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КӨЖЕ– ҚАЗАҚ
ТАҒАМЫНЫҢ
ҰЛТТЫҚ
ҚҰНДЫЛЫҒЫ
Қостанай облысы,
Аманкелді ауданы, Үрпек
ауылы, Жаңа ауыл жалпы
білім беретін орта
мектебінің 7 «Ә» сынып
оқушысы Бейсен Ұлпан
Думанқызы
Ғылыми жетекшісі: Тарих пәнінің мұғалімі
Байдилдина Айгул Галимухановна
Бағыты: Этномәденитану
Қазіргі кезде дүкен сөрелерінде "Таң" деп аталатын
сусын толып тұр. Сыртында "армян ұлтының сусыны" деп
көрсетілген. Бірақ аптап ыстықта шөліңді қандыратын
сусынды негізі қазақтар істеген. Ертеден келе жатқан
көжені әлі күнге дейін аналарымыз бар.
Анам Мархаббат әкем шөлдемесін деп қысы-жазы
көжені әзірлеуді үзген емес. Анам айтып отырады: «Келін
болып түскеннен бері бие сауып, күбі пістік. Енем ерте
жасында өмірден озды. Өмірінің соңғы сәтінде маған
"Күбіні қаңсытпа" деген еді. Сол аманат күні бүгінге
дейін жадымда» - деп айтып отырады. Анам үнемі көже
істеп, ашытып отырады.
Біздің үйде қара күбінің қадірі ерекше. Бар береке де
өзінде болса керек. 15 литрлік күбі бұл отбасымен бірге
жасасып келеді. Міне, биыл акем мен анам отау құрғалы
20 жыл болыпты. Күбіміздің іші майлы, берекелі болды, –
дейді анам. Расымен де, осы жылдар ішінде ішінен ақ
үзілген емес. Шаңыраққа келімді-кетімді кісінің бәрі де
анамыздың балдай сусынынан дәм татып кетеді. Қымызға
бергісіз көженің дәмі ерекше.
Әкеме даладан тобылғы алдырып, күбінің ішін айына
бір-екі рет ыстап алады. Сонда көженің дәмі арта түседі
ғой, шіркін. Бірақ мұндайды көрмегендер "әпке ,
мынаның ішіндегі қап-қара жүзіп жүрген не?" деп
түсінбей
тыжырынып
жатқаны.
Күбі
ыстаудың
қаншалықты пайдалы екенін қайдан білсін?
"Егер әр келіншек үзбей осы көжені істеп тұрса,
балалар дүкеннің неше түрлі химиялық қоспалармен
жасалған тәтті сусындарын ішпей, шөлін көжемен-ақ
қандырар еді. Денсаулығы да мықты болып өседі" деп
назын білдіреді Анам.
Көжені дайындау үшін: 10 литр суды (одан азырақ та
алуға болады) қайнатып, оған 1 кесе ұнды суға шайқап,
сүзіп құясыз. Оған 1,5 литр сүт құйып, дәміне қарай тұз
салып, бір қайнатып аласыз да суытып қоясыз. Осымен
көжеңіз әзір. Енді салқындаған сусынға ашытқы құйып, 12 күн ашытасыз. Егер ашытқы болмаса, дүкеннің

айранымен де ашытуыңызға болады. Бір ашытып алған
соң, осы дайын көжеден 1,5 литрдай ашытқы қалдырып,
үстіне көже дайындап құйып отырасыз. Осылайша
сусыныңыз дайын болады.
Ұмыт болып бара жатқан осы бір ұлттық
сусынымыздың түрі де көп екен. Оның бір түрі "қара
көже" деп аталады. Ашаршылық заманда жұрт масақ
теріп, диірменге салып, кебегінен көже, ұнынан ботқа
жасап ішкен. "Бір күн ішкен қара көженің қуаты үш күнге
демеу" – деген сөз содан қалған екен. Дәмі ерекше қара
көженің қуаты зор болады. Талқанды тек суға қайнатып
емес, май мен қатық қосып та дайындауға болады.
Аурудан әлсіреп, қалжыраған адамдарға, босанған
келіншектер мен сүзектен бас көтерген науқасқа ішкізіп,
ағзаға қуат жидырған.
Көженің бар сыры оның құрамындағы талқанда болып
тұр. Бидайдың құрамындағы пайдалы элементтер мен Е
дәрумені адам ағзасы үшін аса қажетті екенін ескерсек,
сауықтыратын қасиетінің де дәлелі бар. Сондай-ақ, арпа
мен бидай және күріштің құрамында "лизин" деп
аталатын амин-қышқылы бар. Бұл тері тығыздығының
тегіс-тігін сақтауға, асқазан-ішек жолдарының жұ-мысын
жақсартуға, ми жұмысын арттыруға көмектеседі.
Лизиннің бірқатар вирустарға қарсы күресе алатын
күші және бар. Сары май, құйрық май, сүр май қосып,
босанған келіншектерге ұсынады. Әсіресе, жылқының
майынан жасалған қара көже әлсіреген ағзаны
толықтырып,
күш-қуат
береді.
Жиі
айтылатын
"дисбактериоз" іш қатудың алдын алып, дәрумендер
қорын толықтырады. Міне, енді сіз қара көженің қасиетін
де біле жүретін боласыз!
------------------------------------------------------------------------

Социально-бытовая ориентировка
подростков с ОВР
в условиях дома юношества
Воспитатель КГУ «Детский дом для детей с ОВР»
Управления образования Карагандинской области
Баулекова Сауле Раймбековна
Социальное благополучие человека во многом зависит
от того, как он приспособлен, адаптирован к окружающей
действительности, каковы его самоощущения в ней.
Социально-бытовая ориентировка подростков с
ограниченными возможностями в развитии (ОВР)
существенно затруднена в силу неполноценности их
познавательной
деятельности,
обусловленной
психическим недоразвитием. Такие дети бывают
безынициативны, их эмоции недостаточно яркие, они не
умеют выразить свое эмоциональное состояние,
затрудняются в понимании состояний других людей.
Дети не могут регулировать свое поведение на основе
усвоенных норм и правил, не готовы к волевой регуляции
поведения. В отличие от нормально развивающихся
сверстников, социальное развитие которых происходит в
значительной мере непроизвольно и спонтанно,
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подростки с ОВР не в состоянии самостоятельно
выделить и освоить образцы решения социальных и
бытовых задач.
Под социально-бытовой ориентацией понимается
способ деятельности личности и ее общения с
окружающим, в процессе чего воспитываются привычки,
установки, определяются нормы взаимоотношений в
семье, с родственниками, коллегами по работе, друзьями,
соседями, развиваются умения организовать бытовой
труд, досуг, направлять его на формирование,
удовлетворение духовных запросов и поддержание
здоровья. В контексте формирования личности такого
ребенка социализация возможна лишь при условии
целенаправленного
обучения
и
воспитания,
обеспечивающих их подготовку к самостоятельной
жизни.
С целью совершенствования процесса социализации
детей с ОВР в условиях дома юношеств проводятся
занятия по социально-бытовой ориентировке, как
специальный вид коррекционных занятий, имеющих
практическую направленность, где основное внимание
уделяется социальной адаптации подростков и их
профессионально-трудовой подготовке.
В обучении выделяются два направления:
-первое из них включает формирование у подростков
тех навыков, которые необходимы в повседневной жизни,
в первую очередь в условиях дома юношества;
-второе направление связано с достижением более
отдаленной цели — овладение теми знаниями и
умениями,
которые
потребуются
детям
в
их
самостоятельной жизни.
Социально-бытовая
ориентировка
предполагает
подготовку подростков с ОВР
к успешной
самостоятельной жизни в современных социальноэкономических условиях, формирование у них умений
ориентироваться в различных сферах быта, обследовать
их и планировать свою деятельность в разнообразных
социально-бытовых ситуациях.
Процесс формирования социально – бытовой
компетентности
осуществляется
на
протяжении
длительного времени, требует особых усилий, терпения и
настойчивости со стороны, как самих подростков, так и
педагогов, оказывающих им помощь и поддержку.
За время воспитания и обучения у подростков
необходимо развивать жизненно важные навыки. Это
обязательное условие самостоятельной жизни подростков
с ОВР в коллективе, они должны уметь самостоятельно
себя обслуживать, выполнять в быту и на производстве
простую работу.
Занятия проводятся
индивидуально или в малых
группах, в связи, с чем подросток получает возможность
взаимодействия и общения со сверстниками, и приучается
к обучению в коллективе.
Процесс воспитания и обучения подростков должен
содействовать их всестороннему развитию. Целями
коррекционно-воспитательной работы с подростками с
ОВР, в конечном счете, является их адаптация,
трудоустройство и дальнейшее приспособление к жизни.
Достижение поставленных целей обеспечивается
решением основных задач:
-совершенствование мелкой моторики, закрепление
простейших качественных связей и зависимостей,

сенсорных эталонов, простейших операций анализа и
синтеза, навыков классификации и систематизации;
- коррекция эмоционально – волевой сферы,
межличностных отношений и общения;
-совершенствование
навыков
самообслуживания,
личной
гигиены,
хозяйственно-бытовых
навыков,
расширение сферы социально-бытовых контактов;
-формирование представлений о чистоте и порядке в
помещении, на территории дома-юношества;
- широкое использование продуктивных видов
деятельности;
-формирование представлений и знаний о нормах
культуры поведения, накопление соответствующего
опыта;
-обучение адекватным формам социального поведения
в проблемных ситуациях, при социально-бытовых и
микросоциальных контактах соблюдая принятые правила
приличия;
- формирование сотрудничества с близкими людьми;
- перенос нового позитивного опыта в жизненную
практику;
-воспитание позитивных качеств личности;
-воспитание уважительного отношения к труду людей.
Накопление социально-бытовых знаний и умений идет
постепенно, последовательно и систематично. Последнее
предполагает разностороннюю, каждодневную работу.
Обязательным
условием
является
практическая
направленность
социально-бытовой
ориентировки,
вариативность
ее
содержания
и
форм,
учет
индивидуальных
и
типологических
особенностей
подростков с ОВР.
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ТӘРБИЕ БЕРУДЕГІ ОТБАСЫНЫҢ МАҢЫЗЫ
Маңғыстау облысы Ақтау қаласы № 17 орта
мектептің бастауыш сынып мұғалімі
Джанбирова Санжан Адиловна
Отбасы – адам баласының алтын діңгегі. өйткені адам
ең алғаш шыр етіп дүниеге келген сәтінен бастап, осында
ер жетіп, отбасының тәрбиесін алады. Сондықтан да
отбасы – адамзаттың аса қажетті, әрі қасиетті алтын
мектебі. Отбасының адамзат ұрпағына деген ықпалы мен
әсер күшін өмірдегі басқа еш нәрсенің күшімен
салыстыруға болмайтындай. Өйткені ата-ананың балаға
деген тәрбиесінің орнын еш нәрсе толтыра алар емес.
«Ел болам десең, бесігіңді түзе» – деген нақыл сөз
отбасы тәрбиесінің маңызын айқындатып түр емес пе?
Отбасы мүшелерінің жас шамасы әр түрлі болса да,
олардың арасында бір-бірімен рухани жақындығы, мақсат
ынтымақтастығы бар.
Шынында, отбасы – ол да бір шағын мемлекет. Әр
мемлекеттің өзіне тән өндірісі мен өнім бөлісі, сыртқы
және ішкі саясаты, кіріс-шығыс бюджеті, қастерлеп
ұстанатын рәміздері, т.б. болатыны сияқты, әр отбасы
болмыс-тіршілігінің де соған ұқсас жақтары бар, оның
жаратылысы да басшылық пен қосшылықты қажет етеді.
Сондықтан отбасының құрылымына зор маңыз беріліп,
мәнін қорғаған, отбасының ар-намысын сақтауға, сырын
шашпауға, мүшелерін бір-біріне қатысты адалдыққа
тәрбиелеген. «Отан отбасынан басталады» деген сөздің
мәнісі де осында.
Ата-ана өз отбасын нығайта отырып, сонымен бірге
оның балағатқа толған мүшелерін үй болуға, өз
шаңырағын көтеруге әзірлеуі басты әрі өте жауапты
міндет болып саналады. Жас отаудың түтіні түзу шығып,
махаббат пен тату-тәттілік, береке-бірлік орын тепкен
жылы ұяға айналуы, босағасы берік, болашағы нұрлы
болуы көбіне-көп жас жұбайлардың үлкен үйде алған
тәрбиесі, көрген өнегесіне байланысты.
«Әрбір баланың мінез құлқы ата - анасының жағымды
іс - әрекетінің үлгі алуы барысында қалыптасады.» деп
Павлов айтпақшы баланың мінез - құлқы өскен ортасына,
көрген тәрбиесіне байланысты қалыптасады. Ата - ана
бала үшін ең бірінші үлгі тұтар адамы, өзін көретін
айнасы. «Ұяда не көрсең, ұшқанда, соны ілерсің»,
«Анасына қарап, қызын ал», - деп, халық бәрін бастан
кешіп, сынақтан өткізгендіктен айтқан. «Ата – ананың
ақылы – қазулы қара жолмен тең» деп Дулат Бабатайұлы
айтпақшы ата – ана баласының түйсігіне қандай іс салса,
бала сол жолмен жүре беретіні белгілі.
Хан ордасы, салтанатты сарайларда талай күн аунапқунап жатып, өзінің шұрқ тесік құрым киіз лашығына
қайтып оралғанда Жиренше шешен: «Айхай, менің өз
үйім, кең сарайдай боз үйім», - деп, жаны жай тапқан
екен. Бұл аңызда үлкен шындық, терең мән бар. Әркімге,
оның ішінде балаға өз үйінен ыстық, өз үйінен кең де
керемет мекен жер жүзінде жоқ.
Кавказ халықтарында «Нағыз жайлы орын: қылышқа –
қынабы, отқа – ошағы, ер жігітке - өз үйі» – деген тамаша
нақыл бар. Адалдықпен мейірімділік, жауапкершілік пен
кешірімділік те отбасында шын ықылас-пейілменен
баланың көкірегінде орын тебеді. Қазақ отбасында әуелі
әке, содан кейін шеше, бұлар – жанұя мектебінің

ұстаздары болады. Әке мен шешенің баласына қоятын ең
бірінші басты талап-тілектері – баланың «әдепті бала»
болып өсуі. Сондықтан қазақ жанұясы әрдайым: «Әдепті
бол, тәрбиесіздік етпе, көргенсіз болма» деген сияқты
сөздерді балаларының құлағына құйып өсірген.
Тәрбие басы әдептілік деп білген ата-ана әуелі
баласына өздерін сыйлап-құрметтеуді, өзгелерге, әсіресе
үлкендерге, сыпайылық танытуды, ешкімді мұқатпауды
үйреткен. Сонымен қатар, балаларының ер-азамат болып,
халқына еңбек етулерін басты міндет етіп қойған.
«Бала тәрбиесі-бір өнер, өнер болғанда ауыр өнер, жеке
бір ғылым иесі болуды тілейтін өнер. Баланы дұрыс
тәрбиелеу үшін әркімнің өз тәжірибесі жетпейді. Басқа
адамдардың тәжірибесімен танысу керек»,- деп қазақтың
ұлы ақыны, ағартушысы Мағжан Жұмабаев дәл тауып
айтқан. Отбасы – адамзат бесігін тербеткен баланың бас
ұстазы. Ұлтымызда «Ұяда не көрсең, ұшқанда соны
ілерсің» деген дана сөз бар. «Балапан қыран болып ұшу
үшін, оны самғатып ұшыратын ата немесе әке де қыран
болу керек» деп отбасылық тәрбиеге ерекше тоқталған.
Отбасының бала тәрбиесіндегі ролі
• бала тәрбиесінде отбасы ықпалы басқа тәрбиелік
ықпалдарға қарағанда ең басым болып келуі;
• өркениетті, зайырлы, құқықты қоғамныњ азаматын
тәрбиелеуде отбасы мемлекеттің негізгі буыны;
• отбасы – болашақ ұрпақтың бойында ең құнды
адамгершілік қасиеттерді қалыптастыратын қоғамның
ажырамайтын басты тірек – арқауы;
• отбасы – жеке тұлғаны әлеуметтендіру міндетін жүзеге
асырушы. Ол болашақ жас азаматтың дене жетілуіне,
шынығуына, рухани және адами дамуына, ең құнды
жалпы адамзаттық құндылықтарды және ұлттық
рухани байлықты бағалауға, еңбек ету дағдысын
тәрбиелеуге ықпал жасаушы;
• отбасы
бала тәрбиесінде адамзат қоғамының
тарихындағы ғасырлар сынынан мүдірмей өткен
ұлттық дәстүрді жалғастырушы;
• отбасының
әлеуметтік
міндеттерінің
өзегі
тәуелсіздікке ие болған Қазақстан Республикасының
мемлекеттік заңдарын құрметтеп, елжанды азамат
тәрбиелеу;
• отбасы баланың мамандықты еркін және саналы
таңдауына ықпал жасаушы;
• отбасы өзінің ұрпағын болашақ отбасылық өмірге
дайындаушы.
В.А.Сухомлинский «Тек қана ата-аналармен бірге,
жалпы күш-жігерді біріктіру арқасында мұғалімдер
балаларға үлкен адамдық бағыт беруі мүмкін.» дегендей
мұғалімдер балаларға үлкен адамдық бағыт беруі үшін тек
ата-анамен бірігіп жұмыс істеу керек екенін ескерткен. Өз
тәжірибемде тәрбиенің отбасы бағытында «Тәрбиенің ең
тамаша мектебі – отбасы», «Бақытты мекен- отбасы»,
«Оқу мен тәрбие егіз» «Отбасы-алтын діңгек» «Бала
тәрбиесіндегі ата-ананың рөлі мен мектеппен байланысы»
тақырыптарында ата-аналармен бірігіп ата-ана жиналысы
мен тәрбие сағаттар жүргіздім. Отбасының бала
тәрбиесінде алар орны мен маңызы жөнінде пікірталастар
мен баяндамалар жүргіздім. Ата-аналарға балаларының
тамағының тоқтығы мен көңілінің көктігіне қарайтын, құр
асыраушысы рөлінен шығып, ендігі жерде, балаларының
білім алу жолындағы серіктесі болу міндеті тұрғандығын
еске салдым.
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БАСТАУЫШ СЫНЫП ОҚУШЫЛАРЫНЫҢ
ЛОГИКАЛЫҚ ҚАБІЛЕТІН ДАМЫТУ
Маңғыстау облысы, Ақтау қаласы № 17 орта
мектептің бастауыш сынып мұғалімі
Абишева Маржан Бектургановна
Бастауыш сынып оқушыларын оқытудың маңызды
бағытының бірі - логикалықойлауқабілетін дамыту.Осы
процесс қазіргі таңда педагогика саласының өзекті мәселі
болып табылады, оған көптеген оқу бағдарламалары мен
әдістемелік әдебиеттеріндегі зерттеулер дәлел.
Логикалық ойлану қабілетін әр түрлі әдістермен
мектепте, үйде дамытуға болады, бірақ қандай әдістер
тиімді екені, әр-бір мұғалім мен ата–анаға белгісіз.
Баланың жас ерекшеліктеріне, өсу деңгейіне байланысты
логикалық тапсырмалар өзгеріп отырады. Сондықтан
баланың жасына тән емес тапсырмаларды беріп, баланың
ынтасын қашырып алуға, өзіне деген сенімсіздік оянып,
негативті әсер беру мүмкіншілігі де бар. Сондай
себептердің салдарынан, кейде бастауыш сынып
оқушылары логикалық тапсырмаларды орындауға
қиналып жатады.
Бастауыш сынып оқушыларының ойлануының өз
ерекшеліктері бар. Дәл осы кезеңде алдынғы көрнекі –
бейнелі ойлану, сөйлеу-логикалық, түсініктеме түріне
ауысады.
Сондықтан
бастауыш
сыныптарда
оқушылардың логикалық ойлану қабілетін қалыптастыру
өте маңызды. Бастауыш сынып оқушылары үнемі
логикалық тапсырмаларды орындау арқылы, өздерінің
логикалық ойлану қабілетін дамыта алады. Сонымен
мұғалімнің оларға көмегі төмендегідей:
Қоршаған ортамен байланыс жасау;
Дұрыс түсінік қалыптастыру;
Теория жүзінде үйренгенін тәжірибиеде қолдану;
Ойлану операциялар көмегімен талдау (қорытындылау,
салыстыру, классификациялау, синтездеу, және т.б.).
Осының барлығы оқушылардың логикалық ойлану
қабілетін дамытуға ықпал етеді.
Оқушылардың логикалық ойлану қабілетін дұрыс
жасалынған педагогикалық жағдайлар ғана дамыта алады.
Мұғалімнің міндеті әр баланың жеке даралығын ескере
отырып, потенциалды қабілетін дамыту және ашуға
жағдай жасау.
Бірнеше оқушының логикалық қабілетін дамытатын
педагогикалық жағдайларды қарастырайық
1.Балалардың ойлану қабілетін дамытуға арналған
тапсырмалар.Осындай тапсырмалар тек қана математика
сабағында ғана емес, барлық сабақтарда қолданылса
нәтиже береді.
2.Мұғаліммен
немесе
жоғары
сынып
оқушыларымен талқылау.Бірге талқылап, өздерінің
шешу жолдарын ұсынып, қателіктерін тексеріп, дұрыс
жауаптарын дәлелдеуге үйренеді.
3.Сабақ үрдісі әр түрлі элементтерге толы болса,
оқушы:
Түсініктерді салыстыра алады (заттар, құбылыстар);
Маңызды және маңызсыз белгілерді анықтай алады;
Талдай,салыстыражәне қорытындылай алады.
Бастауыш сынып кезеңінде бала өзінің логикалық
қабілетін бағытты дамытуға мүмкіндік туатын кезең. Осы
кезеңді нәтижелі және өнімді етуге дидактикалық

ойындар, жаттығулар, есептер мен тапсырмалар жәрдем
береді.
Эксперименталды зерттеулер нәтижелері оқушылардың
өзіндік логикалық тапсырмаларды орындау барысындағы
жауаптары стандартты, біркелкі, жеке дара, креативті
жауап бере алатын оқушылардың саны көп емес екенін
көрсетті. Осы мәліметтерге сүйене отырып, жүргізілген
диагностикалық жұмыстар жалпы оқу процессін, баланың
логикалық және шығармашылық қабілетін дамытатын
әдістерді жүйелі түрде пайдаланып жүргізу қажеттілігін
көрсетті. Осы зерттеулер негізінде балалардың логикалық
ойлану қабілетін дамытудың жүйесі құрастырылды.
Жасалынған жүйе бойынша жұмыстар жүргізіліп,
логикалық тапсырмалар тек математика сабағынан басқа
да сабақтарға енгізіліп, оқушылардың шығармашылық
белсенділіктерін, қызығушылығын арттыра түсуге
септігін тигізді. Сабақтар бойынша шарттары мынадай
тапсырмалар мен жаттығулар кешенімен жұмыс
жасалынды:
Логикалық ойлануды дамытатын жаттығулар мен
ойындар түрлері
«Төртіншісі артық».Бұл жаттығуларда төрт заттың
ішінен біреуін, жалпы басқа заттарға тән сипаты
болмағандықтан шығарып тастау қажет.
«Не жетіспейді?».Әңгіменің жетіспейтін бөлігін ойлап
табу қажет.(басын,ортаңғынемесесоңғы бөлігін).
«Есінеме!Жалғастыр!».Оқушылар сұрақтарға тез
жауап беруі қажет.
Элементтерді біріктіру:Қажет фигураларды қиып
ұсынылған заттарды(үй, кеме, машина) жинау.
Белгілі сипаты бойынша тану:«7 санының алдында
және кейін қандай сандар тұрады?».
Классификациялауға арналған тапсырмалар:
«Мұның барлығын бір сөзбен қалай атауға болады?»:
1)шұбат, қымыз, айран
2)Сиыр, ешкі, қой, жылқы,түйе .
3)Қазақстан,Ресей, Италия, Франция
4)Орындық,үстел,шкаф.
Әдебиет сабағында берілген тапсырмалар түрлері:
Мәтін, ертегі, әңгімені өз бетінше аяқтау.
Мәтін бойынша мақал құрастыру.
Шығарма, мәтін, ертегі құрастыру.
Кейіпкерге мінездеме беру.
Бейнеге кіру.
Дүниетану
сабағында
берілген
тапсырмалар
түрлері:
Өрмекші—ол не? Жәндік пе, не жануар ма?
Неге қардың түсі ақ?Неге мұз қатты?
Кірпі қыс мезгілінде немен қоректенеді?
Топырақ дегеніміз не?
Математика сабағында берілген тапсырмалар
түрлері
1. Бақа-ана мен бақа-қыз кезектесіп шыбын аулап отыр:
анасы бір шыбын, қызы бір шыбын, анасы бір шыбын,
қызы бір шыбын т.с. Анасы мен қызының қайсысы көп
шыбын аулайды? Егер шыбындар 3,5,7,9,..., болса, онда
анасы көп аулайды (1шыбын артық), Егер шыбындар саны
2,4,6,8,..., болса, онда екеуі бірдей шыбын аулайды.
2. Үстел үстінде үш түсті шарлар жатыр. Егер қызыл
мен көк шарларды санасақ – 3 шар болады, егер қызыл
мен жасыл шарларды санасақ – 4 шар болады, егер көк
және жасыл шарларды санасақ – 5 шар болады.Үстел
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үстінде әр түсті шардан қанша жатыр? 1 қызыл, 2 көк, 3
жасыл шарлар бар. Қызыл мен көк шарлар үшеу болса,
онда 2 қызыл, 1 көк не 2 көк, 1 қызыл.Қызыл мен жасыл
шарлар көк пен жасыл шарлардан кем(1), онда қызыл (1),
жасыл (2). Бұдан кейін көк шарлар санын анықтаймыз.
3. Футбол ойнағанда бөтен қақпаға Айдос 7 гол
соқты.Ойын 10:6 есебімен аяқталса, онда Айдос ойнаған
команда жеңді ме, жеңілді ме? Айдостыңкомандасы
жеңді. Жалғыз Айдостың өзі 7 доп соқса, онда команда 6
доп соғуы мүмкін емес.СондықтанАйдостыңкомандасы
жеңді.
4. Спортшылар жолмен жүгіріп келе жатыр. Бір
спортшы алдынан санағанда да, артынан санағанда
төртінші жүгіріп келеді. Жолмен неше спортшы жүгіріп
келе жатыр? 7 спортшы.Үшеуі алдында, үшеуі артында,
спортшы ортада.
Математикалық логикалық есептерден басқа әр түрлі
таяқшалармен,
керуіртпен
ойналатын
жұмбақтар
оқушылардың ойлануын дамытады.
Таяқшалармен орындайтын тапсырмалар түрлері:
5 таяқшадан 2 бірдей үшбұрыш құрастыру қажет.
7 таяқшадан 2 бірдей шаршы құрастыру қажет.
7 таяқшадан 3 бірдей үшбұрыш құрастыру қажет.
Жоғарыда келтірілген сабақтарда оқушылардың ойлану
қабілетін дамыту тапсырмалары мен жүргізілген
жұмыстардың мысалы болатын.
Баланың логикалық қабілетінің дұрыс дамуы, оның
білімді тиімді ұғынуға, табиғаттың заңдылықтарын
түсінуге, өздігінен өнімді ойлануға, өзіне сұрақ қоя білуге
және оны жүйелі түрде зерттеу арқылы жетуге көмек
береді.
-----------------------------------------------------------------------ОҚУШЫЛАРҒА САПАЛЫ БІЛІМ БЕРУДЕГІ ОЗЫҚ
ТЕХНОЛОГИЯЛАРДЫҢ ТИІМДІЛІГІ
Маңғыстау облысы, Қарақия ауданы, Мұнайшы ауылы
№7 орта мектептің бастауыш сынып
мұғалімі Бисенова Жәмилә
21-ғасыр – ғылым ғасыры. Сондықтан жас ұрпаққа, жас
буынға жаңаша білім беру жолында түбегейлі өзгерістер
жүріп жатыр. Бүгінгі ғылым мен техниканың қарыштап
даму
заманында
мектепте
дәстүрлі
оқыту
технологиясының оқушылардың ғылым негіздерін
мемлекеттік стандарт деңгейінде толық меңгеруіне
кепілдік бермей отырғандығы оқушылардың білім
жетістіктерінің нәтижелерінен көрінуде.
Бүгінгі таңда мектептерде оқу-тәрбие үрдісінде түрлі
инновациялық
педагогикалық
технологиялардың
қолданылып жүргені мәлім. Бұл технологиялардың бәрін
бір пән сабақтарында қамту мүмкін емес.
Сондықтан, мектептегі әрбір пәнді ұтымды меңгертуде
оқыту технологиясын таңдап, іріктеу және оны ісәрекеттік тұрғыда жетілдіру арқылы оқушының әрекетітехнологияны
қабылдауы,
оған
деген
ынтасы,
құштарлығына мұғалім тарапынан көңіл бөлінуі
тиіс.Қазіргі инновациялық-озық технология туралы
айтатын болсақ, технология грек сөзінен, яғни
өнерпаздық, шеберлік, іскерлік деген ұғымды білдіреді.
Ғалым–педагог, психологтар пайымдауына жүгінсек,
В.Беспалько
өзінің
«Слагаемые
педагогической

технологий» деген еңбегінде оны «Оқу-тәрбие процесінің
алдын ала жүйелі түрде жобалануы, оны тәжірибеде
жүзеге асыру, яғни белгілі педагогикалық жүйенің
тәжірибеде жүзеге асатын жобасы»,- деп қарастырады.
Инновациялық (озық) білім беру деп - тұлғаның
бағдарлы қөзқарсты, білімдегі дәлдікті, шығармашылық
бастауды,
сонымен
бірге
жаңа
технологиялық
мағлұматтарды игеруін айтады. Оқыту технологиясы оқу
мазмұнын өңдеуге, көлемі мен мақсатын тұжырымдауға
арналған әдістер мен құралдырдың жиынтығы болса,
екінші жағынан, оқушының оқыту үрдісінде қажетті
ақпараттық, техникалық
құралдарды пайдаланып,
оқушыға оң әсер ету әдістерін зерттейді. Демек, оқыту
технологиясы – педагогикалық әрекеттерді ғылымиәдістемелік, іс-тәжірибелік негізде нәтижелі болатындай
етіп, жоспарлы түрде ұйымдастыру қажет.
Жаңа
технологиялардың
педагогикалық
негізгі
қағидалары:
Балаға ізгілік тұрғысынан қарау;
Оқыту мен тәрбиенің бірлігі;
Баланың танымдық күшін қалыптастыру және
дамыту;
Балаға өз бетімен әрекеттену әдістерін меңгерту;
Баланың танымдылық және шығармашылық
икемділігін дамыту;
Оқу үрдісін оқушының сезінуі т.б.
Ғылыми-қолданбалы бағытта нақты педагогикалық
идеялар
мен
тұжырымдарға
негізделген
жаңа
педагогикалық технологиялар жобаланады; мұғалімдерге
педагогикалық технологияларды оқытудың бірнеше
түрлерін бөліп көрсетуге мүмкіндік береді.
Қазіргі әдістемеде технологиялардың бірнеше түрлері
бар. Солардың ішінде орта оқу орындарының оқу
үрдісінде қолдануға ұсынылатын бірқатар технологиялар
бар. Солардың бірі оқушылардың шығармашылық
қабілетін, ұшқыр қиялын дамытуға бағытталған
деңгейлеп саралап оқыту технологиясы. Бұл мәселені
алғаш Қазақстанда Ж.Караев зерттеген екен. Деңгейлеп
саралап оқыту нәтижесінде оқушылар жеке, жұппен,
топпен жұмысты жақсы жүргізеді. Белсенділіктері
артады, қызығушылықтары басым болады.
Инновациялық технологиялардың бірі – ақпараттық
технология. Оқытудың ақпараттық технологиясы ақпаратпен жұмыс жасау үшін қолданылатын арнайы
тәсілдер, педагогикалық технологиялар, бағдарламалық
және техникалық құралдар.Ақпараттандыру технологиясы
арқылы заман талабынан сай сабақ берудің тиімділігі өте
көп. Күнделікті сабаққа видео, аудио қондырғылар мен
теледидарды, компьютерді, интерактивтік тақта мен
мультимедиалық
проекторларды пайдалану үлкен
нәтижелер беретініне әр мұғалім өзі көз жеткізіп отыр.
Жаңа ақпараттық технолгияның ерекшелігі мұғалімдер
мен оқушылардың бірлесіп, шығармашылықпен жұмыс
істеуіне ықпал етеді. Мектептердің оқу-тәрбие үрдісіне
жаңа ақпараттық технологияны енгізу арқылы оқу сапасы
жақсарып, дамыта оқыту жүзеге асырылып, сабақ
қарқыны жеделдетіледі. Электрондық оқулық мектеп
оқушыларын ақпараттық технологияны кіші жастан
меңгеруге көмектесіп, оқушылардың өз бетімен
білімдерін толықтыруларына мүмкіндік береді.
Ақпараттық
технологияның
ерекшелігі:
оқушылардың өздері ақпараттар жинап, жаңалық ашуға

---5 --

------------------------------------------------- «Республикалық 45minut.kz» газеті – 27 қыркүйек 2019 ж | № 18 (234)

ұмтылып, ізденіп жауабын тауып, өзінің қөзқарасын
логикалық түрде дәлелдейді. Қазіргі таңда бастауыш
мектеп сатысында әрбір пән бойынша деңгейлік
тапсырмалар жүйесін дайындауға болады. Бастауыштан
бастап жеке тұлғаға бағытталған озық педагогикалық
технологиялық сабақтар беруі дегеніміз - оқытушының
шығармашылық орта қалыптастыруы ғана емес,
оқушылардың субъект ретіндегі өмірлік тәжірибесін үнемі
назарда ұстауы, сол тәжірибеге сүйенуі.
Ең маңыздысы - әр оқушының ерекше болмысы,
тұлғалық қасиеттерін мойындау. Әр баланың жеке даму
процесіне, оның тұлғалық қалыптасуына кешенді
педагогикалық бақылау жүргізетін бір мезгілде оқытушы
да, психологта болуы тиіс. Ойын технологиясы – оқутәрбие міндеттерін шешуге бағытталған әртүрлі
ойындарды көздейтін дидактикалық жүйелер. Ойын
дегеніміз - жас ерекшелікке қарамайтын, адамның көңілкүйін көтеретін, ойландыратын үрдіс. Ойын-төзімділікті,
алғырттықты,
тапқырлықты,
ұқыптылықты,
ізденімпаздықты,
іскерлікті,
дүниетаным
өрісінің
көлемділігін, көп білуді, сондай-ақ басқа да толып жатқан
сапалылық қасиеттерді қалыптастыруға үлкен мүмкіндігі
бар педагогикалық тиімді әдістердің бірі.
В.А.Сухомлинскийдің сөзімен айтар болсақ, «Ойынсыз
ақыл ойдың қалыпты дамуы да жоқ және болуы да мүмкін
емес». Ұлы педагог А.С. Макаренко ойынға үлкен мән
бере отырып, өзі басқарған мекемелерінде ойынды
тәрбиеленушілер өміріне міндетті түрде енгізіп отырды.
Ойын баланың өмірін қызыққа, қуанышқа бөлеуін
қамтамасыз ету үшін ол балалардың ойынға деген
сүйіспеншілігі мен қызығушылығын тәрбиелейді,- деп
қарастырады.
Ойын - халық педагогикасының құрамды бір бөлігі.
Ұлттық ойындар халықтың әлеуметтік - экономикалық
жағдайларына байланысты туып, дамығанына қазақ
халқының ұлттық ойындарымен таныса отырып, көзіміз
әбден жетеді. Ойынның да өзіне тән мотивтері болады. Ол
ойындар баланың тапқырлығын, байқағыштығын,
зейінділігін арттырумен қатар, ерік сезім түрлерін де
дамытады Кез-келген сабағын қызықты өткізу үшін
ізденіс, жаңаға ұмтылу жұмысын жүргізу әрбір ұстаз үшін
бұлжымас қағида. “Оқытып жүріп, өзіміз де үйренеміз”
қағидасын ұстанған ұстаз үшін өзінің әрбір сабағы
бірінші өзіне жаңалық болуы тиіс.
Ұстаздың өзі – ізденуші. Сонда ғана өзі қызыққан ұстаз
сабағын басқаларға да қызықты жеткізе алады деп
ойлаймын. Әрбір сабақта озық технологияларды
пайдаланып өткізу әрине жақсы нәтижелер береді. Ұстаз
әр кез ізденуші бола білсе, өзі үшін білім жинақтайды,
оқушы
үшін
сабақты
қызықты
ете
алады.
Пайдаланылған әдебиеттер:
1. Тұрғынбаева.Б.Қ. Мұғалімнің шығармашылық
әлеуметін біліктілікті арттыру жағдайында дамыту.:
теория және тәжірибе // Aлматы. 2005, 174-бет
2.
Бұзаубақова
К.С.
//Жаңа
педагогикалық
технологиялар//Алматы-Білім.
2000ж.
83-85б.
3. Кириллова Г.Д. Теория и практика урока в условиях
развивающего обучения.//Москва-Просвещение,1990ж.159с.

Маңғыстау облысы, Қарақия ауданы, Мұнайшы ауылы
№7 орта мектептің дене шынықтыру пәні
мұғалімі Карабалина Ақгенша
Ұзақ мерзімді жоспар бөлімі: 2-бөлім:
Ойын арқылы қарым-қатынас пен әлеуметтік дағдылар.
Сынып: 1
Сабақ
тақырыбы
Осы сабақта
қол жеткізі
летін оқу
мақсаттары
(оқу бағдарла
масына
сілтеме)
Сабақ
мақсаттары
Бағалау
критерийлері
Тілдік
мақсаттар

Құндылықта
рды дамыту

Пәнаралық
байланыстар
АКТ қолдану
дағдылары

Бастапқы
білім

Сабақтың
жоспар
ланған
кезеңдері
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Бірқатар қимыл-қозғалыс дағдылары.
1.1.2.1. Дене дамуына ықпал ететін
жаттығуларды жүйелі әрекет ретінде
орындау

Секіріп қозғалыс ойындары арқылы
дағдыларын сабақ барысында
стратегия элементтерін пайдалану.
Әділ ойында тактика мен стратегия
элементтерінің маңызыдылығын
анықтайды, сабақ барысында
пайдалана алады жәнетүсінеді.
Пән мазмұнының ұғымдарымен
жұмыс істеуге қажетті жұмыс тілін
қолдану (мысалы, топтық жұмыстар,
сұрақты дұрыс қоя білу, жағдайды
талдаужәне пікірталас жүргізу үшін
қажетті сөздер мен сөз тіркестері).
Ұлтжандық,
құрмет,
командада
жұмыс, жауапкершілік пен өзара
түсінушілік қалыптастыру. Жұппен
және топпен ынтамақтастық пен
қарым-қатынасты дамыту бойынша
ойындар ұйымдастыру.
Сауат ашу, дүниетану (жасөспірімдер
физиологиясы).
АКТ (әсіресе ғаламторды) байланыс,
істестік, мазмұн жасау, дене тәрбиесі
саласында көмек сұрау мен ақпарат
табу үшін басты құрал ретінде
қолдану.
Бұл бөлім оқушыларға спорт
ойындарында қозғалу дағдыларының
спектрін доппен ойналатын ойынға
қатысу, жұпта және топта жұмыс істеу
арқылы дамытуға көмектеседі.
Б = бүкілсыныптық жұмыс. Жж =
жұптық жұмыс
Тәж =
оқушы тәжірибесі. Ф = формативті
бағалаудың мүмкіндіктері.
Т = топтық жұмыс. Ж = жеке жұмыс
К = оқытушы көрсетеді.
Сабақ барысы
Сабақтағы
жоспарланған іс-әрекет
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Сабақтың
басы

Сабақтың
ортасы

Сабақтың
соңы

Уақытты жоспарлау:
Дайындық бөлім: 12-15
мин.Спорттық киімдеріне
назар аудару. Сәлемдесу.
Жаңа сабақ түсіндіру,
өтілу барысымен
таныстыру. Қатардағы
жаттығулар.
Бұрылыстарды біркелкі
орындау.Аяқтың ұшын,
өкшесін дұрыс
пайдалану.Жүрістегі
жаттығулар.
Жаттығуларды біркелкі,
дұрыс орындау.
Жүрістегі
жаттығулардан
жүгірістегі жаттығуларға
көшу. Баяу жеңіл жүгіру.
Арақашықтықты сақтау.
Қол кеуденің алдында,
аяқтың ұшымен жүгіру.
Мұрынмен тыныс алу.
Жүгірістегі жаттығулар.
Бірте- бірте ақырындап
жүріске көшу. Кең тыныс
алу. Жүрісте үш лекпен
бұрылып үш қатарға
тұру.
Жалпы
дамыту, жетілдіру
жаттығулары.
(Б, Т) Оқушылар «Кім
қуып жетеді?» ойынын
ойнайды. Командалардың
тапсырмасы – мұғалімнің
белгісі бойынша, өздерінің
алдында он қадам жерде
сызылып тұрған сызыққа
бір аяқта секіріп жетуі
тиіс.
Содан соң топтар кері
бұрылып, артқа секіреді.
Шекараға бірінші жеткен
команда жеңіске жетеді.
Бір аяқта секіріп, екіншісін
аяқ буынынан ұстап бүгіп
тұру сияқты тапсырма
беріп, ойынды қиындатуға
болады.
Сабақ соңында оқушылар
рефлексия жүргізіледі:
Оқушалардан
қозғалыстарда қандай
жетістіктер бар және оны
қалай жетілдіруге
болатынын сұрау.
Оқушылар таңдаған
қозғалыстардағы тірекқимыл дағдыларын
бақылау.

Әрбір
әрекет
түріне
арналған
үлкен, бос
кеңістік.
Диаметрі
шағын
доптар 3-10
дана.

Саралау –
оқушыларға қалай
көбірек қолдау
көрсетуді
жоспарлайсыз?
Қабілеті жоғары
оқушыларға
қандай міндет
қоюды жоспарлап
отырсыз?
Берілген
тапсырмаларды,
жаттығуларды
барынша сапалы
орындау,
жаттығуларды
қайталатып
орындату.

Бағалау –
оқушылардың
материалды
меңгеру
деңгейін қалай
тексеруді
жоспарлайсыз?

Денсаулық
және
қауіпсіздік
техникасы
ның
сақталуы

Оқушылардың өз
бетінше
тапсырмамен,
жұппен жұмыс
істеуі, өз бетінше
қателерін түзеу.

Дене
қуатын
үнемдеу
шарттары.
Дұрыс
тыныс алу.
Сабақ,
жаттығулар
барысында
техника
қауіпсіздік
ережелерін
сақтау.

Маңғыстау облысы, Қарақия ауданы, Мұнайшы ауылы
№ 7 орта мектептің бастауыш сынып мұғалімі
Алагозова Нурлыкан Булекбаевна

Әрбір
әрекет
түріне
арналған
үлкен, бос
кеңістік.

Пән: Әдебиеттік оқу
Қатысқандар саны:
Бөлім: Өнер
Қатыспағандар саны:
Сынып: 3
Сабақ
«Өнер-білім бар жұрттар»
тақырыбы
Ы. Алтынсарин
Оқу 3.1.5.1 өз ойы мен сезімін көркеммақсаттары
бейнелі сөздерді қолдана отырып
жеткізу
3.3.2.1 шығарма кейіпкеріне хат/
ертегі (кейіпкер қосу, соңын
өзгерту...)/ өлең (төрт жолды)/
әңгіме (оқығаны, көргені бойынша)
жазу
3.3.4.1
мұғалімнің
көмегімен
шығарманың құрылымын, стилін
жетілдіру,
өз
бетінше
орфографиялық,
пунктуациялық
қателерді табу және түзету
Сабақ
Барлық оқушылар: Өз ойын көркеммақсаттары
бейнелі сөздермен жеткізеді
Көпшілік оқушылар: Өлеңді
пайдаланып, жұмбақ айтыс
құрастырады
Кейбір оқушылар:Орфографиялық,
пунктуациялық қателерді табады
және түзетеді
Бағалау
1. Сөйлеу
барысында
көркем
критерийлері
сөздерді қолданады
2. Өлеңді пайдаланып, жұмбақ
айтыс құрастырады
3. Орфографиялық, пунктуациялық
қателерді табады және түзетеді
Тірек сөздер
Өнер, білім,айтыс өнері
---7 --
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Құндылықтард
ы дарыту

Пәнаралық
байланыстар

АКТ қолдану
дағдылары
Алдыңғы
білімді игеру

Сабақтың
жоспарла
нған
кезеңдері
Сабақтың
басы
1-7минут

Сабақтың
орт
8-15минут

1621минут

Топтық,жұптық
жұмыстарды
орындау
барысында
ынтымақтастық
орта
қалыптастыру. Өмір бойы білім алу,
ашықтық
құндылықтарды
насихаттау.
Сөйлемнің тыныс белгілері,
сөздердің
дұрыс
жазылуы,
сөйлемдегі сөздердің байланысы
арқылы қазақ тілі пәнімен байланыс
жасалады.
Интербелсенді тақта,үнтаспа
Өлеңді мәнерлеп оқиды, сұрақтар
құрастыра алады, сөздердің дұрыс
жазылуын біледі.
Сабақ барысы

22-30
минут

3-тапсырма
(Ө) «Поэзия минуты» әдісі арқылы
өлеңді пайдаланып, жұмбақ айтыс
ұйымдастыру
Аты жоқ құр арбаны
Мың шақырым жерлерге
Күн жарымда барғызған.
Ол не?

Сабақтағы жоспарланған іс-әрекет

Топтарға бөлу:
Түстерді таңдау арқылы топтарға
бөліну
Ширату
тапсырмасы:«Еден-төбемұрын» ойыны
Ойынның
шарты:Жүргізуші
сұқ
саусағымен біресе төбені, біресе еденді,
біресе мұрнын көрсетеді және “төбе”,
“еден”, “мұрын” деп айтып тұрады.
Жүргізуші кейде айтқан сөзі мен
қимылын
керісінше
жасап,қатысушыларды
жаңылыстыруға
тырысады.
Кім
қателессе, орнына отырады. Соңында
қалған
үш
адам
жеңімпаз деп
танылады.
Тақырыпқа болжам жасау
Ой қозғау
-Ыбырай Алтынсарин кім?
-Ол туралы не білесің?
1-тапсырма
(Ө) Ы.Алтынсариннің «Өнер-білім бар
жұрттар» өлеңін оқушыларға оқуды
тапсыру. Барлық оқушы өлеңді оқып
болғаннан кейін, оқу тілін зерделеуге
жұмыс жүргізіледі. Мысалы, түсініксіз
сөздер түсіндіріледі.
Саралау: Қабілеті төмен оқушыларға
өлеңді оқуға қосымша уақыт беруге
болады.
ҚБ «Жұлдызша»
Жақсы
жұмыс
жасаған
топқа
жұлдызшалар тарату
2-тапсырма
Сұраққа жауап
сұрақтар»

(ЖЖ)

«Қағаздағы

Әрқайсысы қағаз қиындысына өзі білгісі
келген немесе өзі жауап бергісі келген
сұрақтарды жазып, қалташаға салады.
Араластырылған сұрақтар еркін түрде
қатысушыларға таратылып беріледі.
Әркім өзіне түскен сұрақтарға жауап
береді
-Ы.Алтынсарин кімдерге бата берді?
-Ата-анаңның
жұмысын
жеңілдету үшін не ойлап табар едің?
Саралау:
Сұраққа
жауап
беруде, кейбір оқушыларға мұғалім
қолдау көрсетеді.
ҚБ.«Жарайсыңдар!»,
«Өте
жақсы»,«Керемет!»
сөздерімен
мадақтау арқылы бағалау

31-36
минут

Аты жоқ құр арбаны
Мың шақырым жерлерге
Күн жарымда барғызғанПойыздар ғой зырлаған
Саралау. Тапсырма барлық оқушыларға
ұсынылады, бірақ әртүрлі нәтижелер
күтіледі. Кейбір оқушыларға өлеңді
мәнерлеп оқуда екпіннің дұрыс қойылуын,
дауыс ырғағын көрсету қажет болады.
Дайындалуға қосымша уақыт беріледі.
ҚБ «Қол шапалақтау»
4-тапсырма (дәптермен жұмыс)
(Ө; Ж) «Еркін жазу» әдісі «Өнер-жігіт
көркі»тақырыбына өз ойларын
жазады.Жұмысты жеке жазуға уақыт
беріледі. Жұпта талқылайды, бір –
бірінің жұмысын талдайды. «Ыстық
орындық» әдісі арқылы топ алдында өз
жұмысын оқиды.
Саралау. Тапсырма бойынша саралау
жүргізіледі, әртүрлі нәтиже күтіледі.
Кейбір оқушылар сөз тіркестерін жазуы
мүмкін. Қабілеті төмен оқушыларға
сөздер мен сөз тіркестері ұсынылады.
ҚБ «Бір-бірін бағалау»
Оқушылар
бір-бірінің
жұмысын
бағалайды.Өз
жұмысында
нені
жақсарту керектігін анықтайды.

Сабақтың
соңы
3740минут

---8 --

«Кемпірқосақ»
Тақтадағы кемпірқосақ суретіне өз
есімдері жазылған стикерлерді
желімдейді. Олар ең төмендегі күлгін
түстен жоғары орналасқан қызыл
түске стикерлерді желімдеу арқылы
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өздерінің сабақтағы түсінік (немесе
көңіл-күй) деңгейін білдіреді.

Саралау
Бағалау
1-тапсырмада
Тапсырма «Жұлдызша» әдісі
арқылы саралау жүргізіледі. «Жарайсыңдар!»,
Тапсырма барлық оқушыларға «Өте
ұсынылады, бірақ әртүрлі жақсы»,«Керемет!»
нәтиже күтіледі. Қабілеті өздерімен мадақтау
төмен
оқушылар
өлеңді арқылы бағалау
оқуға қосымша уақыт беруге «Қол
шапалақтау»
болады.
әдісі
2-тапсырмада
«Бір-бірін
Сұраққа жауап беруде, кейбір бағалау»әдісі
оқушыларға мұғалім қолдау Дескриптор
көрсетеді.
-сөйлеу барысында
3-тапсырмада
көркем сөздерді
Тапсырма барлық оқушыларға орынды қолданады;
ұсынылады, бірақ әртүрлі -берілген
сөздердің
нәтижелер күтіледі. Кейбір мағынасын
оқушыларға өлеңді мәнерлеп түсіндіреді;
оқуда
екпіннің
дұрыс -сұрақтардың
қойылуын, дауыс ырғағын негізінде ой бөліседі;
көрсету
қажет
болады. -өлеңді пайдаланып,
Дайындалуға қосымша уақыт жұмбақ
айтыс
беріледі.
құрастырады
4-тапсырмада
-орфографиялық,
Тапсырма бойынша саралау пунктуациялық
жүргізіледі, әртүрлі нәтиже қателерді табады
күтіледі. Кейбір оқушылар және түзетеді
сөз
тіркестерін
жазуы
мүмкін.
Қабілеті
төмен
оқушыларға сөздер мен сөз
тіркестері ұсынылады.
Сабақ бойынша рефлексия
Сабақ мақсатына жеттім бе?
Оқушылар не үйренді?
Ынтымақтастық атмосферасы орнады ма?
Оқушылар арасындағы дифференциациялау бойынша
іс-әрекеттер ұтымды болды ма?
Жоспарланған уақытты ұстандым ба?
Жоспардан қандай шегіністер жасадым және
неліктен?
Жалпы баға
Сабақтың жақсы өткен екі аспектісі (оқыту
туралы да, оқу туралы даойланыңыз)?
1:
2:
Сабақты жақсартуға не ықпал ете алады (оқыту
туралы да, оқу туралы да ойланыңыз)?
1:
2:
Сабақ барысында сынып туралы немесе жекелеген
оқушылардың жетістік/қиындықтары туралы нені
білдім, келесі сабақтарда неге көңіл бөлу қажет?

Маңғыстау облысы, Қарақия ауданы, Мұнайшы ауылы
№ 7 орта мектептің бастауыш сынып мұғалімі
Кушкимбаева Жемис
Ұзақ мерзімді жоспар бөлімі:
6-бөлім: «Салт-дәстүр және ауыз әдебиеті»
Пәні: Қазақ тілі
Сынып: 2

Қатысқандар:
Қатыспағандар саны:
Асар жасау

Сабақ
тақырыбы
Оқу
мақсаттары

Сабақ
мақсаттары

Бағалау
критерийлері
Тілдік
мақсаттар
Құндылықта
рды дарыту
Пәнаралық
байланыстар
Алдыңғы
меңгерілген
білім

2.1.1.1 тыңдаған материал бойынша
түсінбеген сөздерін белгілеу, мәтін
мазмұны бойынша қойылған
сұрақтарға жауап беру
2.2.2.1 синоним, антоним, омоним
(сөздік қолдану) сөздерді ажырату
және мағынасын түсіну, сөйлеу
барысында қолдану
Мәтін бойынша сұрақтарға жауап
береді
синоним, антоним, омоним (сөздік
қолдану) сөздерді ажырату және
мағынасын түсіну, сөйлеу барысында
қолдану

Мәтін мазмұны бойынша
сұрақ құрастырады;

Сөз таптарын ажыратады;
синоним, антоним, омоним (сөздік
қолдану) сөздерді ажырату және
мағынасын түсіну, сөйлеу барысында
қолдану
•
сыйластық
•
еңбек пен шығармашылық
•
жауапкершілік,
жалпы азаматтық құндылықтар
Әдебиет, математика
Аңыздар мен ертегі түрлері туралы
біледі.

Сабақ барысы
Сабақтың
жоспар
ланған
кезеңдері

Сабақта жоспарланған ісәрекет

5 мин

Ұйымдастыру кезеңі.
(Ұ) Оқушылармен
амандасу,түгелдеу,оқу
құралдарын
тексеру.Сыныптың
тазалығына көңіл бөлу.
Оқушылардың зейінін
сабаққа аудару, тақырыбы
мен мақсатын айтып, топқа
бөлу.

2мин
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Ресурс
тар

слайд

------------------------------------------------- «Республикалық 45minut.kz» газеті – 27 қыркүйек 2019 ж | № 18 (234)

Психологиялық дайындық
орындау.
Жарқырап күн де ашылды,
Айналаға нұр шашылды.
Қайырлы күн! Біз көңілді
баламыз,
Қайырлы күн! Сәлемдесіп
аламыз.
Мақсатымыз - білім алу,
Міндетіміз - еңбектену
Еңбектену арқылы
Білімге қолды жеткізу!
(Ұ) Қызығушылықты ояту.
«Кім тапқыр?»

арқылы келесі жұп
бағалайды.
Оқуш Сұрақ
Сұраққа
ының дұрыс
толық
аты
қойыл
жауап
ды
берді

2.
Қатармен топтарға
бөлініп, тақырып бойынша
қойылым көрсетуге
дайындалады.
1.
«Үй салуға асар
жасау»
2.
«Көкөністерді егуге
асар жасау»
3.
«Той жасауға асар
жасау»
4.
«Үй ішін және
маңайды тазалауға асар
жасау»
Әр қатар қойылым көрсетеді
Қол шапалақтау арқылы
бағалау.

Сабақтың тақырыбы мен
мақсатын таныстыру.
Бағалау критерийін
анықтау

5 мин

(Ұ,Т) «Блиц турнир»
Мақсаты: Оқушылардың
қызығушылығын арттыру,
өткен білімдерін қайта
жаңғырту.
Топтарға бөліну. Қажет
сөздерін анықтау. Сөз
таптарын қайталап еске
түсіру.

Қима
қағаздар

Ұ, Т) (Т) Мәтінмен жұмыс.
«Асар» деген не?
Мақсаты: Салт дәстүрмен
таныстыру. Мәтіннің
мазмұнын түсіну.

8 мин

10 мин

7 мин

«Асар жасау» - қазақ
халқының көне салтдәстүрлерінің бірі. Бұл –
көпшіліктің көмегін
пайдалану дәстүрі. Бұл салт
бойынша ауыр жұмыстарды
атқару үшін адамдар бірбірін көмекке шақырады.
Мысалы: үй салу, той жасау,
ас беру т.б. Асарға келгендер
еңбегі үшін ақы алмайды. Үй
иесі оларға арнап ас әзірлеп,
дастарқан жаяды.
Асар – адамдардың
арасындағы өзара көмектің
бір түрі. Ол халқымыздың
бірлігін, қайырымдылығы мен
ұйымшылдығын танытады.
Мәтінмен жұмыс
1.
Әр жұп бір біріне
сұрақ дайындайды,
сұрақтарға жауап береді.
Әр жұп кезекпен өз
сұрақтарын қояды және
жауап береді.
Бағалау критерийлері

формат
ындағы
қағаздар

Сиқырл
ы
қорапша

Соңы
3 мин

Жазылым
2. Берілген сөздерге
антоним, омоним, синоним
сөздерді тауып жазу.
5.
Антоним сөздерді
тауып жаз: жаман, ауыр,
қараңғы;
6.
Синоним сөздерді
тауып жаз: көркем, көне,
асар жасау
7.
Омоним сөздерді
тауып жаз: жаз, қара, ай.
Төрт оқушыға оқыту,
толықтыру
(ҰЖ) Сыртқы ішкі шеңбер
Мақсаты: оқушылар сабақ
мазмұнын сұрақтар қою
арқылы қорытындылайды.
Сабақты қорытындылау
Рефлексия
«Жетістік баспалдағы»
арқылы өзін бағалау

«Жетіс
тік
баспалд
ағы»

Қосымша мәліметтер

Суретт
ер
А4

Дифференциация
лау - оқушыларға
мейлінше қолдау
көрсетуді қалай
жоспарлайсыз?
Қабілетті
оқушыға
тапсырманы
қалайша
түрделендіресіз?
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Бағалау –
оқушы
білімін
тексеруді
қалайша
жоспарлай
сыз?

Жоспардағы
тақырыпты
қиыстырыңыз.
Денсаулық пен
қауіпсіздікті
тексеру, АҚТны
байланыстыру.
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Сұрақ-жауап

Өлшемдер
бойынша

Сыйластық

Рефлексия
Өз сабағыңызды
Сабақтың мақсаты мен оқу талдау үшін осы
міндеттері анық па?
бос
орынды
Бүгін оқушылар не үйренді?
пайдаланыңыз.
Сабақ қалай өтті, қандай деңгейде Сол
жақта
өтті?Дифференциялау жоспарым
берілген
жүзеге асты ма? (тапсырмалары
сұрақтарға
сәйкес болды ма?)
жауап беріңіз?
Уақыт дәлдігі қалай болды?
Жоспарыма қандай өзгерістер
енгіздім?
Қорытынды баға
Қандай екі әдіс өте сәтті болды (оқыту мен үйрену)?
1:
2:
Қандай екі әдіс-тәсіл толықтырылуы тиіс (оқыту мен
үйрену)?
1:
2:
Келесі сабағымда ескеретіндей сынып және жеке
оқушы жайында қандай мәлімет алдым?
Маңғыстау облысы, Қарақия ауданы, Мұнайшы ауылы
№ 7 орта мектептің бастауыш сынып мұғалімі
Гапбарова Гульшат Эстеевна

Құндылықтарды
дарыту

рухани-адамгершілік, қамқорлық

Пәнаралық
байланыс

Сауат ашу, дүниетану,өнер.

АКТ қолдану
дағдылары
Бастапқы білім

Бейнеролик, слайд

Сабақ барысы
Сабақтың
жоспарланған
кезеңдері
Сабақтың
басы
Ынтымақтаст
ық
атмосферасын
қалыптастыру
1 минут

Пәні:Жаратылыстану
Бөлім: Тірі табиғат.
Күні:
Сынып: 2
Сабақтың
Өсімдік тіршілігіне не қажет?
тақырыбы
Осы сабақта қол
1.2.1.4 өсімдіктердің тіршілігіне
жеткізілетін оқу
қажетті жағдайларды зерттеу;
мақсаттары (оқу
1.1.1.1 қоршаған әлем құбылыстары,үдерістері мен
бағдарламасына
нысандарынзерттеудің қажеттілігін түсіндіру
сілтеме)
Сабақтың
Барлық оқушылар: Өсімдік
мақсаттары
тіршілігіне қажетті
жағдайларды анықтап,
зерттейді.
Көптеген оқушылар: Әртүрлі
климат және табиғат
жағдайларында өсетін
өсімдіктерге қажет
жағдайларды зерделейді.
Кейбір оқушылар:
Өсімдіктер өміріне қоршаған
орта жағдайларының әсері
туралы қосымша
ақпараттардан мысал келтіріп,
өз пікірлерін дәлелдейді.
Бағалау
1.Өсімдік тіршілігіне қажетті
критерийлері
жағдайларды зерделейді
2.Қоршаған орта
жағдайларының өсімдіктер
өміріне әсерін қосымша
мәліметтер арқылы әңгімелейді
3.Қоршаған әлем
құбылыстары,үдерістері мен
нысандарын зерттеудің
қажеттілігін түсіндіреді.
Тілдік мақсаттар Шөл, жағдай ,жылыжай
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1. Оқушылар өсімдіктердің тірі
ағза екенін,олардың
ерекшеліктерін, түрлерін біледі.
2. Өсімдіктердің
ұқсастықтарын,
айырмашылықтарын
ажыратып, салыстыра алады.
Сабақтағы жоспарланған іс-әрекет
Сабақта жағымды психологиялық
ахуал туғызу.Интербелсенді
тақтадан амандасу өлеңі
қорсетіледі. Шаттық шеңбер.
-Сәлеметсіздер ме ,балалар!
Сабақты бастамас бұрын бірбірімізге көтеріңкі көңіл күй
сыйлап, сәттілік тілейік.
“Күннің шыққаны жақсы ма?
(Күнді бейнелейді)
Жақсы! Алақандарын соғады
Достарынмен жүрген жақсы ма?
(Өздерін құшақтайды)Жақсы!
Туған өлкеміз Қазақстан жақсы
ма?
Жақсы!” (Бас бармақ көрсетеді)
(Жұптық) «Сырымды аш»
ойыныоқушылардың
қызығушылығын ояту.
Оқушылар жұпта өздерін бір
өсімдік ретінде жасырады.
Мысалы: «Мен өте тәттімін,
қызыл, сары, жасыл боламын.
Дөңгелек келемін. Ішімде кішкентай
дәндерім бар. Мен Алматыда
өсемін». (алма)
(ҚБ).«Гүл кестелері арқылы»
бағалау әдісі әдісі.Жұптар бір-бірін
гүл кестелерін беру арқылы
бағалайды.
Бағалау критерийі:білім алушы
өсімдіктердің тірі ағза
екенін,олардың ерекшеліктерін,
түрлерін біледі.
Дескриптор:
Білім алушылар: өсімдіктерді
ерекшеліктері мен белгілеріне орай
ажырата алады.
Тапсырма 1. Белсенді оқу: Топтық
жұмыс «Сәйкестендір» әдісі
арқылы.Өсімдік бөліктерінің
суреттерін атауларымен
сәйкестендір
ТамырГүл-
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ЖапырақСабақ- Жеміс(ҚБ)«Жапырақтар »әдісі арқылы
бағаланады.
Тапсырма толық орындалса-жасыл
жапырақ, жартылай орындалсасары жапырақ, қиындық туғызсақоңыр жапырақ
Бағалау критерийі:Өсімдік
мүшелерін ажырата алады.
Дескриптор:
Білім алушылар:
1.
Өсімдік мүшелерін
суреттерімен сәйкестендіреді.
2.
Саралау:кейбір білім
алушылар өсімдік мүшелерінің
атқаратын қызметін айтады.
Оқушыларды өсімдік бөліктерін
таңдап алу арқылы топтарға бөлу.
1-топ «Жапырақ »
2-топ «Сабақ »
3-топ «Тамыр»
4-топ « Гүл»
Слайд арқылы топтың «Алтын
ережесімен» танысады.
Сабақтың
ортасы

Тапсырма
2
(ұжымдық,
мұғалімнің көмегімен)
Таныстырылыммен
жұмыс..«Өсімдік қалай өседі?»
атты бейне ролик көруді ұсыну.
Оқушылардан бейнеролик көргеннен
пайда
болған
эмоцияларымен
бөліседі.
Тапсырма 3 (топтық жұмыс)
Белсенді
оқу:
«Суреттер
құпиясы»стратегиясы
арқылы
жүзеге асады. Слайд арқылы шөл
дала, алаңқайдағы және көлеңкедегі
өсімдіктерді көрсету.. Жылыжай,
шөл
ұғымдарын
түсіндіру
мақсатында сұрақтар қойылады.
-«Шөл дала» деген сөзді естігенде
көз алдымызға не елестейді?
Суреттер бойынша ауызша әңгіме
құрау.Топтарға шөл дала, алаңқай,
орманда және жылыжайда өсетін
өсімдіктердің
суреттері
таратылып беріледі.
Оқушылардың тілдік
құзыреттілігін, шөл,жағдай
,жылыжай,алаңқай терминдерін
бекіту мақсатында кеспе
әріптерден сөздер құрастырады.
(ҚБ) «Қарындаш»әдісі арқылы
бағаланады.
Жасыл - мен өз жетістіктеріме
ризамын.
Сары - маған әлі де өз білімімді
жетілдіру керек.
Қызыл - мен қиналамын.
Бағалау критерийі:
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Сабақтың
соңы

Қоршаған орта жағдайларының
өсімдіктер өміріне әсерін қосымша
мәліметтер арқылы әңгімелейді.
Дескриптор:
Білім алушылар:
Әртүрлі климат және табиғат
жағдайларында өсетін өсімдіктерді
ажыратады.
Әртүрлі климат және табиғат
жағдайларында өсетін
өсімдіктерге қажет жағдайларды
зерделейді.
Саралау: кейбір білім алушылар
термин сөздерді кеспе әріптерден
құрастырып,
мағынасын
түсіндіреді.
Сергіту сәті.
Тапсырма 4. Топтық жұмыс
Зерттеу жұмысы:
3 құты, оған «су, жарықсыз», «су,
жарық», «сусыз, жарық» деген
жазуларды жабыстыру, тұқым,
топырақ, қорап.
Құтыларға сабақ өткен күнді,
топтың атын жазып қою. Топырақ
салып, әрқайсысына тұқым салу.
Құтыларды терезенің алдына қою.
«Су, жарықсыз» дегенге су құйып,
қораппен жауып қою. «Су, жарық»
дегенге су құйып, жарық жерге қою.
«Сусыз, жарық» дегенге су құймай,
жарық жерге қою.
Саралау әдісі: Саралау
мақсатында болжамдарын сұрау.
-Қалай ойлайсыңдар,3 құтыдағы
өсімдіктердің өсуінде
айырмашылықтар бола ма?
-Қай құтыдағы өсімдік тез өсуі
мүмкін, неліктен олай болжайсың?
Қағазға жазып қою. Келесі
аптадағы сабаққа дейін бақылау
жүргізу. Су құятын құтыларды
күнара бір уақытта суарып отыру
керектігі айтылады..
(Ө). дәптермен жұмыс(Жұмыс
дәптері
7-жұмыс парағы,9-бет ):
Өсімдікке өсу үшін не керек екенін
тауып, суретпен байланыстыру
керек.
(ҚБ), «Жасыл қаламмен белгіле»
Оқушылар топта жұмыстарын
өзара тексеріп,жасыл қаламмен
белгі қоя
ды
(Ұ)
Тапсырма 5.«Не өзгерді?»
ойыны арқылы жүзеге асады.
Үстелдің
үстінде
өсімдіктің
тіршілігіне
қажетті
заттар
тұрады. Су, топырақ, күннің көзі
,тағы да басқа суреттер болады.
Оқушылар
көздерін
жабады.
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Мұғалім өсімдіктің тірішілігіне
қажетті заттардың біреуін алып
тастайды. Оқушылар оны анықтау
керек.
(ҚБ): «Үш түрлі санағыш арқылы
бағалау» бағалайды.
Ортақ тақырып
Бағалау критерийі:
Өсімдікке қажетті негізгі
факторларды саралайды.
Дескриптор:
Білім алушылар:
Өсімдікке қажетті негізгі
факторларды анықтайды.
Кері байланыс.
Оқушылардың қажеттіліктерін
анықтау және қанағаттандыру
мақсатындажүргізіледі.
«Табиғат белгісі» арқылы жүзеге
асады.
Егер бүгінгі сабақты түсінсеңіздер,
күннің суретін салыңыздар.
Егер түсіндім, бірақ әлі
сұрақтарым бар десеңіз, күн мен
бұлттың суретін салыңыз.
Егер түсінбесеңіздер, бұлттан
жаңбыр жауып тұрған суретті
салыңыз.
Маңғыстау облысы, Қарақия ауданы, Мұнайшы ауылы
№7 орта мектептің бастауыш сынып мұғалімі
Алипова Гулшат Темирхановна
Өзін- өзі тану пәнімен интеграцияланған
математика сабағының жоспары
Сабақтың тақырыбы: Ұзындық бірлектері және
үлестер.
Құндылық: Ақиқат Қасиеттер: Бірлік, достық, әділдік
Сабақтың мақсаты: Оқушыларға Ресурстар:
ұзындық өлшем бірлігін пайдалану Мультимедиялы
және басқа өлшем бірліктеріне қ
тақта,
айналдыруды үйрену.
оқулық, дәптер,
Міндеттері:
үнтаспа.
1. Ұзындық өлшем бірліктерін білу.
2. Ұзындық бірліктерін пайдалана
білу.
3. Бірлікке, достыққа, әділдікке
тәрбиелеу.
Сабақтың барысы: Сыртқы интеграция
1. Ұйымдастыру кезеңі
Оқушылармен амандасып, оларды түгендеу, көңілкүйлерін сұрау.
Жыл мезгілдері арқылы топқа бөлу.
5 Т – ережесі «Тәртіп, талап, тыныштық, тазалық ,
татулық»
Балалар ережені есімізге түсіріп, сыныптың тәртібін
сақтап, оқып-білуге талаптанып, тыныштықты
орнатып, тазалықты сақтап, бүгінгі күнімізді
татулықпен өткізейік.

Тыныштық сәті
Оқушылар көңіл
ОРМАНҒА ОЙША СЕРУЕН.
күйін
көтеру
Арқаңызды тік ұстап отырыңыз. мақсатында
Көзіңізді жұмып, терең тыныс
алыңыз. Әрбір тыныс алған сайын
неғұрлым
көбірек
босаңсып,
сабырлы
болуға тырысыңыз.
Қазір біз орманға серуенге
шығамыз. Өзіңіздің сынып есігіне
қарай
беттеп,
есікті
ашқаныңызды, дәлізбен өтіп,
далаға
шыққаныңызды
елестетіңіз.
Таза ауаны жұтып, шашыңызды желбіреткен желдің
лебін және бетіңізді сәл-пәл қыздырған күн сәулесін
сезініңіз. Орманға қарай жүре бастаңыз. Келе
жатқанда абай болыңыз, жәндіктерді басып кетпеңіз.
Бір минут тоқтап айналаға көз салыңыз. Табиғаттың
әсемдігі мен балғындығын сезініңіз. Гүлдердің біріне
жақындап, еңкейіп, оның нәзіктігі мен жұқалығына
зейін салыңыз. Оны иіскеңіз және хош иісін жұтыңыз.
Айналадағы бар нәрсені бақылап, ары қарай жүре
беріңіз. Гүлдер, гүлдер мен ағаштардың иісі,
құстардың дауысы және жәндіктердің ызыңы.
Орманға ендей түсіңіз, қараңызшы, ағаштар биіктей
әрі қалыңдай түсті. Жарық пен көлеңкенің ойынын
қызықтаңыз, жапырақтардың сыбдырын тыңдаңыз.
Біз өзімізді орманда бақытты әрі қауіпсіз сезінеміз.
Алаңқайға шығып, осында бірнеше минут демалыңыз.
Түбіне барып отырғыңыз келетін ағашты таңдаңыз.
Ағашқа жақындаңыз да оны діңінен құшақтаңыз.
Оның қуаттылығын сезініңіз, ондағы өмір қуатын
сезінуге және ұғынуға тырысыңыз. Енді оның діңіне
арқаңызды сүйеп отырыңыз. Көзіңізді жұмыңыз,
терең тыныс алыңыз және қоршаған айналаның
жым-жырт тыныштығына көңіл бөліңіз.
Бізге қалайша жеңіл әрі тыныш және бақытты сезіну
қандай. Табиғат неткен ғажап, оны қалайша
сүйетінімізді бен қадірлейтінімізді, бірде бір тірі
жәндікке зиян тигізбес үшін қамқорлық жасауды
түсінеміз. Сіздің өз ағашыңыз бар екенін және кез
келген уақытта
оған келе алатыныңызды есте
ұстаңыз. Ал қазір мектепке қайтуға дайындалыңыз.
Орныңыздан тұрып, айналаға тағы бір көз қырын
салыңыз. Келген жолыңызбен кері қайтыңыз,
жолыңыздағы жәндіктерді басып кетпеңіз. Міне,
мектептің алдына да келдік. Айналаңызға тағы бір
қараңыз, таза ауаны терең жұтыңыз, есікті ашып, өз
орныңызға қайтып келіңіз. Осы жым-жырттық,
тыныштық, қанағат сезімін өзіңізде сақтаңыз.
Көзіңізді ашып, күлімсіреңіз!
2. Үй тапсырмасын тексеру
Дәйексөз: Қарыстан сүйем жақын Өз ойларымен
Қарыс – бармақ пен сұқ саусақтың
бөліседі
арасындағы өлшем.
Сұйем – бас бармақпен
шынашақтың аралық мөлшері.
Қарыстың алыстығы бар
Сүйемнің жақындығы бар
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Ішкі интеграция
« Кім білгіш?» Қобдиша
тапсырма
а) Ұзындықты өлшегенде қандай
өлшем бірліктерді пайдаланады?
ә)екі ауылдың ара қашықтығы,
оқушы дәптерінің қалыңдығы, оқу
мұқабасының ұзындығы.
Екі ауыл арасында
қарымқатынас орнайды. Досыңа барады,
сыйластықта болады.
Тапсырма Топтық тапсырма
-топ
Бесбұрыштың Р=?
Батырлық
- топ Төртбұрыш Р=?Әдептілік
- топ Ұшбұрыш Р=? Достық
-топ Кесінділер Сыйластық
«Жұмыла көтерген жүк жеңіл»
бірлесу, бірігу
1.тапсырма
2.1км= 1000м
1.адамгершілік бауырмалдық
1.мейірімді адалдық
3.тапсырма Жұптық жұмыс
1м=1/1000км 1дм= 1/10м
1см=1/10дм
1мм= 1/10см
Топ 5- тапсырма
Ш 2000+100= 2100 (2000+2100)1000=3100
Топ 6- тапсырма
Ш 2м70см+1м30см=4м
(2м70см+4м)
5м20см=1м50см=150см
Топ 7 – тапсырма
8900м=8км900м
12300м=12км300м
12000м= 12км
Топ Километр мен метр арқылы
өрнектеу
11022м= 12км 22см

Канжагалиева Миргуль Анатольевна учитель
начальных классов, 2 категория,
Жангалинской средней общеобразовательной школы

Өлшем
бірліктерді
атайды.
Км, мм, см

Литературное чтение. Краткосрочный план урока №10.

Тапсырманы
орындайды.
Әр
қабырғаларға
аттар беріледі
Ауызша
орындайды.
Жұптаса
орындайды.

Құстарға
күтім
жасау
-бұл
қайырымдылық.
Құстардың
биіктеп
ұшуынан
ұшқыш болуды
армандаймыз.
Суды
ластамау,су
біздің денемізгі
қажет. Су –
тіршілік көзі.

Шығармашылық жұмыс.
1-топ: Венн диаграммасы
2-топ: Бос банканы толтыру
1.
топ : Салыстыру
2.
топ: Сәйкестендіру
Топпен
ән
айту: Әнді
ерекше
көңілмен
«Достық» әні
айтып, сергиді
Үй тапсырмасы:
Соңғы тыныштық сәті:
Оқушылар
Балалар, тыныштық сақтап, үнсіз, көздерін жұмып
қолымызды жүрегімізге қойып, демалады.
жүрегімізді тыңдап көрейікші.
Жүрек әр түрлі сезімдерге толы.
Олардың арасында жанашырлық,
қамқорлық, аяушылық сезімдері
басым екенін сезініңдер. Сездіңдер
ме, сезген болсаңдар, сендердің
жүректерің жылы да мейірімді.
Олай болса, сендер де көп
қайырымды
істер
жасап,
қамқорлық көрсете аласыңдар.

Предмет: Литературное чтение Школа:
Урок: 10
Жангалинская СОШ
Дата:
ФИО учителя: Канжагалиева М. А.
Класс: 3 «В» Количество
Количество
присутствующих: отсутствующих:
12
Раздел
«Живая природа»
(сквозная
тема):
Тема урока:
В. Бианки «Мышонок Пик»
И.И Акимушкин «Кто без крыльев
летает?»
Неразгаданные тайны природы
Цели
3.1.1.1.отвечать на открытые вопросы по
обучения,
содержанию для определения ключевых
которым
моментов
посвящен
3.2.1.2.читать про себя текста ли его
урок:
части, используя различные виды
чтения (просмотровое/изучающее/
чтение с пометками)
3.3.2.1.писать творческие работы разных
жанров письмо герою/ сказки/ рассказы
Развитие
1.1 Понимание содержания аудио/видео
навыков:
информации
2.1 Использование видов чтения
3.2 Создание творческих работ разных
жанров
Предполагае Все учащиеся смогут:
мый
отвечать на открытые вопросы по
результат:
содержанию для определения ключевых
моментов;
читать про себя текст или его части,
используя чтение с пометками;
- писать творческую работу - рассказ о
герое по опорным словам.
Большинство учащихся смогут:
отвечать на открытые вопросы по
содержанию для определения ключевых
моментов, выбирая слова и выражения
из текста;
- читать про себя текст или его части,
используя различные виды чтения
(просмотровое/ чтение с пометками);
писать творческую работу рассказ о
герое самостоятельно.
Некоторые учащиеся смогут:
отвечать на открытые вопросы и
составлять открытые вопросы но
содержанию для определения ключевых
моментов;
читать про себя текст или его части,
используя различные виды чтения
(просмотровое/ чтение с пометками) и
заполнять таблицу сам:
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Языковая
цель

Материал
прошедших
уроков:

Основные термины и словосочетания:
Неразгаданные тайны природы
Используемый язык для диалога/письма
на уроке:
Вопросы для обсуждения:
- Что такое тайны природы?

31-37
мин

Ответы на открытые вопросы.
Определение ключевых моментов.
Сопровождение речи
иллюстрациями/наглядностью/демонстр
ацией фотографий/ картинами.
Чтение вслух, беглое, сознательное и
выразительное чтение.
Просмотровое/изучающее/чтение с
пометками. Определение темы и
основной мысли произведения.
Сравнение, олицетворение, эпитет и их
роль.
Написание творческих работ разных
жанров: письмо герою/сказки/рассказы.
Написание творческих работ в форме
постера/проекта/рекламы/заметки.

Ход урока:
Этапы
Запланированная
урока
деятельность на уроке
0-1 мин
Создание положительного
эмоционального настроя:
Прозвенел уже звонок.
Начинается урок.
В путешествие пойдём.
В страну сказок попадём.
Слушай, думай, наблюдай,
Сказку нашу отгадай.
Глазки дружно закрывайте.
Сказку в душу пропускайте.
Середина Проверка домашнего задания.
урока
Актуализация жизненного
2-5 мин
опыта
Ребята подумайте и скажите,
почему птицы летают?
- А кто ещё умеет летать?
21-22
(Г) Ученики строят
мин
высказывания и
предположения о чём пойдёт
речь на уроке литературного
чтения?
Целеполаганне
Цель нашего урока научиться:
отвечать на открытые
вопросы по содержанию для
23-28
определения ключевых
мин
моментов;
читать про себя текст или его
части, используя различные
виды чтения
(просмотровое/изучающее/чт
ение с пометками);
29-30
писать творческие работы
мин
разных жанров: письмо

38-40
мин

Ресурсы
Стихотвор
ение

Учебник
(Учитель
выбирает
маленький
фрагмент
полёта
человека)

Учебник
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герою, рассказы.
Работа над сквозной темой
раздела урока
«Неразгаданные тайны
природы»
(К) Знакомство с новой
лексической темой,
обсуждение вопросов:
Что интересного, необычного
или необъяснимого ты
встречал в живой природе?
Как животные
приспосабливаются к
условиям обитания, чтобы
остаться в живых?
Развитие связной речи
- Составьте рассказ о
«Тайнах природы».
Ф.О. –Если вам удалось
выполнить устно творческую
работу , то поднимите правую
руку, если нет то левую.
(К) – А сейчас составим
кластер «Тайны природы».
Динамическая пауза
Работа над литературным
произведением И.И.
Акимушкин «Кто без крыльев
летает?»
(К) Знакомлю учеников с
творчеством И.И.
Акимушкина.
(Д) Предлагаю послушать
аудио запись на диске.
(К) Ученики выбирают
верное утверждение и
отвечают на вопросы по
содержанию произведения.
(И) Ученики выбирают
незнакомые для понимания
слова. (К) Словарная работа с
использованием словаря.
(И) – А теперь прочитайте
этот текст про себя используя
приём «чтение с пометками».
(П) – Составьте пожалуйста
монолог от имени любого
животного. Расскажите о его
жизни, используя текст
научно-познавательного
рассказа.
(К) Затем сравниваем два
произведения.
(Д, К) Динамическая пауза
Игра «Летает - не летает»
- Сыграем в игру я называю
предметы, а вы
подпрыгиваете вверх, если
названный предмет летает и
приседаете, если он не летает.

Учебник
Листы с
распечатк
ой
стихотвор
ений для
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льною
выполнен
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Учебник
Музыка
Рабочая
тетрадь,
иллюстра
ции

Рабочая
Тетрадь
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Конец
урока

Работа в тетради «Что я знаю
и умею»
(И) Ученики выполняют
задание №1. Научнопознавательный рассказ
содержит в себе научные
сведения и факты.
(П) Ученики выполняют
задание №2.
Выбери верное утверждение.
Закрась О ответ.
К какому жанру относится это
произведение? (рассказ).
В каждом абзаце
рассказывается о каком-то
животном. Пронумеруй
последовательность
появления героев.
Ты прочитал, что лягушка «пилот» может пролететь 20
метров.
Вырази это число в
сантиметрах. 20 м = 20000 см
(Г) Ученики выполняют
задание №3.
(И) Ученики выполняют
задание №4.
(Г) Ученики выполняют
задание №5.
(И) Ученики выполняют
задание №6.
(И) Оценить свою работу на
уроке.
Разминка для глаз
Творческая работа
Итог урока. Рефлексия.
Если хочешь написать письмо
герою, то внимательно
прочитай начало, ...
продолжение и ...
недостающий текст письма.
Чтобы создать успешный
проект необходимо выбрать
презентовать свою работу.
Рефлексивное оценивание
Прием неоконченных
предложений.
Мне больше всего удалось... .
Я получил от зтого урока... .
Я могу похвалить себя
зато ... .
Я могу похвалить своих
одноклассников за ... . Я могу
похвалить учителя за ....
Домашнее задание.
Выразительное чтение
произведения
И. Акимушкина «Кто без
крыльев летает». Составить
монолог от имени любого
героя рассказа.

Дифференц
иация

Оценивание

Учащиеся с
высоким
уровнем
мотивации–
интервьюир
ование.
Учащиеся с
низким
уровнем
мотивацииответы на
вопросы.
Групповая
работа.
Парная
работа.
Работа по
вариантам.

Формативное оценивание.
- Самооценивание по
дорожке успеха в тетради
«Что я знаю и умею».
- Взаимооценивание при
работе в паре, группе,
классом.
- Результаты наблюдения
учителем качества ответов
учащихся на уроке.
- Определение уровня
усвоения навыка по теме
(тетрадь «Что я знаю и
умею»)

Межпред
метные
связи
казахский
язык
физическа
я
культура
-самопозн
ание

Рефлексия для учителя:
Важные вопросы
по уроку:
Итоговая оценка (с точки зрения преподавания и
обучения)
Какие два момента были наиболее
успешны?
Какие два момента улучшили
урок?

Самооцен
ивание

Что я узнал из урока о классе и
отдельных людях, что я расскажу
на следующем уроке?
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