Ps:I haven’t decided yet. But I still have time to think and to

a weakness well-educated
choose.

permanent traits of character
T: I offer you Questionnaire to make right decision about the

to be responsible for personal and professional
profession now. Please open your exercise books and put
qualities
down the date. All professions and occupations are divided
---10 --
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into 5 types according to the character of work: man-man,
man-machines, man-symbols, man-object of art and mannature.
You must fill up the Questionnaire.
The task for you is to put + and – to each expression.
1a. to care of animals.
1b. to work with machines.
2a. to care of sick people
2b. to make schemes..
3a. to watch quality of figures
3b. to watch the plants
4a. to process materials (a tree, a fabric, plastic)
4b. to sell or advertise goods
5a. to discuss scientific articles or books
5b.to discuss books, plays or concerts
6a to grow farm animals
6b.to train somebody in sport or labor skills
7a. to copy pictures
7b. to grow plants
8a.to look for and explain an information
8b. to prepare concerts plays
9a. to repair clothes, houses
9b. to correct mistakes in texts and pictures
10a. to treat animals
10b. to do counts
11a. to make new kinds of plants
11b. to design new kinds of things
12a. to solve difficult situations
12b. to check up, to make in order tables and schemes
13a. to watch the work clubs
13b. to watch microbes
14a. to watch the work of medical machines
14b. to treat people
15a. to give a detailed description of experiments
15b. to describe different events
16a. to do medical tests in a hospital
16b. to talk to sick people
17a. to paint walls or things
17b. to build houses or machines
18a. to organize trips and excursions
18b. to take part in plays or concerts
19a. to make a thing according to the working drawing
19b. to make working drawings
20a. to treat plants or trees
20b. to type

V.Физминутка.I see you tired. Let’s have a rest with funny
students from China.
T:After graduating from the University you are not students
any longer. You are young specialists. What do you do next?
Ps: Look for a job.
We apply for a job.
T: When you apply for a job you may need to provide a
resume which gives the employer important information about
you. Have a look at the screen and watch a video about the job
interview.
VI.Работастекстом.
T:What do think about their future professions our main
characters of this textbook?
( читают, слова проверяют, переводят)
VII. Заключительный этап урока :
T:What have we done today? We have listened and discussed
our interesting theme. I believe this lesson was useful and
interesting for you, and I believe you are sure to make a right
choice of your future profession. I wish you to find yourselves
in this world, be kind, be honest, be noble everywhere and in
everything. And your marks please… Your home task for the
next lesson is to write an essay “My future profession”.
*******
Ақтөбе облысы Темір ауданы Сарыкөл жалпы орта
білім беретін мектебінің бастауыш сынып мұғалімі
Табынбаева Райхан Асауовна
Пәні: математика Сыныбы: 2
Сабақтың тақырыбы: Өткенді бекіту
Сабақтың мақсаты: Көбейту және бөлу амалдары
туралы, осы амалдардың мәнін ашатын есептер туралы
білімдерін жинақтау және жүйелендіру.
САБАҚ БАРЫСЫ:

T:Well, I think it’s high time to discuss your questionnaire and
see the results. Let’s count your a, b .Who belongs to the types
: man –man, man-technology ,man-nature, man-symbols
,man-object of art.
I hope the information that has been presented will help you
do the next activity. Imagine that you have a friend who hasn’t
made up his mind about his future career and asks you for a
piece of advice. Please, take into consideration the qualities
and the traits of the character. Fortunately, there are a lot of
people you can turn to for advice and help in making your
decision. At most schools, there are teachers who are
professionally qualified to counsel you and to give detailed
information about job qualifications. And you can talk over
your ideas with family members and friends who are always
ready to listen and to offer suggestions.

Сабақтың
жоспарланған
кезеңдері

Сабақтағы жоспарланған
іс-әрекет
Сыныпта ынтымақтастық
атмосферасын
қалыптастыру.
Психологиялық дайындық.
Математика керек әр күнге
Математика қажет өмірде
Математиканы оқимыз
Миымызға тоқимыз

Топқа
бөлу
2, 3, 4
көбейту
кестелері
арқылы
топқа
бөлінеді

Сабақтың
басы

Ой қозғау
« Дартс»ойыны арқылы
көбейту кестесін еске
түсіру

Кестені
толтырад
ы

Сабақтың
ортасы

1.Оқушылардың ойларын
шоғырландыру үшін:
Жедел SMS топтық жұмыс
1 топ Шаршының периметрі
24 .
Оның ауданын
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Сабақтың
соңы

Кері
байланыс
«Рефлексия
лық нысана
Үйге
тапсырма

табу
2 топ 3- ке бөлінетін
сандарды теріп жазу ( 18 24
21 12 14 28 6 8)
3 топ Өрнекті соңғы
орындалатын амал
таңбасымен және нәтижесін
байланыстырып сыз.
3.Оқулықпен жұмыс.
Оқушылардың қарқынын,
қабілеттерін ескере отырып,
жеңілден күрделіге бойынша
тапсырмалар .
А деңгей - №5
В деңгей - №3
С деңгей -№1
Сергіту сәті
Үш тілділікті қолдау
мақсатында санай отырып,
қолды, иықты, аяқты
түйістіру
Сандарды ретімен қазақшаорысша-ағылшынша үш
тілде айта отырып,
орындайды
«Дұрыс және дұрыс емес
пайымдау». Жеке жұмыс
Жасыл дұрыс,қызыл
жоқ,сары түсінбедім
Алдымен көбейту н\е бөлу
содан кейін қосу н\е азайту
37+12:6
Алдымен сол жақтан оңға
қарай 27+6-3
Амалдар сол жақтан оңға
қарай орындалады.
12:6*3
«Сен және мен».
Жұптық жұмыс
1-жұпқа:
1 жүзд.7ондық.8бірлікті 4
есе арттыр
8жүзд.1онд.6бірл. 6 есе
кеміт
2-жұпқа:
7 жүзд.1онд.2бірл. 4 есе
кеміт
1жүзд.3онд.9бірл. 7 есе
арттыр

математикалық
сауаттылықты дамыту үшін
өмірдегі қолданыс орнын
анықтау

жасырыл
ған
тапсырма
ларды
орындау

Қол, иық,
аяқ
моторика
сын
дамыту
жаттығул
арын
орындайд
ы.

Оқушыла
р дұрыс
қатесін
белгілер
арқылы
көрсету
керек.

Қызықты
болды
Жаңа
нәрсе
білдім
Белсене
қатыстым
Түсінікті
болды
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