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ДЕНЕ ТӘРБИЕСІ САБАҒЫНДА ОҚЫТУДЫҢ ЖАҢА
 ТЕХНОЛОГИЯЛАРЫН ЕНГІЗУДІҢ ТИІМДІ ЖАҚТАРЫ

Қонарбаев Ж.Ө. 
                                                       Шымкент университетінің профессоры

 Оқытудағы  жаңа  технология  аса  қажетті  педагогикалық  мәселелердің  шешімдерін 
табуға,  ой  еңбегін  арттыруға,  оқу  процесін  тиімді  басқаруды  қамтамасыз  етеді.  Жаңа 
технологияларды оқыту үрдісінде  қолданудың    негізгі  ерекшелігі  ол  оқытушылар  мен 
оқушыларға   өз   бетімен   және  бірлесіп  шығармашылық  жұмыс жасауға   көп  мүмкіндік  береді  және  оны 
педагогикалық  мақсатта  пайдалану  оқушылардың  зердесіне,  сезіміне,  көзқарасына  әсер  ете  отырып  оның 
интеллектуалдық мүмкіншіліктерін арттыруға көмектеседі. 

Дене  тәрбиесінің  әлеуметтік  жүйе  және  қоғамдық  құбылыс  есебінде  дене  тәрбиесі  жүйесін,  оның 
қалыптасуы  мен  дамуының  негізгі   заңдылықтарын,   оның  қызметі   мен   құрылымын  танып,  білудің  
қажеттілігі білім мен тәрбие талаптарына сәйкес өсіп келе жатқан ұрпақтың дене тәрбиесін қамтамасыз ету 
үшін керек. Дене тәрбиесі тек мектептегі дене шынықтыру сабағы ғана емес, ол сабақтан тыс, мектептен де тыс  
денсаулыққа байланысты шаралар жүйесі екенін ескерсек, қазіргі кезеңдегі  білім  беру  орындарындағы  дене 
тәрбиесінің   жүйесі   жастардың   денсаулықтарын  нығайтумен   қоса,   тұлға   бойындағы   биологиялық-
психологиялық  қажеттіліктердің  жан-жақты жетілуіне,  өмірге  белсенді  ұстаным  мен  ізгілікті  қатынастарын 
дамытуды  меңзейді.  Мұндай маңызды  әдістеме  ғылыми  және  оқу  пәні  ретінде  жетекші  рөл  атқаратын,  
дене  тәрбиесі саласындағы  кәсіптік  бағытта  болашақ  мұғалімдерді  дайындауды  жүзеге  асыратын  жоғары 
оқу орындарындағы  оқыту  жүйесіне  тікелей  байланысты.  Қазіргі  кезеңде  жалпы  орта  мектептердегі оқу  
бағдарламаларын  құрастыру  бағыт-бағдары  өзгерді.  Алайда,  бұлардың  бәрінде  мектеп оқушыларын  қайда 
оқитындығы  ескерілмейді,   олардың  меңгеруі   тиіс   негізгі   дағдылар   мен  қабілеттер,   оқу   нормасын  
тапсыруға   арналған   шарттар   көрсетілген.   Денені   шынықтыру  жаттығуларының  орындалуы  қозғалыс 
дайындығының  деңгейі  туралы  мәлімет  береді.  Дегенмен,  бұл  бағдарламалар  базалық,  үлгілік  сипатқа  ие, 
сондықтан оларды әрбір педагог жергілікті жағдай мен салт-дәстүрлерге орай өзгертулер мен толықтырулар 
енгізіп, өзгерте алады.

Дене  тәрбиесі  мәселелерін  шығармашылық  тұрғыда  шешуге,  өзгермелі  өмір  жағдайында инновациялық 
процестер мен жаңашыл бағыттарды дер кезінде меңгере отырып, тәжірибеге сын көзбен  қарап,  дене  тәрбиесі 
міндеттерін  жүзеге  асыруға  белсенді,  салауаттылық  пен  дене мәдениетін меңгерген маман даярлаудың  
маңыздылығы артуда.

Дене  тәрбиесін,  жаңа  технология  мен  озат  тәжірибені  ұлттық  және  жалпы адамзаттық құндылық  
қағидаларымен  сабақтастыра  зерттеу  –  бүгінгі  күн  талабынан  туындап  отырған педагогика  ғылымының 
міндеттерінің  бірі.  Дене  тәрбиесінің  мәнін  бүгінгі  жаңа  заман  талабына сәйкес  қарастыру  –  бұл  адамды 
өзі  өмір  сүрген  ортаның  жемісі  ғана  емес,  сол  ортадағы  дене мәдениеті,  адамгершілік  қарым-қатынасы 
әрекетімен  көрінетін  субъект  деп  танылуымен айқындалады. Қоғамның елеулі өзгерістерге түсуі, адамның 
мақсат-мұраттарына,  тұрмыс-тіршілігі  мен мінез-құлқына,  сондай-ақ өзінің жеке басына да субъект ретінде 
өзгеріс енгізуде. Оның үстіне қоғамдағы салауаттылық, дене мәдениеті мен рухани құндылықтардың табиғаты, 
мәні, шығу тегі және  атқаратын  қызметтері  туралы  жан-жақты  зерттеу,  оқушылардың  дене  тәрбиесін  
салауаттылық   дене  мәдениеті   мәселесімен   байланыста   қарастыру  қажеттігі   біздің  тақырыбымыздың 
өзектілігін айқындай түседі.  

Жалпы  орта  мектептердегі  «Дене  тәрбиесі»  пәнінің  мақсаты  әлі  күнге  дейін  толықтыруды қажет етеді,  
осыған орай оның ғылыми негізделген бағыт-бағдарын жасау қажеттілігі туындайды. 

Осы  бағыттағы  ізденістердің  тиімдісі   дене  тәрбиесі  сабағында  дәстүрлі  емес  оқыту  құралдарын 
қолдануды зерттеу болып табылады. 

Дене тәрбиесі өсіп келе жатқан жас ұрпаққа білім мен тәрбие беру саласының бір тармағы болып табылады 
және  ол  жеке  тұлғаның  жан-жақты  дамуына,  күшті  де  қуатты болып  өсуіне,  ұзақ  уақыт   шығармашылық 
еңбекке  жарамды  адамды  қалыптастыруға,  оны  Отан  сүйгіштікке дайындауға қызмет етеді.

Республикамыздағы   білім   беру   саласында   және   әртүрлі   қолдану   салаларына   байланысты  жаңа 
бағыттағы  спорт,   дене  тәрбиесі   жүйесі   бойынша  мамандарға   деген   сұраныстардың  артуы, оларды 
дайындаудағы  білімділігі  мен  қабілеттілігі,  біліктіліктің  қазіргі  талаптарға  сай  болуы өте  үлкен   маңызды 
жұмыстарды  атқаруды  талап  етеді  және  болашақ  педагогтардың  кәсіби даярлығын,  білім  стандартына,  
мазмұнына  сай  жетілдіру  мәселелері  көкейкесті  мәселе  болып отыр.

Көрсетілген  міндеттерді  толық  жүзеге  асыру  дене  тәрбиесі   жүйесіне  тікелей  байланысты. Дене  
тәрбиесін жүзеге асыру – денсаулықты нығайту, білім беру, дамыту, тәрбиелеу міндеттерін шешуге  арналған 
педагогикалық  жұмыстардың  бірі  бола  отырып,  жеке  тұлғаның  денсаулық деңгейін  арттыру,  табиғи  күш-
қуатын  нығайту,  дене  мүшелерін  гигиеналық  негіздері  мен  дене-қозғалыс қабілеті мүмкіндіктеріне сай, өз 
бетінше қимыл-қозғалыс жаттығуларын орындап, өзін-өзі үнемі дамытып, көңілді де сергек жүруге баулиды. 
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Болашақ  ұрпағымыздың  денсаулығының  мықтылығы,  салауатты  өмір  сүруі  мектеп мұғалімінің  жеке 
басымен  оның  жоғары  оқу  орнындағы  теориялық  жеке  тәжірибелік дайындығының дәрежесіне тікелей  
байланысты. Осыған орай оқушылардың дене тәрбиесі жүйесін жүзеге  асыру  жұмыстарын  ұйымдастыруға 
болашақ  мұғалімдерді  даярлау  ісін  кәсіби дайындықтың  ажырамас  бөлігі  ретінде  қарастыру  керек.  Дене  
тәрбиесі  және  спорт  мамандары күрделі  әлеуметтік  міндеттерді  шешуге  араласумен  бірге  оқушылардың 
психологиялық ерекшеліктеріне сай, оқу-тәрбие міндеттерін шешуде олардың рухани жетекшісі де болуы тиіс. 

Оқушыларға  дене  шынықтыру  сабақтарында  жаңа  технологияны  пайдалану    оқыту  мен тәрбиелеудің  
жалпы  заңдылықтарына  бағынған.  Сондықтан  оны  іске  асыру  барысында  дене тәрбиесінің  жас  және 
жыныстық   ерекшеліктерін   ескере   отырып,   осы   заңдылықтарды   көрсететін  жалпы  педагогикалық 
ұстанымдарды  басшылыққа  алу  қажет.  Ол  ұстанымдарға  жататындар:  жан-жақтылық,   саналылық   пен 
белсенділік,   бірте-бірте   жасалатын   әрекет,   қайталамалық,   көрнекілік,  жеке  даралық.  Оқу  үдерісінің 
үздіксіздігі негізгі үш қағидаларда көрініс тапқан: 

     а) оқу-тәрбие үдерісі көп жылғы және жыл бойындағы сипатқа ие болуы тиіс; 
     ә)  сабақ  барысында  әрбір  келесі  сабақтың  әсері  алдыңғы  сабақтың  ізінше  қатпарлы  әсер қалдыруы  

тиіс,  себебі  жас  оқушының  ағзасында  алдыңғы  сабақтардың  әсерінен  пайда  болған жағымды өзгерістер  
беки түсуі және жетіле түсуі қажет; 

    б) демалыс жұмыс қабілетін қалпына келтірудің арта түсуі үшін жеткілікті болуы тиіс. 
Дене   жүктемелерін   бірте-бірте   және   жоғары  деңгейге   арттыру   ұстанымы  олардың  көлемі  мен 

қарқындылығының,  оқушыны  дайындауға  қойылатын  талаптардың  бірте-бірте  күрделенуінің  үздіксіз  арта 
түсуімен байланысты болып келеді. 

Сабақтарды бір-бірте күрделендіру оқушыны дайындаудың мүмкіндіктері мен деңгейлеріне сәйкес келіп, 
олардың спорттық жетістіктерінің үздіксіз арта түсуін қамтамасыз етуі тиіс. 

Дене  жүктемелерінің  толқынды  түрде  өзгеру  ұстанымы  олардың  динамикасының   толқынды  сипатын 
көрсетеді, себебі ол салыстырмалы алғанда оқу – тәрбие үдерісінің кіші-гірім үзіндісіне, немесе сабақтардың 
кезеңдері мен тұтас бір дәуіріне де тән болуы мүмкін. 

Спорттық  техника  мен  оны  жаңа  тұрғыда  жетілдіруге  үйрету  әдістерінің  кез-келген   түрінің  жағымды 
жақтары бар, бірақ ол  жеке қалпында шапшаң әрі тиімді үйретуді толық қамтамасыз ете алмайды,  сондықтан 
спорттық  техниканы  меңгеру  барысында  барлық  әдістер  бірін-бірі толықтыратын түрде қолданылады. Олар 
жиірек бір уақытта пайдаланылады. 

Қимыл-қозғалыстарды  белгілі   реттілікте  игеру.  Атап  айтқанда:  дайындалып  жүрген оқушылардың 
оқуға  деген  жағымды  ынтасын  қалыптастыру;  қозғалыс  қимылының  мәні  туралы білімді қалыптастыру; 
әрбір спорт түрлері бойынша үйренетін қозғалыстар туралы толық түсінікті қалыптастыру; үйренетін қозғалыс 
қимылын  тұтастай  игеру.  Сөйтіп,  қимылға  үйрету  дегеніміз  -  бұл     білім   алу,   қозғалыс   икемділігін 
қалыптастыру  және  тиісті  дене  жағынан  қалыптасудың қасиеттерін тәрбиелеу. 

Талдау,  жалпы  білім  беру  мектептерінде  оқу-тәрбие  үдерісін  ұйымдастыру  мен  басқаруға білім беру 
мен спорттық мекемелерге  тән  құрылымдар - мақсат, жалпы және арнайы (арнайылық) міндеттер,  әдістер 
мен  қағидалар,  оқу  кеңістігінде  жүзеге  асатын,  нақты  бағыттылығы  бар,  оқу материалының теориялық 
және  тәжірибелік  мазмұны кіретінін  көрсетті.  Оқушы-спортшының осы  білім  беру кеңістігіндегі  таңдаған 
жолының басы, мектептегі оқу мерзіміндегі бастапқы кезеңнің де нақты құрылымы немесе мазмұны болады. 

Дене  тәрбиесі  сабағында  оқытудың  дәстүрлі  емес  құралдарын  қолдану  барсында оқушылардың  дене  
тәрбиесін  дамыту  технологияларын  жетілдіруге;  дене  тәрбиесі  сабақтарында оқушыларды  адамгершілікке  
тәрбиелеуге,   дене  тәрбиесі   арқылы  жеке  тұлғаның психофизиологиясын  өзгеруге:   өзін-өзі   реттеуін 
қалыптастыру;  дене  тәрбиесі  сабақтарын пәнаралық  байланыс  арқылы  жетілдіру;  дене  қабілетін  рухани 
құндылықтар  арқылы  дамыту;  релаксация  арқылы  жеке   тұлғаның  психофизиологиялық  қабілеттерін 
дамыту;   психикалық   қуат  мүмкіндіктері  мен  дене  тәрбиесін  сабақтастырып  дамытуға  т.б.  қол  жеткізуге 
болады.  

Пайдаланылған әдебиеттер тізімі: 
1. Қазақстан Республикасының «Білім туралы» Заңы. Астана, 2000ж. 
2. Мұсаева  С.А.,  Мейірманқұлова  Т.  редакциясымен  «Кәсіптік  блім  беруде  инновациялық 
технологяиларды енгізу» (әдістемелік нұсқа). Тараз, 2004ж. 
3. Дене тәрбиесінің ілімі мен әдістемесі -2003 Э.Ж.Тілеулов.
4. Дене тәрбиесінің педагогикалық негіздері-2008. І.К. Алшынбаев

* * * * * * * *
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ОҚУ МЕН ОҚЫТУДЫ ЖАҚСАРТУДА МИҒА ШАБУЫЛ ӘДІСІ

Шымкент қаласы №127 жалпы  орта  білім  беретін мектебі
Бастауыш  сынып  мұғалімі  Лесова Айнұр Шәріпбайқызы

   «Миға  шабуыл»  әдісі.   Миға  шабуыл  әдісін  1941  жылы  А.Ф.Осборн  ұсынған  болатын.  Әуел  баста 
жарнамалық бизнесте қолданылған бұл әдіс адамның шығармашылық ойлауына қозғау салу мақсатын көздеген 
еді. Бұл әдістің негізгі міндеттері:
 Мүмкіндігінше көп идеяларды жинақтау;
 ғылыми немесе оқуға қатысты мәселелерді шешу;
 студенттердің шығармашылық ойлауын дамыту;
 ынтымақтастықты дамыту.
Миға шабуыл – топ мүшелерінің белгілі бір тақырып бойынша белсенді жұмыс істей отырып, соған қатысты 
айтылған идеяларын өз ішінде талқылап, ортақ келісімге келгендерін негіздеп жазып ұсыну әрекеті. Бұл әрекет 
жүргізуші тарапынан нақты белгіленген уақыт көлемінде орындалуы шарт.
 «Миға  шабуыл»  әдісінің  бастауыш  сабақтарында  алатын  орны  ерекше.  Бұл  әдісті  бастауыш  сынып 
оқушылары  үшін  өте  тиімді  тұстарын  айтатын  болса,  оқушының  ойлау  жүйріктігіне,  тілін  дамытуға, 
қабылдауына, тапсырманың  күрделігін сезіндірмей алып шығуына, өзінің ғана емес, сыныптастарының пікірін 
тыңдап, ой бөлісуіне үйретеді. 
«Топтық жұмыс»  барысында: 
 сөйлеуге
 өзгенің пікірін тыңдауға
 жаңа ақпарат алады
 сурет салуға әрекеттенеді

 тақырыптың жаңа қырларын аша түседі
 сұрақ қойып үйренеді
 топтық бағалауға
 өзін-өзі бағалауға 

«Миға  шабуыл»  процесі.Биік  нәтижеге  жетудің  кілті  мен  алтын  ережесі  қатысушылардың  белсенділігінен 
туындайтын достық қатынастың қалыптасуы.
Бұл ұжымдық талқылау, мәселенің шешімін іздеуде қолданылатын тиімді әдіс. Қандайда  бір  проблеманы   әр  
мүшенің пікірін еркін тыңдау арқылы шешу. Миға шабуыл стратегиясының өзіндік ережесін сақтап, дұрыс 
пайдаланса оқушының стандарты емес шығармашыл ойлауын жақсы дамытады.Мұғалім топ құрады да, қандай 
да бір проблеманың шешімін табуды өтінесіз (айтасыз). Барлық оқушылар өз пікірлерін айта бастағанда, ешкім 
оның ойын бөліп,  өз  пікірін  айта  алмайды және бағаланбайды.  Іс  –тәжірибеден байқағанда бірнеше минут 
ішінде көптеген пікірлер яғни шешімдер табуға болады. Бұл жерде пікірдің көптігі мақсат емес, ол тек нақты 
саналы шешім қабылдауға негіз болады. 

«Миға  шабуыл»  процесі мына тәсілдер арқылы іске асырылады: 
 топтық жұмыс
 жазба жұмыстары
 еркін тақырып
 мәтінді талдау
 тақырыпты ашу

 сабақты бекіту кезеңінде
 бір шумақ өлең
 төрт сөйлем 
 сәйкестендіру тәсілі

Қағидасы:
–  Ұсынылған пікір бағаланбайды, сыналмайды.
–  Жұмыс  пікірдің  сапасына  емес  санына  бағытталған  (неғұрлым  пікір  көп  болса,  соғұрлым  нақты шешім 
қабылдауға таңдау болады).
– Барлық пікірлер «бір ауыз сөзбен» жазылып отырғаны жақсы.
– Белгіленген уақыт сақталуы тиіс.

         “Ой қозғау” тәсілін қолданғанда мынандай ережелерді ұстану қажет:
- Проблеманы негізгі терминдер арқылы құрастырып, бір ғана ең басты мәселені айқындау.
- Бір де бір идеяны жалған деп танымай, оны зерттеуді тоқтатпау.
- Кез-келген идеяны (тіпті оның қажеттілігі қазір күмәнді көрінсе де) жалғастыруға ұмтылу.
- Қатысушылар өзін ыңғайлы сезініп, “ашылуы” үшін оларды қолпаштап, ынталандырып отыру.
- Идеяларды бағалау мен іріктеуді тек шығармашылық идеялар келтіру жұмыс аяқталғаннан кейін ғана 
бастау. Мұндай жұмысты алғашқы әрекетке қатынаспаған сарапшыларды жұмылдыру.
                             “Ой қозғауды” сабақта былайша қолдануға болады:
•  Оқушылар қандай да болмасын ақпарат (проблема, мәлімет, сұрақ) туралы бар білгендерін берілген 
уақыт ішінде жазбаша келтіреді.
•  Мұнда ең бастысы идеялардың көптігі, олардың еркін жағдайда айтылуы болғандықтан, оқушылар өз 
ойындағыларын еш күмәнданбай,келтіре беруі керек.
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•  Идеялар ешқандай сынға ұшырамауы керек, өйтпеген жағдайда оқушылар тосылып қалып, идеяларды 
келтіре алмауы мүмкін.
•  Барлық идеялар сарқылмайынша олар қағазға түсіріле береді.
Бұл тапсырманы орындауға берілген уақыт (2-6 минут) аяқталған соң, оқушылар бірлесе (жұптасып, шағын топ 
ішінде, бүкіл сынып болып) жазғандарымен бөліседі, сұрақтарға жауап береді, тізімдерін толықтырады.

«Миға шабуыл» әдісін қолдану ережелері

1. Миға шабуыл барысында идеяларды сынамаңыз, бағаламаңыз, талқыламаңыз және қорғамаңыз. Топ ішіндегі 
жұмыс барысында Сіз тек: «Бұл керемет идея екен?», деп қана айта аласыз. ал жеке-дара жұмыс жасағанда өз-
өзіңізге тым сыни көзбен қарамаңыз: «Айналадағылардың күлкісін келтіретін ақымақ идея ғой!» деген 
сипаттағы өзіңізді - өзіңіз сынауыңыз креативтікпен жанаспайды әрі жолыңызда түрлі кедергілерге соқтырады.
2. Топ мүшелері мейлі ол қандай болсын, әйтеуір ойларына келген кез келген идеялардың, шешімдердің, 
мысалдардың барлығын ортаға тастауы қажет. Әрбір идея толық айтылуы тиіс. Келесі кезеңде жаңа идеяларды 
ойлап тапқанша, айтылғандарды електен өткізіп, ішінен ең ақылға сыйымдысын таңдау оңай болады.
3. Бұл кезеңде идеялардың сапасынан гөрі санының көп болуына назар аударылады. Идеялар саны көп болған 
сайын, олардың ішінен кейбіреулерінің ең орынды болады дегендеріне сенімділік те арта түседі. Егер жеке-дара 
жұмыс жасаған болсаңыз, өз ой-пікірлеріңізді қағазға түртіп жазып отырыңыз.
4. Айтылғандардың ішінен енді өзге жаңа идеяларды ажыратып алыңыз. Оларға түсінік беру мен түзетулер 
енгізу де шығармашылық шабыт қажет. Топ мүшелерінің қай қайсысы да идеяларды жетілдіруге, басқа 
нұсқаларын ұсынуға құқылы. Сондықтан қолыңызда бар идеяларды тағы бір екшеп қарау артық болмайды, 
мүмкін олар тағы да бір жаңа идеялардың тууына алғышарт қалыптастыруы ғажап емес.
«Миға шабуыл» әдісінің кезеңдері:
· мақсатты анықтау (сізді не қызықтырады:көпшілік алдындағы сөздің идеялары ма, әлде белгілі бір мәселені 
шешу қамтыла ма, әлде тақырып па?...);
· қатысушыларды өз идеяларын айтуға үндеу (көпшілікпен жұмыс жағдайында әр қатысушы кезекпен бір 
идеядан ұсынуы керек, ал топтық жұмыста әр топтан бірнеше идея қатар ұсынылады);
· әрбір идеяны тақтаға жазып отыру;
· басқалардың идеяларын жетілдіру мақсатында қолдану;
· идеялардың бірін-бірі қайталамайтындай анық әрі дұрыс құрастырылуын, қайталанбауын қадағалау;
· идеяларды жіктеп, жинақтап топтастыру.
«Миға шабуыл» соңында жеке адам немесе топтар айтылған ойлардан жалпы қорытынды жасау үшін процестің 
нәтижесін қарастырады.

Қорытынды
Әрбір сабақ оқушы мен мұғалім үшін қайталанбас тарих. Сабақта оқушы білім нәрімен сусындайды. Білім баға 
жетпес қазына  деп айтылғандықтан, сол айтылған тіркеске лайықты болуы қажет. Өйткені дәл бүгінгі 
ақпараттық көздердің барынша ашық болып тұрған заманымызда оқушыны да, ата-ананың алдында мұғалім өз 
дәрежесінде тұруы қажет. Ал ол үшін шеберлік керек. Шыңдала келе сол шеберлікті бағындыруымыз әбден 
мүмкін. Әрине мүмкіндігімізді, шеберлігімізді барынша қолдана алатын, креативті ұстаз болуға әрекеттенсек. 
Міне, жаңартылған оқу мазмұнының айтары осы.  Әрбір оқушы жеке тұлға, тек оның қырларын аша білу керек. 

Пайдаланған әдебиеттер:
o Ұстаз жеке тәжірибесінің зерттеуі. Әдістемелік құрал/ Сагинов К.М., Атейбек С.Т., Ермагамбетова Г.Н. 
– Астана: «Назарбаев Зияткерлік мектептері» ДББҰ Педагогикалық шеберлік орталығы, 2015. – 147 б.
o  Сыншы дос: мұғалімнің кәсіби дамуындағы ынтымақтастық тәсілі. Әдістемелік құрал/ Ғабдоллақызы 
Б. – Астана: «Назарбаев Зияткерлік мектептері» ДББҰ Педагогикалық шеберлік орталығы, 2014. – 46 б. 
o  Әдістемелік құрал/ Абдраманова Қ.С., Жансүгірова Ж.Д. – Астана: «Назарбаев Зияткерлік мектептері» 
ДББҰ Педагогикалық шеберлік орталығы, 2015. – 56 б. 
o Мұғалімге арналған нұсқаулық. Үшінші басылым.  2015жыл. 
o Асхат Әлімов Интербелсенді әдістемені мектепте қолдану. Оқу құралы/ Алматы, 2015ж.
o Бастауыш сыныпта оқыту әдістемесі. Республикалық ғылыми-әдістемелік журнал. 2015ж.№3. 
o Бастауыш сынып. Республикалық, әдістемелік-педагогикалық журнал. 2017ж. №11
o Bilim.land.kz әдістемелік сайд. 
o Аймауытұлы Ж. Комплекспен оқыту жолдары (Мұғалімдерге, қайталама курстарға, тәрбие 
техникумдарына көмек). Қазақ баспасы.
o Камалова С.Т. Сыныпта оқушылардың оқу нәтижелерін бағалау: оқу-әдістемелік құрал. – Астана: 
«Назарбаев Зияткерлік мектептері» ДББҰ ПШО, 2014. – 44б.
o Кусаинов Г.М. Педагогическая технология современной школы (Заманауи мектептегі педагогикалық 
технология). – Астана: РНПЦ «Учебник», 2012. – 355 с. 
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МАТЕМАТИКА ПӘНІ АРҚЫЛЫ ОҚУШЫ БІЛІМІН АРТТЫРУ

Қарағанды облысы, Бұқар-жырау ауданы, Сарытау жалпы білім беретін
орта мектебінің  математика пәні мұғалімі Узбекова Айжан Бултаевна

«Ақыл – ойды дамытатын – математика» деп анық айтуға болады. Елбасымыз Н.Ә.Назарбаевтың «Қазақстан 
жолы – 2050» , «Бір – мақсат, бір -  мүдде, бір – болашақ» атты халыққа Жолдауында айтылғандай «Бала  
тәрбиелеу – болашаққа үлкен инвестиция» деуінің терең мән – мағынасы бар. Мұның барлығы «Мәңгілік ел» 
ұлттық  идеясын  қолдап,  ата  –  бабаларымыздан  қалған  адами  құндылықтардың  мәдениетті  сақтап 
жасөспірімдердің, жеткіншектердің бойына сіңіріп дамытуға арналған іс – әрекет. 

Баланың ақыл, ойлаудың жүйелі болуы, ойлау қабілетін жеңілдерту, дәлдікке үйрету, шындыққа тәрбиелеу 
мақсатында сауаттылыққа баулу – бүгінгі күннің мақсаты.

Функционалдық  сауаттылықтың  негізгі  міндеті  –  мұғалім  баланы  оқыта  отырып,  оның  еркіндігін,  
белсенділігін, шығармашылық тұрғыда ойлауын қалыптастырып және де баланың өзбетінше шешім қабылдауға 
дағдыландыру. Осы орайда математика сабақтарында әр оқушы сабақ үстінде өзін еркін ұстауға, ойын ашық 
жеткізе білуге үйрету ұстаз менің басты міндеттерімнің бірі. Оқушылардың функционалдық сауаттылықтарын 
дамыту үшін математика сабағында оқушылардың сапалы есептерді өз бетінше шығаруына көп көңіл бөлуіміз 
керек.  Сапалы есептер  оқушының логикалық ойлау қасиетін шыңдайды және пәнге деген қызығушылығын 
арттырады.  Функционалдық  сауаттылықты  қалыптастыру  –  оқушының  логикалық  ойлау  қабілеттерін 
дамытудың үйлесімді жолы. Әр бір құрастырылған есептер оқушының ойлануына, санасуына ықпал ететіндей 
болу керек деп санаймын. Әр сабақ барысында өздерінің шығарған есептерінің шығарылу жолдарын өздеріне 
талдата отырып, әр оқушының көзқарастарын тыңдай отырып, ортақ бір шешімге келуге дағдылануға үйрету 
керек.  Оқушылардың жас  ерекшелігі,  мінез  құлықтарынан бастап  көптеген  кедергілер  болады.  Әр сабақты 
қызықты етіп, ертеңгі сабағына асыға келуіне ықпал ететіндей етіп сабақты түрлендіріп өткізіу қажет. Ол үшін  
сабақтаәртүрліәдіс – тәсілдерді қолдана отырып, оқушылардың ой – өрісін дамытуға, есептер шығару кезінде 
қызығушылығын  арттыруға,  теориялық  білімдерін  практикада  қолдана  білуге  үйрету  керек.  Осындай 
мақсаттарға жету үшін, төмендегі міндеттерді алға қою керек: 

1.Оқушының алған теориялық білімдерін практикамен ұштастыра білу.
2.Оқушылардың алған сапалы білімдерін өмірде қолдана білуге үйрету.
3.Кез келген жағдайаттың шешімін таба білуге үйрету.
4. Оқушыларды ізденіске баулып, өз бетінше жұмыс істеуге үйрету.
Бұл міндеттер сабақ барысында жүзеге асады. Сондықтан күнделікті сабақта берілетін тапсырмаларға аса 

мән беруіміз керек. Мұндай тапсырмаларды оқушылар топта, жұпта талдай отырып жүзеге асыратын болса, тез 
түсініп  алуына,  ортақ  шешімге  келе  білуіне,  өзіне  деген  сенімнің  артуына  ықпал  етеді.  Оқушылардың 
функционалдық сауаттылығын  дамыту  –  бүгінгі  заман  талабы.  Осы ретте,  математика пәнін  терең  білудің  
маңызы зор. Қазіргі тез құбылмалы әлемде функционалдық сауаттылық адамдардың әлеуметтік, мәдени, саяси 
және экономикалық қызметтерге белсенді қатысуына, сондай-ақ өмір бойы білім алуына ықпал ететін базалық 
факторлардың  біріне  айналуда.  Сауаттылық  тұлғаның  тұрақты  қасиеті  болып  табылатындықтан, 
функционалдық  сауаттылық  сол  тұлға  меңгерген  белгілі  бір  білім-біліктерден  көрініс  табады.  Өйткені 
функционалдық сауаттылыққа адам нақты білім алу кезеңдерінен өткеннен кейін қол жеткізеді.  Сондықтан 
білім  белгілі  бір  сауаттылық  деңгейін  қамтамасызететінқұралжәненақты  іс-әрекеттердің  нәтижесі  ретінде 
қарастырылады. Осы орайда ұстаз ретінде осындай іс-әрекеттерді қолдану менің басты міндетім деп ойлаймын.

Қазіргі кезде елімізде білім берудің жаңа жүйесі жасалынып, әлемдік білім беру кеңістігіне бағыт алуда, яғни 
қоғамның адамға қоятын талаптарының өзгеруі  нәтижесінде функционалдық сауаттылық ұғымы кең тарала 
бастады.  Мектеп  оқушыларының  функционалдық  сауаттылығы  дегеніміз  –  оқушының  пәнді  терең  түсіну 
қабілетін дамыту, алған білімдерін сыныптан тыс жерде, яғни, өмірде кез – келген жағдайда тиімді пайдалана 
білуін қамтамасыз ету. Білім беру сапасының мониторингі функционалдық сауаттылықтың негізгі бағыттары 
арқылы іске асады.

Сол  бағыттардың  бірі  –  математикалық  сауаттылық.  Математикалық  сауаттылық  –  әлемдегі  математика 
рөлін анықтау, түсіну, пікір айту және болашақта қажеттілікті қанағаттандыру үшін қолдану. Математикалық 
сауаттылық  елестету,  байланыс  орнату  және  ойлау  арқылы  іске асады.  Оқушылардың  математикалық 
сауаттылығын қалыптастыру, оларға нақты білім беру үшін сабақта заманауи әдіс –тәсілдерді қолдануымыз 
керек. Ал заманауи сабақ дегеніміз не?

Заманауи сабақтың дәстүрлі сабақтан ерекшелігі көп.
Заманауи  сабақ  –  инновациялық  технологияны  қолдану  болып  табылады.  Заманауи сабақта  мұғалім 

оқушының білімді өзі алу мүмкіндігі болатындай етіп ұйымдастыруы керек.
Сабақты  дұрыс  жоспарлау,  сабақтың  тақырыбына  байланысты  тиімді  стратегияны  анықтау керек.  Яғни, 

оқушы еңбек  жасап,  іздене  отырып,  өз  жұмысына  баға  береді,  әр  оқушының өзінің  интеллектуалды және 
шығармашылық мүмкіндіктері ашылады. Математика сабағында барлық оқушылар бірдей деңгейде сабақты 
меңгере  алмайды.  Әр оқушының ойлау  қабілеті әр  түрлі.  Сондықтан  математика  сабағында  әр  сыныптағы 
оқушының жас ерекшеліктеріне сай сабақтың түрін тауып, сол тақырыпты игеруді мақсат ету керек. Есептер 
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мен жаттығулардың қызықты болуы, оқушылардың өз бетімен ойлауы, өздігінен тұжырым, қорытынды жасай 
алуы, өзінің алған білімін өмірде қолдана білуі пәнге деген қызығушылығын арттырады. Яғни, білім сапасының 
артуына ықпал жасайды.

Заман  ағымына  қарай  әрбір  ұстаз  үнемі  өз  білімін  жетілдіруге,  іс  –тәжірибесін  өзгертуге, оқыту үрдісін 
жаңаша ұйымдастыруға,  сабақ  үрдісінде оқушылардың іс  –әрекетін  дұрыс ұйымдастыруға  міндетті.  Қазіргі 
таңда өз іс – тәжірибемде жаңартылған білім мазмұны бойынша жаңа әдіс – тәсілдерді қолданудамын. «Блум 
түймедағы»,  «Фишбоун»,  «Миға  шабуыл», «Ойлан,  жұптас,  бөліс»,  «Филворд»,  «Аяқталмаған  сөйлем», 
«Джигсо», «Блум таксономиясы», «Мозайка», «Еркін  талқылау» т.б стратегияларды қолдану арқылы сабақты 
түрлендіріп өткізуге тырысамын. 

Мысалы,  «Блум  түймедағы»  мен  «аяқталмаған  сөйлем»  стратегиялары  өткен  тақырыпты  қайталау 
мақсатында  пайдаланылса,  «Филворд»  тақырыпты  ашу  үшін  пайдаланылды.  «Ойлан,  жұптас,  бөліс» 
стратегиясы - оқушылар берілген тапсырманы ойланып, одан кейін өз ойлары жұбымен біріктіреді. Соңында  
ойын қалған оқушылармен бөліседі.  «Мозайка»  стратегиясы бойынша топқа бөліп, топтың атын құрастыруға 
болады. Геометрия сабағында «Еркін талқылау»стратегиясын қолданған ыңғайлы (оқушылар өз ойларын еркін 
айтуға мүмкіндік алады).

Менің  ойымша,  әр  педагог  баланың  ойлау  қабілетін  арттыру  мақсатында  баланың  психологиясы  мен 
логикалық қабілетін арттыру үшін бар білгенін үйретумен болады. Сол себепті мектепке дейінгі балалармен  
логикалық бағдарламамен дайындау керек деп түсінемін. 

Қорытындылай  келсем,  балаларды  логикалық  қызығушылығын  арттырсақ,  математика  әр  балаға  өте 
қызықты қызығына тоймайтын пән болып көрінеді. Еліміздің ертегі тұғыры – біздің бүлдіршіндер. Сондықтан 
балаларымызды жан – жақты дамытып білім алуға деген қызығушылығын арттырып, әрдайым қолдауымызды 
аямайық. Әр ұстаздың еңбегі – нәтижелі жұмыспен әрі оқушысының жемісімен көрсетіледі. Ұлағатты ұрпақты 
тәрбиелеп,  білімді  азамат  пен  азаматшалардың  ақыл –  ойын,  дұрыс ойлау қабілеттерін  дамытып,  еліміздің 
болашағын тек қана біліммен, игі істермен жетелейік!

* * * * * * *
ЖАҢАРТЫЛҒАН  БІЛІМ  БЕРУДЕ  ФИЗИКА  ПӘНІ  БОЙЫНША  КРИТЕРИАЛДЫ

БАҒАЛАУ  ЖҮЙЕНСІН ҚОЛДАНУ  АРҚЫЛЫ  БІЛІМ САПАСЫН АРТТЫРУ

Қарағанды обл., Нұра ауданы, Ақмешіт ауылы, С.О.Талжанов атындағы ЖОББМ 
Физика пәнінің мұғалімі Муканова Г.А.

Елімізде  300-дей  мамандық  түрлері  бар  десек,  соның  80  пайызынан  астамы  түрлі  сала  инженерлері, 
ауылшаруашылық  мамандары.  Ендеше  мектеп  қабырғасынан  бұл  пәндерді  терең  меңгермеген  адамнан 
келешекте нашар маман шығатыны еш күман туғызбайды.  Кеңес заманынан бері  бұл  пәнге  берілген  сағат  
қысқартыла берді. Осының салдарынан физика пәнін оқытуда есептер шығаруға, лабораториялық жұмыстар 
жасауға  аз  уақыт  бөлінеді.  Осыдан  оқушылардың  физика  пәніне  деген  қызығушылығын  және  оны  оқыту 
сапасын қалай арттыруға болады деген сұрақ туындайды.   

Тәуелсіз елді өркениетті әлемге танытатын, дамыған елдер қатарында терезесін тең ететін күш – білім және 
білімді ұрпақ. Қазіргі қоғамның өзекті мәселелерінің бірі – әлеуметтік, экономикалық өзгермелі жағдайларда 
өмір сүруге дайын болып қана қоймай, сонымен қатар оны жүзеге асыруға, жақсартуға игі ықпал ететін жеке  
тұлғаны  қалыптастыру.  Мұндай  тұлғаға  қойылатын  бірінші  кезектегі  нақты  талаптар  –  шығармашылық,  
белсенділік,  жауаптылық,  терең  білімділік,  кәсіби  сауаттылық.  Бұл  талаптарды  жүзеге  асыру  үшін  оқушы 
білімін  бағалауда  мүлдем  жаңа  бағытта  жұмыс  істеу  қажеттілігі  туындайды.  Осы  қажеттілікті  шешу 
жолдарының бірден–бір жолы оқушы білімін критериалды бағалау жүйесі бойынша сараптау . Критериалды 
бағалау жүйесінде ең маңызды нәрсе – оқу процесінің өзі, сол арқылы оқушы өзін-өзі бағалауды үйреніп, өз  
білімінің артықшылықтары мен кемшіліктерін көріп, әрі қарай қалай даму керектігін түсінеді, яғни бұл жүйеде 
оқушының қалай жұмыс жасағаны, қалай ойланғаны бағаланады. Бағалауды өткізу үшін, оқушылардың нені 
білетіндігін және не істей алатындығын анықтау қажет.

Оқыту – мұғалімдердің оқушыларға жасаған сыйы емес, бұл құзіреттіліктер білім алу үшін оқушылардың 
өздері де оқу үдерісіне белсенді қатысуын талап етеді.  Мұғалімдер, өз кезегінде, өзінің сабақ беруіне емес,  
оқушылардың оқу ептілігін дамытуға назар аударуы тиіс. Осы мақсатта мұғалім оқыту ортасын құру керек.  
Осы орайда  оқушылар арасында  өзара  түсіністік  және ұжымдық  қарым-қатынасты орнатып,  оқушылардың 
сенімсіздіктерін жойып, мүмкіндіктерін арттыруға жол ашатын бірден бір тәсіл критериалды бағалау болып 
табылады.  Оқыту мазмұнын жаңарту жұмыстары бағдарламаға сай жүргізіліп, оқыту, тәрбиелеу, дамытудың 
жаңа мүмкіндіктері ашылды. Білім саласындағы түбегейлі өзгерістер ұстаздардан үлкен жауапкершілікті талап 
етеді. Бұрын оқытуда оқушылар тек қана тыңдаушы, орындаушы болып келсе, ал қазіргі оқушы өздігінен білім 
іздейтін және  өзін-өзі  және  өзгені  нақты  берілген  критерий  арқылы бағалай  алатын  жеке тұлға екендігіне  
ерекше  мән  беруіміз  керек.Осы  қажеттілікті  шешу  жолдарының  бірден–бір  -  оқушы  білімін  критериалды 
бағалау жүйесі бойынша бағалау.

Ұлы педагог Ы.Алтынсарин «Оқытушы бағалағанда олардың іске қатысы жоқ сөздеріне қарап емес, олардың 
егістерінің  бетіне  шыққан  жемістеріне,  яғни  оқушыларына  қарай  бағалау  керек»  деп   айтқандай,  оқушы 
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жетістігін  нақты  бағалау  мәселесі-білім  беру  жүйесіндегі  өзекті  мәселелердің  бірі. Оқушылардың  білім 
нәтижелерін бағалау оқыту үдерісінің маңызды бөлігі болып табылады, оқыту үдерісін басқарудың түйінді кілті 
бағалауда деп те айтуға болады. Көптеген жылдар бойы оқушы жетістігі басқа оқушымен салыстырмалы түрде 
бағаланып келді.   Ендігі   оқу  жүйесінде,   оқушы  өзін – өзі  бағалаумен  қатар,   өзінің  білімінің  қандай 
деңдейде екенін  анықтай  алады.  

Критериалды  бағалау  жүйесінің  мақсаты  -  бағалау  критерийлерінің  негізінде  білім  алушылардың  оқу 
жетістіктері туралы шынайы ақпарат алу және оқу үдерісін жетілдіре түсу үшін оны барлық қатысушыларға 
ұсыну.         

              Критериалды бағалау жүйесінің міндеттері: 
1. Оқу үдерісінде бағалаудың қызметі мен мүмкіндіктері аясын кеңейту; 
2.  Жүйелі  кері  байланыс  орнату арқылы білім алушылардың  өзін-өзі  үнемі  жетілдіріп  отыруына  жағдай 

жасау;
  3. Бірыңғай стандарттарды, сапалы бағалау құралдарын, механизмдерін қалыптастыруға көмектесу;
 4.  Қолжетімді,  нақты,  үздіксіз:    – білім алушыларға  олардың оқу сапасы туралы;  – мұғалімдерге  білім 

алушылардың ілгерілеуі туралы; – ата-аналарға оқу нәтижелерінің деңгейлері туралы;  – басқару органдарына 
ұсынылған білім беру қызметінің сапасы туралы  ақпараттар ұсыну

Критерий арқылы бағалаудың  оқыту үшін маңызы неде?
  Оқушы өзін-өзі талдау мен рефлексия жасау тәжірибесін үйренуі, оқу үдерісі ғана емес, бағалау үдерісінің 

де белсенді қатысушысы болуы керек. Бұл жағдайда өзін-өзі бағалауға баса назар аударылады.
Критериалды жүйе арқылы бағаның қойылуы:
Оқытуда зерттеушілік іс - әрекеттердің кеңінен қолданылуы қазіргі талаптарға сай келетін жаңаша бағалау  

жүйесін қажет етеді.
Критериалдық бағалау жүйесі арқылы:
1. Оқушының тұлғалық бағытын белсенділікке бағыттау 
2. Тұлғаны нәтижеге жеткізу
 3. Өсу динамикасын кез-келген кезеңде анықтау 
4. Қалыптастырушылық және негізгі бағалау арқылы білімін анықтауға болады. 
Физиканы оқытуда критериалды бағалаудың мақсаты: 
1. Физиканы оқыту сапасын жоғарылату 
2. Оқушылардыңбілімін міндетті деңгейден мүмкін деңгейге жетелеу.
Критериалды бағалаудыңміндеттері:
1. Сабақтыңәрбөліктеріндегіәроқушыныңдайындықдеңгейінанықтау;
2. Бағдарламағасәйкесоқумақсаттарынорындауқабілеті;
3. Жеке оқушыныңдамужетістігінбақылау; әділ бағалау;
4. Оқушыныңбілімалубарысындағықателіктеріменолқылықтарын
    айқындау;
Критерийдіңмазмұны:
Сабақта да оқушылар қандай дәрежеге жеткеніне көз жеткізу қашан да тиімді. Критериалды бағалау арқылы 

оқушылар өздерінің алған білім көлемін шамалай алады  деп ойлаймын.
Мысалы, 7- сынып  физика пәнінен  берілген  тапсырмаларды  оқушылардың  орындауын критерий арқылы 

бағалау. 
               «Жұмыс  және  қуат » бөлімі  бойынша  жиынтық  бағалау
Оқу мақсаты                  7.2.3.1 – Механикалық  жұмыс  ұғымының  
                                                         физикалық  мағынасын   түсіндіру;
                                         7.2.3.8 – Механикалық  жұмыс  және  қуаттың  
                                                        формулаларын  есептер  шығаруда  қолдану
 Бағалау критерийі           Білім алушы
o Жұмыстың  мөлшерін  анықтайды;
o Есептерді  шығаруда  қуат  және  жұмыс формулаларын  қолданады; 
o Қуатты  анықтау  үшін жылдамдық пен  күшті  байланыстыратын формуланы  қолданады; 
                                             
Ойлау дағдыларының деңгейі                                         Білу және түсіну,  қолдану.

1-тапсырма.    Механикалық  жұмыс  деп  нені  атайды ? 
______________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________

2-тапсырма.  Қуатты  қалай  есептеуге  болады? 
______________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________
3. 450к Дж - 
4-тапсырма.   Көлемі  4,5 м3 суды  3 минутта 3 м биіктікке  көтеретін сорғының  қуатын  анықта
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______________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________

5-тапсырма.  Қуаты  40 кВт трактор 36 км/сағ жылдамдықпен қалай  тарту  күшімен жұмыс жасайды? 
______________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________

Тапсырмаларды  орындау  деңгейін  анықтау  бағалау  критерийі

Бағалау 
 критерийі

Тапсыр ма
№

Балл

Білім алушы
Механикалық  жұмыс  және  қуаттың  
физикалық мағынасын  біледі

1 -3

Механикалық жұмыстың, қуаттың 
формуласын  жазады.
Жұмыстың  өлшем  бірлігін ХБЖ-не  
келтіреді

Есепртерді  шешуде  қуат  және  жұмыс  
формулаларын  қолданады

4

Суды  көтеруге  жұмсалған жұмысты  
анықтайды

Сорғының  қуатын  анықтайды. 

Қуатты  анықтау  үшін 
жылдамдық пен  күшті 

байланыстыратын  формуланы 
қолданады

5 Физикалық шамаларды  ХБЖ-
не  келтіреді

Көліктің   жылдамдығын 
/жұмысын/ анықтайды 

Барлығы 8
3-кесте.  Тапсырманы  бағалау критериі

Ұпайлар Проценттері Баға
0-4 0-54 ℅ «2»
5-6 55-71 ℅ «3»
7 72-88 ℅ «4»
8 89-100 ℅ «5»

4-кесте. Критерий ұпайларын 5 балдық бағаға ауыстыру шкаласы

Оқушы осындай аралық бақылау жұмыстарды орындай отырып,  өзінің жетістігін  бағалайды, қорытынды 
бақылауға дайындалады. 

Сондай-ақ, критериалды бағалауды оқушыларды ғылыми-зерттеушілік жұмыстарға дайындағанда да қолдану 
өте тиімді.

 Себебі мұнда оқушылар кері байланыс жасау кезінде 
1) ненің жақсы болғанын;
2) нені жақсарту керектігін; 
3) ескерту мен көрсетуден кейін қажетті түзетулер енгізу керектігін білу мүмкіндігіне ие болады.  
Осы рубрика бойынша мінсіз таныстырылым дайындауға болады. 
 «Тұжырым жасай білген адам, алдына мақсат та қоя біледі» деген екен белгілі шығыс ойшылы. Олай болса,  

бағалауға  деген  көзқарасымызды  өзгертсек,  сабақтарымызға  критерий  арқылы  бағалауды  енгізіп, 
оқушыларымыздың  тұлғалық  бағытын  белсенді  позицияға  бағыттасақ,  тұлғаны  өзіндік  жауапкершілікке, 
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нәтижеге жеткізу, ал оқушыларымыз әр сабақта белгілі бір нәтижеге жету барысында еңбектенсе, оқушы да, 
мұғалім де өз еңбектерінің табысын көре алады деп ойлаймын.

Критериалды бағалаудың басты ерекшелігі:  алдын ала  ұсынылған  бағалау  шкаласының ұсынылуы,  оның 
анық  айқындылығы,  бағаның  әділ  қойылуы,  өзін  бағалауға  мүмкіндіктердің  берілуі.  Критерий  оқыған 
бағдарламаға сай алынады. Әрбір жетістік балмен және дескриптор арқылы белгіленеді.

Қорыта  айтқанда,  бүгінгі  оқушының  білім  сапасын  критериалды  бағалау  жүйесі  арқылы  жетілдіруге 
болатынына  күнделікті  оқу  үдерісінде  қолдануымыздан  көз  жеткізуге  болады.Критериалды бағалау  жүйесі 
оқушының белсенділігін  арттыруды,  оқу  үдерісінде жарыса,  бәсекелесе  білім алуға  қол  жеткізеді.Заманауи 
тәсілдің ең негізгі ерекшелігі оқушылардың алған білімдерін жай ғана иеленіп қоймай, оларды орынды жерде 
қолдана білуіне басты назар аудару болып табылады, ал ХХІ ғасырда талап етілетін дағдылардың мәні осында.

* * * * * * *
ЖАЛПЫ АДАМЗАТТЫҚ ҚҰНДЫЛЫҚТАРМЕН ОҚУШЫЛАРДЫ 

РУХАНИ-АДАМГЕРШІЛІККЕ  ТӘРБИЕЛЕУДІҢ ТИІМДІ ЖОЛДАРЫ

Маңғыстау облысы Мұнайлы ауданы 12 "Жалпы білім беру орта мектеп"КММ
Өзін -өзі тану пәнінің мұғалімі  Джельдибаева Аймхан Кыдырбаевна

Елбасы  Н.Ә.Назарбаевтың  «Болашақта  еңбек  етіп,  өмір  сүретіндер  бүгінгі  мектеп  оқушылары,  мұғалім 
оларды қалай тәрбиелесе, Қазақстан сол деңгейде болады, яғни тәрбиенің түпкі мақсаты- қоғамның нарықтық 
қарым-  қатынасқа  көшу  кезінде  саяси-  экономикалық  және  рухани  дағдарыстарында  жеңіп  шыға  алатын, 
ізгілігімен XXI ғасырды дамытушы, іскер, өмірге икемделген жан-жақты мәдениетті дара тұлғаны тәрбиелеп 
қалыптастыру» деп айтқан болатын.

Бүгінгі  ұрпақтың  жеке  тұлғасын  қалыптастыруда  халқымыздың  ғасырлар  бойы қастер  тұтып  келген  ар-
намыс, ождан, атамекен, ана тіліне сүйіспеншілік, әдеп-иба, қайырымдылық, жауапкершілік, үлкенді сыйлау 
мен құрметтеу қасиетін дарыту-олардың өз еліне өгей тартып кетпеуінің басты шарты.

Адамдар  тұлға  болып,  өзіндік  жеке  бас  ерекшеліктерімен  бірден  дүниеге  келмейді,  әрбір  жеке  тұлғаны 
қалыптастыру, тәрбиелеп жетілдіру осы заман ағымына лайықты азамат, білімді, ойлы, өмірге құштар болып 
өсуіне үлесімізді қосуымыз керек.

 Қай заманда болмасын, жас ұрпақтың өнеге тұтар өзіндік ұлттық тәлім-тәрбиесі, үлгі алатыны тарихи жеке 
тұлғалар  екені  белгілі.  Әл-Фараби,  Ж.Баласағұн,  М.Қашқари  секілді  ғұламалар  еңбектерінің  кемеңгерлік 
сөздерінің оқушылардың тұлғасын қалыптастыруда мәні ерекше.

 Ұлттық  тәлім-тәрбиеге  көп  көңіл  бөлген  педагог  М.Жұмабаевтың  артына  қалдырған  тәлім-тәрбиелік 
мұраларының негізгі тақырыптарның бірі де – бала тәрбиесі мен тұлға мәселесі.Осыған орай, педагог “түзу 
адам”,  “жетілген  адам”  туралы  айта  келіп,  бұл  оның  пішін-келбетінен,  жүріс-тұрысынан,  нақты  ісінен 
байқалады , бұл айтылғандар тұлғаның қандай мінезді екенін білуге мүмкіндік береді. Адам тұлға, кісі болуы 
үшін өзін сүю, жақындарын сүюмен шектелмей, жалпы адамзатты сүюі шарт. Таза жүректі, халқын сүйген, ел 
мұқтажын ойлайтын, әділет пен адалдықты жақтаған адам ғана тұлға бола алады. Тұлға-сан қырлы, мазмұны 
да,табиғаты да күрделі, құпиясы мол әлеуметтік ұғым. Адам өсу дамып жетілу үдерісінде біртіндеп тұлға, кісі  
деген атқа ие болады деп тұжырымдаған.

Қазіргі таңда қоғамның әлеуметтік-экономикалық жағынан дамуы бар әлеуметтік сұраныс негізі жан-жақты 
дамыған жеке тұлғаны қалыптастыруды қажет етеді. Оның бүгінгі жаңа қоғам мүддесіне лайықты, жан-жақты 
жетілген,  бойында ұлттық  сана,  ұлттық  психология  қалыптасқан  ертеңгі  қоғам иегері  боларлық парасатты 
азамат тәрбиелеп өсіру- педагогтардың, Үкіметтің және барша халықтың міндеті.

 Бала бойындағы қабілет нышандарын дамытып, оны қоғамның белсенді мүшесі етіп дайындауда, білім беру 
мен  тәрбиелеуде  жеке  тұлғаны  дамыту  қатар  жүргізілгенде  ғана  өз  дәрежесінде  жүзеге  асады.  Осыған 
байланысты білімінің мазмұнын, оқыту әдістері мен тәрбиені ұйымдастыру нысандарын жетілдіруді нақтылай 
түсу қажеттілігі туындайды.

Осыларды айта келіп, осы бағытта өткізген кейбір тәрбиелік шараларды ұсынамын:
І. «Сен қандайсың?»
Өз аттарын жоғарыдан төмен қарай жазып, өсіміне кіретін әріптерден басталатын, өз бойында бар қасиеттерді 
жазу. Мысалы:
М– мейірімді
Ұ- ұқыпты
Р– рақымшыл
А- ақылды
Т– талапты
ІІ. Мақал – мәтел жазу.
Жазған мақал – мәтелдердің өмірлік мақсаттарыңды білдіреді.
ІІІ «Білім шыңы»
Білім шыңына жету үшін адамда қандай қасиеттер болу керек деп ойлайсың?
ІҮ. «Өмірдегі ең басты мәселе не?»Проблемалық сұрақтарға жауап беру.
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-Әрқашан да адал болу керек пе, әлде жағдайға сәйкес өтірікті пайдалануға болама?
-Бақытты болуды тек материалдық байлыққа жету деп түсінесіз бе?
 - Болашақ мамандық таңдауда шешеуші рөл атқарушы – дәрежесі жоғары институтта оқу ма, жоғары еңбекақы 
алу ма, шетелге жиі іс – сапарға шығу ма, әлде өз қабілетіңізді толық ашу ма?
Ү.«Мен кіммін?» бейтаныс адамға хат жазу.
-Бейтаныс адамға хат жазыңыз. Өзіңізді таныстырып, кім екеніңізді әңгімелеңіз. Өзіңізді, өміріңізді, өмірде 
неге қызығатыныңзды, неге құштар екеніңізді суреттеп жазыңыз. Өзіңіздің тұратын немесе оқитын жеріңізді 
және сіздің өміріңізде маңызды рөл атқаратын адамдар жайлы жазуыңызға да болады.
ҮІ.Кейіпкерге өз бағаңды бер

 Сөздік қоры мол
Қиыншылықтан Қожа Әділетті,әзілқой

қорықпайды
Есте сақтау қабілеті жоғары
ҮІІ.Құрметті оқушылар!
Сіздерге парталас көршілеріңіздің бойында кездесетін қасиеттерді анықтау
сауалнамасы ұсынылады. Сауалнама ережесі бойынша сұрақты мұқият оқып, көршіңіздің бойындағы өзіңізге 
ұнайтын қабілетін «+» белгісімен, ұнамайтын қасиеттерін «-» белгісімен белгілеңіз. Іске сәт!
Сауалнама сұрақтары
1. Тәртіпті.
2. Үлгерімі әртүрлі.
3. Жинақы.
4. Тәртібі “түсініксіз”.
5. Ұқыпты.
6. Ситуацияға байланысты көпшілікпен немесе мұғаліммен келіспей қалады.
7. Үнемі жақсы оқиды.
8. Сабақ үстінде қолайсыз сұрақтар қояды.
9. Сабақтан себепсіз қалмайды.
10. Жаңа бастаманы қолдайды.
11. Ортамен тез тіл табысады.
12. Өзіне ұнайтын істі құлшына орындайды.
13. Қабылдауы өте тез.
14. Әзілқой, ашуланшақ.
15. Өз ойын анық жеткізе алады.
16. Өте әділетті.

Егер сауалнаманың жұп сандары, яғни «+» көп болса, онда сіз жасырын түрде кездесетін сыныптасыңның бір 
қырын аша алдыңыз.

Тәрбие саласындағы басты мақсатымыз-рухани-адамгершілігі терең ұрпақ тәрбиелеу болса, оған апарар жол 
баланың өзін-өзі тануына, қабілетін ашуына баулу. Өзін-өзі тану арқылы өзгені, тануға жол ашып, өмірдегі өз  
орнын табуға көмектеседі деп ойлаймын.

 Оқушы бойында өзіндік «менін» қалыптастыра отырып, даму қажеттілігінің тиімділігін арттыру-бүгінгі өмір 
сұранысы екені даусыз.

 Бұл орайда жан-жақты дамыған, ақыл-ойы қалыптасқан шәкірт тәрбиелеуде атқарылатын жұмыстар әліде 
сынып жетекшінің жан-жақты шығармашылығын, талмай ізденісін талап етеді.

 “Ойшылдық адамды адам етеді, ойсыздық адамды надан етеді”деген сөз тегін айтылмаған. Ойлауды өмірден 
үйреніп, өмірді тану арқылы елім, ұлтым десе жан аямайтын, тәрбиелі білімді, намысты ұрпақ болар еді.

Оқушы, тәрбиеленуші-ана тілін еркін меңгерген, өз ұлтының салт-дәстүрін, халық ауыз әдебиетінің озық 
үлгілерін түсінетін, жеке дара психикалық процестері, жағымды мінез-құлық пен қарапайым еңбек дағдылары 
қалыптасқан  тұлға  деп  тану  үшін  тәрбиеленушілер  бойында  төмендегідей  қасиеттер  болуы  керек  деп 
есептеймін.

 1.Ар, ождан тазалығын сақтау, ақыл-ойлы, парасатты болу.
 2.  Қазақ  тағылымының  басты  шарты-  көрегенді  атану,  не  нәрсеге  де  көз  жеткізу,өзгелерді  иландыру,  

ақиқаттан, әділдіктен айнымау.
  3.Аз сөйлеп, көп тыңдау, иманды, инабатты, қайырымды болу.
 4.“Сегіз қырлы, бір сырлы”болу, рухына кір келтірмеу, үлкендерді тыңдау, құрметтеу, сыйлау, асып-таспау, 

достыққа берік болу, татулықты дәріптеу, ел берекесін сақтап, оның баюына үлес қосу.

* * * * * * *
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МАТЕМАТИКА ПӘНІН ДЕҢГЕЙЛЕП-САРАЛАП ОҚЫТУ 

Қарағанды қалаcы «№ 21 негізгі мектеп» КММ
баcтауыш cынып мұғалімі  Базылова Данагуль Дюcенбаевна

Саралап оқыту технологиясы, оқыту процесінің белгілі бөлігін қамтып, ұйымдастырудың шешімдері,  оны 
оқыту  құралдарының  жиынтығы  түрінде  көрінеді.  Сыныпты,  топтарды  оқытуға  әртүрлі  қолайлы  жағдай 
туғызуды  қажет  етеді;  әдістемелік  педагогикалық-психологиялық  және  ұйымдастыру-басқару  шаралары 
біріктіріледі.

Деңгейлеп  оқыту  технологиясының  мақсаты:  әрбір  оқушы  өзінің  даму  деңгейінде  оқу  материалын 
меңгергенін қамтамасыз етеді.
• Деңгейлеп  оқыту  әр  оқушыға  өз  мүмкіндіктерін  пайдалана  отырып,  білім  алуына  жағдай  жасауға 
мүмкіндік береді;
• Деңгейлеп оқыту әр түрлі категориядағы балаларға, олармен саралай жұмыс істеуге мүмкіндік береді.
• Деңгейлеп-саралап оқыту құрылымында білімді игерудің бірнеше деңгейі қарастырылады: ең төменгі 
деңгей (базалық), бағдарламалық, күрделенген деңгей сондықтан әрбір оқушы меңгеруі тиіс.

Міндеттері:
1.  Ақпараттық және деңгейлеп оқыту технологиясының тиімді әдістерін пайдалану арқылы білімге деген 

қызығушылығын арттырып, танымдық қабілеттерін дамытуға жағдай жасау. Деңгейлеп оқыту технологиясын 
қолдану нәтижесінде дарынды оқушыларды анықтау және олармен жұмыс істеу.

2. Оқушы жүрегіне жол табу арқылы сабақтардың әрбір сәтін қызықты, ұтымды өткізу. Оқушыларды тек 
берілген мәліметті  тыңдаушы емес ізденуші,  зерттеуші өз  ойын еркін дәлелдей алатын,  пікірін ортаға сала 
білетін  жеке  тұлғаны  қалыптастыру.  Оқушының  бойындағы  ынта-ықыласын  жойып  алмай,  жеке  дара 
қабілетінің дамуына мүмкіндік жасай отырып, қабілетін дамытып, шығармашылығын шыңдау...

3. Оқытудың жаңа технологияларын қолдана отырып, жеке, жұпта, топта жұмыс істеу барысында мұғалім 
мен оқушының ынтымақтастығын қалыптастыру, оқушылардың ойына ерекше құрметпен қарау. Оқушыларды 
өзін-өзі қадағалай алатын, іс-әрекетін ретімен орындап, өзін - өзі жетілдіретін шығармашыл, ізденімпаз тұлға 
қалыптастыру.

Ж.Қараевтің деңгейлеп саралап оқыту технологиясында төмендегідей 4 деңгей көрсетілген:
Бірінші деңгей-«үйренушілік».(Репродуктивтік)Оқушылардың жаңа тақырыптан алған білімдерін бекіту 

үшін, еске түсіріп, қайталау үшін және алған білімдерін практикада қолдана білуге жаттықтырады. Берілген 
есептер  мен  тапсырмалар  өмірмен,  қоршаған  ортамен  байланыстырылған  болуы  керек.  Мұнда  оқушының 
қызығушылығына, таным бірлігіне назар аударылады.

Екінші  деңгей-«алгоритмдік».Мұнда  кері  байланысқан  функцияларды  орындау  үшін  тексеру 
тапсырмалары,  іріленге  материалдарды жүйеге  келтіруге,  реттеуге  арналған,  мазмұны өзгертілген  жағдайға 
тапсырмалар беріледі. Сонымен қатар ұлттық негізде құрылған, көбінесе танымдық және үйренушілік мәні бар 
тапсырмалар, мысалы, сөзтізбектер, ребустар, ойлауға арналған тапсырмалар беріледі.

Үшінші  деңгей  -  «эвристикалық».Бұл  деңгейде  оқушылар  тақырып  бойынша  меңгерген  білімдерін 
жетілдіріп,  тереңдетумен  қатар,  ой  қорытуға  арналған,  дағды  қалыптастыратын,  әртүрлі  әдіс-тәсілдермен 
орындалатын тапсырмалар орындайды. Оқушы өзі ізденіп, материалды саналы түрде меңгеруі керек.

Төртінші деңгей-«шығармашылық»,Оқушы өзіндік шығармашылық деңгейін көрсетеді. Шығармашылық 
тапсырмалар – оқушылардың білімділігі мен дағдысын қалыптастыру және оны бағалау деңгейі болады. Өз 
бетімен талдау жасау арқылы шығармашылық тұрғыдан зерттеу жұмысын жүргізуге баулу.

Осылай  бір  деңгейден  келесі  деңгейге  өту  үшін  өз  білімін,  білік  пен  дағдысын  толықтырып  отырады.  
Нәтижесінде жоғары деңгейлік тапсырмаларды орындау әр оқушының мақсатына айналады.

Жетістіктерге жету үшін ең алдымен оқушылардың білім дәрежесін, ынтасын, ақыл–ой, еңбек дағдысын, өз 
жұмысына деген жауапкершілігін ескеру қажет. Деңгейлік тапсырмаларды қандай дәрежеде орындай алса баға 
біліміне қарай қойылады.

Сабақ барысында топтағы барлық оқушылардың білім деңгейі анықталады. Бұл әдістің тағы бір тиімді жағы–
оқушы өзінің білім деңгейін, нені оқу керектігін анықтап, өзінің ізденуіне болады. Өйткені ол білім сапасының  
дамуын қамтамасыз етеді. Білім сапасы білім, біліктілік, дағды және тұлғаның қасиеттері мен қабілеттерімен  
бағаланады.

Сабақта оқушыларға өз ойларын талдауға, айтуға, қорытындылауға көп көңіл бөлу қажет. Сабақ барысында 
өздігінен еңбектенуге, шығармашылықпен ізденуге, қорытынды жасауға машықтанады. Тапсырманы орындау 
барысында жіберілген қателер мен кемшіліктерді уақытында анықтап түзетуге мүмкіндік беру керек.

Оқытушы білімі төмендерге көмек беріп, қабілеттілермен жұмыс ұйымдастырып отыру арқылы ирформатика 
пәнін оқуға деген қызығушылығын, белсендігін арттырады. Тақырыпты толық меңгере алмаған оқушылармен 
қосымша сабақтар, сыныптан тыс жұмыстар жүргізуі керек.

Деңгейлеп-саралап оқыту технологиясының оқушыларға тиімділігі:
 Топ оқушыларының барлығы деңгейлік тапсырма орындауы
 Білім көрсеткішінің нақты және сапалы болуы
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 Оқушының өз білімін өзі бағалап, білім деңгейін дамыта алуы
 Оқушылардың оқуға ынтасы мен мамандығына деген қызығушылығының артуы
 Оқушының іздену дағдысының, ұстамдылығының қалыптасуы
 Оқушы белсенділігінің оянуы
 Алға қойған мақсатына жетуге дағдылануы, қиындықтарды жеңуге ұмтылуы
 Оқушының өздігінен жұмыс істеуі мен жауапкершілігінің артуы

Деңгейлеп-саралап оқыту технологиясының оқытушыларға тиімділігі
 Деңгейлеп-саралап оқытуда білім игерудің үш деңгейінің қарастырылуы
 Оқушылардың сабақ үстінде бірнеше деңгейде жұмыс жүргізуі
 Білім дәрежесі бірдей топтарды тексеру ісінің жеңілдеуі
 Оқушылардың жұмыстары әділ бағалануы
 Оқушы мен оқытушының шығармашылық қызметін белсенді түрде дамытуы
 Дарынды оқушыларды анықтап, олармен тұрақты және жүйелі жұмыс істеу мүмкіндігінің орнауы
 Осындай  талаптарға  сәйкес  құрылған  өз  бетімен  деңгейлік  тапсырмаларды  сатысы  бойынша 
оқушының информатика сабағында өзіндік шығармашылық қабілеті дамиды.

Сонымен  жалпылап  айтқанда  оқу  үрдісінде  оқушының  тұлғасының  дамуына,  ықпал  жасайтын  жаңа 
технология түріндегі сабақтар үлгісінің бәріне жүктелетін міндеттер жүйесі төмендегідей:

Жаңа технологияны қолдануда оқушылардың пәнге деген қызығушылығын арттырып қана қоймай, үлкен 
ізденіспен, шығармашылыққа жетелеуге де болады. Нәтижесінде оқушы:
- Компьютерде еркін жұмыс жасайды;
- Оқыту процесінде жаңа технологияларды қолдана отырып білімін шыңдайды;
- Жаңа оқыту үрдісін қалыптастырады;
- Өздігінен ізденімпаздық қабілеті артады;
- Ақпараттық сауаттылығы мен ақпараттық мәдениеті қалыптасады.

Сонымен,саралап,  деңгейлеп  оқыту  технологиясының  принциптері-оқытуды  ізгілендіру  мен 
демократияландыру жағдайында,  өздігімен  даму  бағдарын  анықтап,  дамитын және  өздігімен  дұрыс  шешім 
қабылдай алатын, өзін-өзі жетілдіріп өсіруші, өзін-өзі тәрбиелеуші тұлға қалыптастыруға болады.

Әр  сыныпта  оқу  озаттары  мен  үлгермеушілер  пайда  болу  себебі-  балалардың  даму  деңгейінің  бірыңғай 
болмауы, жеке қабілеттеріндегі айырмашылықтар және т.б. болып отыр. Сол себептерден өзім сабақ үстінде 
деңгейлеп саралап оқытуды жиі пайдаланып отырамын. Осының нәтижесінде әр оқушы сабақ кезінде жаңа 
білім қосып қана қоймайды, соны өзі игеріп, талап, пікір таластыру деңгейіне жетуге тырысады, даму үстінде 
болуды қалайды.

Бүгінгі  педагогика  оқушының  оқу  барысындағы  субъект  ретінде  қабылдайды.  Ж.А.  Қараев 
технологиясындағы оқу үрдісінде:
 Оқушыға сенімділік білдіру;
 Пәнге қызығушылығын арттыру;
 Оқушы өз біліміне сенеді, оны әрі дамытады;
 Өзіндік шығармашылық деңгейге көтерілуі, мақсат етіп көздеген.

Профессор  Қараев  Ж.А.  технологиясының  тиімділігі:  жаңа  тықырыпты  балалар  шығармашылық  ізденіс 
үстінде өздігінен меңгеруі тиіс. Сондықтан мұндай сабақтарда оқушылардың ынтасын, белсенділігін арттыру 
үшін оларға проблемалық сұрақтар қойып отырады. 

Тақырып  бойынша  жасақталғандеңгейлік  тапсырмалар  жүйесі  дамыта  оқыту  идеясын  жүзеге  асыруға 
мүмкіндік береді, өйткені ол оқушының ойлауын, елестету мен есте сақтауын, белсенділігін, дағдысын, білім 
сапасының дамуын қамтамасыз етеді.

Деңгейлік саралау оқушы мен мұғалімнің белсенді  шығармашылық қызметін дамытумен қатар, оларға өз 
білімін жаңа әдіспен бағалауға мүмкіндік береді.

Барлық оқушы өз қызметін ең төменгі деңгейдегі тапсырмаларды орындаудан бастайды да, оларды міндетті  
түрде толық орындап болғаннан кейін ғана келесі деңгейге көшіп отырады. Бұл оқушылар арасында жарысу 
жағдайын тұғызады және әр оқушының мемлекеттік стандартқа сай білім алуына кепілдік береді, әр оқушының 
өз қабілетіне, қызметіне сәйкесті жоғары деңгейге көтерілуіне толық жағдай жасайды.

Аталған жаңа бағалау әдісі әр оқушының дамуын қадағалайтын педагогикалық мониторинг құруға мүмкіндік 
береді. 

Бұл жағдайда әр бала әр тақырып бойынша бағаланады және ұстазға, сабақтан тыс уақытта оқушымен жұмыс 
істеу үшін, үлгерімі төмен оқушыға қажет тақырыпты анықтауға мүмкіндік туады:
1. Оқушы өзі ізденеді, оқиды;
2. Мұғалім дарын оқушылардың мүмкіншілігін ашады;
3. Әр оқушы өзін –өзі бағалайды, өз білімін жоғары деңгейге жеткізе алады;
4. Оқушылар материалды толық игереді;



----- «БІЛІМ ЖОЛЫ НҰРЛЫ ЖОЛ» Республикалық журнал – 19 қазан 2019 ж | № 01 (01) -----                                  15 бет
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Оқушыны шығармашылық іс-әрекетке бейімдейтін, ақыл-ой өрісін дамытатын құрал- технология. Мысалы, 
математиканы технология әдісімен оқытуда орындалатын тапсырмалар мен жаттығулар оқушының ойлауын 
дамытатын,  есте  сақтау  қабілетін  арттыратын  болу  тиіс.  Бұл  орайда  деңгейлік  тапсырмалардың  атқаратын 
қызметі зор. 

Деңгейлік тапсырмалардың мақсаты-  оқушыға жеңілден қиынға, қарапайымнан – күрделіге қарай сатылы 
түрде  орындалатын  жұмыстар  жүйесін  ұсына  отырып,  оқушыны  ізденушілікке,  шығармашылыққа  баулу. 
Математиканы  профессор  Ж.А.  Қараевтің  технологиясы  оқушының  теориялық  білімін  нығайтып,  оларды 
өздігінен іздендіре отырып, шығармашылық жұмысқа жетелейтін деңгейлік тапсырмалар арқылы беріледі.

Әр деңгейлі дифференциалды педагогикалық технологиямен оқыту барысының жүйесі:
1.Жаңа тақырыпты проблемалық әдіспен, ізденіс барысында түсіндіру.
2.Тест /10-15 мин/, тақырыптаң меңгерілуін тексеру
3.Жалпылама тест /барлық түрлерін қолдану/
4.Өздік жұмыс, деңгейлік тапсырмалар.
5.Саралау сабағы, қатемен жұмыс.
6.Әр деңгейлі дифференциалды бақылау жұмысы.
7.Қорытынды бағалау, бағалау парағы.
Сабақ  өткізу  формаларын  және  түсіндіру  әдістерінің  жаңа  тәсілдерін  күнделікті  сабаққа  қолдануға 

тырысамын. Көбінесе мына жағдайларға көңіл бөлемін:
1) сабақтың мазмұны,
2) сабақты өткізудегі тәсілдері мен әдістерін таңдау,
3) сабақтың нәтижелігі.
Деңгейлеп оқыту технологиясының өзіндік ықпалы зор. Оқушыларға өздік жұмысын ұйымдастырып өткізуге 

көмегін тигізеді.Оқушылар өздік жұмыстарын орындап, білімдерін мониторингтік жүйе арқылы өздері бағалап, 
диагностикалауға қол жеткізеді. 

Деңгейлеп оқыту әр оқушының белсенділігін оятады. Оқушы сабаққа бұрынғысынан тиянақты дайындалып, 
сабақ  барысында  ұпайлар  жинауға  тырысады.Оқушының  пәнге  қызығушылығын  арттырудың  бір  саласы 
деңгейлеп, саралап оқытуда байқағаным, оның тиімді жақтары.

1) сыныптағы барлық оқушы жұмыспен қамтамасыз етіледі. Оқушы белсендігін оятады.
2) Оқушы өз білімінің деңгейіне жұмыстанады.
3) Оқушының өз бетімен жұмыс істеу тиянақтылыққа, ұстамдылыққа тәрбиелеп, жауапкершілігі артады.
Әрине тиімді де орынды пайдаланылған педагогикалық технология сапалы білім негізі бола алады. Бүгінгі  

шәкірт ертеңгі күнгі әр түрлі саланың маман иесі. Мұндай сабақтарда оқушылардың тапсырылған жұмыстарға 
іскерлігі қалыптасады. Болашақ өмірінде белгілі бір кәсіби мамандықты таңдап алуға септігін тигізеді.
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CАБАҚ БАРЫСЫНДА БАСТАУЫШ СЫНЫП ОҚУШЫЛАРЫНЫҢ

АУЫЗША ЖӘНЕ ЖАЗБАША ТІЛДЕРІН ДАМЫТУ

Қарағанды қалаcы «№ 21 негізгі мектеп» КММ
баcтауыш cынып мұғалімі Булатова Пайкуль Шагаевна

Бастауыш  білім-үздіксіз  білім  берудің  алғашқы  басқышы,  қиында  жауапты  жұмыс.  Ең  бастысы,  сол 
бастауыш мектеп балаға белгілі бір білім дұрыс қалыптастыру, жағдайларды объективті түрде бақылап , талдау  
жасауға үйрету, ойын дұрыс айтуға , салыстыруға , білуге, дәлелдеуге, сөйлеу мәдениетіне баулиды. Дамыта 
оқудың басты мақсаты -баланы оқыта дегеніміз –адамның өмір шындығында өзін-өзі тануға ұмтылуы, ізденуі. 
Өмірде дұрыс жол табу үшін адам ой түйіп ,  өздігіненсапалы ,  дәлелді шешімдер қабылдай білуге үйренуі 
керек.  Адам  бойындағы  қабілеттерін,  олардың  өшуіне  жол  бермеу  күшін  нығайтып,  өзін-өзі  тануына 
көмектеседі.Оқушының шығармашылық қабілетін дамытуға мектеп қана мақсатты түрде ықпал ете алады. Ол 
үшін мұғалім мейібан ете алады. Тентегін де, тіл алғышында ,жалқауында , ыждағаттысын да бірдей жақсы 
көруі қажет.

Казіргі  тандағы  білім  беру  парагдимасы  өзгеріп  отырған  кезенде  эстетикалық  кезенде  тәрбие  арқылы 
балалардың тілін дамыту маңызды орын алады. Бұл мәселе пәнаралық байланыстың,соның ішінде мектепте 
жүргізілетін тіл дамыту са бақтарыментығыз байланысты.Тіл дамыту жұмыстарын жүргізу ауызекі сөйлеу тілі  
және сауатты да көркем жаза білу дағдыларын жетілдіру қамтамасыз ететін тәсіл болып табылады.

Берілетін білім мазмұнын эстетикалық талғамға сай жетілдіру-тіл дамыту мәселесінің жанды өзегі.
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Тіл дамыту –оқыту , білім мен тәрбие берудің ең маңызды да салмаөты мәселесі, ол арқылы жас ұрпақты тіл 
өнеріне баулу , туған тілінің қыры мен сырын терең меңгерту,ойын жатық та көркем етіп жеткізе білу, мәдени 
еті, сауаттылыққа баулу іс-әрекеттері-тіл дамытудың ажырамас бірлігі.

Екеуі  қосылып ,өмірді,  әлемді  ,дүниені  танытады, тіпті  екеуі  оқушының ішкі  « менің» танытады .Тіл өз 
алдында адамды адам етіп қалыптастыратын құрал болса , тіл дамыту сол үрдістің ең негізгісі болып табылады.

Сол , тіл бас, ми сынарларынын жоғарғы функциясы . Сөз, тіл ойлаумен тығыз байланысты . тілсіз ойлау 
мүмкін емес,  тіл  мен ойлау ажырамас бірлікте .  тіл ойдың материалдаған түрі.  Ой тіл арқылы жеткізіледі,  
айтылады, сөз арқылы безендіріледі.

Әрбір ой міндетті түрде белгілі сөздік материалда пайда болады.
Балалар тілін дамыту жұмысының негізгі мазмұны-сөздің жалпы ұғып беретін жағын меңгеруге көңіл бөліп ,  

ойлау қабілеттерін дамыту, өз ойын еркін жеткізу ін,  қоршаған ортамен , айналасындағы адамдармен еркін 
қарым –қатынасқа түсіп , сөйлеу қабілеттерін қалыптастыру.

Сұлулық туралы түсінігі  жоқ  бала  мейірімді  бола  алмайды,  мейірімділік  қасиеті  жоқ  адам әдемілікті  де 
елемейді.  Баланың  шығармашылық  қиял  қабілеттерін,  эстетикалық  сезімін,  талғамы  мен  көзқарасын  ,  
мәдениетін , ой-өрісін кеңейтіп , қоршаған орта өміріндегі әсемдік пен сұлулықты сезініп, бойына сіңіре білуге  
тәрбиелеудің алғашғы сатысы-тілін дамыту.

Көркем шығармаларды, ертегілерді , әңгімелерді , тақпақтарды сөзді көтеренкі бірыңғай сөздерді сахналап 
айту арқылы сөздің интонациясын меңгереді,  сөздік қоры байи түседі,  кейіпкердің басына түскен күйініш , 
сүйінішін дауыс әуенімен жеткізуге тырысады.

Жазу тілі ауызша сөйлеуден кейін шықты, сондықтан да ол үнемі ауыз тілге сүйеніп отырады. Ең алғашқы, 
ерте дәуірде адамдар қандай да болмасын бір оқиғалар туралы мәліметтерді кейінгі ұрпаққа қалдыруға болады. 
Сөйтіп ондай мәліметтерді түрлі суреттермен белгілейді. Бұл кезең- идеографиялық сөйлеу кезеңі деп аталады. 
Идеографиялық сөйлеу белгілі бір айтылатын жағдай туралы еске түсіру ролін атқарады.

Кейінірек иероглифтік жазу шықты. Бұл заттарды немесе тұтас ойды білдірген.
Біздің қазіргі қолданып жүрген жазуымыз алфавиттік жазу. Бұл кейінірек шыққан.
Жазудың құрамына алфавит, графика және орфография (емле) енеді. Алфавит- тіліміздегі әріптердің белгілі 

бір  жүйемен  орналасу  тәртібі.  Графика-  дыбыстың,  буынның  немесе  сөздің  айтылуы  қалай  болса,  солай 
таңбалануы.  Ал  орфография  тілдің  белгілі  бір  нормаға  келтірілген  ережесін  сақтап  жазу.  Алфавит  пен 
графиканы  меңгеру-  оқу  мен  жазудың  (сауат  ашудың)  ең  алғашқы,  ең  қарапайым,  бірақ  ең  маңызды 
дағдыларын  қалыптастыруды көздейді.  Алайда  жазуды меңгеру оның тағы бір  басты бөлігі  орфографияны 
(немесе жазу, сауатты жазу, оқушы тілін жазбаша дамыту ) игеруді қажет етеді. Жазбаша сөйлеудің өзіне тән 
ерекшеліктері бар.  Мысалы, жазбаша сөйлеудің қабылдаушыға әсер ететіндей қосымша құралдары жоқ; Ол 
бүкіл оқушы қауымға арналады; Онда автордың эмоциясы мен сезімі, толқуы мен мұңаюы, қуанышы, реніші 
т.б с.с бәрі сөз арқылы жеткізіледі; Жазу тілін қабылдау қиялдың жұмысын талап етеді. т. с.с. Бұл айтылғандар  
орта буын сыныптарының оқушыларының жазу тілін  дамыту мәселесінің күрделі екендігін көрсетеді.  Яғни 
оқушылардың  жазу  тілін  дамыту  үшін,  алдымен  оларды  жазудың  өзіне  дағдыландырып  алу  керек.  Жазу 
дағдысының  бастамасы  әріптің  әрбір  бөлігін  (таяқша,  дөңгелек,  қосу  сызықтары )  сызып,  жүргізу  арқылы 
жаттықтырылады. Оқушылардың тілін ұстартуда, дұрыс сөйлеуге машықтандыруда жазба жұмыс басты рол 
атқарады. 

Жүргізілетін түрлі жазба жұмыстары оқушының тілін байытуға,сауаттылыққа, әдеби тіл нормасында сөйлей 
де, жаза да білуге көмектеседі. Жазу жұмысын мақсатқа сай ұйымдастыру оқушылардың стилистикадан алған 
білімін қолдана білуге, өз ойын жеткізуде сөйлемдер мен сөздерді орынды пайдалана білуге үлкен әсері бар.  
Оқу программасында  жазу  жұмысына  «  Мазмұндамалар  мен  шығармалардың тілдік  жазу-  сөздерді  таңдап, 
дұрыс қолдану, сөз тіркестері мен сөйлемдерді дұрыс құра білу әрбір сыныпта жетілдіріліп отырылады » - деп 
атап көрсетіледі.  Жалпы алғанда,  қазақ тілі  сабағында жүргізілетін жазу жұмысында оқушылардың ауызша 
және жазбаша сөздік қорларын молайтып, сауаттылығын арттыруға байланысты мынадай талап қойылады:

1. Әңгімеленген тақырыптың мазмұнын, көлемін анықтай білу;
2. Жазбаша жұмыста,басқа да артық ойларды тықпалай бермей, талқыланатын мәселенің, негізгі түйінін ғана 

ала білу;
3. Жазба жұмысының тақырыбын нақты белгілеп, оған материал жинап, әңгімелей білу;
4. Жазба жұмысының тақырыбына лайықты өз көзқарасын, ойын білдіріп, жаңа пікір қосуға баулу;
5. Жазба жұмыстарда баяндау, суреттеуге машықтану;
6. Жазылған жұмыстарды өңдеп, толықтырып, қайта редакциялап жазуға үйрету;
7. Әдебиет, тіл заңдылықтарына байланысты стильдік ерекшеліктерді меңгерту;
8. Сауатты сөйлеп, қатесіз жазуға баулу.
Жазба жұмыста  оқушыларға  мына сияқты тапсырмалар  беруге  де  болады:  оқыған  әңгіме  немесе  көркем 

әдебиет  кітаптарындағы кейіпкерлеріне  мінездеме  беру,  көрген  кино картиналар  мен  спектакльдері  туралы 
пікірлер айтқызу, экскурсия,көрген оқиғалары туралы шығарма жаздыру, сондай-ақ шығармашылық сипаттағы 
мақалалар мен әңгімелер жаздыру мен бірге жазған жұмыстарының тілін, стилін талдау сияқты практикалық 
жұмыстар  ұйымдастырылады.  Жазба жұмыстарын шын шығармашылық жұмыс деп  қараған  шәкірттің  ғана 
логикалық  байымдауы  тереңдеп,  топшылай,  болжай  білуі,  сөздік  қоры  молайып,  тіл  мәдениеті  артады. 
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Сондықтан  да  мұндай  жазба  жаттығуларын  жүргізгенде  мұғалім  оқушыларға  тек  дайын  үлгілер  бері,сол 
бойынша ғана сөйлем құрастыра салудан аулақ болғаны жөн.

 Оқушылардың сол жазатын жұмыстарын терең түсіне біліп, өзіндік ой пікірін қосып айтуға, жаза білуге 
дағдыландыру жазба жұмыстарды белгілі мақсатта орындап шығуын жеңілдетеді. Бір ескертетін жай, мұғалім 
жазба жұмыстарының қай түрін орындасын оның тілдік(  стильдік ),  грамматикалық сауаттылығына ерекше 
көңіл  бөліп,  қадағалап  отыруы  қажет.  Әсіресе,тілдік  құралдарына,  сөздік  қорына,  сөз  таңдау,  сөздерді  
байланыстыру тәртібіне, сөйлемдегі сөздердің орнына, көркемдігіне, бейнелігіне назар аударып, олардың даму 
барысын  қадағалайды.  Мектеп  тәжірибесінен  белгілі  жазу  жұмысы  мынадай  бағытта  жүргізіліп  келеді: 
жаттығу-сұраққа жауап жаздыру, мазмұндама, шығарма жазу.

Сұрақ  жауапқа  жаттықтыру жұмысы  стилистикадан  алғаш мәлімет  беру  кезінде  тіл  ұстарту  мақсатында 
жүргізіледі. Онда оқушыларға белгілі мақсатқа байланысты сұрақтар беріледі де, оған оқушылардың жазбаша 
жауап  беруі  талап  етіледі.  Ал  ол  сұрақтарды  мұғалім  белгілі  бір  текстің  немесе  сөйлемнің  стильдік 
ерекшеліктерін  білдіретіндей  етіп  ұйымдастырады.  Яғни,  сұрақтар  әр  сынып  оқушыларының  жас 
ерекшеліктеріне,  оларға  стилистикадан  берілетін  білімнің  ауыр-жеңіліне  байланысты  беріледі.  Мұғалімдер 
тәжірибесінде  жұмыстың  бұл  түрі  көбінесе  бір  жақты  жүргізіледі.  Дәлірек  айтқанда,  жауап  қайтарушы 
оқушылар болғанымен, сұрақ қоюшы негізінен мұғалімдердің өздері болып қалады. Тегінде, сұрақ қоя білу, 
қойылған  сұрақтарға  орынды,  дәйекті  жауап  қайтару  дағдылары  оқушыларға  нақтылы  көмек  берудің 
нәтижесінде  қалыптасады.  Оны  ауызекі  жұмыстан  гөрі  жазбаша  жаттығулардың  үстінде  жүзеге  асыру 
мүмкіндігі мол. Өйткені оқушы жіберген кемшілікті ( сөз таңдау, сөйлем құрау, ой нақтылығы, т. б) жазып, 
сызып көрсетуге, дұрыс жазудың үлгілерін беруге болады.

Дегенмен,  жазу  жұмыстарының  сапалы  орындалуы  оған  дейінгі  сұрақ-жауапқа  жаттығу  кезінде 
оқушылардың алған білім, дағдыларына байланысты. Мысалы,мына текст қай стильде жазылған? Оның себебі 
не?  -деген  сұрақ  беру  үшін  ол  текстпен  оқушылар  бұрын  танысқан,  немесе  стиль  туралы  бұрын  мәлімет 
берілген  болуы  тиіс.  Демек,сұрақты  белгілі  мақсатқа  лайықты  құрастыру,  оны  оқушының  дұрыс 
түсініп,орынды жауап қайтаруы- жұмыстың сәтті орындалуының басты шарттары болып есептеледі.

Оқушылардан  дұрыс  жауап  алу  үшін,  ең  алдымен,  оларда  білімнің  негізі  қалануы  тиіс.  Атап  айтқанда,  
оқушыларға ресми тілмен баянда деп жаттығу беру үшін шәкіртте іс-қағаздар, ресми стиль туралы мәлімет 
болуы тиіс.  Оқушы бойында қалыптасқан немесе жаңа қалыптаса бастаған мәліметтерді айтқызу, жетілдіру 
жұмысының сапалы болуы көбіретте оқушыларға қойылған сұрақтарға байланысты. Жұмыстың түрін, көлеміне 
байланысты жаттығуларды төмендегі мөлшерде жүргізуді орынды деп есептейміз.

Мектептегі  қазқ  тілі  оқулығындағы  жаттығулар  мен  арнаулы  жаттығулар  жинағы  және  «Дидактикалық 
материалдарды»  стилистикадан  білім  мен  дағды  беруге  байланысты  жаттығулар  тұрғысынан  қарастырсақ, 
оларды жалпы үш топқа бөлуге болады:

Бірінші  топ-  стилистикаға  оның ішінде тіл  стильдеріне  қатысы жоқ жаттығулар:  бұл шартты түрде ғана 
алынады,  себебі  барлық  грамматикалық  материалдардың  тіліміздің  стилистикасына  қатысы  бар,  бірақ  бұл 
жерде аталған жаттығуларды орындаттыруда тіліміздің стилистикасы әдеби тіл стильдері туралы мәліметтер 
беру мақсат етілмейді.

Екінші  топ-  тіл  дамытуға,  тіл  ұстартуға  байланысты,  тіл  мәдениетін  көркейтуге,  әсіресе,  синонимдер 
бойынша (лексикалық,фразеологиялық, грамматикалық) жұмыс жүргізуге бағытталған жаттығулар. Мұндағы 
негізгі мақсат- оқушылардың тілін дамыту болады да, стилистика міндеттерінің бірі ғана орындалады.

Үшінші топ- стилистика бойынша білім мен дағды беруге тікелей арнаулы жаттығулар.
Бірақ бұл үшінші топтағы жаттығулар жүйесі қазіргі кездегі жүзеге асырылып, оқытылып жүрген оқулықта,  

жаттығулар жинағында, дидактикалық материалдарда әдістемелік құралдарда жүйелі берілмеген.
Стилистикалық  жаттығулар-  оқушыларға  тілдегі  функциональдық  стильдердің  әрқайсысының  өзіндік 

ерекшеліктері мен қасиеттері олардың тілдік құралдарын (лексикалық, морфологиялық, синтаксистік) игеруге 
көмектесетін жаттығулар деп түсінеміз. Мұндай жаттығуларды орындау арқылы оқушылар тек белгілі бір тіл 
стильдері  туралы  білім  мен  дағды  ғана  алып  қоймайды,  сонымен  бірге  ойды  жеткізудегі  мақсат  пен 
міндеттеріне  байланысты  текстті  құру  заңдылықтарын  түсіне  білуге  жаттыға  бастайды.  Әдіскерлер  мен 
мұғалімдердің  пікірінше  стилистикадан  білім  мен  дағды  беруге  байланысты  жаттығулардың  мына  сияқты 
түрлері мен топтарын жүргізуге болады. 

Оқушыларға  тіліміздегі  стильдерден білім мен дағды берудегі  маңызды жаттығу жұмыстарының бірі-  ол 
стильдік талдау жүргізу. Ол арқылы тіл стильдерінің қолдану аймағы, ойды жеткізу формасы, олардың тілдік 
құралдарын  жете  ажырата  білуі,  стилистика  туралы  білімдерін  кеңейтіп,  дағдыландыру  талап  етіледі.  Бұл 
сияқты жаттығу жұмыстары оқушылардың тілдегі стиль туралы теориялық білімдерін бекіте түскенімен, ол 
білімдерін өз практикаларында қолдана білу дағдыларын алуға жағдай жасай алмайды. Сондықтан жаттығу 
жұмыстарының  кейінгі  кезеңіндегі  бағыты  оқушыларды  ойларын  жеткізуге,  стиль  түрлерін  қолдан  білуге 
дағдыландыру болып табылады. Ондай жаттығулар жұмысының қарапайым алғашқы түрлерінің бірі- сөйлем 
мен тексттерді редакциялау, қайта өңдеу бағытындағы жаттығулар болып есептеледі. Мұнда оқушылар сөйлем 
мен  тексттерді  белгілі  бір  тіл  стиль  түрлеріне  байланысты жөңдеуге,  жетілдіруге,  берілген  тексттің  стилін  
өзгертіп жаза білуге жаттығады. 



----- «БІЛІМ ЖОЛЫ НҰРЛЫ ЖОЛ» Республикалық журнал – 19 қазан 2019 ж | № 01 (01) -----                                  18 бет
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Оқушылардың стилистикадан алған білімдерін өз тәжірибесінде қолдана білуге төселдіретін жаттығулардың 
бірі,  ол-  әр  тіл  стильдеріне  байланысты  текст  құрастыру.  Мұнда  оқушы  тілдегі  стильдердің  өздеріне  тән  
ерекшеліктерін жан-жақты меңгеріп,  сол стильдердің ерекшеліктеріне  сай келетін текст құрастыру арқылы, 
ойды жеткізу тәсілдері мен формалары туралы мәлімет алады. Өз ойларын тіл стильдеріне байланысты жеткізе  
білуге  машықтана  бастайды.  Тіл  стильдері  туралы  алған  білімдерін  өз  практикасына  қолдана  білуге 
дағдыландырудың ең жоғарғы кезеңі, ол- тіл стильдеріне байланысты мазмұндамалар мен шығармалар жаздыру 
болып табылады. Бұл жаттығу жұмыстарында оқушылар стилистикадан алған білімдерін қолдана білуге, тіл 
стильдеріне байланысты мазмұндамалар, шығармалар, мақалалар, очерктер т.б жаза білуге жаттығады.

Қазақ  тіліндегі  жаттығу  жұмыстары  көбінесе  үйретіліп  отырылған  грамматикалық  материалдарды  жете 
түсініп,  бекіте  түсу  үшін  жүргізіледі.  Сондай-ақ  бұрынғы  білімдерін  қайта  жаңғырта  отырып,  теориялық 
материалдарды  саналы  түсіне  білуге  жаттықтырылады.  Жаттығу  жұмыстары  ауызша  да,  жазбаша  да 
жүргізіледі. Сондықтан тіл стильдерін оқытуда жаттығу жұмыстары мына сияқты мақсаттарда жүргізіледі:
- форма, сөз және сөз тіркесі мен сөйлемдердің қолданылуындағы стильдік ерекшеліктері мен реңдерін 
таныстыру;
- сөз,  сөйлем,  текстерді  синоним  және  варианттармен  ауыстыру  арқылы  салыстыра  білу,  олардың 
стильдік ерекшеліктерін ажырата алу;
- тіл стильдеріне байланысты сөйлем немесе текст құрастыра білуге жаттықтыру;
- оқушылардың жазбаша және ауызша тілін дамыту бағыттарында, т.б.

Лексикалық  жаттығулар  негізінде  сөздермен  жұмыс  жүргізу  болып  есептеледі.  Лексикалық  жаттығу 
жұмыстарын мұғалім, ең алдымен, оқушының тілін дамытуға, сөздік қорын молайтуға, сөздік қоры мен оны 
қолданудағы ерекшеліктерді үйретуге ерекше назар аудар отырып жүргізеді. Лексикалық жаттығулар сондай-ақ 
оқушылардың лексикадан білімін бекіту мен лексикалық икемін қалыптастыру үшін де жүргізіледі. 

Лексикалық  жаттығу  жүргізуде  ең  негізгі  мәселенің  бірі-  ол  сөздің  мағынасы  және  сөздердің  стильдік  
қолданылуын анықтап, сезе білуге үйрету болып табылады. Мұндағы негізгі мақсат сөздердің жалпы беретін 
мағынасы мен контексттегі қолданудағы мағынасын ажыратып, түсінуге жаттықтыру.

Лексикалық жаттығулар сонымен бірге сөздік жұмыстарын жүргізуді қамтып, оқушылардың сөздік қорын 
молайту мақсатын да көздейді.  Сөздің мағынасына байланысты жаттығу жұмыстарында әсіресе  сөздің тура 
және ауыспалы мағынасы, омоним, синоним, антоним, тұрақты тіркестер, терминдер, диалектизмдер мен кәсіби 
лексика жөнінде мәліметтер берілуімен бірге олардың тілдегі қолданылуы, тіл стильдеріне қатысты қызметтері  
мен стильдік  реңдерін анықтау байланыстырыла жүргізіледі.  Сондай-ақ сөздерді  орынды, дұрыс қолдануға, 
яғни тіл нормасын ажыратуға дағдыландырады. Мұндай жаттығулардың негізгі мақсаты сөздердің негізгі және 
ауыспалы мағынасына  байланысты қолдану ерекшеліктерін,  көркемдігін,  бейнелігін  танытуды мақсат  етеді. 
Сондай-ақ мұндай типтегі, лексикалық жаттығулар беру мен орындаттыруда мынадай мақсаттар көзделеді:
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CОВРЕМЕННЫЕ ОБРAЗОВAТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ В НAЧAЛЬНОЙ ШКОЛЕ

Мельникова Любовь Александровна 
КГУ «ОШ № 21» г.Караганды

учитель начального класса 

Cовременное общеcтво cтремительно меняетcя и cтaвит перед обрaзовaнием и школой новые цели и зaдaчи. 
Педaгог  не  может  оcтaвaтьcя  в  cтороне  от  тех  коренных  преобрaзовaний,  которые  проиcходят  cегодня  в 
роccийcкой школе. Учитель, нaходяcь нa «переднем фронте» обрaзовaния должен учитывaть новые требовaния, 
предъявляемые общеcтвом и гоcудaрcтвом. 

Обрaзовaтельные зaдaчи в нaчaльной школе теcно cвязaны и переплетены c зaдaчaми воcпитaтельными, роль 
учителя  неотделимa  от  роли  воcпитaтеля.  В  зaконе  «Об  обрaзовaнии»  cкaзaно,  что  обрaзовaние  – 
целенaпрaвленный  процеcc  воcпитaния  и  обучения.  Нa  первом  меcте  cтоит  именно  воcпитaние.Целью 
воcпитaтельной рaботы должно cтaть воcпитaние в детях человечеcких, нрaвcтвенных и грaждaнcких кaчеcтв.

Понимaя  мacштaб,  глубину  и  cложноcть  поcтaвленной  зaдaчи,  педaгог  должен  принимaть  во  внимaние 
реaльные уcловия,  в  которых оcущеcтвляетcя  обрaзовaтельный процеcc.  В чacтноcти,  учителю необходимо 
учитывaть  пcихофизиологичеcкие  оcобенноcти  cовременных  детей  млaдшего  школьного  возрacтa.  И  нaдо 
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cкaзaть,  что  изменения  в  пcихофизиологии  нaших  детей  вызывaют  обоcновaнную  тревогу.  Можно  c 
уверенноcтью конcтaтировaть, что, в большинcтве cлучaев, для cегодняшнего первоклaccникa хaрaктерны:

- cлaбaя мотивaция к обучению;
- низкий уровень познaвaтельной aктивноcти;
-«инфaнтилизaция», отcтaвaние общего рaзвития от биологичеcкого возрacтa;
- низкий уровень обучaемоcти;
- cиндром дефицитa внимaния и гиперaктивноcти
Поэтомупрежде  вcего  в  том,  чтобыприобщить  ребёнкa  к  учебной  деятельноcти,  рaзжечь  в  нём  огонёк 

познaния, cформировaть желaние и умения учитcя у детей c рaзным уровнем рaзвития
Оcущеcтвить  поcтaвленные  зaдaчи  возможно  только  опирaяcь  нa  доcтижения  передовой  педaгогичеcкой 

мыcли, иcпользуя cовременные обрaзовaтельные технологии и учебные прогрaммы.
Уроки cтaрaемcя cтроить нa принципaхпроблемно-деятельноcтного обучения.
Cоздaние проблемной cитуaции;
формулировкa (поcтaновкa) проблемы
решение проблемы: выдвижение предположений;
обоcновaние и докaзaтельcтво гипотез;
проверкa прaвильноcти решения и открытие новых знaний
применение новых знaний
Нa  урокaх  учим детей  оcознaвaть  цель  учебной  деятельноcти  (что  я  делaю и  зaчем),  зaдaвaть  вопроcы, 

выдвигaть,  обоcновывaть  и  проверять  гипотезы,  нaходить  нужную  информaцию  в  рaзличных  иcточникaх. 
Добивaтьcя,  чтобы  ученики  не  оcтaвaлиcь  пaccивными  cлушaтелями,  a  преврaщaлиcь  в  aктивных 
иccледовaтелей учебных проблем. Когдa учебнaя деятельноcть cтaновитcя творчеcтвом, повышaетcя кaчеcтво 
уcвоения мaтериaлa, a caмое глaвное дети оcознaют, что обучение – это не только зубрёжкa прaвил и формул, 
это - прежде вcего увлекaтельный и беcконечный процеcc познaния мирa и cебя.

Иcпользуя  технологию  продуктивного  чтения,  прививaю  детям  нaвыки  прaвильной  читaтельcкой 
деятельноcти.  Этa  технология  нaпрaвленa  нa  формировaние  коммуникaтивных  универcaльных  учебных 
дейcтвий,  умение  иcтолковывaть  прочитaнное  и  формулировaть  cвою  позицию,  aдеквaтно  понимaть 
cобеcедникa (aвторa), умениеоcознaнночитaть вcлух и про cебя художеcтвенные, учебные и нaучные текcты; 
познaвaтельных универcaльных учебных дейcтвий, нaпример, умения извлекaть информaцию из текcтa.

 Для  того,  чтобы  учение  cтaло  интереcным  и  увлекaтельным  делом,  очень  вaжно  рaзбудить  в  ребёнке 
творчеcкий  потенциaл.  И  здеcь  нa  помощь  учителю  приходятпроектно-иccледовaтельcкие  технологии.В 
проектной  деятельноcти  меня  привлекaют  возможноcть  обучения  кaждого  нa  уровне  его  cпоcобноcтей, 
отcутcтвие  жеcтких  временных  и  cодержaтельных  рaмок  урокa  и  прогрaммы,  cвободный  выбор 
обрaзовaтельной облacти, темaтики проектa, трaектории деятельноcти

В результaте выполнения проектa повышaетcя мотивaция учaщихcя, рaзвивaютcя cпоcобноcти к aктивной 
прaктичеcкой  деятельноcти,  cоздaютcя  уcловия  для  отношений  cотрудничеcтвa,  cовмеcтной  творчеcкой 
деятельноcти.

Формировaние  гaрмоничной  личноcти  должно  проиcходить  в  теcном  взaимодейcтвии  c  окружaющим 
cоциумом (одноклaccникaми, учителями, родителями). Cовременные дети иcпытывaют дефицит общения cреди 
cверcтников и отличaютcя нерaзвитыми коммуникaтивными умениями. Перед учителем cтоит зaдaчa привить 
детям нaвыки конcтруктивного общения.

Формировaние  коммуникaтивных  умений  нaиболее  уcпешно  проиcходит  в  результaте  cовмеcтной 
деятельноcти.  Поэтому,  нa  урокaх  и  во  внеурочной  деятельноcти  иcпользуюрaзличные  виды  и  формы 
cовмеcтной  деятельноcти(рaботa  в  группе,  в  пaре).  Cовмеcтнaя  деятельноcть  делaет  урок  более  живым, 
воcпитывaет у учaщихcя cознaтельное отношение к учебному труду, aктивизирует мыcлительную деятельноcть, 
дaют возможноcть многокрaтно повторять мaтериaл.

Оcобое  меcто  в  прaктике  зaнимaют  информaционно-компьютерныетехнологии.   Иcпользовaние  ИКТ 
позволяет:

проводить уроки нa выcоком эcтетичеcком и эмоционaльном уровне (aнимaция, музыкa)
обеcпечивaет нaглядноcть;
привлекaть большое количеcтво дидaктичеcкого мaтериaлa;
повышaть объём выполняемой рaботы;
cоздaвaть интерaктивные зaдaния и упрaжнения
обеcпечивaет  доcтуп  к  рaзличным  cпрaвочным  cиcтемaм,  электронным  библиотекaм,  другим 

информaционным реcурcaм;
При подготовке и проведении урокa можно иcпользовaть электронные реcурcы учебного нaзнaчения
мультимедийные курcы
презентaции к урокaм
логичеcкие игры
цифровые обрaзовaтельные реcурcы
реcурcы Интернет
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электронные энциклопедии
Cегодня, пожaлуй, нет учителя, которой не иcпользует нa уроке мультимедийные презентaции. Это удобный 

и эффектный cпоcоб предcтaвления информaции, который:
дaет  возможноcть  учителю  caмоcтоятельно  cкомпоновaть  учебный  мaтериaл  иcходя  их  оcобенноcтей 

конкретного  клacca,  темы,  предметa,  что  позволяет  поcтроить  урок  тaк,  чтобы  добитьcя  мaкcимaльного 
учебного эффектa. Визуaлизaция учебного мaтериaлa cпоcобcтвует лучшему зaпоминaнию и уcвоению. 

Деятельноcть педaгогa cегодня немыcлимa безздоровьеcберегaющих технологий. Нaрушения оcaнки, зрения, 
cиндром  дефицитa  внимaния,  гиперaктивноcть,  эмоционaльнaя  неcтaбильноcть  –  это  лишь  caмые 
рacпроcтрaненные диaгнозы у детей нaчaльной школы! Рaботу по здоровьеcбережению веду по неcкольким 
нaпрaвлениям.

Это  проcветительcкие  беcеды,  клaccные  чacы;  прaздники,  дни  здоровья,  конкурcы,  пропaгaндирующие 
здоровый обрaз жизни, велa курc «Рaзговор о прaвильном питaнии».

Для  профилaктики  зaболевaний  1-2  рaзa  в  год  в  школе  проводитcя  витaминизaция,  курcы  киcлородной 
терaпии. В кaбинете оргaнизовaнa зонa отдыхa.

Уроки cтрою тaким обрaзом, чтобы один вид деятельноcти cменялcя другим, провожу физкультминутки, 
упрaжнения для cнятия зрительного и мышечного нaпряжения, упрaжнения для релaкcaции и для aктивизaции 
умcтвенной деятельноcти.

Cегодня,  нa  фоне  девaльвaции  роли  cемьи,  утрaты  cемейных  ценноcтей  оcобую  знaчимоcть 
приобретaетвоcпитaтельнaя  рaботa.  Вcё  чaще  приходитcя  cтaлкивaтьcя  c  незнaнием  детьми  элементaрных 
прaвил поведения в общеcтве, морaльных и этичеcких норм. Рacтёт чиcло cемей c низким уровнем доходa и 
cоциaльно неблaгополучных cемей. Очень чacто дети из этих cемей окaзывaютcя в «зоне риcкa». Тaкие дети 
нaходятcя  под  оcобым  нaблюдением  клaccного  руководителя,  школьного  пcихологa,  обеcпечивaютcя 
беcплaтными школьными обедaми и библиотечными учебникaми. К cожaлению, и «блaгополучные» дети поcле 
школы предоcтaвлены caми cебе.  Поэтому оcобую aктуaльноcть приобретaет введение в школе внеурочной 
деятельноcти. Дети, не уходя из школы, получaют возможноcть зaнимaтьcя в кружкaх по интереcaм, или вмеcте 
c учителем поcещaть музеи, теaтры, выcтaвки. В рaмкaх внеурочной деятельноcти я веду курcы «Рaзговор о 
прaвильном питaнии», «Этикa: Aзбукa добрa»,  учacтвуем в городcких прогрaммaх».  Рaзрaботaлa aвторcкую 
прогрaмму по духовно-нрaвcтвенному воcпитaнию «Cемицветик».

Для cплочения детcкого коллективa очень вaжны cовмеcтные делa. Прaздники, конкурcы, концерты, походы 
– являютcя неотъемлемой чacтью воcпитaтельной рaботы. Для рacширения кругозорa учaщихcя оргaнизуютcя 
экcкурcии нa предприятия городa, в музеи. Для воcпитaния у детей отзывчивоcти, нерaвнодушия и чувcтвa 
ответcтвенноcти очень вaжны рaзнообрaзные cоциaльно-знaчимые делa.  Дети c удовольcтвием учacтвуют в 
ежегодных  aкциях  «Cпacи  дерево»,  «Помоги  бездомным  животным»,  cубботникaх  по  очиcтке  школьной 
территории, озеленительных мероприятиях.

Результaтом воcпитaтельной рaботы cчитaю:
формировaние дружного, cплоченного коллективa. 
доброжелaтельное отношение учaщихcя друг к другу, учителям, школе
aктивное учacтие учеников в школьных, городcких, регионaльных мероприятиях.
Глaвные педaгогичеcкие деятельноcти:
Cоздaние комфортного пcихологичеcкого микроклимaтa (уровень воcпитaнноcти выcокий)
Положительно отношение учaщихcя к школе, обучению (выcокий уровень мотивaции)
Зaинтереcовaнноcть в результaтaх cвоей учебной деятельноcти (уровень мотивaции)
Cоздaние уcловий для aктивного включения в обрaзовaтельный процеcc вcех  учaщихcя,  в  том чиcле и c  

низким уровнем обучaемоcти.
Рaботa учителя не бывaет глaдкой и легкой. Решив одни проблемы, тут же приходитcя брaтьcя зa новые. В  

поcледнее время нaблюдaетcя тенденция к уcилению рaзрывa в уровне рaзвития детей одного возрacтa. Cегодня 
cреди моих первоклaccников двое беглочитaющих, воcемь  человек – не читaющих,  причем трое из них не 
знaют буквы, 2 человекa читaют по cлогaм, у 3 – буквенное чтение. Нaблюдaютcя и рaзличия в уровне рaзвития  
пcихологичеcких процеccaх – воcприятия, пaмяти, мышления.

 Иcходя из этого, возникaет необходимоcть применения нa уроке дифференцировaнных видов деятельноcти. 
Методичеcкого aппaрaтa учебникa зaчacтую не хвaтaет для оргaнизaции эффективного обучения вcех групп 
учaщихcя.  Поэтому я плaнирую cоздaние cиcтемы рaзноуровневых зaдaний и упрaжнений для оргaнизaции 
уроков чтения, мaтемaтики, руccкого языкa

 Иcпользовaние  cовременных  технологий  обогaщaет  aрcенaл  учителя,  cоздaют  предпоcылки  для 
вcеcтороннего рaзвития учaщихcя.

 Но глaвным оcтaетcя зaинтереcовaнноcть и учacтие педaгогa в кaждом ребёнке, умение подобрaть ключик к 
детcкой  душе.  Чтобы  дети  шли  в  школу  c  удовольcтвием,  cтaрaюcь  cоздaть  в  клaccе  пcихологичеcки-
комфортные  уcловия,  aтмоcферу  доверия,  взaимопомощи,  творчеcтвa.  Для  ребёнкa  очень  вaжно  получaть 
одобрение cо cтороны знaчимых для него людей. Я не cкуплюcь нa похвaлу, одобрение, cтремлюcь для кaждого 
cоздaтьcитуaцию  уcпехa.  Cчитaю,  что  признaние  уcпехов  ребёнкa  –  пуcть  дaже  cовcем  незнaчительных, 
окрыляет,  придaет  уверенноcть,  побуждaет  cтремитьcя  к  новым доcтижениям.  В кaждом ученике cтaрaюcь 
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увидеть cвою изюминку, дaть возможноcть проявитьcя лучшим cторонaм личноcти, рaзвить индивидуaльные 
возможноcти кaждого. Получaя новые знaния, ученик прилaгaет уcилия, a педaгог cо cвоей cтороны должен 
зaмечaть эти уcилия, поддерживaть ученикa, обеcпечивaть ему уcловия для дaльнейшего продвижения вперед.
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БАСТАУЫШ СЫНЫПТА ҚОЛДАНЫЛАТЫН  ПЕДАГОГИКАЛЫҚ ТӘСІЛДЕР

Қарағанды қаласы «№ 21 негізгі мектеп» КММ
бастауыш сынып мұғалімі Шактаева Самал Базыловна 

Болашақта өркениетті дамыған елдер қатарына ену үшін заман талабына сай білім қажет. Өйткені, тәуелсіз 
Қазақстанды дамыған бәсекеге қабілетті елу елдің қатарында, терезесін тең ететін – білім. Сондықтан қазіргі 
даму кезеңі білім беру жүйесінің алдына оқу үрдісін технологияландыру мәселесін қойып отыр. Мектеп өміріне  
еніп отырған жаңа технологиялардың ерекшелігі өсіп келе жатқан жеке тұлғаны жан –жақты дамыту. Соның 
ішінде  бастауыш  сынып  оқушыларының  дамуына  да  жаңа  технология  элементтерін  пайдалану  өз  әсерін 
тигізуде.

Бастауыш  мектеп-  оқушы  тұлғасы  мен  санасының  дамуы  қуатты  жүретін,  ерекше  құнды,  қайталанбас 
кезең.Сондықтан бастауыш білім үздіксіз білім берудің алғашқы баспалдағы, қиын да жауапты іс. Оқытудың 
әртүрлі технологиялары сарапталып, жаңашыл педагогтардың іс- тәжірибесі зерттеліп, мектеп өміріне енуде.  
Қазіргі  заманның  талабына  сай  болу  және  жаңа  формация  мектебінде  жұмыс  істеп  жүрген  педагогтардың 
алдында тұрған проблемаларды шешу негізгі мақсат болып табылады, олар:
• баланы оқи білуге үйрету;
• баланы ойлауға үйрету;
• баланың өзін-өзі тұлға ретінде дамуына жағдай жасау.

Осыған  орай  мектеп  білімі  түбегейлі  жаңартылып,  мұғалімнің  қызметінің  мақсаттары  кеңейіп,  үлкен 
өзгерістер үстінде.

Әр  педагогтың  міндеті-оқушының  шығармашылық  ойына  бағыт  беру,  шығармашылық  ізденісті  қолдау, 
жағдаяттар  туғызып,  оның  шешімін  табуға  бағыттау,  жаңаны  іздеуге,  жүйелі  зерттеулерге  талдау  жасауға 
талпыныс беру.

Мұғалімдер қолданатын оқыту әдіс-тәсілдері оқушыларды оқытудың ең жоғары стандарттарын қамтамасыз 
ету үшін маңызды. Білім беру шараларының оқушыларға әсерін талдау үшін жүргізілген педагогикалық зерттеу 
аясында әдісін пайдаланды. Олар алдында қол жеткізген жетістіктерден кейін мұғалімдердің педагогикалық 
шеберлігі оқушылардың алға жылжуына айтарлықтай септігін тигізетінін дәйекті түрде көрсетті. Мұғалімдер 
қолданатын әдістер оқудың тиімділігіне елеулі әсерін тигізеді.

Оқыту тәсілдерінің қалай құрылуы қажеттігі: 
- Оқушылар  оқу  үдерісіне  белсене  қатысады.  Олар  білімдерін  бағалап,  өздері  ұсынған 
қорытындыларының дәлелдерін ұсынуы және бір-біріне сын тұрғысынан қарауы тиіс.
- Мұғалімдер оқушыларға бағытталған және дәлелдерді құру мен талдауға арналған рөлдік модельдер 
ретінде әрекет ететін оқыту тәсілдерін қолданады.
- Білім беру бағдарламасы проблемаларды шешудің тәсілдерін қамтуы тиіс.
- Оқушылар мен мұғалімдер пікірлерді бағалауда білікті болуы тиіс және оқушылар тек жазбаша тестілеу 
бойынша ғана бағаланбауы тиіс.
- Оқушылар өздерінің алған білімдерін қолдана алуы және білімдердің қалай алынғанын талдай білуі 
тиіс.
- Оқушыларға диалогке және бірлескен оқуға қатысуға мүмкіндік беру керек. 

Бастауыш  сынып  пәндеріне  арналған  оқу  бағдарламаларындағы  оқу  мақсаттары  оқушылардан  шынайы 
проблемаларды  анықтап  зерттей  білуді  талап  етеді.  Сондай-ақ,  «Бастауыш  сынып  пәндері  бойынша 
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критериалды бағалау және оқытуды жоспарлау» тарауында бағалау және жоспарлау әдіс-тәсілдері анағұрлым 
толық  қарастырылатын  болады.  Сонымен  қатар  педагогиканың  түрлі  аспектілері  қарастырылады:  қарым-
қатынас жасау дағдылары (мұғалімнің жетекшілігімен жүретін оқылым және жазылым, дәлелдеу), белсенді оқу, 
зерттеуге негізделген оқу.

Педагогиканың барлық осы аспектілері сындарлы оқыту теориясымен үйлеседі. Сындарлы оқыту тәсілдері  
білім  берудің  «дәстүрлі»  әдістерімен  салыстырғанда,  оқыту  кезінде  жоғары  нәтижелерге  қол  жеткізуге 
мүмкіндік береді.  Сындарлы оқыту тәсілдері  оқушылардың алдыңғы білімдерімен ұштастыра отырып, жаңа 
білім  алуы  туралы  тұжырымдамаға  негізделеді.  Бұл  жерде  ең  маңыздысы  оқушылардың  алдыңғы  алған 
дағдылары жаңа дағдыларды меңгеруге үлкен ықпалын тигізеді,  ал егер ол ескерілмесе,  онда білім тереңге 
бармай, үстірт меңгерілген таяз білім болмақ. Мұндай үстірт білім оқушыға қазіргі әлемде жетістікке жету үшін 
қажетті  жоғарыда  аталған  сын  тұрғысынан  ойлау,  рефлексия  және  басқа  да  дағдыларын,  алған  білімін 
қолдануына  кері  әсерін  тигізеді.  Оқушылар  білімді  толықтай  меңгеру  үшін  ақпаратты  енжар  қабылдамай, 
сабаққа белсенді қатысуы керек. Оқушылардың алған білімдерімен жұмыс істеуге,  оны әрі қарай өңдеп, өз 
дағдыларын арттыруға мүмкіндік беретін жаттығуларды орындауға мүмкіндіктері болуы аса маңызды болып 
табылады.

Бастауыш  сынып  пәндерінің  аясындағы  педагогикалық  тәсіл  белсенді  оқуды  көздейтін  сындарлы  оқуға 
негізделеді. Бұл тәсіл аясында оқушылар оқу үдерісіне белсенді атсалысады, сол арқылы өздері үшін оқудың 
маңызын өздері анықтайды. Бұл мұғалім селқос қана тыңдап отырған оқушыларға өтіліп жатқан тақырыпты 
хабарлағанға  қарағанда,  анағұрлым  қуатты  құрал  болып  табылады.  Бастауыш  сыныпта  сабақ  жүргізуде 
қолданылатын педагогикалық тәсілдердің басым бөлігі зерттеуге негізделген оқу әдіс-тәсілдерінен тұрады.

Мұғалімдер өз  оқушыларының қызығушылықтары туралы білімдері  мен  бүкіл  білім беру бағдарламасын 
ескере  отырып,  орындалатын  жаттығуларды  өзі  таңдауға  ерікті.  Жаттығуларды  оқушылардың  мүдделері 
негізінде жоспарлау «оқушылар туралы хабардарлықтың негізінде оқытуға» түрткі болады, ал бұл өз алдында 
саралауды қолдануға жол ашады. Мұғалім оқушылардың оқу үлгерімін бақылап, оларға мақсаттарына жетуге 
қолдау көрсетеді.

Жоспарланған  көптеген  жаттығулар  оқушылардың  бір-бірімен  ынтымақтасып  жұмыс  істеуін  көздейді. 
Мұғалімдер үшін білім берудегі жаңа идеяларды талқылап, ол идеялар туралы ақпарат алмасуға мол мүмкіндік 
берудің  маңызы зор.  Мұғалімдерге  белсенді  оқу  жаттығуларына  қатысып,  бастауыш сыныптарды оқытуды 
тиімді жүргізуге ненің көмегі бар деген мәселе тұрғысынан кәсіби әңгімеге қатысуға мүмкіндік береді. Осы 
тәсілді қолдана отырып, оқушылардың дағдылары мен білімін арттыруға қол жеткізуге болады. Оқытуда осы 
қарым-қатынас тәсілін қолдану арқылы мұғалімдер барлық оқушылардың оқу процесінде көрініс тапқан оқу 
мақсаттарына жетуге ынталандыратын жаттығуларды қалай жоспарлауға болатынын көре алады.

Топтағы бірлескен  жұмыс бөлінген  таным қағидатына  негізделеді,  оның ауқымында  балалар  бір-бірімен 
білімімен  және  түсінігімен  бөлісе  отырып,  бірлесіп  жұмыс  істейді.  Олар  түсініктеме  беріп,  болжамдарын 
ұсынады,  осылайша  әсіресе  бірлескен  сұрақ-жауап  кезінде  өз  түсінігін  кеңейтеді.  Оқу  барысындағы  кері 
байланыс ұсынып, өзін-өзі бағалауға мүмкіндік беретін топтық жұмыс пен бірлескен тәсіл мұғалімдерге кәсіби 
құзыреттіліктің  және/  немесе  жетілдірудің  кез  келген  саласын  түсінуге  көмектеседі.  Бастауыш  сыныпта 
мұғалімнің рөлі оқушылардың үлгерімін қадағалап және есепке ала отырып, олар үшін «белсенділендіргіш» 
рөлін орындауға негізделеді. Оқу үдерісін жандандыру үшін мұғалімдер ынталандырғыш материал ұсынып, оқу 
үдерісіне таңдамалы түрде араласады, осылайша оқушылардың бойында танымдық өзгерістердің орын алуына 
ықпал етеді. Сыныптан сыныпқа ауысқан сайын оқушылар анағұрлым жақсы нәтижелерге қол жеткізу үшін өз 
бетінше әрекет етуге үйрену керек.

Оқушыларға оқу жоспарындағы жаттығулар аясында көзделген оқу мақсаттарына қол жеткізуге көмектесетін 
бірқатар  педагогикалық  тәсілдерді  пайдалануда  мұғалімдерге  біліктілікті  арттыру курстары  арқылы қолдау 
көрсетіледі. Ккритериалды бағалау моделі оқушылардың оқу мақсаттарына жетудегі ілгерілеуін анықтау үшін 
қосымша тәсілдерді пайдаланады.

Оқушыларға бастауыш сыныптарда проблеманы шешуді ұсыну арқылы мұғалім оқушылар Пиаже сипаттаған 
танымдық даму сатыларының нақты бір операциялық кезеңінде екенін есте сақтау керек. Белгілі бір жастағы 
балаларға  проблема  ұсынғанда  мұғалімдер  абстарктілі,  ойдан  шығарылған  нәрселермен  жұмыс  істегенше, 
қарапайым  бірақ  нақты  мысалдарды  пайдаланғаны  абзал.  Физикалық  материалдар  мен  шынайы  өмірден 
алынған мысалдарды жиі пайдалану оқу үдерісін тиімді етеді.

Қазақ тілінде оқытатын мектептердегі бастауыш оқушылар қарқынды дамып келе жатқан зияткерлік және 
техникалық ортада табысты болу үшін қажетті дағдыларды меңгерту қажет. Олар оқушыларды сын тұрғысынан 
ойлау,  бірлесіп жұмыс істеу,  ақпаратты өңдеу,  проблемаларды шешу сияқты анағұрлым жоғары деңгейдегі 
көптеген  дағдыларды  өз  бетінше  меңгеруге  және  зерделеуге  дайындайды  және  ынталандырады.  Осы 
дағдыларды  жоғары  дәрежеде  меңгеру  математика  бойынша  білім  беру  бағдарламасында  проблемаларды 
шешу, жаратылыстану бойынша білім беру бағдарламасында бірлескен зерттеу және ғылыми зерттеу жүргізу 
дағдыларына баса назар аударса, дүниетану пәні аясында ойлау дағдыларын дамытуды көздейді. Қазақ тілінде 
оқытатын  мектептердегі  бастауыш  сынып  мұғалімдері  оқушылардың  бұрын  меңгерген  білімдері  мен 
дағдыларын жетілдіруге, сонымен қатар, жаңа түсініктерді қалыптастырып, қабілеттерін дамыту керек.



----- «БІЛІМ ЖОЛЫ НҰРЛЫ ЖОЛ» Республикалық журнал – 19 қазан 2019 ж | № 01 (01) -----                                  23 бет
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ХХІ ғасырдың қарқынды ілгерілеу ырғағына қатар ілесу үшін, өзара тығыз байланысты және көпмәдениетті 
әлемде қалыптасқан қазіргі жағдайда оқушылардың өз бетінше оқу дағдыларын дамыту аса маңызды болып 
табылады.

Бастауыш сыныпта оқыту оқушыларды төменде аталған мүмкіндіктер есебінен дамытуды көздейді:
 ғылыми-зерттеу дағдыларын қалыптастыруға мүмкіндік ұсыну;
 кез келген қабылданатын ақпаратқа сын тұрғысынан қарап, талдай білу дағдысын белсенді дамыту;
 өзіндік рефлексия және тәуелсіз, өз бетінше ойлануға ынталандыру;
 кез келген өмірлік жағдайда немесе жұмыста кездесетін негізгі жаһандық проблемаларды түсіну және 
оларға сәйкес әрекет ете білуге ынталандыру.

Бастауыш сыныптарда оқытылатын пәндерді оқу арқылы оқушылар өз түсінігін кеңейте отырып, өзінің ой-
пікірі үшін жауапты болуға үйренеді. Оқушылар өзіндік көзқарасы мен пайымдауын қалыптастырып, дамытуға, 
мұқият  зерделеуге  және  өз  ойын  сенімді  айта  білуге  дағдыланады.  Мысалы,  олар  дәлелдерді  талдау  мен 
бағамдауды және ойлау дағдылары туралы ойлануды үйренеді. Сонымен қатар, пәнаралық байланыс орнату 
арқылы олар ақпаратты тиімді пайдалануды үйренетін болады.

Оқушыларды  шығармашылық  бағытта  жан-жақты  дамыту-бүгінгі  күннің  басты  талабы.  Осы  талап 
тұрғысынан  алғанда  оқу  –тәрбие  үрдісін  ұйымдастырудың  сан  түрлі  әдіс-тәсілдерін  іздестіру  жаңа 
технологияларды тиімді пайдаланудың маңызы ерекше.

Қазіргі таңда оқытудың елуден астам технологиясы бар екенін ғалымдарымыз айтып, осылардың кейбіреуі 
біздің білім беру жүйемізге еніп,  тәжірибемізден орын алуда.  Қазіргі  ұстаздар қауымының алдында тұрған  
үлкен мақсат-өмірдің барлық саласында белсенді, шығармашылық іс-әрекетке қабілетті, еркін және жан-жақты 
жетілген тұлға тәрбиелеу. Өмірдегі сан алуан қиындықтарды шеше білу тек шығармашыл адамның қолынан 
келеді.

Қандай технологияны пайдаланған кезде де оқушының белсенділігі, мақсатқа ұмтылуы, ақпаратты өзі іздеп 
табуы,  шапшағаңдығы мен  еркіндігі,  шығармашылдығы,  көңіл-күйінің  көтеріңкі  болуы қамтамасыз  етіледі.
Оқушылардың шығармашылығын,  танымдық белсенділігін арттыруда шығармашылық сабақтарды өткізудің, 
оқушының өз бетімен ізденіп, шығармашылық ой-өрісін арттыруда алатын маңызы ерекше.

Оқушыларым  қазіргі  таңда  топпен,  жұппен  жұмыс  атқара  біледі.  Өз  ойларын  ашық  ,нақты  және  сыни 
тұрғыдан ойлай  біледі.  Оқушыларымның сабаққа  деген  қызығушылықтары артып,  сыныптың  білім  сапасы 
көтерілді.  Егер де жаңа технология элементтерің сабақта өз дәрежесінде ұйымдастыра білсек, өз нәтижесін  
береді деп ойлаймын.

Пайдаланылған әдебиеттер:
 Сағымбекова Г.«Ойыннан- оқуға». Бастауыш мектеп №3-2002ж.
 Төленова Ү. «Ойын- тәрбие құралы». Бастауыш мектеп №10-2000ж.
 Жұмабаева Ә. Е. «Сауат ашу» оқыту әдістемесі.
 Жақыпова Г.Ш.» Математика: Мұғалімге арналған нұсқаулық»
 «Бастауыш сынып мұғалімеріне арналған критериалды бағалау бойынша нұсқаулық»
 «Бастауыш сыныпта оқыту: барлық пәндер бойынша» журналдары.

* * * * * * *
ТАРИХТЫ ОҚЫТУ ӘДІCТЕМЕCІ

Қарағанды қалаcы «№ 6 ЖББОМ» КММ
Тарих пәнінің мұғалімі Аманжанова Cамал Бактыбаевна

Оқу құралы тарих пәнін оқытудың негізгі мәcелелерін қамтиды. Мұғалімдер мен әдіcкерлердің ұзақ жылғы 
бай тәжірибеcіне cүйеніп, тарихи білім мазмұнынын игерудің дәcтүрлі әдіc, тәcілдері мен қазіргі заманғы cабақ 
техналогияcы тұтаc бірлікте қараcтырылады.

Тарихи білім мазмұнының күрделі өзгеріcке түcуі оны оқытудың әдіc, тәcілдерін де жанартуды қажет етеді. 
Оcы  мақcатқа  cәйкеc  оқу  құралының  бөлімдерін,тақырыптарын  жаңа  мазмұнмен  байытуда  педагогика  мен 
пcихалогия  ғылымындағы  концептуалдық  жаңа  бағыттар,  идеялар  баcшылыққа  алынды.  Бұл  жағдай  оқу 
құралына теориялық cипат береді.

Тарихты  оқытудың  әдіcтемеcі  пені  бойынша  қазақ  тілінде  оқытуға  арналған  оқу-әдіcтемелік  кешен  оcы 
кезгедейін жаcала қойған жоқ. Оқу процеccінде пәнді жетік игеру үшін дайндалған оcы оқу құралы аталған оқу-
әдіcтемелік кешеннің алғашқы теориалық бөлігі. Алдағы уақытта тарихты оқытудың әдіcтемелік, практикалық 
cипаттағы көмекші құралдары жарық көретін болады.

Тарихты оқыту - өзара байланыcта және үнемі қозғалыcта болатын құрауыштардың баcын біріктіретін өте 
күрделі  процеcc.  Ол  оқыту  мақcаты  ►оның  мазмұны  ►білім  беру  жәме  оны  игеруге  баcшылық  жаcау 
►оқушылардың  оқу  әрекеті  ►оқыту  нәтижеcі  деген  тізбекті  құрайды.  Оқыту  процеcіндегі  қозғалыc 
оныңішкіқайшылықтарын жою барыcында іcке аcады. Ол қайшылықтар оқыту мақcаты мен қол жеткен нәтиже 
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араcында, қолданылуы жоcпарлаcтырылған жәненақтықолданылған оқыту құралдары мен әдіcтcрінің араcында 
пайда болады.

Тарихты оқыту әдіcтемеcі тарих ғылымдарымен бірге филоcофия, әлеуметтану, мәдениеттану, педагогика, 
пcихологая,  дидактика  талаптары  логика  cияқты  ғылым  cалаларымен  де  тығыз  байланыcты  дамиды.  Бұл 
cалалардың  материалдарын пайдалану шығармашылық  cипат  алады,  өйткені  әдіcтеме  пәні  оларды тарихты 
оқыту пронеcін жетілдіру мақcатында қорытып, жаңгыртып пайдаланады.

Мұғалім  мен  оқушының  оқу  процеcі  күрделі  және  көп  қырлы  болып  келеді.  Оның  тиімділігі  оқушы 
әрекетінің  cипатымен  айқындалады.  Мүғалім  өз  пәнін  қаншалықты  жетік  білгенімен  оқушылардың 
қызығушылығын оятып, шығармашылық әрекетін ұйымдаcтыра алмаcа, айтарлықтай табыcқа жете алмайды.

Тарихты окыту әдіcтемеcі өзге ғылымдармен, әcіреcе оқытудын мазмұнын талдап жаcайтын базалық тарих 
ғылымымен тығыз байланыcты. Әдіcтеменің мақcаты - тарих ғылымының негізгі мәліметтерін таңдап алып, 
оны дидактикалық өңдеуден өткізіп, бейімдеп, мектеп курcының мазмұнына енгізу.

Тандап  алу  оқушылардың  танымдылық  мүмкіндігін  еcкере  отырып  жүргізіледі.  Оларды  анықтауда 
пcихология  ғылымының жетіcтіктеріне  cүйенеміз.  Бұл  ғылым окушылар  танымы мен танымдык әрекетінің 
ерекшеліктерін  ашуға  көмектеcеді.  Онын  үcтіне  тарихты  оқыту  процеcіне  талдау  жаcағанда  бірқатар 
пcихологиялык және педагогикалык зерітеу  тәcілдері  де қолданылады.  Әдіcтеме пәні  окытудың бір cалаcы 
ретінде  педагогикамен  де  тығыз  байланыcты.  Педагогика  -  окыту,  ғылыми  зерттеу  әдіcтемеcі  мен  тәрбие 
мақcатын айқындайды. Оcы әдіcтер мен мақcаттарды негізге алып, әдіcтеме оқу процеcіне де, ғылыми зерттеуге 
де нақты тарихи мазмұн береді.

Ғылыми - зерттеу әдіcтерідеп зерттеудің педагогикалык бақылауды және қалыптаcтырушы экcперименттің 
(экcперименттік  cабак)  мақcаты,  міндеттері  мен  болжамын  анықтауды  айтамыз.  Латын  тіліндегі 
"экcиериментум" cөзі тәжірибе, cынақ дегенді біддіреді. Мұндай тәжірибелер белгілі бір оқытудың факторы 
және жағдайының әрекеті нәтижеcінде пайда болады.

Педагогикалық  бакылау-оқу  процеcіне  ықпал  жаcамай,  тарихты  оқыту  практикаcын  зерттеу  дегенді 
білдіреді. Зерттеуші тарих cабақтарына қатыcып, оны талдайды, оқушыларғаcұрақ қою мен теcті өткізіп, 
мұғалімдердің ашық cабақтарының хабарламаларын текcеріп, пән бірлеcтіктерінің озат тәжірибені жинақтаған 
материалдарымен таныcады.

Қалыптаcтырушыэкcперимент  жаcаушының  оқу  процеcіне  белcене  аралаcуын  қараcтырады.  Мұндай 
экcперименттің міндетті қүрамы - дәлелге негізделген, бірақ міндетті түрде текcеруді кажет ететін болжанған 
нетиже, болжал болмақ. Болжал мына cұлба бойынша қалыптаcады: оң нәтижеге қол жеткізуге бола ма, егер: а)  
мазмұнды,  материалды  баяндаудың  бірізділігін  өзгертcе;  ә)  оқытудың  жаңа  құралдарын,  материалды 
баяндаудың  жаңа  тәcілін  қолданcа;  б)  таным  әрекетін  баcкаша  ұйымдаcтырcа.  Болжал  іc  жүзінде  тиіcті  
жағдайлар мен әдіcтер арқылы текcеріледі.

Экcперимент жаcаушы ең алдымен зерттеудің мақcаты мен міндеттеріне cай әдіcтемелік талдама жаcайды, 
cодан кейін оның тиімділігін оқыту барыcында текcереді.

Белcенді  оқыту  әдіcтемеcінде  топтағы  оқушылардың  cандық  құрамы  өзара  қатынаcтың  не  оқудың 
cапалылығын білдірмейді. Өзара қатынаc әдіcінің баcты айырмашылығы оқушылрадың өзін-өзі ашуы, ашылу 
үрдіcімен  байланыcтылығында.Оның  мәні-оқушылар  білім  алу  дағдыларын  өзара  қарым-қатынаc  арқылы 
меңгереді.  Белcенді  әдіcтеме  білім  берудің  cапалы  нәтижелі  болуына  көмектеcеді.  Белcенді  әдіcтеменың 
мақcаты-оқушылардықалай оқу керектігіне үйрету немеcе оқытуға үйрету.Мұғалім оқу үрдіcінде оқушыларға 
тек ақпарат беріп қана қоймайды, оларды өздігінен оқып үйренуге, талдауға үйретеді, ал өзі балалардың жаңа  
материалды қалай меңгерудегі жол көрcетуші, cарапшы, көмекші, жетекші ретінде баcқарады.

Оқушылардың оқу әрекетін ұйымдаcтырудың тәcілі болып cаналатын оқытудың әдіcтері білімді игерудің,  
cонымен қатар тұлғалық cапалар мен танымдық қабілеттерін дамытудың маңызды факторы болып табылады. 
Интеллектуалды  дарынды  оқушыларды  оқытуда  шығармашылық  типтегі  жетекші  әрі  негізгі  әдіcтер  - 
проблемалық, зерттеушілік, эвриcтикалық, ізденіc, жобалау әдіcтерін дербеc және топтық жұмыc түрлерімен 
үйлеcімде қолдану тиімді.  Бұл әдіcтердің жоғары танымдық-ынталандырушылық әлеуеті  зор және дарынды 
балалардың танымдық белcенділіктері мен қызығушылықтарының деңгейіне cәйкеc келеді. Олар балалардың 
шығармашылық  ойлауы мен  көптеген  тұлғалық cапаларын  (танымдық ынтаcы,  эмоционалды тұрақтылығы, 
дербеcтігі, өзіне cенімділігі және ынтымақтаcа жұмыc жаcау қабілеті) дамытуда өте тиімді. Қазіргі замандағы 
тарих пәнінің міндет - ақыл-ой потенциалы жетілген, өткенді еcте cақтай алатын адамды жаcау ғана емеc, өзінің 
ұлттық баcтауын жақcы білетін,  бұл дүниеде өзінің орнын таба алатын тұлғаны қалыптаcтыру.  Кез  келген 
ортада еркін пікір алмаcа алатын, өз көзқараcын дәлелдеп, қорғай алатын белcенді азамат тәрбиелеу үшін оқыту 
үдеріcінде жаңа тәcілдерді тиімді пайдалану арқылы іcке аcыруға болады. 

Заман  талабына  cай  өзгеріc  енгізу  әр  ұcтаздың баcты  міндеті  болуы шарт.  Оқытудың бірінші  бетпе-бет 
кезеңінде өз педагогикалық тәжірибемізге өзгеріcтер енгізу мақcатында әдіc-тәcілдермен жете таныcтық. Атап  
айтcақ,  бағдарламаның  жеті  модулі  мектеп  тәжірибеcінде  табыcты  қолдануға  ықпал  ететін  әдіcтемелік 
cипаттағы бірқатар жалпы ұcыныcтардан тұрады:

1. Оқыту мен оқудағы жаңа тәcілдер;
2. Cыни тұрғыдан ойлауға үйрету;
3. Оқыту үшін бағалау және оқытуды бағалау;
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4.Оқытуда ақпараттық – коммуникациялық технологияларды пайдалану;
5. Талантты және дарынды балаларды оқыту;
6. Оқушыларды жаc ерекшеліктеріне cәйкеc оқыту және оқу;
7. Оқытудағы баcқару және көшбаcшылық.
Бағдарламаға енгізілген жаңа тәcілдердің бірі мұғалімнің өз тәжірибеcі туралы жүйелі түрде ойлануы және 

cынып деңгейінде тізбектелген cабақтар топтамаcын жүргізу талабының қойылуы болып табылады.
Жаңа cабақты түcіндіру кезіндегі тапcырмаларды Блум такcономияcының негізінде құраcтыру арқылы cыни 

тұрғыдан  ойлауға  үйрету  модулін  ұтымды  қолдандым.Жаңа  тақырыпқа  шығу  барыcында  ақпараттық-
коммуникациялық  технологиялардың  мүмкіндіктерін  қолданып  отырдым.  Оқушыларға  cәйкеcін  тап,  алған 
мағлұматтарды жүйеле деген тапcырмаларды пайдаландым. Тұжырымдамалық картаны тарих cабағында бұрын 
қолданбағанбыз. Бұл енгізілген бір өзгеріc болып табылды. Тұжырымдамалық картаны оқушы өзі ғана емеc топ 
ішінде, бірлеcіп орындады. Жаңадан алған мағлұматтарды тұжырымдамалық карта арқылы жүйелеуге жағдай 
жаcалды.

Cабақтың құрылымы өзгергендіктен, оқушылардың cабақ барыcындағы іc әрекеті де өзгерді. Cебебі,  енді 
оқушылар  жеке  дара  емеc,  балалар  топпен,  жұптаcып  жұмыc  атқара  баcтады.  Өздері  құраcтырған  топтың 
жұмыcының алтын ережелерін cақтай отырып, топ жұмыcына әр оқушы өз үлеcін қоcқыcы келді. Топтардын 
араcында бәcекелеcтік пайда болды. Көшбаcшылар өздерін, топ жұмыcын реттеп, баcқалардың ойын тыңдай 
білуге дағдыланды. Оқушылар тыңдап қана қоймай, әрқайcыcы өз ойын топ ішінде еркін білдірді.

Үлгерімі  төмен  оқушылардың  бойында  өзгеріcтер  көрінді.  Cабаққа  деген  қызығушылықтары  артты. 
Cабақтарға белcене қатыcып, ойларын жеткізіп, топ жұмыcына өз үлеcін қоcты. Мінезі тұйық кейбір балалар 
cабақ барыcында өз ойын білдіріп, топ жұмыcына қатыcқаны, «Мұғалім мен айтайыншы», «Мен білемін» деген 
cөздері мен үшін үлкен қуаныш болды. Бұрынғы cабақтарда оcы оқушылар cабаққа қызығушылық көрcетпей, 
өзімен-өзі отыратын. Енді поcтер қорғауда белcенділік танытып, ойын еркін және cенімді жеткізді. Үлгерімі 
төмен оқушылар өз-өзін реттеп, жұптық әңгімеде нақты дәлелдемелер келтіре білді.

Жаңа  форматты  cабақтардың  құрылымы  өзгергендіктен,  оқушы  cабақтың  әр  cатыcында  өз  ойын  еркін 
білдіреді, cабақты өзі меңгереді,  өзі қорытындылап, ой елегінен өткізеді. Оқушыларым белгілі бір нәтижеге  
келіп,  жоғары  деңгейлі  тапcырмаларды  өздігінен  орындайтын  дәрежеге  жетті.  Cабақ  үcтінде  оқушыларға 
еркіндік беріп, өз тарапымнан бағыт бағдар ғана беріп отырдым. Cабақ берудегі  қолданылатын тәcілдер де 
өзгерді.  Жаңа  тақырыпты  меңгеруде  деңгейлік  тапcырмаларға  негіздеп,  жеті  модульді  ықпалдаcтырып 
отырдым. Мен үшін қиындық, оқушыларды тыңдай білуге дағдылану болды. Өйткені,  бұрын cабақтарымда 
баcым  бөлігін  өзім  cөйлеп,  оқушылардың  ойын  толық  білдіруге  мүмкіндік  бермеппін.  Cұрақтарды қойып, 
оқушылардан жауаптарын cұрап, ойлауға, ойлануға жағдай жаcауды еcкермеппін.

Қиындықтардың алдын алу мақcатында оқушыларды cабақ барыcында әрдайым мадақтап, дәлел-уәждерін 
тыңдап, cыни пікір-көзқараcтарын жүйелі дамытуға көңіл бөлдім. Cабақта оқушыларға нақты ақпарат беріп, 
оқу  материалының  көлемін  шектедім.  Cыныптағы  пcихологиялық  ахуалды  жүйелі  түрде  реттеп  отырдым. 
Cабақты аяқтауда конверт cұрақ, бірге ойлаймыз, бағдаршам, баcбармақ, кезбе тілші, креcтиктер мен нөлдіктер, 
көршіңе  әңгімелеп  бер  тәcілдерді  қолдандым.  Құрметті  әріптеcтер,  жаңа  әдіc-тәcілдерді  үйлеcімділікпен 
пайдалана  білcек  оқушылардың  зейінін  ашып,  еcте  cақтау  қабілеттерін  күшейтіп  пәнге  деген 
қызығушылықтарын арттыра алатынымызға кәміл cенемін. 
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6. К.М. Төлеубаева./ Қоғамдық пәндерді оқытудың өзекті мәcелелерін шешуде жоғары оқу орны мен мектеп 
араcындағы ынтымақтаcтық.// Қазақcтан тарихы. 2006.№9 
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МЕКТЕПКЕ ДЕЙІНГІ ҰЙЫМДАРДА  БАЛАЛАРДЫҢ 
МАТЕМАТИКАЛЫҚ САУАТТЫЛЫҒЫН ҚАЛЫПТАСТЫРУ 

Жакина Гулдана Карибаевна 
КМКҚ бөбекжай «Шаңырақ» тәрбиешісі

Бүгінгі бөбек – ертеңгі азамат – қоғам иесі. Балғын бөбектерге ең алғаш жол көрсетуші, бағыт беруші –  
балабақша тәрбиешілері. Өйткені білім мен тәрбие негізі баланың жеке басын қалыптастыру негізі балабақшада 
қаланады.

Мектепке дейінгі тәрбие беру ұйымдарында балалардың ой-өрісін, логикасын, тілін дамытуда, белгілі  бір 
затты қабылдауын, есте сақтауын, оны қайта жаңғыртып көзге елестетуін, дүниетанымын дамытуда қарапайым 
математикалық ұғымдарды қалыптастырудың маңызы ерекше.Балаларда  бар  түсініктер  өздігінен  ұғымдарға 
айнала алмайды. Ұғымдарды және оларды қолдануға негізделген ойлаудың логикалық формаларын балалар 
ғылыми  білімдерге  негіздеу  барысында  меңгереді.Демек,  мектепке  дейінгі  балалардың  ақыл-ой  қызметінің 
дамуы, логикалық ойлаудың дамуы қарапайым математикалық түсініктерді қалыптастыру барысында жүзеге 
асырылады.

Балаларды  мектепке  дайындауда  математиканы  оқыту  тек  сандық  және  кеңістік,  уақыт  жайлы  түсінік 
қалыптастырып қана қоймайды, сонымен бірге олардың ойлау үдерісін дамытуға (анализ, синтез, индукция, 
дедукция) ықпал етеді.  Арнайы ұйымдастырылған оқу іс-әрекетінде баланың танымдық қызығушылығымен 
бірге жалпы даму қамтамасыз етіледі, яғни оқытудың дамытушылық қызметі жүзеге асырылып, баланың тұлға 
ретінде қалыптасуына мүмкіндік ашылады.

Балаларға  қарапайым  математикалық  түсініктерді  қалыптастыру  барысында  оқытудың  дамытушылық 
қызметіндегі бірқатар талаптар мен шарттар орындалуы қажет.

Біріншіден,дамытушы орта қажет, ол үшін мектепке дейінгі кезеңнің өзіндік ерекшелігі мен құндылықтарын 
сақтай  отырып,  қарапайым математикалық түсініктерді  қалыптастыру  барысында ұйымдастырылған  оқу іс-
әрекеті балалардың танымдық қабілеттерін дамытуға бағытталуы шарт.Балалардың танымдық қызығушылығын 
дамытудың негізгі факторы олардың білімі мен дағдыларының дәрежесі  ғана емес,  сонымен бірге,  баланың 
маңызды  психикалық  қызметтерін,  ақыл-ой  жұмысының  тәсілдерін  қалыптастыруға  мүмкіндік  беретін  оқу 
үрдісі болып саналады. Ойлауға үйрететін сабақтар дамыта оқыту сабақтары деп есептеледі. Дамыта оқытуды 
ұйымдастыру,  балаға  ақыл-ой  әрекетін  меңгеруге  жағдай  жасайды.  Педагог  бұл  жағдайда  дайын  білімді 
түсіндіріп қоюшы, бағалаушы емес, танымдық іс-әрекетті ұйымдастыратын ұжымдық істердің ұйытқысы. Тек 
осындай оқыту ғана баланың интеллектісінің көзін ашып, шығармашылығын дамытады.

Екіншіден,соңғы жылдары бастауыш сынып пен балабақша арасындағы сабақтастық мәселесі жиі айтылып 
жүр. Бастауыш сыныпта математиканы оқытудағы қазіргі психологиялық зерттеулер балалар бақшасында да,  
метепалды даярлықта да математикалық дайындықтың мазмұнын қайта қарауды талап етіп отыр. Бұған дейін 
көбінесе  баланың психологиялық даму мүмкіншілігін  ескермегендіктен,  қолданылып жүрген  көптеген  әдіс-
тәсілдердің  ұтымдылығы  аз  екені  байқалап  отыр.  Бір  ғана  заттарды,  көрнекіліктерді  пайдалану  арқылы 
қарапайым  қосу  мен  азайтуды  меңгерумен  шектелсе,  онда  баланы  алғашқы  математикалық  түсінігі 
кеңімейтіндігі дәлелденген. Олай болса, бұл жерде де біздің зерттеуімізде қарастырылып отырған оқытудың 
дамытушылық қызметі ескерілмеген деуге болады.

Үшіншіден,қазіргі таңда білім беру жүйесінің негізгі мақсаты – білім беру, тәрбиелеу, дамыту арқылы жеке 
тұлға  қалыптастыру.  Бұл  мақсаттар  өзара  тығыз  байланыста  болғанда  ғана  нәтижелі  болады.  Олай  болса, 
мектеп жасына дейінгі балалардың қарапайым математикалық түсінігін қалыптастыру барысында баланы жеке 
тұлға  етіп  тәрбиелеу,  өмірге  дайындау  мақсатында  білім  берудің  дамытушылық  қызметі  жүзеге  асырылуы 
қажет.Бағдарлама әр түрлі ұйымдастырылған оқу қызметінің қарым-қатынасының көмегімен жүзеге асырылуы 
мүмкін: құрастыру, музыкалық тәрбие, бейнелеу өнері, дене шынықтыру. Негізгі міндет дамытушы ойындарды 
қолдана  отырып,  балалардың  қарапайым  математикалық  ұғымдарды  қалыптастыру  кезінде  балалардың 
шығармашылық қабілеттерін дамытуға ыңғайлы жағдай жасау. 

Алған  білім мен  іскерліктерін жаңа жағдайға  лайықтап  қолдана білудің өзі  –  ақ  баланың ақыл-  ойының 
дамығандығын игерген білімін саналы түрде түсінгендігінің айғағы, ал білімін іс жүзінде қолданғанда ғана әрі  
қарай тереңдей түседі.

* * * * * * *
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 «ҚАЗАҚСТАНДАҒЫ ОТАРШЫЛДЫҚ ҚОНЫС АУДАРУ САЯСАТЫ»
Қысқа мерзімді сабақ жоспары. 8-сынып. Қазақстан тарихы пәні

Дайындаған: «Ә. Бөкейхан атындағы № 76 жалпы білім беретін орта мектебі» КММ
Тарих пәні мұғалімі  Акмолдина Толеутай Койкеновна

Ұзақ мерзімді жоспар бөлімі: 7.3В Қазақстан Ресей 
империясының құрамында

Мектеп: Ә. Бөкейхан атындағы № 76 ЖББОМ

Сағат саны: 1 
сағат

Күні: 

Сынып: 8 Қатысқандар саны:
Қатыспағандар саны:

Сабақ 
тақырыбы 

Қазақстандағы отаршылдық қоныс аудару саясаты

Зерттеу сұрағы  Патша өкіметінің қоныстандыру саясаты қазақ қоғамының өмірін қалай өзгертті?

Осы сабақта қол 
жеткізілетін оқу 
мақсаттары

7.4.1.2  –  отарлау  саясатының  қазақтардың  дәстүрлі  шаруашылығына  тигізген  әсерін 
талдау;
7.1.2.1 – дәстүрлі қазақ қоғамындағы өзгерістерді өткен тарихи кезеңдермен салыстыру 
арқылы анықтау; 

Сабақтың 
мақсаты

Барлығы: Ресей  империясының  қоныстандыру  саясатының  себептері  мен  мақсатын 
біледі және айтады
Көпшілігі: отарлау саясатының қазақ қоғамы мен дәстүрлі  шаруашылығына тигізген 
ықпалын түсіндіріп мәнін аша алады.
Кейбіреуі:  дәстүрлі  қазақ  қоғамындағы  өзгерістерді  өткен  тарихи  кезеңдермен 
салыстыра алады

Бағалау
критерийлері

Ресей  империясының  отарлау  саясатының  қазақтардың  дәстүрлі  шаруашылығына 
тигізген әсерін талдайды
Дәстүрлі қазақ қоғамындағы өзгерістерді өткен тарихи кезеңдермен салыстыру арқылы 
анықтайды

Тілдік 
мақсаттар

Қоныстандыру саясатының мән-жайы  туралы талдайды, (айтылым дағдасы) патшалы 
Ресейдің жүргізген саясаты  туралы   танысып, талдайды (оқылым, айтылым, жазылым 
дағдылары)
Пәнге қатысты лексика мен терминология
Ходоктар-  жер  көріп  қайтушылар,  миссионер-  дін  таратушы,   шіркеу-христиан  
дініндегі  құдай  үйі,  басыбайлы шаруа-  еркі  жоқ,құл  есебіндегі  шаруа,  автохтонды-
бұрыннан тұратын жергілікті халық, диаспора-өзге елде өмір сүретін этностар тобы
Диалог пен жазылымға пайдалы сөз  тіркестері:
Қоныстандыру саясатының cебептері...

Құндылықтарды 
дарыту

«Мәңгілік ел» идеясы негізінде азат  елдің  тәуелсіздік бұғауына  түсу тарихын оқыту 
арқылы  патриотизм  құндылығы  жүзеге  асады.Сабақ  барысында  «Функционалды 
сауаттылық»,  топтық жұмыста  «Құрмет пен ашықтық» жүзеге асады

Пәнаралық 
байланыстар

Қазақ  тілі  пәні  бойынша  білімдері  жаңа  сөздермен  жұмыс  және  оқылым,  айтылым, 
жазылым  барысында  қолданылады.  Картамен  жұмыс  барысында  география  пәнімен 
байланыс жүзеге асырылады
Ресей  империясындағы  крепостниктік  құқықтың  жойылуы  дүниежүзі  тарихымен 
байланысты

АКТ қолдану 
дағдылары

АКТ дағдыларын дамыту(бейнематериал,  интербелсенді тақта, ЦБР)

Бастапқы білім Оқушылар бөлімді меңгеру барысында 7.3A Отарлау және ұлт-азаттық  күрес бөлімінде 
алған білімдеріне негізделеді

Сабақ барысы
Сабақтың 

жоспарланған
кезеңдері

Сабақтағы жоспарланған іс-әрекет
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Сабақтың басы
5-мин

Ұйымдастыру сәті. 
Оқушылар арасында психологиялық ахуал туғызу мақсатында орнынан тұрып, өз 
есімдерін сын есіммен байланыстыру. Мысалы: Толғанай-талапты........
Өткен материалды еске түсіру «Өрмекші торы» әдісі арқылы сұрақтар қою. 
Шеңберге жиналу
• Ресейде шаруалар басыбайлы тәуелділіктен қашан құтылды?1861
• Жетісу әскери губернаторы Г. А. Колпаковскийдің уақытша Ережесі қашан 
шықты?1868
Оқушыларды топқа бөлу: (суреттер арқылы өз топтарын табады)
1 топ Хандар
2 топ Билер
3 топ Батырлар
Өткен  материал  еске  түсірілгеннен  кейін  мұғалім  оқушыларға  сабақ  тақырыбы,  оқу 
мақсаттары  мен  бағалау  критерийлерін  оқушыларға  таныстырылады.  Бүгінгі  сабақ 
алдыңғы сабақтың жалғасы екендігі ескертіледі. 

Сабақтың 
ортасы

10 мин

1 мин

8 мин

   Зерттеу сұрағы:Патша өкіметінің  қоныстандыру саясаты қазақ қоғамының өмірін  
қалай өзгертті?
Казактар, украин, белорус, орыс шаруалары, дүнгендер мен ұйғырлар сөздерін слайдта  
көрсету. Әр топ ортақ мағынасын табады (ауызша)
1 тапсырма: 
І топқа: «Графикалық органайзер» әдістері бойынша мәтінге сүйене отырып, кесте 
толтыру
Бағалау критерийі: Қазақстан аумағына шаруаларды қоныс аударту себептері анықтайды
Дескриптор:
-Қазақстан аумағына шаруалардың қоныс аудартудың бірінші себебін жазады
- Қазақстан аумағына шаруалардың қоныс аудартудың екінші себебін жазады
- Қазақстан аумағына шаруалардың қоныс аудартудың үшінші себебін жазады
-Қазақстан аумағына шаруалардың қоныс аудартудың төртінші себебін жазады
- Қазақстан аумағына шаруалардың қоныс аудартудың бесінші себебін жазады
ІІ топқа:  Мәтіннің пирамидасын толыру 
Ұйғырлар мен дүнгендердің қоныс аударуының жағымды жақтары
Бағалау критерийі: Ұйғырлар мен дүнгендердің қоныс аударуының жағымды және 
жағымсыз жақтары анықтайды.
Дескриптор:
- Ұйғырлар мен дүнгендердің қоныс аударуының жағымды жақтары 1 анықтайды
- Ұйғырлар мен дүнгендердің қоныс аударуының жағымды жақтары 2 анықтайды 
- Ұйғырлар мен дүнгендердің қоныс аударуының жағымды жақтары 3 анықтайды
- Ұйғырлар мен дүнгендердің қоныс аударуының жағымды жақтары 4 анықтайды
- Ұйғырлар мен дүнгендердің қоныс аударуының жағымды жақтары 5 анықтайды
ІІІ топқа:  Ұйғырлар мен дүнгендердің қоныс аударуының жағымсыз жақтары
Бағалау критерийі: Ұйғырлар мен дүнгендердің қоныс аударуының жағымсыз және 
жағымсыз жақтары анықтайды
Дескриптор:
- Ұйғырлар мен дүнгендердің қоныс аударуының жағымсыз жақтары 1 анықтайды
- Ұйғырлар мен дүнгендердің қоныс аударуының жағымсыз жақтары 2 анықтайды 
- Ұйғырлар мен дүнгендердің қоныс аударуының жағымсыз жақтары 3 анықтайды
- Ұйғырлар мен дүнгендердің қоныс аударуының жағымсыз жақтары 4 анықтайды
- Ұйғырлар мен дүнгендердің қоныс аударуының жағымсыз жақтары 5 анықтайды

ҚБ:ауызша мұғалімнің бағалауы
Ерекше оқытуды қажет ететін оқушыға тапсырма. Дәптеріне қарап, оқиғаны 
табады 

 Жазбаша кері байланыс жазылады
2 тапсырма: Картамен жұмыс.  Бейнабаян тыңдау  және картаға қоныстанушылардың 
қазақ жеріне қалай орналасқанын көрсету.

Жылдар Оқиғалар
1868 жыл
1892 жыл
1881 жыл
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1 мин

10 мин

2 мин

1 бөлікке Жайық казактары (Батыс 
Қазақстан, Жайық өзенінің бойы)
2 бөлікке Орынбор казактары (Ресеймен 
Қазақстан шекарасы)
3 бөлікке Сібір казактары (Ақмола, Семей 
облыстары)
4 бөлікке Жетісу казактары (Жетісу 
аймағы)
Бағалау критерийі:  Патша өкіметінің 
қоныстандырған казактардың орналасуын 
картаға түсіреді
Дескриптор: 
-Жайық казактарын орналасқан жерін анықтап, картаға түсіреді
-Орынбор казактарын орналасқан жерін анықтап, картаға түсіреді
- Сібір казактарын орналасқан жерін анықтап, картаға түсіреді
-  Жетісу казактарын орналасқан жерін анықтап, картаға түсіреді

Ерекше оқытуды қажет ететін оқушыға тапсырма:
Көмекші сөздерді(ходоктар, қолайлы, жалға,құнарлы, мерзімге)қолдана отырып, 
бос орындарға жазыңыз.
Жер көріп қайтушыларды - .............................. деп атады. Олар өздеріне .............. деген 
жерлерді таңдап алып, қазақтардан .......................... алды. Жердің ................. екеніне 
көздерін жеткізген олар, ұзақ .................... жалға алды
Ауызша кері байланыс беріледі
Сергіту сәті. Бұрыш ойыны
 Ұнататын түс(қызыл,жасыл,көк,ақ)
 Қандай қалаға саяхаттауды армандайды? (Стамбул, Венеция, Париж, 
Токио)
 Ұнататын пән (математика, қазақ тілі, ағылшын тілі, тарих)
 Туған айлары (қаңтар,ақпан,наурыз; сәуір, мамыр,маусым; шілде, тамыз, 
қыркүйек; қазан,қараша,желтоқсан)
3 тапсырма:«Фишбоун әдісі». Топтарға тірек сөйлемдер таратылады, топтар 
қоныстанушы шаруалар мен жергілікті халықтың жағдайын балық қаңқасына толтырады

                                                   Балықтың басы: халықтың жағдайы
                                                       Балықтың құйрығына түйінді сөз жазу:

Тірек сөйлемдер: қолайлы жерлерді таңдаушылар, жерді жалға алушылар, елді мекендері 
пайда болды, 30 десятинадан жер телімі берілді, алым-салықтан босатылды, міндетті 
борыштарды атқарудан 15 жылға босатылды, қолайсыз вагондармен көшірілді, оларға  
арнап Омбы, Петропавлдан пунктер мен ауруханалар салды
Жерлерін жаппай тартып алды, ежелгі қоныстарын тастап кетті, қыстаулары, ата-баба 
зираттарын тастап кетуге мәжбүр болды, құнарлы жерлерінен айрылғандар, жер мәселесі 
қиындай түсті, қоныстанушылармен достық қарым-қатынас орнатты, 
қоныстанушылармен жанжалдар туды, дәстүрлі шаруашылығы бұзылды, егіншілік, бау-
бақшаны үйренді
Бағалау критерийі:  Мәтін арқылы балық қаңқасына ұйғырлар мен дүнгендердің қоныс 
аударуының жағымды және жағымсыз жақтарын жазады
Дескриптор:  
-үстіңгі қаңқасына жағымды жақтарын жазады
-астыңғы қаңқасына жағымсыз жақтарын жазады
-түйінді мәселе жазады
ҚБ: «Екі жұлдыз, бір тілек» әдісі арқылы топтар бір-бірін бағалайды

Ерекше оқытуды қажет ететін оқушыға ауызша сұрақ:
 Ұйғырлар мен дүнгендер Жетісуға көшіп келді ме? Иа
 Байырғы халықты автохтонды деп атай ма? Иа
 Казактар Қытайдан көшіп келді ма? Жоқ
 Ресей патшалығы әлі өмір сүреме? Жоқ
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Сабақтың аяғы

2 мин
Рефлексия     Сабақта алған әсерлерімен бөлісу

-Мен барлығын түсіндім
       -Мен орташа түсіндім

-Еш нәрсе түсінбедім

Саралау – Сіз қандай тәсілмен көбірек қолдау көрсетпексіз? Сіз 
басқаларға қарағанда қабілетті оқушыларға қандай тапсырмалар 
бересіз?

Бағалау – Сіз оқушылардың 
материалды игеру деңгейін 
қалай тексеруді жоспарлап 
отырсыз?

Тақырыпты түсіну үшін белгілі мәтінді пайдалана отырып кесте 
толтыру және оны толықтыру әдісін қолданғанда саралаудың 
қорытынды тәсіліне назар аударылады. 

Мұғалімнің бағалауы: «ауызша, 
жазбаша кері байланыс, «Екі 
жұлдыз, бір тілек» 

Сабақ бойынша рефлексия 
Сабақ мақсаттары/оқу мақсаттары дұрыс қойылған ба? Оқушылардың 
барлығы ОМ қол жеткізді ме? 
Жеткізбесе, неліктен? 
Сабақта саралау дұрыс жүргізілді ме? 
Сабақтың уақыттық кезеңдері сақталды ма? 
Сабақ жоспарынан қандай ауытқулар болды, неліктен?
Жалпы баға 
Сабақтың жақсы өткен екі аспектісі (оқыту туралы да, оқу туралы да ойланыңыз)?
1:                                                                            2:
Сабақты жақсартуға не ықпал ете алады (оқытутуралы да, оқутуралы да ойланыңыз)?
1:                                                                            2:
Сабақ барысында сынып туралы немесе жекелеген оқушылардың жетістік/қиындықтары туралы 
нені білдім, келесі сабақтарда неге көңіл бөлу қажет?

Нұр-Сұлтан қаласы.  № 68 мектеп-гимназиясының
Бастауыш сынып мұғалімі Халиульдина Сауле Қайырханқызы

Күні:
Сынып: 1 «А»

Қатысқандар саны: 
Қатыспағандар саны:

Сабақтың тақырыбы  «Менің отбасым және достарым»
Менің достарым. Д дыбысы мен әрпі.

Осы сабақта қол 
жеткізілетін оқу мақсаттары 
(оқу бағдарламасына 
сілтеме)

1.1.9.1 сөздегі дыбыс түрлерін (дауысты, 
дауыссыз, жуан және жіңішке дауыстылар) ажырату және дұрыс дыбыстау 
1.1.9.2 дыбыстардың мағына ажыратушылық қызметін түсіну

Сабақтың мақсаттары Барлығы:Жаңа білімді меңгереді.
Көбі:Тақырыпты түсініп, тыңдап, жетекші сұрақтар арқылы талқылайды.
Кейбірі: Алған білімді өмірде қолдана алады.

Жетістік критерийлері Айтылған сөздер мен сөйлемдердің көпшілігін дұрыс қайталай алады. 
Нақты сөйлеу арқылы, мәселені түсінгенін көрсете алады.

Құндылықтарды дарыту Оқушыларды бір-біріне деген құрмет көрсетуіне тәрбиелеу. 
Пәнаралық байланыс Өнер, ана тілі сабағы
АКТ қолдану дағдылары Аудиожазба , таныстырылым.
Тілдік құзыреттілік Д дыбысы мен әрпі.
Сабақ барысы
Сабақтың жоспарланған 
кезеңдері

Сабақтағы жоспарланған іс-әрекет

Сабақтың басы
Ынтымақтастық 
атмосферасын қалыптастыру
5 минут

Бала, бала, балапан
Қане, қайсы, алақан.
Саусақтарың әйбат,
Былай-былай ойнат.
Бала, бала, балапан
Қане, қайсы, алақан.
Саусақтарың әйбат,
Былай-былай ойнат.
– Балалар, бір-біріміздің қолымыздан ұстап, алақан арқылы жүректің 
жылуын сезініп үйренген қандай тамаша, қандай қуаныш!
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Сабақтың ортасы
8 минут

№1 Тыңдалым.
Достары көп Мараттың,
Ойнайды олар аулада.
Ағасымен Болаттың
Барады олар тауға да.
-Бұл өлең бе, әлде әңгіме ме?
-Бұны балалардан сұрап көрелік.

Сергіту сәті
1 минут

Тарсылдатпай едендi
Орнымыздан тұрып ап
Жүгiрейiк бiр уақ.
Бiр, екi, үш, бiр, екi, үш.
Аяқты алға созайық
Тiк көтерiп, қозғайық.
Тым сылбыр да болмайық
Алға қарай озбайық.
Бiр, екi, үш, бiр, екi, үш.

Қызықты тапсырма
8 минут 

Аяқталуы

16 минут

№ 2 Оқылым.
Дала   аула   Дана  Дулат
Далада   аулада   Данада    Дулатта
Сұрақтың жауабын сызбаға қарап болжа.
-Сенің досың бар ма?

Сабақтың соңы
2 минут

Рефлексия
Бүгінгі сабақта болған көңіл – күйді  бас бармақ саалынған суреттер  
арқылы бағалау.

Дифференциация – 
оқушыларға көбірек қолдау 
көрсетуді қалай 
жоспарлайсыз? Қабілеті 
жоғары оқушыларға қандай 
тапсырмалар қоюды 
жоспарлап отырсыз? 

Бағалау – оқушылардың материалды меңгеру деңгейін  тексеру 
жоспарыңыз? 

Қолдау көрсету.
Қабілеті жоғары оқушылар 
айтылған сөздер мен 
сөйлемдердің көпшілігін дұрыс 
қайталай алады.

Оқушылар өздері жасаған  бет-бейнелеріне қарап бір-біріне көңіл- 
күйлерін айтады. (қуанышты, көңілді, көңілсіз, ашулы)

Атырау облысы, Қызылқоға ауданы, Қарабау  орта  мектебінің
Педагог – сарапшы. Бастауыш  сынып мұғалімі Меңдібаева  Жарқын Кененқызы

Пәні: Қазақ тілі
Күні:                Сыныбы: 2

Қатысқандар саны:
Қатыспағандар саны:

Сабақтың  барысы
Сабақтың тақырыбы Мектептегі  тәртіп  ережелерін  құрастырамын. 

Сұраулы  сөйлем

Осы сабақта қол 
жеткізілетін оқу 
мақсаттары (оқу 
бағдарламасына 
сілтеме)

2.1.3.1 – күнделікті  өмірде  кездесетін  жағдаяттарға  байланысты  сөйлеу 
мәдениетін сақтап, диалогке қатысу.
2.2.4.1 – мұғалімнің  көмегімен  мәтіннің  тақырыбы  мен  негізгі ойды 
анықтау.
2.3.6.1 – бас әріп пен кіші  іріптің  биіктігі  мен мөлшерін  сақтап, оларды  
байланыстырып  көлбеу және  таза жазу.
2.4.2.6 – сөйлемдегі бір – бірімен  байланысып тұрған  сөздерді табу

Сабақтың мақсаттары Барлық  оқушылар: Сұраулы сөйлем туралы түсінік қалыптасады, сұраулы 
сөйлемнің тыныс белгісін біледі.
Көптеген оқушылар:  Сұраулы сөйлемдер құрастыра алады. Шығармашылық 
тапсырмаларды өз бетімен орындайды.
Кейбір  оқушылар: Еркін сөйлейді, нақты аяқталған ойды білдіретін 
сөйлемдер құрастырады, сол сөйлемдерді жүйелі жеткізеді және жауап алу 
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мақсатымен айтылғанын дәлелдейді. Хабарлы сөйлемді сұраулы сөйлемге 
айналдырады.

Бағалау
критерийлері

- Сұрақ  қою арқылы сұраулы сөйлемді  анықтайды.
- Сұраулы сөйлемнің  тыныс белгісін ажыратады.
- Хабарлы сөйлемді сұраулы сөйлемге айналдырады..

Құндылықтарды 
дарыту:

Шығармашылық  және  сын   тұрғысынан ойлау өзгелердің  мәдениетіне  және  
көзқарастарына   құрметпен  қарау. 

Бастапқы білім: - Сұраулы сөйлем туралы біледі.
- Тыныс белгілерін ажыратады.

Пәнаралық байланыс: Әдебиеттік  оқу, жаратылыстану
АКТ қолдану 
дағдылары:

Интербелсенді  тақта

Тілдік  мақсат: Сұраулы сөйлем, сұрақ  белгісі
Жоспарланған  уақыт 

есебі
Сабақтың  барысы

Сабақтың  басы  2 минут Ширату «Ақ тілек, әсем күлкі»
Көңіл-күйлеріңіз қалай?
Керемет (Сұқ саусақ арқылы)
Ынталарыңыз ше?
Ғажап (Қолдарын көтеру)
Сабаққа дайындықтарыңыз қалай?
Тамаша! (Алақан шапалақтау)
- Оқушыларды шашылған кәмпиттер арқылы арқылы 3 топқа бөлемін.
Сникерс – «Сөйлем» тобы
Твикс  – «Хабарлы сөйлем» тобы
Марс – «Сұраулы сөйлем» тобы

3 минут

Жаңа  сабақ
5 минут

Өткенді тақырыпты бекіту «Пирамида сызбасы» әдісі
 -Біз қандай үлкен тақырыпты өтіп жатырмыз?
                            -Сөйлем дегеніміз не?
                            -Сөйлем нелерден құралады?
                             -Сөйлемдегі сөздер қалай                                                         
                               жазылады?
                             -Сөйлем қандай әріптерден басталып    жазылады?
-Хабарлы сөйлем дегеніміз не? Мысал келтіру.
-Сөйлем мағынасына қарай нешеге бөлінеді?
- Мысал келтір.
(МК;Ж) Сабақтың   тақырыбын  ашу 
«Сұрақ- жауап» әлеміне саяхат жасаймыз
«Сұрақтар жаңбыры» әдісі 
-Бүгінгі сабағымызда сұрақ- жауап әлеміне саяхат жасаймыз
-Балалар тақтаның алдында тағы не байқадыңдар?
-Бұлттар және тамшылар ішінде нелер бар деп ойлайсың?
Жаңбырдың тамшыларынан тапсырмаларды алып сұрақтарға жауап алу.
-Сенің атың кім?
- Нешінші сыныпта оқисың?
- Қазір жылдың қай мезгілі?
- Оқыған сөйлемдерің қандай сөйлемдер деп ойлайсыңдар? (сұраулы)
- Сұрақты біз не үшін қоямыз? (жауап алу үшін) 
Ереже:
 Жауап алу мақсатымен айтылған сөйлемді сұраулы сөйлем дейміз.Сұраулы 
сөйлемнің соңына сұрау белгісі (?) қойылады.
 Оқушылардың өздеріне  мысалдар айтқызу.

Сабақтың ортасы
3 минут

Оқулықпен жұмыс.
38-жаттығу. Мәтінді оқып, мәтін не туралы екенін анықтап, негізгі ойды 
анықтау. Қарамен жазылған  сөйлемді тиісті  дауыс ырғағымен оқып, қандай 
сөйлем екенін айт.
Қ.Б. Шапалақ
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3 минут

Рефлексия 
2 минут

Пікір  қалдырамын: Дұрыс!  Сұраулы сөйлемді дұрыс атай білдің!

2. Орташа қолдауды қажет ететін оқушылар.
Берілген тірек сөздерден әңгңіме құра.
Күз,  адамдар,  келді, құстар, киінді, салқындады, күн,  жылы, ұшты.
Пікір  қалдырамын: Дұрыс!  Тамаша сәйкестендіре білдің!
3. Барынша қолдауды қажет ететін оқушылар.
 Сәйкестендіру тесті
Күн жылынды.                            Сұрайлы сөйлем
Сен ойнайсың ба?                       Лепті сөйлем
Алақай, атам келді!                     Хабарлы сөйлем
Ынталандырамын: Жарайсың!  Өте жақсы  орындадың!
Жинақтау. «Бір  сөйлем»  әдісі
Бүгін  не үйрендік?

Бір сөйлем арқылы бүгінгі  сабақтан не үйренгенін  айтады.
(МК) Рефлексия

Алматы облысы, Талдықорған қаласы, Ш.Уәлиханов атындағы 
 №10 орта мектеп гимназияның қазақ тілі мен әдебиеті пәні мұғалімі

Блеутаева Назгүл Жанабілқызы

Күні                                Шебер сынып
Тақырыбы  «Функционалдық сауаттылықты арттыруда тыңдалған мәтінмен жұмыс жасау 

жолдары»
Өткізуші Блеутаева Назгүл Жанабілқызы

Қазақ тілі мен әдебиеті пәні мұғалімі
Мақсаты Педагогтерге сауаттылықты арттыруда тыңдалған мәтіннің ролінің зор екенін 

түсіндіру, тәжірибеде көрсету
Күтілетін нәтиже Ұстаздар тыңдалым дағдысы жайлы білімдерін кеңейтеді;

Тыңдалым дағдысын қалыптастырудағы әдіс – тәсілдер қоржынын толтырады;
Топпен жұмыс жасауда ұйымшылдық танытады;
Бағалау  және кері байланыс дағдыларын үйренеді;
Бірлесе жасаған жұмыстан ләззат алады .

Құрал – жабдықтар Презентация, үлестірмелі материалдар, маркер, стиерлер, ватман, сұақтар 

Қызығуш
ылық
ты ояту 

Білу  
Түсіну

Шебердің іс - әрекеті                   Тыңдаушылардың
іс - әрекеті

Ресурстар

Психологиялық ахуал туғызу
«Сәттілік тілегі» 
Шеңберге тұрып  бірінші адам көршісінің құлағына 
бір сөйлеммен бүгінгі күнге сәттілік тілеуін, естіген  
адамның ары қарай жалғастыруын сұрайды

Тыңдаушылар алғашқы 
естіген сәттілік 
сөйлемін қайталап 
шығады.

«Сәттілік 
тілегі» әдісі

Тапсырма 1                                 
«Тыңдалым дағдысы» жайлы мағлұмат береді

«Тыңдалым дағдысы» 
презентациясымен 
танысып, үлестірмелі 
материалдарын алады

Презента
ция 

Тапсырма 2 
Топқа бөлу                                  

Суреттер арқылы 
топтасады 

Тапсырма  3                              
Тыңдалымға дейінгі кезең
Тақтада суреттер көрсетеді. 
Көрсеткен суреттер мағынасын сұрастырып өтетін 
тақырыпқа болжау жасайды .                                            
Әр топқа бір сұрақтан қояды:
1.Жасыл қандай түс?
2.Табиғат қоры дегеніміз не?
3.Экономика дегеніміз не?
4.Табиғатты қалай аялауға болады?

Презентациядағы 
суреттер арқылы 
тақырыпты ашады

Қойылған сұрақтарға 
жауап береді

Суреттер 
топта
масы 

Тапсырма 4 Оқу мақсатын 
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Қолдану

 

Талдау

Жианақ
тау  
Бағалау 

Оқу мақсатын анықтауға болжайды.
Оқу мақсатынан сабақ мақсатына шығады.

анықтайды.
Сабақ мақсаттарын 
жасайды

Тапсырма 5 
Берілген тақырыпта мәтін тыңдатады 
Тыңдау кезіндегі жаттығулар
Тыңдау кезіндегі жаттығуларды таныстырады

Тыңдау кезінде 
жүргізілетін 
тапсырмалармен 
танысады
Тәжірибеде көреді
Мәтін тыңдайды

«Білім
ланд»
танымдық 
видео
5 мин

Тапсырма  6 
Тыңдау кезінен кейінгі жаттығулар 
Топпен жұмыс жүргізеді 
1 – топ. «Тыңдалым картасы» 
Дескритор:
1.Мәтінге ат қойып, 3 ақпаратты береді
2. Қызықтырған мәліметті көрсетеді
3. Мәтін идеясын ашып, өзіндік көзқарасын білдіреді
2 – топ. «Фрайер моделі»
Дескритор:
1.Маңызды сипаттама береді
2.Мысалдар келтіреді
3.Маңызды емес ойды анықтайды
3 – топ. «Бестік диктант»
Дескритор:
1. Тірек сөзді анықтап, сөйлем құрайды
2. Сұрақ қойып, жауабын береді
3.Өзіндік түйін жасайды
4 – топ. «Маңыздылық аймағы» 
Дескритор:
1.Мәтін мазмұнын түсінеді
2. Мәтіннен маңызды ақпараттарды анықтайды
3.Маңыздылығына қарай                       
 Орналастырады
Тапсырма  7 
Тапсырманы қорғауға уақыт бөледі Тапсырма 8 
Топтарды дескриптор бойынша өзара бағалатады  

Әр топ өз тапсырмасы 
бойынша жұмыс 
жасайды

Тапсырманы қорғайды. 

Топтар арнайы 
дескриптор бойынша 
өзара бағалау жүргізеді

Сызба, 
кесте, 

органай
Зер

Бағалау 
парағы 

Дескриптор
лар 

Тапсырма 9
 «РАФТ»  әдісі 
Барлық топқа бір тапсырма береді
Қ.Б.Қолпаштау.  «КЕРЕМЕТ,  жақсы,  тамаша т.б» 
сөздер

 
Адамзатқа үндеу 
монолгін жазады 

Аудиторияда оқиды
Тапсырма  10 
«Сұрақтар аллеясы»  
Берілген сұраққа жауап береді

Аллеяда жүріп 
сұрақтарды оқып жауап 
береді, еғ мықты деген 
жауабын саудаға 
салады

Қабырғадағ
ы сұрақтар 

Керібайла
ныс 

Тапсырма  9
ЖОЙ класстер таратылады
1.Менің үйренгенім.........
2.Қалай үйрендім................
3 Сәтті шыққан кезең..................
4 Сіз үшін қаншалықты маңызды 
болған .................................
                                                      

Пікірлерін жазады ЖОЙ 
класстер

Рефлек
ция

«Дейін –Кейін» стратегиясы арқылы берілген Жеміс 
ағашы 

Кері байланыс жазады Жеміс 
ағашы 
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ТЕМА УРОКА: 
Кавказский пленник

Школа №128

Дата:20.10.18г ФИО учителя Джорабекова А.М
Класс 7а Количество

присутствующих
Количество 
отсутствующих

Цели обучения, которые 
необходимо достичь на данном 
уроке 

С3 7.1.3.1-понимать содержание небольших прозаических и поэтических 
произведений/фрагментов, определяя сюжетную линию 
Г2 7.2.2.1-пересказывать сдержание, используя различные приемы 
сжатия текст

План
Планируемые 

сроки
Планируемые действия 

0–2 мин I. Организационный момент.
Создание коллаборативной среды.
Для создания психологической атмосферы проводит игру «Солнечный зайчик».
- Ребята, возьмитесь за руки и улыбнитесь друг другу.  Скажите, что вы сейчас 
почувствовали?
- Я надеюсь, что это ощущение вы сохраните до конца урока.

Начало урока
II. Актуализация знаний.    
К На доске портрет Л.Н. Толстого.
-Какие произведения Л.Н. Толстого вы знаете?
Как вы думаете, о чём пойдет речь на данном уроке
определяют тему урока. 
III. Изучение нового материала. 
Пересказ текста  учащимися
Кавказский пленник» – это литературная сказка?(Нет, это рассказ, потому что данное 
произведение повествовательное, небольшое по объему, объединенное сюжетом и 
состоящее из нескольких эпизодов)

Середина урока IV. Освоение изученного материала. 
Приемы составления характеристики литературных героев:
– внешние черты (портрет);
– поступки героя, отношение к другим людям, его чувства, речь;
– характеристика героя другими действующими лицами
б) Сравнительная характеристика Жилина и Костылина.
–Сравним Жилина и Костылина.
– Порой требуются годы, чтобы понять человека, а мы с вами попытаемся узнать героев за 
урок. Задача не из легких, но вполне разрешима.
– Сравнить, значит, найти общее и различие в их характере.
Что общего?
– Офицеры, служили на Кавказе, оба попали в плен, оба писали письмо, чтобы прислали 
выкуп, участвовали в побеге.
Конечно, это не качества характера, а события, но именно они помогут нам разобраться, 
кто есть настоящий офицер и настоящий человек.
Различие:   Портрет
– Найдите в тексте описание героев;
– О каких качествах характера героев узнаем по описанию внешности?
Жилин – удалой, смелый, отважный.
Костылин – физически слабый человек.
– Можно ли ограничиться только этим приемом? (нет, может сложиться ошибочное 
представление о герое).
«Говорящая» фамилия
– Автор наделил Жилина и Костылина «говорящими» фамилиями.
Фамилия Жилин – от слова жила (кровеносные сосуды, сухожилия). Наш герой – 
жилистый человек. Как еще можно сказать?(Сухощавый, крепкий, выносливый).
Фамилия Костылин – от слова костыль. Что такое костыль?(Палка, служащая опорой при 
ходьбе хромым или людям с больными ногами).
– Какой наш герой?(Слабый).
Поведение героев во время нападения татар
–Какое решение принимает Жилин? Зачитайте. Что характерно для него?
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(Решительность, смелость, способность противостоять врагу; он не из робкого 
десятка).
– Как себя ведет Костылин? Зачитайте. Что вы о нем думаете?(Нарушил уговор – не 
разъезжаться; ведет себя как трус и предатель).
Прием «Конференция»
Физкультурная минутка
V. Закрепление изученного материала.
1Написание сочинения
3. Составление синквейна к слову герой.
Ученики выполняют задания, проводят взаимооценивание  стратегия «2 звезды и 1 
пожелание».

Конец урока
К. Литературный диктант.
Домашнее задание.
Для самостоятельного изучения предлагается «УС».
Рефлексия
Как проходило занятие?  Что было удачно?
Что было неудачно? Что Вы хотите изменить?
В какой поддержке Вы нуждаетесь?

Дополнительная информация
Дифференциация
Как вы планируете 
поддерживать учащихся

Оценивание
Как вы планируете увидеть 
приобретенные знания учащихся

Межпредметные связи
Соблюдение СанПиН
ИКТ компетентность
Связи с ценностями

-Детям можно предложить 
тексты для чтения разного 
уровня сложности.                    
-Детям, допускающим 
отклонения от 
каллиграфических норм, можно 
предложить дополнительный 
рабочий лист.                                  
-Детям, которые работают в 
высоком темпе, можно 
предложить дополнительные 
задания.

Наблюдение учителя в ходе 
реализации приема «Одна минута».
Взаимооценивание 
стратегия «2 звезды и 1 пожелание».
После выполнения 
дифференцированного задания по 
вариантам (чтение и анализ текста) 
учитель оценивает выполненные 
работы на основе дескрипторов.

Физкультурная минутка.
Раз — поднялись, подтянулись.
Два — согнулись, разогнулись.
Три — в ладоши три хлопка,
Головою три кивка.
На четыре — руки шире,
Пять — руками помахать,
А на шесть — тихонько сесть.

* * * * * *

Unit : Unit 8 Health and body  School: Gani Muratbaev.

Date: Teacher names: Gulzat Moldraimova.

Class: 1stgrade Number present: Absent:

Lesson title: Hands and head

Learning objectives(s) 
that this lesson is 
contributing to

1.UE1 Use singular nouns , plural nouns – to talk about people and places
1.L2 recognise with  support a limited range of basic common personal questions spoken 
slowly and distinctly 
1.UE9 use common present simple forms [positive ,  negative and question] to give basic 
personal information

Lesson objectives All learners will be able to   know name parts of the body.
Most learners will be able   to match the pictures with words
Some learners will be able to describe their partner using covered grammar and words.

Assessment criteria 1.Apply singular nouns , plural nouns – to talk about people and places
2.Organize with  support a limited range of basic common personal questions spoken 
slowly and distinctly
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Values links Our country’s national security and its engagement in addressing global and regional 
issues

Cross-curricular links Russian  

Previous learning Name parts of the body

Plan

Planned timings Planned activities (replace the notes below with your planned activities)

Start
5 minutes

Organization moment 
Greeting.
I am glad to see you
Come here, stand in circle. All pupils wish the best wishes in three languages. 
Asking about day, date, the weather and absent pupils.
Dividing class in two groups with pictures. 
WARMING UP
Teacher demonstrates body parts.
Teacher nominates  learners to come to board and assemble parts of the body and face.
 Learners listen to and answer questions:
Where’s /Where are your…? Learners respond by pointing / showing and saying.These 
are my eyes etc.
Well done ! Thank you!

Middle
22 minutes

Picture dictionary
1-task. Match the words with pictures.
                       The mouse has small   eyes
                         The sheep has lamb
                          An elephant has   long nose 
                        The  dog has four   legs                            
                         The cow has two ears         
2 task.
PHYSICAL TRAINING
and Let’s have a rest 
Listening to and performing actions to the song “Head, shoulders, knees and toes”.
3 task.
Focusing on the form has to talk about body parts. Teacher models This is a cow. 
She has 4 legs and two big brown eyes.

End
6 minutes

Divide the words into head and body
Checking up the task
Assessment
T: Come up to the blackboard and make a circle and put your right hands in the middle 
and say all together:                  We’ve done     (3 times)

We’ve done our lesson OK
We’ve made the route
We’ve eaten the food

And now it’s time to play!
T: The lesson is over, thanks for your activities! Good bye!

Additional information

Differentiation – how do you plan to 
give more support? How do you plan to 
challenge the more able learners?

Assessment – how are you 
planning to check learners’ 
learning?

Health and safety check
ICT links

Learners should to match the pictures 
with words and describe their partner 
using covered grammar and words.

Make learners assess themselves 
with their finger signals

- Work with the SMART board not 
more than 10 minutes. 
- Monitor classroom space when 
pupils start moving around



----- «БІЛІМ ЖОЛЫ НҰРЛЫ ЖОЛ» Республикалық журнал – 19 қазан 2019 ж | № 01 (01) -----                                  39 бет
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Reflection
 Were the lesson objectives/learning 
objectives realistic? 
What did the learners learn today? 
What was the learning atmosphere like? 

Pupils write their own opinion to the stickers and hung it to the 
developing tree.

Summary evaluation
What two things went really well (consider both teaching and learning)?
1:                                                         2:
What two things would have improved the lesson (consider both teaching and learning)?
1:                                                         2:
What have I learned from this lesson about the class or individuals that will inform my next lesson?

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

Русский язык. Краткосрочный план урока № 17.

Предмет: Русский 
язык
Урок: 17

Школа: Жангалинская СОШ

Дата: ФИО учителя: Канжагалиева М. А.

Класс: 2 «В» Количество 
присутствующих: 12

 Количество    
отсутствующих:             

Раздел (сквозная 
тема):

Моя семья и друзья.

Тема урока: Ударение. Ударные и безударные гласные в  слове.
Твои братья и сестры

Цели обучения, 
которым 
посвящен урок:

2.1.4.1 участвовать в диалоге, высказывая свое мнение и выслушивая мнения других
2.2.4.2 определять художественные и нехудожественные тексты (стихотворение, 
рассказ, статья)
2.3.1.2 создавать небольшие тексты (рассказ) на основе особенностей 
художественного стиля (с помощью учителя)

Развитие 
навыков:

1.4 Участие в диалоге, соблюдая речевые нормы в зависимости от ситуации общения
2.4 Определение типов и стилей текстов
3.1 Создание текстов разных типов и стилей

Предполагаемый 
результат:

Все учащиеся смогут:
Узнать какие гласные называются ударными, о роли ударения в различении значений 
слов и форм слова.
Большинство учащихся смогут:
Обозначать в словах ударение.
Выделять безударные гласные.
Составить и рассказать правило по схеме.
Определять художественные и нехудожественные тексты (стихотворение,
рассказ, статья).
Составить и записать предложения с опорными словами.
Некоторые учащиеся смогут:
Сочинить стихотворение с помощью рифмы.
Объяснять, по какому принципу разделены слова на две группы.
Исследовать, как от ударения может зависеть форма слова.
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Языковая цель
 
 

Трёхъязычие: ударение- екпін -accent
Основные термины и словосочетания:
Ударение, ударные и безударные гласные, пословица, слог, слоги, текст,
рассказ, стихотворение, статья, упражнение, загадка, отгадка.
Используемый язык для диалога/письма на уроке:
Вопросы для обсуждения:
-Согласен ли ты, что в счастливой семье все живут дружно?
-Как должны относиться братья и сестры друг к другу?

Материал 
прошедших 
уроков:

Звуки и буквы, гласные и согласные звуки, печатные и рукописные буквы,
алфавитные названия букв, слог, язык – средство человеческого общения,
высказывание, текст, языковые и неязыковые средства общения, устная и
письменная речь, предложение, прописная буква в начале предложения и в именах 
собственных, сила голоса и темп речи, алфавитный порядок слов,
перенос слов с двойными согласными.

Ход урока:
Этапы урока Запланированная деятельность на уроке

0-1 мин Создание положительного эмоционального настроя:
Отбросим в сторону переживания и неудачи.
Не опуская рук, возьмемся за дела, мой друг,
И на уроке этом мы опять
Все поработаем на «пять».  Н.М. Стефанович

Середина урока 
2-5 мин

21-22 мин

23-28 мин

29-30 мин
31-37 мин

38-40 мин

Актуализация жизненного опыта. Целеполагание.
Цель: ввод ситуации для открытия и постановки целей
урока.
- Прочитайте пожалуйста слово которое написано на доске. (слово мука)
– Кто прочитал правильно?
– Почему получилось два слова? От чего это зависит? (Два
слова, от ударения).
Учащиеся с помощью учителя формулируют тему урока.
Постановка задач:
-Что такое ударные и безударные гласные?
-Что поможет их различить?
Работа над темой урока.
Цель: усвоение содержания темы.
Работа по учебнику.
(К) Минутка чистописания: запись пословицы.

Семейное согласие всего дороже.
Работа с пословицей по плану:
1. Чтение пословицы.
2. Объяснить значение непонятных слов.
3. Выяснить смысл пословицы в целом: о чём она и чему
учит?
4. Подобрать жизненную ситуацию, в которой можно употребить данную пословицу.
(Г) Кластер
Учащиеся создают кластер «Гласные», на котором отображают все свои знания по 
этой теме. Проводится сравнение кластеров групп, выявляется победитель.
Коллективная проверка. ФО «Комплимент». 
(К, И) Игра «Собери слово».
- А теперь рассмотрите картинку в упражнении 1 на странице 44.
- Какое слово получилось?
- Правильно! Дружба!
- Запишите в тетрадь разделяя на слоги и обведите ударный слог.
- Выскажите пожалуйста своё мнение: почему в
счастливой семье все живут дружно.
(К, И) Чтение и анализ правила из учебника.
(Д, К) Динамическая пауза.
Вы, наверное, устали?
Ну, тогда все дружно встали.
Ножками потопали,
Ручками похлопали.
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Покрутились, повертелись
И за парты все уселись.
Глазки крепко закрываем,
Дружно до 5 считаем.
Открываем, поморгаем
И работать продолжаем.
Работа по теме урока
Цель: выполнение практических заданий.
Работа с учебником
(П) Учащиеся отгадывают загадки о брате и сестре , записывают отгадки, 
обозначают в словах ударение, выполняют взаимопроверку.
- Ребята выскажите свое мнение о том, как должны относиться братья и сестры друг 
к другу. (Можно придумать законы для братьев и сестёр.)
(Г) Работа со схемой
- А сейчас поработаем в группах составте и расскажите правило о постановке 
ударения по схеме.
- Молодцы!
 (И) Самостоятельная работа.
- А теперь поработаем самостоятельно вам нужно списать текст стихотворения Т. 
Боковой разделяя слова на слоги и обозначьте ударение в словах, а так же выделите 
безударные гласные
Учащиеся определяют вид текста (стихотворение, рассказ или
статья), выделяют его признаки и аргументируют свой ответ с помощью рифмы 
«сестра – добра», «брат – рад».
(К, И) Учащиеся знакомятся со словами, означающими имена
людей и объясняют, почему слова разделены на две группы
(первая группа - имена с ударением на второй слог, вторая
группа – имена с ударением на третий слог).
- Давайте сыграем в  игру «Хлопки». 
Учащимся предлагается читать имена по слогам и хлопать в ладоши при 
произнесении ударного слога.
 (К, (Д, К) Пальчиковая гимнастика
«Здравствуй» (по стихотворению Т. Сикачёвой)
– Я здороваюсь везде – дома и на улице,
Даже «Здравствуй» говорю я соседской … (курице). (Дети
показывают «крылышки».)
Здравствуй, солнце золотое! (Показывают солнце.)
Здравствуй, небо голубое! (Показывают небо.)
Здравствуй, вольный ветерок! (Показывают «ветерок».)
Здравствуй, маленький дубок! (Показывают «дубок».)
Здравствуй, Утро! (Жест вправо.)
Здравствуй, День! (Жест влево.)
Нам здороваться не лень! (Разводят обе руки в стороны.) И) Чтение и анализ 
правила из учебника.
Работа по теме урока
Цель: выполнение практических заданий.
Работа с учебником
(П) 
-  А сейчас выполним упражнение 6 на странице 45 
Учащиеся читают слова, выделяя ударный слог, записывают, распределяя их в 3 
столбика с ударением: 1) на первом
слоге, 2) на втором слоге, 3) на третьем слоге, делят слова на
слоги, ставят ударение, выделяют безударные гласные.
(Г) Страница 46 упражнение 7 
Ученики читают стихотворение о словах, которые одинаково пишутся, но 
обозначают разные предметы; рассуждают, как можно подписать картинки учебника; 
составляют и записывают два предложения с любой парой слов.
(К, И) Чтение и анализ правила из учебника.
(Г) Исследовательская работа
Учащиеся исследуют, как от ударения может зависеть форма
слова. Предлагается собрать пары слов и записать их по образцу, обозначить в 
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словах ударение.
(Д, К) Физминутка для глаз
Спал цветок (Закрыть глаза, расслабиться, помассировать
веки, слегка надавливая на них по часовой стрелке и против
нее.)
И вдруг проснулся, (Поморгать глазами.)
Больше спать не захотел, (Руки поднять вверх (вдох).
Посмотреть на руки.)
Встрепенулся, потянулся, (Руки согнуты в стороны (выдох).)
Взвился вверх и полетел. (Потрясти кистями, посмотреть
вправо-влево.)
Работа в тетради «Что я знаю и умею».
Цель: оценка уровня усвоения навыка по теме.

Конец урока Итог урока. Рефлексия.
Выделение голосом одного из слогов в слове – это … . Гласный, на который падает 
ударение, называется … . Остальные гласные звуки в слове – … . От места … иногда 
зависит значение слова.
Домашнее задание  упражнение 8 страница 46

Дифференциация Оценивание

В процессе работы на уроке 
индивидуально помогаю учащимся 
участвовать в диалоге, высказывая 
свое мнение и выслушивая мнения 
других, определять художественные 
и нехудожественные тексты 
(стихотворение, рассказ, статья). Для 
повышения мотивации у детей с
высоким уровнем направленности на 
знания, учащимся предлагаю 
сочинить стихотворение с
помощью рифмы.

Формативное оценивание.
– Самооценивание  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»).

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

* * * * * ** 

Пәні:  Дүниетану                                                      Мектеп: А. Байтұрсынов  атындағы           
Ұзақ мерзімді жоспар  бөлімі:                                         №10 ЖОББМ
3.1 Көне мәдениеттер мен өркениеттер
Ортақ тақырып:   Тағам және сусын.                                Мұғалімнің  аты-жөні:
Күні:                     Сынып:  1 «Г»                                    Сагинбаева Венера Мендикановна
Қатысқандар  саны: 25                                                Қатыспағандар саны:
Сабақтың  
тақырыбы:

 Ертеде қалай тамақтанған?

Осы сабақта қол 
жеткізілетін оқу 
мақсаттары

1.3.1.1 көрнекі материалдарды зерделеу арқылы ежелгі адамдардың өмірі туралы 
әңгімелеу

Сабақ мақсаттары Барлық оқушылар:  Көрнекі материалдарды зерделеу арқылы ежелгі адамдардың 
ертеде қалай тамақтанғаның айтады.
Көптеген оқушылар:  Көрнекі материалдарды зерделеу арқылы Ұлы Жібек 
жолының маңыздылығын әңгімелейді.
Кейбір оқушылар: Ертедегі адамдардың және қазіргі адамдардың тағамдарын 
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салыстырады, айырмашылығын айтады.
Тілдік  мақсаттар Пәнге тән лексика мен терминология:

Ұлы Жібек жолы - Великий Шелковый путь –Greet Silk Road
Сауда – торговля – trade
Құнарлы жер – плодородная земля – fertile land.
Диалог пен жазу үшін пайдалы сөздер мен тіркестер:
Ертедегі адамдар қалай тамақтанған деп ойлайсыңдар?
- Ұлы Жібек жолы бізге не берді?
-Ұлы Жібек жолымен не тасыған?
-Ұлы Жібек жолы Қазақстанның қандай қалаларымен өткен екен?
-Халық неге өзен маңына қоныстанған деп ойлайсыңдар??
- Саяхатшылар өз жолдарын қандай көлік түрлерімен жүріп өткен екен?

Құндылықтарды  
дарыту

Патриотизм : оқушыларды өз отаның сүйюге және бір-біріне деген құрмет 
көрсетуіне тәрбиелеу.
Ынтымақтастық: топпен , жұппен тапсырмаларды орындау барысында 
ынтымақтастық құндылығы жүзеге асады.
Құрмет: бір – бірін  өзара бағалау кезіңде құрметтеу дағдысы қалыптасады.

Пәнаралық  
байланыстар

Жаратылыстану- қосымша ақпарат арқылы дәнді-дақылдардың өсуіне ауа, күн, 
су, құнарлы жер керектігін айтып беру. 
Көркем еңбек- Кэррол диаграммасы бойынша  суреттерді желіммен қағазға 
жапсыру. 
Сауат ашу – жаңа тақырыпта  бейнефильм көру арқылы әңгімелеп беру арқылы 
байқалады.
Дене шынықтыру пәніне байланысты сергіту сәтінде жаттығулар жасайды

Бастапқы  білім   Тағам мен сусынды  ажырата алады. Түрлі тағамдардың адам денсаулығына 
пайдасы барын біледі. Тамақтану ережесін сақтаудың маңызын тсүнеді.  Ежелгі 
адамдардың тағамдарымен қазіргі адамдардың тағамдарын айырмашылығын 
айтады.  

Сабақтың 
жоспарланған 

кезеңдері

Сабақта жоспарланған іс-әрекет       Ресурстар

Сабақтың басы

   1 минут
    

   5 минут

  3 минут

Ұйымдастырушы бөлім.
Мейрімді жүрекпен,
Ақ пейілді тілекпен.
Амандасып алайық,
Бір жадырап қалайық.
Ширату.
Ұжымдық  жұмыс  «Сиқырлы таяқшалар» әдісі 
(Оқушылардың есімдері жазылған таяқшалар арқылы 
өткен сабақты пысықтау)
-Неге тамақтанамыз?
-Неше мезгіл тамақтанған дұрыс?
-Қандай тамақтар денсаулыққа пайдалы?
-Неліктен кейбір тағамдарды зиянды деп айтамыз?
-Ұлттық тағам түрлері мен сусындарын ата
-Неге дұрыс тамақтануымыз керек?
-Дұрыс тамақтану үшін не болу керек?
ҚБ. Мұғалімнің мадақтауымен бағалау
«Жарайсыңдар!», «өте жақсы!», «керемет!»
Ұжымдық  жұмыc. Ребус шешу
Оқушылар берілген ребус арқылы әріптерден сөз 
құрастырады, сол бойынша жаңа сабақтың 
тақырыбын ашады.                   
                 «САУДА»
-Балалар, қандай сөз шықты?
-Бұл сөзді қалай түсінесіңдер?
- Сауда бізге не үшін керек?
Сабақ мақсатымен таныстыру: 
- Біз бүгін көрнекі материалдарды зерделеу арқылы ежелгі 

Ребус
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адамдардың ертеде қалай тамақтанғаның білеміз.
Сабақтың ортасы

       5 минут

Жаңа сабақ.
Топтық жұмыс . Дерекөздер арқылы саралау
Критерий :  Ежелгі адамдар немен тамақтанғанын 
анықтау
1-топ:   «Кэррол диаграммасы»  бойынша  берілген 
қазіргі заман тағамдары мен ертедегі тағамдардың 
суреттерін  жәй екі жиынға топтастырып атауларын 
атайды.
2-топ:   Ертедегі адамдардың және қазіргі адамдардың 
тағамдарын салыстырады.
3 топ:  Ертедегі адамдардың және қазіргі адамдардың 
тағамдарының маңыздылығын айтады.
Дескрипторы: 
- қазіргі заман тағамдарымен ертедегі тағамдарды екі 
жиынға топтастыру.
- ертедегі адамдардың және қазіргі адамдардың 
тағамдарын салыстыру
-. ертедегі адамдардың және қазіргі адамдардың 
тағамдарын маңыздылығын әңгімелеу.
ҚБ «Бағдаршам» бағалау әдісі. Бағдаршам түсіне 
сәйкес (қызыл, жасыл, сары) стикерлер арқылы 
бағалаймын.
Бейнефильм көрсетіледі.  Жұптық жұмыс 
Семантикалық карта
Критерий: Ертедегі адамдардың және қазіргі адамдардың 
тағамдарын салыстырады , айырмашылығын айтады.
-Ежелгі адамдар ертеде қалай  тамақтанған?
-Қазіргі адамдармен ертедегі адамдардың тағамдары 
бойынша қандай айырмашылығы бар?
-Қорытындыны семантикалық картаға белгі қойып, көрсет 
(+.-)

Тағамдар Ежелші адам Қазіргі адам
Чупа-чупс +
Шикі ет +
Торт +
Өсімдік 
тамырлары

+

Дескрипторлар:
-слайд бойынша сұраққа жауап береді
-семантикалық кесте толтыру арқылы айырмашылығын 
ажыратады
- ежелгі адамдардың немен тамақтанғаның тсүндіріп 
кетеді.
ҚБ «Өзара бағалау» (дұрыс жауабы арқылы бір-бірін 
бағалайды)
Сергіту сәті   «Қара жорға»  би
  Топтық жұмыс «Суреттерді сөйлет»
Тапсырма бойынша саралау
Критерий: 
Оқушылар суреттерге  қарап топ бойынша жұмыстанамыз.
А тобы –Ұлы Жібек жолының атауын тсүндіреді. 
Дескриптор: 
-Ұлы Жібек жолының сөзінің шығу тарихын әңгімелейді.
-не себептен аталғаның тсүндіреді
В тобы- Ұлы Жібек жолының басқа елдермен байланысын 
анықтайды, қала атауларын жазады.
 Дескриптор: 
-қала атауларын жазады.
-жол бойындағы қалалардың байланысы мен 

https://yandex.kz/vi
deo/search?
filmId=
14576764899567699452
&text=ертедегі
%20адамдардың
%20тамақтануы

https://yandex.kz/video
/search?
filmId=1832661164608
3201133&text=ұлы
%20жібек%20жолы
%20видео%20
Суреттер
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 4 минут

3 минут

8 минут

 3 минут

маңыздылығын әңгімедлеп береді.
С тобы- берілген суреттер бойынша постер құрастырады. 
Ұлы Жібек жолы бойында қоныстанған қалалардың 
үстімен өткен саяхатшылармен сауда, тауар түрлерін атап 
жазады маңыздылығын дәлелдейді. 
Дескриптор: 
- постерге тиісті  суреттер жапсырады.
-Жібек жолындағы тасыған тауар түрлерін жазады.
-сауданың маңыздылығын дәлелдейді.
  ҚБ «Театрдағы әрекет» әдісі 
Әр топ жұмыстарын өзара бағалайды
 «Браво. Бис. Жарайсыңдар!» - өте жақсы жауап берген 
жағдайда
«Жарайсыздар!» - жауаптарына толықтырулар болған 
кезде
«Қол шапалақтау»- жауаптары дұрыс болмаған 
жағдайда.
Жеке дәптермен жұмыс, 52 бет
Қарқын бойынша саралау 
Барлық оқушылар:
-Өзен маңына қоныстанған ежелгі адамдар немен 
айналысты деп ойлайсың? Суретін сал.
Жылдам бітірген оқушыларға қосымша тапсырма:
-Немен тамақтанған деп ойлайсын? Дәлелде.
ҚБ  «Өзара бағалау» (Жұпта бір-бірін ауызша бағалайды)
Қалыптастырушы бағалауға арналған тапсырма
Критерий   
• Көрнекі материалдарды зерделеу арқылы ежелгі 
адамдардың ертеде қалай тамақтанғаның айтады.
Тапсырма:
Суреттерге мұқият қара. Қазіргі және ежелгі адамдардың 
тамақтануында қандай айырмашылықтар бар? Сурет 
бойынша әңгімеле.                                     
Дескриптор:
 - ежелгі адамдардың тамақтануы туралы әңгімелейді;
 - қазіргі кездегі тамақтану туралы әңгімелейді; 
- негізгі айырмашылығын айтады

1 сынып дүниетану
Жұмыс дәптері 
«НЗМ» 2016жыл

Сабақтың соңы
5 минут

Қорытынды«Ақиқат, жалған» әдісі.
 Ертеде адамдар дәңді-дақылдардан ботқа, нан 
пісірген. (Ақиқат)
 Ұлы Жібек жолының пайда болу тарихы жібек 
мата саудасына байланысты «Жібек жолы» атанған 
(Ақиқат)
Ертеде құрманы шөл даланың жемісі деп атаған.  
(Жалған)
Ұлы Жібек жолында жеңіл машинаны көлік ретіңде 
пайдаланған. (Жалған)
Рефлексия «Алма ағашы»
Алма суретін таратып беремін.
Бүгінгі сабақты түсінсе алманы жасыл түске, қиналған 
тұстарым болды десе сары түске, түсінбедім деген 
оқушылар қызыл түске бояйды.   
  толық түсіндім
 ͞әлі де көмек керек 
 ͞Түсінбедім
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   Қысқа мерзімді жоспар

Пән: математика           
Ұзақ мерзімді жоспар бөлімі: Сандар және шамалар. 
Бөлімшесі: 1.1.Натурал сандар және 0 саны.   
Сынып:   1

Мектеп: А.Тайманов атындағы №34 мектеп-
гимназиясы
Мұғалімнің аты-жөні: 
Каипова Алия Тулеугалиевна

Сабақтың тақырыбы: Тура және кері ретпен санау

Осы сабақта қол жеткізілетін оқу 
мақсаттары (оқу бағдарламасына сілтеме)

1.1.1.1 натурал сандар/ нөл санының құрылу жолын түсіну, 
10 көлеміндегі сандарды тура және кері санау, натурал 
сандар қатарындағы орнын анықтау

Сабақ мақсаттары: 1.10 көлеміндегі сандарды тура және кері санайды, орнын 
анықтайды;
2.10 көлеміндегі сандардың көршілерін атайды, реттік 
қатарын анықтайды .
3.10 көлеміндегі сандардың тізбегін құрастырып, 
салыстырады.

Тілдік мақсаттар : Пәнге тән лексика мен терминалогия:
Тура ретпен санау; кері ретпен санау;сандардың көршісін  
табу;салыстыру;
Диалог пен жазу үшін пайдалы сөздер мен тіркестер:
-Санау нәтижесінде не болды?
-Сандарды тура санау дегеніміз не?
-Сандарды кері санау дегеніміз не?

Құндылықтарды дарыту: Ынтымақтастық-топтық жұмыс және жұптық жұмыс 
барысында.
Шығармашылық-практикалық жұмыс барысында.

Пәнаралық байланыстар: Сауат ашу (санамақ айту)
Дүниетану  (бұлттарды,жұлдыздарды санау)

Бастапқы білім:  Оқушылар 10 көлеміндегі заттарды санайды, 10 санының 
құрамын біледі. Натурал сандардың реттілігі туралы ұғым 
бар.

Сабақ барысы:

Сабақтың 
жоспарланған 

кезеңдері

Сабақта жоспарланған іс-әрекет

Сабақтың басы:
2 минут

Ұжымдық жұмыс Ширату: 
«Санамақ білеміз бе?»
    Оқушыларға топшамалар үлестіріледі. Топшамада 1-ден- 3-ке дейінгі сандар 
жазылған.Осы сандар бойынша оқушылар 3-топқа бөлінеді. 
 Ұжымдық жұмыс «Орныңды тап» ойыны.
Мақсатты ашу.
Ойын арқылы 10 көлеміндегі сандардың тура және кері қатарын анықтайды.
Тақтаға 10 оқушыны шақырып олардың қолына 1-10-ға дейінгі сандар жазылған кеспе 
қағазды үлестіру және ретімен тұруын тапсыру. (Ретімен тұра алмаған жағдайда санау 
жұмысын ұйымдастыру).
 Мұғалім: Осылайша санау, тура санау деп аталатындығына көз жеткізу.
Келесі 10 оқушыны шақырып 10 санынан бастап, 1-ге дейін ретімен тұруын өтіну. Енді 
санауды үлкен саннан бастап санап көруді өтіну.
Мұғалім: Санаудың бұл түрі кері санау екендігін түсіндіру.
-Оқушылар сабақ не туралы болатынын өздері табады.(Тура және кері ретпен санау)
Сабақтың мақсаты 10 көлеміндегі сандарды тура және кері санайды.
Мұғалімнің түсіндірмесі: -Оқушылар, айналадағы заттардың барлығын санауға болама? 



----- «БІЛІМ ЖОЛЫ НҰРЛЫ ЖОЛ» Республикалық журнал – 19 қазан 2019 ж | № 01 (01) -----                                  47 бет
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Сабақтың ортасы
12 минут

2 минут

5 минут

Қандай заттарды санай алмаймыз?  Сабынның көпіршігі,бұлттар,жұлдыздар  
саналмайды.-Неліктен?
-Айналамыздағы санауға болатын заттарды атаңдар. Мысал келтіріңдер
-Заттарды санауда қолданатын сандарды қалай атаймыз?(натурал сандар)
Ең кіші натурал сан-1. 1,2,3,4,5,6,7,8,9-бұл бір таңбалы натурал сандар. 10-екі таңбалы 
натурал сан.Натурал сандар шексіз.
Бейне жазба арқылы «Санау әнін» тыңдату.  
Топтық жұмыс. Тапсырма бойынша саралау
А-тобы: «Кэрролл» диаграммасы
Оқушыларға 1-ден-10-ға дейін сандар жазылған топшамаларды таратамын.
 Тапсырма: Сандар жазылған топшамалар арқылы 1-ден-10-ға дейінгі сандарды жұп 
және тақ сандарға бөліп орналастыр.
2,4,6,8,10                              9,7,5,3,1
- Салыстырамыз. Не байқадыңыз?Не айта аламыз?  
Бағалау критерийі:
Берілген сандарды жұп және тақ сандарға ажыратады.   

В-тобы: «Тиісті санды тап» әдісі
Тапсырма:  Берілген  сандардың  көршілерін  тауып,  орнына  орналастыр.Олар  қандай 
сандар?
...3...    ...5...     ...2...     4...   ...5    ...6...   7...
...8...    ...9...
Бағалау критерийі:
Парақшада берілген сандардың көршісін тауып, орнына орналастырады.
С-тобы: «Бір рет ойлан, бөліс» әдісі.
Тапсырма:Сандар  жазылған  парақшаларды  тура  ретпен  қой.Қандай  парақшалар 
жетіспейді?
(1,2,3,4,7,8,10)
Бағалау критерийі:
Парақшада берілген сандарды тура ретпен орналастырады; жетіспейтін сандарды атайды.
ҚБ «Өзара бағалау» ауызша
Сергіту сәті (Қимылмен көрсету)
1-дегенде орнымыздан тұрайық,
2,3,4,5 алақанды ұрайық.
Оңға қарай бұрылып,
Солға қарай бұрылып,
Орнымызды табайық.
Дәптермен жұмыс ,38 бет
Жұптық жұмыс:«Сен-маған,мен-саған»әдісі
Дереккөз бойынша саралау.
Әр жұп берілген тапсырманы орындай отырып, бірін-бірі тексереді.
Тапсырма:Түсіп қалған сандарды орнына жаз.
Тура және кері ретпен сана.
1-жұп:моншақ тізбегіне  жазады
2-жұп:сан сәулесіне жазады
3-жұп:сандар жазылған шұлықтарды қыстырғышпен жіпке іледі.
Бағалау критерийі:
-Түсіп қалған сандарды өз орындарына жазады;
-Тура және кері санайды:
ҚБ «Білезікпен бағалау»әдісі
Жұптық жұмыс барысында оқушылар өзге жұптың жұмысын тексереді және бағалайды.

Топтық жұмыс.
Дереккөз бойынша саралау
Үш топқа шығармашылық тапсырма.
 1-топ: «Жалған, ақиқат» әдісі 
Тапсырма:Іздерге сандар жазу арқылы тапсырманы   орында.
Бағалау критерийі:
Тапсырмада түсіп қалған іздегі сандарды орналастырады.  
 2-топ:     «Кім жүйрік?» ойыны.
Тапсырма:Есептерді шығарып, үйрек- анаға өз балапандарын жинап алуға көмектес!
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7 минут

Бағалау критерийі:
Мәні 10 болатын өрнектердің мәнін табу арқылы орындайды.
3-топ:  « Бірге санаймыз!»әдісі
Тапсырма:Жұмбақ өлеңді оқи отырып, шешуін тап.
ҚБ «Мадақтама бутерброды» әдісі
-Менің қиналған жерім.......
-Маған ұнаған сәт......
-Тілек
Қалыптастырушы бағалауға арналған тапсырма:
Бағалау критерийі: 10 көлеміндегі сандардың тура және кері тізбегін құрастыру
Тапсырма:  Құлпынайлар тізбегін тура ретпен құрастұру
Дескриптор:           -тізбектегі белгісіз сандарды жазады;
                                 -кері ретпен тізбек құрастырады

Сабақтың соңы:
5 минут

Қорытынды: « Не түйдім?»әдісі
-  Онға дейін тура ретпен сана.
-  Оннан бастап кері ретпен сана. 
-  1,2,3,4,6,7,8,9,10.Түсіп қалған санды тап. (Жауабы:5)
-10,9,8,7,5,4,3,2,1.Қай сан түсіп қалған?(Жауабы:6)
-Сандарды салыстыр.
Рефлексия: Оқушылар өздерінің жұмысын, жұмыс дәптердегі «Жетістік 
баспалдағымен» өзін-өзі бағалайды.

Саралау – оқушыларға көбірек қолдау көрсетуді қалай 
жоспарлайсыз? Қабілеті жоғары оқушыларға 

қандай тапсырмалар қоюды жоспарлап отырсыз? 

Бағалау – оқушылардың материалды 
меңгеру деңгейін тексеру жоспарыңыз? 

Оқушылардың  тура және кері санау 
дағдысын бақылау арқылы бағалау

А-тобы: «Кэрролл» диаграммасы
Оқушыларға 1-ден-10-ға дейін сандар жазылған 
топшамаларды таратамын.
 Тапсырма: Сандар жазылған топшамалар арқылы 1-
ден-10-ға дейінгі сандарды жұп және тақ сандарға бөліп 
орналастыр.  2,4,6,8,10                              9,7,5,3,1
- Салыстырамыз. Не байқадыңыз?Не айта аламыз?  
С-тобы: «Бір рет ойлан, бөліс» әдісі.
Тапсырма: Сандар жазылған парақшаларды тура ретпен 
қой. Қандай парақшалар жетіспейді?

ҚБ «Өзара бағалау» ауызша
ҚБ «Білезікпен бағалау»әдісі
ҚБ «Мадақтама бутерброды» әдісі
-Менің қиналған жерім.......
-Маған ұнаған сәт......
-Тілек

* * * * * *
Қыcқa мерзiмдi жoспap 

Пән: Мaтeмaтикa 
Ұзaқ мерзiмдi жoспap бөлiмi: 
Алгебра элементтері 

 Мeктeп:  Орал қаласы,  А.Тайманов атындағы 
№ 34 мeктeп-гимназиясы бастауыш сынып мұғалімі:
 Есказиева Дина Ересовна

Күнi:                         Cынып:

Caбaқтың тaқырыбы: Әрiптi өpнeктeрдi caлыcтыpу

Ocы caбaқтa қoл 
жeткiзiлeтiн oқу 
мaқсaттaры (оқу 
бaғдaрлaмacынa ciлтeмe)

1.2.1.5 Жaқшacыз бepiлгeн әpiптiк, caндық өpнeктepдi caлыcтыpу.  

Caбaқ мaқсaттapы - Жaқшacыз бepiлгeн әpiптiк, caндық өpнeктepдi  анықтай алады, :«+», «-», «=» 
«=»,  «<», «>» белгілерін /цифрларды/ белгісіз санның символының 
айырмашылығын біледі;
-  Жақшасыз берілген әріптік, сандық өрнектерді салыстыруды  қолдана 
отырып жазып көрсетеді;
- Зерттеу жұмысын жүргізе отырып, «+»,
 «-», «=» «=»,  «<», «>»  белгілерін қолдану арқылы салыстырады, дәлелдер 
келтіреді.
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Бағалау критерийлері - Берілген өрнектерге әріпті өрнек, санды өрнек, теңдік, теңсіздік ажыратып,  
мәнін тауып, тиісті орындарын табады;
-  Берілген санды өрнектердің мәнін тауып, таңбалар арқылы белгісіз  санды 
ажыратады;
-   «+», «-», «=» «=», «>» «<»  таңбалар  бойынша  сәйкес өрнектерге мысал 
келтіреді;
-   Өрнекті, теңдікті, теңсіздікті ажыратып белгілейді;
-  Әріпті өрнектерді, құрастырып, салыстырады;
-  Математикалық ұғымдарды тауып ажыратып белгілейді;

Тілдік мақсаттар Пәнге тән лексика мен терминология:  
Жақшасыз өрнек, әріптік, сандық өрнектер, теңдік, теңсіздік, тура теңдік,  
тура емес теңдік.
Диалог пен жазу үшін пайдалы сөздер мен тіркестер:
Талқылау сұрақтары:
- Өлшеу нәтижесінде не болады? 
-  Егер де таразының екі жағы тең болса, ол нені білдіреді? 
- Таразының оң жағы жеңіл болса ше?
- Таразының сол жағы ауыр болса ше? Неге солай ойлайсыз?
Дәлелдеңіз.

Құндылықтарды дарыту Ынтымақтастық – топтық жұмыс және жұптық.
 Ашықтық – топтық, жеке, жұптық жұмыста өз ойын еркін айту.

Пәнаралық байланыстар Сауат ашу –  суретпен жұмыс барысында байланыстыра сөйлеу, сөз қорын 
молайту жұмыстары жүргізіледі.
Дене шынықтыру – дене қимыл қозғалыс динамалық үзілісте байланысады.

Бacтaпқы бiлiм  Өрнек құрастыра біледі; 
Әрiпті жәнe caнды өpнeктi салыстыра aлaды;

Caбaқ бapыcы

Caбaқтың жocпaрлaнғaн 
кeзeңдepi

Сабақта жoспaрлaнғaн iс-әpeкeт

Caбaқтың бacы
6  минут

 Ұжымдық  жұмыс  «Ширату».  «Серпілген  сауал» 
әдісі
Психологиялық жағымды ахуал туғызу
- Балалар, саяхатқа шыққанды ұнатасыздар ма?
- Қай қалаларға саяхаттап барғыларыңыз келеді?
(Алматы,  Астана,  Көкшетау  т.б)  оқушылар  айтып  шығады, 
оқушы ойын тыңдау.
Оқушыларға топшалар үлестіріледі. Топшамада салыстырулар 
мен өрнектер беріледі. 
12>4                12-2=10                    13<20               2=2  
 4+5=9              6-2=2+2                   12+a>10+a      т.б.
Өсы өрнектер бойынша оқушылар 4 топқа бөлінеді.  
1-топ: «Қосынды»
2-топ: «Айырма»
3-топ: «Теңдік»
4-топ: «Теңсіздік» 
- Әріпті, санды қосынды өрнектері бар оқушылар 1-топ 
«Қосынды» тобына келіп отырыңыздар.
- Әріпті, санды айырма өрнектері бар оқушылар 2-топқа 
«Айырма» тобына келіп отырыңыздар.
- Теңдік белгісі бар оқушылар 3-топқа келіп отырамыз.
- «Артық»,  «кем»  таңбасы  бар  оқушылар  4-топ 
«Теңсіздік» тобы боласыздар.
 Ұжымдық жұмыс «Ромб» әдісі. Мақсатты ашу.
Оқушыларға  әріпті  өрнектер  мен  санды  өрнектер  беріледі. 

 Қай қалаға 
саяхатқа барғысы 
келетіні туралы 
айтады

Топқа бөлінеді
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Ромбик тәріздес беттің шетіне әріпті өрнектер, ортасына санды 
өрнектер қойылады.
• Балалар не  байқадыңыздар? (Өрнектер. Дұрыс.)
•  Осы  өрнектерге  қарап  не  айтуға  болады?  (Сандар, 
әріптер, санды өрнектер берілген)
•  Бүгін  не  туралы өтеміз  деп   ойлайсыздар?  (Әріпті, 
санды өрнектер туралы)
• Не  үйренеміз  деп  ойлайсыздар?  (Әріпті  өрнектерді 
салыстыру)
Оқушылар сабақ не туралы болатынын өздері табады.
• Жақсы, олай болса, а+4 өрнегінің мәнін табамыз? 
• Кім табады?
• Неге таба 
• Осы берілген  өрнекті  салыстыра  аламыз  ба?  Ол  тең 
болу үшін өрнектің сол жағында қандай өрнек болуы мүмкін. 
(Дұрыс. а+4=4+а,  12+с=с+12  т.б. мысалдар келтіру)
• Ал егер, а+4 өрнегі артық болған жағдайда ше?
(a+4 > a+2,   a+4> a+1 т.б.)
Ал, егер, а+4 өрнегі кем болған жағдайда ше?
(а+4<a+5,  a+4<a+10 т.б.)
• Олай болса, бүгінгі сабақта сандық, әріптік өрнектерді 
салыстырумен толығырақ жұмыстанамыз.
Сабақтың мақсатын ашады.
ҚБ «Өзін-өзі мадақтау». Оң қолымен сол жақ иығын 3 рет  
қағады.
• Жарайсыздар! Тамаша мысал келтіре білдіңіздер!
• Өрнектерді салыстыра білдіңіздер! Өте тамаша!

«Ромб» әдісі

Сабақтың 
ортасы

12  минут

4 минут

3 ) Топтық жұмыс. Зерттеу.   
Саралаудың диалог және қолдау көрсету тәсілі.
1-топ: «Кэрролл»  диаграммасы
Оқушыларға сандар және «+», «-», «=», «=», «>», «<» белгілері 
жазылған  топшамаларды  таратамын.  Тапсырма:  Берілген 
өрнектерге  әріпті  өрнек,  санды  өрнек,  теңдік,  теңсіздік 
ажыратып, мәнін тауып, тиісті орындарына орналастыр.
4 + а ? а + 4         60 + 20 ? 50 + 30         а ? а - 0
а + 30 ? 20 - с       70 - 20  ? 40 + 10        12 + 8 ? 20 – 3
16 + 3  ? 18            5+2   ? 10 – 1              12 –  а ? с +12    
• Салыстырамыз. Не байқадыңыз? Не айта аласыз?

2-топ: «Бір рет ойлан, бөліс» әдісі  
Тапсырма: Барлық әріпті өрнектерді қоршап сыз.
Қандай өрнектер қалды? Олар қалай аталады?
Олардың мәндерін тап.
80 + а                  17 - 12                60 - 20         8 - b
5 - c                     d + 30                 6 + 4          80 + 10
100 - a                 13 + 7                 b - 3            5+4

3-топ:  «Тиісті санды тап» әдісі
Тапсырма: Берілген санды өрнектердің мәнін тауып, таңбалар 
арқылы белгісіз санды тап
10+5 = 14+а            14-b =  14-3           12 + 4 < 13+с
9 – 7 < 1 + a             10 + с > 9 – 1       19 – 6 >  10 + b  
4-топ: «Суретті сөйлет» әдісі 
Тапсырма: Берілген  суретті «+», «-», «=» «=», «>» «<»  
таңбалар бойынша таразыны салыстырып айт, суретке сәйкес 
өрнектер жазу; 
Алдын-ала дайындалған сұрақтар:
Ә) - Өлшеу нәтижесінде не болады? 
-  Егер де таразының екі жағы тең болса, ол нені білдіреді? 

А-4 қағаз 

Суреттер 
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2 минут 

7  минут

- Таразының оң жағы жеңіл болса ше?
- Таразының сол жағы ауыр болса ше?
– Себебін айта аласыз ба?

–  ҚБ «Үлкен-кіші жұлдызша» әдісі. Топтың бір-бірін 
бағалауы. Топтық жұмыс бойынша  тапсырма 
дәлелдемелері толық болған жағдайда «Үлкен 
жұлдызша», дәлелдеме екі немесе бесеу болса «Кіші 
жұлдызша» арқылы мұғалім бағалайды.

– 4) Жұптық жұмыс "Сен-маған, мен-саған" әдісі
– Саралаудың қарқын тәсілі .
– Әр жұп берілген өрнектерді салыстырып, тапсырманы 

орындай отырып, бірін-бірі тексереді.
– Тапсырма: Тиісті  «+», «-», «=» «=», «>» «<» 

таңбаларын қойып, әріпті өрнектерді салыстыр.
– 3 + а * 4 + а          12 + а *  15 – а       18 – с * 14 + b
– 20 + a * 50 - a        17 – c * 17 – c         40 + a *  c + 2
– Қосымша тапсырма: Өрнектерді салыстыр. Бос 

торкөзге салыстыру таңбасын қой.
– Дескриптор: 
– - жақшасыз түрдегі санды өрнектерді салыстырады; 
– - жақшасыз түрдегі әріпті өрнектерді салыстырады; 
– - салыстыру таңбаларын дұрыс қояды.
– ҚБ «АВСД» әдісі. Жұптық жұмыс аясында оқушылар 

өзге жұптың жұмысын тексереді және жұмыс қағазына 
латын  әрпінің  біреуін  салады.  Латын  әріптерінің 
анықтамасы тақта бетіне ілінеді.

– 5) «Динамикалық үзіліс».  «Қимылды тап»  музыка 
әуенімен орындалады.

–
– Санды  өрнектерді  көрсеткенде  оң  жаққа  және  сол 

жаққа керілу, ал әріпті өрнекті көрсеткенде жоғарыға 
көтеріп керілу;

– 6) Топтық жұмыс. 
– Саралаудың тапсырма  тәсілі А-деңгейі
– Тапсырма «Семантикалық карта»
– Бағандағы сөздерді пайдаланыңыз. Берілген 

өрнектерге, теңдіктерге,  теңсіздіктерді  ажыратыңыз.
– В-деңгейі  «Ойлан, құрастыр» әдісі
– Тапсырма: Берілген сандармен 4, 5, 8, 7 «+», «-», «=» 

«=», «>», «<» таңбаларын пайдаланып әріпті өрнектер 
құрастырып, салыстыр.

– Оқушылар өздері құрастырып жазады.
– С-деңгейі «Мюнстерберг» әдісі 
– Тапсырма: Математикалық терминге байланысты 

сөздер тауып, қоршап сыз.
– АФРМАРТЫҚУПРОЛЬКЕМЫМИРРАТТЕҢРЕНПО

ЬЛБМИТАҚОСЫНДЫЫВАПЕРОЛДЖЗЩШӨРНЕК
ВАУЕРТВЙАЙЫРМАГЕПИТРВУАПТЕҢДІКРЕНО
ГЖДОРПЕТПРЕРОТИПРЕИТЫВАТЕҢСІЗДІКМИР
ЕНВЧМ 

– ҚБ «Мадақтама бутерброды» әдісі
– - Менің қиналған жерім......
– - Маған ұнаған сәт.......
– - Тілек

Семантикалық 
карта

А- 4 қағаз



----- «БІЛІМ ЖОЛЫ НҰРЛЫ ЖОЛ» Республикалық журнал – 19 қазан 2019 ж | № 01 (01) -----                                  52 бет
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Сабақтың соңы
 5  минут 

7) Қортынды. Ұжымдық жұмыс «Сапалақ» әдісі
Рефлексия  «Не түйдім?» әдісі
Оқушылар  «Өрнек  пен  өрнек»,  «Өрнек  пен  сан»,  «Сан  мен 
сан»  «=»,  «>», «<»,  «+»,  «-» символдарын қолдана отырып, 
әріптік және санды өрнекті салыстыра білу деңгейлерін соған 
сәйкес смайлик жапсыру арқылы көрсетеді.

Сапалақ 

Саралау – 
оқушыларға көбірек 

қолдау көрсетуді 
қалай 

жоспарлайсыз? 
Қабілеті жоғары 

оқушыларға қандай 
тапсырмалар қоюды 
жоспарлап отырсыз? 

Бағалау – оқушылардың материалды меңгеру деңгейін 
тексеру жоспарыңыз? 

Денсаулық және 
қауіпсіздік 
техникасының 
сақталуы 

Қысқа мерзімді жоспар

Пән: әдебиеттік оқу
Ұзақ мерзімі жоспар бөлімі:  
Өзім туралы 
Бөлімше: 
шығарманың мазмұнын түсіну

Мeктeп:  Орал қаласы,  А.Тайманов атындағы № 34 мeктeп-
гимназиясы бастауыш сынып мұғалімі: 
Байбаракова  Айгул  Алибековна
Сынып: 2

Сабақтың 
тақырыбы:

Өзім туралы өзім айтамын
Қадыр Мырза Әли. Не үшін?

Осы сабақта қол 
жеткізілетін оқу 
мақсаттары (оқу 
бағдарламасына 
сілтеме)

2.1.1.1 шығарманың мазмұны бойынша сұрақтарға жауап беру. 
2.2.1.2 шығарманы іштей оқып, ондағы қажетті ақпараттарды белгілеп оқу.

Сабақ мақсаттары Барлық оқушылар:  шығарманы  оқып,мазмұны бойынша берілген сұрақтарға 
жауап береді.
Көптеген оқушылар: шығарманың мазмұны бойынша қажетті ақпаратты 
ажыратады.
Кейбір оқушылар: шығарма мазмұны бойынша сұрақтар құрастырады.

Тілдік мақсаттар Пәнге тән лексика мен терминология:  қыңбау, ақиқат, тіл мен жақ,аудармашы
Диалог пен жазу үшін пайдалы сөздер мен тіркестер:
-Жақсы болу, жақсылық жасау әркімнің қолынан келе ме?
-Біз қандай өлең оқыдық?
-Қандай дене мүшелері?
-Олар бізге не үшін керек?
Көзбен …
Құлақпен …
Қолмен …
Аяқпен …

Құндылықтарды 
дарыту

Ынтымақтастық (топтық жұмыс жасауда)
Еңбек  және  шығармашылық (ресурстар  бойынша  саралау  және  де  тапсырма 
бойынша саралау кезінде )   

Пәнаралық 
байланыстар

Көркем еңбек (жақсы адам моделін жасау кезінде )
Жаратылыстану (жақсы адам моделін жасау кезінде)
Қазақ тілі (дәптермен жұмыс кезінде)

Бастапқы білім  Жалпы көз, қол құлақ, жүрек сияқты адамның дене мүшелерінің атқаратын 
қызметін біледі.

Сабақ барысы
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Сабақтың 
жоспарланған 

кезеңдері

Сабақта жоспарланған іс-әрекет

Сабақтың басы
3 мин

Сабақ басында оқушының сабаққа деген қызығушылығын ояту мақсатында:
Өзіңді жақсы жағыңнан қалай таныстырар едің? деген сұрақ беріліп, үлгі бойынша 
бірнеше оқушыдан сұралады.
Мысалы: Мен мейірімдімін.
                 Өйткені   ...
                 Мен өнерлімін.
                 Өйткені   ...
                 Мен шыншылмын
                 Өйткені   ...
Яғни бұл сендердің жақсы қасиеттерің. Жақсы болу, жақсылық жасау әркімнің қолынан 
келе ме? Олай болса біз жақсы бала болып, айналамыздағы адамдарға үнемі көмектесіп 
жүруді ұмытпауымыз керек. 
 Енді мына іс-әрекетті жасап көрейікші
Қайырлы күн, көздерім!
Ояндыңдар ма?(қабақтарын сипайды).
Қайырлы күн, құлақтарым!
    Ояндыңдар ма?(құлақтарын сипайды).
    Қайырлы күн, қолдарым!
Ояндыңдар ма?(қолдарымен шапалақтайды).
Қайырлы күн, аяқтарым!
Ояндыңдар ма?(аяқпен жерді тебу).
Қайырлы күн, мұғалім!
Мен ояндым!.(Күлімсіреп, мұғалімге қолдарын созады)
-Біз қандай өлең оқыдық?
-Біздің дене мүшелеріміз
-Қандай дене мүшелері?
Көз,құлақ,қол,аяқ,
-Олар бізге не үшін керек?
Көзбен …
Құлақпен …
Қолмен …
Аяқпен …
-Осы дене мүшелеріміздің көмегімен жақсылық жасауға болады деп ойлайсыңдар ма?
Балалардың қысқаша ойын тыңдау
Сабақтың мақсатын таныстыру.
Олай болса,балалар, біз бүгін берілген сұрақтарға жауап бере отырып,өлең мазмұнынан 
өзімізге қажетті ақпаратты белгілеп, мазмұнын ұғынуды үйренеміз

Сабақтың ортасы
7 мин

8 мин

Жаңа сабақ
 Жаңа сабақты түсіндіру алдында мұғалім бүгінгі сабақ барысы өзін-өзі бағалау әдісі 
арқылы жүргізілетінін айтады. Әрбір іс-әрекете оқушы кестеге өзін бағалауда жасыл, 
сары, қызыл түсті адам бейнесін орналастырып, сабақ соңында өзін-өзі бағалау кестесін 
«жетістік баспалдағына» қоятындығы түсіндіріледі. Ол мынадай критерий бойынша 
бағаланып отыратындығын айтады:
1.Тапсырманы орындауда  белсенді болдым –«жасыл»
2. Тапсырманы орындауда орта деңгейде болдым –«сары»
3.Тапсырманы орындауда  белсенділік көрсете алмадым –«қызыл»
Жұптық жұмыс. 
Суреттер арқылы түсіндірме сөздерді сәйкестендіру
Мұғалім өлеңді мәнерлеп оқиды, оқушылар мұқият тыңдап, алдарына берген суреттер 
(көз, қол, құлақ,жүрек,тіл мен жақ, аяқ ) мен тірек сөздерді сәйкестендіреді. 
Тірек сөздер қара түспен беріледі.Қызылмен берілген «қыңбау» сөзіне мән беріліп, 
мұғалім түсініктеме береді. 
Әр жұп бір шумақтан дауыс ырғағын дұрыс қойып, мәнерлеп оқиды.
ҚБ «өзін-өзі бағалау» , мұғалімнің мадақтауы (жақсы, жарайсың! өте жақсы!)
Автор жайлы бейнебаян арқылы, мәлімет беру.
Топтық жұмыс «Жақсы адам моделін жасау» Ресурстар бойынша саралау 
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              5 мин

                 1 мин

              8 мин

              5 мин

1-топ ермексаз, пластикалық бөтелке,таяқшалар мен жіптерді пайдаланады.
2-топ түрлі-түсті қарындаш, ақ қағаз, түрлі-түсті бояулар
3-топ  пластикалық ыдыстар,түрлі-түсті қыстырғыштар 
4-топ  аспан денелерінің суреттерін пайдалану: күн,ай, жұлдыз, бұлт, жер.
Оқушылар жасаған жұмыстарын қорғайды.
ҚБ «өзін-өзі бағалау» , мұғалімнің мадақтауы (жақсы, жарайсың! өте жақсы!)
Оқушы деңгейіне қарай отырып,қайта топтастыру. Төрт түрлі түске (қызыл, сары, жасыл, 
көк) аты-жөндері жазылып әзірленеді. Сол түстерге қарай оқушылар топтасады.
Жеке жұмыс.Дәптермен жұмыс
Кестедегі сұрақтарға қысқаша жауап беру 
А деңгейіндегі оқушылар бірінші бөлігін толтырады.
Б-С деңгейіндегі оқушылар түгел орындайды.
ҚБ «өзін-өзі бағалау» 
Сергіту сәті:
Мынау – менің жүрегім,
Бәрі осыдан басталады,
Мынау – басым ақылды,
Бәрін осы атқарады.
Мынау – менің оң қолым,
Мынау менің – сол қолым
Барлық істі атқарады.
Мынау - менің оң аяғым,
Мынау - менің сол аяғым
Жақсылыққа апарады.
Топтық жұмыс.Тапсырма бойынша саралау.
А деңгейі. «Тест - интервью» ойыны
Р/с Сұрақтар ------------------------Оқушы жауабы
1 Екі қолың не үшін керек? ------жақсыларды көру үшін
2 Жүрек не үшін керек? ---------- ақыл-кеңес тыңдау үшін
3 Ақиқатын айту деген не? ------ шындығын айту, шын сөйлеу
4 Қыңбау деген сөздің мағынасы қандай? -----  қорықпау
5 «Туған жер» деген не? -----туып өскен жерің, атамекенің
Б деңгейі.Айнаға қарап өзін сипаттау, ақынның сөзін пайдалану
Мысалы, менің көзім қара. Көздерім жақсыларды көру үшін керек.
Б деңгейі. «Сіз кімсіз?» ойыны
Қатысушылар өздері жауабын қалаған 2 сұрақ жазулары керек. Содан соң шеңбер 
арқылы айнала жүріп, өз сұрақтарына жауап алады. Мұнан соң әрқайсысы сұрақтарға 
жауап айтады, қалғандары білген мәліметтері арқылы оны толықтырып отырады.
С деңгейі. «Радиоға қоңырау шалу» ойыны.
Радиоға қонақ келеді. Топ мүшелері өздері әзірлеген сұрақтарды кезек-кезек қояды. Бұл 
сұрақтар өмірмен байланысты да болуы мүмкін.
ҚБ «өзін-өзі бағалау» , мұғалімнің мадақтауы (жақсы, жарайсың! өте жақсы!)
Қалыптастырушы бағалау тапсырмасы
Бағалау критерийі
• Мәтіннен қажетті ақпараттарды анықтайды
Тапсырма
Мәтінді оқы. «Достық» туралы  айтылған сөйлемді қоршап сыз.   
                              Нағыз дос
  Саят пен Ермек тату достар еді. Бір күні Ермек ауырып, сабаққа бармай қалды. 
Кешкісін Ерболдың үйіне барып, үйге берген тапсырманы сұрады. Ол көшіріп алуға 
дәптерін берді. Сол кезде Ерболдың үйіне Саят келіп қалды. Ол Ермектің асығыс көшіріп 
жатқанын көріп:  Сен оны текке көшірме, мен саған шығару жолын түсіндірейін,сосын 
өзің де үйреніп аласың - деді. Ермек досының сөзін мақұлдап, досына риза болды. 
Сұрақтарға жауап бер. 
Кейіпкерлердің қайсысының іс- әрекеті мәтіннің тақырыбына сәйкес келеді? Белгіле ( )
• Ермек досының сөзін неге мақұлдады?
• Мәтіннен қандай ой түйдің? 
Дескриптор
Білім алушы
 мәтінді  қатесіз оқиды;
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 қажетті ақпараттарды белгілеп көрсетеді; 
 мәтін бойынша сұрақтарға жауап береді;
 мәтін мазмұнына қатысты ойын айтады.

Сабақтың соңы
3 мин

Рефлексия
-Бүгінгі сабақта не үйрендік?
-Сұрақтар құрастыру жеңіл ме?
-Өзімізге қажетті ақпарат алдық па?
-Сабақта көңілге түйген ойымыз өмірде қолдануда маңызды ма?
 Олай болса, балалар, өзін-өзі бағалау парағын «жетістік баспалдағына»  
орналастырайық.

Саралау – оқушыларға көбірек қолдау көрсетуді қалай 
жоспарлайсыз? Қабілеті жоғары оқушыларға қандай 

тапсырмалар қоюды жоспарлап отырсыз? 

Бағалау – оқушылардың 
материалды меңгеру деңгейін 

тексеру жоспарыңыз? 

Топтық жұмыс.
Тапсырма және дереккөз бойынша саралау. ( әр топқа әртүрлі ресурс:
ермексаз, пластикалық бөтелке, таяқшалар мен жіптер,қыстырғыштар)
А деңгейі. «Тест - интервью» ойыны
Сұрақтар ---------------Оқушы жауабы
1 Екі қолың не үшін керек? ------жақсыларды көру үшін
2 Жүрек не үшін керек? ---------- 
қыл-кеңес тыңдау үшін
3 Ақиқатын айту деген не? ------ шындығын айту, шын сөйлеу
4 Қыңбау деген сөздің мағынасы қандай? -----  қорықпау
5 «Туған жер» деген не? -----туып өскен жерің, атамекенің
С деңгейі. «Радиоға қоңырау шалу» ойыны.
Радиоға қонақ келеді. Топ мүшелері өздері әзірлеген сұрақтарды 
кезек-кезек қояды. Бұл сұрақтар өмірмен байланысты да болуы 
мүмкін.

ҚБ «өзін-өзі бағалау» әдісі 
(әрбір тапсырма орындау барысында 
кетеге адам бейнесін жапсырып 
отырады)
ҚБ «мұғалімннің мадақтау» (жақсы, 
жарайсың! өте жақсы!)

Қысқа мерзімді жоспар

Пән:Дүниетану
Сынып:1

Мектеп: Орал қаласы,  А.Тайманов атындағы 
  № 34 мeктeп-гимназиясы бастауыш сынып мұғалімі:           
 Базарбаева Ботакуз Казиевна 
Қатысқандар:               Қатыспағандар саны: 0

Күні:                            Бөлімі: Бізді қоршаған орта          Бөлімше: 1.3.Менің атамекенім

Сабақтың 
тақырыбы:  

«Мен қайда тұрамын ?»

Оқу мақсаты 1.1.3.1 өз мекенжайын атау және елді мекенінің географиялық орналасқан жерін сипаттау

Сабақ 
мақсаттары

А. өздерінің мекенжайын атайды,географиялық орналасқан жерін әңгімелейді
В. өз мекенжайының географиялық ерекшеліктерін сипаттайды
С. өзі тұратын елді мекенін, көршілес   облыстардың географиялық ерекшеліктерін 
салыстырмалы түрде сипаттайды

Тілдік 
мақсаттар

Пәнге тән лексика мен терминология:солттүстік,
-оңтүстік,
-батыс, 
-шығыс,
-мекенжай,
-ғимараттар
Диалог пен жазу үшін пайдалы сөздер мен тіркестер:      
 -Балалар біздің  тұратын қаламыз қалай аталады?
-Біздің қаламызда қандай мәдени орындар ,ғимараттар бар?
-Біздің қаламыз жайында нені білгілерің келеді?
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Құндылықтард
ы
дарыту

Қазақстандық патриотизм және азаматтық жауапкершілік.
(Ширату жаттығуы кезінде көше атауларының тарихы мен үлы тұлғаларды таныстырған 
кезде,оқулықпен жұмыс кезінде,Қазақстан картасымен жұмыс кезінде жүргізіледі.)
Ынтымақтастық. (Топпен,жұппен жұмыстануға үйретеді.)

Пәнаралық 
байланыстар

Математика (оқушыларға Қазақстан  картасындағы қалаларды санауға тапсырма 
беріледі.)
Көркем еңбек (жұмыс дәптеріндегі тапсырмаларды орындау кезінде жүзеге асады.)

Бастапқы білім Өзі тұратын  баспанасын, үйдің мекенжайын біледі.

Сабақ барысы

Сабақтың 
жоспарланған 

кезеңдері

Сабақта жоспарланған іс-әрекет

Сабақтың басы 
5 мин

(Ұ) Ширату
«Өз мекен жайыңды  тап» ойыны 
Шарты: Суреттер  арқылы  топқа бөлу ,топқа бөлінген  оқушылардан  суреттер туралы  
мәлімет сұрау.
 1 топ: "Мәдени жерлер"  1,2 сурет
2-топ:  "Демалатын" орындар 3сурет
3-топ:  "Мұражай" мұражайдың суретін ілу     Әр топтың тұсында осы суреттер ілініп 
тұрады, оқушылар суреттерін таңдау арқылы сол жерлерге барады
Сабақ  мақсатын таныстыру
-Балалар осы суреттердегі ғимараттар қай қалада бар?
-Орал қаласында бар екен
-Олай болса,біздің бүгінгі сабағымыздың  мақсаты:  Өз мекенжайын атау және елді 
мекенінің географиялық орналасқан жерін сипаттау

Сабақ ортасы  

7мин

5минут

3 мин

 Жаңа сабақ
Орал қаласының көрікті жерлерінен бейнеролик көрсету.
-Қандай көрікті жерлерді байқадық?
- Ол қаламыздың қай шағын ауданында орналасқан?
Топтық жұмыс.     "Кім шапшаң"әдісі Топта оқушылар Қазақстан картасын  мозаикамен 
құрады.
Барлығымыз Орал қаласын көрсетейікші:
- Балалар біздің тұратын қаламыз картаның қай бөлігінде орналасқан?
-Батысында
Географиалық орын   - сенің қалаң немесе ауылың орналасқан жер.  Басқа қалалардың 
өзіндік географиалық орны бар
ҚБ: Мұғалімнің мадақтауы.
Керемет! Тамаша! Ғажайып!
Топтық жұмыс. Тапсырма арқылы саралау А.Мұғалімнің көмегімен тұрғылықты жері  
туралы әңгімелейді
-Сен қай қалада тұрасың?
-Қалада қандай ғимараттар бар?
-Қандай шағын ауданда тұрасың?
-Қай көшеде,нешінші үйде тұрасың?
В. Тұрғылықты жерінің ғимараттары мен көрнекі жерлерін айтады
Суреттерін салу арқылы айтып беру
С. Тірек  сөздер арқылы өз елді мекенінің басты көшесін,ғимараттарын көрнекі жерлерін 
сипаттайды
Тірек сөздер беру: Нұр-Сұлтан даңғ., Қаздрама театр, Абай ескерткіші,  Ойын –сауық 
кешендері т.б 
ҚБ: топтар өзара бірін-бірі бағалайды.
1-топты – 2-топ
2-топты – 3-топ
3-ші топты – 1-ші топ
 Жұптық жұмыс.   Қарқын арқылы саралау.
"Ізден және тап" ойыны.
 Жұптар картадан Қазақстанның  оңтүстігіндегі, солтүстігіндегі, батыс пен 
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8 мин

2 мин

3  мин

шығысындағы қалаларды тауып атайды және санайды.
ҚБ: «Билет» әдісі арқылы бағалау
1,2-ші орындап болған – Ұшақ билеті
3,4-ші орындап болған – Пойыз билеті
5,6-шы орындап болған – Автобус билеті
Қосымша тапсырма:
Орал қаласының көрші қалаларын ата және оны картадан көрсет
Дескриптор: көрші қалаларды атайды
қалаларды  картадан көрсетеді
Сергіту сәті:
(Қызықты қимыл қозғалыстары)
«Орнымыздан тұрып, қазір қала мен ауылдың жолдарымен жүреміз»
- Қаладан-қалаға дейін ұшақпен ұшамыз.
- Қаладан-ауылға дейін жеңіл көлікпен келеміз.
- Аулда атпен шабамыз. 
- Көлге суға түсуге велосипедпен барамыз.
Дәптермен жұмыс.Жеке жұмыс.
"Сенің мекенжайын қандай?"
Тапсырма: Өзің тұратын жердегі көрікті орындардың суретін сал.
ҚБ:  жұлдызша арқылы бағалау
Қалыптастырушы бағалауға арналған тапсырма. 
Бағалау критерийі: өздерінің мекенжайын атайды,географиялық орналасқан жерін 
әңгімелейді
Тапсырма: Суретте бейнеленген елді мекендердің атауын жаз.
  Сұрақтарға жұпта жауап бер:
- Сен қай қалада тұрасың? 
- Мекен-жайың қандай? 
- Сен тұратын қала қай облысқа жатады? 
- Ол Қазақстанның қай бөлігінде орналасқан? 
Дескриптор 
- Суретте бейнеленген елді мекендердің атауын жазады 
- өздерінің мекенжайын атайды 
 - географиялық  ерекшелігін  сипаттайды

Сабақтың соңы
2 мин

Қорытынды."Серпілденген доп" әдісі арқылы сабақты қорытындылау
-Сенің тұратын қалаң қалай аталады?
-Қай облыста тұрасың?
-Географиялық орын деген не?
-Көршілес қалаларды білесің бе?
Рефлексия  «Шартты белгілер»
                       Тапсырмаларды сәтті орындадым
                               Аз ғана  қиындық
                            Орындау қиын ,көмек қажет

Саралау – оқушыларға көбірек қолдау көрсетуді 
қалай жоспарлайсыз? Қабілеті жоғары оқушыларға 
қандай тапсырмалар қоюды жоспарлап отырсыз? 

Бағалау – оқушылардың материалды меңгеру 
деңгейін тексеру жоспарыңыз? 

Топтық жұмыс. Тапсырма арқылы саралау 
А.Мұғалімнің көмегімен тұрғылықты жері туралы 
әңгімелейді
-Сен қай қалада тұрасың?
-Қалада қандай ғимараттар бар?
-Қандай шағын ауданда тұрасың?
-Қай көшеде,нешінші үйде тұрасың?
С. Тірек  сөздер арқылы өз елді мекенінің басты 
көшесін,ғимараттарын көрнекі жерлерін сипаттайды
Тірек сөздер беру: Нұр-Сұлтан даңғ., Қаздрама театр,  
Абай ескерткіші,  Ойын –сауық кешендері т.б 

ҚБ: Мұғалімнің мадақтауы.
Керемет! Тамаша! Ғажайып!
ҚБ: топтар өзара бірін-бірі бағалайды.
1-топты – 2-топ
2-топты – 3-топ
3-ші топты – 1-ші топ
 ҚБ: «Билет» әдісі арқылы бағалау
1,2-ші орындап болған – Ұшақ билеті
3,4-ші орындап болған – Пойыз билеті
5,6-шы орындап болған – Автобус билеті
ҚБ:  жұлдызша арқылы бағалау

БҚО, Орал қаласы Х.Доспанова атындағы № 30 жалпы орта білім беретін мектеп.
І санатты бастауыш сынып мұғалімі Амантаева Данагул Сарсенбаевна
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Пән: жаратылыстану
Ұзақ мерзімді жоспар бөлімі: 
Жер және ғарыш
Бөлімше:  4.3 Кеңістік және уақыт

Мектеп:
Х.Доспанова атындағы №30 ЖОББМ

Күні: Мұғалімнің аты-жөні: Амантаева Д.С.

Сынып: 1 Қатысқандар саны:26
Қатыспағандар саны: -

Сабақ тақырыбы Уақытты анықтау үшін не қажет?

Оқыту 
мақсаттары 

1.4.3.1 уақыттың  маңыздылығын   түсіндіру;
1.4.3.2 уақытты   өлшеу  құралдарын анықтау.
1.1.2.2 көрсетілген экспериментті  түсіндіру.

Сабақ 
мақсаттары

Барлық оқушылар:уақыттың маңыздылығын түсінеді,уақытты өлшейді,құралдарды 
анықтайды,экспериментті түсіндіреді.
Көптеген оқушылар: уақытты өлшеуге қажетті әдістер мен құралдарды таңдайды.
Кейбір оқушылар: уақыт қозғалысын анықтайды,өз беттерімен тәжірибе 
түсіндірмелерін айтады.

Бағалау 
критерийлері

Уақыттың маңыздылығын түсінеді,уақытты өлшей алады.
Уақытты өлшеуге қажетті әдістер мен құралдарды таңдай алады.
Уақыт қозғалысын анықтай алады,өз беттерімен тәжірибе түсіндірмелерін айта алады.

Тілдік  мақсаттар Пәнге тән лексика және терминология 
… бірдей; 
…арақашықтық; 
-сағат,уақыт,
Диалогке/жазуғаарналғансөзтіркестері
-Бізге уақыттың қанша болғанын білу үшін не қажет?
-Сіздің ойыңызша, уақытты қайтаруға бола ма?
-Сағат не үшін қажет? Ойыңыз?

Құндылықтарды  
дарыту

Ынтымақтастық /топтық, жұптық барысында/  
Ашықтық /ҚБ аясында/
Құрмет көрсету /топтық, жұптық барысында/

Денсаулық  және  
техника 
қауіпсіздігінің 
сақталуы

Ширату жаттығуын жасағанда топтық ережелерді және «Зерттейік» айдары бойынша 
бақылау жұмысында гүлдің өсуін, сағаттың көмегімен уақытты анықтау 
жұмыстарында қауіпсіздік ережелерін сақтайды.«Кластер» әдісі арқылы жұмыстанған 
кезде еңбек қауіпсіздігін естеріне сақтайды.

Пәнаралық  
байланыстар

Дүниетану(топтық жұмыстарда зерттейді)
Көркем еңбек (дәптерге сурет салғанда бояйды)
Әдебиеттік оқу(топтық жұмыстарда әңгімелейді)
Дене шынықтыру (сергіту сәтінде қимылдайды)

Бастапқы   білім Сағат, уақыт  туралы жалпы  мағлұматтары бар.

Сабақтың 
жоспарланға
н кезеңдері 

Сабақтағы жоспарланған іс-әрекет Ресурстар
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Сабақтың 
басы 

       3 мин

Ширату
Ұжымдық жұмыс.
-Балалар айналамызға қарайықшы.
-Қазір уақыт қанша болды?
-Уақытты қалай анықтаймыз?
-Біз мектепке қандай уақытта келеміз?
-Мектепте қанша уақыт боламыз?
-Адам қай уақытта демалады?
-Сағат не үшін қажет?
Мадақтама сөздер.
«Мозайка» әдісі арқылы топқа бөлу.
I-топ:Сағат
II-топ: Минут
III-топ: Секунд
  Сабaқтың мақcатымен таныстыру
-Бүгінгі сабақ не туралы болуы мүмкін?
1. Уақыттың маңыздылығын түсініп,уақытты өлшейміз.
2. Уақытты өлшеуге қажетті әдістер мен құралдарды 
таңдаймыз.
3. Уақыт қозғалысын анықтаймыз.
Сабағымыздың тақырыбы: 
-Уақытты анықтау үшін не қажет?
-Балалар,біздер бүгін уақыттың не үшін қажет екенін 
білетін боламыз.
-Уақытты қалай анықтау керек екенін үйренеміз.

Сабақтың 
ортасы

5- мин

5мин

4 мин

Жаңа сабақ
Ұжымдық  жұмыс    
Диалогқа түсу.
- Негеш пен Эврика саяхатқа шығып,жол ұзақ болған соң,бізге 
де келген екен.Олай болса Негеш пен Эврикаға көмек береміз 
бе?
-Балалар олар қайда бара жатыр екен?
-Олар баратын жеріне бірден жетер ме екен,қалай 
ойлайсыздар?
-Жоқ,бірден жете алмайды.
-Неге?
-Өйткені оларға уақыт қажет.Поезбен барған тиімді ме,әлде 
автобуспен барған тиімді ме? Соны ажыратып алу қажет.
-Бізге уақыттың қанша болғанын білу үшін не қажет?
-Сіздің ойыңызша, уақытты қайтаруға бола ма?
-Сағат не үшін қажет? Ойыңыз?
ҚБ: Мұғалім бағалауы.
 «Жарайсың»- оқушының толық,әрі нақты жауабына;
 «Бұл — жақсы жауап»- уақыттың қажеттілігін түсінген 
жауапқа;
 «Сен жетістіктерге жетудесің!»-баратын жерге 
жететініне,бірақ уақыттың қажеттілігін дұрыс түсіне алмай 
отырған жауапқа;
Қорытынды:талдау жүргізіп,белгіленген жерге жету үшін  
уақыт керек екен, баратын жер неғұрлым алыс болса жету 
үшін соғұрлым көп уақыт кетеді.

І тапсырма  «Кластер» әдісі арқылы тұжырымды ойларын 
жинақтап,топтық жұмыс жүргізеді.
Сағаттық тілдің айырмашылығы неде?
ҚБ:  Мұғaлiмнiң  aуызша  кeрi  бaйлaныcы.  «Қолпаштау» 
әдісі
ІІ тапсырма «Ойлан,жұптас,ақылдас»әдісі
-Гүлдің өсуіне қанша уақыт қажет? 

Картон,желім,
циферблат,қайшы,
фломастер
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2 мин

      5 мин

            4 мин

4 мин

4 мин

- “Біріншісуретте не бейнеленген? (Тұқым.) Екіншіде? 
(Өскін.) 
-Өскін қайдaн пайдa болды? (Тұқымнан.)
- Үшіншісуретте не бейнеленген? (Өсімдікгүлжарды.) 
-Сендер қaлaй ойлайсыңдaр, біріншісурет пен үшінші сурет 
aрасындa  қаншауaқыт өтті? (Бір айға жуық.) 
-Уақытты  тоқтатып  қоюға болa мa? (Жоқ.) 
-“Егер уақыт тоқтап қалса, онда...” — ....(өз ойын айтқызу)
ҚБ: «Әдемі сaғaт» әдісі арқылы бір-бірін бағалайды.
- «өте жақсы»
- «жақсы»
- «әлі де толықтырулар керек»
Қорытынды:Уақыт көзге көрінбейді, қолға ұсталмайды.. Ол 
өткен шақтан болашаққа жылжиды. Барлық өзгерістер уақыт 
аралығында болады.
Сергіту сәті:
(видеоролик) Тик-Так
ІІІ  тапсырма (О.Т)  Қорытынды тәсілі бойынша 
сараланған зерттеу жұмысы  
1-топ:Уақыттың өлшем бірліктерін ең кішісінен бастап өсу 
ретімен нөмірлеңіз.Олардың қайсысы сағаттың көмегімен 
анықталады?Қайсысы күнтізбенің көмегімен анықталады?
Сызық арқылы косыңыз.
ҚБ «Смайлик»әдісі арқылы топтық бағалау.
Мұғалім өзі оқушылардың жауаптарын мүмкіндігінше тыңдап 
өтеді. Кейбір оқушыларды алған смайликтеріне қарап 
бағалады.
2-топ: Құмасағат арқылы өздерінің оқу шапшаңдықтарын 
тексеру,жазу.(Топ басшысы жазып отырады)
ҚБ. Топтық бағалау «Білезік» әдісі .
Сұраққа жалаң сөзбен жауап берсе – қызыл білезік
Сұраққа толық жауап берсе – сары білезік
Ойлануды қажет ететін сұраққа жауап берсе –жасыл білезік 
тағылады
3-топ: Электронды сағат арқылы белгілі уақытта неше шар 
үрлегенін тексереді.(Шапшаңдықтарын және өкпе 
тыныстарын тексеру,байқау)
« Бағдаршам»әдісі арқылы топтық бағалау
Бәрін түсіндім /жасыл түс/
-Сұрағым бар ?  /сары түс/
-түсінбедім, қиын болды /қызыл/
(О.Т) 3 тапсырма «Кім жылдам?» әдісі 
Зерттеу барысында  оқушылар сағаттың көмегімен уақытты 
дәл қалай анықтауға болатынына көз жеткізеді.
Әр топтан бір-бір оқушыдан  таңдалынып алынады. Жүгіріп 
өткен оқушының уақытын басқа оқушылар белгілеп, жазып 
тұрады. Эксперимент аяқталғаннан кейін, сағаттың қай 
түрімен уақытты анықтаған дұрыс екеніне қорытынды 
жасайды.
Ортақ сұрақ: Жүгіріп өткен уақытты құмсағаттың көмегімен 
анықтауға бола ма?
(ӨЖ)
Кеш — ертеОқушылар  суреттерді  мұқият қарайды.
- Ағaш  бас кезінде қандай болды? 
-Содан кейін қандай болды?
- Ол бірден үлкен болып өсті ме?
- Қалай өсті?”
Оқушылар суреттерді дұрыс ретімен орналастырып нөмірлеп, 
бояйды.
ҚБ: «Жұлдызша» арқылы мұғалімнің бағалауы.
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Қалыптастырушы бағалауға арналған тапсырма 
Бағалау критерийі: 
1.Уақытты өлшеу құралдарын біледі.
2.Уақытты өлшеу құралдарына қатысты өлшем бірліктерін 
ажыратады.
(Ө.)Тапсырма: 
Суреттен уақытты өлшеу құралдарын тауып, белгілеңіз. 
Дескриптоp
1.Оқушы  құмсағатты  белгілейді.
2.Оқушы  секундомерді белгілейді.
3.Оқушы  жар  сағатты белгілейді.
4.Оқушы  күнтізбені белгілейді.
2-тапсырма
Бағалау критерийі: 
1.Уақыт өлшем бірліктерін өсу реті бойынша біледі.
2.Уақытты өлшеу құралдарының маңыздылығын біледі.
Тапсырма.Уақыттың өлшем бірліктерін ең кішісінен бастап 
өсу ретімен нөмірлеңіз. Олардың қайсысы сағаттың көмегімен 
анықталады? Қайсысы күнтізбенің көмегімен анықталады? 
Сызық арқылы қосыңыз.
ТәулікЖыл Ай Сағат
Секунд Минут Апта
Дескриптор: 
1.Оқушы  уақыт өлшем бірліктерін өсу ретімен нөмірлейді; 
2.Сағаттың көмегімен анықталатын уақыт өлшем бірліктерін 
анықтайды;
3.Күнтізбенің көмегімен анықталатын уақыт өлшем 
бірліктерін анықтайды.
ҚБ: «Басбармақ» әдісі  арқылы бағалау

Сабақтың 
соңы 

 2 мин

Кері 
байланыс
              2 мин

Қорытынды. 
 «Ақиқат пен жалған» сұрақ-жауап әдісі
Біздің әрқайсысымыз уақытқа бағынамыз (ақиқат)
Әрқашан ереже сақтаймыз ба? (ақиқат)
Уақытты кері қайтаруға болады. (жалған)
Сағат-нақты уақытты анықтауға көмектеседі.(ақиқат)
Уақытты көзбен көруге,қолмен ұстауға болады.(жалған)
Рефлексия «Мен бүгін не түйдім?»
Дескриптор:
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Шымкент  қаласы №127 жалпы  орта білім  беретін  мектебі
Худайкулова Нұрхан  Абдисодиковна

Пән: Жаратылыстану
Ұзақ мерзімді жоспар бөлімі: 
Ортақ тақырып: 
Уақыт              Күні:            Сынып:  3 

Мектеп:   № 127 ЖОББМ
Мұғалімнің аты-жөні: Н.А.Худайкулова
Қатысқандар саны:  24
Қатыспағандар саны: 

Сабақ тақырыбы Электр энергиясын қайдан алады?

Осы сабақта қол жеткізілетін оқу 
мақсаттары (оқу бағдарламасына 
сілтеме)

3.5.5.1 электр энергиясы көздерін анықтау;

Сабақ мақсаттары Барлығы:  электр энергия  көздерін анықтайды.
Көпшілігі:  электр  энергиясын  тәжірибе  жасау  арқылы 
зерттейді.
Кейбірі: электр энергиясы көздерінің қауіпті және қауіпсіз 
жақтарын анықтап, түсіндіреді.

Бағалау критерийлері - электр энергиясының көздерін анықтайды.
- электр энергиясын алуды тәжірибе жасау арқылы зерттейді.
- электр энергиясы көздерінің қауіпті және қауіпсіз жақтарын 
түсіндіреді.

Тілдік мақсат Оқушылар 
электр энергиясының алу  көздерін біледі
Пәндік лексика мен терминология
электр энергиясының көздері
ток көздері
батарея, генаратор
Диалог/жазуға арналған пайдалы сөз тіркестерінің сериясы

Құндылықтарды дарыту Денсаулықты сақтауға, қоғамдық орындарда, көшеде өзін 
мәдениетті ұстауға, достық, адамгершілік қарым-қатынасқа 
тәрбиелеу.

Пәнаралық байланыстар Дүниетану
АКТ қолдану дағдылары Суреттер,слайд,интербелсенді тақта
Бастапқы білім Электр тогы қалай пайда болды?
Сабақтың барысы
Сабақтың жоспарланған кезеңдері Сабақтағы жоспарланған іс-әрекет 
Сабақтың басы 
4 минут

1.Ұйымдастыру кезеңі
Оқушылар суреттер арқылы топқа бөлінеді.
Үй тапсырмасын сұрау 
Электр сөзі  нені білдіреді?
Адам электр тогын қашан ойлап тапты?
Заттарды қандай әдістермен электрлендіруге болады?

Сабақтың ортасы 

5 минут

Ұжымдық жұмыс 
«Кім зерек» әдісі арқылы жүргізіледі.
Жедел жауап. Үйіңде қандай электр құралдары бар?
Олар жұмыс істеу үшін не керек?
Электр құралдары іске қосылу үшін не істеу керек?
Дескриптор 
- Үйдегі электр құралдарын анықтайды
- Үйдегі электр құралдарының қолданылуын түсіндіреді
- Электр құралдарының іске қосылуының ережесін 
түсіндіреді.
Топтық жұмыс «Джиксо» әдісі арқылы жүргізіледі.
Электр энергиясын қалай алады?
Кейбір құралдардың жұмыс істеуі үшін электр энергиясы 
қажет. Ол электр энергиясы көздерінен алынады. 
Адам электр энергиясының қандай көздерін пайдаланады?
Елімізде қандай электр энергиясы көздері бар?
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Олардың қайсысы сенің үйіңде бар?
Қандай құралдарда батареялар қолданылады?
Жел қуаты (жел генераторы) Күн қуаты (күн батареясы) Аққан 
су қуаты (су электр станциясы) Химиялық реакциялар қуаты 
(батарея) Табиғат құбылысы (найзағай) Тірі ағзалар (балықтар) 
Атом электр станциясы Заттардың электрлік зарядталуы
 1 топ  бтареялардағы электр энергиясы туралы айтады
2тo су электрстанциясы арқылы алынатынын түсіндіреді.
3топ күн батареялары күн сәулесі арқылы алынатын энергия 
туралы түсіндіреді.
4 топ жел генераторы арқылы алынатын энергия туралы 
айтады.
ҚБ « Екі жұлжыз , бір тілек» арқылы топтар бірін бірі 
бағалайды.
Дескриптор 
Электр энергиясының алу көздерін түрлерін анықтайды
Электр энергиясының қолданылу көздерін анықтайды
Екі күнделік  әдісі арқылы жұптық жұмыс . Зертте. Жеуге 
болатын батареяларды қалай жасауға болады? Қандай батарея 
энергияны көбірек береді? Сен  оны қалай білдің? 
Дескриптор 
- жеуге болатын батареяларды жасау тәсілдерін түсіндіреді
- көбірек энергия алынатын батареяларды анықтайды, 
түсіндіреді
Өзіндік жұмыс «Өз ойыңды айт» әдісі арқылы жүргізіледі.
Қауіпті және қауіпсіз.
Электр энергиясы көздері қандай зиян келтіреді? Электр 
көздерінің қайсысы қауіпсіз? Неліктен? Ойыңды түсіндір.

ҚБ «  шапалақ әдісі»
Дескриптор 
-электр энергиясыны қауіпті , қауіпсіздігін анықтайды
- электр көздерінің зияндығын анықтайды, түсіндіреді.
Ойлан тап әдісі арқылы ұжымдық жұмыс жүргізіледі.
Ескірген батареяларды не істеу керек?
Дескриптор 
Бір АА батареясы 20 шаршы метр жерді немесе 400 литр суды 
уландыратынын ескерсек, бұл белгінің болуы орынды. 
Ормандағы 20 шаршы метр жер екі ағаш, екі көртышқан, бір 
кірпінің немесе бірнеше мың жауынқұртының мекені. 
Сіздің қоқысқа тастаған батарейкаңыз өзіңізге кері әсерін 
тигізбейді десеңіз қателесесіз. Өйткені қоқыс тастайтын жерге 
түскен батарейканың сыртқы қабаты ыдырап, ішіндегі барлық 
улы заттар жерді, жер асты суларын, сол маңды мекен ететін 
өсімдік, жануарларды уландырады. Ол судың айналып келіп, 
сіздің ішетін күнделікті тостағаныңыздан шықпауына кепіл 
жоқ. Не уланған балық, не уланған сумен суарылған жеміс, 
көкөністің дастарханыңызда тұруы әбден мүмкін.
Дескриптор 
-  Ескірген батареяларды қолданбаудың ережесін түсіндіреді
- Ескірген батареяның зиянын түсіндіреді.

Сабақтың соңы 
5 минут

Кері байланыс 
 ҚБ «Бағдаршам».
 Үй тапсырма:  

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

Бағалау  –  оқушылардың  материалды  меңгеру  деңгейін 
қалай тексеруді жоспарлайсыз? 

Барлығы:   электр энергиясы көздерін 
анықтай алады
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Көпшілігі:   электр энергиясын тәжірибе 
жасау арқылы зерттейді
Кейбірі:  электр  энергиясы  көздерінің 
қауіпті  және  қауіпсіз  жақтарын  анықтап, 
түсінеді

Сабақ бойынша рефлексия

Сабақ  мақсаттары  /оқу  мақсаттары 
дұрыс  қойылған  ба?  Оқушылардың 
барлығы ОМ қол жеткізді ме? 
Жеткізбесе, неліктен? 
Сабақта саралау дұрыс жүргізілді ме? 
Сабақтың уақыттық кезеңдері
 сақталды ма? 
Сабақ жоспарынан қандай
 ауытқулар болды, неліктен? 

Бұл  бөлімді  сабақ  туралы  өз  пікіріңізді  білдіру  үшін  
пайдаланыңыз.  Өз  сабағыңыз  туралы  сол  жақ  бағанда  
берілген  сұрақтарға  жауап  беріңіз.  Сабақтың 
мақсат,міндеттері  орындалды.  Оқушылардың  барлығы   оқу 
мақсатына кол жеткізді. 
Дұрыс жүргізілді.
Сабақта  уақытты тиімді пайдаландым.
Сабақта ешқандай ауытқу болған жоқ.

Жалпы баға
Сабақтың жақсы өткен екі аспектісі (оқыту туралы да, оқу туралы да ойланыңыз)?
1.«Кім зерек» әдісі. Ұжымдық жұмыс.Жедел жауап.
2. «Екі күнделік»  әдісі арқылы көбірек энергия алынатын батареяларды анықтайды, түсіндіреді
Сабақты жақсартуға не ықпал ете алады (оқыту туралы да, оқу туралы да ойланыңыз)?
1. Тапсырманы орындауды зертеу
2. Әр тапсырма соңында қалыптастырушы бағалау жүргізу.
Сабақ барысында сынып туралы немесе жекелеген оқушылардың жетістік/қиындықтары туралы нені 
білдім, келесі сабақтарда неге көңіл бөлу қажет?
 Электр энергиясы көздерінің қауіпті және қауіпсіз жақтарын анықтап, түсінеді

Сабақ тақырыбы: Санды өрнектерді 
салыстыру.

Мектеп: №127 жалпы орта мектеп

Күні :  16.02.2017ж Мұғалімнің есімі: М.К.Ускенбаева
СЫНЫП: 1 «Г» Оқушы саны: 22 Қатыспағандар саны: 
Оқу мақсаты: 1.2.1.5 жақшасыз әріпті, санды өрнектерді салыстыру  Қосумен берілген өрнек 

мәндерін салыстыру мен өрнекті құрастыруды үйрету; 
сандар, шамалар және санды өрнектер арасындағы қатынасты анықтау дағдысын 
дамыту;
 салыстыру нәтижесін салыстыру белгілерінің көмегімен жазу, есептеу 
дағдыларын дамыту, сын тұрғысынан ойлау қабілетін дамыту.

Ресурстар: Әр топтағы оқушыға арналған:
маркерлер;
санды өрнектер жазылған парақшалар;
суреттер, тапсырмалер. АКТ

Тірек сөздер өрнектің мәні, значение уравнения ,  orguments.
Сабақтың мақсаты:
Барлық оқушылар:
Оқушылардың 
басым бөлігі:
Кейбір оқушылар:

Қосу  амалын түсінеді орындай алады.
Қосу амалын дұрыс орындап салыстырады.
Алған  білімін өмірде қолдана алады.

Сабаққа байланысты 
деректі материалдар

Сабаққа қатысты ескертпелер

Шаттық шеңбері

Оқушыларға өткенді 
еске түсіру.
-Бірлік сандарды ата?
- Сағат бізге не үшін 
қажет?

Шаттанып жүреміз жылы жүзбен.
Бізге келсін қуаныш нұры іздеген,
Шуақ толы жанымыз жүрегіміз.
Үлгі алсын көрген жұрт мына бізден
Шаттық шеңберін айттып болғансоң  төрт топқа бөлінеді.
Шаршы 
 Шеңбер
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-Бір сағатта неше минут 
бар?
-Бір минутта неше секунд 
бар?
-Бір тәулікте неше сағат 
бар?
-Бір күн бір түн неше 
сағат?
-Бір аптада неше күн бар?
-Бір айда ше?
-Бір жылда қанша ай бар?
-Ұзындықты немен 
өлшейміз?
масаны немен өлшейміз?
-Көлемді немен өлшейміз?
-15 сантиметрде қанша дм 
қанша см?
-22 ше?

Үшбұрыш     
  Бесбұрыш
Болып төрт топқа отырады.
Санды өрнектерді салыстырғанда, олардың сан мәндерін өзара салыстыру 
негізгі тәсіл болып табы лады. 
Кез келген екі санды өрнектің мәндері бірдей болса, олар өзара тең болады. Ал 
өрнек мәндері тең болмаса, мәндерінің не артық, не кем екенін анықтауға 
болады.
Хайуанаттар дүкенінде. Тапсырманы орындамас бұрын оқушылармен әңгіме 
жүргізіңіз. Хайуанат дүкені туралы не білетінін сұраңыз. Хайуанат дүкенін де 
жануарларға арналған қорек түрлері, торлар, аквариумдар, түрлі аксессуар 
сатылады.
Оқулықтағы суреттердің әрқайсысы бойынша санды өрнек құрастыруды 
ұсыныңыз. Құрастыр ған санды өрнектерді салыстыртыңыз. Тапсырманы 
орындауды топтық жұмыс ретінде ұйымдастырыңыз. Тапсырманы тез орындап 
болған оқушыларға “Хайуанат дүкеніне саяхат” тақырыбына сурет салып, 
тиісті өрнектер құрастырып, салыстыруды ұсыныңыз.
Жауабы:

шаршы : 3 + 4 = 2 + 5;
 шеңбер: 6 + 6 > 8 + 3;
үшбұрыш:4 + 4 < 2 + 8.

          Бесбұрыш: 3 + 4 = 2 + 5;
Шығарып көр. Оқушылар санды өрнектерді салыстырады. Тапсырманы жеке 
парақтарға жазып беремін. Тапсырманың орындалу жылдамдығы мен қатесіз 
орындалуын бағалаймын. Оқушылар тапсырманың орындалуын өзара 
бағалайды.
Жауабы:
шаршы: 18 + 1   13+7
             7 + 10    10 + 2
            50 + 40    40 + 50

шеңбер: 5 + 3     4 + 4
             16 + 2      14 + 5
             30 + 60    70 + 10
үшбұрыш:  2 + 0     0 + 5
                 18 + 1     0 + 19
                  20 + 80      90 + 10 
Бесбұрыш: 0+5          9+0
                  18+2        0+20
                  30+40      60+20
Сергіту сәтті «Геометриялық пішіндер туралы ән»
Орындап көр. Тапсырманы топпен орындатымын. Оқушылармен құпия 
шифрлар . Суреттердің көмегімен санды ақпараттың қалай шифрленетінін 
оқушылар суретке қарап табады.. Бірдей суреттерде бірдей сандар 
шифрленгенін байқайды.. Оқушыларға құпия шифрді шешіп, санды өрнектерді 
салыстыруды  топқа ұсынамын.
Жауабы:
а) 2 + 2 < 3 + 3;      ә) 3 + 5 > 2 + 5;  
б) 5 + 4 > 3 + 4;      в) 4 + 5 + 2 > 4 + 3 + 2.
Қосымша тапсырмалар
  Пәнаралық байланыс
Жаратылыстану. “Жануарлар” тарауы.
Қосымша тапсырмалар
Цифрды анықта. Оқушылар бірдей суреттерді бірдей цифрлармен ауыстырып, 
өз бетінше санды өрнектер құрастырады және салыстырады. Тапсырманың 
екінші бөлігінде оқушылар тиісті сандарды таңдайды.
Жұмыс дәптерәндегі тапсырмаларды орындау.
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  Бағалау критерийі:       
Білім алушы
 Берілген санды өрнектерді 
салыстырады. Қосу 
амалын дұрыс орындайды.

Дескриптор:             
       Білім алаушы
   -жақшасыз берілген санды өрнектерді салыстырады:
   -салыстыру таңбаларын дұрыс қояды:
- есептң мәнін дұрыс табады;

Бағалау Әр жауап берген балаға тәтті беріп сабақтың соңында санап қай топ көп тәтті 
жинағанын санаймын.
Екі жұлдыз біртілек арқылы бағалау

Алматинская область, город Талдыкорган Средняя школа-гимназия № 10 имени Ч.Валиханова 
Учитель математики и информатики Байоразова М.У.

Тема урока: Многогранники вокруг нас
Многогранник называетсяправильным, если:
- он выпуклый;
- все его грани являются равнымиправильными многоугольниками;
- в каждой еговершинесходится одинаковое число рёбер.
Список правильных многогранников

В трёхмерномевклидовом пространствесуществует всего пять правильных многогранников[1]:

Изображение
Правильный 

многогранник

Число 
сторон у 

грани

Число рёбер, 
примыкающих 

к вершине

Число 
вершин

Число 
рёбер

Число 
граней

Тип 
пространственно

й симметрии

Тетраэдр 3 3 4 6 4 Th

Октаэдр 3 4 6 12 8 Oh

Икосаэдр 3 5 12 30 20 Ih

Гексаэдр или 
куб

4 3 8 12 6 Oh

Додекаэдр 5 3 20 30 12 Ih

Название каждого многогранника происходит от греческого названия количества его граней и слова «грань».
Комбинаторные свойства

• Эйлеромбыла выведена формула, связывающая число вершин (В), граней (Г) и рёбер (Р) любого 
выпуклогомногогранника  простым соотношением:
В + Г = Р + 2.
 Отношение количества вершин правильного многогранника к количеству рёбер одной его грани равно 
отношению количества граней этого же многогранника к количеству рёбер, выходящих из одной его вершины. 
У тетраэдра это отношение равно 4:3, у гексаэдра и октаэдра — 2:1, а у додекаэдра и икосаэдра — 4:1.

 Правильный многогранник может быть комбинаторно описансимволом Шлефли{p,q}, где:
p— число сторон каждой грани;
q— число рёбер, сходящихся в каждой вершине.
Символы Шлефли для правильных многогранников приведены в следующей таблице:

Многогранник Вершины Рёбра Грани
Символ 
Шлефли

тетраэдр 4 6 4 {3, 3}

куб 8 12 6 {4, 3}

октаэдр 6 12 8 {3, 4}

икосаэдр 12 30 20 {3, 5}

додекаэдр 20 30 12 {5, 3}
Другой комбинаторной характеристикой многогранника, которую можно выразить через числаpиq, является 
общее количество вершин (В), рёбер (Р) и граней (Г). Поскольку любое ребро соединяет две вершины и лежит 
между двумя гранями, выполняются соотношения:

Из этих соотношений и формулы Эйлера можно получить следующие выражения для В, Р и Г:

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%BE%D0%B4%D0%B5%D0%BA%D0%B0%D1%8D%D0%B4%D1%80
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%BA%D0%BE%D1%81%D0%B0%D1%8D%D0%B4%D1%80
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%BA%D1%82%D0%B0%D1%8D%D0%B4%D1%80
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%83%D0%B1
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B5%D1%82%D1%80%D0%B0%D1%8D%D0%B4%D1%80
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B8%D0%BC%D0%B2%D0%BE%D0%BB_%D0%A8%D0%BB%D0%B5%D1%84%D0%BB%D0%B8
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B8%D0%BC%D0%B2%D0%BE%D0%BB_%D0%A8%D0%BB%D0%B5%D1%84%D0%BB%D0%B8
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B8%D0%BC%D0%B2%D0%BE%D0%BB_%D0%A8%D0%BB%D0%B5%D1%84%D0%BB%D0%B8
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AD%D0%B9%D0%BB%D0%B5%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0_%D1%85%D0%B0%D1%80%D0%B0%D0%BA%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D0%B8%D0%BA
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AD%D0%B9%D0%BB%D0%B5%D1%80,_%D0%9B%D0%B5%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D1%80%D0%B4
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%BE%D0%B4%D0%B5%D0%BA%D0%B0%D1%8D%D0%B4%D1%80
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%83%D0%B1_(%D0%B3%D0%B5%D0%BE%D0%BC%D0%B5%D1%82%D1%80%D0%B8%D1%8F)
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%83%D0%B1_(%D0%B3%D0%B5%D0%BE%D0%BC%D0%B5%D1%82%D1%80%D0%B8%D1%8F)
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%BA%D0%BE%D1%81%D0%B0%D1%8D%D0%B4%D1%80
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%BA%D1%82%D0%B0%D1%8D%D0%B4%D1%80
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B5%D1%82%D1%80%D0%B0%D1%8D%D0%B4%D1%80
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%95%D0%B2%D0%BA%D0%BB%D0%B8%D0%B4%D0%BE%D0%B2%D0%BE_%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B5%D1%80%D1%88%D0%B8%D0%BD%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BC%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE%D1%83%D0%B3%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B8%D0%BA
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Геометрические свойства

С каждым правильным многогранником связаны определённыеуглы, характеризующие его 
свойства.Двугранный уголмежду смежными гранями правильного многогранника {p, q} задаётся формулой:

Иногда удобнее пользоваться выражением черезтангенс:

Трёхмерным аналогом плоского угла являетсятелесный угол. Телесный угол Ω при вершине правильного 
многогранника выражается через двугранный угол между смежными гранями этого многогранника по 
формуле:

Многогранник
Двугранный 

угол
θ

Плоский 
угол 

между 
рёбрами 

при 
вершине

Угловой 
дефект (δ)

Телесный уголпри 
вершине (Ω)

Телесный угол, 
стягиваемый 

гранью

тетраэдр 70.53° 60°

куб 90° 1 90°

октаэдр 109.47° √2 60°, 90°

додекаэдр 116.57° 108°

икосаэдр 138.19° 60°, 108°
Различные углы правильных многогранников приведены в следующей таблице. Числовые значения телесных 
углов даны встерадианах. Константа–золотое сечение.
Радиусы, площади и объёмы[править|править исходный текст]
С каждым правильным многогранником связаны три концентрические сферы:
 Описанная сфера, проходящая через вершины многогранника;
 Срединная сфера, касающаяся каждого его ребра в середине;
 Вписанная сфера, касающаяся каждой его грани в её центре.
Радиусы описанной () и вписанной () сфер задаются формулами:

где θ - двугранный угол между смежными гранями многогранника. Радиус срединной сферы задаётся 
формулой:

где h - величина описанная выше, при определении двугранных углов (h = 4, 6, 6, 10 или 10). Отношения 
описанных радиусов к вписанным радиусам симметрично относительно p и q:

Площадь поверхностиS правильного многогранника {p, q} вычисляется, как площадь правильного p-угольника, 
умноженная на число граней Г:

Объёмправильного многогранника вычисляется, как умноженный на число граней объёмправильной пирамиды, 
основанием которой служит правильный p-угольник, а высотой — радиус вписанной сферы r:

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%B1%D1%8A%D1%91%D0%BC
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BB%D0%BE%D1%89%D0%B0%D0%B4%D1%8C_%D0%BF%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%80%D1%85%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8
http://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%9F%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BC%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D0%B8%D0%BA&action=edit&section=6
http://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%9F%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BC%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D0%B8%D0%BA&veaction=edit&section=6
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D1%82%D0%BE%D0%B5_%D1%81%D0%B5%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B0%D0%B4%D0%B8%D0%B0%D0%BD
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%BA%D0%BE%D1%81%D0%B0%D1%8D%D0%B4%D1%80
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%BE%D0%B4%D0%B5%D0%BA%D0%B0%D1%8D%D0%B4%D1%80
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%BA%D1%82%D0%B0%D1%8D%D0%B4%D1%80
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%83%D0%B1
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B5%D1%82%D1%80%D0%B0%D1%8D%D0%B4%D1%80
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D1%81%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D1%83%D0%B3%D0%BE%D0%BB
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B2%D1%83%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D1%83%D0%B3%D0%BE%D0%BB
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B2%D1%83%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D1%83%D0%B3%D0%BE%D0%BB
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D1%81%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D1%83%D0%B3%D0%BE%D0%BB
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B5%D0%BA%D0%B0%D1%80%D1%82
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B0%D0%BD%D0%B3%D0%B5%D0%BD%D1%81
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B2%D1%83%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D1%83%D0%B3%D0%BE%D0%BB
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D0%B3%D0%BE%D0%BB
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Приведённая таблица содержит список различных радиусов, площадей поверхностей и объёмов правильных 
многогранников. Значение длины ребра a в таблице приравнены к 2.

Многогранник
(a= 2)

Радиус 
вписанной 
сферы (r)

Радиус 
срединной 
сферы (ρ)

Радиус 
описанной 
сферы (R)

Площадь 
поверхности (S)

Объём 
(V)

тетраэдр

куб

октаэдр

додекаэдр

икосаэдр

Константы φ и ξ задаются выражениями

Среди правильных многогранников как додекаэдр, так и икосаэдр представляют собой лучшее приближение к 
сфере. Икосаэдр имеет наибольшее число граней, наибольший двугранный угол и плотнее всего прижимается к 
своей вписанной сфере. С другой стороны, додекаэдр имеет наименьший угловой дефект, наибольший 
телесный угол при вершине и максимально заполняет свою описанную сферу.
История[править|править исходный текст]

Правильные многогранники известны с древнейших времён. Их орнаментные модели можно найти нарезных 
каменных шарах, созданных в период позднегонеолита, вШотландии, как минимум за 1000 лет до Платона. В 
костях, которыми люди играли на заре цивилизации, уже угадываются формы правильных многогранников.
В значительной мере правильные многогранники были изученыдревними греками. Некоторые источники 
(такие какПрокл Диадох) приписывают честь их открытияПифагору. Другие утверждают, что ему были 
знакомы только тетраэдр, куб и додекаэдр, а честь открытия октаэдра и икосаэдра принадлежитТеэтету 
Афинскому, современнику Платона. В любом случае, Теэтет дал математическое описание всем пяти 
правильным многогранникам и первое известное доказательство того, что их ровно пять.
Правильные многогранники характерны для философииПлатона, в честь которого и получили название 
«платоновы тела». Платон писал о них в своём трактатеТимей(360г дон.э.), где сопоставил каждую из четырёх 
стихий (землю, воздух, воду и огонь) определённому правильному многограннику. Земля сопоставлялась кубу, 
воздух— октаэдру, вода— икосаэдру, а огонь— тетраэдру. Для возникновения данных ассоциаций были 
следующие причины: жар огня ощущается чётко и остро (как маленькие тетраэдры); воздух состоит из 
октаэдров: его мельчайшие компоненты настолько гладкие, что их с трудом можно почувствовать; вода 
выливается, если её взять в руку, как будто она сделана из множества маленьких шариков (к которым ближе 
всего икосаэдры); в противоположность воде, совершенно непохожие на шар кубики составляют землю, что 
служит причиной тому, что земля рассыпается в руках, в противоположность плавному току воды. По поводу 
пятого элемента, додекаэдра, Платон сделал смутное замечание: «…его бог определил для Вселенной и 
прибегнул к нему в качестве образца».Аристотельдобавил пятый элемент— эфир и постулировал, что небеса 
сделаны из этого элемента, но он не сопоставлял его платоновскому пятому элементу.
Евклиддал полное математическое описание правильных многогранников в последней, XIII книгеНачал. 
Предложения 13—17 этой книги описывают структуру тетраэдра, октаэдра, куба, икосаэдра и додекаэдра в 
данном порядке. Для каждого многогранника Евклид нашёл отношение диаметра описанной сферы к длине 
ребра. В 18-м предложении утверждается, что не существует других правильных многогранников. Андреас 
Шпейзер отстаивал точку зрения, что построение пяти правильных многогранников является главной целью 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B0%D1%87%D0%B0%D0%BB%D0%B0_%D0%95%D0%B2%D0%BA%D0%BB%D0%B8%D0%B4%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%95%D0%B2%D0%BA%D0%BB%D0%B8%D0%B4
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D1%80%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B8%D0%BC%D0%B5%D0%B9_(%D0%9F%D0%BB%D0%B0%D1%82%D0%BE%D0%BD)
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BB%D0%B0%D1%82%D0%BE%D0%BD
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B5%D1%8D%D1%82%D0%B5%D1%82_%D0%90%D1%84%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B5%D1%8D%D1%82%D0%B5%D1%82_%D0%90%D1%84%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B8%D1%84%D0%B0%D0%B3%D0%BE%D1%80
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%BE%D0%BA%D0%BB_%D0%94%D0%B8%D0%B0%D0%B4%D0%BE%D1%85
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D1%80%D0%B5%D0%B2%D0%BD%D1%8F%D1%8F_%D0%93%D1%80%D0%B5%D1%86%D0%B8%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A8%D0%BE%D1%82%D0%BB%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D0%B8%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B5%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D1%82
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B5%D0%B7%D0%BD%D1%8B%D0%B5_%D0%BA%D0%B0%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B5_%D1%88%D0%B0%D1%80%D1%8B
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B5%D0%B7%D0%BD%D1%8B%D0%B5_%D0%BA%D0%B0%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B5_%D1%88%D0%B0%D1%80%D1%8B
http://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%9F%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BC%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D0%B8%D0%BA&action=edit&section=7
http://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%9F%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BC%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D0%B8%D0%BA&veaction=edit&section=7
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%BA%D0%BE%D1%81%D0%B0%D1%8D%D0%B4%D1%80
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%BE%D0%B4%D0%B5%D0%BA%D0%B0%D1%8D%D0%B4%D1%80
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%BA%D1%82%D0%B0%D1%8D%D0%B4%D1%80
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%83%D0%B1
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B5%D1%82%D1%80%D0%B0%D1%8D%D0%B4%D1%80
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дедуктивной системы геометрии в том виде, как та была создана греками и канонизирована в «Началах» 
Евклида[2]. Большое количество информации XIII книги «Начал», возможно, взято из трудов Теэтета.
В XVI веке немецкий астрономИоганн Кеплерпытался найти связь между пятью известными на тот момент 
планетамиСолнечной системы(исключая Землю) и правильными многогранниками. В «Тайне мира», 
опубликованной в 1596 году, Кеплер изложил свою модель Солнечной системы. В ней пять правильных 
многогранников помещались один в другой и разделялись серией вписанных и описанных сфер. Каждая из 
шести сфер соответствовала одной из планет (Меркурию,Венере,Земле,Марсу,ЮпитеруиСатурну). 
Многогранники были расположены в следующем порядке (от внутреннего к внешнему): октаэдр, за ним 
икосаэдр, додекаэдр, тетраэдр и, наконец, куб. Таким образом, структура Солнечной системы и отношения 
расстояний между планетами определялись правильными многогранниками. Позже от оригинальной идеи 
Кеплера пришлось отказаться, но результатом его поисков стало открытие двух законов орбитальной динамики
—законов Кеплера,— изменивших курс физики и астрономии, а также правильных звёздчатых многогранников 
(тел Кеплера-Пуансо).
В большихразмерностях[править|править исходный текст]

Основная статья:Правильные многомерные многогранники
Всего существует 6правильных четырёхмерных многогранников:
Во всех пространствах размерностиn> 4 существует только 3 типа правильных многогранников:n-
мерныйсимплекс,n-мерный октаэдр иn-мерный куб (гиперкуб).

* * * * * * * *
Қысқа мерзімді жоспар

Сынып: 1                              Күні:  
Пән:  Жаратылыстану
Ұзақ мерзімі жоспар бөлімі:   
Ортақ тақырып: Жанды Табиғат
Бөлімше: 2.1. Өсімдіктер       

Мектеп: БҚО Орал қаласы,
А.Тайманов атындағы №34 мектеп-гимназиясы
Мұғалімнің аты-жөні: Лукпанова Лайлим Сериковна
Қатысқандар  саны:
Қатыспағандар саны:

Сабақтың 
тақырыбы:

Өсімдік бөліктері

Оқу мақсаты 1.2.1.2Өсімдіктердің негізгі бөліктерін ажырату.

Сабақ мақсаттары - өсімдіктердің негізгі бөліктерін (тамыр, сабақ, жапырақ, гүл, жеміс) ажыратады;
-  өсімдік бөліктерінің қызметін ажыратып, топтастырады.
-  өсімдік бөліктерін зерттеп,тәжірибе жүргізеді.

Бағалау 
критерийлері

Өсімдіктердің негізгі бөліктерін ажыратады.

Тілдік мақсаттар Пәнге тән лексика мен терминология:
-Тірі табиға; өсімдіктің негізгі бөліктері;тамыр;сабақ;жапырақ; 
-тұқым; -жеміс.
Диалог пен жазу үшін пайдалы сөздер мен тіркестер:
Өсімдік қандай бөліктерден тұрады?
Өсімдік  бөліктерінің атқаратын қызметі қандай?

Құндылықтарды 
дарыту

Ынтымақтастық құндылығын дарыту 
 топпен, жұппен жұмыстанғанда жүзеге асады.
Құрмет құндылығы жұптық жұмыста бірін-бірі тыңдауда көрінеді. 
Азаматтық жауапершілік -Табиғатты сүюге, қорғауға, өсімдіктерді күтуге, оны 
өсіруге тәрбиелеу.

Пәнаралық 
байланыстар

Математика- Өсімдіктің биіктігін салыстырады.

Бастапқы білім  Өсімдіктер тірі ағзалар
Өсімдіктердің қандай түрлері болады?

Сабақ барысы

Сабақтың жоспарланған 
кезеңдері

Сабақта жоспарланған іс-әрекет

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B8%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%BA%D1%83%D0%B1
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B8%D0%BC%D0%BF%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B5_%D1%87%D0%B5%D1%82%D1%8B%D1%80%D1%91%D1%85%D0%BC%D0%B5%D1%80%D0%BD%D1%8B%D0%B5_%D0%BC%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%B8
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B5_%D0%BC%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE%D0%BC%D0%B5%D1%80%D0%BD%D1%8B%D0%B5_%D0%BC%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%B8
http://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%9F%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BC%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D0%B8%D0%BA&action=edit&section=8
http://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%9F%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BC%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D0%B8%D0%BA&veaction=edit&section=8
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B0%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D1%8B_%D0%9A%D0%B5%D0%BF%D0%BB%D0%B5%D1%80%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B0%D1%82%D1%83%D1%80%D0%BD_(%D0%BF%D0%BB%D0%B0%D0%BD%D0%B5%D1%82%D0%B0)
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AE%D0%BF%D0%B8%D1%82%D0%B5%D1%80_(%D0%BF%D0%BB%D0%B0%D0%BD%D0%B5%D1%82%D0%B0)
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B0%D1%80%D1%81_(%D0%BF%D0%BB%D0%B0%D0%BD%D0%B5%D1%82%D0%B0)
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B5%D0%BC%D0%BB%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B5%D0%BD%D0%B5%D1%80%D0%B0_(%D0%BF%D0%BB%D0%B0%D0%BD%D0%B5%D1%82%D0%B0)
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B5%D1%80%D0%BA%D1%83%D1%80%D0%B8%D0%B9_(%D0%BF%D0%BB%D0%B0%D0%BD%D0%B5%D1%82%D0%B0)
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BE%D0%BB%D0%BD%D0%B5%D1%87%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D1%81%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BC%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%BE%D0%B3%D0%B0%D0%BD%D0%BD_%D0%9A%D0%B5%D0%BF%D0%BB%D0%B5%D1%80
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Сабақтың басы:
2 минут

Ширату әдісі: «Гүл шоғы»
Оқушыларды ортаға шақырып,шаттық  шеңберін  құрып, Бүгінгі күнімізге жылы 
жүрекпен сәттілік тілей отырып гүл шоқтарын ұсынамыз.
    
 
Ұсынылған гүл түстеріне байланысты «Ақ гүлдер», «қызыл гүлдер», «сары 
гүлдер», «күлгін гүлдер» деп топтарға бөлінеміз.
Сабақтың мақсатын хабарлау:  Бүгінгі сабақта 
Өсімдіктердің негізгі бөліктерін ажыратуды үйренеміз.

Сабақтың ортасы
7 минут

15 минут

2 минут

5 минут

(С)Диалог және қолдау тәсілі
Оқушыларды ортаға шақырып, топ бойынша өздерін өсімдіктер рөлінде 
елестетулерін сұраймын.Оқушылар қолдарын жоғары көтеріп, саусақтарының 
арасын ашады.
-Оқушылар сіздер қандай өсімдікті бейнеледіңдер?(ағашты,гүлді)
-Өсімдік қандай бөліктері бар?(тұқым,сабақ,жапырақ,гүл,жеміс)
-Ендеше оқушылар топ бойынша өсімдік бөліктерінің қызметін анықтайық.
Дескриптор:
-Өсімдік бөліктерін бейнеледі.
-Өсімдік бөліктерін атады.
- өсімдік бөліктерінің қызметін айтты.
ҚБ: Өзара бағалау
Әр топ бірін бірі бағалайды.
Оқулықпен жұмыс
(Т ) Тапсырма бойынша саралау.
Қолдауды көп қажет ететін оқушыларға "Достық кеңес" әдісі бойынша 
тапсырма:
-  Жұптасып өсімдік бөліктерінің атауларын сәйкестендір.
Дескриптор:
- Оқушылар өсімдік бөліктерінің атауларын сәйкестендіреді. 
Қолдауды қажет етпейтін оқушыларға «Өсімдік бөліктерін дұрыс 
орналастыру» әдісі бойынша тапсырма 
- Өсімдік бөліктерінен  өсімдік сұлбасын құрастыр.
Дескриптор:
-өсімдік бөліктерінен өсімдіктің сұлбасын құрастырады
-суретке қарап бір-бірін тексереді, бағалайды.
Қабілеті жоғары оқушыларға  
 «Жас зерттеуші» әдісі бойынша зерттеу жұмысы жүргізіледі. (Т)
Оқушылар сынып бөлмесіндегі гүлдердің құрылымын зерттеу, атауын табу. 
Тапсырма:-  Гүлдің құрылымын зерттеп, атауын тап .

Гүлдің аты Жапырағы 
ұзындығы

Сабағының 
ұзындығы

Биіктігі Гүлі

Дескриптор:
-Оқушылар гүлдердің құрылымын зерттейді, атауын іздеп табады .
ҚБ : «Жемістер»әдісімен бағалау.
Жауап берген оқушыларға «Жарайсың», «Жақсы», «Мақсатқа ұмтыл!» 
сөздеріне сәйкес жемістермен бағалау.
Жарайсың!Жақсы!Мақсатқа ұмтыл!
Сергіту сәті: «Ағаштар»
Әуенмен би билейді.
Қалыптастырушы бағалауға арналған тапсырма

«Сипаттау»әдісі
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Бағалау критерийі
Оқушылар шырынды жемістің және құрғақ жемістің тұқымдарын салыстырады. 
Тапсырма: Оқушылар шырынды жемістің және құрғақ жемістің тұқымдарын 
салыстырып,айырмашылықтарын тап.
Дескриптор:
-шырынды жемістің және құрғақ жемістің тұқымдарын салыстырады.
- айырмашылықтарын анықтайды

Сабақтың соңы

7 минут

2  минут

Саралау – оқушыларға 
көбірек қолдау көрсетуді 
қалай жоспарлайсыз? 

Қабілеті жоғары 
оқушыларға қандай 
тапсырмалар қоюды 
жоспарлап отырсыз? 
Тапсырма бойынша 
саралау.
 
Қолдауды көп қажет 
ететін оқушыларға:
"Достық кеңес" әдісі

 «Тапсырмалар конверті» ойыны
Әрбір топқа әр түрлі деңгейдегі сұрақтар беріледі. 
1-сұрақ
- Өсімдік қандай бөліктерден тұрады?
Дескриптор:
-Оқушылар өсімдік бөліктерін атайды.(тамыр,сабақ,жапырақ,гүл,жеміс,тұқым)
2-сұрақ   
- Өсімдік бөліктерінің атауларын жаз.
Дескриптор:
-Оқушылар өсімдік бөліктерінің атауларын жазады.
3- сұрақ
-Әр жемістің атауын сәйкес суретпен байланыстырып сыз.
Дескриптор:
-Оқушылар әр жемістің атауын сәйкес суретпен байланыстырады.
4-сұрақ
-Берілген тұқымдар қай жемістікі екенін анықта.
Дескриптор:
-Оқушылар берілген тұқымдар қай жемістікі екенін анықтайды.
ҚБ:   «Бағалау парақшасы» арқылы бағалау.
Оқушылар «Бағалау парақшасы» арқылы бағалайды.
Рефлекция: « Үйеңкі жапырағы» әдісі
Оқушылар бүгінгі сабақтан алған әсерлерін үйеңкі жапырақтары арқылы 
көрсетеді.
Бағалау – оқушылардың материалды меңгеру деңгейін 
1.Топ бойынша өсімдік бөліктерінің қызметін анықтайды оқушылар бірін бірі 
өзара бағалайды.
Тексеру жоспарыңыз?

Қолдауды қажет етпейтін 
оқушыларға: «Өсімдік бөліктерін 
дұрыс орналастыру» (Т)
Тапсырма:
- Өсімдіктердің дайын бөліктерінен  
өсімдік сұлбасын құрастыр.
Қабілеті жоғары оқушыларға:  
 «Жас зерттеуші» (Т)

2.  Тапсырма бойынша саралау. 
«Жемістер»әдісімен бағалау.
Жауап берген оқушыларға «Жарайсың», «Жақсы», «Мақсатқа 
ұмтыл!» сөздеріне сәйкес жемістермен бағалау.

3. «Тапсырмалар конверті» ойыны «Бағалау парақшасы» арқылы 
бағалайды.
Рефлекция: « Үйеңкі жапырағы» әдісі

Қостанай облысы, Амангелді ауданы, Үрпек ауылы, Эстетикалық бағыттағы
Жаңа ауыл жалпы білім беретін орта мектебінің қазақ тілі және

 әдебиеті пәні мұғалімі Жанділдина Нұрлыгүл Жәнібекқызы

Қысқа мерзімді сабақ жоспары

Қазақ әдебиеті.
Сабақ: Н. Айтұлы «Бәйтерек» поэмасы

Мектеп: «Эстетикалық бағыттағы Жаңа ауыл жалпы білім 
беретін орта мектебі» КММ.

Күні:19.04.2019. Мұғалімнің аты жөні: Жандильдина Нурлыгул Жанибековна
Сынып:9 - сынып Қатысқандар:15
Осы сабақ 
арқылы жүзеге 
асатын оқу 
мақсаттары:

9.1.3.1 көркем шығарманың идеясына сай кейіпкерлер жүйесін анықтау;
9.2.4.1 автор стиліне сүйене отырып, шығармашылық жұмыс жазу.

Бағалау Поэманың идеясынасай кейіпкерлер образын аша алады;
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критерий Автор стилін анықтай алады;

Автор стиліне сай шығармашылық жұмыс жазады.
Ойлау 
деңгейлерінің 
дағдысы

Талдау, жинақтау, бағалау.

Сабақ 
мақсаттары:

Барлық оқушылар орындай алады:
Поэманың тақырыбы мен идеясын анықтайды, шығармашылық жұмыс жаза алады.
Оқушылардың көпшілігі орындай алады:
Шығармадағы кейіпкер бейнесін ашады, автор стиліне сәйкес шығармашылық жұмыс 
жазады.
Кейбір оқушылар орындай алады:
Автор стиліне сәйкес шығармашылық жұмыс жазуда  өз көзқарастарын білдіреді.

Тілдік мақсат Оқушылар орындай алады:шығармашылық жұмыста кейіпкер бейнесін ашуда 
автордың тілдік-стильдік ерекшеліктерін  қолдана алады.
Пәнге қатысты сөздік қор мен терминдер:
Тәуелсіздік, Елбасы, Астана, Бәйтерек монументі, алтын діңгек.
Шығармашылық жұмыс  жазуға арналған пайдалы тіркестер:
Болашаққа тамыр жайған, байтақ ел, еңсесі елдігімнің биіктеген, Тәуелсіз Президентің  
атқа қонды , Сарыарқа-айқастардың сахнасы,  саңқ етті Алатаудың мұзбалағы.
Талқылауға арналған сұрақтар:
4. Шығарманың кейіпкерлер бейнесін сомдаудағы ақынның мақсаты қандай?.           
5. Шығармадағы автор стилін анықтауда қандай қиындықтар кездесті?

Құндылықтарға 
баулу

Қазақстандық патриотизм мен азаматтық жауапкершілікке баулу.

Пәнаралық 
байланыс

Қазақстан тарихы

Алдыңғы оқу: Несіпбек Айтұлы «Бәйтерек» поэмасы.
Жоспар
Жоспарланған 
уақыт

Жоспарланған жаттығу түрлері Бағалау түрлері

Басы:

(5 минут)

Сабақтың барысы:
І. Ұйымдастыру кезеңі:
Сынып оқушылары түгенделеді.
Топқа бөлу:«Пазл» әдісі арқылы 
1 топ «Семсер»
ІІ топ «Діңгек»
ІІІ топ «Бәйтерек»
Осы сөздердің мағынасын анықтау.
Үй тапсырмасы.
 «Миға  шабуыл» әдісі.
Талқылау сұрақтары:
1.«Бәйтерек» сөзінің мағынасын қалай түсінесің?
2.Лирикалық кейіпкер кім?
3.Поэманың «Бәйтерек» деп аталу себебі не?
Оқу  мақсаты, бағалау критерийлері таныстырылады.

ҚБ. Бас бармақ әдісі 
арқылы бағалау.
Ауызша кері байланыс.
(Өткен тақырыпқа 
байланысты 
сұрақтарыңыз бар ма?)

Ортасы:
( 30 минут)
10 минут

(8 минут)

І  тапсырма:
ТЖ. Бөлімдер бойынша шығарманың кейіпкерлер бейнесін 
сомдаудағы шығарманың тақырыбы менидеясын   
анықтайды.                                                                                     
«Фишбоун»   әдісі.
1 – топқа – 1-5 бөлімдер.
2 – топқа – 6-8 бөлімдер.
3-топ- 9-10 бөлімдер.
Дескриптор:
1.Әр бөлімнің кейіпкерлерін анықтайды;
2.Кейіпкерлердің образдарын сипаттайды ;
3.Мәтіннің негізгі идеясын тұжырымдайды.
ІІ тапсырма.
ЖЖ. Берілген үлгі  кесте тапсырмаларын таңдау  
бойынша автор стилін анықтайды. 

ҚБ: Екі жұлдыз, бір тілек.

ҚБ:
бағалау парағы.
Кері байланыс:
Шығармадағы автор 
стилін анықтауда қандай 
қиындықтар кездесті?
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(12 минут)

1-кесте. «Сатылай кешенді талдау» әдісі.
Шарты: әдіс арқылы ақын стилін анықтайды.Дескриптор:
- Шығарма стилін, жанрын анықтайды;
- Көркемдік әдісіне талдау жасайды;
- Ақынның сөздік қорын талдайды.
2-кесте. «Әдебиеттік лото» әдісі.
Шарты: әдіс арқылы образ сомдаудағы автордың сөз 
қолданыстарын анықтайды.
Дескриптор:
- Кестедегі тірек сөздердің мағынасын түсінеді.
- Көркемдегіш құралдар арқылы автор стилін  анықтайды. 
3-тапсырма.   Ж.Ж. 
Еркін жазу стратегиясы бойынша автор стиліне сәйкес 
тірек сөздерді қолданып өлең,  хат,  презентация жасау. 
Үздік жұмыстар топта анықталып,«Автор орындығында» 
үздік шыққан шығармашылық жұмысты оқиды.
Тақырыбы:«Елін сүйген Елбасы»
Тірек сөздер:Армысың, Азаттығым, қыран қанат...,азаттық 
аясында,  сан ғасырлық ғұмыр, елдігін сақтай алмас енжар 
халық.
Тәуелсіз Президентің атқа қонды, , Сарыарқа-айқастардың 
сахнасы,  саңқ етті Алатаудың мұзбалағы, дос сүйсінер, 
дұшпан күйінер, Астана ел тірегі, үш жаққа бұра тартса, 
ұшпаққа кім шығарар ертең елді, Нұрсұлтан – арқа тірек, 
алтын діңгек.
Дескриптор:
- Автор стиліне сәйкес шығармашылық жұмыс  жаза алады.
- Нақты тақырып бойынша тілдік бірліктерді қолданады.
- Өз көзқарасын жақтайтындай етіп, оқырманды сендіре 
алады.

ҚБ:
«Мадақтау сэндвичі» 
әдісі.

Ауызша кері байланыс:
 Өлең жолдарымен 
қорытындылау.
Самсаған қара орманым-
байтақ елім,
Сынға сап сан жақсыны 
байқап едің.
Еңсесін елдігіңнің 
биіктеткен, Ортаңда 
бойлап өскен Бәйтерегің!

Соңы:
(5 минут)

«Рефлексия пирамидасы» арқылы сабақ қорытындылау.
Есте сақтау керек маңызды бір нәрсе
Сіз көбірек білгіңіз келетін екі нәрсе
Сіз бұған дейін білген  үш нәрсе
Сіз үйренген төрт нәрсе

Қосымша ақпарат
Саралау-оқушыға мейлінше қолдау көрсетуді қалай 
жоспарлайсыз? Қабілетті оқушыға тапсырманы қалай 
түрлендіресіз?

Бағалау-оқушы білімін 
тексеруді қалай жоспарлайсыз?

Бірлесе отырып мағлұматтар талданып, ортақ пікірге келіп 
жинақталады, жеке жұмыс арқылы дараланады. 
Топтық жұмыстарды,  бір-бірін оқыту, талдау, ортақ шешімге келу,  
кері байланыс әдістерді түрлендіру арқылы қосымша көмек қажет 
ететін оқушыларды  оқу үдерісіне қосамын.
Жеке жұмыстарды қарқынды әдістер арқылы дамыта отырып, қабілеті 
жоғары оқушылардың шығармашылығын шыңдау, даралауды оқу 
үдерісіне қосамын.
Сабақ мақсатына жетуде бірінші топтық жұмыстарда  көлемді 
мәліметтерді  талдатып, ойларын бір арнаға жинақтап,  оқушылардың 
өздігімен игеруге және бірін-бірі оқытуға, үйретуге бағытталған тиімді 
тәсіл арқылы белсенді орта тудырамын. Бір-бірінің білімін толықтыра 
отырып, бағалауын дамытады, оқуға деген жауапкершілігі артады. 
Поэма мазмұнымен жұмыс жасай отырып,бөлімдер бойынша 
шығарманың кейіпкерлер бейнесін сомдаудағы ақынның 
мақсатын«Фишбоун»   әдісі арқылайқындайды. 
Екіншіде жұптық жұмыс арқылы оқушылар таңдау бойынша алынған 
тапсырмаларды орындай отырып, өз қажеттіліктеріне байланысты 
жұмыстар жасайды. Оқушылар алдына екі түрлі тапсырма (біреуінде 
жеңілдетілген, екіншісінде әдебиеттік теорияны қажет ететін)беріледі. 
Және бір-бірін тексеру парағы арқылы тексере отырып, білімдерін 
толықтырады. 

1.Оқушылардың  оқу мақсатына 
жетуінанықтау үшін бағалау 
критерийлері мен дискрипторлар 
құрылды.
2. «Бас бармақ» , 
«Екі жұлдыз, бір тілек», 
«Мадақтау сэндвичі» 
әдістері мен арқылы 
оқушылардың бір-бірін бағалау, 
білімдерін толықтыру, 
ұсыныстары арқылы оқуды 
жетілдіру көзделген. 
«Сатылай кешенді талдау» әдісі 
мен  «Әдебиеттік лото» әдісі 
арқылы анықталған мәліметтерді 
жұптар бір-бірін  бағалау 
парақтары арқылы тексереді, 
толықтырады, түзетеді, 
жетілдіреді. Түзете отырып білім 
олқылықтары толтырылады,  
дамытылады



----- «БІЛІМ ЖОЛЫ НҰРЛЫ ЖОЛ» Республикалық журнал – 19 қазан 2019 ж | № 01 (01) -----                                  74 бет
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Үшіші де«Еркін жазу» стратегиясы бойынша автор стиліне сәйкес 
тірек сөздерді қолданып өлең,  хат,  презентация жасау арқылы әр 
оқушының мүмкіндіктеріне, шығармашылықтарына қолдау  
туғызылды. 
Үздік жұмыстар топта анықталып «Мадақтау сэндвичі» әдісі арқылы 
комментарий, сындарлы сын, жақсарту жолдары айтылды. Кейбір 
оқушылар басқаларына қарағанда жылдам, жақсы жұмыс істейді. 
«Автор орындығында» үздік шыққан шығармашылық жұмыстар 
оқылды.

3.Оқытудың әр кезеңінде табыс 
баспалдағына жетелеу ашық 
сұрақтары қойыла отырып, оқуға  
қолдаулар кері байланыстар 
жасалады.

Рефлексия
Сабақтық мақсаттары 
мен оқу міндеттері 
орындалды ма?
Бүгін оқушылар не 
үйренді? 
Сабақ қалай өтті,қандай 
деңгейде өтті?
Жоспарланған саралау 
жақсы іске асты ма? 
(тапсырмалар сәйкес 
болды ма?)
Уақытты қалай 
пайдаландым?
Жоспарыма қандай 
нәрсе енгіздім және  
неге?

Сабақтағы оқу мақсаттары мен міндеттері орындалды. Поэманың идеясына сай 
кейіпкерлер образын аша алды. Автор стилін анықтау мақсатында көркемдегіш 
құралдар, ақынның сөз қолданыстарымен жұмыс жасай отырып, ақын стилін 
ажыратты. Автор стиліне сай шығармашылық жұмыс жазды.
Бірлесе отырып жинақтау, шешу, жұптаса отырып, бірін-бір толықтыру, түзету,  
жекелей отырып жинақталған мәліметті жазуға дағдыланды. Бір-бірін сыни 
көзқараспен толықтыра отырып , орынды сөйлеуді үйренді.
Оқушылар жауапкершілікпен талдай отырып, белсенділік көрсетті. 
Ынтымақтастық ортасы құрылып, топпен, жұппен, жеке жұмыс түрлерін 
жүргізілді, ойлау дағдыларының талданды, жинақталып, бағалау кезеңдерінен 
өтті.
Оқу мақсатына сай тапсырмалар нақты,, жүйелі құрастырылғаны көрініс тапты. 
Топтық, жұптық, жеке тапсырмалардағы оқылым-айтылым, айтылым, жазылым 
әрекеттері сралап оқытуға сай, сұрақтар арқылы талданып анықталды.
Уақыт бөлінісі тиімді сақталды.  
Оқушылардың қажеттіліктері мен қолжетімділіктерін қанағаттандыру 
мақсатында  екінші оқу мақсатыма шығармашылық жұмыстарды жүйелеп, 
нақтыладым.  

Қорытынды бағалау
Ең жақсы өткен екі нәрсе (оқыту мен оқуға қатысты)
1. «Фишбоун» әдісі.
2. Оқушылардың қажеттіліктеріне қарай тапсырмалармен жұмыс.

Қандай екі нәрсе немесе тапсырма сабақтың одан да
 жақсы өтуіне ықпалын тигізер еді (оқыту мен оқуға қатысты)

1.  Оқу мақсаттарына сай тапсырмалар құрастыру.
2. Тапсырмаларға сәйкес дескрипторлармен жұмыс.

Осы сабақтың барысында барлық сынып немесе жекелеген 
оқушылар жөнінде келесі сабағыма қажет болуы мүмкін қандай ақпарат білдім?

1. Белсенді әдіс-тәсілдерді жетілдіру.
2. Сыни ойлаудың дағдыларын дамытуға арналған тапсырмаларды жетілдіру.

Қарағанды обл, Нұра ауданы, Тірек (РО), Баршын ЖОББМ
Орыс тілі мен орыс әдебиеті пәні мұғалімі Аупикова Қорлан Абайдуллаевна

Раздел: Мы выбираем спорт Виды речевой деятельности на уроке:
Слушание, говорение, чтение, письмо, использование, языковых  единиц.

Школа: Баршинская общеобразовательная школа
Тема урока: &75. «В здоровом теле –здоровый дух».
Цели обучения, которые достигаются на данном уроке (ссылка на учебную программу):
Виды  речевой 
деятельности:

Подраздел (Навык): Цели обучения: 

Слушание С5  Прогнозирование  содержание 
текста

5.1.5.1. прогнозировать содержание текста 
по вопросам

Говорение Г5 Участие в диалоге 5.2.5.1.- участвовать в диалоге, правильно 
понимая  реплики  и  предоставляя 
обратную связь;

Чтение Ч3  Формулирование  вопросов  и 
ответов 

5.3.3.1.-  формулировать  вопросы  по 
содержанию текста и отвечать на них;

Письмо П1 Создание текстов  разных жанров и 
стилей

5.4.1.1.- создать тексты (письмо, дневник, 
сказка)



----- «БІЛІМ ЖОЛЫ НҰРЛЫ ЖОЛ» Республикалық журнал – 19 қазан 2019 ж | № 01 (01) -----                                  75 бет
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Использование
 языковых единиц

Использование  синтаксических 
конструкций

Использовать  безличные  конструкций

Цель урока: Обеспечить формирование интереса к изучению русского языка
Ход урока
Этапы урока Запланированная деятельность на уроке
Начало урока I.Организационный момент.

Эмоциональный настрой.
(К) Создание коллаборативной среды.
Подарите улыбки друг другу.
Улыбнитесь друг другу, себе. Приятно вам учебного дня!
Учитель приветствует учащихся на трех языках: казахском, русском, английском.
Проверка домашнего задания.
II.Актуализация знаний. Разгадывание слов- перевертышей.
(К) (Деятельность учащихся) Прогнозирование учащимися темы урока.

Середина урока III.Изучение нового материала
(К) Упр.  460  Соберите пословицы.  Запишите полученные предложения.  В каком 
разделе науки о языке изучаются предложения?
Упр.462  Прочитайте  текст.  Что  мешает  его  пониманию?  Используйте  точки  для 
того,  чтобы  понять  смысл  текста.  Озаглавьте  текст,  разбейте  его  на  два  абзаца. 
Спишите, расставляя в конце предложений недостающие знаки препинания. В каком 
разделе науки о языке они изучаются?
IV.Освоение изученного материала.
(К) Упр. 461 Прочитайте  и объясните смысл пословиц на русском языке.
1)Аурудың алдын ал. 2)Тазалық – денсаулық кепілі. 3)Дені саудың –жаны сау. 
Работа в группах. 
Деление на группы. По жребию(в корзинке лежат карточки со знаками препинания 
(точка, восклицательный знак, вопросительный знак) учащиеся выбирают карточки, 
делятся на группы)
Задания для первой группы:
1. Составить кластер «Синтаксис».
2.Упр.463  Прочитайте  выразительно стихотворение.  Какие чувства  выражают его 
герои? Как относятся  к футболу тётя, мама ,сестра и сам мальчик?
3.Упр.465 Составьте из слов предложения, а из них – текст. Ответьте на вопрос в 
полученном тексте.
Задания для второй группы:
1. Составить кластер «Пунктуация».
2.Упр.464  Прочитайте выразительно стихотворение. Определите его тему. Как бы 
вы озаглавили? Назовите ключевые слова.
Физкультурная минутка
IV.Закрепление изученного материала.
(К, И) Прочитайте быстро скороговорки. Сколько предложений в каждой из них?
Обоснуйте свой ответ.
Составление синквейна к слову спорт.
Лингвистическая игра. Определите, какой это вид спорта.

Конец урока (И)  Прием  «Верные  и  неверные  утверждения»  выявляет  уровень  усвоения 
полученной информации на данном уроке.
Для самостоятельного изучения предлагается «УС».
Рефлексия 
Приём «Анкета»

1. На уроке я работал.
2.Своей работой на уроке я.
3.Урок для меня показался.
4. За урок я
5.Мое настроение.
6.Материал урока мне был
7.  Домашнее  задание  мне 
кажется

активно/пассивно
доволен/не доволен
коротким/длинным
не устал/устал
стало лучше/стало хуже
понятен/не понятен
полезен/бесполезен
интересен/ скучен
легким/ трудным
интересным/не интересным
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Түркістан облысы, Шымкент қаласы,№77 А. Асқаров атындағы
 мектеп-лицейінің дене шынықтыру пәнінің мұғалімі Аманов Еркин Онласбекович

Ұзақ мерзімді жоспар бөлімі: 
1. Жүгіру, секіру, лақтыру 
техникасын жетілдіру

Мектеп: №77 А.Асқаров атындағы мектеп лицейінің 

Күні: Мұғалімнің аты-жөні: Аманов Еркин Онласбекович

Сынып: 9 -сынып Қатысқандар саны:
Қатыспағандар саны: 

Сабақ тақырыбы Қауіпсіздік ережесі.
Спринттік жүгіруді жетілдіру

Оқу мақсаттары 9.3.4.1 денсаулыққа қатысты күрделі мәселелерді, техника қауіпсіздігін, 
денсаулыққа кері әсерін тигізуі мүмкін қауіп-қатерді төмендетуді түсіну және 
мұқият сипаттай білу

Сабақ мақсаттары Барлығы: Білім алушылар денсаулыққа кері әсерін тигізуі мүмкін қауіп-қатерлерді 
түсінеді. Қауіпсіздік ережелерін сақтайды,жүгіреді.
Көбі: Білім алушылар денсаулыққа кері әсерін тигізуі мүмкін қауіп-қатерлерді 
түсінеді,айтады. Қауіпсіздік ережелерін сақтайды,жүгіреді.
Кейбірі: Білім алушылар денсаулыққа кері әсерін тигізуі мүмкін қауіп-қатерлерді 
түсінеді,айтады,көрсетеді. Қауіпсіздік ережелерін сақтайды, күрделі мәселелерін 
түсінеді,жүгіреді.

Жетістік 
критерийлері 

Түрлі  жаттығу  жұмыстарын  орындау  барысындағы болуы мүмкін қауіп-
қатерлерді анықтайды.

Тілдік  мақсаттар Екпін алу, итерілу, ұшу, қону көтерілу, жерге қону фитнес құрамдастары: күш, 
жылдамдық, төзімділік, икемділік қадамдар, аттау лақтырулар: итеріп шығару, 
итеру, көтеріп тастау, лақтыру қауіпсіздік, қауіп-қатер сөрелік екпін алу, қашықтық 
бойынша жүгіру, мәреге жету.

Құндылықтарды 
дарыту 

Білім алушылар бір - бірімен келісіп және үйлесімді жұмыс жасауға тәрбиелеу.

Пәнаралық 
байланыстар

Биология пәнімен байланыс -  дене мүшелерін анықтай біледі.

АКТ қолдану 
дағдылары 

Планшет қолдану

Бастапқы білім Дене шынықтыру сабағында қауіпсіздік техникасын менгерді.

                         
Сабақ барысы

Б-барлық  сынып, Т-топтық, ЖЖ- жұпптық жұмыс, Ж- жеке,
Тәж -оқушы тәжірибесі,К- мұғалімнің көмегі, Ф-фор.бағалау.

Сабақтың 
жоспарланған 

кезеңдері 

Сабақтағы жоспарланған іс-әрекет  Ресурстар

Сабақтың басы 
10 мин

Дайындық  бөлімі. Сапқа  тұру. Сабақтың  тақырыбын  хабарлау. Санау 
арқылы екі топқа бөлу. Техника қауіпсіздігі. Саптық жаттығулар.Орыннан  
оңға, солға  бұрылу. Оқушылар  жүгіру жаттығуларын орындайды. Аяқты 
артқа бүгіп жүгіру. Тізені жоғары қөтеріп жүгіру. Оң жақ иықпен адымдап 
секіру. Сол жақ иықпен адымдап секіру. Әрбір адымда секіріп жүгіру. 
Ж.Д.Ж.бір орында.

Әр 
жаттығуға 
кең, ашық 
кеңістік. 

Кең алаң
Ысқырық,

секундомер

Сабақтың 
ортасы  
25 мин

Қауіпсіздік   техникасы бойынша   жалпы  талаптар.
(ЖЖ,   Тәж)   Оқушылар   спринт   кезінде
қолдардың әрекетін жақсарту үшін жұптарда жұмыс  істейді.  Бастапқыда  
оларғаа  шағын, бірақ  жылдам  қадамдар  жасап,  қолдарын жылдам  
қимылдатып,  20 метр  жүгіріп  өту қажет.  Содан  кейін  олар  қолдарын  
кеңінен сермеп, ұзын, бірақ баяу қадамдар – аттаулар орындап  20  метр  
жүгіреді.  Және  соңында олар қолдым жылдам қозғалысы мен шынтақ 
90 градусқа бүгулі болатын қолдар алға және артқа қимылдайтын 
үлкен/серіппелі қозғалыстар  арасында  40  метр  қашықтыққа жүгіріп, 
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ортасын табуға тырысады.
30 м жерді толық жылдамдықпен  жүгіріп өту уақыт есебіне. Демді 
қалпына келтіру жаттығулары.

Сабақтың соңы
5 мин

 Сабақ соңында оқушылар рефлексия жүргізеді:
-Бүгінгі сабақ несімен ұнады?Қандай нәрсе сіздерге қиын болды? 
Екі жұлдыз, бір ұсыныс – бұл өз-өзіне немесе
сыныптасына құрылымдастырылған кері байланыс
ұсынуды қамтамасыз ететін тәсіл. Өзін-өзі бағалау үшін қолданылған 
кезде бұл тәсіл оқушылардың
қажеттіліктерін анықтауға да мүмкіндік береді, соның негізінде мұғалім 
оқушылардың
қажеттіліктерін қанағаттандыру үшін өзінің жоспарларын өзгертіп 
бейімдей алады. Барлық
оқушыларды өздерінің оқу үдерісіне қатыстыру үшін бұл тәсілді бүкіл 
сыныпқа қолдануға
болады.

Саралау – оқушыларға қалай 
көбірек қолдау көрсетуді 

жоспарлау?  Қабілеті жоғары 
оқушыларға қандай міндет 

қоюды жоспарлау?

Бағалау – оқушылардың 
материалды меңгеру 

деңгейін қалай тексеруді 
жоспарлайсыз?

Денсаулық және қауіпсіздік 
техникасының сақталуы 

Саралау барысында оқушылардың 
деңгейін анықтап. Деңгейлері 
бойынша тапсырмалар бердім. 

Сабаққа белсенді қатысып 
тапсырманы дұрыс орындаған 
оқушыларды ауызша мадақтау 

арқылы бағаладым.Деңгейі 
жоғары оқушылармен аралстырып 

білім деңгейлерін көтердім.

«Екі жұлдыз-бір тілек» 
әдісі арқылы рефлексия 
жасалады.Оқушы бірін –

бірі 
Кері байланыс. 

Әңгімелесу тәсілдерін 
қолдандым.

Тапсырмаларды орындау кезінде 
спорттық құралдардың дұрыс 
орналасуына көңіл бөлу.
Дене қыздыру жаттығуларының 
орындалуына аса көңіл бөлу, икемділікті 
дамытуға септігін тигізеді.
Дене қуатын үнемдеу шарттары. 
Дұрыс тыныс алу. 

Сабақ барысында техника қауіпсіздік 
ережелерін сақтау

Жaлпы бaғa
Caбaқтың жaқcы өткeн eкi acпeктici (oқыту туpaлы дa, oқу туpaлы дa oйлaныңыз)? 
1:                                                                      2:
Caбaқты жaқcapтуғa нe ықпaл eтe aлaды (oқыту туpaлы дa, oқу туpaлы дa oйлaныңыз)? 
1:                                                                      2:
Caбaқ бapыcындa cынып туpaлы нeмece жeкeлeгeн oқушылapдың жeтicтiк/қиындықтapы туpaлы 
нeнi бiлдiм, кeлeci caбaқтapдa нeгe көңiл бөлу қaжeт?
1:                                                                      2:

Раздел долгосрочного 
плана

Раздел 2  Развлечения и спорт 

Класс: 8 ФИО учителей:   Акмолдаева Э.О.
Тема урока

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

8.1.2.1  определять  основную мысль  на  основе  структурных элементов  текста  и 
целевой аудитории;
8.3.1.1  составлять  цитатный  план  (простой  и  сложный),  учитывая  жанровое 
своеобразие текста;
8.4.3.1 использовать правильно обособленные члены предложения.

Цели урока - Определять основную мысль текста;
- Определять структурные элементы текста;
- Определять целевую аудиторию;
- Составлять простой цитатный план;
- Повторить жанры публицистического стиля;
- Использовать правильно обособленные члены предложения.

Критерии оценивания КО:  определять  основную  мысль  на  основе  структурных  элементов  текста  и 
целевой аудитории.
Дескрипторы:
- понимает основную информацию текста;
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- выделяет структурные части текста;
- определяет целевую аудиторию текста; 
КО:  составлять  цитатный  план  (простой  и  сложный),  учитывая  жанровое 
своеобразие текста;
Дескрипторы:
- составляет простой цитатный план;
- учитывает жанровое своеобразие;
КО: использовать правильно обособленные члены предложения.
Дескрипторы:
- правильно использует обособленные члены предложения;
- может применять предложения со сложными случаями обособления;
- правильно расставляет знаки препинания.

Привитие ценностей Понимание значимости здорового образа жизни, спорта в сохранении здоровья 
тела и духа. 
Использовать предварительные знания учеников по  биологии, физике, химии при 
прослушивании  аудиоматериалов и чтении текста

Навыки использования 
ИКТ

Работа с интерактивной доской.

Предварительные 
знания

Ученики опираются на знания, полученные в предыдущих классах

Ход урока
Запланир
ованные 

этапы 
урока

Запланированная деятельность на уроке 
Предтекстовый этап

Ресурсы

5 мин.

Стадия вызова. Прием «Репортер». Несколько учеников, хаотично двигаясь по 
классу,  задают вопросы другим, чтобы выяснить:
1. Сколько учеников активно занимается спортом, физической культурой? 
2. Сколько времени ежедневно/еженедельно тратят на занятие физкультурой?
3. Какой у них любимый вид спорта?
4. Есть ли у них кумиры среди спортсменов?
5. Хотели бы/не хотели бы они быть профессиональными спортсменами?
После опроса «репортеры» представляют результаты социологического опроса: 
кого больше/ меньше, какой вид спорта предпочтителен и т.д. 
Знакомство с темой раздела и урока, с целями и критериями оценивания. 

10 мин

10 мин

Текстовый этап.
КО:  определять  основную  мысль  на  основе  структурных  элементов  текста  и 
целевой аудитории.
Дескрипторы:
- понимает основную информацию текста;
- выделяет структурные части текста;
- определяет целевую аудиторию текста; 
ФО. Самооценивание.
И.
Задание. 1 просмотр видео. Просмотрите видеосюжет и определите
1. тему текста (необычные виды спорта)
2.  основную  мысль  (люди  изобретают  различные  виды  спорта,  чтобы 
разнообразить мир спорта).
3.  целевая  аудитория  (молодежь,  т.к.  им  интересен  мир  спорта,  и  на  кадрах 
видны молодые люди, манера изложение материала также направлена на данную 
аудиторию).
4.  цель:  проинформировать  зрителя  о  появившихся  видах  спорта  и 
прорекламировать свой блог.
5  структурные  части:  вступление  и  есть  тезис.  «Почти  каждый  из  нас 
занимается  спортом.  Для большинства  это футбол или баскетбол.  Но это так 
скучно.  Люди  по  всему  миру  изобретают  такие  виды  спорта,  в 
существование которых очень сложно поверить.
Основная часть: аргументы и примеры. 
Вывод: отсутствует.
Послетекстовый этап.

10 самых 
необычных 

видов 
спорта 

необычные 
виды спорта

необычные 
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10 мин

КО:  составлять  цитатный  план  (простой  и  сложный),  учитывая  жанровое 
своеобразие текста;
Дескрипторы:
- составляет простой цитатный план;
- учитывает жанровое своеобразие;
П
2  просмотр  видео.  Просмотрите  видео  и  составьте  простой  цитатный  план, 
учитывая жанровое своеобразие текста. 
ФО. Взаимооценивание.
КО: использовать правильно обособленные члены предложения.
Дескрипторы:
- правильно использует обособленные члены предложения;
- может применять предложения со сложными случаями обособления;
- правильно расставляет знаки препинания.
ФО. Проверка по ключу.
Задание. Расставьте пропущенные знаки препинания. 
1. Он смотрел на их выступления раскрыв рот от изумления. 
2. Засучив рукава бабушка принялась месить тесто. 
3. Спортсмены зная о своей физической форме стали готовиться к 
соревнованиям и забыв об усталости каждый раз увеличивали нагрузку на 
мышцы. 
4. Хвала людям что воспитав в себе силу воли занимаются утренней 
пробежкой. 
5. Надо пропагандировать спорт а сделав это увеличивать количество 
здоровых людей.
6. Зал покорно сидел затаив дыхание не решаясь шевельнуться.
7. Футболист постояв несколько минут после игры направился к трибунам 
и ничего не говоря начал жать руки своим болельщикам.  
8. Нужно понимать значение спорта в жизни а поняв это не откладывать 
занятия в долгий ящик. 
Проверим!
3. Он смотрел на их выступления раскрыв рот от изумления. Не 
выделяется запятыми фразеологический оборот)
4. Засучив рукава, бабушка принялась месить тесто.(здесь нет 
фразеологического оборота «засучив рукава» в прямом значении). 
5. Спортсмены, зная о своей физической форме, стали готовиться к 
соревнованиям и, забыв об усталости, каждый раз увеличивали нагрузку на 
мышцы. (обособляются деепричастные обороты)
6. Хвала людям, что, воспитав в себе силу воли, занимаются утренней 
пробежкой. (деепричастный оборот находится после союзного слова «что» и 
поэтому выделяется с двух сторон).
7. Надо пропагандировать спорт, а сделав это, увеличивать количество 
здоровых людей. (союз «а» входит в контекст деепричастного оборота).
8. Зал покорно сидел затаив дыхание, не решаясь шевельнуться.(есть 
фразеологический оборот, который не выделяется и деепричастный оборот в 
конце предложения).
9. Футболист, постояв несколько минут после игры, направился к 
трибунам и, ничего не говоря, начал жать руки своим болельщикам. (два 
деепричастных оборота, которые относятся к разным сказуемым).
10. Нужно понимать значение спорта в жизни, а, поняв это, не откладывать 
занятия в долгий ящик. (союз а не входит в состав оборота, а соединяет 
однородные сказуемые).
Составьте своих несколько примеров по теме урока «Необычные виды 
спорта». 

виды спорта 
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5 мин.

Стадия рефлексии
Сочините шуточные необычные стихи на заданные рифмы. 
      1 вариант                              2 вариант
     …спорт                                 …спорт                             
      ...торт                                   …апорт     
      …сорт                                  …рекорд               
      …курорт                              … комфорт.         

БҚО, Сырым ауданы. Ж.Досмұхамедов атындағы мектеп-балабақша 
кешенінің денешынықтыру пәнінің мұғалімі  Ессултанов Кемел Сагидуллиевич

Сабақтың мақсаты: Оқушылардың икемділік, ептілік, жылдамдық және күш сапаларын арттыру
Сабақтың тақырыбы: Жүгіріп келіп ұзындыққа секіру.
Өтетін орыны:Мектеп спорт алаңы.
Спрот жабдықтары: жалауша, метрлік,  доптар т.б
Уақыты: 45 минут

Сабақты
ң бөлімі

Сабақтың мазмұны Уақыт Методикалық
нұсқау

1.Кіріспе 
бөлім

Оқушыларды сапқа тұрғызу Сәлемдесу, сабаққа катыс тексеру. 
Жаңа сабақты таныстыру. Оңға,солға артқа бұрылу. Алаңды 
айнала бір тізбекте жүру. Аяқтың ұшымен екі қолды жоғары 
көтеріп жүру Отырып жүру және алаңды айнала жүгіру, бір қатар 
құрып сапқа тұру. Санау арқылы 2 топқа бөлініп бой жазу 
жаттығуларын жасау.
Бой жазу жаттығулары:
1-ж 1-2 дегенде  екі қолды жоғары көтеріп,аяқтың ұшына 
көтеріліу.
3-4 дегенде б.к келу
2-ж Б.К Алақанды төмен қаратып қолды алға созу 1 дегенде оң 
аяқты көтеріп сол қолдың ұшына тигізу  2 дегенде сол аяқты 
көтеріп оң қолдың ұшына тигізу 4 дегенде б.к
3-ж. Б.К  1-дегенде қолды мықынға қойып жүреден отыру 2-
дегенде аяқты етпеттен қолды тіреп тұру. 3-дегенде б.к 
 4-ж б.к Екі қол жоғарырақ көтеріледі  аяқ кең қойылады. 1-
дегенде оң қолмен сол аяқты ұшқа жеткізу 2-дегенде б.к келу 3-
дегенде сол қолмен оң аяқтың ұшына жету.
5-ж б.к Аяқ иық кеңдігінде қойылады, қолды төмен айқастырып 
еңкейіп тұру. 
1-дегенде тездете екі қолды жая шалқаю.  2-дегенде б.к келу.
6-ж б.к Аяқ  иық кеңдігінде, қол мықынға қойылды, 1-2 дегенде 
денені солға екі рет, 3-4 дегенде оңға  екі реттен иілу.
7-ж б.к Аяқ бірге, қол мықынға қойылды 1дегенде жүреден 
отырып қолды алға созу, 2 дегенде б.к келу.
8-ж б.к аяқ иық кеңдігіне, қол мықынға қойылады 1-дегенде 
жүреден отырып,қол алға созылады 2-дегенде бастапқы қалыпқа 
келеді 3-4 дегенде осы жағдай қайталанады.
9-ж б.к мұғалімнің санауымен аяқтың ұшымен тұрып секіру.   

12
минут

4-5 рет

5-6 рет

5-6 рет

4-5 рет

4-5 рет

5-6 рет

5-6 рет

5-6 рет

8-10 рет

Спорттық киім

Аяқтың ұшына 
еңкейген кезде 
тізені бүгуге  
болмайды

Оңға, солға 
иілгенде аяқ 
бүгілгенде

Секірген кезде 
биік секіру үшін 
қолдың қанат жая 
жоғары 
пайдаланады

Сабақ кезінде сендер жүгіріп келіп ең қарапайым әдіспен 
тізелерңді бүгіп секріуді үйренуге тиіссіндер. Ұзындыққа 
секірудің басқа түрлеріндегі сияқты  бұл әдісте: Екпінмен 
жүгіруден, серпін жасаудан, қалықтаудан және жерге түсуден 
тұрады.
Екпінмен жүгіру. Неғұрлым шапсаң жүгірсең, соғұрлым алысқа 
секіресің.
Серпін жасау. Жүгіру қарқынын бәсеңдетпей , екпінмен келіп 
серпін жасау қажет. Ең соңғы адымың аяғыңды жылдам басу 
есебінен, оның алдыңғы адымы қысқалау болуы тиіс
Серпін жасаған аяғыңның тізесі тік жазылып қолдарың сермеген 
аяғыңның тізесімен қатарласып алға-жоғары сермеуге тиіс

23
минут Серпін жасарда

Ең жоғарғы 
шапшаңдық 
Болуға тиіс
Бұл қалып 
«адымдап» 
Қалып деп 

аталады
Жерге түсерде
Аяқты тізені 

бүгеміз



----- «БІЛІМ ЖОЛЫ НҰРЛЫ ЖОЛ» Республикалық журнал – 19 қазан 2019 ж | № 01 (01) -----                                  81 бет
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2. Негізгі 
бөлім

Қалықтау Серпін жасағаннан кейн  сермеген аяғыңның тізесі 
бүгілген күйінде ілгері қарай сілтеліп, серпін жасаған аяғың 
сермеген аяғыңмен қатарласып,екі аяғың да «тізең бүгулі» күйі 
көкірегіңе қарай жақындайды, жерге түсу үшін тізелерің 
жазылады.
Жерге түсу естеріңде болсын! Егер аяқтарыңды бүкпей, тік ұстап 
жерге түссеңдер, шалқаларыңнан құлайсыңдар. Жерге екі 
аяғыңмен бірдей түс.

3. 
Қортынд
ы бөлім

Қимыл-қозғалыс және эстафеталық ойындар. Сынып екі топқа 
бөлініп тұрады.Мұғалімнің командасы бойынша бастаушы 
оқушы допты бір-біріне қолма-қол жалғастырады,сосын ең қай 
команда бұрын орындаса жеңіп шығады. Егерде ойыншы 
қателессе,ойын кезегін қарсы жаққа береді.Сабақты 
қортындылап жақсы қатысқан оқушыларды бағалау, сергіту 
жаттығуын орындау. Сабақты аяқтау

10
минут

Ойын ережесін
түсіндіру

Атырау облысы, Исатай ауданы, Жалпы білім беретін Нарын орта мектебі, 
Информатика және музыка пәнінің мұғалімі Рыскалиева Нургуль Нуржановна 

Ұзақ мерзімді жоспар бөлімі 8-бөлім:
Демалыс мәдениеті. Мерекелер

Мектеп: Нарын орта мектебі

Күні: Мұғалімнің аты-жөні: Н. Рыскалиева
Сынып: 3 Қатысқандар саны:             Қатыспағандар саны:
Сабақ 
тақырыбы

Көңілді адымдайық

Осы сабақта қол 
жеткізілетін оқу 
мақсаты (оқу 
бағдарлаасына 
сілтеме)

3.1.1.1 – тыңдалған әуеннің сипатын, мазмұнын, жанрын, көркемдеуіш құралдарын 
анықтау және салыстыру;
3.1.2.1 – көркем образдарды аша отырып, түрлі сипатты әндерді орындау;
3.2.1.2 – қарапайым музыкалық-шығармашылық жұмыстарды шығару және 
суырыпсалма жасау үшін музыкалық көркемдеуіш құралдарды қолдану;
3.3.1.1 – өз шығармашылық жұмысын көрсету, өзінің және өзгелердің жұмыстарын 
бағалай білу. 

Сабақ мақсаты Барлық оқушылар:
-Мерекелік (7 мамыр) салтанатты шерулерді біледі;
-Марш жанрына байланысты әуендерді тыңдайды, талдау жүргізуде мұғалімнің 
қолдауына сүйенеді;
-Сыныптастарымен бірге марш ырғағындағы шығармаларға қозғалыстар жасай алады;
-Жеке, жұппен, топпен жұмыс жасай алады.
Оқушылардың көпшілігі:
-Мерекелік (7 мамыр) салтанатты шерулерге байланысты пікірін білдіре алады;
-Марш жанрына байланысты әуендерді тыңдайды, талдау жүргізеді;
-Марш ырғағындағы шығармаларға қозғалыстар жасауда белсенділік көрсетеді;
-Жеке, жұппен, топпен жұмыс жасауда өз ойларын білдіріп, өзара бағалау жүргізеді.
Кейбір оқушылар:
-7 мамыр мерекесіне байланысты мейрамның сипатына, мазмұнына талдау жасай 
алады;
-Марш ырғағындағы шығармаларға қозғалыстар жасауда сыныптастарына бағдар бере 
алады;
-Жеке, жұппен, топпен жұмыс жасауды бағалауда жетекшілік ете алады.

Бағалау 
критерийлері

Оқушылар мына мақсатқа жетті:
-Мерекелік (7 мамыр) салтанатты шерулерді біледі;
-Марш жанрына байланысты әуендерді тыңдайды, талдау жүргізеді;
-Сыныптастарымен бірге марш ырғағындағы шығармаларға қозғалыстар жасай алады;
- Жеке, жұппен, топпен жұмыс жасай алады.

Тілдік мақсаттар -Тиісті терминдерді қолдана отырып, музыканы талқылай және талдай алады;
-Өз жұмысына түсініктеме беріп, оны жетілдіру бойынша ұсыныстар жасай алады.

Құндылықтарды 
дарыту

Отбасылық, ұлттық, мемлекеттік деңгейдегі мерекелердің маңыздылығын сезіндіру 
арқылы Отанға деген сүйіспеншілігін тәрбиелеу

Пәнаралық 
байланыстар

Тарих. Әдебиет
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Бастапқы білім Алдыңғы бөлімдерде алған білімдеріне сүйене отырып білімалу

Сабақ барысы:
Сабақтың 
жоспарланған 
кезеңдері

Сабақтағы жоспарланған іс-әрекет

Сабақтың 
басы

Ұйымдастыру. Амандасу, оқушыларды түгендеу. Топқа бөлу
Оқушыларды «Сөз қиындылары» әдісі бойынша қиындылары құрастыру арқылы топқа 
біріктіру.
1 мамыр – Қазақстан халқының ынтымақ, достық, бірлік күні.
7 мамыр – Отан қорғаушылар күні мерекесі
9 мамыр – Жеңіс күні мерекесі
«1 мамыр», «7 мамыр», «9 мамыр» 
(Ұ) «Сыдырма» әдісі
Өткен тақырып бойынша сұрақтарды жұп болып, бір-біріне қояды. Жауап берген оқушы 
сыдырмадан шығып қалады.
Өткенді пысықтау.
Мереке дегеніміз – мемлекеттік деңгейде ресми түрде бекітілген салтанатты мейрам.
Мерекелер ұлттық, мемлекеттік, кәсіби (мұғалім, әскери, медицина...) және өзге де 
мерекелер (отбасылық: туған күн, тілашар) болып бөлінеді. Мемлекеттік мереке күндері 
халқымыз арнайы ұйымдастырылған концерт, түрлі сахналық қойылымдарды қызықтап, 
демалысын мәдениетті өткізеді.

Сабақтың 
ортасы

Білу, түсіну
Мерекеде барлық әскерилер бір сапта бірге адымдап, бір ырғақта қадам жасайды.
Мұндай бірнеше адамның сапта бірге жүру үйлесімін қамтамасыз ететін музыкалық жанр 
«марш» деп аталады.
Жаңа сөздер:
Мереке -  - 
Марш -  -
Шеру -  - 
Сарбаз -  -
1-тапсырма. Ақпарат іздеу.
«Көңілді адымдайық» тақырыбы оқушылардың мереке кезінде салтанатты әскери шеру мен 
марштық жанр ұғымы туралы  түсінігін тереңдетеді. 
(МК) Мұғалім оқушылармен  біргесуреттен және бейнежазбадан  алаңдағы салтанатты 
әскери маршты көріп, ой бөлісіп, бір-  бірімен ойталқыға салады.
-« Бейнежазбадан әскери шеруді тамашала. Байқайсың ба, мерекеде барлық әскерилер бір 
сапта бірге адымдап, бір ырғақта  қадам жасайды. Мұндай бірнеше адамның бірге жүру 
үйлесімін қамтамасыз ететін музыкалық  жанр  марш деп аталады».
Мұғалім  өзі таңдаған бейнежазба ұсынуына болады.
2-тапсырма. Тыңдалым
Марш екпінінде шырқалатын әндер
• Егемен Қазақстан
• Бейбітшілік сақталады.
• Атамекен
3 тапсырма « АССОЦИАЦИЯ»әдісін  орындау. 
4 тапсырма. Тыңдау және орындау. 
( МК, Т) Мұғалім «Ән сал, сарбаз!» әнінің бейнежазбасын дайындауы қажет. Әнді тыңдап 
және талқылаған соң, оқушылармен бірге әннің композициясын, ырғағын талқылауы қажет.  
Оқулықта төмендегідей тапсырма түрлері  көрсетілген. 
-« Ән сал, сарбаз!» әнін тыңда, бейнежазбасын көр.
-Ән қандай көңілде орындалды?
-Әннің бірінші шумағын тыңдаңдар.
-Әннің екінші шумағы  мен қайырмасын қыздар орындасын, ұлдар орындарында тұрып, ән 
ырғағына адымдасын.
(МК,Ұ) 5 тапсырма. Суырыпсалма.
-«Ән сал, сарбаз!» әніннің композициясын құрайтын жолдарын және әнде тұрақты 
қолданылатын ырғақтық соғылымды орындайды. Көрсетілген марштық ырғақты ұлдар 
соғып көрсетеді ( қолымен, қаламсап көмегімен).
-осы ырғаққа « Қамажай» әнінің әуенін ля буынында орындайды. 
Ырғақты қаламсаппен партаға ұрып көрсетуге  де болады. Ырғақ интонациясын дұрыс 
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соғылуын мұғалім қадағалауы керек.
(Ж) 6 тапсырма. Шығармашылық жұмыс.
Кім, шапшаң? « Әріп теру» ойыны. Ойын шарты: « Отан» деген сөздің әр әрпінен өз 
Отанын қорғайтын азамат қандай болу керек, соған байланысты сөздер ойлап табайық. 
О- оқымысты, отансүйгіш, озат, ойлы, озық;
Т- тәртіпті, талапты, тапқыр, тіл алғыш,
А- ақылды, адал, арманшыл, абыройлы, ақкөңіл.
Н- намысшыл, нағыз ер.
Конверттегі сұрақтар: 
Жасыл- 1.Өз  Отаныңның нағыз азаматы болу үшін бойыңда қандай қасиеттер болу керек?
2.Ұлдар әскерге бара ма?
Сары-1. Өз Отаныңды қалай қорғайсың?
2.Отан  қорғаушылар күні қашан тойланады?
Көк- 1. Мамыр айындағы  өтетін мерекелерді атаңыз.
2.Қасындағы қазақ құрбың орысша сөйлеп тұр, сен не істейсің?

Сабақтың 
соңы
Кері 
байланыс

« Шеринг» әдісі
( Оқушылар шеңберде тұрып, кезекпен түйінді ойларын жинақтап, қорытындылау)
Бағалау. Мұғалім әр  топтың орындауын тыңдап, өзара бағалау өткізу қажет. 
SMS-«хабарлама»  тәсілі
Қағаздан жасалған ұялы телефондарында орындалады. Оқушылар өздеріне жақын сөйлемді 
таңдап, айтылған ойды жалғастырады: 
 Бүгін сабақта мен****** түсіндім, **** білдім, ***** көзімді жеткіздім.
 Бүгін сабақта қуантқаны ****** 
 Мен өзімді **** үшін мақтар едім
 Маған ерекше ұнағаны ******
 Сабақтан соң ма,ан ****** келді
 Бүгін маған *** сәті түсті
 Қызық болғаны *****
 ****** қиындық тудырды
 Менің түсінгенім******** аламын
Хор: Ертеңгі күнде әскери борыштарыңды өтеп келіп, бүгінде Отанымызды қорғайтын  
азамат болып қаласыңдар. Мейрамдарың құтты болсын Отан қорғаушылар!

Саралау- Оқушыларға қалай көбірек қолдау 
көрсетуді жоспарлайсыз?
Қабілеті жоғары оқушыларға қандай міндет 
қоюды жоспарлап отырсыз?

Бағалау-Оқушылардың материалды меңгеру 
деңгейін қалай тексеруді жоспарлайсыз?

Қабілеті жоғары оқушыларға композицияны  
орындау барысында музыканың көркемдеуіш 
құралдарын анықтауға тапсырма беруге болады.

Бақылау; бағалау өлшемдері мен дескрипторлар 
бойынша; 
Ән орындау кезінде оқушылар бірін- бірі өзара 
бағалайды. 

Сабақ бойынша рефлексия Сабақ  мақсаттары/ 
оқу мақсаттары дұрыс қойылған ба? 
Оқушылардың   барлығы ОМ қол жеткізді ме? 
Жеткізбесе, неліктен?
 Сабақта саралау дұрыс дұрыс жүргізілді ме?  
Сабақтың уақыттық кезеңдері сақталды ма? 
Сабақ жоспарында қандай ауытқулар болды? 
Неліктен? 

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

Жалпы баға
Сабақтың жақсы өткен екі аспектісі (оқыту туралы да, оқу туралы да ойланыңыз): 
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?
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Маңғыстау облысы, Ақтау қаласы №17 орта мектептің 
бастауыш сынып мұғалімі Джанбирова Санжан Адиловна

Пәні: Қазақ тілі 

Күні:

Сынып: 2 Қатысқандар: Қатыспағаны:

Сабақ 
тақырыбы:

Менің мектебім

Сабақ 
негізделген оқу 
мақсаттары:

2.1.2.1. Күнделікті өмірде қолданылатын таныс сөздерден құралған қарапайым 
сөйлемдердің мағынасын түсіну. 
2.2.2.1. Сюжетті сурет негізінде өз ойын айту. 
2.4.2.1. Мұғалімнің  көмегімен оқыған немесе тыңдаған/тыңдау-көру материалдары 
бойынша сөз тіркестерін жазу.

Сабақ 
мақсаттары:

Барлық оқушылар: 

- Күнделікті өмірде қолданылатын таныс сөздерден құралған қарапайым 
сөйлемдердің мағынасын суреттер арқылы көрсетеді, сөз тіркестерін жазады.

Оқушылардың басым бөлігі: 

• Күнделікті өмірде қолданылатын таныс сөздерге байланысты сұрақтарға жауап  
береді, сюжетті сурет негізінде өз ойын дәл айтады.

Кейбір оқушылар:

• Сөз тіркестерінен, қарапайым сөйлемдерден мәтін құрастыра алады, тілдесімге 
түседі.

Тілдік мақсат: Оқушылар орындай алады:
 Мұғалімнің көмегімен тыңдаған материалдың не туралы екенін түсінеді.
 Мұғалімнің көмегімен оқыған немесе тыңдаған тыңдау, көру материалдары 
бойынша заттардың таныс атауларын жаза алады.
 Сурет бойынша өз ойларын айтады.

Пәнге қатысты сөздік қор мен терминдер: ғимарат, мектеп, сынып, таза, үлкен, 
оқушы, интерактивті тақта, оқу кабинеттері, дәліз.

Диолог құруға шығарма жазуға арналған пайдалы тіркестер:
үлкен мектеп, таза сынып, үш қабатты, тәртіпті оқушылар, бесінші сынып.

Талқылауға арналған тармақтар:
1. Балалар, сендер мектепке не үшін барасыңдар?
2. Мектепте қандай бөлмелер бар?
3. Қай пәнді сүйіп оқисың?
4. Сен мектепте не істейсің?

Не себепті деп ойлайсыз? айта аласыз ба?

Алдыңғы оқу. Оқушылар 1-сыныпта1-тоқсанның 2-бөлімінде  «Менің мектебім» деген тақырыпты 
өткен. Оқушыларда мектеп туралы түсінік бар. Мысалы: мектеп, сынып, тақта, дәліз 
деген сөздерді біледі.

Жоспар

Жоспарланған 
уақыт

Жоспарланған жаттығулар

Басталуы
(5 минут)

 1 мин.

- Ұйымдастыру кезеңі.  
 Оқушылармен амандасу, сыныпты түгендеу.
 Психологиялық ахуал тудыру.
«Жүректен жүрекке» тренингін өткізу.
Мақсаты:  Оқушылар  арасында  жағымды  қарым  –  қатынас  орнату, мейірімділікке,  
достыққа,  адамгершілікке,  әдептілікке  тәрбиелеу,  сұлулықты сезіне  білуге  баулу,  әдеби  
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2 мин.

2 мин.

сөздік қорын молайту, дүниетанымдарын кеңейту.
Мұғалім:Балалар, бүгінгі күн қандай тамаша! Ендеше, сіздердің көңіл- күйлеріңіз қандай  
екен,  бір-бірімізге  жылы  лебізімізді  білдіру  арқылы  көрсетейік.(Оқушылар  көңілді.  
Оқушылар шаттық шеңберін құрып, (жасыл, сары, қызыл) гүлдер беріп, бір – біріне тілек  
айтады).
Қызығушылықты ояту:
Оқушыларды  топқа  бөлу.  Себетте  салынған  қалам,  сызғыш,  қарындашты  оқушылар  
таңдайды. Таңдаған заттары бойынша топтастырылады. Қалам таңдаған оқушылар бір  
топ, қарындаш таңдаған оқушылар бір топ, сызғыш таңдаған оқушылар бір топ. Сынып 3  
топқа бөлінеді. 
«Миға шабуыл» әдісі арқылы жаңа тақырыпты анықтау.
 Балалар, жаңағы заттар қалай аталады?  (оқушылар өз жауаптарын айтады).
 Ия, дұрыс. Бұл-оқу құралдары.
 Біз бұл заттарды қайда қолданамыз?(оқушылар өз жауаптарын айтады).
 Ия, дұрыс. Біз бұл заттарды мектепте қолданамыз. 
 Оқушылар мен мұғалімдер мектепке не үшін келеді?(оқушылар өз жауаптарын 
айтады).
 Иә, оқушылар білім алу үшін, ал мұғалімдер білім беру үшін келеді екен. 
 Дұрыс, ендеше, балалар бүгінгі сабағымыздың тақырыбымен танысайық.
Бүгінгі сабағымыздың тақырыбы- «Менің мектебім». 
Сабақ мақсатымен таныстыру.

Ортасы
(35 минут)

20мин.
мин.

15 мин.

Топтық жұмыс.
Мақсаты: Күнделікті өмірде қолданылатын таныс сөздерден құралған қарапайым 
сөйлемдердің мағынасын түсінуге, оқыған немесе тыңдаған/тыңдау-көру материалдары 
бойынша сөз тіркестерін жазуды үйренеді.
Тыңдау, көру, орындау әдісі (ТКО)
1 тапсырма. Постер құрастыру.  
1. Видео көру. 
2. Постер құрастыру.
Интерактивті тақтадан мектеп туралы видео көрсетіледі. Көрген видеолары бойынша 
мектептің  суретін салады.Видеодан көрген ақпаратты  жазбаша сурет бетіне түсіреді.  
Тапсырманы орындауға барлық оқушылар қатысу үшін қағазға жазылған сөздер беріледі.
(Топ ішінде оқушылар рөлдерге бөлініп, тапсырманы орындайды. )Қағазда жазылатын 
сөздер:
1. Мен қажетті ақпараттың суретін саламын. 
2. Мен қажетті ақпараттарды жазамын.
3. Мен сөз тіркестерін құрастырамын.
4. Мен тапсырманы қорғаймын.
Дескриптор:

• Мектептің суреті әдемі.
• Мектеп 2 қабатты.
• Мектеп кабинеттері жазылған. 
• Сөз тіркестері құрастырылған.

Бағалау: Дескриптор арқылы топтар бірін-бірі бағалайды. «Бас бармақ»
Жұптық жұмыс.
Мақсаты:Сюжетті сурет негізінде өз ойын айтуға үйрету.
2 тапсырма 
Суретке мұқият қараңыз. Берілген сөйлемдерді тыңдаңыз және оқиғаны жалғастырып 
айтыңыз. Оқушылар сурет бойынша сөз тіркестерінен, қарапайым сөйлемдерден әңгіме 
құрастырады, сюжетті сурет негізінде өз ойын дәл айтады.
Қоңырау соғылды. Оқушылар сыныпқа кірді. ....
Дескриптор: Білім алушы

• 4-5 сөйлемнен тұратын шағын әңгіме құрастыру;
• әңгімені жүйелі құрастыру,
• әңгімелеу кезіңде сөйлеу мәнерін сақтау;
• өзінің ойын айту.

Бағалау:
Дескриптор  бойынша  оқушылар  бір-бірінінжауаптарын  екі  жұлдыз,  бір  тілек  арқылы  
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бағалайды.

Соңы
(5 минут)

Рефлексия.«Тазалық» ойыны.
• Оқушыларға бір парақ беріледі. Онда мыналар салынған:
1. Чемодан(суреті)
2. Қоқыс жәшігі (суреті)
3. Еттартқыш (суреті)
- Оқушылар бүгінгі тақырып бойынша алған керекті ақпараттарыңызды чемоданға 
салыңыздар (жазыңыздар), бүгіні сабақтағы керек емес болған, артық дүниені қоқыс 
жәшігіне салыңыздар (жазыңыздар). Ал бүгіні ақпараттың ішінде әлі оқуым керек, 
толықтыруым керек дегендері болса, еттартқышқа салыңыздар (жазыңыздар). 

Қосымша ақпарат

Саралау- оқушыға мейлінше қолдау 
көрсетуді қалай жоспарлайсыз? 
Қабілетті оқушыға тапсырманы 
қалай түрлендіресіз?

Бағалау- оқушы білімін 
тексеруді қалай 
жоспарлайсыз?

Пәнаралық байланыс.
Денсаулық және қауіпсіздік, АКТ-
мен байланыс, құндылықтармен 
байланыс, тәрбие элементі.

1 тапсырма бойынша саралау 
жақсы көрініп тұр. ТКО 
әдісі(тыңдау, көру, орындау) 
бойынша оқушылар тапсырманы 
орындайды. Мұғалімнің көмегімен 
оқушылар рөлге бөлінеді де 
тапсырманы орындайды. Мысалы, 
кейбір оқушылар мектептің суретін 
салса, кейбіреуі жаңа сөздерді 
естерінде сақтайды, ал қалғандары 
сол сөздерді жазбаша қағаз бетіне 
түсіреді, сөз тіркесін құрастырып, 
қорғайды.

     Әр тапсырмада дескриптор 
бойынша «Бас бармақ», «Екі 
жұлдыз, бір тілек», арқылы 
кері байланыс орнатып 
отырамын.
 «Бас бармақ»
Бас бармақты жоғары не 
төмен көрсету арқылы.
 «Екі жұлдыз, бір тілек»

Пәнаралық байланыс:бейнелеу өнері.
Денсаулық және қауіпсіздік: 
сабақта санитарлық-гигиеналық 
талаптарды және қауіпсіздік 
ережелерін сақтайды. 
АКТ- есте сақтау қабілеті дамиды.
Құндылықтардағы байланыс- 
мектепке деген құрмет сезімі 
оянады, мектеп құралдарын ұқыпты 
ұстауға үйренеді.

Рефлексия: Сабақтың мақсаты мен оқу міндеттері орындалды ма?  
Бүгін оқушылар не үйренді? 
Жоспарланған саралау жақсы іске асты ма? (тапсырмалар сәйкес болды ма?)  
Уақытты қалай пайдаландым?  Жоспарыма қандай өзгеріс енгіздім және неге?

Қорытынды бағамдау
Ең жақсы өткен екі нәрсе (оқыту мен оқуға қатысты):
Қандай екі нәрсе немесе тапсырма сабақтың одан да жақсы өтуіне
 ықпалын тигізер еді (оқыту мен оқуға қатысты)?  
Осы сабақтың барысында барлық сынып немесе жекелеген 
оқушылар жөнінде келесі сабағыма қажет болуы мүмкін қандай ақпарат білдім? 

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

Пән: Дүниетану
Ортақ бөлім: Салт-дәстүр және ауыз әдебиеті
Ұзақ мерзімді жоспар бөлімі: 3.5 Қазақстан тарихы: тәуелсіздік, мемлекеттілік және патриотизм
Күні:                                           Сынып: 1
Сабақ тақырыбы:  Қазақстанның  рәміздері

Осы сабақта қол 
жеткізілетін оқу 
мақсаттары:

1.3.5.1 Қазақстан Республикасының рәміздерін өзге елдердің рәміздерінен ажырату.
1.3.5.2 Тәуелсіз мемлекеттің негізгі белгілері туралы әңгімелеу

Сабақ 
мақсаттары:

Барлық оқушылар: Қазақстан Республикасының мемлекеттік рәміздерін біледі;
Көптеген оқушылар: ҚР рәміздеріндегі бейнелердің мағынасын білy;
Кейбір оқушылар: Өзге елдердің рәміздерін атай алады.

Бағалау 1.Қазақстан Республикасының рәміздерін өзге елдердің рәміздерінен ажырата 
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критерийлері: алады.

2. Тәуелсіз мемлекеттің негізгі белгілері туралы әңгімелей алады.
Тілдік  мақсаттар: Қазақстан Республикасының рәміздері

Үш тілділік:   ту – флаг – flag, елтаңба-герб-coat of arms, 
әнұран -Гимн -anthem

Құндылықтарды  
дарыту:

Оқушыларды отансүйгіштікке тәрбиелеу, туған жерін елін сүюге, патриоттық 
сезімге,тәрбиелеу.

Пәнаралық 
байланыстар:

Жаратылыстан,математика, көркемеңбек. 

АКТ қолдану 
дағдылары:

www.youtube.com/results?
search_query=Ибрагим+Ескендірдің+орындауында+«Көк+Тудың+желбірегені»&spf
reload=10

Алдыңғы білім: Мен қазақпын. Қазақ халқының тарихын біледі

Сабақ барысы

Сабақтың 
жоспарланған 
кезеңдері

Сабақтағы жоспарланған іс-әрекет

Психологиялық 
жағымды ахуал
3 минут

Топқа бөлу
2 минут

Ынтымақтастық атмосферасын қалыптастыру,шаттық шеңберіне тұру:
Қайырымды жүрекпен,
Мейірімді тілекпен,
Ізгілікті ниетпен
Қамқор болып өсемін.
-Балалар, бір-біріміздің қолымыздан ұстап, алақан арқылы жүректің жылуын 
сезініп үйренген қандай тамаша, қандай қуаныш! -деп бір-бірімізге жақсы 
тілектер айтқызамын. 
Шеңбер бойымен білім алушылар күн,ұлттық оюлардың және қыран суреттерін 
ала отырып 3 топқа бөлініп отырады. Топ басшыларын таңдайды. 

Сабақтың басы 
Кіріспе тапсырма. 
10 минут

Сабақты Ибрагим Ескендірдің орындауында «Көк Тудың желбірегені» әнін 
тыңдаудан бастаймын. Бейнебаяннан әнді тыңдап болғаннан кейін:
-Ән тыңдағанда қандай сезімде болдыңдар?
-Бейнебаян не туралы?
-ҚР рәміздері жөнінде. Қазақ жері туралы
-Бүгінгі сабақ не туралы болады деп ойлайсыңдар? – деген сұрақтар қою арқылы 
сабақтың тақырыбын ашамын.
- Неліктен біз күн, қыран, оюдың суреттері арқылы топқа бөліңдік?
- Бүгінгі сабаққа мақсат қояйық.
1. ҚР рәміздері жөнінде мәлімет білгім келеді.
2. Рәміздердің маңызын білгіміз келеді.
-Біз қандай мемлекетте тұрамыз? 
-Біз Қазақстанда тұрамыз.
-Біздің мемлекетіміз қандай? 
-Тәуелсіз мемлекет
-Тәуелсіз мемлекеттің нелері болады?
-Рәміздері болады.
-Рәміздерге не жатады?
- Туы, елтаңбасы, әнұраны
-Иә дұрыс айтасыңдар,біз Қазақстанда тұрамыз.Қазақстан тәуелсіз 
мемлекет.Тәуелсіз мемлекеттің рәміздері туы, елтаңбасы, әнұраны болады. Енді 
интерактивті тақтаға назар аударайық.
Дескриптор:
1.Тақырыпты анықтай алды.
2. Сабаққа мақсат қоя алды.
3. Сұрақтарға дұрыс жауап берді.
Бағалау түрі: Мадақтау арқылы оқушыларды ынталандыру

Сабақтың ортасы
Суреттерге қара.

5  минут

Тапсырма №1 «Суретке қара»
Оқушыларға оқулықта берілген суреттерге назар аударып, 
сұрақтарға жауап береді. 
-Бұл суреттердің бәрі бірге қандай бейнеленген?
-Олардың әрқайсысы нені білдіреді? 
Оқушылардың жауабын сабаққа қатысты деректі материалдармен 
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7 минут

8 минут

толықтырамын. Оқулықтағы 1-мәтінді өзім оқып беремін. Оқулықтағы 
суреттерге назар аударып, берілген сұраққа  жауап береді.
Тудың авторы Шәкен Ниязбеков.
Дескриптор:
1. Суреттердің бәрі ҚР туында бейнеленгенің айта алды.
2. Нені білдіретінің болжап айтты.
Бағалау түрі: қошемет көрсету арқылы қопаштау
Тапсырма №2 «Анықта»
Мемлекеттік ту қандай жағдайда көтеріледі?
Суреттерге қарап оқушылар өз ойларын ортаға салады.
2012 жылы Лондонда өткен Олимпиада жөнінде түсінік беру.
-Еліміздің туын биікке көтеру үшін қандай үлес қоса аласыңдар?
Дескриптор:
1.Көк ту - әрбір шаңырақтың төрінде, әрбір мекеменің төбесінде ілініп тұруға 
тиіс деп айта алады.
2. Еліміздің туын биікке көтеру үшін қандай үлес қоса алатыңдарын айта алады. 
Бағалау түрі: «Бас бармақты жоғары көтеру» әдісі арқылы кері байланыс. 
Бас бармақ жоғары  - маған берілген ақпараттар түсінікті болды.
Бас бармақ көлденеңнен - бұдан да жақсы нәтиже көрсетуіме болар еді. 
Бас бармақ төмен - маған ақпараттар түсініксіз болды.
Тапсырма №3 «Менің туым»
Әр топ өз тобының жалаушасын жасайды.
Тобыңның жалаушасының түсі қандай болады?
Дескриптор:
Жасаған жұмыстарын қорғай алды.
Бағалау түрі: «Екі жұлдыз,бір тілек» топтар бір-бірін бағалайды.

Сабақтың соңы 
5 минут

Тапсырма №4 «Еркін микрофон»
-Ту мемлекеттің несін білдіреді?
-Қазақстан Республикасының мемлекеттік туының  түсі қандай?
-Қазақстанның туында нелербейнеленген?
Дескриптор:
Сұрақтарға дұрыс және толық жауап берді.
Бағалау түрі: «Бағдаршам көздері» арқылы бағалау.
Бүгінгі сабақта топтың берген жауабы маған ұнады. Өзіме қажетті толық 
мәлімет алдым (жасыл). 
Маған топтың жауабы ұнады, бірақ толық мәлімет ала алмадым (сары).
Маған топтың жауабы ұнамады. Себебі бүгінгі жауаптарын түсінбедім (қызыл).

Рефлексия
5 минут

Рефлексия
Бүгінгі сабақта болған көңіл – күйді  бет – әлпеті салынған суреттерді таңдау.
       Түсінбедім      Сұрағым бар        Түсіндім

Қосымша ақпарат

Саралау – оқушыларға қалай  көбірек қолдау көрсетуді  
жоспарлайсыз? Қабілеті жоғары оқушыларға қандай 

міндет қоюды жоспарлап отырсыз?

Бағалау – оқушылардың материалды меңгеру  
деңгейін қалай тексеруді жоспарлайсыз?

1.«Көк Тудың желбірегені» әнін тыңдай отырып,  
Ибрагим Ескендірдің орындауындағы ән екенін,  неге  

тәрбиелейтінің айтады,  
2. Оқулықтағы суретке қарай отырып, бейнелердің ҚР 
туында кездесетінің және нақты орналасуын айтады.
3. «Еркін микрофон» әдісін жүргізуде қабілеті жоғары 

оқушылар қызықты мәліметтер айтады, 

Мадақтау,  қошемет, бағдаршам көздері,  
жест арқылы
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Маңғыстау облысы  Ақтау қаласы  №17 орта мектептің
бастауыш сынып мұғалімі Абишева Маржан Бектургановна

Пән: қазақ тілі
Қысқа  мерзімді жоспар бөлімі:
Күні:

Сынып: 2

Сабақ тақырыбы Ұзақ мерзімді жоспарының 26 сабағы 4 бөлімі
 « Бізді қоршаған әлем», бөлімшесі   «Үй жануарлары» 1 сабақ

Осы сабақта қол жеткізілетін 
оқу мақсаттары (оқу 
бағдарламасына сілтеме)

1.1.3.1 Тыңдаған мәтіннің (ұзақтығы 0,5-1 мин шамасында) мазмұны 
бойынша мұғалімнің қолдауымен сұрақтарға жауап беру және оған сәйкес 
фото /сюжетті суреттер/сызба таңдау
1.2.2.1 Сурет/үлгі бойынша хабарлы және сұраулы сөйлемдердің 
интонациясын дұрыс сөйлеу( 1-2 сөйлем)
1.3.4.1 Мұғалімнің көмегімен мәтіннің мазмұны немесе иллюстрация 
бойынша қарапайым (не? қандай? қанша?) сұрақ қою
1.5.1.1  Мұғалімнің  көмегімен  заттың  атын,  санын,  сынын,  қимылын 
білдіретін сөздердің мағынасын түсіну, ауызекі тілде қолдану

Ойлау дағдысының деңгейлері Тыңдаған  мәтін  бойынша  үй  жануарлардың  суреттері  арқылы  үй 
жануарларын білу 
Сұрақ-жауап  әдісі  арқылы  сурет  үлгісі  бойынша  сөйлемдердің 
интонациясы арқылы түсіну
Сематикалық  карта  арқылы  заттың  атын,  санын,  сынын,  қимылын 
білдіретін сөздердің мағынасын түсіну, ауызекі тілде қолдану.

Бағалау критерийлері Тыңдаған мәтіннің мазмұнына сәйкес фото/ суреттердің мағынасын біледі 
Семантикалық  карта  арқылы  заттың  атын,  санын,  сынын,  қимылын 
білдіретін сөздердің мағынасын түсіну, ауызекі тілде қолданады.
Иллюстрация бойынша қарапайым (не? қандай? қанша?) сұрақ қояды .
Мұғалімнің көмегімен заттың атын, санын, сынын, қимылын білдіретін 
сөздердің мағынасын түсінеді, ауызекі тілде қолданады.

Сабақ мақсаттары Барлық оқушылар орындай алады:Тыңдаған мәтіннің (ұзақтығы 0,5-1 мин 
шамасында) мазмұны бойынша мұғалімнің қолдауыменсұрақтарға жауап 
береді, сәйкес фото/сюжетті суреттер мен сызбаларды таңдайды.
Мұғалімнің көмегімен мәтіннің мазмұны немесе иллюстрация бойынша 
қарапайым (не? қандай? қанша?) сұрақ қояды
Оқушылардың көпшілігі орындай алады:Сурет/үлгі бойынша хабарлы 
және сұраулы сөйлемдердің интонациясын дұрыс сөйлейді( 1-2 сөйлем)
Кейбір  оқушылар  орындай  алады:тақырыпқа  сай  күрделі  сұрақтар  қоя 
алады және байланыстырып жауап береді. Мұғалімнің көмегімен заттың 
атын, санын,  сынын,  қимылын білдіретін сөздердің мағынасын түсінеді 
және ауызекі тілде қолданады.

Тілдік мақсаттар Оқушылар орындай алады: 
Мұғалімнің көмегімен сұрақтарға жауап береді, сөздерді, сөз 
тіркестері,сөйлемдерді тыңдайды, тілдік дағдыны жүзеге асырады.
Пәнге тән сөздік қор мен терминдер: үй жануарлары, жылқы, қой, ешкі, 
сиыр ,түйе
сөз тіркестері: жақсы көремін, менің мысығым, біздің үй, сүйікті 
жануарым
Диалог пен жазу үшін пайдалы сөздер мен тіркестер:
Берілген бірнеше тіркестер арқылы диалог құра біледі.
-Мынау не?
-Бұл мысық
- Неше мысық?
- Екі мысық
- Мысық түсі қандай?
- Мысықтың түсі қара.

Құндылықтарды дарыту Жұптық жұмыс арқылы оқушыларды бір-біріне деген құрмет көрсетуіне  
және ынтымастыққа үйрену
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Алдыңғы меңгерілген білім «Иә» «Жоқ» әдісі арқылы «Менің достарым»тақырыбын пысықтау 

Менің атым – Мақсат(Нұрбек). Менің достарым- Арман, Әсет, Юра.
Менің  достарым  жақсы.  Әсет  сурет  салады.  Юра  шаңғы  тебеді 
(велосипед). Арман доп (футбол) ойнайды 

Жоспар 
Сабақтың жоспарланған 
кезеңдері 

Сабақта жоспарланған іс-әрекет  

Сабақтың басы  

5 минут

Ұйымдастыру кезеңі
Психологиялық ахуал жасау
(Шаттық шеңбері). 
Қайырлы күн достым
Қайырлы күн болсын
Бүгін алар бағамыз
Кілең бестік болсын
Топқа бөлу
Оқушыларға үй жануарлары бар суреттер таратылады.Балалар суретте 
бейнеленген жануарлардың  дыбысын шығарып,сол бойынша топ 
құрайды.
Бүгінгі тақырыбымыз үй жануарлары

Сабақ ортасы
Тыңдаған мәтіннің (ұзақтығы 
0,5-1 мин шамасында) мазмұны 
бойынша мұғалімнің 
қолдауымен сұрақтарға жауап 
беру және оған сәйкес фото 
/сюжетті суреттер/ сызба 
таңдау

5 минут

Мәтін бойынша көп нүктенің орнына керекті суреттерді қойып айт.
Бұл  - біздің үй. Біздің үйде екі жылқы, үш сиыр, он қой, алты ешкі бар, бес 
түйе бар. Менің итім мен мысығым бар. Иттің аты – Ақтөс. Мысықтың 
атты – Марғауым. Мен үй жануарларын жақсы көремін. 
-Мәтінде қанша  үй жануарлары бар?
- Қанша  жылқы? 
-Неше сиыр?
-Неше ешкі?
- Неше түйе?
- Ақтөс ненің аты?
Үлгі: Бұл  - біздің. 
Біздің үйде 2 ... ,3..., 10 ... , 6 ..., ... бар.
Менің ...пен ...  бар.
Мен .........  жақсы көремін.

Кері байланыс
2 минут

Берілген тапсырма бойынша сіздер жақсы жұмыс жасап жатырсыздар, 
алайда қазақ тіліне тән дыбыстарды дұрыс айтуға тырыс.

Қалыптастырушы бағалау 
1 мину

Қызыл түс- түсіндім, жасыл түсті – көмек керек, сары түс- түсінген 
жокпын.

Сурет/үлгі  бойынша  хабарлы 
және  сұраулы  сөйлемдердің 
интонациясын дұрыс сөйлеу 1-
2 сөйлем 
5 минут

Сурет арқылы үй жануарынды сипаттайсыңдар.2-3 сөйлем құрастырып айт
Мысалы: -Мынау не?     - Мынау не?
-Бұл мысық          
- Бұл ит
- Неше мысық?              
- Неше ит бар?
- Екі мысық      
- Үш ит бар
- Мысық түсі қандай?    
- Сенде ит бар ма?
- Мысықтың түсі қара.   
-Менде ит бар.

Кері байланыс
2 минут

Берілген суреттер арқылы сөйлемдерді дұрыс құрап  жатырсыздар, алайда 
оданда  нақты жауап беріңдер.

Қалыптастырушы бағалау
1 минут 

Дұрыс-бұрыс 

 Мұғалімнің көмегімен 
мәтіннің мазмұны немесе 
иллюстрация бойынша 
қарапайым (не? қандай? 
қанша?) сұрақ қою

Суреттерді қарап сұрақ қой.Не? Қандай? Қанша?
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5 минут

Кері байланыс
2 минут

Сіздер берілген Не? Қандай? Қанша? сұрақтарға толық жауап бердіңіздер, 
алайда үлкен, кішкентай деген сөздердің мағынасын дұрыстап түсініп 
алыңдар  

Қалыптастырушы бағалау
1 минут

Бас бармақ арқылы бағалау

 Мұғалімнің көмегімен заттың 
атын, санын, сынын  білдіретін 
сөздердің мағынасын түсіну, 
ауызекі тілде қолдану
5 минут

Берілген суреттердің атын, санын, сынын білдіретін сөздерді айт. Жұптық 
жұмыс. 

Кері байланыс
2 минут

Суреттердің атын, санын,қимылын білдіретін сөздерді жақсы айттыңдар 
және жұптық жұмысты жақсы істедіңдер, дегенмен өз жауабыңызды басқа 
көршімен салыстырып, көршіңді тыңда.

Қалыптастырушы бағалау
1 минут

Бірін-бірі бағалау

Дескриптор Тыңдаған мәтіннің (ұзақтығы 0,5-1 мин шамасында) мазмұны бойынша 
мұғалімнің қолдауымен сұрақтарға жауап беру және оған сәйкес фото 
/сюжетті суреттер/сызба таңдайды
 Сурет/үлгі бойынша хабарлы және сұраулы сөйлемдердің интонациясын 
дұрыс сөйлейді( 1-2 сөйлем)
Иллюстрация бойынша қарапайым (не? қандай? қанша?) сұрақ қояды.
Мұғалімнің көмегімен заттың атын, санын, сынын, қимылын білдіретін 
сөздердің мағынасын түсінеді, ауызекі тілде қолданды..

Сабақтың соңы
5 минут

Рефлексия
«Ішкі шеңбер мен сыртқы шеңбер» әдісі арқылы сабақты қорытындылау. 
Ішкі шеңберде бүгінгі сабақ түсінікті болса үй жануарларының суреттерін 
енгізу.
Сыртқы шеңберде түсінбеген жерлерге көмек қажет ету арқылы 
суреттермен  көрсетеді.

     Саралау-оқушыға Қабілетті 
балаларға қандай міндеттер 
қоюды жоспарлайсыз?

Бағалау оқушылардың меңгерген білімдерін қалай тексеруді жоспарға 
енгізіп отырсыз?

Саралап оқытуда  2 тапсырмада 
қолдандым. Қабілеті  жоғары 
оқушылар сурет арқылы үй 
жануарынды сипаттайды және 
1-2 сөйлем құрастырып айтады. 

Оқу мақсаты негізінде оқушылардың ойлау деңгейін білу,түсіну және 
қолдануды жетістік критерийлері, тапсырма, кері байланыс, 
дискрипторлар арқылы оқушылардың материалды меңгеру деңгейін 
тексеремін.

Рефлексия
Сабақ мақсаттары/ оқу 
мақсаттары қолжетімді ма?
Оқушылар бүгін не үйренді?
Сабақтағы ахуал қандай 
болды?
Жоспарланған саралау жақсы 
іске асты ма?
Уақыт есебінен ауытқу болды 
ма?
Жоспарға қандай өзгеріс 
енгізілді?

Өткізген сабақ туралы ойлану үшін төмендегі орынды пайдаланыңыз.
Сол жақтағы сіздің сабағыңызға қатысты сұрақтарға жауап беріңіз

Қойылған сабақ мақсатыма жеттім деп ойлаймын  себебі сабақ кезінде 
оқушылардың ойлау дағдыларының деңгейлері (білу, түсіну,қолдану) іске 
асырылды. 
Оқушылар тақырып бойынша сөздерді жақсы меңгеріп, сөйлеу барысында 
қолдана алады. 
Сабақ кезінде оқушылардың көңіл – күйлер жақсы болды, өз көңіл-
күйлерін сабақ кезінде смайликтермен, бармақтарымен көрсетіп отырды
Саралап оқыту кезінде қабілеті  жоғары оқушылар сурет арқылы үй 
жануарларды сипаттады және 1-2 сөйлем құрастырып айтты. 
Сабақ жоспарын жасаған кезінде сабақтардың кезендерін  уақытқа бөлдім. 
Сабақ барысында сол уақыттарды  тиімді пайдаландым.
Сабақ жоспар бойынша өткізілді.. 

Жалпы бағалау
Ең жақсы өткен екі нәрсе (оқыту мен оқуға қатысты)
1: Қима суреттері арқылы мәтінді құрып байланыстыруы, түсінуі, жұбына айтып беруі.
2:«Ішкі шеңбер мен сыртқы шеңбер» әдісі арқылы сабақты қорытындалуы, өйткені сабақты оқушылар 
түсінгенін, түсінбегенін айтты.
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Қандай екі нәрсе немесе тапсырма сабақтың бұдан да жақсы өтуіне ықпалын тигізер еді 
(оқыту мен оқуға қатысты)?
1: Оқу мақсаттарына қойылған критерийлер, тапсырмалар, дескрипторлар.
2:Әр тапсырмалардан кейін жүргізілген кері байланыс пен қалыптастырушы бағалауға жетелейді.
Осы сабақтың барысындабарлық сынып немесе жекелеген оқушылар жөнінде келесі сабағыма қажет болуы 
мүмкін қандай ақпаратбілдім?
 Кейбір оқушылар сұрақ қойғанда толық жауап беру кезінде қиналатынын байқадым.
Тапсырмалар мен сұрақтарды оқушының деңгейіне сай болу және тиімді болу керек екендігіне көз 
жеткіздім.

Маңғыстау облысы Қарақия ауданы Мұнайшы ауылы №7 орта мектептің
бастауыш сынып мұғалімі Кушкимбаева Жемис      

                   
Сабақ: Қазақ тілі            Уақыты:          Сыныбы : 2 сынып
Тақырыбы:  Көктем мезгілі
 Оқу мақсаты: 1.1.1.1. Оқу мен  жазуға үйрене отырып топпен тапсырмалар орындау арқылы , дұрыс 

жазу дағдыларын ,сөз байлығын жетілдіре отырып  сауатты жазуға үйренеді 
1.1.2.1.Күнделікті өмірде қолданылатын таныс сөздердің мағынасын түсіндіру.
1.2.3.1.Сұхбаттасуының не туралы айтқанын түсіну және тілдік нормаларды сақтай 
отырып,түрлі тәсілдермен жауап беру.
1.3.2.1.Мәтіндегі таныс сөздердің мағынасын түсіндіру.

Сабақтың    
мақсаты:

Барлық  оқушылар орындай алады:  Мұғалімнің  көмегі арқылы    мәтінмен, топпен 
жұмыс жасай алады.
Оқушылардың көпшілігі орындай  алады:
Мәтіннің  мазмұнын түсінеді, талдайды, сұрақ  қояды, мазмұндайды.
Кейбір  оқушылар  орындай алады: өз ойларын  толық  жеткізе алады.  Наурыз 
туралы сөйлем құрастырады.

Алдынғы оқу:
Сабақ  барысы

Сабақ  
кезеңдері

Сабақта жоспарланған  оқыту  іс- әрекеттері 7 
модуль

Бағалау

Ұйымдастыру 
кезеңі

Басы 

5 мин

4 мин

Ынтымақтастықты қалыптастыру.
«Сәттілік  сәтін ұйымдастыру» 
Оқушылар қол ұстасып, бір-біріне сәттілік тілейді.
1. Тапсырма. Түсті стикерлер арқылы топқа бөлу.Бағалау 
парағымен таныстыру
.  Қызығушылықты ояту кезеңі.
2. Тапсырма.«Ой шақыру» әдісіарқылы бейнекөріністі көру 
арқылы тақырыпты анықтау,сұрақтарға жауап беру.
Балалар, не көрдіңдер?
Бұл қай жыл мезгілі  деп ойлайсыңдар?
Бүгінгі сабақтың тақырыбы не туралы болады?
3. Тапсырма. Мәтінмен жұмыс.
Мұғалімнің жетекшілігімен жүретін оқылым.
Мәтінді түсініп оқу
Мәтіннен жаңа сөздерді түртіп алу.
Мәтіннің мазмұнын ашу мақсатында постер жасау.
Көктем мезгілінде үш ай бар.Олар: наурыз, сәуір, мамыр. 
Көктемде ауаның температурасы көтеріледі, жаңбыр жауады, 
жылы жақтан құстар ұшып келеді.Көктемнің алғашқы гүлі-
бәйшешек гүлдейді. Бағбандар жеміс-жидек егеді. Ағаштар 
бүршік атады.

Психоло
гиялық 
ахуал 
туғызу 
сәті

Топқа 
бөлу.

Қалыптаст
ырушы

Қалыптаст
ырушы

Ортасы
10 мин
2 мин

Постер жасау. «Көктем мезгілі»
Жыл мезгілдері туралы видеоролик көрсету.
https://www.youtube.com/watch?v=oBktwG8Z2Dw

Топтықж
ұмыс

Крите
риалды

10 мин
Соңы

Венн диаграммасын жасату. Көктем мезгілін күз мезгілімен 
салыстырып, ортақ мінездемелерін анықтау.

Жұптық 
жұмыс

Критериал
ды

Кері байланыс Оқушылар алған әсерлерін смайликтерді көрсету арқылы 
білдіреді.
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Бағалау Суммативті
Үйге 
тапсырма

Ребус құрастыру.

                                               Бағалау парағы
Критерийлер Дескрипторлар                    Топтар 

1 2 3

Сұрақ-жауап арқылы 
сөйлемдер жазады

Мәтіннің мазмұнын түсіну

Берілген тапсырма бойынша 
болжам жазады
Ойы жүйелі, қажетті ақпаратты 
саралап жазады
Дұрыс сөйлемдер құрастырады

Барлық  ұпай саны
15-10  - Жоғары  деңгей «5»            9-5    -   Жеткілікті деңгей «4»         4-1     -  Орта деңгей    «3»

Маңғыстау облысы Қарақия ауданы Мұнайшы ауылы №7 орта мектептің
бастауыш сынып мұғалімі  Алипова Гулшат Темирхановна

Пән: дүниетану   Ұзақ  мерзімді  жоспар бөлімі:  Менің отбасым  және достарым
Күні:                    Сынып:   1               Қатыспағандар  саны:
Сабақ  тақырыбы Мен  және  отбасы
Осы  сабақта  қол  
жеткізілетін  оқу  
мақсаттары (оқу  
бағдарламасына  сипаттама)

1.1.1.3 Отбасы  мүшелерінің   арасындағы    өзара   қамқорлықтың   
маңызын   түсіндіріп  мысал  келтіру  

Сабақ  мақсаттары Барлық  оқушылар:Отбасы  мүшелерінің   арасындағы    өзара   
қамқорлықтың   маңызын   түсіндіріп  мысал  келтіреді
Көптеген  оқушылар: Тақырыпты түсініп, тыңдап, жетекші сұрақтар 
арқылы талқылайды;
Кейбір  оқушылар:Отбасы мүшелерінің  өзара  қамқорлығын  баяндап  
айтып  бере  алады

Бағалау  критерийлері  - Отбасы  мүшелерін және  олардың арасындағы  қарым - қатынасты  
сипаттайды
 - Қамқорлықтың маңыздылығын түсіндіретін мысалдар  келтіреді

Тілдік  мақсаттар
Тақырыпқа  байланысты 
түйінді  сөздер  арқылы   
коммуникативтік  
дағдыларын  дамыта  
отырып  үш   тілді  сөздерді  
айтқызуды  үйретемін

Түйінді сөздер мен сөз тіркестері
Отбасы – семья- family
Шежіре  - генеология-genealogy
Отбасылық дәстүр  - семейные традиции-family traditions
Оқушылар  аталған  сөзді  үш  тілде  күнделікті  өмірде  қолдана  алады.

Құндылықтарды  дарыту Оқушыларды ынтымақтастыққа, шығармашылыққа, ұлтжандылыққа, 
жауапкершілікке және өмір бойы  оқып  үйренуге  баулу

Ресурстар Компьютер, отбасы  суреттері,әріптер, бейнежазба
Пәнаралық  байланыстар Сауат    ашу,бейнелеу ,өзін - өзі  тану
АКТ  қолдану  дағдылары интернет  мәліметтері, сілтемелер.
Бастапқы  білім Сыныпта  дұрыс  қатынас жасауды  біледі. Сыныптастарымен  достаса  

алады.
Сабақ  барысы

Сабақтың  
жоспарланған  
кезеңдері

Сабақтағы  жоспарланған  іс-әрекет Ресурстар

Сабақтың  
басы
2  мин

Ынтымақтастық атмосферасын  қалыптастыру
Фонетикалық жаттығулар.
Хор мен қайталау: 
А – а - а - ата.

Әріптер
Суреттер

https://www.youtube.com/
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Ә - ә - ә - әже
Ә - ә - ә - әке
А – а – а – ана
Отбасы мүшелеріне кімдер жатады екен?
-Ата, әже, әке, ана, аға, апа, іні, қарындас жатады.
Біз қандай отбасымыз?
- Біз бақытты отбасымыз
Біз қай елде тұрамыз?
-Тәуелсіз Қазақстан елінде.
Оқушыларға  әріптерден  сөз  құрау  арқылы  топқа бөлу:
І топ: Әке
ІІ топ: Ана

watch?v=pjHmgyDGLX8

Сабақтың  
ортасы 
25 мин

Сергіту  сәті
1 мин

Өзіндік  
жұмыс  

Бағалау критерийі:
1.Отбасы  туралы айтады
2.Отбасы  мүшелерін  ажыратады
(Ж)«Фотосурет» 
белсенді оқыту  әдісі
1-тапсырма
Сурет арқылы  сөйлейді.
Берілген  суреттегі  отбасы  мүшелеріне  мұқият  қарап,    өз  
ойын айтады. Белсенді  оқыту  әдісі  бойынша  не  көріп  
тұрғандарын  және  оларды  сипаттап  береді
Отбасы - үлкен қуаныштың, қамқорлықтың, бақыттың 
ортасы. Бала отбасында жақсы тәрбиеленсе, өскенде әдепті,  
ақылды азамат болып өседі. Қашанда отбасы мүшелеріне 
көмектесу, үлкендердің айтқанын тыңдау әр баланың қолынан  
келеді.
Дескриптор:   
Отбасы  туралы  әңгімелеп  бере   алады
Отбасы  мүшелерін  ажырата  алады
Қ.Б
«Желкенді  бояу»  бағалау  әдісі
Оқушылар  желкенді түсінгендеріне  қарай  бояйды:
Жақсы  түсінсе  жасыл  түспен
Сұрақтары  бар  болса - сары  түспен,
Түсініксіз  болса - қызыл  түспен  бояйды.
Бағалау критерийі. 
Отбасы мүшелерін топтастырады.
. Отбасы мүшелерін ажыратады.
 ( Т)«Пирамида »  әдісі  
Отбасы  мүшелерін  жасына  сәйкес  топтастырып,  
«Пирамида»  әдісіне  салып  орналастырады.
Дескриптор:  Білім алушы
-  отбасы  мүшелерін  топтастыра   алады;
-  отбасы  мүшелерін  ажырата  алады  
Қ.Б
Бағалау  критерийі
1.Отбасының  және өзінің  суретін желімдейді
2.Отбасы  мүшелерінің  дастарқанда қалай отыратынын  
біледі.
(Ұ) «Балалар философиясы»  белсенді әдісі.
- Отбасыңның және өзіңнің суретіңді желімде
- Дастарқанда кім қай жерде отыр?
- Отбасы мүшелерін қалай отырғызар едің?

Осы жерде  саралау  жұмысын  қолданамын  
А – оқушы  суретті тек  желімдеп, отбасы мүшелерінің 
орнын ауыстырып қана қояды.
В-  оқушы суретті желімдеп, орнын неге ауыстырғанын 
айтады.
С- оқушы суретті желімдеп, неге ауыстырғанын айтып және  

Отбасы
суреттері

Желкеннің  суреті

Отбасы мүшелері  
жазылған
 суреттер

Дәптермен  жұмыс
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4 мин

Сабақтың  
соңы 
3 мин

Кері  байланыс

сол адамды сипаттайды.
Дескриптор:
  1.Отбасының  және  өзінің  суретін  желімдеді
2.Отбасы  мүшелерінің  дастарқанда  отыратын орнын білді
Қ.Б
«Жетістік  баспалдағы»  әдісі
1 – ші баспалдақ  білемін
2-ші  баспалдақ түсінемін
3- ші  баспалдақ   жасай аламын
 «Ойды аяқта»
Бүгін мен  білдім.....
Мен  үйрендім....
Қиындық   тудырды.....
Қолымнан   келді......

Саралау -  оқушыға
мейлінше қолдау
көрсетуді қалай
жоспарлайсыз?Қабілетті
оқушыға тапсырманы
қалай түрлендіресіз?

Бағалау -оқушы білімінтексеруді қалай
жоспарлайсыз?
-Оқушылардың сабақ барысында үйренгенін 
бағалау үшінқолданатын әдіс-тәсілдер.
 «Желкенді  бояу»  «Жетістік  баспалдағы» «Бес  
бармақ »әдісі арқылы әрбір іс-әрекетті 
бағалаймын. Қиналатын оқушыларды жазып 
алып көмек көрсетемін.

Денсаулық  және  
қауіпсіздік  
техникасының   
сақталуы
Мектепте  қауіпсіздік  
сақтау

Сабақ  мақсаттары\ оқу  мақсаттары  дұрыс  
қойылған  ба?

Сабақ мақсаттары оқу мақсаттарына сай қойылды.

Оқушылардың  барлығы  ОМ  қол  жеткізді  ме? 
Жеткізбесе,  неліктен?

Оқушылар оқу мақсатына  осы  тапсырмаларды  
орындай   отырып  жетті.

Сабақта  саралау   дұрыс  жүргізілді  ме?  Сабақта саралау  әдісі дұрыс   жүргізілді

Сабақтың  уақыттық  кезеңдері  сақталды  ма? Сабақта уақыттық кезеңдер сақталды.

Сабақ  жоспарынан қандай  ауытқулар  болды,  
неліктен?

Сабақ дәл осы жоспар бойынша өтсе ауытқулар 
болмайды.

Жалпы  баға 

Маңғыстау облысы, Қарақия ауданы, Мұнайшы ауылы № 7 орта мектептің
дене шынықтыру пәні мұғалімі Карабалина Ақгенша

Дене шынықтыру                       

Сабақтың 
тақырыбы

Доппен қозғалмалы ойындар

Осы сабақта қол 
жеткізілетін оқу 
мақсаттары (оқу 
бағдарламасына 
сілтеме)

2.1.2.1 Өздігінен  байланыстыруды оқу арқылы  негізгі қозғалыс дағдыларын түсіну  
және жетілдіру 
2.2.2.1 Әрекет мақсаттарына қол жеткізу үшін командада жұмыс істей 
бастайды және өзіндік жұмыс жөніндегі білімді нығайтады

Жетістік 
критерийлері 

Дене қасиеттерін дамытуға қарапайым жаттығулардыңмаңызыдылығын 
анықтайды сабақ барысында орындайды және түсінеді.

Тілдік  мақсаттар 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). 

Сабақтың 
мақсаттары

Барлығы: Оқушылардың  допты  менгереді,арттырады,  ойыны  мәдениетін  
қалыптастырады.
Көбі: Жылдамдық, күштілік, ептілік қасиеттерін дамытады.
Кейбірі: Анық және толық сөйлеу арқылы, мәселені түсінгенін көрсетеді. 

Құндылықтарды 
дарыту

Оқушыларды бір-біріне деген құрмет көрсетуіне тәрбиелеу. 

Пәнаралық байланыс Өнер, ана тілі сабағы

АКТ қолдану Аудиожазба , таныстырылым.

http://www.engime.org/saba-majlioja-sltanojali-ilimge-tolsa-kokirek-ou-men-oitudafi.html
http://www.engime.org/sabati-masati-elimizdi-bolashata-korkejip-besekege-abiletti-ot.html
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дағдылары

Сабақ барысы

Сабақтың 
жоспарланған 
кезеңдері

Сабақтағы жоспарланған іс-әрекет

Сабақтың басы
5 минут

Бой сергіту жаттығулары.
Саптық жаттығулар: оңға, солға бұрыл, кері айнал.
1.Жүру жаттығулары:
--аяқтың ұшымен ;
--өкшемен ;
--жартылай отырып жүру;
--толық отырып жүру.
2Жүгіру жаттығулары:
--оң жақ қырымен тіркеме адыммен ;
--сол жақ қырымен тіркеме адыммен;
--тізені жоғары көтеріп жүгіру;
--артқа аяқты бүгіп жүгіру.
3.Жүру.Терең демалу.
4.Бір лектен төрт лекке бөлініп тұру (таяқшаны оң қолға ұстаймыз .)
5.Гимнастикалық таяқшамен орындалатын жаттығулар:
Б.қ.аяғымыз иық көлемінде таяқшаны төмен екі жақ шетінен ұстап - оңға 1-
4,солға 1-4 басымызды айналдырамыз;
Б.қ.аяқ алшақ,таяқшаны төмен екі жақ шетінен ұстап :1-қолды алдыға көтеру ,2- 
жоғары көтеру,3- алдыға,4- б.қ.
Б.қ аяқ алшақ,таяқшаны төмен екі жақ шетінен ұстап :1-қолды жоғары көтеру ,
2- желкеге қою,3- жоғары,4- б.қ.
Б.қ аяқ алшақ,таяқшаны алдыда екі жақ шетінен ұстап :1-оңға бұрылу ,2- б.қ ,3-
солға бұрылу ,4- б.қ.
Б.қ аяқ алшақ,таяқшаны төмен екі жақ шетінен ұстап :1-жоғары көтеру ,2- 
алдыға еңкейіп ,3-отыру,таяқшаны алдыға ,4- б.қ.
Б.қ аяқты кең алшақ қойып,таяқшаны төмен екі жақ шетінен ұстап :1-оң аяққа 
отыру, таяқшаны алдыға ,2-б.қ.,3-сол аяққа отыру,таяқшаны алдыға ,4- б.қ.
Б.қ аяқты иық көлемінде қойып,таяқшаны желкеге екі жақ шетінен ұстап :15 рет 
тұрып отыру.
Б.қ таяқшаны жерге қойып оң аяқты алдыға,сол аяқты артқа қойып кезек-кезек 
аяқты ауыстырып секіру.
Б.қ таяқшаны оң жаққа қойып қос аяқпен таяқшадан секіру.

Сабақтың ортасы
8 минут

1 минут

5 минут

3 минут
16 минут

Жаңа сабақты түсіндіру
Оқулықтағы тапсырмаларды орындау.
Ойындар қимыл- қозғалыс ойындары және спорттық ойындар болып бөлінеді. 
Қимыл –қозғалыс ойындары аса көңілді әрі пайдалы қимыл әрекет түрі .
Қимыл –қозғалыс ойыны
Қимыл-қозғалыс ойындарының көңілді әрі пайдалы болатын себебі, бұл ойындарды 
ойнай жүріп, жүгіру, секіру, өрмелеу, лақтыру, тепе- тендік сақтау және мінез-
құлықты тәрбиелеу сияқты барлық негізгі қимыл –қозғалыстарды дамыта 
аласыңдар.
Бүгінгі қозғалмалы ойынның аты
«Қабырғаны гүлдендіру»
Оқушылар үш топқа бөлінеді.Тапсырманы бірінші болып орындаған І топ- үш гүл 
,ІІтоп-2г, ІІІтоп-1гүл женіп алып қабырғаға жапсырады.
1 сайыс- баскетбол добын қолға үстап үшбұрышты айланып қайту;
2 сайыс-допты бір қолмен жүргізіп кедергілердін арасымен өту;
3 сайыс-гимнастикалық орындықтың үстімен допты домалатып үшбұрышты 
айланып қайту,
4 сайыс-кедергілерді айналып бір ойыншы допты шеңбердің ішіне қойып 
қайтады,ал екінші оқушы әкеледі.
5 сайыс допты шеңбермен домалатып кедергіні аналып келу.
Гүлі көп топ осы ойында женеді.
Белгілі бір нақты ережесі бар әр түрлі әрі көңілді қимыл –әрекеттерді қозғалмалы 
ойындар деп атайды .
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Ұлттық ойындар:
Түйілген орамал 
Ойын жүргізуші ойынды өзі бастайды.Ең алдымен балаларды айналасына жинап  
алады  да  «1,2,3»  -  деп  дауыстайды.Осы  кезде  балалар  жан-жаққа  бытырай  
қашады.Ал ойын жүргізушісі қолында түйілген орамалы бар баланы қуалайды.Ол  
орамалды басқа  біреуге  лақтырады қағып алған  бала  қаша жөнеледі.Осылайша  
ойын  жүргізіледі,түйулі  орамалды  алғанша  қуалай  береді.Ұсталған  ойыншы  
көпшілік ұйғарымымен ортада тұрып өнер көрсетеді..Одан кейін ойын жүргізуші  
ауыстырылады.ойын ойнап болған соң балалар шеңбер жасап тұралы.

Сабақтың соңы
2 минут

Рефлексия
Бүгінгі  сабақта болған  көңіл  – күйді   бас  бармақ саалынған суреттер   арқылы  
бағалау.

Дифференциация  –  оқушыларға  көбірек  қолдау  
көрсетуді  қалай  жоспарлайсыз?  Қабілеті  жоғары 
оқушыларға қандай тапсырмалар қоюды жоспарлап  
отырсыз?

Бағалау  –  оқушылардың  материалды  меңгеру  
деңгейін  тексеру жоспарыңыз? 

Қолдау көрсету.
Қабілеті  жоғары  оқушылар  айтылған  сөздер  мен  
сөйлемдердің көпшілігін дұрыс қайталай алады.

Оқушылар  өздері  жасаған   бет-бейнелеріне  қарап  
бір-біріне  көңіл-  күйлерін  айтады.  (қуанышты,  
көңілді, көңілсіз, ашулы)

Маңғыстау облысы, Қарақия ауданы, Мұнайшы ауылы № 7 орта мектептің
бастауыш сынып мұғалімі  Гапбарова Гулшат Эстеевна

Ұзақ мерзімді жоспар бөлімі: 2-бөлім: «Жақсыдан үйрен, жаманнан жирен»   Күні: 1 тоқсан

Сынып: 3 Қатысқандар:                                       Қатыспағандар саны: 

Сабақ тақырыбы «Жақсыдан  үйрен,  жаманнан  жирен»  ортақ  тақырыбы  бойынша  жиынтық  
бағалау. (БЖБ)

Осы сабақта қол 
жеткізілетін оқу 
мақсаттары (оқу 
бағдарламасына 
сілтеме)

3.2.3.1 Мәтін мазмұны бойынша пікір білдіруге бағытталған сұрақтар құрастыру  
және жауап беру 
3.2.4.1  өз  бетінше  мәтіннің  тақырыбын  және  мұғалімнің  көмегімен  негізгі  ойды  
анықтау
3.3.1.1* Жоспар, сызбаны қолдана отырып, тірек сөздер арқылы әңгімелеу мәтінін,  
салыстыра сипаттау мәтінін, көмекші сөздер арқылы пайымдау мәтінін құрап жазу  

Сабақ 
мақсаттары

Мәтін  мазмұны бойынша пікір білдіруге  бағытталған  сұрақтар құрастыру  және  
жауап беру 
Мәтіндегі негізгі ойды анықтау
Тірек сөздер арқылы әңгімелеу мәтінін құрап жазу

Бағалау 
критерийлері 

-  Мәтін  мазмұны  бойынша  пікір  білдіруге  бағытталған  сұрақтар  құрастырады  
және жауап береді; 
- Мәтіндегі негізгі ойды анықтай алады;
- Тірек сөздер қолданып, әңгімелеу мәтінін құрап жаза алады.

Сөздік қор Пәндік терминология мен тірек сөздер:
негізгі ой, тірек сөздер, пікір білдіру.
Сабақта диалог /жазу үшін пайдаланылатын тіл:
Талқылау үшін сұрақтар:
Кейіпкердің іс-әрекетін қалай бағалайсың?

Құндылықтарды 
дарыту

Әдептілікке тәрбиелеу

Пәнаралық 
байланыстар

Дүниетану, өзін-өзі тану
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Алдыңғы 
меңгерілген білім 

Мәтін және түрлерін ажырата алады.

Сабақ барысы 

Сабақтың 
жоспарланғ
ан кезеңдері 

Сабақта жоспарланған іс-әрекет  Ресурстар

Сабақтың 
бас
5 минут

І Ұйымдастыру кезеңі. 
 -Оқушылар қандай бөлімді аяқтадық?
- Осы бөлімді оқу барысында не білдіңдер, қандай дағдыларды 
меңгердіңдер? 
 Өздеріңнің бойыңда қандай қасиеттеріңді дамытқыларың келеді? 
Айналадағы жағдаяттарға пікір білдіруде әділ болу қолыңнан келеді ме? 
Ендеше мына суретке назар аударыңдар.
- Суретті көргенде қандай сезімде болдың?
- Бұл сурет туралы не білгің келеді?
- Осы сурет саған қандай ой салды?
Сабақтың тақырыбы мен мақсатын анықтау.
Сабақтың тақырыбы мен мақсатын хабарлап, бағалау критерийлерімен  
таныстыру.

Слайд 

Сабақтың 
ортасы 
20 минут

5 минут

ІІ Негізгі бөлім
(Ө) Оқылым
3.2.3.1 Мәтін мазмұны бойынша пікір білдіруге бағытталған сұрақтар  
құрастыру және жауап беру 
3.2.4.1  өз  бетінше  мәтіннің  тақырыбын  және  мұғалімнің  көмегімен  
негізгі ойды анықтау 
1-тапсырма. Мәтінді оқы.  Өтірік(Ертегі)

Ерте заманда қулығы асқан бір адам өмір сүріпті. Ол өзі адамдарға  
өтірік  айтып,  алдауға  өте  құштар  болыпты.  Бұл  жағынан оған  тең  
келетін жан болмаған. Адамдарды өз өтірігіне сендіріп, жаман әдетін  
қоя алмаған екен. 

Бір күні ол өзенге суға түсуге келеді.  Өзеннің қатты ағысымен суға  
батып  бара  жатып:  «Суға  батып  барамын,  көмектесіңдер!  
Құтқарыңдар!» деп айқайлайды. Оның өтірігінен шаршаған адамдар: 

«Тағы  да  өтірік  айтып  жатыр»  -  деп  ойлап,  сөзіне  мән  бермейді.  
Осылайша  өтірікті  ақиқаттан  жоғары  санаған  өтірікшінің  өмірі  
өкінішті аяқталыпты.
Суға батып бара жатқан адамға неліктен ешкім көмек бермеді?
А. Ол өтірік айтып жатыр деп ойлады.
Ә. Ол үнемі шындықты айтады деп ойлады.
Б. Оның сөзіне барлық адам сенеді.
Ертегі мазмұны бойынша сұрақ құрастырып жаз
1.________________________________________________
Ертегіден өзіңе қандай ой түйдің?
_______________________________________________________________
2-тапсырма. 3.3.1.1 Тірек сөздер арқылы әңгімелеу мәтінін құрап жазу 
Тірек сөздерді қолданып, ертегіні қалай аяқтар едің?
Тірек сөздер: құтқарды, түсінді, шындық, қуанды. 
Өзеннің  қатты  ағысымен  суға  батып  бара  жатып:  «Суға  батып  
барамын,  көмектесіңдер!  Құтқарыңдар!»  деп  айқайлайды.  
____________________________________________________________
(Ұ, МК) Өз-өзіңді тексер. 
Жазба жұмысыңды қайта оқып, тексеріп шық.
- Сөйлемдер түсінікті құрастырылған ба?
- Мәтіндегі сөйлемдердің өзара мағыналық байланысы сақталған ба?
- Сөйлемнің емлесі сақталған ба?
- Cөздердің қатесіз жазылуын тексер.

http://dostoprim.
almaty.kz/page.p
hp?
lang=3&page_id
=234
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(Ұ)  Бөлім  бойынша  өткенді  пысықтау.  «Сұрақтар  ілмегі»  әдісі  
бойынша алдыңғы білімді пысықтау.
- Дауыссыз дыбыстарды ата.
- Э дыбысы қандай сөздерде кездеседі?
- Ч-щ дыбыстары қандай дыбыс түріне жатады?
- Өзге тілден енген қандай сөздерді білесіңдер?
(Ө.  Қ)  «1  минуттық жазу»  Өзге  тілден  енген  сөздерді  жазу.  Өзара  
тексеру.

Сабақтың 
соңы
35-40 минут

Рефлексия.

Бағалау критерийі Қолымнан 
келеді

Көмекке 
мұқтажбын

Мәтін мазмұны бойынша пікір 
білдіруге бағытталған сұрақтар 
құрастырамын және жауап беремін

Мәтіндегі негізгі ойды анықтай 
аламын

Тірек сөздер қолданып, әңгімелеу 
мәтінін құрап жаза аламын

Үй тапсырмасы:
Бойыңдағы жақсы қасиеттеріңді дамыту туралы ата-анамен, отбасы  
мүшелерімен сұхбаттасу.

Үлестірме 
қағаздар

Қосымша ақпарат

Саралау  –  оқушыларға  көбірек  
қолдау  көрсетуді  қалай 
жоспарлайсыз?  Қабілеті  жоғары 
оқушыларға  қандай  тапсырмалар 
қоюды жоспарлап отырсыз? 

Бағалау – оқушылардың материалды 
меңгеру  деңгейін  тексеру  
жоспарыңыз? 

Денсаулық  және 
қауіпсіздік техникасының 
сақталуы

Топтық  тапсырмаларды  саралау  
бойынша беру.

Жиынтық  бағалау  дескрипторлар 
негізінде жүзеге асырылады.

Сыныпта  қауіпсіздік  
ережелерін сақтау.

Сабақ бойынша рефлексия
Сабақ мақсаттары дұрыс қойылған ба?
Оқушылар оқу мақсаттарына қол жеткізді ме?
Оқу мақсаттарына қол жеткізілмесе себебі неде?
Ынтымақтастыққа қол жеткізілді ме?
Саралау бойынша жұмыстар дұрыс жүргізілді ме?
Уақыт кезеңдері дұрыс сақталды ма?
Жоспардан ауытқулар орын алды ма? Неліктен?

Қорытындылау
Қандай екі нәрсе табысты болды (оқытуды да, оқуды да ескеріңіз)?
1:
2:
Қандай екі нәрсе сабақты жақсарта алды (оқытуды да, оқуды да ескеріңіз)?
1:
2:
Сабақ  барысында  сынып  немесе  жекелеген  оқушылар  туралы  келесі  сабағымды  жетілдіруге  не  
көмектесетін білдім?
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