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Қазақстан Республикасы жалпы білім беру ұйымдары басшыларының біліктілігін арттыру курсының
бағдарламасында мектепті дамытуға бағытталған өзгеріс енгізудің түрлі идеялары қамтылған. Сонымен қатар
бағдарламада тәжірибені табысты жүргізу үшін өзгерістерді енгізу үдерісін түсіндіруге арналған «Магнит,
желім, қозғаушы күш» метафоралары берілген.
Әлемнің көптеген елдерінде өз мектептерінің оқу мен оқыту тәжірибесін өзгерте алған мектеп басшылары
бұл метафоралардың мектепті дамыту үшін міндетті түрде болуы қажет екендігін айтады.
Осы метафоралардың әр қайсысына жеке - жеке тоқталатын болсақ, «магнит» деген түсінікті – басшылар мен
мұғалімдерді жұмыстың жаңа тәсілдерін байқап көруге тартатын мықты күштер, шынайы ниеттер мен
артықшылықтар деп түсіну керек. Магнит түсінігі тәжірибеге тартылғандар қоғамдастыққа өз еріктерімен
кіріп, оқушылардың оқу үлгерімін жақсарту үшін бірлесіп жұмыс істеуге тырысқан жағдайда дамыту ісі
барынша нәтижелі болатындығын білдіреді. Сондықтан, мектепке өзгеріс енгізудің бастапқы кезеңінде, әсіресе
алғашқы мектеп тәжірибесі кезінде өз тәжірибесін өзгерткісі келетін адамдарды, бірлесіп жұмыс істеуге
ынталы және жаңа әдіс - тәсілдерді жүзеге асыра алатын әріптестерді анықтап, жұмысты сол адамдармен
бастау тиімді болмақ. Яғни, «магнит» тобына өзгеріс енгізу тобына тартылған белсенді, көшбасшылық қабілеті
айқын мұғалімдер кіреді.
«Желім» түсінігі өзгеріс енгізу тобымен бірге әріптестерді тарап кетуден сақтайтын фактордан тұрады. Топ
құрылып жатқанда, мектеп әкімшілігі үшін желім метафорасы өте маңызды. Өзгеріс енгізу үдерісін
жалғастырып, ықпалын кеңейту үшін жұмыстағы көшбасшылық мектептің өзгеріс енгізу тобының мүшелерінің
барлығына таратылып, ұзақ уақыт бойы атқарылатын іс - шараларға қатысты болуы керек, сондықтан өзгеріс
енгізу тобы үшін де «желімнің» маңызы зор. Топ мүшелері өздерін шешім қабылдау үдерісінің мүшесі ретінде
сезінсе және олардан өз жұмыстарын мейлінше жақсы істейді деп күтілетінін, өздерін тәжірибелі ұстаз деп
санайтынын білсе, олар оқыту мен оқу тәжірибесіне өзгеріс енгізу жөнінде қосымша міндет алуға дайын
болады. Яғни, «желім» тобына кіретіндер өзгеріс енгізу жұмысы табысты болу үшін барлық адамдар бірлесіп
жұмыс істейтін мәдениетті дамытуды көздейді деген сөз.
Ал, «қозғаушы күш» - көшбасшылар, олардың көмегімен өзгеріс енгізу және мұғалімдер қоғамдастығын құру
үдерістеріне ықпал ететін факторлар. Бұл факторлар өзгеріс енгізу тобына және оқыту мен оқу тәжірибесіне
өзгеріс енгізудің моральдық мақсатын үнемі еске салып отыратын көшбасшыларға байланысты болады.
Бағдарлама тұрғысынан алғанда «қозғаушы күш» өзгеріс енгізу іс - шараларын жүзеге асыратын адамдарға
қолдау көрсетіп, оларды ынталандырады, аралық түзетулер енгізіп, бейімдеуге мүмкіндік береді, сондай - ақ
жаңа мүмкіндіктер мен тапсырмаларды ұсыну арқылы әріптестерді алға жылжытуға көмектеседі. «Қозғаушы
күш» болмаса өзгеріс енгізу үдерісі өз бағытын жоғалтуы мүмкін.
Мектеп басшылары тәжірибе кезеңінде өз ролдерін сол мектептің ғимаратынан бастап әр қызметкердің
жұмыс сапасына дейін жауап беру деп түсінеді. Бұл - жұмыс ағымында уақыт тапшылығынан бастап, барлық
әрекеттерді өз қадағалауында ұстау сияқты жүк артатын сезімдер тудырады. Мектеп басшылары курс
бағдарламасының мазмұнына сай тәжірибе кезінде оқу – тәрбие үдерісін өзгерту барысында өз ұстанымдары
мен көзқарастарына түзетулер енгізеді. Табысты көшбасшылықты дамыту оларға артылған жауапкершілікті
басқа әріптестеріне сенім артып жүктей алуға мүмкіндік береді.
Мектепте өзгеріс енгізуді ұйымдастыру - жетекшілік етуде тұтастық циклінде жүзеге асырылатын нақты
технологиялардың болуын қажет етеді. Бұл диагностикалық талдау, ақпараттық - әдістемелік қолдау,
коррекциялық бағалау шаралары мен эвалюациялық талдау қатар жүргізілгенде ғана нәтиже береді. Осыған
орай, мектепке өзгеріс енгізу жұмыстарын ұйымдастыру моделінде жоғарда аталған үш құрамдас компоненттің
болуы маңызды. «Магнит» ретінде қарастырылып отырған компонент бойынша мектепте белгілі бір мақсатта
субьектілермен жұмыс жасауға бағытталған көшбасшы мұғалімдерден топ құру керек. Бұны мектептегі
проблемалар мен айқындалған мақсаттарды орындаудағы біріккен жұмыс тобы деп атауға да болады. Бұл
топпен қоса, білім беру аймағындағы субьектілер болатын ата - аналармен, оқушылармен, тәлімгерлерлік
топтар құрған тиімді. Топ мүшелері жұмыс бағытын анықталғаннан кейін өз міндеттері мен жұмыс мазмұнын
айқындайды. Жұмыс тобына тартылған мұғалімдер өзгелерді өз топтарына қосу үшін жұмыстанады және топ
мүшелерінің тарап кетпеуін қадағалап, бірлесе жұмыстанудың алға қойылған міндет екендігін түсінеді.
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Өзгеріс енгізуге қажетті негізгі мәселелер анықталғаннан кейін, сол мәселелерді шешуде жоспар құрылып,
әдіс – тәсілдер мен жұмыс формалары белгіленеді.Тәжірибені талдау барысында төмендегідей мәселелерді
назарда ұстау қажет:
• Жоспардың нақты мақсат - міндеттерге бағытталуы;
• Әр топ мүшесінің ойының ескерілуі;
• Күтілетін нәтиженің айқындығы, өлшеулі болуы;
• Іс - шараларға мерзім мен жауаптылардың тағайындалуы;
• Атқарылған жұмыстарға талдау жүргізу, жоспардың игерімділігін, топ мүшелері арасындағы өзара
байланысты бақылау;
• Топтағылардың магнит ретіндегі ролдерін назарда ұстау
«Желім» ретінде қарастырылып отырған компонент құрылған топтар арасындағы үздіксіз байланысты,
жағымды психологиялық жұмыс ортасын қалыптастыруды мақсат етуі тиіс. «Желім» компонентіне тән
тартылыс күшін ұйымдастыру мектеп басшылары мен көшбасшы ұстаздарға жүктеледі. Себебі, топ
көшбасшыларына жүктелетін жауапкершілік «магниттік» топтың қалыпты, тұрақты жұмыс жасауын
қамтамасыз етсе, мектеп басшылығы топтар арасындағы тығыз байланыстың болуына мүдделі болады. Желім
тобындағылардың өз қызметін атқаруы үшін барлық жұмыс тобына ортақ ашық отырыстарда тәжірибе
алмасулар жүргізгені тиімді. Бұл отырыстарды нақты проблемалар мен тақырыптарға бағыттап, коучинг,
семинар, дөңгелек үстел немесе басқа формада ұйымдастыруға болады. Желімдердің өз қызметінде төмендегі
сұрақтарға жауап іздегені жөн. Олар:
• әріптестер бір – бірімен ықпалдасып жұмыс жасай ма?
• бір - бірінің идеяларын толықтырып, жаңа идеяларға тың көзқарас білдіре ме?
• өздеріне жүктелген міндеттерге ынталы ма?
• көшбасшылық белгілері қандай?
• топ жұмысында қандай кедергілер бар?
• топ мүшелерінің даму мүмкіндіктері қандай?
• командалық рух қаншалықты берік, жұмыс нәтижелеріне қаншалықты сенімді?
• даму мүмкіндіктерін еселеу үшін олардың қандай шешім қабылдағаны тиімді?
• топаралық байланысты қалай ұйымдастыруға болады?
• қалай және қандай құрал арқылы бағалау қажет?
Мектепті дамыту бағытында кедергілермен жұмыстануда «Желім» тобының негізгі міндеті болып табылатын
төмендегідей мәселелерді қаперде ұстау маңызды. Олар:
• Ұстаздар белсенділігін бағамдауды обективті жүргізу;
• Нақты ақпараттарға сай әр ұжым мүшесінің белсенділігін анықтау және қолдау үшін пайдалану;
• Уақыт ағымында топтар арасындағы және барлық топтарға ортақ проблемаларды анықтау және шешу
формаларын жоспарлау;
• Атқарылған жұмыстардың нәтижесін уақтылы талдау, баға беру, мадақтау арқылы қолдау көрсету;
• Мектеп басшылығы мен көшбасшы ұстаздардың өзгелерді шешім жолдарына бағыттауы;
«Қозғаушы күш» ретінде қарастырылып отырған топқа жұмыс ағымдағы өзгеріс енгізу жұмыстарының даму
бағыттарын анықтау, жұмыс барысындағы қарама - қайшылықтар немесе кездескен кедергілерді, олардың
себептерін анықтау міндетін жүктеген жөн. Жұмыс ауқымы үйлестіруші топқа міндеттеліп, топ мүшелері
анықталған кедергілер бойынша жеке кеңес беруден бастап әдістемелік шаралар, коучингтер, семинарлар және
т.б жұмыс формаларын жүзеге асырады. Яғни, «қозғаушы күш» тобындағылар әрдайым кедергілерді жою
бағытында өзге топтарға қолдау көрсетуі тиіс.
Жұмыс сапасын бірлесе талдау - нәтижелердің нені меңзеп тұрғанын, әдіс – тәсілдердің тиімділік деңгейін
анықтап береді. Үйлестіруші топ диагностика, сауалнама, психологиялық тест немесе тағы басқа жұмыс
формалары арқылы кедергілер аймағын анықтап, пән мұғалімдеріне әдістемелік көмек беру шараларын
ұйымдастыруына болады. Бұл жұмыс жеке мұғалімдерге кеңес беру немесе пән мұғалімдерінің тобымен де
жүргізілуі мүмкін. Жұмыс барысында «Магнит» ролін атқарушы топ мүшелері белгілі бір проблема бойынша
жұмыстануда кедергілерге тап болды делік. Үйлестіруші топ сол проблеманы бірге зерделей отырып бірлесе
шешуге ат салысады. Бұл жұмыс сатысында төмендегілерді ескеру қажет:
• Үйлестіруші топ мүшелері тәжірибелі, алдыңғы қатарлы, көшбасшы ұстаздар, тренер, жаңашыл
ұстаздардан құралғаны жүргізілетін жұмыстың сапалы өз деңгейінде орындалуына кепіл болады;
•
Оқу - тәрбие үдерісінде үлкен немесе кіші проблемалар болмайды, барлығы да маңызды деп
қабылданып терең зерделенуі қажет;
• Проблемалар уақтылы шешілмесе оның шешімі күрделене түсетіндігін естен шығармаған жөн;
• Ұйымдастырылатын әдістемелік шараның шешуге қажетті проблема бағытындағы күтілетін нәтижеге
бағытталуы маңызды;
3
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Талдау қаншалықты сапалы жүргізілсе соншалықты проблема да айқын болады;
Қабылданған шешімдерге мерзімі мен жауаптыларды белгілеуді топ мүшелері әдетке айналдыруы
керек;
«Магнит - Желім - Қозғаушы күш» моделі аясында іске асырылған іс - шаралар, ресми және бейресми
кездесулер, проблемаларды бірлесе шешу ұжым мүшелерінің ықпалдаса жұмыстануына мүмкіндік береді.
Бұл түйінді ойлар біліктілікті арттыру курсы бағдарламасы бойынша курстан өтіп, мектепке өзгеріс енгізуде
«Магнит –Желім - Қозғаушы күш» метафораларын тиімді қолдана алған басшы тәжірибесіне негізделді.
Ұсынылып отырған жұмыс формасы – жобалық тәжірибеде болғандықтан бұл идеяны қолдануды мақсат
тұтқан әр ұжым өз қалауы бойынша түрлендіріп, жетілдіре алады.
•
•

Пайдаланған әдебиеттер:
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«Назарбаев Зияткерлік мектептері»ДББҰ Педагогикалық шеберлік орталығы, 2017 жыл
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«Басшыларға арналған нұсқаулық» әдістемелік құралы, «Назарбаев Зияткерлік мектептері»ДББҰ
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НОВЫЕ ПОДХОДЫ И НЕТРАДИЦИОННЫЕ ФОРМЫ ОБУЧЕНИЯ
В ПРЕПОДАВАНИИ ИСТОРИИ В ШКОЛЕ
Жапарова К.Г., Абдрахманова С.А., Ахметова Г.Б.
Кокшетауский государственный университет им. Ш. Уалиханова, г. Кокшетау
Социально-экономические преобразования в РК сопровождаются сложными процессами перемен в сознании
людей, требуют переосмысления фундаментальных и универсальных знаний, их реализацию через систему
образования. Учитывая все это, необходимо изменить идеи, принципы и характер процесса обучения и
воспитания. Общество нуждается в творческой самостоятельной личности, которая не только бы сумела
адаптироваться в новых условиях, но, развиваясь, изменила бы само общество. В Законе РК «Об образовании»
говорится: «Приоритетными задачами системы образования являются: развитие творческих, духовных и
физических возможностей личности, формирование прочных основ нравственности и здорового образа жизни,
обогащение интеллекта путем создания условий для развития индивидуальности» [1,4]. В связи с этим система
образования должна развивать творческие способности учащихся во время учебного процесса и тем самым
способствовать развитию гармонично развитой личности.
Основная цель преподавания истории в школе - развитие личности ученика на основе знания прошлого и
умения ориентироваться в важнейших достижениях мировой культуры. Развитие личности предполагает,
прежде всего, формирование творческого мышления, способности критически анализировать прошлое и
настоящие, делать собственные выводы на основе самостоятельного изучения исторических источников.
История должна ставить учеников перед проблемами нравственного выбора, честно показывая сложность и
неоднозначность моральных оценок исторических событий. Ученик получает право на субъективность и
пристрастность, на обоснование своих решений нравственных проблем истории [2,7]. Необходимо воспитать
историзм - умение понимать и оценивать события прошлого в их взаимосвязях, уникальных для каждого
отдельного исторического момента, осознавать постоянную изменчивость мира и общества в их целостности,
процесс возникновения, развития и исчезновения общественных явлений.
Важная цель уроков истории - способствовать социализации вступающего в жизнь человека, т.е.
самоопределению его как личности, пониманию им своего места в обществе, своих исторических корней [1,8].
Важная задача истории - воспитать гражданина страны, активного, принципиального в отстаивании своих
позиций, способного к участию в демократическом самоуправлении, чувствующего ответственность за судьбы
страны, патриота родной культуры. Подлинный патриотизм немыслим без интернационализма - поэтому
подробное знакомство с историей разных народов и культур, понимание постоянного характера взаимодействия
и взаимообогащения разных культур, их тесной связи друг с другом входит неотъемлемой частью в задачи
исторического образования. Ученик должен понимать, что его народ-это часть мировой цивилизации.
Ориентация исторического образования в школе на развитие личности ученика предполагает отказ от подхода
к истории как к застывшей схеме, в которой массы людей повинуются жестким социологическим законам и
фатально движутся по пути прогресса к заведомо определенной цели. Предметом истории как науки является
человек в бесконечной системе поколений, поэтому гуманизация истории означает ее «очеловечивание».
Познание исторических закономерностей, решение исторических проблем, понимание смысла истории должно
идти не путем отвлеченных абстракций, а от человека и через человека [3, 10].
Формирование исторического мышления, развитие творческих познавательных способностей ребенка
возможно только путем восхождения от простого к сложному. Его следует начинать с образных представлений
об истории на эмоционально-нравственном уровне. Следующая ступень- приведение знаний в простейшую
4
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хронологическую систему, понимание истории как цепи событий и деяний исторических лиц, в результате
которых меняется мир. На следующем этапе формируется аналитическое мышление, умение выявлять
причинно-следственные связи, определять главные и второстепенные факторы развития и т.д. При этом особое
внимание обращается на умение пользоваться терминами, характерными для соответствующей эпохи. На
аналитическом уровне возможно уже понимание истории как действий и борьбы больших групп людей,
движимых общими интересами. Заключительный этап формирования исторического мышления – понимание
истории как единого, целостного процесса, выявление общих и частных закономерностей, постановка и
решение исторических проблем. Важнейшим условием развития личности должно стать поощрение ребенка к
самостоятельности мышления, уважение его мнения. Учитель обязан доказывать, а не навязывать свои оценки
событий и фактов. Необходима вариативность программ обучения истории, что обеспечивается, во-первых,
наличием разноуровневых программ и индивидуальных планов. Во-вторых, введением факультативных курсов
на средней и старшей ступени обучения. В-третьих, предложением курсов, одним из которых ученик должен
освоить обязательно по выбору. Историческое мышление следует формировать в тесном взаимодействии с
литературой, философией, искусством, географией [4, 8].4
При этом не только история должна играть роль одного из методов изучения гуманитарных предметов, но и
сами эти предметы могут стать средством исторического познания. Ведущее место в современном
преподавании истории занимает использование активных форм и методов обучения, инновации в учебном
процессе, новых педтехнологий, организация самостоятельной познавательной деятельности учащихся,
применение практических и творческих заданий, диспутов и семинаров. В использовании этих форм
непосредственную роль играет учитель. Учитель – непосредственный творец учебного процесса, создатель
неисчислимого множества конкретных учебных ситуаций, через которые проходит ученик на протяжении всего
периода школьного обучения. Нельзя не согласиться с тем, что именно от учителя всецело зависит и такой
важный аспект успешной учебно-воспитательной работы, как эмоциональность обучения. Здесь решающее
значение имеет личность учителя, его способность поддерживать живой темп урока, увлечь каждого;
активизировать познавательную и мыслительную деятельность учащихся на уроках, сформировать у всех
учеников положительное отношение к учению.
Поэтому в своей педагогической деятельности учителю необходимо уделять большое внимание новым
формам и методам обучения: нетрадиционным, нестандартным или инновационным. Имеется несколько
классификаций методов обучения. Среди педагогов распространена традиционная классификация, отраженная
во всех учебниках дидактики: методы словесные, наглядные, практические и т.д. В основании этой
классификации лежит способ предъявления учебной информации обучаемым. Если же в основу классификации
положить, например, степень самостоятельности учащегося в приобретении знаний, то получается другой
набор: репродуктивный, частично-поисковый, поисковый, исследовательский. Такая классификация, как и
классификация по уровню исследовательской деятельности обучающихся, напрямую связанных между собой,
помогает оценить степень их активности по уровню самостоятельности.
Такие формы проведения уроков создают определенный эмоциональный настрой, обостряют мыслительную
деятельность, а главное, развивают интерес у учащихся к изучению предмета [5,9]. При нетрадиционном
обучении обязательным является применение занимательного дидактического материала: кроссвордов, ребусов,
головоломок, сканвордов, загадок, логических и аналитических задач и др., что позволяет привлечь внимание
учащихся к уроку, развить их интерес к предмету и получению знаний. При проведении нетрадиционных
уроков стимулируется поисковая деятельность учащихся.
Именно такие уроки заставляют ученика
сконцентрировать свое внимание в индивидуальных, а особенно в коллективно – командных состязаниях,
воспитывают у них ответственность за свою работу в команде, развивает чувство коллективизма и
взаимопомощи, в чем и проявляется активный воспитательный аспект. Большую роль в развитии
познавательной активности, а особенно творческих способностей учащихся играет внеклассная работа по
предмету. При проведении в школе декады истории проходят исторические вечера, КВН, «Конкурсы знатоков
истории», «Лидер XXI века», театрализованные инсценирования исторических событий, викторины «Знаешь ли
ты историю?» и др. С интересом проходят конкурсы на лучший кроссворд, ребус или сканворд среди учащихся
5-11 классов. Творческие способности особенно проявляются в конкурсах. Они дают большие возможности
учителю проявить творчество и внедрить на практике разнообразные формы нетрадиционного обучения.
Таким образом, нетрадиционный подход к учебно-воспитательному процессу дает большой импульс
творческому поиску самого учителя, а так же в поисково-позновательной деятельности учащихся. В конечном
итоге воспитывает и вырабатывает у учащихся стремление к новым знаниям.

5
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БОЛАШАҚ МАМАНДЫҚ ТАҢДАУДА ОҚУШЫЛАРҒА
КӘСІБИ БАҒЫТ-БАҒДАР БЕРУДІҢ РӨЛІ
п.ғ.доценті Тоғайбаева А.К.
магистр Әмірханова Г.С.

Профориентационная работа психолога со старшеклассниками направлена на формирование у молодого
поколения внутренней готовности к осознанному и самостоятельному выбору профессии, планированию и
реализации своих профессиональных планов и перспектив. Профориентирование включает в себя ознакомление
учащихся с различными профессиями и их спецификой, а также изучение личностных качеств
старшеклассников, сопоставление их с требованиями конкретной профессии. Профессиональная ориентация–
этосистема мероприятий по ознакомлению молодежи с миром профессий в целях оказания практической
помощи в выборе профессии.
Болашақта ел тұтқасын ұстайтын азаматтардың болашақ мамандығын анықтауға бағыт-бағдар беру - бүгінгі
күн тәртібінде тұрған маңызды мәселердің бірі. ҚР Президентінің Н.Назарбаевтың Қазақстан халқына
жолдауыңда «әр оқушының білімі мен қабілеті деңгейінің тиімділігін бағалаудың біртұтас жүйесін жасау керек»
деп көрсетілген. Бұл мәселе Қазақстан Республикасының «Білім туралы» Заңында білім беру жүйесінің басты
міндеттерінің бірі ретінде көрсетілген [1].
Оны шешуге мектеп психологының қосатын үлесі өте үлкен. Өйткені жеке тұлғаның барлық қабілеттері мен
мүмкіндіктерін ашып, оларды салауатты өмір салтына үйретіп, қарым-қатынас мәдениетін қалыптастыру үшін
жоғары сынып оқушыларының психологиялық даму ерекшеліктерін ескере отырып, олардың болашақ
мамандығын саналы түрде таңдап алуына психолог көмек көрсетуі керек.
Қазіргі
кезде
болашақ
мамандықты
ерте
таңдап,
мектепте
болашақ
мамандығына бағытталған даярлықтан өтудің мән мағынасы өте терең болып отыр. Бұл проблеманы жан-жақты
зерттеу мәселесі ХІХ ғасырда басталып, көптеген ғалым психологтар оның әр түрлі аспектілерін зерттеді. ХХ
ғасырдьң басында В.Вундт, Мюнстерберг, А.Бине, Ф.Парсонс, Д.Сьюпер, Е.Гинцберг т.б. ғалымдар
ұйымдастырған зертханалар зерттелінушілердің психофизиологиялық ерекшеліктерін бағалау арқылы олардың
мамандыққа жарамдылығын анықтаған. Қазіргі кездегі мектепте жүргізіліп жүрген мамандыққа бағдар беру
жұмыстарының негізін құрғандар Ю.В.Большакова, П.П.Блонский, В.И.Лебедев, В.А.Сухомлинский,
Ю.П.Сокольников, А.П.Сейтешов, Л.К.Керимов, Е.П.Климов, Г.А.Уманов т.б. ғалымдар. Олар өз зертеулерінде
мамандыққа баулу жұмысының құрылымын, мазмұнын және пайдаланылатын әдіс-тәсілдерді анықтап, мектеп
қабырғасында балалармен жүргізілетін мамандыққа икемділігін диагностикалау жұмыстарының бағдарламасын
жасады [2].
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Қазақстандық авторлар Р.Озғамбаева, Г.Саудабаева, Л.Мажитова, Ә.Мүсілімова, т.б. өз еңбектеріне
оқушыларға кәсіптік бағдар беруді жан-жақты зерттеген. Мәселен, Г.Саудабаева кәсіптік бағдар беру жүйесін
ғылыми тұрғыдан жан-жақты талдай отырып оны кәсіби дайындық және кәсіби іріктеу тұрғысынан
қарастырады. Нәтижесінде оқушыларға кәсіптік бағдар беру мәселесінде кәсіптік бағдарын және кәсіптік
дайындығын калыптастыруға қажет деген пікірге келеді. К.Өстеміровтің кәсіптік бағдар берудегі айтқан пікірі
бойынша кәсіби бағдар беру – жас ұрпақты өзіне ұнаған тиісті мамандықты саналы таңдап алуға дайындауға
бағытталған мектеп мұғалімдерінің, технологтардың, дәрігерлердің, педагог-психологтардың, отбасының, еңбек
ұжымдарының бірлескен іс –әрекет.
Жалпы білімнің үш міндеті бар, олар: баланың өзіндік жалпы дамуын, жан – жақты дүниетанымының
қалыптасуын қамтамасыз ету және оны болашақта белгілі бір кәсіпке даярлау. Осы үш міндеттің ішінде
қоғамдық даму күрделенген сайын баланы жастай алдағы кәсіпке дұрыс бағдарлай алу – ең көкейтесті мәселеге
айналып отыр. Кәсіптік бағдар беру жұмысының алғашқы басқышы отбасы тәлім-тәрбиесінен басталып, одан
мектеп, мектептен тыс мекемелер, кәсіпорын, шаруашылықпен ұштасып жатыр.
Оқушыларға кәсіби бағдар беру және болашақ мамандығын анықтап алуға ықпал жасау мектеп алдында
тұрған міндеттердің бірі. Сондықтан психология мен педагогикада осы мәселеге үлкен көңіл аударылады. Әр
мектептің оқушыларды мамандыққа баулу және кәсіби бағдар беру жұмысының жоспары құрылып, оны жүзеге
асыруға педагог-психологтардың қосатын үлесі мол болуға тиіс [3].
Кәсіптік бағдар – бұл өзара байланыста компоненттерден тұратын тұтас жүйе. Оқушылардың әртүрлі
қызметке икемділігін – ойын, танымдық еңбек (кәсіптік белсендіру) арқылы қызығушылығын дамыту; кәсіптік
психодиагностика, кәсіптік кеңес, кәсіптік іріктеу, кәсіптік бейімделу және кәсіптік тәрбие қарастырады.
Адамның болашағы мамандықпен тығыз байланысты болғандықтан, кәсіби бағдар беру – адам болашағына
көптен-көп пайдасын тигізеді деп ойлаймыз. Кәсіби бағдар беру арқылы сол кәсіптің қыр-сырын, мақсатын,
мәнін түсіндіріп, көрсетуге болады. Ол үшін мамандық таңдайтын жастардан қандай мамандыққа икемділігі
мен қабілеті бар екендігін әр түрлі психологтардың әдістемелері мен тесттері арқылы анықтап, білуге болады.
Тұлғалық таңдау мен өзіндік анықталу сұрақтарына байланысты мектепті түлектерінің кәсіби өзіндік бағалау
ерекшеліктерін өзара байланыстылығы жайлы мәселе зерттеулеріне келіп төмендегідей қорытындылар
жасалған:
• Жасөспірімдерде мамандықты таңдауға саналы қатынасты қалыптастыру, іс-әрекетті саналы өзіндік
реттеу жүйелерін, адекватты жоғары өзіндік бағалауды дамыту кәсіби өзіндік анықталудың негізгі
мазмұнына жағымды әсер етіп, мамандық таңдау түрткілерін нақтылайды.
• Кәсіби өзіндік анықталу процесіндегі жоғары сынып оқушыларының әрекетінің табыстылығы ̶ олардың
белсенділіктеріне, субъективті ұстанымдарының қалыптасуына байланысты болады.
• Мамандық таңдауды анықтайтын факторлардың ішіндегі ең маңыздысы сол кәсіпке деген қызығулар
жүйесі жатады; алайда жоғары сынып оқушысының кәсіби өзіндік анықталу процесінің
қалыптасуындағы осы нақты көрінген қызығулар жүйесінің дәрежесі жеткіліксіз. Мамандық таңдауда
жоғары сынып оқушысының ішкі факторларға сүйену әрекеті, яғни, әрекетті өз бетінше орындай алуы,
ептілігі, ішкі дайындығы, жоғары өзіндік бағалау ерекшеліктері кәсіби өзіндік анықталу процесінің
психологиялық мазмұнын құрайды.
• Әлеуметтік – экономикалық жағдайлардың өзгеруі жасөспірімдерді еңбек пен мамандық таңдауға
дайындаудың, соның негізінде кәсіби өзіндік анықталуды қалыптастырудың жаңа ықпалдарды жасауды
талап етеді. Жоғары сынып оқушыларындағы мамандық таңдауға деген саналы әлеуметтік
қажеттіліктерінде кәсіби өзіндік анықталудың ішкі детерминаттары іс-әрекетті саналы өзіндік реттеу,
кәсіби қызығулар дәрежесі, өзіндік бағалау ерекшеліктері мәнді рөл атқарады.
• Кәсіби өзіндік анықталуда тұлғаның өзін-өзі бағалауы маңызды рөл атқарады. Мамандық таңдауға
байланысты қызығулардың мақсатқа бағытталған түрде жүйелі дамуы, жоғары сынып оқушыларында
кәсіби өзіндік анықталу процесінің қалыптасу негізін қалайды және оның басты түрткі болып
табылады [4].
Сонымен, жасөспірімдердің өзіндік бағалау ерекшеліктері мен мамандық таңдаулары өзара байланыста бола
отырып, кәсіби өзіндік анықталуға мәнді әсер етеді. Жоғары сынып оқушыларындағы жоғарғы өзіндік бағалау
кәсіби бағдарлануға байланысты жауапкершілік сезімдерін жоғарылатады.
Жоғарғы сынып оқушыларының, жалпы жастарды мамандықты саналы таңдауға дайындау – үлкен
әлеуметтік – психологиялық мәні бар сұрақтардың бірі. Мамандықты дұрыс таңдау кәсіби өзіндік аныкталудың
нәтижесі болып табылады. Қай елде болмасын мамандық таңдау әрекеті дәстүрлі түрде еңбек психологиясы мен
кәсіби оқыту еонтекстерінде қарастырылады. Оқушыларды көпшілік мамандықтар туралы түсінікпен
қаруландыру, кәсіптік қызығуы мен бейімділігін, қабілеттілігін қалыптастыру және дамыту мақсатында
оқушылардың дара ерекшеліктерін зерттеу, мектеп бітірушілерге мамандык таңдауға көмектесу, оқушыларды
белгілі мамандықтың түрін меңгеруге бейімдеу – ата-аналар мен мұғалімдердің, болашақ педагогпсихологтардың басты міндеті болуы тиіс [5].
Мамандыққа бағдар беру жұмысында әр балаға өзінің психологиялық ерекшеліктерін анықтап, барлық
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жұмысқа қажетті ашық-жарқындық, сыйысымдылық, қарым-қатынас мәдениетін қалыптастырудың мәні өте
терең. Мектептерде психологиялық қызмет ұйымдастырылуына байланысты барлық оқушылардың жекедаралық психологиялық ерекшеліктерін, әр баланың қызығушылықтары мен қабілетін, таным процестері мен
жекелік қасиеттерін сандық және сапалық жағынан толық бағалап шығуға болады.
Пайдаланылған әдебиеттер тізімі:
1. Білім туралы 2007 жылғы 27 шілдедегі №319-III Қазақстан Республикасының Заңы.
2. Өстеміров. К. Кәсіптік оқыту әдістемесі.//Оқулық-Алматы РАДиАЛ баспасы, 2006ж.33-33б.
3. Түрікпенов Ж. Кәсіптік бағдар. Алматы, 1995
4. Климов Е.А. (соавторы — Буцык А.Л., Каверина Р.Д. и др.) Памятка профконсультанту. — Л.: ВНИИ
профтехобр., 1969.
5. Мажитова, Л. Х. Особенности профессиональной ориентации школьников в системе" школавтуз"
[Текст] : депонированная рукопись / Алматы 1994. 9 с.
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Оқу мақсаттары:
Learning objectives
Сабақтың мақсаттары

8.1.5.3 терінің құрылысы мен оның бөліп шығарудағы маңызын сипаттау

Бағалау критерийлері
Тілдік мақсаттар:
Language objectives

Сабақтың әдісі
Күтілетін нәтиже
Пәнаралық байланыс:
Inter subjects connection
Уақыты

7 мин

Сабақтың
жоспарланған
кезеңдері
I. Сабақтың
басы:
1.
Ұйымдастыру
кезеңі.

Терінің құрылысы мен атқаратын қызметі арасындағы байланысты анықтау
Терінің бөліп шығарудағы маңызын сипаттау
Терінің құрылысын біледі;
Терінің қызметтерін түсінеді;
Терінің бөліп шығарудағы маңызын бағалайды
(терминдерді 3 тілде дәптерлеріне жазады)
Оқушылар:
Терінің құрылысы мен құрамбөліктерінің атқаратын қызметтерін тиісті
терминологияны пайдалана отырып ауызша жазбаша сипаттай алады.
Пәнге қатысты лексика мен терминология:
тері, эпидермис, дерма, май безі, тер безі, нағыз тері, шелмай, өсуші қабат,
мүйізді қабат, қорғаныш, термореттелу.
топтық жұмыс, жұптық жұмыс, сұрақ-жауап
Оқушылардың тері туралы білімдері кеңейеді.
Оқушылардың сөйлеу, есте сақтау қабілеттері дамиды.
Биология пәніне деген қызығушылығын арттырады.
Ағылшын пәнімен - терминдерді, Химия пәнімен – бездерден бөлінген
биологиялық заттардың ағзаға әсері, физикамен – серпімділік , жылу
ұғымдары арқылы, географиямен- климаттық белдеулерге тірі ағзалардың
бейімделу жолдары туралы түсініктер арқылы байланысады.
Сабақта жоспарланған жаттығулар
Мұғалім іс-әрекеті:
Good mornign, children! How are you
today?
I am fine, think you! Sit down please.
Who is on duty today stand up please?
Who is absent today?
Sit down please.
I wont divide four groups
Come here and take this cards
1-group
8

Оқушы
іс - әрекеті
Оқушылар 4
топқа бөлінеді.

Оқушылар

Ресурстар

Оқулық
Мәтін
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2. Топқа бөліну
әдісі,
білімдерін
жинақтау (үй
тапсырмасына
шолу жаңа
тақырыпты
ашу)

Үй
тапсырмасы

Қызығушылы
қты ояту

25 мин

II. Сабақтың
ортасы
Терминология

2-group
3-group
4-group
Each groups shout choose a group leder
What did we learn on the previous lesson?
Who is reаdy for the lesson? Hands up!
Look at the boord. I will chek your
homrwork with some qyestions and you
will answer.
1. Зәр шығару мүшелерін ата
2. Бүйрек қабаттары қандай?
3. Бүйректің функиялық бірлігі қалай
аталады?
4. Тәулігіне шамамаен қанша литр
екінші реттік зәр түзіледі?
5. «Бүйрек» in English?
6. «Қажетсіз» in English?
Look at the boord. I give you qyestion
and you will answer.
Сұрақ: What change can you see in
person when in summer's day is hot and in
winter‘s day is cold?
Оқушылардың жауаптары тыңдалып,
жаңа сабақтың сабақтың тақырыбы
ашылады.
Today our them is
“The structure and
functions of skin”
From the lesson you will: understand the
structure and functions of skin. Open your
text books and copybooks, write the date
and the them on the boord.
Оқушыларға жаңа терминдерді үйрету.
Lets start our lesson with new words. I
will read new words and you repeat after
me.

Epidermis- OUTERMOST layer of the
skin
Dermis – thick layer of skin under
epidermis
Hypodermis- the deepest of the skin which
contains fat cells.
(Мағынаны
тану,
мәтінмен
жұмыс)
Group I
тапсырмасы

Group II
тапсырмасы

Let`s watch video about our skin.
(теріге байланысты видео көрсетіледі)
«The structure and functions of skin»
тақырыбында мәтіндер таратылып,
постер жасатамын.
1-мәтін:
Терінің құрылымын ата.
Дескрипторлар:
Тері қабаттарын атайды
Тері қабаттарын біледі
2-мәтін:
Терінің қандай қызметтері бар?
Дескриптор:
9

сұраққа жауап
береді

Оқушылар жаңа
сөздердің
транкрипциясын
және аудармасын
жазады.
Мұғаліммен бірге
2-3 рет дауыстап
қайталайды.
(терминдерді 3
тілде
дәптерлеріне
жазады)
« The structure and
functions of skin »
тақырыбында өз
ойларын топта
зерттеп,
талқылап, ортақ
бір шешімге
келіп, постер
жасайды. Жасаған
жұмыстарын
қорғайды.

Жаңа
сөздер
таблицасы

А-3 және
А-4
форматтағ
ы қағаз,
түрлі түсті
маркер,
оқулық,
мәтін,
оқушы
дәптері.
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Group III
тапсырмасы

Group IV
тапсырмасы

Терінің қызметтерін біледі.
3-мәтін:
Теріде қандай заттар өндіріледі?
Дескриптор:
Теріде жасалынатын заттарды атайды
4-мәтін:
«Төбе шашы тік тұрды»,
«Денем
тітіркеніп кетті» деген сөзде қандай
талшықтар туралы айтылған? Олар
қандай қабатта орналасқан?
Дескрипторлар:
Нақыл сөзді түсіндіреді.
Тері қабатын анықтайды

Оқушылар
тәжірибе жасайды

Activity
4 мин

Сабақтың
соңы

2 мин

Кері
байланыс
Feedback

1 мин

Бағалау

1 мин

Үйге
тапсырма
беру
(Homework)

Дифференциалды оқыту –
Көбірек қолдау көрсету үшін
не істейсіз? Қабілеті жоғары
оқушыларға қандай
міндеттер қоюды
жоспарлайсыз?

Бағалау – оқушылардың
берілген материалды
меңгеру деңгейін қалай
тексересіз?
Денсаулықты сақтау және
қауіпсіздік ережелері

Did you understand today’s lesson?
Ok, now I have you some special question
for you!
Why do people living in hot climate have
darker skin?
Why epidermis does not need blood
supply?
What do kidneys and the skin have in
common?
Interesting facts
Топтық бағалау жүргіземін.
...Ақпыз, қара, сарымыз,
Ағайынбыз бәріміз!

«The structure and functions of skin»
тақырыбын оқулықтан оқу.
Research time
Have you understood the task?

Оқушылар өз
пікірлерін білдіру
арқылы сабақты
пысықтайды.

Оқулық

Топтық бағалау
жүргізеді.
Сабақтан алған
білімдерін
бағалайды.
Балл қою арқылы
топты бағалайды

Бағалау
парақшасы,
стикерлер
Күнделік

Оқушы
Тақырып
дәптері,
бойынша
English
жұмысты
book
орындайды.
Оқушылардың ақпаратпен жұмыс жасау жылдамдығы әртүрлі болуы
мүмкін. Сондықтан ақпаратты толық оқып үлгермеген оқушылар, басқа
оқушылардан көмек сұрайды. Қабілеті жоғары оқушыларға қосымша
ақпараттар табу ұсынылдаы
Баяу жұмыс жасайтын оқушыларға қосымша, бағыттаушы сұрақтар қою
арқылы көмек көрсетіледі. Оқушыларға мұғалім тарапынан көмек
көрсетіледі.
Саралау қосымша тапсырмалар сұрақтары арқылы іске асырылады.
Қосымша ақпарат ұсыну арқылы (13-слайд)
Кейбір оқушылар онлайн тапсырмаларды орындайды.
Ауызша жазбаша жауаптары арқылы
Қалыптастырушы бағалау және қосымша тапсрмаларды орындаулары
арқылы
Кластер құрулары арқылы
Сабақ барысында биология кабинетіндегі қауіпсіздік ережелерін сақтау.
Психологиялық ақуалдың жағымды болуына назар аударылады.
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Ақтөбе қаласы «№ 36 қазақ орта мектебі» КММ-нің
дене шынықтыру пәні мұғалімі Тулкибаев Батухан Оразович
Ұзақ мерзімді жоспар бөлімі: 8 – Жеңіл атлетика арқылы
белсенді өмір салтын қалыптастыру.

Мектеп: «№36 қазақ орта мектебі»
КММ

Сынып: 7
Сабақтың тақырыбы

Сауықтыру жүгірісі

Осы сабақ арқылы
іске асатын оқыту
мақсаттары

7.3.4.4 Денсаулықты нығайтуға бағытталған дене жаттығулары кезіндегі болуы
мүмкін қауіп-қатерлерді анықтай білу.

Сабақ мақсаты:

1. Дене жаттығуларын орындау барысында, денсаулыққа байланысты қауіптілікті
анықтау.
2. Жіңіл атлетка жаттығуларын орындау барысында, қауіпсіздік ережені білу,
сақтау.
3. Денсаулықты нығайту үшін, сауытрудың жүгіру түрлерінің пайдасын түсіну.

Бағалау критериі:

1. Барлық оқушылар жеңіл атлетикаға арналған жаттығуларды орындау
барысында, қауіпсіздік ереженің талабын біледі
2. Көп оқушылар, жүгіруге арналған жаттығуларды орындау барысында, тәуекелге
бару жолдарының болатының анықтап береді.
3. Кейбір оқушылар, сабақ кезінде қауіпті жағдайларды алдын алу жолдарын
біледі, қолданады.

Тілдік мақсаттары:

Бейнелеу, талқылау және көрсету арқылы өзінің жеңіл атлетика бойынша түсінігін
қозғалыс мүмкіншілігін көрсетеді.
Пәнге байланысты термин сөздер және лесика.

жаттығулар, қалыпқа келу

жүгіру, итерілу, ұшу, қону

дене дайындығының сапасы, күш, жылдамдық, төзімділік

қауіпсіздік, тәуекел
Диалогқа қажетті сөздер:

Жүректің соққысы, секіруден кейін адамға қалай әсер етеді?

Аяқтың бұлшық еті, секіруден кейін қалай өзін сезінді ?

Сабақ кезінде қандай қауіпсіздік ережелері болуы керек ?

Секіруден кейін, қалыпқа келу үшін, қандай жаттығулардың түрлерін
қолдануға болады ?

Құндылықтарды
дардарыту:

Дене жаттығуларын орындау барысында қауіпсіздік шараларын ескеру. Дене
шынықтырумен және спортпен үнемі айналысу арқылы денсаулықты нығайту.
Шынығуды жекелей, достармен топтасып немесе отбасы мүшелерімен
ұйымдастырылып жүргізіледі

Бастапқы білім:

Оқушылар жеңіл атлетика негіздері және денсаулыққа қатысы жайында бастапқы
білімдері бар. Қауіпсіздік ережелерімен таныс, өткен сыныптарда алған
білімдерімен дағдыларын және сыныптан тыс жұмысынан меңгергендері бар.

Сабақ барысы:
Жоспарланған сабақ
кезеңдері:

Сабақтағы жоспарланған іс-әрекет
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Сабақтың басталуы

Оқушыларды сабақ мақсатымен таныстыру. Бағалау критерилерін бірлесіп анықтау.
Оқушыларды екі топқа бөлу. Оқушылар топта талқылап, ұсыныстар береді:
Оқушылар барлық дене мүшелеріне арналған жаттығуларды орындайды,
жаттығулар құралмен де құралсыз да орындалады. Олар сыныппен, шағын
топта,жұппен өз тандауларына сай орындайды.

Сабақтың ортасы

Оқушылар аз топта «қайталап жүгіру» тапсырмасын орындайды. Мәре және
сөренің ара – қашықтығы 10 метр.
Оқушылардың мүмкіндігінше жылдам жүгіре белгіленген нүктеге барып, қайту.
Бағытты өзгерту алдыңда, қолды сызыққа тигізу. Осы жаттығуды төрт рет орындау
керек.
Сөреге жылдам ұмтылып, нүктеге кілт тоқтау, оқушыларды жиырылуға
мәжбүрлейді. Сурақ беру арқылы, оқушыларға осы тапсырманы орындау
барысында қауіпсіздік ережені сақтауды ескерту. Мысалы, «қайталап жүгіру»
тапсырмасын орындау барысында, оқушылар қауіпсіз ережені сақтай ала ма ?
Жүгіру эстафетасы. Сыныпты екі топқа бөліп, сөре сызығының алдына, лек
бойынша орналасуы керек. Қарама – қарсы аймақта, 12 – 15 метр жерде белгі
немесе фишка орнатылады. Белгі бойынша алғашқы бестік бірін – бірі белдерінен
ұстап, белгіленген нүктеге дейін барып, айналып өтіп (сағат тілі бойынша),
қайтады. Өз лектерін айналып өтіп, қайтадан белгіленген нүктеге жүгіреді. Сөре
сызығына келгенде, алтыншы оқушы қосылады. Енді ойыншылар алтау болып
жүгіреді, бұрылыстан кейін жетінші ойыншы қосылады, барлығы колдарын
алдынғы ойыншының белінен ұстай кедергілерден өтіп жүгіреді. Барлығы
қолдарын босатпай мәре сызығынан өткенде ойын аяқталады. Ойында бірінші
нөмірлі ойыншыға түсетін жүктеме мөлшері көп болғандықтан, ойынды қайталау
кезінде орындар керсінше ауыстырылады.

Сабақтың соңы

Оқушылар ағзаны қалыпқа келтіуге арналған комплекстік жаттығулар орындайды.
Кері байланыс орнату. Өздері құрастырған ойындар қаншалықты ұнады, қызықты
болды. Неліктен? Оқушылар қалыпқа келуге арналған жаттығуларды орындайды.
Сабаққа рефлексия жүргізу. Оқушыларға сұрақтарға жазбаша түрде жауап берулерін
сұраймыз.
1.
нені білдім, нені үйрендім
2.
нені түсінбедім
3.
қандай кемшікке жұмыс істеу керек

Дифференциация - Көбірек қолдау
көрсету үшін не істеуді жоспарлап
отырсыз? Қабілеті жоғары
оқушыларды анықтауды қалай
жоспарлап отырсыз

Бағалау – оқушылардың оқуын тексеруді қалай
жоспарлайсыз

Оқушылардың санына, дене
дайындығының мүмкіншілігін, ескере
отырып, тапсырмалардың күрделену
түрін өзгерту.

Оқушылардың әрекетін бақылау.
Әзірлен бағалау критерилері бойынша оқушылардың тапсырма
орындау барысында, тапсырма орындап болғаннан кейін
сұрақтары.
Оқушылардың кері байланысы сабақ соңындағы нақтыланған
сұрақтарға жауап беру арқылы жүргізіледі.

Cабаққа рефлексия

Төменде берілген бос орынды өз сабағыңызға рефлексия
жүргізу үшін пайдаланыңыз. Сіздің сабағыңыз бойынша сол
жақтағы бағанада берілген ең маңызды сұрақтарға жауап
беріңіз.

Сабақ мақсаттары /оқу мақсаттары
шындыққа негізделген бе?
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Бүгін оқушылар нені үйренді?
Оқыту ортасы қандай болды?
Мен жоспарлаған дифференциация
бойынша жұмыс дұрыс іске асырылды
ма?
Мен өз уақытымды ұтымды пайдалана
алдым ба? Мен жоспарыма қандай
өзгерістер енгіздім және неліктен?

Сабақтың мақсаты айқындалған, оқу мақсаттары шынайы.
Барлық оқушылар оқу мақсатына нақты жетті деп айту
қиын. Кейбір оқушылар оқу мақсатының жартысына жетті
деп айтуға болады. Өйткені орындайтын жаттығуларға
ыңғайылығының келмей жатқанына байланысты болды.
Сабақтағы саралау іс әрекеті дұрыс орындалды. Бір
жаттығуды немесе стратегияны көп орындаулары сабақ
жоспарына кері әсерін тигізеді. Үйткені кейбір оқушылар
жаттығуларды немесе іс әрекеттерді ұзақ орындаудың
әрекетінен болды. Уақыттың жетіспеушілігі қиындық
тудырады.

Қызылорда қаласы №112 орта мектебінің орыс тілі мен
әдебиеті пәні мұғалімі Акбергенова Алмаш Уристемовна
УРОК 2.

Слова, которые творят чудеса

Школа: Сш № 112

Дата: 04.09.2019

Ф.И.О. преподавателя: Акбергенова Алмаш Уристемовна

КЛАСС: 2

Количество присутствующих: 12

Цели обучения,
которым
посвящен урок

2.1.1.1 слушать и понимать устную речь, аудиовизуальный материал, повторяя
простейшие фразы;
2.2.1.1 использовать в речи слова и словосочетания для составления вопросительных
предложений по имеющейся информации, комментирования действий;
2.4.1.1 писать предложения по данной иллюстрации, используя слова-описания.

Учебные цели

Умеют слушать и понимать устную речь.
Знают слова-приветствия.
Применяют слова-приветствия в различных ситуациях.

Предполагаемый
результат

Все учащиеся смогут:

Количество отсутствующих:0

внимательно слушать, понимать речь и правильно реагировать на слова приветствия;
понимать содержание прослушанного текста и отвечать на простые вопросы по
содержанию;
использовать в речи вежливые слова;
составлять высказывание из 2-3 предложений, используя слова приветствия ;
составлять вопросительные предложения;
оценивать высказывание на основе своего согласия/несогласия.
Большинство учащихся смогут:
составлять рассказ, используя словосочетания приветствия;
различать в тексте слова - признаки;
высказывать простые оценочные суждения.
Некоторые учащиеся смогут:
составлять речевые высказывания из 3-5 предложений;
смогут задавать вопросы к словам - признакам;
самостоятельно читать текст.
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Языковая цель

Полиязычие:
Здравствуй – Сәлеметсіз бе, Здравствуйте – Сәлеметсіздер ме; Добрый день –Қайырлы
күн –Good afternoon!
Привет – Сәлем – Hello.
Основные термины и словосочетания
Добрый вечер! Спасибо! До свидания!

Материал
прошедших
уроков

Учащиеся могут иметь определенную базу знаний по теме на русском языке.

План
Планируемое
время

Запланированная деятельность

Ресурсы

Начало урока

1. Организационный момент.
Приветствие учащихся на двух языках.
Сообщение темы урока.
2. Актуализация знаний.
(К) Учитель предлагает посмотреть отрывок из
мультфильма «Капризная принцесса». Беседа по
содержанию.
(Деятельность учащихся) Учащиеся отвечают на
вопросы.
–Почему принцесса сразу не получила молока от
бабули?
–Что нужно было ей сделать?
–Получилось это у принцессы? Почему?
– Какие слова нужны были? С какой интонацией их
нужно произносить?

Разминка
yandex.kz/images›песенка разминка добрые слова

10 мин.

Середина урока
20 мин.

3. Изучение нового материала.
(К)
4.
Учитель читает текст.
5.
Дети отвечают на вопросы.
– По какой дороге шли дедушка и мальчик?
– Почему им захотелось пить?
– Где они напились воды?
– Поему мальчик посмеялся над дедушкой?
– Кто оказался прав?
– Чему хотел научить дедушка мальчика?
– А в каких случаях ты говоришь «спасибо»?
(П) Чтение текста в полголоса.
– Как вы будете читать слова мальчика? Слова
дедушки? Почему по – разному ?
(Ф) Чтение текста по ролям (слова автора читает
учитель, а слова героев – дети, интонацией
показывая героя).
(И, П) Учитель предлагает сначала подумать самому,
а потом вместе с другом оживить картинку, используя
чудесные слова.
(Деятельность учащихся). Учащиеся составляют
предложения, используя слова-приветствия.
(Ф, К) Игра «Доскажи словечко». Учитель читает
стихотворение.
(Деятельность учащихся). Дети должны дополнить
в рифму.
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Видео. Фрагмент мультфильма
«Капризная принцесса»
mults.info›Каталог
мультфильмов›Капризная
принцесса

Учебник, задание 1.

yandex.kz/images›детские
картинки про вежливость
Учебник, задание 2.

Учебник, задание 3.

Учебник, задание 4.
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(И) Работа по учебнику. Учитель предлагает узнать
секрет слова «здравствуйте», где оно всегда
используется.
–Почему слова приветствия называют чудесными?
Какие они могут творить чудеса?
4. Закрепление изученного материала.
(Г) Учитель предлагает группе одно из чудесных
слов, пантомимой и жестами обыграть ситуацию, где
используется это слово, чтобы класс смог его
назвать.
1-я группа – «Спасибо».
2-я группа – «Извините».
3-я группа – «До свидания».
Работа в рабочей тетради.
Словарный диктант.
Запомни написание подчеркнутых букв:
спасибо, до свидания, извините, здравствуй.
Конец урока
5 мин.

Учебник, задание 5.

Рабочая тетрадь.

5. Итог урока.
(К, Ф) Вспомните, чему вы научились на этом уроке,
что было для вас сложным, легким в исполнении.

«ҰБТ дегеніміз не және оның мен үшін маңыздылығы қандай?» атты тақырыпта
бітіруші түлектермен жүргізілген психокоррекциялық жұмыстың анықтамасы
Қызылорда қаласы, №112 орта мектебі
Психолог Асқарова Әлия Жолдасбекқызы
Күні: 11.09.2019 жыл
Жүргізушы психолог: Асқарова Әлия Жолдасбекқызы
Сынып : 11 «А»
Қатысушылар саны: 20 оқушы
Мақсаты: ҰБТ-ның қандай ерекшеліктерімен бітіруші түлектерді таныстыру.
«Ассоциация» жаттығуы
Қатысушыларға нұсқау беріледі: «Ассоциация – бұл естіген немесе көрген зат жайында соған қатысты
ойлардың басыңа келуі. Ең бірінші сізге қатысушының айтқан сөзіне байланысты ассоциация ойлау керек. Көп
ойланбауға тырысыңыз, ойыңызға тез түскен атауыңызға болады. Ал мен бастаймын: «Емтихан...».
Тақырыптың ұсынылуы.
Жүргізуші: Сіздің жақында мектептегі жылдарыңыз аяқталады. Алдарыңызда өте маңызды сынақ-емтихан тұр.
Бұл емтиханды ерекше формада тапсырасыздар. Бұл – ҰБТ деп аталады.
ҰБТ жайында ақпараттан бұрын оқушылардан ҰБТ жайында білгілері келетінін анықтап алу қажет.
Ақпарат. ҰБТ-бұл әр пән бойынша тегін емтихан жүйесі. ҰБТ қорытындылары мектеп аттестаты мен жоғары
оқу орнына түсу кезінде жарамды болып табылады. Әр пән бойынша емтихан сұрақтары мен тапсырмалары
әртүрлі типте болады. ҰБТ тапсыру процесі үшін: емтихан жоғары мобильділік, тез қабылдағыштық, жоғары
дәрежеже зейінді шоғырландыру, қиюластырғыштық қажет.
Ойландыру. Ең маңыздысы оқушылар өздері ҰБТ жайында ой қалыптастырғаны жөн. Сондықтан да «ҰБТ
маған не бере алады?» деген тақырыпта ой түйіндеген жөн. Оқушылардың мынадай сұрақтарға жауап
іздеулерін қарастыру керек. ҰБТ мен үшін дәстүрлі формадағы емтихан және оның мен үшін маңыздылығы
неде?
Мен неге қол жеткізгім келеді? жаттығуы
Мақсаты. Жеңіске жетуге талпындыру
Нұсқау: Бірнеше уақыт тыныштықта отырып, мен неге қол жеткізгім келеді деп ойланыңыз. Сіз ол үшін не
істеу керек екенін анықтаңыз. Сіз осы ойыңызды сөзсіз мимика, ым-ишара көмегімен көрсете аласыз ба?
Талдау. Маңызды мақсатты таңдау қиын болды ма?
Өз мақсатыңызға жету үшін не істеу керек?
Сіздің мақсатыңыз ірі ме әлде ұсақ түйек пе? Әлде қазіргі жетістіктеріңіз бе?
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Рефлексия.
Сабақ
қорытындысын
өткізілді, кері байланыс орнатуда
оқушыларға төмендегідей сұрақтар
қойылды
1.
Қазір
сіз
өзіңізді
қалай
сезінеміз?
2.
Не ұнады не ұнамады?
3.
Сіз өзіңіз үшін жаңадан не
білдіңіз?
Әрбір сұраққа белсене жауап берді, топ
арасында
өзін
–
өзі
бағалауы
жоғарылаған
оқушылар
Әбішов
Нұртілеу, Айтмырза Самат, Ерғазиева
Назерке. Тренинг барысында ұнамады
деген негативті жауап болмады. Алдағы
күндерде
осынай
тренингтердің
жүргізілуі туралы ұсыныс айтылды.
Ұсыныс :

Айына бір рет оқушылармен түзету жұмысын жүргізу

Күнделікті оқушылардың көңіл – күйін бақылау.
********
Қарағанды қаласы «№10 ЖББОМ КММ» география пәні мұғалімі
Джакеева Сапира Дербисовна
География пәні бойынша 7-8 сыныптар үшін І тоқсан «Географияны зерттеу
тәсілдері» бөлімі бойынша жиынтық бағалау жұмыстары
8-сынып «Географияны зерттеу тәсілдері» бөлімі бойынша жиынтық бағалау
1-тапсырма: Кестені толтырыңыз.[3 ұпай]
А.география ғылымының негізгі
салалары:
Ә.Физикалық география нені зерттейді?
Б.Қоғамдық география нені зерттейді?
2-тапсырма: Географиялық зерттеу әдістерін сәйкестендіріңіз:[4 ұпай]
1.Далалық
а/Үдерістерді сандық немесе сапалық қасиеттері бойынша жүргізілетін үдеріс
2.Картографиялық

ә/ бұл карталарда бейнеленген құбылыстарды тану үшін олардықолдану әдісі.

3.Теориялық

б/ халықтың және шаруашылықтың аумақтық орналасу ерекшеліктерін,табиғат пен
халықтың өзара ықпалын анықтау үшін аумақты зерделеумен тікелей байланысты

4. Салыстырмалы
-географиялық

в/ Зерттеу деректерін жүйелеп, талдап, құбылыстың және үдерістің даму ерекшеліктері
мен заңдылықтары туралы жалпы қорытынды жасайды.

3-тапсырма: Берілген деректерді пайдаланып, график құрыңыз және талдаңыз.
І
ІІ
ІІІ ІҮ Ү
ҮІ
ҮІІ
ҮІІІ
ІХ
Х
ХІ
ХІІ
-150

-120

+3
0

+40

+5

+120

+160

+140

+80

+10

-50

Жылдық орташа t

-140

0

А.Жылдық орташа температураны есептеп шығарып,графигін сызу; [2 ұпай]
(а) Жылдық орташа температураны анықтайды_________________________________________
(б) Графигін сыз:-------------------------------------------------------4-тапсырма: Кесте деректерінің көмегімен әр аймақ халқының тығыздығын тауып, бағандық диаграмма
түрінде ұсынып кескін картаға түсіріңдер [6 ұпай]
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Аймақтар
Алматы
Қарағанды
Павлодар
Бағалау критерийі
География ғылымы
салаларындағы
зерттеулердің
маңыздылығын
сипаттайды

Аймақ ауданы мың.кв.км.
222.9
428.0
124.8

Халық саны.адам
2000477
1381750
756029

Тапсырма Дескриптор
№
Білім алушы
1
географияғылымы салаларын, зерттеу нысанын анықтайды;

Зерттеу әдістерінің
мәнін түсіндіреді

Сандық және сапалық
деректерді өңдейді
Географиялық
деректерді талдайды

2

3
4

Балл
1

Физикалық география нені зерттейтінін біледі;

1

Қоғамдық география нені зерттейтінін біледі;

1

далалық әдісті анықтайды;
картографиялық әдісті анықтайды:

1
1

теориялық әдісті анықтайды;

1

Салыстырмалы әдістерін анықтайды

1

Жылдық орташа температураны анықтай алады;

1

деректерге сәйкес график(диаграмма) сыза алады;

1

Алматы аймағының халқының тығыздығын тауып, бағандық
диаграммаға ұсынып картаға түсіреді;

2

Қарағанды аймағының халқының тығыздығын тауып, бағандық
диаграммаға ұсынып картаға түсіреді;
Павлодар аймағының халқының тығыздығын тауып, бағандық
диаграммаға ұсынып картаға түсіреді;

2

Жалпы ұпай

2
15

7-Сынып «Географияны зерттеу тәсілдері» бөлімі бойынша жиынтық бағалау
1-тапсырма : Берілген сұрақтарға жауап беріңіз, тапсырмаларды орындаңыз.
o
География нені оқытады------------------------------------------------------[1 ұпай]
o
Берілген кестені толықтырыңыз. [7ұпай]
№

География ғылымының
даму кезеңдері

1

Ұлы географиялық
ашылулар дәуірі

2

Антика кезеңі

3
?

Саяхатшылар
мен зерттеу
шілердің
есімдері
?

Жер - шар тәрізді екендігін тағы бір рет дәлелдеген

?

Алғашқы географиялық карталарды жасады

Афанасий
Никитин

4
5

Саяхатшылар мен зерттеушілердің еңбектері

?
Қазақстандағы география
ғылымының тарихи дамуы

?
Өзінің соңғы өміріне дейін «мен Үндістанға баратын
жол аштым» деп ойлаған
Қашқария туралы маңызды зерттеулер

?
?

2-тапсырма: Әдістерді сәйкестендіріңіз: [4ұпай]
1

Статистикалық әдіс

1

2

Салыстырмалы географиялық әдіс

2

Географиялық нысандардың ұқсастығы мен
айырмашылығын бағалауға көмектеседі
Даму тарихын білу

17

----- «БІЛІМ ЖОЛЫ НҰРЛЫ ЖОЛ» Республикалық журнал – Қараша айы 2019 жыл | № 02 (02) ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

3

Картографиялық әдіс

3

4

Тарихи әдіс

4

Нысанның орналасқан жерінен басқа,оның
өлшемі,әртүрлі құбылыстардың таралу деңгейін, көптеген
ақпаратты береді.
Елдерді, халықтарды, табиғи нысандарды осы дерекпен
көрсетеді

3-тапсырма.Ұлы географиялық ашылулар дәуірінің саяхатшыларының саяхат жасаған жолын атлас картадан
тауып кескін картаға түсіру (кемінде 2-еуін) [2ұпай]
Бағалау критерийі

Тапсырма
№

Саяхатшылар мен зерттеушілердің
география ғылымының дамуына
қосқан үлесін анықтайды
Олардың география ғылымына
қосқан үлесіне баға береді

1

Географиялық зерттеулердің далалық
әдістерін біледі
2
Ұлы географиялық ашылулар
дәуірінің саяхатшыларының саяхат
жасаған жолын атлас картадан тауып,
кескін картаға түсіру
Жалпы ұпай

3

Дескриптор

Балл

Білім алушы
География нені оқытатынын біледі;

1

зерттеушінің есімін анықтай алады;

1

зерттеушінің есімін анықтай алады,
ғылымның даму кезеңін біледі;
зерттеушінің еңбегін анықтай алады;
ғылымның даму кезеңін біледі;
саяхатшының есімін анықтай алады;
саяхатшының есімін анықтай алады:
Статистикалық әдісті таба алады;

1
1
1
1
1
1
1

Салыстырмалы географиялық әдісті таба
алады;

1

Картографиялық әдісті таба алады;

1

Тарихи әдісті таба алады;

1

кескін картаға саяхатшылар жолын белгілей
алады;

2
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Түркістан облысы, Кентау қаласы М.Қашғари атындағы мектеп-лицейінің
ағылшын тілі пәні мұғалімі Бабашова Дилфуза Абдурахмановна
Unit of a long term plan: My room

School: M.Kashgary school-lyceum

Date: 14.11.2019

Teacher name: Babashova Dilfuza

CLASS: 1 “V”

Number present:

absent:

Lesson title

Have you got … ?

Learning objectives(s)
that this lesson is
contributing to (link to
the Subject
programme)

1.1.3 recognize with support common names and names of places recognize the spoken
form of a limited range of everyday and classroom words
1.2.1 make basic personal statements about people, objects and classroom routines
1.2.3 pronounce familiar words and expressions intelligibly
1.5.1 use singular nouns, plural nouns – to talk about people and places

Level of thinking skills

LOTS

Lesson objectives

All learners will be able to : recognize with support common names and names of places
recognize the spoken form of a limited range of everyday and classroom words
make basic personal statements about people, objects
pronounce familiar words and expressions intelligibly
use singular nouns, plural nouns
Most learners will be able to : recognize with support common names and names of places
18
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Students make up sentences using “I’ve got”.
The first group X.
The second group 0.
Descriptor: a learner a) makes a correct sentence using “I’ve got”.
b) marks X or 0
Activity 4
Physical minute
To play the game “Lexical chair”
Put the chairs in a circle. Chairs are one less than participants. Students should sit when teacher
says a word which belongs to a certain theme.
Activity 5
“Find your match”. To make up a dialogue.
There are words and pictures. Learners should find his partner and make up a dialogue.
- Hello!
- Hello!
- What’s your name?
- My name is … .
- How are you?
- I’m fine.
- How are you?
- I’m very well.
- I’ve got a red bed.
- I’ve got a green desk.
- Good bye!
- Bye-bye!
Descriptor: a learner a) finds his partner
b) makes up dialogues with partner
Activity 6
To correct the sentences.
To listen to the sentences and correct mistakes.
1.
I‘ve got blue table.
2.
I’ve got three chair.
3.
I‘ve got a two books.
4.
I‘ve got a pens.
Descriptor: a learner a) listens to the sentences
b) correct the mistakes
End

Conclusion

Reflection

Feedback

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?

In group work more able students support less able
students

through observation in pair & group work
through formative assessment

Reflection
Were the lesson objectives/learning objectives realistic?
Did all the learners achieve the lesson objectives/ learning objectives? If
not, why?
Did my planned differentiation work well?
Did I stick to timings?
What changes did I make from my plan and why?

To fresh air

Use the space below to reflect on your
lesson. Answer the most relevant
questions from the box on the left
about your lesson.

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?

20
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ИННОВАЦИЯЛЫҚ ТЕХНОЛОГИЯЛАРДЫ
ҚАЗАҚ ТІЛІ САБАҚТАРЫНДА ҚОЛДАНУ
Ақтөбе қаласы № 35 орта мектебінің қазақ тілі мен әдебиеті
пәнінің мұғалімі Есеналина Лаура Амангельдиевна
Инновациялық білім беру – іскерліктің жаңа түрі. Инновациялық технологиялар оқу ісін дамытуға, пәндердің
мәнін тереңдетуге, оқытушының кәсіптік шеберлігін арттыруға басқа жаңа технологияларды енгізуге,
пайдалануға және шығармашылық жұмыстар жүргізуге бағытталған. Мұндай технологияларды қолдану —
біріншіден, оқытушы ұтады, яғни ол сабақты тиімді ұйымдастыруға көмектеседі, оқушының пәнге деген
қызығушылығы артады, екіншіден, оқушы ұтады, себебі оның тақырып бойынша танымы кеңейеді. Осылайша
білім берудің қалыптасқан әдістемесіне оқытудың жаңа технологиясы тұрғысынан өзгерістер енгізілсе, білім
сапасы да артады.
Кілт сөздер: инновациялық технологиялар, электрондық оқулық, мультимедиялық сабақтар, жоба.
Қазіргі заманның қоғамдық-әлеуметтік басты мәселелерінің бірі – басқа ұлт өкілдерінің мемлекеттік тілде
сөйлей білуі. Осы мәселені шешу барысында жалпы білім беру мектептерінде, орта және жоғары оқу
орындарында әртүрлі технологиялар жүйелері еніп, қазақ тілін оқыту әдістемесі де өз нәтижесін беріп келеді.
Оқу орындарында жаңа технологиялар арқылы оқыту қазақ тілін үйретудің сапасы мен маңызын арттырады.
Орыс тілді дәрісханада қазақ тілін оқыту әдістемесінің мақсаттарының бірі – тіл үйренушінің қатысымдық
біліктілігін қалыптастырып, сөйлеу қабілетін дамыту.
Қазақстан Республикасындағы білім беруді дамытудың мемлекеттік бағдарламасында білім берудің мақсаты –
қазіргі қоғам талабына сай алынған терең білім, ойын еркін білдіру, тиімді шешімдер қабылдауға жеке тұлғаны
қалыптастыру. Біз, оқытушылар, бұл мақсатты жүзеге асыру үшін, түрлі тәсілдер, әдістер және инновациялық
технологиялрды қолдануымыз керек. Әр оқытушы заман талабына сай өз жүргізетін пәні бойынша жаңа
технологияларды пайдаланса, болашақ маманның білім сапасын тереңдетіп пәнге деген қызығушылығын
арттыруға болады [ 1 ].
Бүгінгі техникалық прогресс пен ғылыми ақпарат көлемінің ұлғая түсуі, білім беру мазмұнын қайта құру
және оқу-тәрбие орындарының іс-әрекет қағидаларын қайта қарау – мұның бәр оқытушының қойылатын
талаптары.
Қазіргі әдістемелік әдебиеттерде «технология» деген ұғым «оқыту» деген ұғыммен жиі кездеседі. «Техника»
терминінің екі мағынасы бар:
1.Өндіріс құралдарының жиынтығы.
2. Бір істі орындағанда қолданылатын тәсілдер жиынтығы .
«Технология» термині сол тәсілдер жүйесі деген мағынаны білдіреді. Бірінші кезеңде білімді көмекші
құралсыз берген; екінші кезңде оқулық арқылы; ал бүгінгі заманда оқыту технологиясы үлкен өзгеріске түсті.
Бүгін біз сабақ барысында тірек сызбалардан қалып, ақпараттық технологиялар арқылы (компьютер,
электрондық оқулық, интернет) оқытамыз.
Оқыту технологиясы қалай оқыту керек деген ғылыми тұжырымдамамен тығыз байланысты, яғни қалай
сабақты ұйымдастыру керек, қандай принциптер арқылы, қандай факторларды үнемі ескеру керек деген
сұрақтарға жауап іздейді. Сондықтан, оқыту технологиясы оқытудың мақсат, мазмұн, принцип, әдіс және
құралдармен тығыз байланысты.
Қоғам талабына сай инновациялық технологияны меңгеру ғалым В.Максимов өз зерттеулерінде келесі
инновациялық технологияларының түрлерін ұсынады:
1. құрылымдық логикалық технология;
2. интеграциялық технология;
3. ойындар технологиясы;
4. тренингтік технологиясы;
5. ақпараттық технология;
6. сұхбаттық технология [ 2 ].
Бүгінгі кезде әдістеме саласында жоғары аталған технологиялар жиі қолданылуда. Жаңа технологиямен
жұмыс істеу үшін төмендегідей шарттар қажет:
• оқу үрдісін белсендіру және басшылыққа алу;
• студенттердің ғылыми-әдістемелік, оқыту әдістемелік, ұйымдастырушылық себептеріне үнемі талдау
жасап, назарға алу;
• жаңа пәндік білім стандартымен танысу.
Осы шарттарды үнемі ескеріп жүрсек, педагогика ғылымы жаңа технологияны тиімді пайдаланумен
ерекшелінеді. Білім беру барысында оқыту, тәрбиелеу бағыттарын инновациялық технологиямен жетілдіру
қажет. Студенттердің өзіндік жұмыстарының орындалуын бақылауға бағалауымыз керек .
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Қазіргі инновациялық технологиялардың жиі қолданылатыны – ақпараттық технологиялар. Оларды
пайдалану барысында бұрыннан біз көбінесе компьютерді қолданып, сабақты түрлендіріп, студенттердің пәнге
деген қызығушылықтарын дамытамыз. Осындай сабақтар өткізгенде, оқыту процесін дараландырады және
студенттердің ойын дербестігі мен белсенділігін арттырады [ 2 ].
Компьтердің әдістемелік және дидактикалық мүмкіншіліктерін пайдаланып, ақпараттық технологияларды
қолдану студенттердің танымдық және өзіндік белсенділігін арттыратын ойын элементтері арқылы үйрету
оқыту процесін тұрақтандыруға мүмкіншілік береді. Компьютер арқылы мәтінді теру, берілген қателерді түзету,
мәтін бойынша тапсырмалар орындау және тағы басқа сабақ түрлерін өткізуге болады. Кейде студентпен де
жеке жұмыс жасай аламыз. Оқу барысында студенттердің ақпараттық технологияларды пайдалануы, өзін-өзі
бақылау, өзін-өзі ұйымдастыру, өзіндік сараптау, жоспарлау мүмкіндіктеріне негізделген оқытылу мүмкіндігін
береді.
Студенттің дамуын үйлесімді нәтижеге жеткізу үшін оқу жүйесі ғылыми-педагогикалық негізінде жасалуы
қажет. Сабақ кезінде модульдік оқыту технологиясын қолдана отырып, студенттердің жеке дамуына көңіл
бөлуге болады. Модульдік оқыту технологиясы жаңа технологиясының әр пән бойынша ерекше қолдануда. Оқу
модулі 3 құрылымдық бөлімнен тұрады: кіріспеден, негізгі бөлімінен және қорыту. Әр модульге оқытушы өз
уақытын бөліп, қойылған ақсаттарына жетуге тырысады. Оқытушы сабақты ұйымдастыру
түрлерін
ойластырады. Оқу материалдарын тақырыптың мазмұнына сәйкес деңгейлік тапсыру болуы қажет. Әр деңгейді
орындап, ең соңғыда студент баға алады.
Бұндай жұмыс түрі оқытушы студенттерден жоғары әдіcкерлік шеберлікті, жоғары кәсіби деңгейді талап
етеді. Инновациялық технологияларға мультимедиялық сабақтар да жатады. Ағылшын тілінде multimedia,
латын тілінде multum – көп және media, medium –жинақ дегенді білдіреді, яғни құрамына бірнеше мәтін, сурет,
бейне, көрініс, анимация кіреді. Мультимедиялық сабақтарда қойылатын мақсаттар: студенттердің
компьютерлік технологиясын қолдану арқылы оқыту, үйрену, танымдық әрекетін жүзеге асыру және өз бетінше
жұмыс істеу дағдысы мен шығармашылыққа қабілеттерін дамыту [4]. Сабақта келесі қажетті шарттар
орындалуы керек:
• студенттің жеке тұлғасын дайындау;
• ойлау қабілетін жетілдіру;
• эстетикалық тәрбие;
• нақты бір шешім қабылдауға қалыптастыру;
• пәнаралық байланыстарды тереңдету.
Мультимедиялық сабақ өткізу кезінде студенттер ақпаратты тек қана қабылдаушы ғана емес, сонымен бірге
оны өңдеп, жеткізу әрекеттерін орындайды. Бұл кезде оқытушының мақсаты студенттерде қажетті ақпаратты
табу, сұрыптап, оны жүйелеу мен жеткізу дағдыларын қалыптастыруға бағытталған. Ол оқу пәнінің тақырыбын
қоршаған ортада болып жатқан түрлі құбылыстар мен жағдайларды және проблемаларды шешумен
байланыстыра отырып, студенттерге жобаны дайындау тапсырмасын ұсынады. Бұл тапсырманы орындау мен
оны қорғау кезеңі студенттердің топ алдында сөйлеу мәдениетін, ойын жүйелеу білу мен өзіндік көз-қарастың
және ой-пікірлерін қорғай білу дағдыларын қалыптастыруға мүмкіндік береді. Мұндай тапсырмаларды қорғау
топтың алдында орындалады және олардың өзара қарым-қатынасын талап етеді. Сонымен, мультимедиялық
жобаны құру - студенттерге қажетті теориялық білім мен танымдық қызығушылықты қалыптастыруға
мүмкіндік беретін тиімді әдіс болып табылады.
Инновациялық технологияларға бүгінгі кезде – электрондық оқулықтар да жиі қолданылуда. Оқытушы
бағдарламаға сай өз электрондық оқулығын дайындайды. Білім саласында компьютер студент үшін құрал, ал
оқытушы үшін ол күнделікті қолданылатын жұмысшы болып табылады.
Электрондық оқулықтар – ғылыми негізінде дайындалған педагогикалық-ақпараттық өнім. Электрондық
оқулық арқылы студенттер тапсырманы қызыға орындайды, кейде қателерін өздері табады. Электрондық
оқулықтар – оқытушылар үшін күннен күнге дамытылып отырған ашық түрдегі әдістемелік жүйе. Мұны
пайдалану барысында оқытушы ғылыми-әдістемелік
электрондық оқулықты пайдаланғанда сабақтың
ыңғайына қарай қосымша материалдарды кірістіруге болады. Электрондық оқулық көрнекілік ретінде де, оқу
мен компьютер арасындағы байланыс жасауда да студенттерге көп көмек көрсетеді [ 3 ].
Студенттердің тілін дамыта оқытудың нәтижесінде студент қазақ тілінің сөз байлығын толық игеру, тілдің
фонетикалық және сөзжасам жүйесін жақсы меңгеру, морфологиялық, синтаксистік тәсілдерді игеріп, оларды
практикалық тіл жасау дағдысында дұрыс пайдалана білуі тиіс. Сонда ғана студент тілді күнделікті өмірінде
дұрыс пайдаланумен қатар тілдің қатысымдағы стильдік, эмоциялық, көріктеу, көркемдеу қызметтеріне де
түсініп қолдана алады. Сондықтан, студенттердің тілін дамыту үшін, ең алдымен, олардың сөздік қорын
байыту; әдеби тілдің нормасында сөйлемдерді дұрыс құрауды үйрету; ойларын жүйелі ауызша, жазбаша жеткізе
білу дағдылары мен шеберлігін қалыптастыруы қажет.
Қалыптасқан білім беру жүйесін жетілдіру ісінде қазіргі заманғы ақпараттық және коммуникациялық
технологиялардың маңызы жөніндегі мәселе соңғы екі онжылдық бойына өзекті болып отыр. Әрбір педагог:
мектеп мұғалімі немесе жоғары оқу орнының оқытушысы болсын, басты мақсат – білім беру сапасын
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қамтамасыз ету. Ал ол үшін ақпараттық және коммуникациялық технологиялардың қолданылуы үлкен дәрежеде
септігін тигізетіні сөзсіз [3].
Жоғарыда көрсетілген инновациялық технологиялардың түрлері қазіргі жағдайда жоғары оқу орнының оқу
процесінде қолдануға өте тиімді. Білім берудің мемлекеттік стандарттарында анықталған оқытудың мазмұнына
ешбір нұсқан келтірмейді, керісінше оқу пәндерінің бағдарламасында көрсетілген мақсатқа оқытудың бұрыннан
қалыптасқан әдістерімен өзара бірлікте қол жеткізуге мүмкіндік береді.
Әдебиеттер тізімі:
1. Н.Амирғалина. «Білім берудің инновациялық технологияларының бірі- тірек конспектілері». // Білім.
Алматы, № 4, 2009ж., (17-19б.).
2. Г. Амандыкова. «Шет тілін оқыту әдістемесі». Алматы, 2007ж., (103-105 б.).
3. Ж.Садуова «Инновациялқ технологияларды білім беруде қолдану».// Білім. Алматы, № 5, 2006ж., (2224).
4. Г. Такишева. «Модулдік оқыту технологиясын пайдаланудың тиімділігі», // Білім. Алматы, № 4, 2009ж.,
(14-17б.).
********
Атырау облысы, Жылыой ауданы, Құлсары қаласы
КМҚК «Айналайын» бөбекжай-бақшасының ағылшын тілі маманы
Жалмуханова Вероника Мерекеевна
Білім беру саласы: Қатынас.
Ұйымдастырылған оқу іс-әрекеті: Тіл дамыту.
Тақырыбы: Табиғатты аялайық!!!
Мақсаты: Қоршаған ортаға деген көзқарасын кеңейтіп, табиғатты сүйюге, қамқор болуға, табиғат байлығын,
сұлулығын сезіне білуге көрінісін әңгімелеп, бейнелей білуге үйрету.
Көрнекіліктер: Табиғатқа байланысты суреттер, жылдың төрт мезгілі.
Әдіс- тәсілдер: Күтпеген сәт, дидактикалық ойындар, сұрақ- жауап, түсіндіру, оқу, әңгімелеу.
Балалар билеп кіреді.
5.
Бұлттар- Cloudy
6.
Радуга- Rainbow
7.
Жапырақ- Leaves
8.
Күн- The Sun
Табиғат суретін қоямыз. Табиғат- Nature.
Children stand up please.Now children let's say to the guests "good morning"!
Good morning, good morning,
Good morning, to you.
Good morning, good morning,
We are glad to see you.
Ok children, very well. I’m glad to see you too! Side dawn please! Ok all right.
My lesson theme is a "take care of Nature".
cloud.Very well.
Children we will travel on the nature. And who knows Next the rain.In the spring a lot of rain.And who knows
poems about nature?
poem about rain? Ізгінұр,Медина come here!
Амира: come here!
Rain,rain
Mother Nature.
Go away.
Butterflies and bees.
Come again,
Oceans and seas.
Another day!
Green green grass
Medina please!
And big strong trees!
Good, side down pleare.And very well! Children keep
Ok very good,side down please Amira!
silent please!
Children what changes are in nature? In the spring yhere Still what changes happen on the nature? The Rainbow.
are a lot of wind.The wind.Repeat after me-wind.Ok Rainbow have many called. And there are red, orange,
children.Very good. Ok, all right. Who knows poems about yellow, green, blue, purple. Аяулым, Бауыржан come here
wind?
please!
Кәусаp come here!
Aiaulym please!
When the wind blows
Rainbow purple,
Then the mill goes
When the wind drops
Rainbow blue.
Then the mill stops!
Rainbow green
Ok Kausar very well,and side down please!Children keep And yellow too!
silent please!Now next cloudy children.The sky clouding Bauyrzhan please!
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So Бауыржан, Аяулым good side down please. And after Autumn is yellow
the rainbow that comes out the Sun. The sun repeat Winter is wite!
children. Very good. Right . In the spring around flowering Mereke please!
and it’s beautiful. The leaves. Children repeat after me! Macketel sky.
Good children!Very well ! Жанеркем, Мереке come here Macketel sky
please.
Not a long wet
Spring is green
And not long dry!
Summer is bright
Now say.
Well done children, side down please!
I have the spring.
For every day.
There is somesing new.
That come to stay!
Now children let’s the play the game.
Game: There are 4 players and dance to the music around the chairs. When music stoped one kide which can’t side to
the chair,he will be out of the game. And he must answers my guestions.
How many months in the spring? 3 months.
And which? March, April, May.
Mereke what season is it? Spring.
How many times year ? (4) Four.
And which: Spring, Summer, Autumn, Winter.
Mereke our winner . He is very very nice boy. You are very fast.
The lessons is over, and thank you very much for the attention.
Children of our kindergarten «Ainalayn» will show you to a concert.
1.
Dance which called ‘gull’.
2.
At now Medina sing a sing.
3.
Our children dancing the dance which called «grand mather».
4.
At now dance «Rainbow».
5.
Aktorgyn sing a song.
My name is Veronika. I'm a teacher.
I'm working in this kindergarten "Ainalayn".
Welcome to our kindergarten. I hope you liked the seminar.
Thank you for
your attention. I'm glad to see you in our kindergarten "Ainalayn".
Thank you for
coming.And come again,we will wait!
The next word will say director of the kindergarten "Ainalayn".Her name is
Saule Maishakyzy!
********
Атырау облысы,Жылыой ауданы,Құлсары қаласы
КМҚК "Айналайын" бөбекжай-бақшасының
тәрбиешісі Дюсова Асем Кумековна
Білім беру саласы: Шығармашылық, әлеуметтік орта
Бөлімі: Сурет салу
Тақырыбы: «Жаз бейнесі»
Мақсаты: Балаларды сурет салғанда жаз мезгіліндегі, жазғы ойындар, жазғы табиғат, жазғы еңбек жайлы
түсінік беру. Жаз мезгіліндегі өздері ұнататын сипаттаманы бере білуде баулу. Түрлі тәсілдермен бейнелеу
дағдылырын нығайту. Бейнелік елес қиялды дамыту. Бауырмашылдыққа, достыққа, бір-біріне деген
қамқорлыққа, табиғатты жақсы көріп аялауға тәрбиелеу.
Қолданылатын құралдар: қалам, түрлі-түсті қалам, А4 формат, үлгі ретіндегі көлемді жаз мезгілінің суреті,
үнтаспа, слайд материялдары.Алдын-ала орындалатын жұмыс: балалармен жаз мезгілі туралы әңгімелесіп
ерекшелігін түсіндіру. Бірге отырып жаз туралы мультсериял көру.
Көп тілділік: Аяз ата-Дед мороз-Santa claus, жаз-лето-summer, кемпірқосақ-радуга-rainbow.
Сөздік жұмыс: Аяз ата, жаз, кемпірқосақ
Әрекет кезеңі
Тәрбиешінің оқу қызметі
Балалардың қызметі
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Шаттық шеңбері:
Қуанамын мен де, қуанасың сен де,
Қуанамыз бәріміз арайлап атқан күнге.
Всем, всем добрый день!
Здравствуй солнце золотое
Здравствуй матушка земля!
Гуд монинг, гоулд сан, гуд монинг дия гестс
Гуд монинг май френдз, Уйнеюол зе юесте.
Балалар қазір жылдың қай мезгілі?
Балалар шеңбер бойында тұрып бір-біріне қарап айтады.
Релаксациялық жаттығу: «Жаз»Балалар кілемшенің бетіне отырады. (музыка, үнтаспа қойылады)
«Таңғажайып сәт»Балалар біз Аяз атаға
«Жаз» мезгілі түсінікті болуы үшін өзіміз
«Жайдарлы жаз» атты суреттерімізді салып берейік.
Ал балалар жұмыстарыңа сәттілік! (музыка әуені қойылады. «Алақай жаз келді») Кәне қолымызды
жаттықтырып ауада сызып көрейік. (Күнді) Балалар сурет салуға кіріседі. Суреттерін салып болған соң көрме
ұйымдастырамыз. (Жаз бен Аяз ата мақтау мадақтарын айтады). Ал балалар біз бұл жұмыстарымызды Аяз ат
аға беріп, жолға шығарып салайық.
Балалар орындыққа жайғасады.( алдарында сурет салуға арналған құралдары)
Флипчарт көрнекілігі бойынша көреді
Ауада сурет салады. Балалар өз ойларын айтады.Р.Т.
Жаз мезгілін өте жақсы түсініп сурет салдыңдар. Мен қуаныштымын!
Тәрбиеші: Құрметті Жаз! Осы қиялдағы ертегі атты кілемшемізді сізге сыйға тартамыз.
Жаз: Рахмет балаларым! Жарқыраған күндерім Өнердегі сайыста Бір-біріңнен қалыспа. Дендерің сау болсын
Бір-бірімізге күлкі сыйлайық.
Жаз: Сау болыңдар! (үш тілде қоштасады) Тәрбиеші: Балалар бүгін бізге қандай қонақтар келді? Жарайсыңдар
енді жазғы ойынға тоймай алаңға шығып ойнайды.
Балалар өз қиялдарын айтып кілемшеге кейіпкерлерді ретімен орналастырады.
Балаларда үш тілде қоштасады.Аяз ата, Жаз.(үш тілде айтады).
Күтілетін нәтиже:Біледі: жайдарлы жаз ерекшеліктері жайында түсініктері қалыптасады.
Игереді: түрлі-түсті қаламмен қағаз бетінде дұрыс жұмыс жасау, өз ойларын жаз мезгіліне сай салу дағдысын
игереді.
Меңгереді: ұқыпты жұмыс істеуді меңгереді.
********
Атырау обласы, Жылыой ауданы, Құльсары қаласы.
КМҚК « Айналайын » бөбекжай – бақшасы
тәрбиеші Садыкова Жанат Тулегеновна
Білім беру саласы: Таным
Оқу іс – әрекет түрі: Математика
Тақырыбы: « Жасыл тікенекті шырша »
Мақсаты: Балаларды жаңа геометриялық пішін – үшбұрышпен таныстыру. Пішінді сезу, қозғалыс
жолдарымен зерттеуде жаттықтыру. Заттардың пішіндерін: алма қандай пішінді, орамал қандай пішінді, шырша
қандай пішінді және т.б. анықтауды бекіту.
Мотивациялық - қозғаушылық:
Шаттық шеңбер:
Бүгінгі мынау жақсы күнінде,
Қуанатын күн келді!
Қайырлы таң,
Қайырлы күн.
Сондай жақсы көңілмен,
Басталады бұл сабақ.
Ұйымдастырылған оқу іс - әрекет барысы:
Тәрбиеші: Жарайсыңдар! Балалар, бүгін біз үшін ерекше сабақ. Бізге бүгін көп
қонақтар келіпті.
- Балалар қазір жылдың қай мезгілі? - Қыс.
- Қыс мезгілінде күн қандай болады? - Суытады
- Қыста адамдар жылы киімдерін киеді, жер бетін аппақ қар басады. Жабайы аңдардың бәрі уйқыға кетеді.
Солай ма балалар. ( Ия )
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Жарайсыңдар балалар, олай болса бүгінгі сабағымызды бастайық.
Қызықты сәт. Сырттан мысық ыңылдап жылап отырады.
Тәрбиеші: Ой балалар, мысықтың даусы етіледі – деп мысықты ішке шақырады.
Мысықжан сен неге жылап отырсың?
Мысық: Балалар амансыңдар ма, мен орманға барып шыршаны безендіріп кеткем, ертесіне барсам тышқандар
ойыншықтарымды шашып, шыршаны үзіп кетіпті. Мен оларды жинап жатқанымда қолшатырымды тесіп
кетіпті, мына сандықтағы пішіндерімді де шашып кетті, соған жылап отырмын. Сендер маған жинауға,
қолшатырымды жамап беруге көмектесіңдерші.Мен мына пішіндердің атауларын білмеймін. ( тәрелкеге әртүрлі
геометриялық пішіндер алып келеді)
Тәрбиеші: Балалар, мысыққа көмектесеміз бе. ( Ия )
1 - тапсырма: Балалар мынау не? ( Шырша. )

Балалар шырша қайда өседі? ( Орманда )

Шыршаның пішіні үшбұрышқа ұқсайды.
Олай болса балалар бүгін біз жаңа геометриялық фигурамен танысамыз. Ол – үшбұрыш.
« Үшбұрышпен танысамыз » ойыны: Тәрбиеші әртүрлі суреттерді көрсетеді, осылардың ішінде үшбұрышқа
ұқсайтындарын атауын сұрайды. балалар мына алма, орамал, шырша , доп қандай геомериялық фигураға
ұқсайды? Алма, доп – шеңбер, Шырша , пирамида - үшбұрыш, Орамал , кітап – төртбұрыш.
2 - тапсырма: Балалар, қараңдаршы бәрі
араласып, былығып жатыр, бұны тышқандар бүлдіріп, бәрін шашып тастаған екен. Қане, бәрін орына қойып,
келтірейік.
«Әр түрлі пішіндер » дидактикалық ойыны: Тәрелкеде геометриялық пішіндер араласып жатыр.
Төртбұрыш, шаршы, шеңберді орын орына жинайды.
Сұрақтар қояды:

Мынау қандай пішін? – деп жеке жеке сұрайды да орындарына салады.

Бұлардың қайсысы кем, қайсысы артық?

Олардың түстерінде сұрайды.
Сергіту сәті:
Оңға, оңға, түзеу тұр, Солға, солға, түзеу тұр.
Алға қарай бір адым, Жоғары, төмен қарайық.
Орнымызды табайық.
3 тапсырма: Тәрбиеші: Жарайсыңдар балалар, ал енді мысығымыздың қолшатырын жамап берейік.
Дидактикалық ойын: «Тесік қолшатыр»
Тәрбиеші: Балалар, мысықтың қолшатырын жөндеп, әдемілеп берейік. Ол үшін үш баланы стол жанына
шақырамыз. Балалар стол жанына жақындап түрлі - түсті қағаздардан жасалған « қолшатырға » үшбұрыш,
шеңбер, төртбұрыш, шаршы пішінді қағаз қиындыларын жапсырады.
Тәрбиеші: Балалар қандай пішіндер жапсырдыңдар?
Балалар: Үшбұрыш, шеңбер, төртбұрыш, шаршы.
Мысық : Ой, рахмет! Қолшатырым бүтінделіп, әдеміленіп қалыпты. Ойыншықтарымды жинап бердіңдер.
Енді шыршамды үйіме апарып безендіремін.
Тәрбиеші: Мысықжан тоқтай тұр. Біздің балалар қазір саған сыйлық бергісі келіп тұр. Оны өз қолдарымен
жасайды. Солай ма?- балалар. ( Ия )
Қағаздан қиылған әртүрлі пішіндерден плакатка сурет жапсырып , мысыққа сыйға тартады.
Балалар рахмет сендерге, үйіме қайтайын сау болыңдар.
Тәрбиеші: Сау бол мысық, Міне, балалар, сабаққа өте жақсы қатыстыңдар. Мысыққа көп көмек
көрсеттіңдер. Тышқанның бүлдіргендерін орнына келтірдіңдер.
Қорытынды:
Балалар бүгін біз қандай пішінмен таныстық?
Үшбұрыш.
Тағы қандай пішіндер білесіңдер?
Шаршы, төртбұрыш, шеңбер.
Балалар біз кімге көмектестік?
Мысыққа
Өздеріңнің ойларыңды, тапқырлықтарыңды, қиындықтан қорықпайтындарыңды көрсеттіңдер.
Жарайсыңдар балалар. Балаларды жеке жеке мадақтау.
Ал, енді балалар осымен бүгінгі сабағымыз аяқталды, бәріңізге уақыттарыңызды бөліп тамашалағандарыңызға
рахмет.
Нені білу керек: геомериялық фигуралар- шеңбер, үшбұрышты атайды, әртүрлі пішіндерді салыстыруды.
Нені білді: қоршаған ортадан үшбұрышты нысандағы заттарды табуды, геомериялық пішіндерді бір-бірінен
ажыратуды.
********
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«БОЛАШАҚҚА БАҒДАР: РУХАНИ ЖАҢҒЫРУ» АТТЫ БАҒДАРЛАМАСЫ
Жамбыл облысы Жуалы ауданы Б.Момышұлы ауылы
Психологиялық - педагогикалық түзету кабинеті
Дефектолог Пралиева Нурила Ансабековна
Елбасы Нұрсұлтан Назарбаевтың «Болашаққа бағдар: рухани жаңғыру» атты халыққа жолдауы Қазақстан
халқына үлкен серпіліс тудырды. Уақыт талабымен үндесіп жатқан мемлекеттік маңызды бастаманы қолдаған
республика жұртшылығы байыпты пікір білдіруде.
«Рухани жаңғыру» бүгіннен басталған жоқ. Тәуелсіз алған кезеңнен атқарылып келе жатқан іс» - деді
Елбасымыз. Оның жарқын көрінісі 2004 жылы «Мәдени мұра» бағдарламасы аясында Қазақстан жеріндегі
тарихи ескерткіштерді жаңғырту болса, 2013 жылы «Халық – тарих толқынында бағдарламасы бойынша әлем
мұрағаттарынан тарихымызға қатысты құжаттар жиналып зерттелді».
Біздің мақсатымыз рухани жаңғыра отырып, әлемдегі 30 елдің қатарына қосылу.
Қазіргі таңда болашағы бұлыңғыр, өзгеше тарихи кезең басталды. Дүбірлі дүние көз алдымызда өзгеруде.
Санамызды жаңғырта отырып, жаңа дәуір көшінен қалмау үшін жағымды жақтарын қабылдауымыз керек.
Қандай да бір жаңғырған қоғамның өзінің терең тарихынан алатын ұлттық коды болады. Біздің де рухани
жаңғыру кезінде ұлттық кодымызды сақтай білуіміз керек.
Салт дәстүрімізді өркендеудің түп-тамыры ете отырып, ұлттық сананың аясында алға бастайтын қасиеттерді
де, аяқтан шалатын әдеттерді де қатар қоюға болмайды.
Сананы жаңғыртудың бірнеше бағыттары бар. Соның бірі:
• Бәсекелестік: материалдық өнім ғана емес, білім, қызмет, сапалы еңбек ресурстары, сонымен қатар
«Цифрлы Қазақстан», «Үш тілде білім беру», «Мәдени және конференциялық келісім» жөніндегі
бағдарламалар.
• Прагматизм: ұттық және жеке байлығыңды нақты білу, сол бойынша тиімді әрекет ету.
• Ұлттық бірегейлікті сақтау: Ұлттық сана, сезімнің көкжиегін кеңейту. Ол ұлттық салт-дәстүріміз,
ұлттық рухымыз бойымызда мәңгі қалуға тиіс. Жаңғыру үшін ұлттық кодты сақтау, кертартпалықтан
бас тарту. Сананың сергектігі.
• Білімнің салтанат құруы: Қашанда алға ұмтылып, білімге құштар болу қанымызға сіңген қасиет. Қазіргі
технологиялық революция салтанат құрған заманға қарағанда таяу жылдарда кәсіптердің біразы
жойылатын түрі бар. Осы орайда жан – жақты білімді ғана табысқа жетеді. Сондықтан да елімізде
«Болашақ» бағдарламасы жүзеге асуда.
• Қазақстанның революциялық емес, эволюциялық дамуы: Ықылым заманнан келе жатқан тұрмыс–
тіршілігі мен салт–дәстүрі ХХ-ғасырдағы революциялық сілкіністен кейін үлкен өзгеріске ұшырады.
Бар ұлттың болмысын өзгертіп жіберді. Десек те қай жұрттың болса да тарихтан алатын тағлымы өз
еркіндегі шаруа. ХХ ғасыр көп халыққа зобалаң ғасыр болды. Ұлттың салт-дәстүрі күйретіліп,
қоғамның өзіне жат үлгісі тағылды. Алапат қырғынның салдарынан демографиямызға соққы жасалып,
еліміздің біраз өңірі экологиялық апат аймағына айналды. Елімізде индустрияландыру, әлеуметтік,
өндірістік инфроқұрылым және интелегенцияның қалыптасуы сияқты аздаған жаңғыру болды. Бұл
ұлттық емес аймақтық қана жаңғыру болатын.
Біз өткен тарихи жолымызды саралай келе, революциялық емес эволюциялық даму жолы ғана ұлттың
өркендеуіне көзімізді жеткізді.
Қазіргі кезде кейбір революциялық қозғалыстар ұлттық, діни, мәдени болып өңі өзгеріп, аяғы экономикалық
тоқырауға ұшырауда. Соның салдарынан қан төгіспен аяқталуда.
• Сананың ашықтығы: әлемдегі қарқынды өзгеріске байланысты жер жүзіндегі миллиардтаған адам өз
тілімен қатар кәсіби байланыс құралы ретінде ағылшын тіліп оқып үйренуде. Ағылшын тілі
айналаңдағы өзгерістер мен қатынастарға дайын болуы үшін қажет. Біздің келешек ұрпақ ғылыми –
техникалық инноваиция дәуірінде өмір сүруде. Ал техника тілі ағылшын тілінде.
Таяу жылдардағы міндеттерді саралай келе Елбасымыз қазақ тілін латын әліпбиіне көшіру туралы сөз айтты.
Латын әліпбиі әлемде көп тараған әліпбидің бірі. Өз бастауын ежелгі Грек және Рим елдерінен алып, бүгінгі
таңға дейін жалғасып, өркендеуде. Латын әліпбиіне көшу – қазақ тілінің халықаралық дәрежеге шығуына жол
ашады. Шетелде тұратын қандастарымыздың бәрі латын қарпін қолданады. Жаңа әліпби солардың бәрінің
басын біріктіруге жағдай жасайды. Сонымен қатар қазақ тілін өркениетке жеткізіп, оны оқып үйренуді қаласақ,
латын әліпбиіне көшкеніміз жөн. Қазіргі таңда әлемнің 80% осы қаріп түрін таңдаған.
Біздің қазақ «Туған жерге туыңды тік» деп бекер айтпаған. Отаның Отбасынан басталады емес пе?
Сондықтан, кіндік қаның тамған жер мәңгілік ыстық. Әлемнің қай бұрышын шарласаң да туған жердің келбеті
көз алдыңда тұрады. Асығасың, сағынасың! Алыс кетсең туған жеріңді, өскен еліңді, Отаныңды аңсайсың. Міне
осының бәрі патриоттық сезімнен туады. Туған жерге, оның мәдениеті мен салт-дәстүріне айрықша көңіл бөліп
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атсалысу, перзенттік парызың, патроиттық іс-әрекетің. Қай жерде болсаң да туған жеріңе, өскен ауылыңа, еліңе
патриоттық сезіммен еңбегіңді сіңіру.
«Туған жер» бағдарламасы аясында әсіресе ұстаздар қауымының әсері зор болмақ. Болашақ жастарға білім
беру барысында экология жөнінде, ескі тарихи ескерткіштер мен мәдени нысандар жайында мағұлмат бере
отырып, өлкетану жөнінде түсінік берілсе, жас ұрпақтың патриоттық сезімі қалыптасар еді. Туған жерге деген
сүйіспеншілік, елге, Қазақстанға деген патриоттық сезіммен астасар еді.
«Туған жер» бағдарламасынан бөлек халық санасына үлкен маңызға ие жалпыұлттық қасиетті орындар
туралы ұғымды сіңіру болады. Қасиетті орындар туралы ұғындыра отырып, Киелі жерлердің географиялық
жобасын жасау қолға алынуда. Киелі жерлерге туристерді тарту мақсатында тиісті кадрлар дайындап, оқу –
ағарту дайындығын жүргізу ісі қарастырылуда. Оған байланысты БАҚ өкілдерінен толық ақпарат дайындау ісі
қолға алынуда. Ұлытау төріндегі жәдігерлер кешенін, Қожа Ахмет Ясауй кесенесін, Таразының ежелгі
ескерткіштерін, Бекет ата ескерткіштерін, Алтайдағы қорымдар, Жетісудың киелі мекендерін, басқа да көне
ескерткіштерді ұлт жадында ұғындырып, бейнероликтер дайындалуда.
Рухани жаңғыру барысында көнеден келе жатқан қолөнер шеберлерінің дүниелері, қазіргі заманауи
жетістіктермен қоса таныстырылуда. Әсіресе халқымыздың салт-дәстүрі мен тұрмыс-тіршілігі, өткен тарихы
өзге елдерді қатты қызықтыруда. Шетелден келген ұлттық ойындарға: Құс салып, тазы жүгіртуге, бәйге, көкпар
тартуға, қыз қуу мен аударыспаққа қызыға тамсануда. Ұлттық тағамдардың жөні өз алдына бөлек дүние.
Ата-бабамыз сақтап қалған осынау ұланғайыр даламыздың небір әсем табиғаты мен қорықтарын
тамашалауға туристер зор ынта танытуда. Біздің міндетіміз түрлі қызмет түрлерін көрсетіп, келген
саяхатшыларға жағдай жасау. «Рухани жаңғыру» кезінде мәдени қазыналарымызды таныстыру үшін жаңаша
қызмет түрлерін пайдалануымыз керек. Ол үшін тиісті мекемелер біріге отырып (сыртқы істер министрі,
мәдениет және спорт министрі, коммуникация, жазушылар мен ғалымдар) жұмыс атқаратын болады. Сонымен
қатар ұлт мақтанышы болатын басқа да жетістіктерімізді, ел Тәуелсіздік алғалы сан алуанэтнос өкілдерінің
тарихы маңызды. Бұл идея арқылы «Қазақстандағы 100 жаңа есім» жобасы іске асырылуда. Олар туралы
деректі телевизиялық туындылар жасалуда.
«Қазақстандағы 100 жаңа есім» жобасы бойынша Қазақстанға үлкен үлес қосып жатқан адамдарды қоғамға
таныту және соларға қолдау жасап, ел-жұртқа танытып, ұлтымыздың алтын қорына енгізу.
«Рухнаи жаңғырудың» басты бағыты өткенді саралай отырып, екі дәуір түйіскен өлара шақта жаңа идеяларды
болашаққа баянды ету.
********
Қызылорда облысы, Арал қаласы "Мереке" санаторлық бөбекжайы
Тәрбиеші Жусупова Мирамкуль Амандыковна
Білім беру саласы: «Шығармашылық»
Бөлімі: Сурет
Тақырыбы: «Моншақтар»
Мақсаты: Моншақтар суретін сала білуді үйрету. Моншақ салуда өз еркімен бояу түстерін таңдай білу, солдан
оңға қарай дұрыс сызық сызуды үйрету. Ұқыпты жұмыс жасау дағдыларын қалыптастыру.
Қажетті құрал – жабдықтар: түрлі – түсті қаламдар, түрлі түсті бояулар, моншақтар туралы слайд, ақ парақ,
моншақтар.
Оқу қызметі
кезеңдері
Мотивациялық –
қозғаушылық

Ұйымдастыру іздестіру

Тәрбиешінің іс - әрекеті
Сәлемдесу! Шаттық шеңберін құру
Жарқын – жарқан үніміз,
Болашақтың күніміз.
Балалалық шақ үйінің, жайнап тұрған гүліміз!
Здравствуйте!
Good moning!
Балалар орындарына отырған соң тәрбиеші балаларға сұрақ
қояды.
Балалар, бір аптада неше күн бар?
Апта күндері қалай аталады?
Жарайсыңдар!
Балалар, сендер сурет салғанды жақсыкөресіңдер ма?
Сурет салғанда не пайдаланамыз?
Ал, бүгінгі оқу қызметімізде суретті саусақпен саламыз.
Қане, саусақтарымызды көрсетейікші?! (осы кезде есік
қағылады) Түлкі кіреді. Түлкі балалардан көмек сұрап келгенін
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Балалардың іс әрекеті
Сәлемдеседі. Балалар
шаттық шеңберінде
жылы сөздер айтады.

Сұрақтарға жауап
береді.
Саусақтарын
көрсетеді
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Рефлексивті
түзетушілік

айтады. Түлкі:
Балалар, мен қыдырғанды, әдемі боп жүргенді ұнатамын. Мені
аю қонаққа шақырды. Ал, мен болсам моншағым ды жоғалтып
алдым.Енді не тағып баратынымды білмей сендерден көмек
сұрап келдім. Маған көмек бересіңдер ғой ия?
Тәрбиеші қонақты отырғызып, балаларға моншақ туралы слайд
арқылы мәлімет береді. Балаларға қалай салыну керектігін
көрсетеді. Сурет салуға шақырады.
Балалар, сурет салып болсақ суретіміздің бояуы кеткенше
шаршап қалған саусақтарымызды қимылдатып, өзімізді сергітіп
алайық.
Сергіту жаттығуы:
Жел соқты гу – гу,
Жаңбыр жауды тырс – тырс,
Жаңбыр басталды,
Енді балалар суреттерімізді алып қонағымызға көрсетейік.
Түлкі суреттерді қарайды. Барлық суреттер ұнайды. Сол себепті
балалардың барлық суреттерін берулерін өтінеді. Түлкі
балаларға рахмет айтып, қоштасады.
Балалар, бүгін қонаққа не келді?
Ненің суретін салдық?
Суретті қалай салдық?
Қандай түстер пайдаландық?
Тәрбиеші балаларды мадақтап, қоштасады

Түлкіге көмек беруге
келіседі
Балалар, тәрбиешіні
мұқият тыңдап,
слайдқа қарайды
Сергіту жаттығуын
жасайды.
Балалар суреттерін
көрсетеді. Түлкіге
қуана береді.
Балалар, түлкімен
қоштасады.

Сұрақтарға жауап
береді. Тәрбиешімен
қоштасады.

Күтілетін нәтиже:
Білуі: әр түрлі түстердің атауын
Меңгеруі: моншақтардың суретін салуды, дұрыс сызық сызуды
Жасай алуы: бір мезетте әр түрлі түсті пайдалануды
********
Қызылорда облысы, Арал қаласы "Мереке" санаторлық бөбекжайы
Тәрбиеші Кудагельдиева Айжан Бекбосиновна
Білім беру саласы: Шығармашылық.
Бөлімі: Жапсыру.
Тақырыбы: Бауырсақ.
Мақсаты: шаршыдан дөңгелектерді қиюға үйрету, жұмысты соңына дейін бітіруге дағдыландыру, қайшымен
жұмыс істеу кезіндегі қауіпсіздік техникасын сақтауды үйретуді жалғастыру, балалардың шығармашылық ойын
дамыту, саусақтың ұсақ бұлшық еттерінің қозғалысын жетілдіру.
Қажетті құрал-жабдықтар: желім, үлестірмелі материалдар, «Бауырсақ» ертегісінен суреттер.
Сөздік жұмыс: Домалау.
Билингвальді компонент: Бауырсақ – Колобок, Дөңгелек – Круг
Балаларды оқу іс-әрекетіне ұйымдастыру.
Шаттық шеңбері: Біз кішкентай баламыз,
Өсіп-өніп толамыз,
Күнге қарай талпынып,
Көкке қанат қағамыз.
Жабырқауды білмейміз,
Жалқаулықты сүймейміз,
Біз талапты жас ұлан,
Үлгі аламыз жақсыдан.
Сұрақ-жауап: Бір аптада неше күн бар? Апта күндерін айтып шығайық.
Балаларға жұмбақ жасыру: Атасынан да қашты, Әжесінен де қашты,
Өзінің домалақ басына, Кездестірді түлкіні,
Жоқ боп кетті бір күні. (Бауырсақ)
Тосын сәт: Бауырсақ топқа кіреді. Балалар Бауырсақ жоғалмапты, мінекей ол.
Бауырсақ амандасайық. Бауырсақ мұнда қалай келдің?
Бауырсақ: - Мен атамнан қаштым, Әжемнен де қаштым,
Мен олармен бірге болудан жалықтым.
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Бауырсақ сен неге атаң мен әжеңнен жалықтың?
Бауырсақ: - Мен ойнағанды қатты жақсы көремін. Атам мен әжем менімен ойнамайды. Сондықтан балабақшаға
балаларға келдім. Тоқтайын десем тоқтай алмадым. Неге екенін білмеймін.
Балалар Бауырсақ неге тоқтай алмады? Бауырсақ домалақ болғандықтан тоқтай алмады.
Сөздік жұмыс: Домалау.
Балалар олай болса Бауырсаққа көмектесейік. Бауырсақ сен демалып отыр. Балалар жапсыру үшін бізге не
қажет? Қайшы, қағаз және желім.
Үлестірмелі материалдарға назар аударамыз. Жұмыстың орындалу ретін түсіндіремін.
Алдымыздағы ақ қағазға қаламмен жолды сызамыз, сары шаршыны аламыз, бұрыштарын әдемілеп қайырып,
дөңгелектеп қиямыз. Екінші жағына желім жағып жолға желімдейміз.
Бұған бірдеңе жетіспей тұрған сияқты.
Көз, мұрын, ән айту үшін ауыз салу керек. Оларды қаламмен саламыз.
Сергіту сәті.
Қорытынды: Түлкі бауырсақты жеп қойғысы келген бірақ бүгін ертегіміз сәтті аяқталды.
Бауырсақ балаларға рахмет айтып, балалармен қоштасады.
********
БІЛІМ БЕРУ МАЗМҰНЫН ЖАҢАРТУ ЖАҒДАЙЫНДА
ЖАРАТЫЛЫСТАНУ- ҒЫЛЫМИ САУТТЫЛЫҚТЫ ДАМЫТУ
Қарағанды облысы, Бұқар Жырау ауданы «Сарытау ЖББОМ» КММ
Химия пәнінің мұғалімі Шабарбекова Айгуль Каиржановна
Бүгінгі күн-білім беру мазмұнына, оқушы мен педагог тұлғасына және қызметіне деген көзқарастардың
түбегейлі өзгеріске бет бұрып отырған кезеңі. Қазақстанның әлемдік үрдістерге кіруі, дамыған елдердің
стандарттарына деген ұмтылысы білім беру жүйесінің жаңа сапалық деңгейге өту қажеттілігін арттыруда.
Осыған орай, қазіргі кезде білім беру жүйесінде жасалып жатқан реформалар барлық деңгейлердегі білім
мазмұнын жаңартуға және өсуден тұрақты даму кезеңіне өтуге бағытталған.
Еліміздің болашағы көркейіп өркениетті елдер қатарына қосылуы бүгінгі ұрпақ бейнесінен көрінеді. Қазіргі
білім беру саласындағы проблема-әлеуметтік педагогикалық және ұйымдастыру тұрғысынан, білім мазмұнына
жаңалық енгізудің тиімді, жаңа әдістерін іздестіру, оларды жүзеге асыра алатын мұғалімдерді даярлау. Олай
болатыны, қоғамның әлеуметтік–экономикалық міндеттері заманына сай өзгерістерге ұшырап, өскелең ұрпақты
соған лайықтап өмірге бейімдеудің жаңа талаптары туындап отырады.
Осыған байланысты жаратылыстану пәні мұғалімдері жас ұрпақты жан-жақты дамыту мен тәрбиелеуде,
олардың жалпы мәдениетін қалыптастыруда, шығармашылыққа тәрбиелеуде, өзінің табиғат пен қоғам
алдындағы жауапкершілігін сезінуде жаратылыстану-ғылыми білім беру мәселесін заман талабына сай
үйлестіре алу міндетін айқындап, жаңа талаптарды нәтижелі орындай білулері қажет.
Қазіргі мектеп жағдайындағы білім берудің ұлттық моделіне өту, оқыту мен тәрбиелеудің соңғы әдістәсілдерін, инновациялық педагогикалық технологияны игерген, психологиялық-педагогикалық диагностиканы
қабылдай алатын, педагогикалық жұмысы қалыптасқан, шығармашыл педагог-зерттеуші, ойшыл мұғалім
болуын қажет етеді. Заман көшіне ілесе отырып, жаңашыл бағытта жұмыс жүргізу – барша ұстаз алдында
тұрған негізгі міндеттердің бірі. Қазіргі әлемдік білім кеңістігіндегі халықаралық стандарт талаптарына сай
оқыту үдерісінің орталық тұлғасы білім алушы субъект, ал ол субьектінің алған білімінің түпкі нәтижесі
тұлғаның түйінді құзыреттіліктері болып отыр.Сондықтан білім беру жүйесінде жаратылыстану-ғылыми
сауаттылықты дамыту мәселесінің өзектілігі артып отыр. Барлық білім беру жүйесіндегі сияқты жаратылыстану
пәндерін оқытудың мақсаты мен міндеттері заман талабына қарай өзгеріп отырғаны белгілі.
Білім беру жүйесінде жаратылыстану - ғылыми білімнің алатын орны, оқыту жүйесінің өзіндік ерекшеліктері
білім берудің мазмұндық негізін анықтауда баланы оқу материалдарын дайын күйінде алуға емес, өз бетімен
ізденуге, өзіне қажетті білімді іздестіруге үйрету болып отыр. Сондықтан сабақтарда тұлға құзіреттілігін
дамыту - ұстаздың құзіретті тәсілдерді меңгертуі, білім беру мазмұнын жетілдіруі, сапасын арттыруы нәтижелі
білім беруге бағыттайды.
Жаратылыстану ғылыми сауаттылық-тұлғаның негізгі жаратылыстану ғылыми таным әдістерін қолдана алу
қабілетімен және алған білімдерін өмірде қолдануы мен жетілдіруі, жаратылыстану ғылыми құбылыстарды
түсіндіруі мен ғылыми дәлелдерге негізделген қорытынды жасай алуымен түсіндіріледі.Жаратылыстану
ғылыми-сауаттылықтың компоненттері негізінде құбылысты ғылыми тұрғыға негіздеп түсіндіріп, ғылыми
зерттеуді талдау және жобалау,берген көрсеткіштерді ғылыми жорамалдауы. Осыған сәйкес оқушылар
бойындағы бейімділік пен талантты, танымдық құзыреттілігін, ізденушілік қабілеттерін дамыта отырып, заман
талабына сай тұлға қалыптастыру. Жаратылыстану-ғылыми сауаттылық ғылыми жаратылыстану пәндері
аясында қалыптасатын «жалпы пәндік» біліктер, ғылыми жаратылыстану ұғымдары мен ғылыми
жаратылыстану білімдерін қолдану негізінде жүзеге асатыны бәрімізге белгілі.
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Білім беру мазмұнын жаңарту, оқыту әдістерін жетілдіру оқушылар мен мұғалімдердің өзара қарым қатынасын жоғары деңгейде ұйымдастыру секілді міндеттердің қай - қайсысы да оқушы құзыреттілігін
дамытуға бағытталатыны анық. Оқу-адамның саналы өміріндегі басты әрекет десек, ол мұғалімнің басшылығы
арқылы оқушының білім, білік, дағдыларын дамытуға бағытталады. «Әрбір бала - болашақ данышпан» деген
ойлы қағидаға мән берсек, яғни табиғи таланттарды ашу, жас талапкерлердің жарқырап көрінуі үшін мұғалімге
жүктелер міндет аз емес. Ол міндет - оқушылардың жаратылыстану-ғылыми шығармашылық қабілетін,
танымдық белсенділігін, ой - өрісін дамыту үшін нәтижелі еңбек ету, оқушының жеке тұлғалық қасиеттерін
дамыту.
Кез-келген жаратылыстану бағытындағы пәндерді оқытуда оқушының жаратылыстану ғылыми
дүниетанымын қалыптастыру ғылыми білім беру жүйесіне негізделіп, оқушының жаратылыстану туралы
дүниетанымы әлемге және қоршаған ортаға деген көзқарастар жүйесі, жеке тұлғаның өмірлік бағдары, сенімі
және құндылықтары мен мүдделерін қалыптастыруға негізделу керек.
Жаратылыстану пәндері мұғалімдерінің құзіреттілігі - оның шығармашылық жұмысынан көрінеді.
Оқушының білім алудағы жоғары белсенділігін қалыптастыру үшін оқытудың әдістері мен тәсілдерін дұрыс
қолдану-оқушылардың жаратылыстану-ғылыми сауаттылығын дамытудың ең басты құралы болып табылады.
Мұғалімінің шеберлігі, яғни шығармашылық пен жауапкершілікті ұштастырып сабақ өтуі, бұл заман талабынан
туындап отырған мәселе. Жоғары деңгейде сабақ беретін мұғалімнің алдынан шыққан оқушы-өмір
айдынындағы өз жолын адаспай табатын азамат болып қалыптасады. Бұл ұстаз үшін абыройдың үлкені, егер
әрбір мұғалім осыған ұмтылса ұрпақ алдындағы қарыздың өтелгені. Соған сай ұстаз-ізденімпаз ғалым, нәзік
психолог, тынымсыз еңбеккер, ортаның ұйтқысы, жан-жақты, шебер, гуманист, өз елінің белсенді патриоты
болғанда ғана жоғарғы мәдениетті, жан-жақты дамыған, шығармашылығы жоғары жеке тұлғаны
қалыптастырып, тәрбиелейтініміз айқын болмақ.
Функционалдық сауаттылық – адамның сыртқы ортамен қарым-қатынасқа түсе алу қабілеті және сол ортаға
барынша тез бейімделе алуы мен қарым-қатынас жасай алу деңгейінің көрсеткіші. Олай болса, жаратылыстануғылыми сауаттылық тұлғаның белгілі бір мәдени ортада өмір сүруі үшін қажетті деп саналатын және оның
әлеуметтік қарым-қатынас жасауын қамтамасыз ететін білім, білік, дағдылардың жиынтығынан құралады. Ал
кең мағынасында ол тек білік пен білімділік әлеміне барудың жолы ғана емес, ол – ұлттың, елдің немесе жеке
адамдар тобының мәдени және әлеуметтік дамуының өлшемі.
Қоршаған әлемде және табиғатта болып жатқан құбылыстарды түсіну, салыстыру, талдау, жіктеу, жүйелеу,
жалпылау, білік, дағдыларын меңгерту мақсаттары көзделгенде ғана оқушылардың жаратылыстану
функционалдық сауаттылығын қалыптастыру тетігі дамиды. Қорытындылай келе, жаратылыстану-ғылыми
функционалдық сауаттылықты қалыптастыру кезінде мұғалім оқушының белсенді таным қызметінің
ұйымдастырушысы, кәсіби кеңесшісі және көмекшісі болып табылады. Егер оқушы алған жүйелі білімін нақты
түрде тәжірибеде, күнделікті өмірде, әлеуметтік бейімделу үрдісі кезінде қолдана алса, онда мұғалім
оқушылардың бойында жаратылыстану-ғылыми сауаттылықты қалыптастыру дұрыс шешімін тапты деп анық
сеніммен айтуға болады.
********
ОҚУШЫЛАРДЫҢ ШЫҒАРМАШЫЛЫҚ ҚАБІЛЕТТЕРІН ДАМЫТУ
Қарағанды облысы «Сарышаған кентіндегі жалпы білім беретін орта мектеп
(мектеп жанындағы интернатымен)» КММ
Бастауыш сынып мұғалімі Оспанова Лейла Жамаловна
Қазіргі заманғы педагогикалық ой-тұжырымдарда оқушының жеке тұлғалық күшін дамыту, оның
шығармашылық мүмкіндігінің дамуы басты рөл атқарып отыр. Олай болса, қазіргі ұстаздар қауымының
алдындағы үлкен мақсат-өмірдің барлық саласындағы белсенді шығармашылық іс-әрекетіне қабілетті, еркін
және жан-жақты жетілген тұлға тәрбиелеу. Өмірдегі сан алуан қиыншылықтарды шеше білу тек шығармашыл
адамның қолынан келеді. Шығармашыл тұлға бойында батылдық, еркіндік, ұшқырлық, сезімтал- дық сияқты
қасиеттермен қатар ерекше ой қызметі, қайшылықтарды түсіну, заңдылық-тарды анықтау, шығармашылыққа
деген құштарлық болу керек.
Оқушының жеке тұлғасын, оның рухани әлемін, қабілеті мен ынтасын дамыту бүгінгі – таңдағы негізгі
мәселенің бірі. Оқушының өзіне сенімен арттыру, шығармашылығын дамыту мақсатында мұғалімнің әр сабағы
әр түрлі, жан – жақты болуы керек. Осы тұрғыда Қазақстан Республикасының Елбасы Н.Ә.Назарбаевтің айтқан
тұжырымы өз маңыздылығына еи деуге болады. Яғни, Елбасымыз: «Ғасырлар мақсаты – қоғамның нарықтық
қарым – қатынасұа көшу кезінде саяси – экономикалық және рухани дағдарыстарды жеңіп шыға алатын,
ізгіленген ХХІ ғасырды құрушы, іскер, өмірге икемделген, жан – жақты мәдениетті жеке тұлғаны
қалыптастыру», – бүгінгі балалар ертеңгі қазақстанның мықты болашағы екенін нақтылады.
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Қоғамның осындай дарынды адамдарға деген қажеттілігін қанағаттыру талабы білім беру жүйесінің алдына
баланың жеке қабілеті мен әлеуметтік белсенділігінің дамуына жол ашу, шығармашылық қабілеті зор жеке
тұлғаны қалыптастыру міндетін қойып отыр. Оқушының шығармашылық қабілетін дамыту дегенді ғылыми
тұрғыдан түсіндірудің негізгі қабілет ұғымының мәнін ашудан бастау алады.
Т.Тәжібаев өз зерттеулерінде: «Қабілет – іс-әрекеттің белгілі бір түрін ойдағыдай нәтижелі орындауға
көрінетін адамның жеке қасиеті», – деп белгілеген. «Қабілет – білім алуға қажетті адамның психологиялық
ерекшеліктері», – дейді А.В.Петровский.
Мектеп оқушылары жас ерекшеліктеріне сай белгілі бір іс-әрекетке бейімділігі арқылы көрінеді. Бейімділік –
бұл адамның белгілі бір іс-әрекетпен айналысуына бет бұрысы, оған көңіліңнің аууы, оянып келе жатқан
қабілеттің алғашқы белгісі.
Мұғалімнің міндеті: әр оқушының бойындағы бейімділікті дер кезінде көре біліп, оны дамыту. Оқушылардың
шығармашылық қабілетінің құрамдас бөлігін анықтауға арналған ғылыми педагогикалық еңбектердің ішінде
А.Н.Лук қабілетті үш топқа бөлінеді: шығару, іздену, ойлап табу. Педагогика ғылымы ешнәрсеге бейімі жоқ,
қабілетсіз адам болмайды деп есептейді. Сондықтан балалардың қабілетін дамытуда мақсатты түрде ықпал
ететін – мектеп.
Қабілет адамды шығармашылық деңгейге көтереді. Ал шығармашылық туралы мынадай анықтама бар:
«Шығармашылық – бұл ерекше тұрғыдағы жасампаздық, жаңадан жасалған нәрсе, бұрынғы нәрселердің
механикалық қайталануы емес, өзінің сонылығымен ерекшеленеді».
Шығармашылық – алынған ақпаратты түрлендіріп, жиі тапқырлық таныту, бірегей ойларды қорыта білу,
оралымды және көп нұсқалы ойлау қабілеттері, зерттеушілік белсенділігі. Шығармашылық бағыттағы ісәрекеттің негізгісі – шығармашылық ойлау. Себебі оқушы «ойша» әрекеттене отырып, нәтижесінде не алатынын
көзіне елестете алады. Психологиялық зерттеулерге қарағанда оқушылардың «ойша» әрекеттену қабілеті
үздіксіз дамиды. Сондықтан өз іс-әрекетіне қадам жасаған сайын оның шығармашылығы арта түседі.
Бастауыш сынып оқушының шығармашылық қабілеті оның ойлау мен практикалық әрекеттері арқылы ғана
дамиды. Ойлауға үйрететін сабақтарды дамыта оқыту сабақтары деп білемін. Мен әр сабағымда оқушының
алдына проблема қоюға, және сол проблемаларды тікелей қазіргі өмірмен байланыстыруға тырысам.
Баланың шығармашылық қабілетін дамыту үшін бірнеше шарт орындалуы тиіс. Олар:
• Шығармашылық қабілетін дамытуды ерте бастан қолға алу;
• Жүйелі түрде шығармашылық әрекет жайында болу;
• Шығармашылық іс-әрекетке жағдай тудыру.
Баланың іс-әрекетіне жағдай тудыру дегеніміз – баланы ойлай білуге үйрету болып табылады. Мектеп
табалдырығын жаңа аттаған бүлдіршіннен шығармашылық іс-әрекетті талап етпестен бұрын соған үйреткен
дұрыс. Ойлап үйрену үшін оқушының зейінін тұрақтандыру, интеллектісін дамыту керек.
Осыған орай, былтырғы оқу жылынды мектебімізде «Рухани жаңғыру – ұлт болашағы» тақырыбы аясында
форум өткізілді. Оның мақсаты: Рухани жаңғыруды және патриоттық сананы ынталандыратын ұлттық
құндылықтарды жаңғырту.
Форум аясында көрме ұйымдастырылды. Оның басты міндеті – оқушылардың бойындағы ұлттық сананы
ояту, жас ұрпақ санасына, туған халқына, туған жеріне деген құрмет, сүйіспеншілік, мақтаныш сезімін ұялату,
ұлттық рухты сіңіру. Рухани жаңғыру бағдарламасы аясындағы «100 кітап» жобасын насихаттай отырып, жас
өренді кітап оқуға жетелеу. Көрме жұмыстары арқылы қоршаған ортаға қамқор болуға, салауатты өмір салтын
ұстанатын белсенді азамат болуға тәрбиелеу.
Оқушылардың шеберлігінің құпиясын меңгере және ұғына отырып – көрмеге қатысушылар - көрермендер
назарын қазақ халқының шығармашылығын сондай-ақ көркем сурет жұмыстары мен өздерінің шығармашылық
жұмыстарына аударды.
Соның бірі оқушым Нұрпейіс Аружанның жасаған «Табиғат әлемі» атты қолдан жасалған кітабы. Ол кітап
балалардың ойлау қабілетін, шығармашылығын сонымен қатар, қол моторикасын дамытуға үлкен септігін
тигізетін кітап болды. Айналадағы табиғатпен байланыстыра отыра, әр түрлі деңгейдегі тапсырмалар
қарастырылған. Атап айтар болсам, «Ғажайып әлем» алаңы деген бөлімінде қоянның сәбіз жинауы, бегомоттың
көлеңкелеуі, өрмекшінің торы арқылы логикалық, математикалық тапсырмалар берілген. Ең қызықтысы
жауаптардың дұрыс, бұрыстығына күннің көзі, найзағай, бұлт арқылы көз жеткізе аламыз.
Мектеп іші көрмені тамашалауға келген қонақтар, мектеп оқушылары мен мұғалімдеріне және т.б. жерлерден
келушілерге толы болды. Мектеп
директоры, көрмеге арнайы шақырылған құрметті қонақтар, өз
шығармашылық жұмыстарын ортаға салған оқушылардың жұмыстарына таңқала таңдай қағысып, оларға
шығармашылық табыстар тіледі.
********
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ОҚУШЫЛАРДЫҢ ОҚУ ЖЕТІСТІКТЕРІН ЖАҢАША БАҒАЛАУ
Қарағанды облысы, Бұқар Жырау ауданы
Алғабас ауылы «Алғабас негізгі мектебі» КММ
Бастауыш сынып мұғалімі Какимова Тоты Төкеновна
Критериалды бағалау бүгінгі білім беру жүйесінде, жалпы қоғамда зор маңызға ие. Қазіргі таңда
оқушылардың білімділігі ғана басты рөлде емес, басты рөлде оқушының құзіреттілігін, оның жеке тұлғалық
қасиеттерін дамыту, қоршаған ортамен дұрыс қарым-қатынасу, өзін-өзі дамыту, өзіндік білімін көтеру сияқты
мақсаттар қойылған. Алайда, оқушылардың алдына қойылған мақсаттарға жету үшін біз мұғалімдер
критериалды бағалаудың мазмұнын білеміз бе? Жаңаша бағалауды дұрыс ұйымдастырып жүрміз бе? Дәстүрлі
бағалаудың ағымынан шыға алмай жүрген жоқпыз ба? – деген ой келеді.
«Өрлеу» біліктілікті арттыру ұлттық орталығы» акционерлік қоғамының филиалы Қарағанды облысындағы
педагогикалық қызметкерлердің біліктілігін арттырудың институтындағы білім мазмұнын жаңарту аясындағы
бастауыш сынып мұғалімдеріне арналған біліктілігін арттыру курстарында тыңдаушыларға, яғни біздерге
критериалды бағалаудың анықтамаларын, қағидаттарын, критериалды бағалаудың мазмұнымен толық
таныстырды. Критериалды бағалау жүйесінің мазмұны Мемлекеттік жалпыға міндетті бастауыш білім беру
стандартымен анықталады. Стандартта білім беру аясында оқушылардың дайындық деңгейлеріне қойылған
талаптар Б. Блум таксономиясына негізделген күтілетін нәтижелермен белгіленген. Ол нәтижелерге жету үшін
пән бойынша оқу бағдарламаларында әр бөлімнің оқу мақсаттары айқындалған.
Қалыптастырушы бағалауға келер болсақ, мұғалім тоқсан барысында жүйелі өткізіліп отыратынын, бағалау
кезінде оқушылардың қателесуге, оны түзетуге құқығын ескеру керек. Бұл оқушылардың мүмкіндігін
анықтауға, қиыншылығын табуға, оң нәтижеге қол жеткізуіне көмектесуге, дер кезінде оқу үдерісін түзетуге
мүмкіндік береді. Қалыптастырушы бағалау үдерісінде мұғалім оқу бағдарламасындағы барлық оқу
мақсаттарын қамтуы тиіс. Мұғалімдер қалыптастырушы бағалаудың құралдарын оқу мақсатына сәйкес өз
бетінше дайындап үйренді. Ол үшін жоспарлау кезеңінде мұғалім оқу бағдарламасымен, оқу жоспарымен
танысып, оқу мақсаттарына талдау жасайды. Оқу бағдарламасындағы оқу мақсаттары негізінде бағалау
критерийлерін құрастырады. Тапсырма құрастыру кезінде саралау тәсілін қамтамасыз ету үшін бағалау
критерийлерін, ойлау дағдыларының деңгейлерін анықтап, бағалау критерийлеріне сәйкес тапсырмалар, әр
тапсырмаға оның орындалу кезеңдерін сипаттайтын дескрипторлар құрастырады. Сондай-ақ, мұғалімдерге
көмек ретінде қалыптастырушы бағалау үдерісінің тиімділігін арттыру үшін қалыптастырушы бағалаудың
тапсырмалар жинағы дайындалған, онда оқу мақсаттарына сәйкес бағалау критерийлері, дескрипторларымен
бірге тапсырмалар үлгілері берілген. Күнделікті тәжірибеде оқушылардың ілгерілеуін, меңгеру деңгейін өлшеу
үшін қалыптастырушы бағалаудың түрлі әдістерін қолдана алады. Мысалы, «Екі жұлдыз, бір тілек», «Қолмен
белгі беру», «Бағдаршам», «Жинақтау парақшасының индексі», «Бір минуттық эссе», «Сөйлеу үлгілері», «Үш
минуттық үзіліс», «Ауызша бағалау», викториналар, сұрақтар және т.б. Қалыптастырушы бағалаудың әдістерін
оқу әрекеттерін ұйымдастырудың әр кезеңінде, тақырыпты түсіндіру, тапсырма орындау, оқушыларға кері
байланыс беру кезінде қолдануға болады. Мұғалімдердің аса назарын аударатын бағалаудың келесі қадамы
белгілі бір оқу кезеңінде оқу бағдарламасының мазмұнын меңгеру деңгейін тіркеу, анықтау үшін жүргізілетін
жиынтық бағалау үдерісі. Жиынтық бағалаудың түрлері бойынша бақылау тапсырмаларын, әдістерін,
кезеңдерін көрсетіп, оқу жылына жиынтық бағалаудың жоспары құрастырылады.
Оқу бағдарламасында көрсетілген оқу мақсаттары өтілген бөлім немесе ортақ тақырыптар бойынша
жиынтық бағалаудың рәсімдер мазмұнын анықтауға мүмкіндік береді. Бөлім немесе ортақ тақырыптардағы
бағалауға жататын оқу мақсаттарының саны пәндерге байланысты әр түрлі болады. Мысалы, 1-сыныптың сауат
ашу пәні бойынша ұзақ мерзімді жоспарында 3-тоқсанда сөйлеу әрекетінің түрлері берілген: «Тыңдалым және
айтылым» (әрі қарай ТА), «Оқылым» мен «Жазылым» (әрі қарай О, Ж). Оқу мақсаттарының саны сөйлеу
әрекетінің түрлері бойынша әр түрлі: ТА – 11, О – 8, Ж – 6. Сәйкесінше сауат ашудан жиынтық бағалау 3тоқсанда ортақ тақырып бойынша сөйлеу әрекетінің төрт түрі екіден біріктіріліп, белгілі ортақ тақырыптың
аясында білімді меңгеру аяқталған кезде екі рет өткізіледі. Осылайша мұғалім бөлім немесе ортақ тақырыптар
бойынша жиынтық бағалауды жоспарлау кезінде оқу мақсаттарының негізгілерін көрсететін, ойлау
дағдыларының деңгейлеріне сәйкес екенін белгілейтін бағалау критерийлерін анықтайды.
Алайда, мұғалім жиынтық бағалауға берілген негізгі оқу мақсаттарын алдыңғы екі тоқсанда бірнеше рет
қарастырылатынын ескеріп, күнделікті сабақтардың барысында жетілдіруге тырысу керек. Нақты айтқанда,
жиынтық бағалауға оқушы жыл бойындағы сабақтардың барысында дайындалуға мүмкіндік бар. Жиынтық
бағалаудың негізгі мақсатын белгілеу бұл жиынтық бағалау процедурасының бір бөлігі ғана, әрі қарай
Критериалды бағалау нұсқаулығы негізінде үрдістің жүйелі іске асуы мұғалімнің қабілетіне байланысты.
Қорыта келгенде, біз мұғалімдер критериалды бағалау жүйесіндегі өзгерістерді түсініп, енгізуге дайынбыз.
Алайда, мазмұнды жаңарту аясындағы жаңа белестерді бағындыруда әлі талай күш қажет.
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БІЛІМ БЕРУ МАЗМҰНЫН ЖАҢАРТУДЫҢ НЕГІЗГІ ЕРЕКШЕЛІКТЕРІ
Қарағанды облысы, Бұқар-жырау ауданы
Үміткер ауылы «Үміткер ОМ» бастауыш сынып мұғалімі
Газалиева Гулмира Кайыркызы
Білім беруді жаңарту оқушы білімін ғана емес, олардың бойында өзіндік білім алу, талдау, құрастыру,
қоғамдық өмірде өзін-өзі жан-жақты таныту үшін білімін пайдалана білу дағдыларын қалыптастыру. Тұлғаның
ең басты функционалдық сапалары саналатын белсенділік, шығармашыл тұрғыда ойлауға және шешім
қабылдай алуға, кәсіби жолын таңдай алуға қабілеттілік, өмір бойы білім алуға дайын тұруы болып табылады.
Мұндай дағдылар кең ауқымды құзыреттіліктерді меңгеруге жол ашады. Ол белгілі бір жағдайларда дағдылар
мен өмірлік ұстанымдарын жұмылдыра отырып, күрделі міндеттерді шешу білу қабілетін қамтиды. Сонымен
қатар, тиімді қарым-қатынас құру қабілеті жеке адамның тіл білуіне, ақпараттық технологиялар саласындағы
тәжірибелік дағдыларына ықпал етеді
Білім берудің негізгі мақсаты - білім мазмұнының жаңаруымен қатар, оқытудың әдіс-тәсілдері мен әртүрлі
құралдарын қолданудың тиімділігін арттыруды талап етеді. Оқушылар табысты оқу үшін мұғалімдер білім беру
бағдарламасы, оқыту тәсілдері мен бағалау жүйесін өзара үйлестіруді іске асыру маңызды. Орта білім беру
мазмұнын жаңартудың бүгінгі ерекшеліктеріне тоқталсақ.
Біріншіден, жаңа оқу бағдарламалары құзыреттілік тәсілге негізделеді. Тұлғаны табысты әлеуметтендіру
үшін қажетті функционалдық сауаттылық негізінде құрылған құзыреттіліктерді қалыптастырады. Әлемдік
педагогикадағы танымал Б. Блумның оқу мақсаттары Таксономиясы бойынша қазіргі стандарт оқушылардың 6
деңгейдің 2 деңгейін, яғни «білу», «түсіну» деңгейлерін ғана меңгеруіне мүмкіндігі бар. Жаңа бағдарлама
қалған 4 деңгейді «қолдану», «талдау, «жинақтау, «бағалау» деңгейлеріне қол жеткізуді қамтамасыз етеді.
Екіншіден, анық, қолжетімді оқу мақсатының болуы. Мұғалімдер қауымы тікелей тәжірибе алаңының
өкілдері болғандықтан, олар оқу үдерісімен күнде бетпе-бет келеді. Күнделікті сабақ жоспарларын дайындауда
оқу мақсатын оқытудың білімділік, дамытушылық, тәрбиелік компонентіне негіздей отырып, әр мұғалім өз
еріктерімен таңдайды. Бұл мақсаттар бір академиялық сағатта (40 минут) қолжетімсіз, жүгі ауыр мақсаттар
болып жатады. Ал жаңартылған оқу бағдарламасында көрсетілген пәндік оқу мақсаты мен күнделікті сабаққа
қойылатын мақсаттар бір мазмұнда, жүйеленген, дайын мақсаттар.
Мақсаттың қолжетімділігі дегеніміз – мақсат мазмұнының ықшам, нақты болуы; бір тақырыпқа берілген оқу
мақсатының бір тоқсанда, тіпті оқушы мектеп қабырғасын аяқтағанға дейін бірнеше рет қайталанып келуі. Бұл
оқушының бір сабақта жете алмаған оқу мақсатына келесі сабақтарда қол жеткізуіне мүмкіндік береді, әрі
оқушының оқуға деген оң мотивациясына ықпал етеді, өз-өзіне деген сенімін нығайтады
Үшіншіден, жаңартылған білім беру мазмұны білім салалары бойынша анықталған күтілетін нәтижеге
негізделеді. Күтілетін нәтижелер оқушы жұмысы мен оның жетістігін бағалауға мүмкіндік береді, әр оқушының
жеке даму траекториясының дамуын нақтылауға жағдай туғызады. Сонымен қатар білім, білік дағдыларының
дамытуға уәжін арттырады. Оқу үдерісінің сапасын жақсартады.
Сол себепті, оқыту нәтижесін
мониторингілеудің жаңа формасы енгізіледі, яғни критериалды бағалау жүйесі. Оқыту мақсаттарына жетуде
жетістік критерийлерін құрастыру және қолдану– бұл білім берудің мақсаты мен мазмұнына негізделген
оқушының оқу-танымдық құзырлығын қалыптастыруда алдын-ала белгіленген жетістіктермен салыстыру
үрдісі. Ең маңыздысы – оқу үрдісінің өзі, жетістік критерийлері арқылы оқушы өзін-өзі бағалауды үйреніп, өз
білімінің артықшылықтары мен кемшіліктерін көріп, әрі қарай қалай даму керектігін түсінеді. Бұл жүйеде
оқушының қалай жұмыс жасағаны, қалай ойланғаны белгілі болады. Білімнің мақсаты мен мазмұнына сәйкес
келетін, оқушылардың оқу-танымдық біліктілігін қалыптастыруға себепші болатын, айқын анықталған,
ұжыммен шығарылған, білім үрдісінің барлық қатысушыларына алдын ала белгілі критерийлермен
оқушылардың оқу жетістіктерін салыстырылады.
Төртіншіден, барлық білім беру деңгейлері «Мәңгілік Ел» идеясына негізделген. Мектептегі білім беру
мазмұны академиялық пәндер, зерттеу және сыныптан тыс әрекет, қосымша білім беру, элективтік курстар
негізінде жүргізіледі. Идеяның мазмұны – оқушыларды рухани-адамгершілік тұрғыдан, қазақстандық
патриотизмге тәрбиелеу, толеранттылық пен ұлтаралық, мәдениетаралық жағдайда қарым-қатынас жасай алуға
үйрету, терроризм мен экстремизге қарсы жастармен үгіт-насихат жұмыстарын нығайту болып табылады.
Бесіншіден, қазақ және орыс тілдерін деңгейлеп оқыту 1-сыныптан басталады. Әлемде тілдерді меңгеру
деңгейін бағалаудың белгіленген талаптары нақты стандарт бойынша іске асырылуда. Онда шынайы
мәдениетаралық қарым-қатынасқа дайындауда деңгейлеп оқыту әдісі қолданылады. Оқу бағдарламасында тілді
оқытудың коммуникативті қарым-қатынасқа негізделеді. Осындай тәсіл оқушылардың білімін шектеу емес,
керісінше лексикалық сөздік қорларын дамытуға көмектеседі және тілді жаңадан үйренушілер мен өзге тілде
еркін меңгеруге дейінгі үдемелікті қамтамасыз етеді.
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Алтыншыдан, үштілділік оқыту моделі енгізіледі. Басты міндеті мемлекеттік тілді жоғарғы деңгейде
меңгеру. ҚР Елбасы Н.Ә. Назарбаев Қазақстан халқының Ассамблеясының XIX сессиясында химия,
математика, физика, биология пәндері дамыған елдердегі мектептер мен университеттерінде ағылшын тілінде
оқытылады деп атап көрсеткен болатын. Ал тарих, әдебиет және басқа да гуманитарлық пәндер ана тілде
оқытылады. Осы жалпы әлемдік тенденцияларға қарай отырып, жекелеген пәндер, оның ішінде «Қазақ
әдебиеті» және «Қазақстан тарихы» қазақ тілінде оқыту қолға алынуда. Бұл оқушыларға мемлекеттік тілді терең
меңгеруге көмектеседі және мемлекеттік тілді білу – мемлекетіміздің әр азаматы міндеті екенін есімізге салады.
Бұл жаңартылған мазмұндағы бағдарламаның негізгі қағидаты - коммуникативтік тәсіл арқылы оқушының тіл
туралы, ұлттық және жаһандық мәдениеттің маңызы туралы түсінігін кеңейте отырып, қазақ тілін табысты
үйрету. Бүгінгі таңда білім беру саласына түбегейлі өзгерістің қажеттілігін ескерсек, реформаның басында
тілдік пәндердің тұру себебін бағдарламада көрсетілген мына жолдармен түсіндіре аламыз: «...Әрбір оқушы
үшін тіл – негізгі білім құралы. Оқушылардың тілдік қарым-қатынасы өздері өмір сүріп отырған және білім
алатын орта арқылы жүзеге асады. Тілді жетік меңгеру ұлттық құндылықтарды түсінетін, әлемдік деңгейде
жаңа өзгерістерге бейім, жаңашыл жеке тұлға қалыптастыруға ықпал етеді».
Қорыта келгенде, жаңартылған оқу бағдарламасы оқушылармыздың табысты оқуына және ертеңгі күні
жарқын болуына педагогтар қауымының жұмысын бірізділікке салып, жүйелі жұмыс жасауына бағытталған.
********
Атырау облысының білім басқармасының «Ж.Досмұхамбетов атындағы дарынды
балаларға арналған мектеп-лицей-интернаты» КММ
Тарих пәнінің мұғалімі Бисембаева Асия Сулейменовна
План коучинга «Вопросы “высокого “ порядка в развитии навыков мышления»
Тема коучинг занятия
Цели
Результаты обучения
Ключевые идеи
Источники

Материалы и
оборудование
Этапы коучинга
Вводная часть.
Цель: Установить
благоприятный
психологический климат,
создать
коллаборативную среду
обучения, настроить на
успешную работу.
Деление на группы.

Вопросы “высокого “ порядка в развитии навыков мышления.
Учителя получат представления о вопросах высокого порядка, технике
постановки вопросов высокого порядка. Будут применять на практике для
развития навыков мышления.
Научатся составлять вопросы на анализ и синтез, составят вопросы по своим
предметам; будут использовать в практике; будут отличать вопросы низкого
порядка от высокого порядка.
Вопросы высокого понятия помогут учителям развивать навыки мышления;
анализ, синтез, оценивание. “Кто умеет правильно задавать вопросы, тот сможет
получить подробный или нужный ответ.
Руководство для учителя (2016)
Презентация “Вопросы высокого и низкого порядка”, Таксономия Блума,
мультфильм “как Алдар-Косе хана лечил, Сюжетные картины “Семья”
и“Бабушка и внуки”, интернет ресурсы
Карточки, маркеры, листы А4 и А3, интерактивная доска, магнитики, “Кубик
Блума”.
Время

Действия Коуча:
Приветствие. Психологический
настрой. Упражнение
“Комплименты”., Коуч раздает
учителям “дерево Успеха”.
Деление на группы. Прием “Пазлы”
(Собирают слова пословицы).
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Действия участников
коучинга
Учителя говорят друг другу
комплименты называя лучшие
качества.
Вместе разрабатывают
правила работы в группе.
Учителя ставят кружочек на
на “ветке” (ступень на
которой они находятся в
начале занятия).
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Вызов. Цель: Совместно
с учителями
сформулировать цели
занятия. Выявить знания
учителей по данной теме.

Осмысление. Цель:
Учителя получат
теоретические знания
про “уровни
мыслительной
деятельности”, начнут
применять на практике
вопросы высокого
порядка; составят
“тонкие” и
“Семья” и “Бабушка и
внуки”.
“толстые” вопросы по
своим предметам; вместе
составят памятку “как
правильно задавать
вопросы” (антипамятка).

Рефлексия.
Цель: получения
обратной связи.

Мозговой штурм”
Вопросы участникам:
Как часто вы задаете вопросы своим
ученикам Коуч показывает знак
вопроса.
На что похож знак вопроса.
Прием “Ассоциаций”.
Тема коучинга: Учитель совместно с
учителями формулирует цели
коучинга.
Презентация “Развитие
мыслительных навыков по ТБ.
Работа с теоретическим материалом.
Обсуждают что такое вопросы
высокого порядка.
Составление вопросов ТБ по
сюжетным картинам “Семья” и
“Бабушка и внуки”.
Просмотр мультфильма как “АлдарКосе хана лечил”.
Прием “Горячий стул”. Автор”
отвечает на вопросы по Кубику
Блума.
Интервью с автором “Горячего
стула”: на какие вопросы Вам было
легче ответить, а на какие
испытывали трудности? Почему?
Придумать вопросы по содержанию
мультфильма (“Ромашка Блума”).
На дереве Успеха ставят кружочки
“Свободный микрофон”.
Спасибо за активное участие в
коучинге!

Учителя работают над
постером. Выступление
участников.
Учитель совместно с
учителями формулирует цели
коучинга.

Презентация работ. Работа с
теоретическим материалом.
Обсуждают что такое
вопросы высокого порядка
Составление вопросов ТБ по
сюжетным картинам “Семья”
и “Бабушка и внуки”.
Придумать вопросы по
содержанию мультфильма
(“Ромашка Блума”).
Простые вопросы ,
уточняющие,
интерпретационные,
оценочные практические,
творческие.
Учителя составляют
“Толстые” и “тонкие”
вопросы по своим предметам.
Выступление.
“Свободный микрофон”
делятся впечатлениями от
коучинга, рефлексирует о
навыках полученных знаниях
полученных в ходе
проведения коучинга

ҚАЗАҚ ХАЛҚЫНЫҢ БАЙЫРҒЫ ӨЛШЕМ БІРЛІКТЕРІ
Түркістан облысы, Төлеби ауданы, Нысанбек ауылы.
«Балдәурен – Шымкент» РОСО – ның математика пәнінің мұғалімі
Алиханов Жасулан Жанабекович
1. Қазақ халқының байырғы өлшем бірліктері туралы түсінік
Қазақтың барлық сөзінің шегі, өлшемі болған. Адамдар әрбір өлшемнің атқаратын міндеті бар екенін білген,
сөйтіп оны ішкі рухани салмақтың сыртқы көрінісі деп қараған. Заттың сыртқы өлшемі, оның биіктігі мен
тереңдігі, қаттылығы мен жұмсақтығы – бәрі түйсікке әсерін тигізетін құбылыстар.
Мәселен, өлшем бірліктерін білдіретін қазақтың көне сөздері өте көп кездеседі. Адамзат дүниесі дән
өлшейтін мысқалдан бастап, астық өлшейтін шойын таразыларға толы. «Тарих дегеніміз адамзаттың кең
арналы тәжірибесі, адам баласының ғасыр айдынында жүздесуі» дейді Марк Блок. Расында да мұқалуды
білмейтін сөзді немен салыстыруға болар еді ? Мысалы «жұп» сөзін алайықшы, «тең» дегенді білдірмей ме ?
Адамзат ана мен әке болып тең бөлінеді. Тау болса, ойпат неге болмасқа ? Яғни, әлем қарама – қарсылықтан
жаратылған.
Қазақтың байырғы өлшем сөздерінің өзін нақтылы, жобалы өлшемдер, жер арақашықтығын білдіретін,
салмақты, ұзындықты, көлемді, уақытты, жас мөлшерін білдіретін, қатты және сұйық заттардың өлшем
бірліктері бола алатын түрлерге іріктеуге, саралауға әбден болады. Біздің халқымыздың ауыз әдебиетінде
татымдай, шынтақтай, қолдаяқтай, шейін, дейін, қарай, таман, салым, тарта, жуық, таяу, торсықтай,
есе, рет, қиян – қырлы, қара – құрым, үш тұмша, найза бойы, баданадай, қарыс, қадақ, тұтам, тамам,
уыс, күректей, қасықтай, астаудай, шымшым, шаршы, кез, елі, қырық құрау, қарыс, аршын, адым,
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таспа, сүйем, батпан, тамшы, титтей, шайнам, табан, шайқам, әммә, тарыдай, уыс, бір ауық, кесек,
тақыр, мысқал, азды - көпті, айшылық, күншілік, жылшылық, ұдай, құлаш, ықылым, кешелі – бүгінді,
шым – шымдап, тосат, пұт, қылаң, мүшел, барабар, қат, т. б. сөздер өлшем бірліктері ретінде қолданылып
келген.
Қазақ халқының мақал – мәтелдерінде жоғарыдағы өлшем сөздер жиі кездеседі. Мәселен : «Екі елі ауызға,
төрт елі қақпақ», «Ауру батпандап кіреді, мысқалдап шығады», «Көңіл азып, тон тозса, берген көйлек кез
болар», «Біреудің мінінің бір елі артықтығы ба», «Өмір көрген түлкінің үш – үштен іні «болады» (орыс мақалы).
Енді кейбір өлшем сөздердің мағынасына тоқталайық. Мәселен «батпан» сөзін алайық. «Батпан»-орыс
патшаларының Ресейдің бұратаналар мекендейтін бөлігінде пайдалануға рұқсат берген көне азиялық салмақ
өлшемі» деп жазады И. Е. Андреевскийдің басшылығымен шықан «Энциклопедиялық сөздіктегі» «Батпан»
мақаласында. Батпан туралы орыс әдебиетіндегі алғашқы дерек А. Никитиннің «Үш теңіздің ар жағына саяхат»
атты кітабынан бастап кездеседі, Қазақтарда батпан өлшемі өте ерте заманнан бастап – ақ белгілі болған. Ол
салмақ өлшемінің ең ауыр түрінде қолданылған. Халық ауыз әдебиетіндегі «Батырлар жырында» алып
батырлардың күрзісі үнемі батпан өлшемімен көрсетіледі. Егер Бұхарада бір батпан 7 пұт 32 фунтқа тең болса,
Талас өңірінде 12 пұтқа тең болған. Батпанға ұқсас қазақта«дыр» деген сөз бар. Дыр – үлкен, ірі, зор. Батпан да,
дыр да - өлшем. Өлшем - өлшеу бірлігі мөлшер, шама. Заттың көлемін, салмағын, қысымын, ыстық –
суықтығын, т. б. сапаларын белгілі өлшем арқылы анықтайды. «Батпан», «дыр» - көлемдік өлшемдер.
Көлем – белгілі бір заттың аумағы, мөлшері, бір нәрсенің шегі, аясы.
Көлемдік өлшемдер деген – көлемге лайықты, аумақтық, мөлшерлік өлшемдер. Өте аз көлемдік өлшемді
білдіретін өлшем сөздердің бірі «шынашақ», «шынашақтай». «Шынашақ» - саусақтың кішкентайы. Оның
бұлай аталуы бітіміне байланысты туған.
Түркі халықтарының бірі – құмық тілінде «шинчеки» сөзі қазақ тіліндегі «болмашы, өте кішкентай»
мағынасында қолданылады. Осы « шинчеки » сөзі енді «шынашақ» тұлғасында өз тілімізде аталып жүр.
Ал«Әшмүшке»,«түйірдей»,«тырнақтай»«кенедей»,«тұрымтайдай», «тарыдай», «титімдей», «титтей»,
«уыстай», «тоқымдай», «мытым», «шымшым», «ұлтарақтай»,«тілдей», «тістем», «пәмдә», «мысқал», т. б.
сөздері кішкене деген өлшемді білдіреді. Дәлірек айтар болсақ, мысқал – жиырма бес грамға тең салмақ
өлшемі, 1 қадақта 96 мысқал бар.
Ал «қадақ» - екі жүз грамға тең салмақ өлшемі. «Қадақтай» - кішкентай, аз.
Ауыз әдебиетіндегі «Ер Тарғын» жырында :
Келген қалмақ көп еді,
Көп те болса қалмақтан,
Алты күн айғай салғанда,
Азғантай қалды қадақтай – деп жырлайды.
« Үш ғасыр жырлайды » еңбегінде :
Мысқалы мың теңгелік асыл заттар,
Барады арзан болып жылдан – жылға,
Жақсыны жау да болса, дұшпан тұтпа,
Жаманның басында тұр заман ақыр, -делінсе, «Гауһарды мысқалдап өлшейді» - дейді қазақ мақалында.
Мысқалдау – аз, аздау, там – тұмдау,мысқалдай – болар, болмас, кішкентай, азғантай. Әш - мүшке – қадақтың
сегізден бір бөлігі.
Шығыс аңыздарының желісіне құрылған дастандар қазақ халқының бай мәдени мұрасының едәуір бөлігін
құрайды. Олар дала халқы өмірінде дәстүрлі фольклормен қатар орын алады.
Мысалы, Атымтай жомарт, Қасым жомарт дастандарында жомарттық пен қонақжайлылық жырлана отырып,
қазақтың байырғы өлшеуіш мазмұнындағы сөздері өте көп қолданылады.
Ажалына мен себеп болдым – ау деп,
Көзімнен қан аралас ақты тамшы, немесе Алуаны асап жеді табақтан,
Ашыққанда түйе өткендей тамақтан.
Екеуі де, әсіресе патша алды,
Артығырақ он екі, он үш қадақтан.
(« Қасым жомарт » дастанынан.)
Мұндай өлшем сөздер « Құлқаныс – Зеберше », «Қарқабат » дастандарында да жиі кездеседі.
Бір ауыз жүрегіме от тастадың ,
Қалмады сабыр-тағат шыдайтұғын.
Құлқаныс, арызым бар,тоқтағын тез,
Кәмілге бір-екі ауыз сөйлеңіз сөз . « Қарқабат » дастанынан :
Ауыздары он қарыс,
Қайтпайтын жаудан ер еді, немесе Бес мысқал мойнындағы жарқыраған,
Гауһардың менің таққан белгім еді.
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2. Қазақ халқының ауыз әдебиетінде ұзындық өлшеміндегі өлшем сөздер
Қазақ халқының ауыз әдебиетінде ұзындық өлшеміндегі өлшем сөздер кез, аршын, сүйем, құлаш, тұтам,
шынтақ, қарыс, елі, табан, т. б. түрінде кездеседі.
Кез – көне өлшем бірлік сөзі. Шамамен 70 – 80 см - ге тең ( дәлірек айтқанда 71,12 см-ге) ұзындық өлшемі.
Мысалы, « әлгі құлын алты айдың ішінде алты кез ат болып шығыпты » (қазақ ертегілерінен ).
Батырлар жырында :
Саурылған екі кез,
Шүйел белің құрған тез.
Сия берер айтсам сөз..
Ал « Алпамыс» жырында :
Аузын ашты келді де,
Жұдырықпен бір ұрып,
Қырық кез болат сандықты.
Кез басқа мағынада да кездеседі. Кез – метр. Кез – ұзындығы бір метрге тең ағаштан жасалған өлшемдік құрал.
Кез – садақ оғының ойыс (ашаланып) келген түбі, серіппеге ілінер жері. Кез – түйенің екі өркешінің
аралығындағы ойыс жер. Кезде – матаны кезбен өлшеу, кезге салу, метрлеу.
Құлаш- иық деңгейінде көтерілген қолдың екі саусағының арасына тең өлшем.
1 құлаш = 8 қарыс = 2,5 шариат кезі = 167,5 см.
2 таяқ тастам жер = 1 құлаш
Елі –сұқ саусақтың екінші буынының еніне тең өлшем: 1 елі ≈ 2 см
Қарыс – бас бармақ пен шынашақтың керіп ұстаған арасы. 1 қарыс ≈ 23 см
Шынтақ - ежелден бері қолданылып келе жатқан шамамен екі қарысқа тең өлшеуіш.
Аршын – метрге тең өлшем, кез. Аршын – заттың көлемін аршынмен өлшеу, мөлшерлеу. Мысалы:
Мұндай құс кез болып қалса керегінде,
Ет берер кісінің ебі болса.
Таңырқап талай адам тұратұғын,
Жарты аршын құйрығының ағы болса. ( Үш ғасыр жырлайды.)
Тағы да : Ұзыны елу аршын,он кез еді,
Демімен тартады ішкі көрсе нені.
Балаңды бұл ретте қосып бер деп,
Қалайда қинап отыр өте мені. (Т. Ізтілеуов. «Рүстем-Дастан»,1961 ж.)
Алты жүз аршын болсын биіктігі,
Ай тұрсын алтын арай, сүйіп мұны. (« Әбілхарис » ертегісінен.)
Аршын – ерте кездерде қолданылған ұзындық өлшемі. Ол қазір қолданылып жүрген «метр» өлшеміне жуық .
Аршын сөзінің төркіні парсы тілі. Олардағы «әрш» сөзі бізде «шынтақ» деген мағына береді. Кейде шынтақ пен
саусақ ұшына дейінгі аралықты да «арш» деп атайды. Міне, осылардың түбірлерінің біріне « ын » жұрнағы
қосылып, ұзындық өлшемін білдіретін «аршын» атауы пайда болған.
Сүйем – қазақтың ұзындық өлшемін білдіретін метрологиялық сөз. Сүйем – бас бармақ пен сұқ саусақты
керген кездегі ұзындық. «Сүйем» сөзі монғол тілінде «соом» тұлғасында, ал тунгус – маньчжур тілдерінде
«суум» дыбыстық құрамында көрініп, бұларда да қазақ тіліндегі мағынада қолданылады. Бірақ осылардың бәрі
сөздің алғашқы тұлғасы мен тұңғыш мағынасы емес. Оған себеп – қырғыз тіліндег «соомей», тунгус –
маньчжур тілдеріндегі «суу» сөздері біздің тіліміздегі «сұқ қол» дегеннің орнына жұмсалады. Сондықтан
«сүйем» өлшеміне саусақтың қатысы барлығына орай, осы сөздің тууына негіз болған деген ойды түйіндеуге
болады. 1 сүйем ≈ 18 см
Мағынасы ескіріп, көнерген, бірақ кезінде қоғам өміріндегі, тарихындағы кезендерді еске салатын сөздерді
историзм деп атайды. Мысалы, лек, тұрық, жүздік, мыңдық, жүзбасы, мыңбасы,үйір – үйір, отар – отар,
ұйқы – тұйқы, үшбу, бума – бума, будақ – будақ, қыруар, т.б. Осылардың ішінен лек сөзіне тоқталып өтейік.
Лек – тілімізде көп жағдайда қос сөз түрінде келіп (лек – лек, лек – легімен) «шұбырған топ» мағынасын
береді. «Лек» сөзінің тағдыры да «қыруар» сөзімен сәйкес. Көне сөздік бойынша мұның да парсы тілі арқылы
қазақтарға енген үнді сөзі екенін білеміз. Ендеше лек сөзі жүз мың деген сандық өлшемді мегзейді.«Лек–
легімен» дегеніміз, шындап келгенде, өлшеусіз, есептелмес, «жүз мыңдаған» сияқты нақтылы санды
ұғындырады. Бұған керісінше, шамалы, қаралы, некен – саяқ, шақты, едәуір, бірқыдыру, қас пен көздің
арасында, анағұрлым, сонша,т.б. – жобалы өлшем сөздер.
Халықтың уақытты анықтау белгілері
Халық уақытты анықтауда өзіндік бай тәжірбие жинақтап, оны қолданудың сәті мен жолдарын және соған
лайықты сөз өрнектерін де таба білді. Жылды, тоқсанды, айды, аптаны, тәулікті бөлудің шаруашылыққа сай реті
мен ыңғайын да орайластыра келтіре білді. Ал мерзім, мезгіл өлшемдеріне келгенде халық өлшемі мен атауы да
бай. Ұлттық ұғымда мерзім – уақыттың, мезгілдің шамасы мен ұзақтығын білдіреді (Мысалы: бие сауым, күн,
ай, тоқан).
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Мезгіл сол уақыттың бір сәтін ғана айқындайды. Мысалы: елең-алаң, түс-кеш, түн ортасы т.б. Қыс, көктем,
жаз, күз – мезгіл өлшемдеріне жатады Мерзім өлшемдері: бір сәт, қас қағым, ә дегенше (1 сек), сүт пісірім (510 мин), бие сауым (1,5 сағат), ет пісірім (2,5-3 сағат), жарты күн, бір түн (тәуліктік) (24 сағат), апта (7 күн), ай
(30-31 күн), тоқсан (3 ай), жыл (365 күн) немесе 12 ай, ғасыр (100 жыл). Адам өмірі де: жас (1 жыл), мүшелмен
(12 жас) есептеліп, бір мүшел (13 жас), екі мүшел (25 жас), үш мүшел (37 жас), төрт мүшел (49 жас) ... т.с.с.
бөлінеді. Мерзім өлшеміне күн, ай аттары да жатады. Уақыт мезгілдерін анықтауда және оның жиіліктерін
жіктеп, айыруда халық теңеулері мен өлшемдері әрі қызық, әрі анық, әрі түрге де өте бай. Мысалы: елең-алаң,
құланиек, таң сәрі, құлқын сәрі, таң бозара алакеуім, таң біліне, таң ата, күн шыға, күн қызара, күн
қыза, күн көтеріле, күн арқан бойы көтеріле, түске жақын, тал түс, шаңқай түс, талма түс, сәске түс, түс
ауа, түс қайта, бесін, екінді, кеш, көлеңке басы ұзара, күн бата, ымырт, іңір, апақ-сапақ, жөппелдеме,
намаздыгер, ақшам (намазшам), ақшам жамырай, бей уақыт, қас қарая, түн қараңғысы, ай туа,
түнортасы, жұлдыз сөне т.б. Мұнан тек уақыт шамасы ғана емес халқымыздың таным-түсінік, ой, әр істің
байыбына терең бойлау, бағдарлау, тіл қабілетінен жоғары тұрғанын дәлелдеп береді. Мезгілді қазақтар күндіз
көлеңкеге, түнде жұлдызға қарап та анықтаған.
Мысқалдан батпанға дейін.
Халық өлшемдері – ұлт мәдениеті мен этнографиясының қызықты салаларының бірі болып саналады.
«Халық айтса қалып айтпайды» дегендей халық өлшемі анық өлшем десек қателеспейміз. Өйткені оны атабабаларымыз бірнеше ғасырлар бойы қолданып және сол арқылы өлшем негіздерін жасаған. Енді халық
өлшемдерінің негізгі түрлеріне жеке-жеке тоқталайық. Мұны халықтың өзі белгілегеніндей салмақ өлшемі,
көлем өлшемі мен мөлшері, ұзындық өлшемі, қашықтық өлшемі, уақыт және мезгіл өлшемдері деп бөлуге
болады.
Салмақ өлшемдерін халық былайшы жіктеген. Мысқал (1гр), қадақ (750 г), келі (1к), пұт (16кг), батпан
(100 кг). Бұл өлшемдер мен бірге халық салмағынан жер ойылғандай, түйеге жүк болғандай деген сияқты
бейнелеу, теңеу сияқты айшықты сөз өрнектерін қолданып ауыр, жеңіл деген сөздерді де пайдаланады.
Көлем өлшемдері бір заттың немесе малдың саны, көлемі мен мөлшерін, аумағын шамамен белгілейді.
Мысалы: бір шымшым, бір шөкім, бір уыс, қос уыс, бір тілім, (нан), бір түйір, бір қолтық, бір шүйке,бір
құшақ, бір қап, бір шелек, бір қасық, бір тамшы, бір арқа, бір шана, бір арба, бір табақ, бір шоқ( үкі, тал),
бір топ(адам), бір қарын, бір сандық, бір қалта тағы сол сияқты. Мал саны мен көлемін де осылай шамамен
ажыратады. Яғни бір отар, бір қора, бір табын, бір үйір, оншақты, жиырма шақты... заттың көлеміне,
аумағына кейде бармақтай, шыншақтай, жұдырықтай, құмалақтай, етектей, алақандай деген теңеу
сөздер де қолданыла береді.Сұйық заттарға мөлшер сөзі қолданылып,оны мөлшерлеп есептейді.
Халыққалыңдық өлшемін де ұмытпаған. Мұны олар көбіне жылқы қазысының жұқа,қалыңына қарай айтқан.
Айталық бұлт, пышақ сырты, қылыш сырты (бұлар 3 – 5мм шамасы), шынашақ, елі, бармақ(бұлар 1–
2,5см),екі елі...,сере, табан (7–10см) т.с.с. Басқа заттардың қалыңдығы да көбінесе елімен яғни саусақ қырымен
өлшенеді. Оны елі дейді.
Ұзындық және қашықтық өлшемі мүлде екі ұғымды, екі түрлі өлшемді білдіреді. Бір заттың (таяқтың,
арқанның) ұзындығын анықтайды және ол (1;5см),екі елі, үш елі...,тұтам,сынық сүйем (14–15см),сүйем (1718см),қарыс,кере қарыс (20-22см), кез (50см), аршын (75см), құлаш (1,80-2м), т.б. Балтасап,кебіс
басындайдеген өлшемдері де бар. Сол сияқты ұзын, қысқа деп шамамен есептей береді.
Қашықтық өлшемдері жердің қашықтығын (ауылдың ара қашықтығына) қолданылатын өлшем екені
белгілі. Бұл өлшем түрлері былайша аталады: адым (қадам)(1м), таяқ тастам(10-15м), әй дейтін жер(100м),
дауыс жететін жер(250-300м), шақырым (1км), иек астында, бір төбе астында(4-5км), қозы көш жер(56км), көз ұшында(6-7км), тай шаптырым(4-5км), құнан шаптырым(8-10км), ат шаптырым(25-30км), бір
күндік жер,айшылық жол...т.б.
Көш жер – ұзындық өлшемі. Ол әр түрлі мағына алады. Мысалы, Қозы көш жер орта есеппен 14,5 км,
Күзгі көш жер орта есеппен 25,5 км, Орта көш жер шамамен 90 км. Бұл межелер ауыл ішінде бұл күндері де жиі
айтылады. Ел ішінде тереңдік, биіктік өлшемдері де бар. Бұған терең, тайыз, биік, аласа деген сөздер
қолданылады. Бір айта кетерлік жай жоғарыдағы аталған өлшемдер бірі-бірінің орнына жүрмейді.
********
Түркістан облысы, Төлеби ауданы, Нысанбек ауылы.
«Балдәурен – Шымкент» РОСО – ның биология пәнінің мұғалімі
Абдыхан Сәуле Баймырзақызы
Ұзақ мерзімді жоспардың таралуы
Мектеп: «Балдәурен – Шымкент» РОСО
9.2. В Бөліп шығару
Сабақ тақырыбы: Зәр шығару жүйесінің гигиенасы. Бүйрек және зәр шығару жүйесінің аурулары :
цистит,бүйрекке тастың жиналуы. Себептері және алдын алу шаралары.
Күні: 20.11.2019ж

Мұғалімнің есімі:

Абдыхан С.Б
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Сынып:

9

Қатысқандар:

Қатыспағандар:

Сабаққа негізделген
оқу мақсаты:
Сабақ мақсаттары

9.1.5.4 Бүйрек және зәр шығару жүйесі ауруларының алдын алу жолдарын
түсіндіру
Оқушылардың барлығы: Бүйрек және зәр шығару жүйесі ауруларының алдын алу
жолдарын түсінеді.
Оқушылардың басым бөлігі: Бүйрек және зәр шығару жүйесінің ауруларының
себептерін және алдын алу шараларын анықтайды.
Кейбір оқушылар: Бүйрек және зәр шығару жүйесі ауруларының ағза үшін қауіпті
екеніндігін сипаттайды.

Ойлау деңгейі:
Бағалау
критерийлері:
(жетістік
критерийлері,
табыс
критерийлері,
күтілетін нәтиже)
Тілдік мақсаттар

Білу, түсіну, қолдану.
-Зәр шығару жүйесінің гигиенасын сипаттайды.
- Бүйрек және зәр шығару жүйесінің ауруларының себептерін түсінеді
- Бүйрек және зәр шығару жүйесінің ауруларының алдын алу шараларын
анықтайды.
-Бүйрек және зәр шығару жүйесі ауруларының қауіптілігін түсінеді

Құндылықтарды
дарыту:

Тілдік дағдылар:
-Бүйрек және зәр шығару жүйесі ауруларының алдын алу жолдарын айталады.
Термин сөздер:
Нефрит-нефрит-nephritis
Энурез- энурез-enuresis
бүйрек тасы- Почечный камень-kidneys stone
пиелонефрит-пиелонефрит-pyelonephritis
цистит-цистит-cystitis
Сыныптағы диалог/жазу үшін қажетті сөз тіркестері:
-Энурез ауруының себептері қандай және оны болдырмау жолдарын ұсыныңыз?
-Қуықтың қабынуы қандай себептерге байланысты туындайды?
Денсаулық, достық және айналадағыларға қамқорлық көрсету.
Сын тұрғысынан ойлауға,жауапкершілікті сезінуге,топ ішінде
ынтымақтасып,бірлесе жұмыс жасауға баулу.

Пәнаралық
байланыс

Химия, медицина

Алдыңғы оқу/
Бастапқы білім

Адамның зәр шығару жүйесі мүшелерінің құрылысы мен қызметін сипаттайды
Жоспар

Жоспарланған
уақыт
Басталуы
5 минут

Жоспарланған жаттығулар
Ұйымдастыру кезеңі:
«Әр ұлттың амандасуы»
Мақсаты: Ынтымақтастық атмосферасын қалыптастыру.
Президентіміздің
«Болашаққа бағдар: Рухани жаңғыру» мақаласында «Жаһандағы заманауи
Қазақстандық мәдениет» жобасының 5-міндетінде Отандық мәдениет 6 тілде
сөйлеуі тиіс- деп атап көрсеткенін негізге ала отырып, сабағымыз әр елдің амандасу
салтымен басталады.
Қазақтар – қол алысады;
Итальяндықтар – «құшақтасады»;
Бразилиялықтар – «бір-бірінің иығын қағады»;
Македониялықтар – шынтақпен;
Никарагуалықтар – иықпен амандасады;
Австралиялықтар- шапалақпен амандасады.
Билеттерді алу арқылы топқа бөлу.
Мақсаты: Ұйымшылдыққа, ынтымақтаса, бірлесе отырып жұмыс жасау арқылы,
нәтижеге қол жеткізу.
«Адасқан әріптер» арқылы оқушылар жаңа сабақтың тақырыбын ашады.Бағалау
критерийімен таныстырамын.
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Ортасы
25 минут

ІІ Негізгі бөлім. Жаңа тақырыпты түсіндіру кезеңі
Қызығушылықты ояту «Бейнекөрсетілім»
Бейнеролик,слайдтар арқылы жаңа сабақ тақырыбы ашылады,бүйректе
тасбайлану,уролитиаз,пиелонефрит,
цистит,бүйректің жетімсіздігі,бүйрек кистасы ауруларымен таныстырылады.
«Термин сөздер»
Нефрит-нефрит-nephritis
Энурез- энурез-enuresis
бүйрек тасы- Почечный камень-kidneys stone
пиелонефрит-пиелонефрит-pyelonephritis
цистит-цистит-cystitis
Мұғалім сөзі:
Бөліп шығару дегеніміз-ағза пайдалануға жарамайтын зат алмасудың соңғы
өнімдерін,сонымен қатар ағзаға сырттан түскен бөгде (улы ) заттарды ағзадан
шығару үдерісі.
«Анықтама бағыты»
1.Қандай мүшелер арқылы зат алмасудың соңғы өнімдерін шығарады?
(Бүйрек,өкпе,тері,тоқ ішек)
2.Зәр шығару қандай мүшелерден тұрады?(Бүйрек, несепағар,қуық)
3.Зәр қайда жинақталады?(Қуықта )
4.Бүйректе түзілетін сұйықтық?(Зәр )
5.Бүйректің негізгі қызмет атқаратын мүшесі?(Нефрон)
6.Үрмебұршақ тәрізді жұп мүше.(Бүйрек)
7.Зәр не арқылы шығарылады?(Зәр өзегі)
8.Бүйрек сырты қандай затпен қапталған?(Қоңырқай қыртысты қабатынан)
Дескриптор- сұрақтарға жауап бере алады;
ҚБ: мұғалім мадақтауы
«Толықтыру бағыты»
Берілген суреттермен сәйкестігін табыңыз?
Ыдырау өнімдерін шығаруға қатысатын мүшелер
○ Бүйрек – су, тұздар, зат алмасудың қалдық өнімдері, бөгде заттар, улы заттар
шығарылады.
○ Тері бездері – су, тұздар бөлінеді.
○ Өкпе – СО2, Н2О ұшқыш заттар(эфир, хлороформ) булары шығарылады
○ Тоқ ішек – өт пигменттері, ауыр металдардың тұздары (кальций) шығарылады.
1-тапсырма
Кеспе қағаздар таратылып «толықтыру» жұмысы жасалады:
Кесте толтыруға қажетті сөздер: уролог, нефрит, цистит, зәр шығару өзегіннесепағарды-қуықты,тұзы.
1.Бүйрек ауруының белгілері байқала бастағанда ------------дәрігерге қаралу керек.
2.Бүйректің ең қауіпті ауруы----------.
3. ----- қуықтың қабынуы.
4. «өрлеме жұқпа»----------зақымдайды
5. Құрамында ----------көп тағамдар бүйрекке зиян келтіреді.
Дескриптор-әр дұрыс жауап -1ұпай
ҚБ: мұғалім мадақтауы
2-тапсырма
Үш деңгейлі кеспе карталар таратылады,оқушылардан деңгейіне қарай жауап
алынады:
1-топқа:
А-Цистит ауруы деген не?
В-С дәруменін шектеу не үшін керек?
С-Несеп жолдарына неліктен тас байланады,алдын алу шараларын түсіндір?
2-топқа:
А-Пиелонефрит ауруы деген не?
В-Дұрыс тамақтану рационы деген не?
С-Бүйрекке тас байланудың алдын алу шараларына ұсыныс бер?
3-топқа:
А-өрлеме жұқпа деген қандай ауру?
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Аяқталуы
3 минут
2 минут
3 минут

В-Нәруызды тағамдарға не жатады?
С- Пиелонефрит ауруының алдын алу шараларын айтып бер?
Дескриптор-нақты жауап –А-3 ұпай,
В-4ұпай,С-5ұпай
ҚБ: басбармақ арқылы
Зәр шығару жүйесі ауруларының алдын алу шаралары
«Рөлдік ойын»
1-топ: «Емделуші»
2-топ: «Дәрігер»
3-топ: «Салауатты өмір салтын насхаттаушы»
Дескриптор
Білім алушы
-Емделуші ауру белгілерін сипаттап дәрігерге арызданады
-Дәрігер белгілеріне қарап, ауруды анықтайды, диагноз қояды
-СӨСН сол аурудың алдын алу жолын түсіндіріп, зиянды заттарды қолданбауға
үгіттейді.
ҚБ.«Екі жұлдыз, бір тілек» әдісі арқылы
3-тапсырма. Сабақты «Бірге ойлаймыз » әдісі
арқылы
қорытындылау.
Дескриптор: Ауру белгілерін айтады
ҚБ: Басбармақ арқылы
Рефлексия: «Жетістік баспалдағы» әдісі арқылы кері байланыс жасалады.
Кері байланыс
Түркістан облысы, Кентау қаласы М.Қашғари атындағы мектеп-лицейінің
қазақ тілі мен әдебиеті пәні мұғалімі Радженова Санобар

Мектеп:
М.Қашғари атындағы мектеп -лицейі
Мұғалім:
Пәні:
Қазақ тілі мен әдебиеті
Сынып: 5
Қатысқандар саны:
Қатыспағандар саны:
Бөлім: Мектеп өмірі. Сабақ: 8
Әдепті бала - арлы бала. Б. Соқпақбаев «Менің атым Қожа» повесі (үзінді)
Сабақтың тақырыбы: Қожа-әдепті бала.
Осы сабақ арқылы
5.2.5.1 берілген сұрақты дұрыс түсініп, лайықты жауап беру, шағын диалогке қатысу.
жүзеге асатын оқу
5.4.1.1 ресми стильдің тілдік ерекшеліктері мен талаптарын дұрыс қолдана отырып,
мақсаттары
хабарлама жазу;
5.5.1.1 мәтіннен жалпы және жалқы есімдерді ажырата білу.
Сабақтың мақсаты
Барлық оқушылар:
Оқушылар суреттерге қарап отырып, шығарманың кезеңдерін бойынша берілген
сұраққа лайықты жауап беріп, кезеңдерін анықтайды және шағын диалогке
қатысады. Ресми стильдің тілдік ерекшеліктері мен талаптарын дұрыс қолдана
отырып, хабарлама жазады.Мәтіндерден жалпы және жалқы есімдерді ажыратып,
кестеге жазады
Бағалау критерийі
Мәтін мазмұны негізінде өткен мен бүгіннің ұрпақтар сабақтастығы көріністерін
салыстыра отырып, баға береді .
Тілдік мақсат
Пәнге қатысты сөздік қор мен терминдер:
Кейіпкер, ықшам, жағымды, туу куәлігі, ес білгелі, қолайсыз, табанда өзгерту.
Талқылауға арналған сұрақтар:
Сендер балаларға арналған қандай шығармаларды білесіңдер?
Балаларға арналған қандай фильмдерді білесіңдер?
«Менің атым Қожа» шығармасындағы кейіпкерлер кімдер?
Құндылықтарға
Оқушылардың рухани байлығын, адамгершілік қасиеттерін қалыптастырып, өз
баулу
ісіне жауап бере алатын адал қызмет атқаратын, бәсекеге қабілетті тұлға тәрбиелеу.
Алдыңғы оқу
Б. Соқпақбаев «Менің атым Қожа» повесі
Сабақтың жоспары
Сабақтың
Сабақтағы жоспарланған жаттығу түрлері
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жоспарланған
кезеңдері
Сабақтың басы
6 минут

Сабақтың ортасы
10 минут

5 минут

6минут

5 минут

Педагогикалық әдіс-тәсілдер
Ұйымдастыру кезеңі. Сәлемдесу. «Сен маған қымбатсың»
Әр оқушы өзіне ең жақын адамның есімін жазып, шыны ыдысқа салады.
Ең жақын адам: ана, әке, ата, әже
Үй тапсырмасын сұрау.
«Бір минуттық әңгіме» әдісі арқылы өткен сабаққа шолу жасау
Топқа біріктіру.«Кейіпкер»әдісі.
Қожа Жантас Жанар
Жаңа сабақ
Жаңа сабақтың тақырыбын суреттер мен тірек сөздер арқылы ашамын.
Слайдта сөздер мен суреттер көрсетіледі.
« Оқы – ойлан -бөліс» әдісі арқылы орындайды.
Тірек сөздер:Сотқар, жағымпаз, жайлау, Майқанова апай, түбінде адам болатын бала.
ҚБ «Басбармақ» әдісі арқылы бір-бірін бағалайды.
МҰҒАЛІМ
Жаңа сабақтың оқу мақсаттарын оқушыларға ұсыну, тапсырма және бағалау
критерийлерімен таныстыру,
жалпы және жалқы есімдер анықтамсына тоқталып мысалдар келтіріп кету.
Жаңа сөздермен жұмыс.
Кейіпкер-қахрамон
Ықшам-ихчам
Жағымды-екимли
Туу куәлігі-туғилиш хақида гувохнома
Ес білгелі-эс билгали
Қолайсыз-қолайсиз
Тобанда өзгерту-дархол узгартиш
Істің турасы-ишнинг туғриси
Келемеждеп айту-устидан кулиш
1-тапсырма. Жұптық жұмыс.
1.Бұл қай сәт? Бұл кім?
Суреттерден пайдаланып, шығарманың кезеңдері бойынша берілген сұраққа
лайықты жауап беріп, кезеңдерін анықтаңдар және шағын диалогке қатысыңдар.
Бұл қай сәт?
“Төбемнен жай түскендей болды. Не істерімді білмеген қалпымда орнымнан сүйретіліп
түрегеле бердім. Маңдайымнан
бұрқ етіп суық терім шығып кетті. Ох, шіркін,ай!”
Бұл қай сәт?
“Есікті аша бергенімде,тынысым мүлде бітіп,жүрегімнің соғуы
тоқтап қалғандай болды.Сол кездегі келбетім көлденең көзге тірі аруақ тәрізді
қыбырлаған бірдеңеге ұқсар деймін.”
Бұл қай сәт?
“Маңдайдан буым бұрқырап,есік алдына шықтым. Сәйбек көрінбейді.Омырауымды
ағытып,желпініп, ойланып тұрмын. Не деп шешер екен? Мектептен шынымен-ақ
шығара ма?”
Бұл кім?
“Сен оқуды тастасаң,маған ілесіп тастады деп екеуімізді бірдей қудалап пәле қылады.
Оқи бер. Оқудың түбіне сен-ақ жет.
Мүмкін кейін дырдай бастықтың бірі болып шығарсың.Сонда маған шапағатың тиер.”
Дескрипторлар
1.Шығарманың кезеңдерін анықтайды.
2.Сұрақтарға дұрыс жауап береді.
3.Шағын диалог құрастырады.
ҚБ Мұғалімнің көмегімен «Екі жұлдыз,бір тілек»арқылы бағалайды.
2-тапсырма.«РАФТ» әдісі.(Жеке жұмыс).
Р- үйірме мүшесі
А-мектеп оқушылары
Ф-хабарлама
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Сабақтың соңы
5 минут
Кері байланыс

Т-Қожаның - Қожа көрініс болатыны
Берілген сурет бойыншабүгін жас актерлер үйірмесінде Қожа көрініс болатыны
жайлы ресми стильдің тілдік ерекшеліктері мен талаптарын дұрыс қолдана отырып,
хабарлама жазыңдар.
Дескриптор:
4.
Ресми стильдің тілдік ерекшеліктері мен талаптарымен танысады.
5.
Хабарлама жазады.
3-тапсырма Топтық жұмыс«Т- кестесі» әдісі бойынша

мәтіндерден жалпы және жалқы есімдерді ажыратып жазыңдар.

жалпы және жалқы есімдерге 3-4 сөйлем құрастырыңдар.
Адамның атының сүйкімді болуы да зор бақыт па
деймін.Мәселен,Мұрат,Болат,Ербол,Бақыт деген аттарды алып қараңдаршы.Айтуға да
ықшам,естір құлаққа да жағымды.Әрі мағына жағынан да қазақ тілінен сабақ
беретінМайқанова тәтейше айтқанда, бұлар- жоғары идеялы есімдер.Мұндайлар өз
атын кәдімгідей мақтаныш көріп,біреумен таныса қалса мәнерлеп,көтеріңкі дауыспен
айтады.Ал енді айтуға да,естуге де қолайсыз есімдер бар.Өзге түгіл, өзіңе де
ұнамайды-ақ.Әттең қолдан келсе,табанда өзгертіп,әдемі аттардың біреуін өзгертіп
алар едің!...
Жарайды, «Өткенге өкініш жоқ» дегендей,істің турасына көшелік.Менің атымҚожа.Көріп отырсыңдар,пәлендей әйдік ат емес.
Шынымды айтсам,бұл о баста Қожа емес.Қожаберген екен.Туу куәлігінің өзінде
солай деп жазылған....
Сонымен, мен өзім ес білгелі Қожамын.Ауыл-аймақтың бәрі солай атайды.
Бір бір класста екі Қожа бармыз.Сүттібайдың үлкен баласының аты да
-Қожа.Оқушылар екеумізді шатастырып алмау үшін өңімізге қарап, мені «Қара
Қожа»,оны «Сары Қожа» деп атайды.
Әуел баста мен бұған өкпелеп қалатын едім.Бірақ жүре-бара құлағым
үйреніп,дағдыланып кеттім.«Қара Қожа» дегендерге «Әу!» деп жалт қарайтын
болдым.
Фамилиям –Қадиров...Қадыр- менің –әкем.
Дескрипторлар

Мәтінді оқиды.

Мәтіндерден жалпы және жалқы есімдерді ажыратып жазады.

жалпы және жалқы есімдерге 3-4 сөйлем құрастырады.

Тақырыпқа байланысты 6-7 сөйлемнен тұратын мәтін жазады.

Грамматикалық сауатты жазады.Сөйлем құрылымын сақтайды.
Сабақты бекіту: «Сұрақтар шеңбері» әдісі. Оқушылар шеңбер бойымен бір-біріне
тақырып бойынша сұрақтар қояды.
Рефлексия.«Плюс, минус, қызықты» әдісі (жазбаша)
«Плюс»- оң әсер еткен фактілерді, алған білімдері жайлы жазады.
«Минус» -«қолымнан келмей жатыр» немесе «түсініксіз болып тұр»деген ойларын
жазады.
«Қызықты» - өздеріне не қызықты болғанын жазады.
Мұғалімнің кері байланысы, мадақтау сөздер
Үйге тапсырма : Шығарма кейіпкерлеріне мінездеме жазып келу.

Үйге тапсырма
Қосымша ақпарат
Саралау – Сіз қосымша
көмек көрсетуді қалай
жоспарлайсыз? Сіз
қабілеті жоғары
оқушыларға тапсырманы
күрделендіруді қалай
жоспарлайсыз?
Шығармадағы көтерілген
мәселелерді анықтауға
көмектесемін. Оқушылардың
мүмкіндіктерін ескере отырып,
тапсырмалар
ұсынамын.Оқушылардың

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

Пәнаралықбайланыс
АКТ-менбайланыс
Құндылықтармен
байланыс

Топтық, жұптық, жеке
жұмыстарда сол дескрипторды
негізге ала отырып, әр
тапсырмадан кейін
оқушыларға «Бас бармақ»,«Екі
жұлдыз, бір тілек», «Плюс,

Сабағымды тарих пәнімен
байланыстырамын.
АКТ арқылы таныстырылымды, жаңа
сабақтың тақырыбын ашуда
қолданамын.
Топтық, жұптық, жеке жұмыс
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қажеттіліктеріне қарай «Бір
минуттық
әңгіме»,«Кейіпкер»,«Оқы-ойланбөліс» , «Т-кестесі»әдісі,
«РАФТ»әдістерін таңдадым.
Қабілетті оқушылар шығармадағы
көтерілген мәселені бүгінгі
күнмен салыстыра отырып, автор
пікіріне өзіндік бағасын береді.
Рефлексия
Сабақ / оқу мақсаттары шынайы
ма? Бүгін оқушылар не білді?
Сыныптағы ахуал қандай болды?
Мен жоспарлаған саралау
шаралары тиімді болды ма?
Мен берілген уақыт ішінде
үлгердім бе?
Мен өз жоспарыма
қандай түзетулер енгіздім және
неліктен?

минус, қызықты», «Сұрақ,
мадақтау, қызықты» әдістері
арқылы өзін-өздері бағалау
үшін кері байланысберіп
отырамын.

барысында өзара сыйластықты, бірбіріне құрметпен қарауды,
жауапкершілікті сезінуді, өмір бойы
білім алуға дайын болуға баулимын.

Төмендегі бос ұяшыққа
сабақ туралы өз пікіріңізді
жазыңыз.
Сол ұяшықтағы Сіздің
сабағыңыздың тақырыбына
сәйкес келетін сұрақтарға
жауап беріңіз.

Атырау облысы, Жылыой ауданы
Құлсары қаласы КМҚК «Айналайын» бөбекжай-бақша
Әдіскер Мушакулова Салтанат Базарбаевна
Қыс қызығы
Үш ортаңғы топ балалары серуенге шығады.Осы кезде алдын ала дайындалған әр түрлі қыстың нағыз қызығы
мәні мен сән салтанаты қардан жасалған әр түрлі мүсіндерді көріп аң таң болады .
Ж: Қыс мезгілі қандай керемет –жылдың ең керемет мезгілінеде бізге бүгін қонаққа келем деп еді .Мен сендерге
жұмбақ жасырайын
Шелек қалпақ басында, Сәбіз екен таңауы.
Қыста қардан туады, Тауып көрші сен оны.
Балалар:Жұмбақтың шешуі «Аққала»
Осы кезде әсем әуен естіледі«Аққала» көңіл күйсіз келеді.
Аққала:Сәлематсыңдар ма балалар,ұстаздар!Бұл қай топтар?
Балалар: «Еркем-ай», «Құлыншақ», «Жауқазын» топтары деп жауап береді.
Жүргізуші: Аққала қош келдің неге көңіл күйің жоқ?
Аққала: Балалар мен сендерге қонаққа келе жатыр едім ,Ормандағы Аяз атаның үйініне барып едім сендерге
қонаққа келе жатқанымды айтайып едім .Ол Ақшақарды ертіп сендерді бір қуантып тастайын деп жолға шығып
едік .Жолшыбай мыстан кездесіп Аяз атаның сыйлық салған дорбасы мен Ақшақарды алып қаша жөнелді.Сол
себепті аяз ата келмей қалды.Ақшақар мен дорбасын ала келемін деп. Сол себепті орман тұрғындарын ала
келдім іздеуге ат салысады деп.
Мыстан кемпір келеді: Сыпырғышына мініп ысқырырып айқайға салады. Осы сендер не тойлап
жатырсыңдар А?
Жүргізуші біздер «Қыс қызығы атты» ойын ойнап жатырық.
Аққала: Эй мыстан Ақшақар мен аяз атаның дорбасын қайда тықтың айт қане ?
Мыстан : Мен сендерге оңайлықпен айта салады деп ойлап па едің олай болмайды.Менің шартарымды
орындасаңдар.
Жүргізуші : Жарайды сенің дегеніңді жасап Ақшақарды құтқарайық.
Мыстан : О,міне жақсы болды орманда ішім пысып жүр еді бүгін бір көңіл көтеремін.Ол үшін Аққала сенің
көмегің кернек болады. 1-ші шарты: «Қатырмақ» ойынын ойнайды.
Ойын шарты: Балалар дөңгелене тұрып,қолдарын созып, тұрады.Аққала қыстың қатаң аязы болып,сиқырлы
таяғымен балалардың қолдарына тигізіп қатыруына тырысады. Епті ,жылдам балалар қолдарын тез жасырып
үлгеруі керек. Үлгермегендерді қолдарына таяқ тиген қалпында біраз уақыт ұстауы тиіс 2-3 рет
қайталатып,ойнауға болады.
Аққала : Балалар сендерге рахмет ойынға ат салысқандарыңа.Ал енді қайтар ақшақарды.
Мыстан: Жоқ оңайлықпен қыз жоқ сендерге .
2-ші шартым бар .оны орындасаңдар Аяз атаға сиқырлы айнаммен сендердің бала бақшаларыңа жол
көрсетемін.Келісесіңдер ме?
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Балалар: Әрине келісеміз.
Мыстан : Онда тыңдар «Кім шапшаң» ойынын ойнаңдар
Ойынның шарты.Балаларды үш топқа бөлініп балаларды шанаға отырғызып,оларды орман тұрғындары
сүйрейді. Жүргізуші: Ал мыстан бір емес екі ойын ойнадық Ақшақарды қайтар енді .
Мыстан : Жоқ менің әлі ойыным осылған .
3-ші шартым : би билеп беріңдер. «Валенки» биін үлкен шеңберге тұрып балалар,аққала,орман тұрғындары
билеп береді.
Аққала: Қуаныштан ,Алақайға ,салады,Алақай,алақай! Аяз ата келе жатыр.
Балалалар : Аяз ата ,аяз ата,аяз ата,
Аяз ата : Салематсыңдар ма балалар ! Көңіл күйлерің қалай? Мына мыстан сендерді ренжеткен жоқ па?
Балалалар: Жоқ бізді мыстан оренжеткен жоқ.
Аяз ата: Әй мыстан менің қызымды қайтар қайтармасаң сені қатырып тастаймын.
Мыстан: Жарайды мені мен тағы бір ойнасаңдар сендер Ақшардыда , сылық салынған дорбаны да
табасыңдар .Ол үшін тағы да үш топқа бөлініп тұра ғойыңдар « Сыйқырлы сыпырғыш» ойынын ойнаймыз
,Ойынды ойнағанда мұқят ойнасаңдар Ақшақарды көресіңдер !
Аяз ата :Местан сен бізді мазаққа айналдырдың қәзір сені қатрамын!
Мыстан :балалар сендер ұшып жүргенде Ақшақарды байқаған жоқсыңдар ма?
Балалар: Я көрдік деп екі бала айтады.Сол кезде мыстан,аққаланы ертіп барып мұз қалашығының ішіндегі
үйшіктен алып шығады. Аққаламен Ақшақар табысып ,Аяз атамен балалар арасына алып келеді.
Аяз ата : Мыстанды сыйқырлы әуенмен ормандағы үйшігіне ұшырып жібереді.
Жүргізуші :Кане балалар Ақшақардың көңіл көтеріп оған әдемі әнімізді арнайықшы.
Балалар шеңбер құрып айнала «Ақшақар» әнін шырқайды.
Жүргізуші: Жарайсыңдар, балалар. Енді барлығымыз бірге сергіту сәтін орындап, бір серігіп қалайық:
Шынығамыз бәріміз,
Мұрны сәбіз, үп - үшкір,
Иіліп, бүгіліп, денеміз.
Шаңғы теуіп сырлаймыз.
Хоккейді де ойнаймыз,
Көзі көмір, қап - қара.
Шаңғыны да тебеміз.
Барысхан: Далада қар борайды,
Әрлі - берлі жол салып,
Ақ мамыққа орайды.
Қар лақтырып, ойнаймыз.
Мұз болады, қатады,
Қорықпаймыз аяздан
Жып - жылтыр боп жатады .
Спортшы болмай қоймаймыз.
Қанат: Ауыл сырты - биік жар,
Аққала : Балалар көңіліміз жайланды енді кқыс
Бізді күтіп, тұр қарап.
туралы тақпақ біледі?
Биік жарға шығып - ап,
Айару: Қар жауғанда топ бала,
Жөнелеміз, сырғанап.
Аспаннан ақ қар төгілді.
Жүргізуші: Жарайсыңдар балалар!
Соқты қардан аққала.
Аяз ата : Ақшақар қызым мына сыйлықты баладарға
Шанамен біз ойнаймыз,
тарат.
Жанқожа: Қыс мезгілі көңілді,
Аққала: Жарайсыңдар балалар,
Мыстанның тапсырмасын
орындадыңдар! Рахмет!
Ақшақарды құтқардыңдар
сендерге ризамын !
Балалар, сендер өте ақылды,
өнерлі, тапқыр екенсіңдер.
Ендеше біздер жүрейік.
Аяз ата: Балаларым Аққала дұрыс
айтад орманнан келген
қонақтармен бізде қайтайық .
Сау болыңдар.
Орман тұрғындары: Балалар сау
болыңдар бізге сендер мен
өткізген уақыт өте жақсы
өткіздік .Сау болыңдар.
Балалар: Сау болыңыздар!
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Атырау облысы, Жылыой ауданы Құлсары қаласы КМҚК «Айналайын»
бөбекжай-бақша тәрбиешісі Байманова Жанат Беккуловна
І.Кіріспе
Қазақстан Республикасының «Білім туралы» Заңында оқыту формасын, әдістерін, технологияларын таңдауда
көп нұсқалық қағидасы бекітілген, бұл білім мекемелірінің мұғалімдеріне,педагогтарына өзіне оңтайлы
нұсқаны қолдануға, педагогикалық процесті кез-келген үлгімен, тіпті авторлық үлгімен құруға мүмкіндік
береді. 1946 жылы Г.С Альтшуллер шығармашылық әдісі бойынша жұмысын бастады. ТРИЗ атауы кейінірек
70жылы пайда болады. Шығармашылық тапсырмаларды орындау теориясы адамның шығармашылық
мүмкіндіктерін дамытудың жаңа әдістемесі үшін негіз болып табылады. Шығармашылық мүмкіндіктердің
көріне бастауының себебі - балалық кездегі елестету деңгейінің жоғарлығымен, балалардың ойлауын танымдық
бағытының дамуымен түсіндіріледі. Шығармашылық- бұл адамның өмір шындығында өзің-өзі тануға ұмтылуы,
ізденуі. Өмірде дұрыс жол табу үшің адам дұрыс ой түйіп, өздігінең сапалы, дәлелді шешімдер қабылдай білуге
үйренуі қажет. Адам бойындағы қабілеттерін дамытып, олардың өшуіне жол бермеу, оның рухани күшің
нығайтып, өмірден өз орнын табуға көмектеседі.
Мақсаты:
ТРИЗ технологиясы-балаларды өнертапқыштыққа үйретіп, ойлау қабілетін дамытады.
Міндеттері:
- Бала мүмкіндігін ескеріп, заман талабына сай білім беру;
-Триз элементтерін пайдаланып, шығармашылық қаблетінің ашылуына мүмкіндік туғызу;
-Балалардың көркемдік шығармашылығын дамыта отыра әр баланың психологиялық ерекшіліктерін танып білу.
Тризшылардың ұраны «Барлығын айтуға болады»
Әдістері:
-Бақылау жүргізу;
-Мәтінмен жұмыс;
-Сызбамен жұмыс;
-Суреттпен жұмыс істеу;
-Мазмұндық ойындар;
-Сұрақ жауап;
-Көрнекілік.
ТРИЗ технологиясын қолдану дәстүрлі іс-әрекеті
Ұйымдастырылған іс-әрекетін мақсаты:
А) тәрбиеші үшін: жаңа материалды беру;
Ә) бала үшін: жаңа материалды меңгеру
Ұйымдастырылған әдіс –әрекет түрлері:
А) тәрбиеші үшін: жаңа материалды түсіндіру,
Ә) бала үшін: жаңа материалды тыңдау, есте сақтау.
Ұйымдастырылған әдіс –әрекеті жоспар бойынша өткізу.
ТРИЗ технологиясын қолдану шығармашылық іс-әрекеті
Ұйымдастырылған іс-әрекетін мақсаты:
А) тәрбиеші үшін: балаларға жаңа нәтежеге бағытталған іс-әрекетін ұйымдастыру;
Ә) бала үшін: шығармашылық «өнім» ойлап табу.
Ұйымдастырылған әдіс –әрекетін түрлері:
А) тәрбиеші үшін: балалардың шығармашылық іс-әрекетің ұйымдастыру;
Ә) бала үшін: жана нысанды зерттеу, құбылысты талдау.
Ұйымдастырылған әдіс –әрекетінің құрлымы жағдайға байланысты жоспардың өзгеруі мүмкін.
Балалардың шығармашылық қиялын дамыту Ойын толық айтып жеткізе білу ТРИЗ технологиясы үйренген
сөзден сөйлем құрастыру. Сөйлемнен әңгіме құрастыру. Ойлау қаблеттерін арттыру. Сызба бойынша еркін
әңгімелеу
Тақырыптың өзектілігі Мектепке дейінгі білім дамудың жаңа кезеңінде тұр. Оның алдында көптеген ауыр
мәселелер бар: қазіргі заман талабына сай, сапалы мектепке дейінгі біліммен қамтамасыз ету, әр баланың
толыққанды дамуы мен эмоционалдық амандығына жауапкершілікті көтеру. ҚРМЖМБС талабына сай
педагогтар алдындағы негізгі мақсат – әр баланың жас және жеке ерекшелігі мен бейімділігіне қарай қолайлы
әлеуметтік жағдай жарату, танымдық және шығармашылық қабілетін қалыптастыру, тілін дамыту . ТРИЗ
технологиясының басты мақсаты шығармашыл тұлғаны қалыптастырудағы қазіргі тұжырымдамасымен тығыз
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шырмалады, ал білім мен білік оқытудың соңғы мақсаты, ал әр адам өзін-өзі тануы, шығармашылық әрекетті
үшін құралы, тәсілі, алаңы болып табылады. Осының барлығы балабақшамыздың оқыту және тәрбиелеу
үрдісінде ТРИЗ элементтерін қолдана отырып, жас ерекшелігіне сай құзыретті, танымдық белсенді,
шығармашыл, бәсекеге қабілетті ұрпақ тәрбиелеуге түрткі болды. ТРИЗ технологиясы-балаларды
өнертапқыштыққа үйретіп, ойлау қабілетін дамытады. ТРИЗ технологиясы-бір нәрсені бірнеше бағытта
қолдану. Мектепке дейінгі жасқа дайындалған ТТШТ технологиясы «Барлығына шығармашылық!» ұранымен
баланы оқыту мен тәрбиелеуге мүмкіндік береді.Балалық зерде шексіз. Ол балаға тікелей және болжап
болмайтын, зерттеп, үлкендер байқамағанды байқауға жағдай жасайды.
ТТШТ технологиясы келесі тапсырмаларды шешуде өте пайдалы
- Балаға барлық салада дұрыс әрекет ету мүмкіндігін дамытады; қоғамда, отбасында, адамдармен, табиғатпен
қарым-қатынас
- Өзі жасағанды ашуға қызығушылығын тәрбиелейді;
- Баланы қоршаған әлеммен және адамдармен таныстыруда жүйелі ықпалды жүзеге асырып, жүйелі ойлауды
қалыптастырады;
- Қиялын, шығармашылығын, білуге құмарлығын, фантазиясын дамытады;
- Баланың сан алуан және өнімді қызметке ынтасын тәрбиелейді;
- сенімділік сезімін, санасында негізделген өзіндегі және қоршаған ортадағы кемшіліктері мен құндылықтарын
түсінудегі өзіндік бағалауын тәрбиелейді. ТТШТ мектеп жасына дейінгі балаға:
- бұл біріккен ойын жүйесі, оқу әрекеті, негізгі базалық бағдарламаны өзгерте алмайды, бірақ нәтижесін
молайтады.
- ТТШТ элементтерін қолдану арқылы баланың шығармашылық және ойлау белсенділігі жанданады, өйткені
ТТШТ кең ойлануға, болып жатқан процесті түбегейлі түсініп жіне оның мәселесін нақты шешуге үйретеді.
ТТШТ қолдану мектеп жасына дейінгі балаларды нағыз арманшыл етіп өсіруге, кейіннен жаңа идеялардың
генераторы яғни зерттеуші мүмкіндік береді.[Г.С.Альтшуллер программа «Триз» 1997ж]
Балалардың
ой-өрісін
дамытумен қатар жүріп жатқан үдерісті түсіндіре отырып,жүйелі ойлануға
үйрету.Тәрбиешілердің қолына балалардың қоршаған ортаның қайшылықтары мен біртұтастығын ұғынуға
қабілетті шығармашылық қасиеттерін нақты практикалық тәрбиелеу құралын беру.Үдерісте ТРИЗ бейімделген
әдістерін қолдануда артықшылықтары бары сөзсіз.Мектеп жасына дейінгі балалар үшін «ТРИЗ»
технологиялары –бұл тәрбиешілер үшін толық әдістемелік ұсыныстары бар ұжымдық ойындар мен сабақтар
жүйесі.ТРИЗ негізгі бағдарламасын ауыстыруға емес,оның тиімділігін барынша арттыруға арналған.Тәрбиеші
жұмыс істейтін кез келген бағдарлама негізінде практикада тексерілген ТРИЗ әдістері мен тәсілдерін қолдануға
болады.ТРИЗ ұстанушыларының ұстанымы:әрбір бала тумысынан дарынды және кемеңгер,алайда оны
барынша төмен шығын жағдайында жоғары нәтижеге қол жеткізу үшін қазіргі заманға бағдарлануына үйрету
керек.Барлық сабақтар мен ойындар баланың тақырпты ,материалдар мен іс-әрекет түрін дербес таңдауды
білдіреді.Олар балаларды
заттар, құбылыстардың қайшы ерекшеліктерін анықтауға және осы
қайшылықтарды шешуге үйретеді.Қайшылықтарды шешу-шығармашылық ойлауға деген кілт.
Балалар жұмыс жасаудың негізгі құралы педагогикалық ізденіс болып табылады.Педагог балаларға дайын білім
бермеуі керек,олардың алдында ақиқатты ашпауы тиіс,ол ақиқатты өзі табуы қажет.Егер балалар сұрақ қоятын
болса ,сол уақытта дереу жауап бермеуі керек.Керісінше ,ол өзі не ойлайтындығын сұрауы қажет.Оны
талқылауға шақыру қажет.Жетелеуші сұрақтармен баланың жауапты өзі тапты деуге алып келуі керек.Егер бала
сұрақ қоймаған жағдайда,педагог қайшылықтарды атап көрсетуі тиіс.Баланы жауапты табу жағдайына,яғни
құбылыс немесе заттың тануы және қайта түрленуінің тарихи жолын қайталауы керек жағдайға
қояды.Мәселен,тәрбиеші балаларға ағаштың қаситеттері туралы білім бере отырып, «Егер жерде ағаш
болмаса не болар еді?» Деген сұрақтан бастауы мүмкін.Балалар өздерінің ой-пікірлерінің нұсқаларын айта
бастайды.Одан кейін: «Ағаш несімен пайдалы?» деп сұрақ қояды.Жауаптардың түрлі нұсқалары
айтылады,кейбір жауаптар қайталанғанымен ,ағаштың жаңа қасиеттері мен ерекшеліктері ашылады.Сұрақтар
тізбегі жалғасады.
Компоненттік, құрылымдық, функционалды және генетикалық жақындаудың элементтер негізінде қоршаған
ортаның жүйелік көріністерінің бастауларын қалыптастыру. Бір-бірімен тығыз байланыста болатын
бөлімдерден құралған жүйені біртұтас ретінде түсінік беру, объектінің осы шақтағы, өткен шақтағы және келер
шақтағы жағдайын бөліп ала отырып, уақыт және кеңістік туралы ұғым беру.
Қарама-қайшылықты шешу әдісі – ұсынылған заттар мен құбылыст Салыстыру әдісі – заттар мен
объектілердің ұқсастық, ерекшеліктерін анықтау. Осы әдістерді жүзеге асыру үшін келесі ойындарды қолдануға
болады.1-10 дейінгі өткен және өтетін сандарды бекітуде «Не жетпейді?» «Ертегі түстері», «Бейне құрастыр»
ойындары кең қолданылады. Балаларға математикалық бойжазарлар, соның ішінде цифрлар туралы да қызықты
болады. Мысалы: Мұрны таяқ. Қандай сан?(1) Қай цифры жүйрік? ( 3) Қай сан көтергіш кранға ұқсайды?(7)
Оқу жылында балалар заттар қасиетін: түсін, пішінін, өлшемін ажыратуды үйренеді. Ол үшін ұқсас және өзгеше
қасиеттерін анықтауға жаттығулардың мәні зор: «Фигуралар несімен ұқсас және қандай айырмашылықтары
бар?» «Не өзгергенін анықта?» «Фигураларды аяқта» «Артық затты тап» «Нүктелер жаттығуы»
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Бала тілін дамытуда ТТШТ технологиясын қолдану арқылы балалардың түсінігін кеңейтіп, сөздік қорын
молайтып, ұғымын байыту мен қатар ойлау белсенділігін арттыру, тілдерін ширатып, өз бетімен жұмыс
жүргізуін дамыту мен сөз таптарын меңгертуі мен өз ойын еркін жеткізеді. Сондай-ақ, балалардың
шығармашылық қабілеттерін дамытуда ТТШТ технологиясын технологиясын қолдану арқылы байланыстыра
сөйлеуге, сөздік қорын молайтуды дамыту.
Мектепке дейінгі шақ адамзат өміріндегі ең шешуші кезең болып келеді. Өйткені осы кезеңде баланың
бойындағы табиғи бар дарындылықты жан – жақты дами бастайды. Сондықтан да осы шақтағы баламен
анағұрлым жан- жақты дамытушылық әрекеттер жүйелі жүргізілсе, соншалықты жұмыс нәтижелі болады. Міне
осыған сәйкес жеке тұлғаны дамытуда «Тапқырлық тапсырмаларды шешу теориясы» технологиясын
қолданудың маңыздылығы зор.
ТТШТ авторы Г.С.Альтшуллер. Ол адам техникалық проблемаларды шешу әдісін жасап шығарған. ТТШТ-ны
ұзақ қолданса, өнертапқыш баланың ойлау қабілетін жетілдіреді. Кейбір психологтар шығармашылықты былай
деп бағалайды: ол яғни,алғырлық, білімпаздық, жүйелілік, тұп нұсқалық. Ал тапқырлық тапсырмаларды шешу
теориясының мақсаты – ойлау стилін жетілдіру, ереже қылу.
Яғни адамның өмірге деген көзқарасынан шығармашылық туындайды, ол өмірдегі өзгерістерді, дамуды
қабылдауына байланысты болады. Баланың шығармашылық потенциалының тұлға ретінде даму мәселелері
білім мақсатының біріне жатады.
Балалардың шығармашылық қабілеттерінің дамуы түрлі бағыттағы қызметті болжайды. Бұл жұмыс баламен
педагогтың бірлескен шығармашылық саласын және құрдастарымен араласуды қамтамасыз етеді.
Сонымен қатар ТТШТ – ақылдылардың, құрастырушылардың, ізденушілердің символы, яғни балалардың
қаншалықты абстрактылы ойлауын, қиялдауымен бақылағыштығын, зейіндерін ертерек дамытудың жолы. Ал,
бүгінгі күні мен осы Тапқырлық тапсырмаларды шешу теориясы арқылы мектепке дейінгі балалардың тілдік
құзіреттіліктерін дамыту арттыру жолын қарастыруды жөн көріп отырмын. Бұл теорияның тілдік қабілеттілерді
дамытудағы өте бір маңызды орынды алатыны айқынды.
Балабақшада балалардың тілін ТРИЗ технологиясының әдісін қолдана отырып дамыту. ТРИЗ әдісін қолданудың
тиімді жолдарын тауып, әрбір іс-әрекетті тиімді ұйымдастыруда балалардың қиялын, логикалық ойлау, сөзге
сурет ойлап табу, ойлау қабілеті ұшталады.
Тәжірибемде ертегілер мен танымдық шығармашылық, ойын арқылы балаға үйрету барысында «ТРИЗ»
технологиясының әдіс-тәсілдерін қолданамын. Осы технологияның жұмысын үш әдіс арқылы айтып кетейін.
1. Ертегілер мектепке дейінгі балалардың танымдық қызығушылығын қалыптастыру механизмі. Бұл механизм
психологтар белгілеген теория негізінде бірізділікте құрылған және сатылап жүзеге асады:
Жағымды эмоциялық көзқарас (ертегіге әуестік) → мазмұнды эмоциялық көзқарас (ертегімен әуестенуі) →
тұрақты танымдық қызығушылық (ертегіге деген )
2. Ертегілердің педагогикалық жіктемесі. Бұл біріншіден, мектепке дейінгі балалардың танымдық
қызығушылығын қалыптастырудағы мүмкіндіктерін анықтауға ықпал етеді; екіншіден, ертегілерді нақты
өлшемдер бойынша сұрыптауға көмектеседі; үшіншіден, ертегілер құндылық көзқарасын бағдарлайды.
3. Мектепке дейінгі балалардың ертегіге деген қызығушылығын қалыптастыру моделі және оны жүзеге асыруда
ықпал ететін педагогикалық шарттар. Модель құрылымы эмоционалдық, интеллектуалдық, еріктік
компоненттер бірлігінде байқалады және нақты көрсеткіштер мен өлшемдер арқылы сипатталады. Ен
маңыздысы-балалардын қиялдау, биімделу, қозғалу, жүйелеу, диалектикалық ойлау қабілеттері дамып, екінші
жағынан іздену белсенділіктері, жаңалыққа талпынуы, сөйлеуі, қиялдау қабілеттері жетіледі. [Г.С.Альтшуллер
Найти идею. Новосибирск Наука, 1986г]
Мақсатқа жету жолдары:
1. Ойын түрлерін жүйелеу
2. Бағдарламаны құрастырып, тудыру
Педагогтың міндеті:
- Баланың ойлауын, шығармашылығын жүзеге асыру
- Жеке тұлға дамуында заманауи инновациялық әдістерін қолдану
- Балаларды адамгершілікке, байқағыштыққа, тапқырлыққа тәрбиелеу
Дарындылық – ол балалық шақтан бастап шығармашылық қабілеті артылған және мәселелерді шешу, қоршаған
ортаға ерекше көзқараспен қарайтын тұлға.
Шығармашылық – ол бала өз бетінше жаңа бір бейне құрумен сипатталады, яғни іс – әрекеттің қандай түрінде
болсын жаңалық ашу арқылы, өзіндік және даралық дамудың бір көрінісін байқатқан жағдаймен түсіндіріледі.
Ең маңыздысы – балалардың қиялдау, бейімделу, қозғалу, жүйелеу, диалектикалық ойлау қабілеттері дамып,
екінші жағынан іздену белсенділіктері, жаңалыққа талпынуы, сөйлеуі, қиялдау қабілеттері жетіледі.
Триз балаларға не береді?
Балалар көп талқылайды,жаңа идеяларды ортаға салады,талқыланатын
тақырыптың өрісі кеңейеді,өздеріне сенімді болады.Көп қиялдап,ойлап тауып,шығармашыл болады.Білімін
«фокус»
тәжірбиесі
арқылы
өндіреді.Триз
ұялшақтықтан
,тұйықтылықтан,жасқаншықтықтан
арылтады.Кішкентай адам өз көзқарасын сақтап қалу үшін қиын жағдаяттан түпкі шешімін дербес тауып
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шығуға үйренеді.Триз бала үшін зерде мен қиялдың жаттығуы.Оқу әрекетін ұйымдастыруда балалар мен
үлкеннің біріккен әрекетінде ,баланың дербес әрекетінде,күн тәртібі барысында жүзеге асыруға болады.Балалық
шақ- қарқынды сөйлеу қызметінің кезеңі сол себепті Триз бен оқу әрекеті ұжымдық ойын шын
мәнінде,шығармашылық жұмыс демек,өмірдің қуанышын қарқынды сезіну.Баланың қуанышы ауадай қажет,ол
күш қуатты арттырып,шығармашылық қабілеттің толық ашылуына мүмкіндік береді.
ТРИЗ құрылу ережесі
Аталған жұмысты кезеңмен жүргізуге болады:
1- кезеңнің міндеттері . Құбылыстар мен заттар арасындағы қайшылықтарды табуға және шешуге, жүйелі
ойлауды дамыту, яғни айналасындағы барлық компоненттердің өзара байланысын көре білуге үйрету.
2- кезеңнің міндеттері. Балаларға заттардың жаңа қасиеттері мен сапасын зерттеуге үйрету: жаңа ойыншық,
ерекше көйлек, сыйлық және т.б.
3- кезеңнің міндеттері. Ертегі тапсырмаларды шешіп және жаңа ертегілер ойлап шығару.
4- кезеңнің міндеттері. Балаларды әртүрлі қиын жағдайдан шығуға үйрету. Берілген тапсырмалар сіз үшін
дайындалған жадынамалардан табылатын ойын барысында, ойын жаттығуларда шешіледі.[ Программа
развития, обучения, и воспитания детей дошкольного возраста на
основе ТРИЗ и РТВ. Г. Обнинск 1997]
ТРИЗ технологиясының әдіс тәсілдері
“ Миға шабуыл” әдісі
“ Қателік және сынау” әдісі
“ Эмпатия ” әдісі
Мақсаты:
• Қызығушылықты белсендендіру,
• Білімді жүйелеу,
• Салыстырмалалық түсінігін қалыптастыру.
( Жаңбыр: неге жақсы , неге жаман?)
“Тірі және өлі нысандарды салыстыру әдісі
“ Қарама-қайшылық” әдісі
“Фантастикалық ұқсастық” әдісі
Тікелей ұқсастық” әдісі
Ертегі мазмұнын өзгерту
«Эмпатия»әдісі
Мақсаты:өзін басқа адамның немесе заттың орнына қойып суреттеу қабілетін дамыту
( Түлкі бауырсақты жегісі келгенде, қандай сезімде болды.
Өзіңізді шоқ бұта деп ойлаңыз. Жаңбыр жауып тұр. Қандай сезімде болдыңыз?)
Әдісі «Тірі және өлі нысандарды салыстыру»
Мақсаты: жалпылама және айырмашылығын көру; ойлау, есте сақтау, қиялын дамыту.
(Қоян суреттелген және тірі. Қоян және үстел т.с.с.) [«Солнышко» С.В. Железнова, Н.Р.Богомолова]
Триз технологиясыныі әдіс-тәсілдеріне сүйене отырып,ұйымдастырылған оқу қызметінде дидактикалық ойын
түрлерін пайдаландым.
Ойын түрлері «Неге ұқсайды?» ойын
Ойын ережесі: жүргізуші нысанды атайды, балалар оған ұқсайтын заттарды атайды.
Ескерту: Нысандардың ұқсастығы келесі белгілеріне қарай болуы мүмкін: белгісіне, міндетіне, ішкі және
сыртқы жүйесіне, өткен және келер шаққа, дыбысына, иісіне, түсіне, көлеміне, пішініне, материалын. Әр түрлі
ныандардыңда ұқсастығы болады. Ойынды таныстыру кезеңінде әр түрлі заттық суреттерді қолдануға болады.
Жүргізуші ойынға қатысушыдан аталған заттардың неге өзара ұқсайды деп шешкенін сұрау.
Тәрбиеші: Кірпінің тікенектері неге ұқсайды?
Балалар: Инеге, түйреуішке, шегеге. Қаламның білігіне және т.б.
Ойын «Әшекей тізбек»
Мақсаты : сұрақтар көмегімен мәнін байланыстыра отырып,сөз тізбегін құруға үйрету,
Барысы : Жүргізуші сөрелік сөз ұсынады.
Мысалы, көбелек. Осы заттың қасиеті мен әрекеті туралы сұрақтар қояды.
- Көбелек не істеп жүр? Баланың жауабы: - ұшып жүр.
Осы сөзге байланысты тағы сұрақ қойылады.
Мысалы: - Тағы не ұшады? Баланың жауабы: - құс.
- Құстың несі бар? Қауырсыны.
- Қауырсын тағы қайда бар? - Жастықта
–
Жастық қандай? - Жұмсақ……т.с.с.
–
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Тақырыбы: «Қайталама» ойыны
Мақсаты:Өздері кейіпкер алып,соған тән қасиетті табу.Балалар өздеріне бір кейіпкерді алады. Содан кейін
оның өзіне тән қасиетін айтады да, өздеріне қойып көреді:
Мен – бақамын. Мен секіре аламын.
Мен - доппын. Мен де балалар ойнағанда секіремін.
Мен – қаламмын, менде нүкте салғанда секіремін т.с.с.
Тақырыбы :«Жануарларды орналастыр» дидактикалық ойыны
Мақсаты:Балаларды тақтада және қағаз бетінде бағытты таба білуге үйрету. 5 бала кезекпен тақтадағы
тапсырманы, ал қалғандары үстелдің үстіндегі парақ қағазда фишкамен орындайды. - Оң жақтағы жоғарғы
үйшікке ақтиінді орналастыр. - Сол жақтағы төменгі үйшікке мысықты орналастыр. - Төменгі оң жақтағы
үйшікке аюды орналастыр. - Жоғарғы сол жақтағы үйшікке қасқырды орналастыр.
Тақырыбы: « Киімді сипаттау» ойыны
Мақсаты: қиялын, ойлауын дамыту, өзі салған бейне желісін тауып сипаттауға үйрету.
А) Көйлектің түсі жасыл Ә) Көйлек матадан тігілген
Б) Көйлек киім
В) Көйлекті әже, ана, қыз киеді
Г) Көйлекті қолмен ұстауға болады.
Тақырыбы: «Пойыз» ойыны
Мақсаты : Заттардың атқаратын міндеті әр-түрлі болса да бір-бірімен байланысты екенін ұғындыру.
Бұл ойынға түрлі тақырыпқа суреттер керек. Әр сурет бір-бір вагон
олар бір-бірімен байланысты болу керек. Мысалы: тәрелке,қасық,
күрек, жер, ағаш, алма. Осы ойында балалар тарелкаға не
құйылатынын,оның ішіндегі сортпаны немен ішетінін,қасық неге
ұқсайтынын,күрекпен не қазуға болатынын,жерге не егетініміздің барін
балалар ойлау қабылеттерін дамыту арқылы бәрін айтады.Ойынды
қортындысы заттар бір –бірімен байланысын табады.
Мен математикалық ұғымдарды қалыптастыру сабағымда мынадай
ойындарды пайдаландым.
Тақырыбы: «Заттарды түсі бойынша топтастыр» ойыны
Мақсаты: Балаларды түстерді ажыратуға үйрету
Тақырыбы: «Ғажайып баспалдақ» ойыны
Мақсаты: Балалардың интелектуалдық ойлау қабілетін
арттыру.Түстерді ажырата білуге үйрету.Балалар тустерді ажыратады.
Тақырыбы: «Матрёшканы әшекейлеу»
Мақсаты: Геометриялық фигураларды ажырату.
Түстері бойынша топтастыру .
Нәтижесінде :
ТРИЗ балалардың елестету және ойлау қабілеттерін жетілдіреді. ТРИЗ балаларға білімді қызықты және
тартымды түрде жеткізуге, мықты меңгеруге және жүйелендіруге көмектеседі.
ТРИЗ балалар мен педагогты ойлануға, шығармашылықты көрсетуге ынталандырады.
ТРИЗ педагогикалық қарым-қатынасы негізінде жасалып, бала мен педагогтың ынтымақтастығын жолға қояды.
Балалардың жетістікке жетуіне жағдай туғызады. Өздерінің күштері мен мүмкіндіктерін пайдаланып, олардың
қоршаған ортаға деген қызығушылығын қолдайды.
Қорыта айтқанда заманымыздың болашағы – жас ұрпақтың ой – өрісін жоғарлату, тілдік, шығармашылық,
әлеуметтік, таным және денсаулық құзіреттіліктерін арттыру, рухани байлығын, тапқырлық тапсырмаларды
шешу теориясының негізгі түсініктерімен таныстыру, проблемалық жағдайдан шығу жолын іздеуде алған
білімдерін қолдануға үйрету, әрбір тәрбиешінің міндеті деп ойлаймын.
Қолданылған әдебиеттер:
1. «Солнышко» С.В. Железнова, Н.Р.Богомолова
2. Программа развития, обучения, и воспитания детей дошкольного возраста на основе ТРИЗ и РТВ. Г. Обнинск
1997
3. Г.С.Альтшуллер Найти идею. Новосибирск Наука, 1986г
4. Триз для детского сада В.А. Ломова
********
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«ЖАҢАРТЫЛҒАН БІЛІМ БЕРУ МАЗМҰНЫ - ОРТА БІЛІМНІҢ
МАҢЫЗЫН БЕЛГІЛЕЙТІН ҚҰНДЫЛЫҚ»
Қарағанды облысы, Нура ауданы, Ақмешіт ауылы С.О.Талжанов атындағы
мектебінің математика пәнінің мұғалімі Мукушева Б.Ж.
Қазақстан Республикасының Президенті Н.Ә.Назарбаев «Төртінші өнеркәсіптік революция жағдайындағы
дамудың жаңа мүмкіндіктері» атты Қазақстан халқына Жолдауында оқушылардың үнемі өзгерістерге бейім
болуы мен жаңа білімді меңгеру қабілетін дамытуды басым бағыты ретінде айқындады. Бүгінгі күні әлемдегі
барлық елдер жоғары сапалы білім жүйесіне ұмтылуда. Өйткені қазіргі заманда елдің бәсекеге қабілеттілігі
экономикасының дамуына қатысты болса, ал оның дамуы мемлекет азаматтарының білімділігі мен біліктілігіне
байланысты. Сондықтан, жаңартылған білім беру жүйесін болашақтың талабына сәйкес дамыту тиіс.
Мемлекетіміздің білім беру үдерісіне енеген жаңартылған білім беру бағдарламасы заман талабына сай келешек
ұрпақтың сұранысын қанағаттандыртын тың бағдарлама болды.
Оқытудың парадигмасы өзгерді. Білім берудің мазмұны жаңарып, жаңаша көзқарас пайда болды. Осыған
орай, жаңартылған оқу бағдарламаларын сынақтан өткізіп, оқу үдерісіне сатылай енгізіп, оқу-әдістемелік
тұрғыдан қолдау көрсетіп, «Назарбаев зияткерлік мектептері» дербес білім беру ұйымының тәжірибесін
таратып, жаңартылған білім беру мазмұны және жаңа оқу бағдарламалары бойынша біліктілікті арттырудың
жаңа бағдарламалары жасалынып, жаңартылған білім беру мазмұнын сынақтан өткізу және ендіру мәселелері
бойынша мұғалімдерге арналған конференциялар мен оқыту семинарлары ұйымдастырылып, педагогтардың
біліктіліктері арттырылуда. Біліктілікті арттыру жүйесінде мұғалімдердің функционалдық сауаттылығы –
қазіргі білім берудегі жаңа және нақты жағдайға икемделуі.
Педагогтарды бұл бағытта даярлау нәтижелі жүруде. Жаңартылған білім беру бағдарламасының негізгі
мақсаты –білім мазмұнының жаңаруымен қатар, критериалды бағалау жүйесін енгізу және оқытудың әдістәсілдері мен әртүрлі құралдарын қолданудың тиімділігін арттырып, ең бастысы оқушының өзіндігінен білім
алып, функционалдық сауаттылықтарын арттыру болып табылады. Оқушылардың мектепте табысты оқуы ғана
емес, өмірде де табысты болуы мұғалімнің қабілетіне, оның құзыреттілігіне байланысты болмақ. Осыған орай,
математика сабақтарында оқытудың әдіс-тәсілдерін үнемі жаңартып отырумен қатар жаңа технологияларды
меңгеріп, оны тиімді қолданып, оқушының өздігінен білім алуына қолайлы білім беру ортасын ұйымдастыра
отырып, сын тұрғысынан ойлап, АКТ –ны қолданып, коммуникативті қарым-қатынас орната отырып, жеке,
жұппен және топпен жұмыс жасау дағдыларын қалыптастыруға жұмыстар жасап келемін. Құрамында мұғалім
де, оқушы да бар осындай ізденуші топ мұғалім мен оқушының «білім алушылар қауымдастығына» айналады.
Жаңартылған білім беру мазмұны аясында функционалдық сауаттылықты қалыптастырудың кілті осы
қауымдастықтың қолында болмақ.
Өз күшіңмен табылған білім, өз табандылығыңмен дәлелденген шындық өміріңде пайдалы болатындығы
сөзсіз екендігін талай ғұламалар айтып та кеткен. Бағалау жүйесі де түбегейлі өзгеріске ұшырап, критериалдық
бағалау жүйесіне өтті. Критериалды бағалау кезінде оқушылардың үлгерімі алдын ала белгіленген
критерийлердің нақты жиынтығымен өлшенеді. Оқушылардың пән бойынша үлгерімі екі тәсілмен бағаланады:
қалыптастырушы бағалау және жиынтық бағалау. Бұл бағалау жүйесінің артықшылығы – баланың ойлау
қабілетін дамытып, ғылыммен айналысуына ықпалын туғызады. Жаңартылған білім беру бағдарламасы
бойынша өткізіліп жатқан барлық курстарда сыни тұрғыдан ойлауды дамытудың тәсілдері, оқу мен жазу
арқылы сын тұрғасынан ойлау стратегиялары, жобалау әдісі, өз пікірін жазбаша рәсімдеу әдіс-тәсілдері кеңінен
қолданылады. Аталған бағдарлама негізінде оқушылардың бойында , функционалды сауаттылықтары артып,
шығармашылықтары шыңдай түсуі сөзсіз. Осы орайда, өзімнің математика сабақтарымда, оқушылардың
ізденуін қадағалап, білім дағдысын толықтыруға бағытталған сабақ өткізу әдістерінің бірі және оқушының
өздігінен білім алуына жетелейтін тиімді әдіс – тәсілдерді қолдану менің басты мақсатым болып табылады.
Сабақта жаңа оқу материалдарындағы оқиға мен құбылыстарды оқушылардың өздері байқап, талдауына
жағдай жасай жасап, оқушыларға өзінің ой еңбегін қажет ететін тапсырмаларды орындауы арқылы қол
жеткізуіне жетелеймін, бағдар беремін. Әр оқушының өз ойына шек келтірмей жауап беруіне дағдыландырып,
оқушы бойындағы танымдық қабілетінің шығармашылық ойлау жүйесінің дамуына , практика кезінде өз
сабақтарымда тиімді әдіс – тәсілдерді қолданамын. Бағдарламаның тағыда бір тиімді жағы - бағалау жүйесі.
Оқушылар нақты алдын ала құрастырылған критерийлер арқылы өзінің нақты бағасын алып, қалыптастырушы
бағалау негізінде оқуды дер кезінде түзетуге мүмкіндік беретін, оқушы мен мұғалім арасындағы кері
байланысты қамтамасыз етіп, сабақ барысында жүргізілетін бағалаудың түрі. Бағалау ауызша және жазбаша
түрде жүзеге асырылады. Қалыптастырушы бағалау оқу бағдарламасындағы оқу мақсаттарына жетуге
көмектеседі, қиындықтың алдын алуға мүмкіндік береді, оқу үдерісінде оқушылардың білімі мен
дағдыларының қалыптасуы, білімді меңгеру деңгейін анықтайды. Қалыптастырушы бағалау кезінде
оқушыларға үздіксіз кері байланыс беріледі.Сабақта оқушы қалыптастырушы бағалауға арналған тапсырманы
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орындаған соң, мұғалім жұмысты бағалап, тапсырманың қай тұсы өте жақсы және қай тұсын қалайша
жетілдіруге болатындығын айта отырып, кері байланыс береді. Оқушы дәл осындай кері байланысты жұптасып,
топтасып жұмыс жасау барысында сыныптастарынан да алуы мүмкін. Сауатты берілген кері байланыс
оқушының өз-өзін ретке келтіруіне ықпал етеді. Демек, бұл жерде мұғалімнің және өз сыныптастарының берген
кері байланысы оқушыны қалыптастыруға, оқу мақсаттарына жетуге үлкен көмегін тигізеді.
Жаңартылған оқу бағдарламасы, бағалау мен оқыту арасындағы қиындықтарды жойып, үйлесімді нәтижеге
жетуге алып келеді. Қорыта келгенде, оқушылардың шығармашылығын, ізденушілігін дамытып, өздігінен білім
алып, функционалдық сауаттылығын арттыруда, әрқайсысына жеке тұлға ретінде қарап, олардың өздеріне деген
сенімін, білімге ынтасын арттыруға үлесімді қосудамын. Оқушыларды заманауи әдіс –тәсілдермен оқытып, ой –
өрісі кең, саналы, еркін азамат етіп тәрбиелеу қажеттілігі де осы себептен туындап отыр. Аталмыш
бағдарламаның мәні, баланың функционалды сауаттылығын қалыптастыру. Оқушы өзінің мектеп қабырғасында
алған білімін өмірінде қажетке асыра білуі керек. Сол үшін де бұл бағдарламаның негізі «Өмірмен байланыс»
ұғымына құрылған. Ұстаздарға үлкен жауапкершілік міндеттелді.
Оқушылардың бойына ХХІ ғасырда өмірдің барлық салаларында табысты болу үшін, қажетті дағдыларды
дарыту үшін, мұғалімдер тынымсыз еңбектену Мәңгілік Ел болашағы – өсіп келе жатқан өскелең ұрпақтың
қолында, сондықтан да олардың бойына жаңартылған білім мазмұны мен бірге ұлттық рухани-адамгершілік
құндылықтарды дарытып, қазақ халқының бай мұраларын бойларына сіңіре тәрбиелеу мен қатар үздіксіз,
сапалы білім беру біздің міндетіміз. Ұлы ағартушы Ахмет Байтұрсыновтың «Ұстаз үздіксіз ізденгенде ғана,
шәкірт жанына нұр құя алады», – деген сөзі ізденімпаз, жаңашыл ұстаздарға арналғандай. Мұны әрбір мұғалім
жадында сақтауы тиіс.
********
ҚАЗАҚ ТІЛДІ ЕМЕС МЕКТЕПТЕРДЕ ҚАЗАҚ ТІЛІН САБАҚТАРДА
ҚОЛДАНУ ЖӘНЕ ОҚЫТУДЫҢ ТИІМДІ ӘДІС-ТӘСІЛДЕРІНІҢ ОҚЫТЫЛУЫ
Қарағанды облысы, Нура ауданы, Ақмешіт ауылы С.О.Талжанов атындағы
мектебінің қазақ тілі және әдебиеті пәнінің мұғалімі Мусапирова А.С.
Еліміз егемендік алғаннан бері қазақ тілін оқыту, оның әдістемесін жетілдіру мәселесі күн тәртібінен түспей
келеді. Еліміздің осындай мақсатұстанымдарына қарай «Тiлдердi қолдану мен дамытудың 2011-2020 жылдарға
арналған мемлекеттiк бағдарламасы» қабылданды. Мемлекеттік бағдарламаның басты мақсаты – Қазақстанда
тұратын барлық этностардың тілін сақтай отырып, ұлт бірлігін нығайтудың маңызды факторы ретінде
саналатын мемлекеттік тілді балабақша, мектеп, жоғары оқу орындарында, мемлекеттік қызмет пен қоғамдықсаяси, әлеуметтік кәсіпкерлік саласында батыл қолданысқа енгізіп, қазақстандықтардың өмірлік қажеттілігіне
айналдыру.
Елімізде мемлекеттік тілдің дамуына зор көңіл бөлінуде. Орталық және жергілікті атқарушы органдарда,
республика өңірлеріндегі жоғары оқу орындары жанынан қазақ тілін оқыту орталықтары құрылды, міндетті
оқыту курстары енгізілді, қазақ тілінде іс жүргізу, негізгі және орта жалпы білім беретін мектептерде
мемлекеттік тілді деңгейлеп оқыту енгізіліп қыруар шаруа атқарылуыда. Қазақ тілін оқыту әдістемесі ғылым
болып бірден қалыптасқан жоқ. Оның да өзінің тарихи даму жолдары бар. Қазақ халқының тарихында баланы
ана тілінде оқыту және оқыту әдісіне көңіл бөлу ұлы ағартушы Ы. Алтынсариннен басталды десек, бүгінгі
деңгейге жету жолында басқа да бірқатар ғалымдар бұған елеулі үлес қосты. Ұлы ұстаз қазақ балаларына ана
тілін оқытудың жолын, принциптерін, қағидасын, маңызын, жолдарын көрсетіп, әдістеме ғылымының негізін
салды, артына мол қалдырды.
Халқымыздың біртуар ұлдарының бірі, ағартушы-ұстаз А. Байтұрсынов –қазақ тілін оқыту әдістемесінің
іргетасын қалаушы. Сөйтіп ғұлама ғалым өзінің алдына жүйелі бағдарлама қойып, бұларды біртіндеп шешуге
кірісті. Мектепте оқылатын қазақ тiлi тек тiл туралы бiлiм беретiн арнайы оқу пәнi ғана емес, ол басқа пәндердi
үйрену, меңгеру құралын қалыптастыратын жалпыпәндiк маңызға да ие. Елімізде мемлекеттік тілді үйрету
мәселелері әр қырынан зерттелді. Қазақ тілді емес аудиторияға мемлекеттік тілді үйрету мәселесімен
айналысып жүрген ұстаздар, тілшілер, ғалымдар көптеп саналады. Олардың әрқайсысы әртүрлі мәселелерді
қарастыра келіп, қазақ тілін оқыту саласының дамып, жетілуіне үлес қосуда. Бұл еңбектердің авторлары
Ш.Х.Сарыбаев, И.В.Маманов, Ғ.Бегалиев, С.Жиенбаев, Т.Аяпова, Ш.Бектуров, К.Сариева, А.Жүнісбеков,
Ф.Р.Ахметжанова, М.Жанпейісова, Ф.Оразбаева, Қ.Бітібаева т.б.
Осы орайда, қазақ тілді емес аудиторяда қазақ тілін оқытуға ерінбей тер төгіп келеді. Осылай, қазақ тілінің
мәртебесінің көтертілуіне өз үлестерін қосып келеді. Сол мұғалімдердің қатарында, менде оқытылуы қазақ
тілінде емес сыныптарында қазақ тілінен сабақ беріп, еңбек етіп келемін. « Біздің мақсатымыз – өзгермелі
әлемдегі жаңа жағдайларда тек тірі қалу емес, сондай-ақ бұрынғы табыстарымызды нығайта, осы жаңа әлемге
өзіміздің ықпал ету мүмкіндігімізді кеңейте отырып, дамуымызды жалғастыру» деп Тұңғыш Елбасымыз
айтқандай білім беру жүйесінде әлемдік деңгейге жету үшін жасалынып жатқан талпыныстар оқытудың әр
53

----- «БІЛІМ ЖОЛЫ НҰРЛЫ ЖОЛ» Республикалық журнал – Қараша айы 2019 жыл | № 02 (02) ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

түрлі әдіс – тәсілдерін қолдана отырып, терең, білімді, ізденімпаз, барлық іс – әрекеттерінде шығармашылық
бағыт ұсынып, сол тұрғыда өз болмысын таныта алатын жеке тұлға тәрбиелеу ісіне ерекше мән берілуде. Демек,
мектептегі оқу үрдісі оқушылардың танымдылық белсенділігін арттырып, шығармашылық әрекетінің дамуына
жол ашуы қажет. Қазіргі жаңа оқыту технологияларының алдына қойған мақсаты бірінші орынға оқушының
баянды білім алуын, білігі мен дағдысын емес, оның жеке тұлғасын білім арқылы дамыту.
Білім беру жүйесінде әлемдік деңгейге жету үшін оқытудың әр түрлі әдіс – тәсілдерін қолдана отырып, терең,
білімді, ізденімпаз, барлық іс – әрекеттерінде шығармашылық бағыт ұсынып, сол тұрғыда өз болмысын таныта
алатын жеке тұлға тәрбиелеу ісіне ерекше мән берілуде. Осыған орай, Қазақстан Республикасының
Президенті Н.Ә.Назарбаев «Төртінші өнеркәсіптік революция жағдайындағы дамудың жаңа мүмкіндіктері»
атты Қазақстан халқына Жолдауында оқушылардың үнемі өзгерістерге бейім болуы мен жаңа білімді меңгеру
қабілетін дамытуды басым бағыты ретінде айқындады. Бүгінгі күні әлемдегі барлық елдер жоғары сапалы білім
жүйесіне ұмтылуда. Өйткені қазіргі заманда елдің бәсекеге қабілеттілігі экономикасының дамуына қатысты
болса, ал оның дамуы мемлекет азаматтарының білімділігі мен біліктілігіне байланысты.
Сондықтан, жаңартылған білім беру жүйесі болашақтың талабына сәйкес дамыту тиіс. Мемлекетіміздің білім
беру үдерісіне енген жаңартылған білім беру бағдарламасы заман талабына сай келешек ұрпақтың сұранысын
қанағаттандыртын тың бағдарлама болды. Оқытудың парадигмасы өзгерді. Білім берудің мазмұны жаңарып,
жаңаша көзқарас пайда болды. Оқушылардың мектепте табысты оқуы ғана емес, өмірде де табысты болуы
мұғалімнің қабілетіне, оның құзыреттілігіне байланысты болмақ. Осы негізде, биология сабақтарында
оқытудың әдіс-тәсілдерін үнемі жаңартып отырумен қатар жаңа технологияларды меңгеріп, оны тиімді
қолданып, оқушының өздігінен білім алуына қолайлы білім беру ортасын ұйымдастыра отырып, сын
тұрғысынан ойлап, АКТ –ны қолданып, коммуникативті қарым-қатынас орната отырып, жеке, жұппен және
топпен жұмыс жасау дағдыларын қалыптастыруға жұмыстар жасап келемін.
Әрбір сабағына аса жоғары жауапкершілікпен қарап, елімізде орта білім беру мазмұнын жаңарту шеңберінде
білім беру үдерісінің құрылымы мен мазмұнына өзгерістер енгізілгені жайындағы жаңалықты оқушыларға
жеткізуде, жаһандану заманында жас ұрпақтың жаңаша ойлау қабілетін, белсенділігін арттыру, білімге деген
құштарлығын ояту, өмірінде оны қолдана білу, отансүйгіштік қасиетін одан әрі дамытуға бағыттау – ұстаздың
басты міндеті деп біліп, өз сабақтарымда, оқушылардың ізденуін қадағалап, білім дағдысын толықтыруға
бағытталған сабақ өткізу әдістерінің бірі және оқушының өздігінен білім алуына жетелейтін тиімді әдіс –
тәсілдерді қолдану менің басты мақсатым болып табылады. Сабақта жаңа оқу материалдарындағы оқиға мен
құбылыстарды оқушылардың өздері байқап, талдауына жағдай жасай жасап, оқушыларға өзінің ой еңбегін
қажет ететін тапсырмаларды орындауы арқылы қол жеткізуіне жетелеймін, бағдар беремін. Әр оқушының өз
ойына шек келтірмей жауап беруіне дағдыландырып, оқушы бойындағы танымдық қабілетінің шығармашылық
ойлау жүйесінің дамуына , практика кезінде өз сабақтарымда тиімді әдіс – тәсілдерді қолданамын.
Жалпы өзімнің іс тәжірибемде жеке тұлғаға бағытталған білім беруді жүзеге асыру үшін, мына мақсаттарды
орындауға тырысамын. Ол:  іс-әрекет үшін қолайлы ахуал туғызу табыс жағдайын қалыптастыру; Күнде
сабақтың басында, сабақты бастамас бұрын оқушылар тарапынан қызығушылық, сабаққа деген ынтасын
туғызып, сабаққа деген жақсы көңіл-күй қалыптастыру негізінде ЫНТЫМАҚТАСТЫҚ АТМОСФЕРАСЫН
орнатамын. Бұл орайда, оқушының жас ерекшелігі ескеріліп; “ Үш қол” , “ Сағат бойынша дос”, “Досыма хат”,
“Ұшқан тілектер” және т.б. сияқты әдістер арқылы сабақта сенімді, ынтымақтасқан орта қалптастырамын. 
оқу материалы мен оны ұсынуда оқушының тұлғалық тәжірибесі мен ерекшеліктерін ескеру; Сабақ барысы, әр
оқушының білімді игеруіне сәйкес материалды таңдап, оны тиімді игеруіне қолайлы әдісті таңдаумен
анықталады. Бұл негізде, оқушының тақырыпты өзіндігінен меңгеруі үшін, тек меңгеріп қана қоймай, сонымен
қатар, мәселе тудыра отырып сабақтың мақсатын анықтату негізінде; “ Кейс стади” , “ Зерттеушілік
конференция”, “Ментальді карта”, “Джиксо”, “ Тұжырымдаламалық карта” және т.б. сияқты әдістер арқылы
сабақты оқушылардың өзіндіктерінен меңгеруіне жағдай туғызып, жетелеймін.  тапсырмалардың әртүрлі
деңгейлік сипаты; Сабақ барысында, әр оқушының тапсырманы орындау деңгейін анықтап, Блум
таксономиясымен дайындалған сараланған сұрақтар мен деңгейлік тапсырмалар дайындаймын.
Оқу материалын таңдау мен орындауда таңдау мүмкіндігін беру; Кей кездерде оқушылардың көңіл-күйлеріне
қарай оларға тапсырманы орындауға мүмкіндік беру, олар өздеріне ұнайтын, өздері мүдірмей орындайтын
тапсырмаларды таңдай алады. Мұндай кезде сыныпта максималды тәуелсіздік атмосферасы орнайды. Бұл
жердеде Блум таксономиясы негізінде дайындалып, “Дауыстап ойлау”, “Менің пікірім”, “Стикердегі сұрақ ”
және т.б әдістерін қолданамын. Сабақта әр оқушыны қандай жағдай болмасын қолдап, қолпаштап, оқуға деген
қызығушылын туғызу мақсатында көтермелеу арқылы тиімді кері байланс жасау. Бұл орайда кері байланстың
төрт түрін қолданамын • Ауызша сұрақ арқылы кері байланыс жзасау; • Жазбаша сауалнама арқылы кері
байланс жасау; • Графикалық түрде кері байланыс жасау; • Қозғалыспен кері байланыс жасау; Міне, осындай
әдістерді сабақ барысында жүйелі түрде қолданып, оларды оқушының қабылдауы мен игеруіне сәйкес орынды
үлестіріліп отырса оң нәтижеге жетуге болатынына кәміл сенімдімін.
Сонымен қатар, сыныптастарының және мұғалімінің берген кері байланысы оқушыны қалыптастыруға, оқу
мақсаттарына жетуге үлкен көмегін тигізетінін ескеріп, өз сабақтарымда оқушылар үшін және мұғалім үшін
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тиімді кері байланыстардың берілуін басты назарда ұстап, кері байланыс жасаудың әртүрлі әдістерін қолданып
келемін. Қорыта келгенде, оқушылардың шығармашылығын, ізденушілігін дамытып, өздігінен білім алып,
функционалдық сауаттылығын арттыруда, әрқайсысына жеке тұлға ретінде қарап, олардың өздеріне деген
сенімін, білімге ынтасын арттыруға үлесімді қосудамын. Оқушыларды заманауи әдіс –тәсілдермен оқытып, ой –
өрісі кең, саналы, еркін азамат етіп тәрбиелеу қажеттілігі де осы себептен туындап отыр. Оқушы өзінің мектеп
қабырғасында алған білімін өмірінде қажетке асыра білуі керек. Оқушылардың бойына ХХІ ғасырда өмірдің
барлық салаларында табысты болу үшін, қажетті дағдыларды дарыту үшін, мұғалімдер тынымсыз еңбектенуі
керек.
********
БАСТАУЫШ СЫНЫП ОҚУШЫЛАРЫНЫҢ ЛОГИКАЛЫҚ
ОЙЛАУ ҚАБІЛЕТІН ОЙЫН АРҚЫЛЫ ДАМЫТУ
Атырау облысы, Құрманғазы ауданыС.Н.Имашев атындағы жалпы орта
мектебінің бастауыш сынып мұғалімі Саркулова Маншук Бисековна
«Егеменді еліміздің тірегі – білімді ұрпақ» десек, білімнің негізі бастауышта қаланатыны белгілі. Бастауыш
сыныптағы әртүрлі пәндер оқушы білімін дамытып, танымдық қабілетін сомдауға үлкен үлес қосады.
Балаларды оқытуда және тәрбиелеуде ойынның ролі педагогикада бұрын да, қазір де қарастырылып келеді.
Ойын балалар үшін оқу да, еңбек те болып табылады. Ойын – айналадағы дүниені тану тәсілі. Ойын балаларға
өмірде кездескен қиыншылықтарды жеңудің жолын үйретіп қана қоймайды, ұйымдастырушылық қабілетін
қалыптастырады. А. С. Макаренко: «Ойын - балалар өмірінде өте маңызы зор нәрсе, үлкендердің қайраткерлігі,
жұмысы, қызметі қандай маңызды болса, балалардың ойыны да сондай маңызды. Ойында бала қандай болса,
өскен кезде жұмыста да, көбінесе, сондай болады. Сондықтан болашақ қайраткер, ең алдымен, тәрбиені ойын
арқылы алады,»- деп балалар ойынын жоғары бағалаған. Әрбір ұстаздың мақсаты - сабақ сапасын көтеру,
түрлерін жетілдіру, сабаққа оқушының қызығушылығын арттыру. Сондай - ақ бүгінгі таңда елімізде оқыту
мазмұны жаңартылып, сабақтарда озық технологияларды қолданудамыз. Сондай технологияның бір түрі «Ойын арқылы оқыту» технологиясы.
Ойын – баланың қажетті әрекетінің бірі. Ойынды кіші жастағы балалардың табиғаты керек етеді. Балалардың
еңбегі, оқуы ойыннан басталады. Ойын арқылы оқушы білім алуға, оқуға қызықтыра отырып, тұлғалы дамуын
қалыптастыруға болады. Жалпы, математика сабағында қолданылатын ойын түрлері оқушылардың
математикалық ұғымдарын кеңейтіп, ойлау қабілеттерін арттырып, есептеу дағдыларын шыңдай түсетіні
белгілі. Өтілген тақырыптардағы сабақ материалына лайықталған ойын есептерін алып, тек ғана оқушының
орындай алатын іс - әрекетімен шектелу жеткіліксіз. Мұндай ойынды ұйымдастырудың және басқарудың
сипаты мен жолдары, оларды қолданудың тиімді бөліктері жан-жақты ойластырылуы керек. Ойын үрдісінде
балалардың білімі тереңдей түседі, осыған дейінгі білімдері мен түсініктері баянды болып жаңа білім игеріледі.
Ойын - адамның өмір танымының алғашқы қадамы деп білеміз. Оның басты ерекшелігі баланың ойлау
қабілетін жетілдіру болып табылады. Ойында балалар әр нәрсеге жақсы зейін қояды және көбірек есіне
сақтайды. Ойын үстінде ол алға қойылған мақсатты шұғыл және оңай жүзеге асырады. Ойын шарттарының өзі
баладан заттарға, айналатын көріністер мен сюжетке зейін тоқтатуды талап етеді. Егер бала ойын талабына
зейін қойғысы келмесе, ойын шарттарын есте ұстамаса, онда оны құрдастары ойыннан шеттетуі ықтимал.
Ойын - балалардың негізгі іс - әрекетінің бір түрі. Ойын барысында баланың жеке басының қасиеттері
қалыптасады. Кіші мектеп жасындағы балаларды көргендерін, байқағандарын, айналасынан естігендерін ойын
кезінде қолданалытанын байқау қиын емес. Ойын айналадағы болмысты бейнелейді. Ойын барысында балалар
дүниені тани бастайды, өзінің күш-жігерін жұмсап, адамдармен араласуға үйренеді.
Ойынға қойылатын әдістемелік талаптар:
- Ойынның мақсаты нақты және керекті көрнекіліктер мен материалдар күн ілгері дайындалып, оңтайлы жерге
қою.
- Ойынға кірісер алдында оның жүргізілу тәртібін оқушыларға әбден түсіндіру.
- Ойынға сыныптағы оқушылардың түгел қатысуын қамтамасыз ету.
- Ойын үстінде шешім қабылдай білуіне, ойлана білуіне жетелеу.
- Ойын түрлерін бағдарламаға сай іріктеп алу.
- Ойынды баланың жас ерекшелігіне қарай түрлендіріп пайдалану.
- Қарапайым ойыннан қиын ойынға көшу.
- Міндетті түрде ойынның қорытындысын жариялау қажет.
Тиімді қолданылған ойын мұғалімнің түсіндіріп отырған материалын оқушылардың зор ынтамен тыңдап,
берік меңгеруіне көмектеседі. Өйткені төменгі сыныптағы оқушылардың аңсары сабақтан гөрі ойынға
ауыңқырап тұрады. Қызықты ойын түрінен кейін олар тез серігіп, тапсырманы ықыластана әрі сапалы
орындайтын болады. Сабақта және сабақтан тыс уақытта қолданылатын ойындарды төмендегідей топтастыруға
болады. Әрбір ойынның бала үшін білімділік мақсаты ғана емес, тәрбиелік, танымдық мақсаты зор.
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Ойын: Ұлттық Дидактикалық Логикалық
Ұлттық ойын ойнау баланың салт - дәстүріне, әдет - ғұрпына деген сүйіспеншілігін арттырады және
адамгершілік құндылықтарын қалыптастырады. Мәселен, ұнамды әдеттер - өзара қарым - қатынастар,
адамгершілік сезімдері дамиды. Еңбек ету барысында ұйымшылдық, жауапкершілік, парыздық сезімдер сияқты
қасиеттер қалыптасады.
Грамматикалық ойындар арқылы сабақтарда оқушылар әртүрлі жағдайды түсінеді,оны шешу жолдарын
қарастырады. Жақсы ойынға бала бар ынтасымен беріліп, оны білуге, меңгеруге талпынып, алуан түрлі дағды,
мәліметтерді алып, шеберліктерін шыңдайды. Сабақта бұл ойындарды пайдалану мақсатым оқушылардың
алған білімдерін одан әрі дамыту, тереңдету, олардың ізденімпаздығын арттыру, ой — өрісін кеңейту,
шығармашылық қабілетін дамыту, оқуға белсенділігін арттыру мақсатын көздеймін. Бастауыш сынып
оқушыларын ойната отырып, ойландырудың тәрбиелік мәні зор деп ойлаймын.Бұл кезде жақсы оқушы дамып,
нашар оқушы қалып қоймайды. Жақсы оқушы мүмкіндігіне дейін дамып, нашар оқитын оқушы өз
мүмкіндігінше іс - шараларға араласып, өз үлесін қосып отырады.
Қорыта айтқанда, кез - келген ойын түрлерін сабақта ойнатқанда оқушыларда әрекет пайда болады,
дүниетанымы кеңейеді. Сөйтіп оқушы ой - өрісін ойын арқылы дамытады. Соңғы нәтижеде ойнай отырып,
білім көрсеткішіне өз үлесін қосады. Артта қалған, жасық мектептен қорқатын, оқуға енжер, күшпен оқитын
оқушы болмайды. Керісінше, баланың өмірі, қоршаған ортаны танып білу, еңбекке қатынасы, психологиялық
ерекшеліктері ойын үстінде қалыптасады.
Ойындар - оқушылардың сабаққа белсенділігін, қызығушылығын арттырады, шығармашылық қабілетін
ұштайды. В. А. Сухомлинскийдің сөзімен айтқанда: «Ойынсыз ақыл - ойдың қалыпты дамуы да жоқ және
болуы да мүмкін емес. Ойын дүниеге қарай ашылған үлкен жарық терезе іспетті, ол арқылы баланың рухани
сезімін, өзін қоршаған дүние туралы ұштастырады, жағдайды түсінеді, оны шешу жолдарын қарастырады.
Жақсы ойынға бала бар ынтасымен беріліп, оны білуге, меңгеруге талпынып, алуан түрлі дағды, мәліметтерді
алып, шеберліктерін шыңдайды.
********
Түркістан облысы, Төлеби ауданы Алғабас жалпы білім беретін мектебі
бастауыш сынып мұғалімі Турымбетова Дилбар
Сабақтың тақырыбы
Әсемдік әлемінде

Пәні: Өзін өзі тану

СЫНЫП: 2

Қатысқан оқушылар саны:

Сабақ негізделген
оқу мақсаттары

Интербелсенді әдістердің көмегімен білім дағдысын дамыту . Міндеттері:
6.
табиғат сұлулығы туралы түсінік беру.
7.
табиғат әсемдігіне қызығушылықтарын арттыру.
8.
табиғатты сүюге, қамқорлық жасауға тәрбиелеу.
Туған өлкенің табиғатын сақтау әр адамның міндеті екендігін түсіндіру, табиғатты қорғауда
үлкендердің орны ерекше екендігін үйрету,оқулықтан тыс берілген тапсырмаларды
орындату ,тақырып бойынша қосымша мәліметтер келтіргізу, мәтіннен түсінік айтқызу

Сабақ нәтижесі:

Оқушылардың барлығы мынаны орындай алады: Оқулықта берілген және қосымша
тапсырмаларды орындайды. Жазба жұмыс жасайды. Сұраққа жауап береді.
Оқушылардың көбісі мынаны орындай алады: Топтық жұмысты бірлесе орындайды.Өз
бетінше жұмыс жасайды. Сұраққа жауап береді. Қосымша үлестірме ресурстармен жұмыс
жасайды.
Оқушылардың кейбіреуі мынаны орындай алады:
Оқулықтан тыс берілген қосымша тапсырмаларды орындайды, тақырып бойынша
қосымша мәліметтер мен дәлелдер келтіре алады.

Бағалау
критерийі

Жеке, жұптық, топтық тапсырмаларды орындай алады. Сабақ барысында тыңдаушының
назарын өзіне аудара алады.

Сабақ
құндылығы

Рухани жаңғыру, жауапкершілік ,сыйластық ,табиғатты қорғауға тәрбиелеу 5Т кестесі.
Табиғатқа қиянат жасамау
Біз табиғаттан мейірімділікті,әсемдікті,әдемілікті,сұлулықты риясыздықты, жомарттықты,
даналықты үйренеміз.

Тілдік мақсат

Қатыспаған оқушылар саны: 0

Дәйексөз Дүниені түзеткің келсе,әуелі өзің түзел “Қызыл кітапқа ”
енген жануарлар мен өсімдіктерді қорғау.
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Ресурстар

Оқулық, суреттер, топқа біріктіруге арналған кеспе қағаздар және әртүрлі заттар, топтық
тапсырмалар, кері байланыс, стикер бейне ролик АКТ Bilim land sait. Ол кім, бұл не? 2 том,
203-206 беттер.

Әдіс-тәсілдер

Сұрақ-жауап, әңгімелеу, түсіндіру, ойын, көрнекілік. Рефлексия.5-жолды өлең Буккроссинг
әдісі. 100 жаңа есім,сахналық көрініс мәтін бойынша, «Адасқан әріптер» әдісі

Пәнаралық
байланыс

Музыка, қазақ тілі, көркем еңбек ,әдебиеттік оқу

Дескриптор

Интербелсенді әдістердің көмегімен білім дағдысын дамытады.
Туған өлкенің табиғатын сақтау әр адамның міндеті екендігін түсіндіреді
Табиғатты қорғауда үлкендердің орны ерекше екендігін үйретеді
Оқулықтан тыс берілген тапсырмаларды орындайды
Тақырып бойынша қосымша мәліметтер келтіреді.
Мәтіннен сахналық көрініс көрсетеді.

Сабақтың
жоспары
Жоспарланған
уақыт

Сабақ барысы :

Басталуы
5 минут

Ұйымдастыру кезеңі 2 минут
Топтарға біріктіру
Оқушыларды түрлі гүлдер арқылы топқа біріктіру. Оқушылар таңдаған гүлдерге сай
топтарға бірігеді 1 топ Бәйшешек 2 топ Қызғалдақ 3 топ Бөртегүл
Психологиялық ахуал қалыптастыру: 3 минут Шаттық шеңбері, жаңбыр тамшысы
(бейнеролик)

Жаңа білім
15 минут

Талдау: Мұғалім балалармен бірге шеңбер құрып тұрып, сәлемдеседі.
9.
Амансың ба, күн ?
10.
Амансың ба, дос?
11.
Сәлеметсіз бе, қонақ ?
12.
Амансың ба, ғасыр ?
13.
Амансың ба, әлем ?
14.
Баршаңызға сәлем !
Қуан шаттан, қуан шаттан
Қуанатын күн бүгін
Қуан шаттан, қуан шаттан
Саған сәтті күн бүгін
-Балалар, адам өміріне не қажет?(Балалардың жауаптарын тыңдау) `
- Адам өміріне қажетті жағдайларды қайдан алады? Олай болса бүгінгі сабағымыздың
тақырыбы:
Өздеріңізді қалай сезінудесіз?
Білу және түсіну
Оқушылар оқулықтағы негізгі тақырыппен танысу үшін Буккроссинг әдісі
қолданылады
Буккроссинг әдісі бойынша 100 жаңа есімді қолдана отырып, сөзжұмбақ арқылы
табиғат сөзін шығарту.
Сөзжұмбақ
Т
А
Б
И
Ғ
А
Т
6.
Ағартушы, ұстаз-Ыбырайдың фамилиясы кім?
7.
«Қазақ тілі» оқулығының авторы кім?
8.
«Әдебиет» оқулығының авторы кім?
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9.
«Дүниетану» оқулығының авторы кім?
10.
«Бесік жыры» өлеңінің авторы кім?
11.
«Математика» оқулығының авторы кім?
12.
Тұңғыш қазақ ғарышкерінің аты кім?
Жаңа тақырыпты Жигсо әдісі арқылы тақырыпты бөліктерге бөліп “Данышпан
мен Данагөй” сахналап көрсетеді
Оқушылардың пікірін тыңдау
Бейне ролик көрсету «Табиғатты аялайық»
2-минут

Сергіту: қимыл- қозғалыс бейнеролик арқылы

Ортасы
15 минут
Шығармашылық
жұмыс

Қолдану
Постер қорғайды жағдаяттан шығуға берілген тапсырмалар,мақалдардың қалған сөздерін
табады сурет бойынша әңгімелейді әр топ жұмыстарын қорғап мәтін бойынша бір-біріне
сұрақ қояды.
Мақал-мәтел

Тау бұлағымен сәнді,
Көл құрағымен сәнді.

Ағаш жапырағымен көрікті,
Адам шүберекпен көрікті.

Гүл қайда болса, көбелек сонда.

Қыз өссе елдің көркі, гүл өссе жердің көркі
Тыйым сөздер
1.Ұнасын,ұнамасын
Бұзба құстың ұясын
2.Бекер елікпе,қызба
Құмырсқа илеуін бұзба
3.Көк шөпті жұлма
Топырақты таптама
3 топқа тапсырма беріледі
Үш топта бес жолды өлең құрайды
Қызыл кітапқа енген жануарлар мен өсімдіктердің атауларын кестеден тапқызу
3 топ «Адасқан әріптер» арасынан табады.
Ак аю, кит, құтан, гепард, қабылан, кобра, суыр, құндыз, қызыл қасқыр, сілеусін,
қарақұйрық, арқар, қоқиқаз, бүркіт, шырша, қарағай, дуадақ, құлан, бұғы, бірқазан

Кері байланыс
3 минут

«Белгілер» әдісі

Қосымша ақпарат
Саралау – Сіз қосымша көмек көрсетуді Бағалау - Оқушылардың
қалай жоспарлайсыз? Сіз
үйренгенін тексеруді
қабілеті жоғары оқушыларға
қалай жоспарлайсыз?
тапсырманы күрделендіруді қалай
жоспарлайсыз?
Рефлексия
Сабақ / оқу мақсаттары шынайы ма?
Бүгін оқушылар не білді?
Сыныптағы ахуал қандай болды?
Мен жоспарлаған саралау шаралары
Тиімді болдыма?
Мен берілген уақыт ішінде үлгердім бе?
Мен өз жоспарыма қандай түзетулер
енгіздім және неліктен?

Пәнаралық байланыс
Қауіпсіздік және еңбекті
қорғау ережелері
АКТ-менбайланыс
Құндылықтардағы
Байланыс

Төмендегі бос ұяшыққа сабақ туралы өз пікіріңізді жазыңыз.
Сол ұяшықтағы Сіздің сабағыңыздың тақырыбына сәйкес
келетінсұрақтарғажауапберіңіз.
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Маңғыстау облысы, Қарақия ауданы, Мұнайшы ауылы
№ 7 орта мектептің бастауыш сынып мұғалімі
Рсалиева Жұмагүл Төленқызы
Математика
Сабақ тақырыбы:
Күні :
СЫНЫП: 1-сынып
Оқу мақсаты:
Барлық оқушылар:
Оқушылардың басым
бөлігі:
Кейбір оқушылар:
Ресурстар:

Тірек сөздер

Сабақтың мақсаты:

Кеңістік фигуралары
Қатысқандар саны:
Қатыспағандар саны:
жазық фигуралармен (үшбұрыш, дөңгелек, шаршы, тіктөртбұрыш) және
кеңістік фигу-раларымен (куб, шар, цилиндр, конус, пи-рамида танысады және
қоршаған ортадағы заттармен сәйкестендіреді.

4 адамнан тұратын топтарға арналған көлемді геометриялық фигуралар
топтамасы;
пішіндері текше, шар және цилиндр түріндегі заттардың бейнелері салынған
кескіндер;ермексаз;
фигура;
цилиндр;
пирамида;
текше;
конус;
шар.
Кеңістік фигуралардың түрлерімен таныстыру арқылы “фигура” ұғымын
түсіндіру, айналадағы заттардан кеңістік фигураларын тауып, оларды
түр-леріне қарай ажырата білу дағдысын қалыптастыру.

Сабаққабайланыстыдеректіматериалдар

Сабаққақатыстыескертпелер

Сабақ оқушыларды кеңістік фигураларының
түрлерімен: цилиндр, конус, пирамида, шар және
текшемен таныстыруға арналған. Оқушылар
сабақта негізінен кеңістік фигурасы дегеніміздің
заттың пішініне байланысты айтылатын ұғым
екенін түсінуі қажет. Айналадағы заттарды көріп,
байқау арқылы кеңістік фигураларының пішіндерін
тани білуге жаттығады. Олардың модельдерін
ермексаздан және қатырма қағаздардан
құрастыра отырып, әрқайсысының ерекшеліктерін
анықтай білуге үйренеді.
Оқушылар фигураның әр түрімен танысу үшін
әрбір топқа арнап ашықхаттар топтамасын,
жур-налдар мен кітаптарды, альбомдарды
дайындап қойыңыз. Оларда геометриялық
формаларды анық көрсететіндей заттар
бейнеленген болу керек.
Бірінші топтағы оқушыларға цилиндрге ұқсайтын
формалары бар заттар: ағаштардың діңдері,
зауыт-тың мұржалары т.б. осыған ұқсас
суреттері бар (конверттерді) таратыңыз. Mұнда
цилиндр, конус және шарды көрсететін
заттардың суреттері болуын ескеріңіз.
Екінші топтағы оқушыларға конусқа ұқсайтын
формалары бар заттар: мұз сүңгілер, балалардың
пирамида тәріздес ойыншықтары т.б. осыған
ұқсас суреттері бар конверттерді таратыңыз.
Үшінші топтағы оқушыларға шарға ұқсайтын
формалары бар заттар: доптар, шыршаға ілуге

Суреттен кеңістік фигуралары пішініндегі
ғимараттарды тап. Тапсырма бойынша оқулықтағы
Астана қаласының ғимараттарының суреттерінен
таныс пішіндерді табуы керек. Интерактивті
тақтаны қолданып, ғимараттардың нақты өмірдегі
пішіндерін көрсетіңіз. Оқушылармен қысқаша ойын
өткізіңіз. Суреттен таныған фигураларын
топтаманың ішінен не ермексаздан жасаған
фигураларының арасынан тауып, оны жоғары
көтеруді ұсыныңыз.
Орындап көр. Сынып ішінен шағын зерттеу
жұмысын жүргізу арқылы кеңістік фигураларын
табуды ұсыныңыз. Егер жағдай болса, зерттеу
жұмысын мектеп ауласында топтық серуен түрінде
өткізуге болады. Сонымен қатар үйге қайту
жолында немесе демалыс кезінде аулада орындауға
болады. Оқушылар өз зерттеуін сурет пен
фотосурет түрінде әкеліп көрсетуі керектігін
тапсырыңыз.
Шығарып көр. Оқушыларға қолындағы фигу-раларды
партаның үстінде домалатып көруді ұсы-ныңыз.
Цилиндрдің алға да, артқа да домалай-тынын,
конустың тек айналатынын, шардың барлық
бағытта домалай алатынын, ал пирамиданың
домаламайтынын байқайды. Оқушылардан неге олай
екенін сұрап біліңіз. Жауаптарын тыңдаңыз.
Цилиндрдің, шардың және конустің бүйір беттері
тегіс, ал пирамиданың домалауына оның қырлары
кедергі келтіретінін айтқызыңыз. (Оқушыларға
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арналған ойыншық шарлар, маржандар т.б. осыған
ұқсас суреттері бар конверттерді таратыңыз.
Ал төртінші топтағы оқушыларға күнделікті
өмірде қолданып жүрген пирамида формасында-ғы
сүттің тетрапакеті, мысыр пирамидаларының
суреттері, шайдың пирамида тәрізді кішкентай
қалташалары, ертедегі үйлердің шатырларының
суреттері бар конверттерді таратыңыз.
Топтарға суреттерге қарап, мынадай сұрақтар
қойыңыз:
— Суреттерде не бейнеленген?
— Олардың ортақ белгілері қандай? Оқушылардың
жауаптарын тыңдаңыз. Суреттердегі зат пішіндерінің атауларын анықтауды
өтініңіз. Егер оқушылар пішіндердің атауларын
білмесе,
оларға кеңістіктегі геометриялық фигуралардың
ішінен оған ұқсасын тауып, сыныптағы барлық
оқушыларға көрсетуді сұраңыз. Осы фигуралардың
цилиндр, конус, шар және пирамида деп
аталатынын айтыңыз және оларға мұқият
қарауды ұсыныңыз. Олардың бір-бірінен
айырмашылығы туралы сұ-раңыз. Оқушылардың
жауаптарын тыңдаңыз.

пирамиданың қыры деген ұғымды әзір айтпаймыз.)
Оқушылармен топтамадағы қалған фигураларды
қарастырыңыз. Ол фигура қалай аталатынын сұраңыз. Оның текше деп аталатынын айтыңыз. Текшені
домалатып көруді сұраңыз. Олар бұл фигураның
домалай алмайтынын көреді.
Оқушылардан жасаған тәжірибелері туралы сұ-рап
пысықтаңыз:
— Неліктен текшені домалатуға болмайды? Себебі
неде?
— Неліктен бір фигуралар домалайды, ал кейбіреулері домаламайды?
Алдында жасалған қорытындыны қайталап айтыңыз. Себебі цилиндр, конус пен шардың бүйір
беттері тегіс те, текшенің қырлары бар.
Сынып бөлмесіне зерттеулер жүргізіп, цилиндр,
конус, шар, текше пішіндес заттарды тапқызыңыз.
Фигуралардың пішіндері мен ерекшеліктерін
естерінде жақсы сақтауы үшін ермексаздан кеңістік
фигураларын жасатыңыз. Оқушыларға өзара
тексеру жұмыстарын жұппен жүргізуді ұсынып,
бір-біріне өздері жасаған фигураларын атап,
олардың қалай домалайтындарын көрсетуді
ұйымдастырыңыз.

Тілдікқұзыреттіліктіқалыптастыру

Қосымшатапсырмалар
Кеңістікфигурасы мен оныңатауынсызық-пен қос.
Оқушыларғаөздерінқоршағанортадансуреттегіолард
ың мен
кеңістікфигуралардыңпішінінеұқсасзаттардытабуд
ыұсыныңыз. Тапсырманыорындаубарысындаоқушылар фигураларғасәйкескелетінтірексөздердіатайдыжәнезаттар
ғасызықтарарқылықосады.
Оқушыларғаермексазданжасағанкеңістікфигуралар
Оқушыларорындауғақиналса,
ынкөрсетудіұсыныңыз.
тапсырманыңбірнұсқасынүлгіретіндекөрсетуіңізгебо
Әроқушыөзіжасағанфигурасынкөрсетіп,
лады.
оныңатауынайтады.
Жауабы:
цилиндр фигурасы — “цилиндр” сөзі — шыны сауыт
суреті; текше фигурасы — “текше” сөзі — сыйлық
қорап суреті;
конус фигурасы — “конус” сөзі — балмұздақ суреті;
шар фигурасы — “шар” сөзі — доп суреті; пирамида
фигурасы — “пирамида” сөзі, Астанада-ғы
пирамида.
Бағалау
Оқушылар сабақтың соңында:
шар, цилиндр, конус, пирамида, текше сияқты кеңістік фигураларымен
танысты, ажыратуды үйренді.
Оқушылардың жаңа тақырыпты қаншалықты меңгергенін білу үшін мынадай
сұрақтар қойып, жауаптарын тыңдаңыз:
— Мына фигуралар қалай аталады?
— Қандай кеңістік фигураларын білесіңдер?
— Қандай кеңістік фигуралары домалайды? Не-ліктен?
Оқушылармен жұмыс дәптеріндегі “Жетістік баспалдағымен” өзін-өзі
бағалауға байланысты жұ-мыс өткізіңіз.
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ЖАҢАРТЫЛҒАН БІЛІМ БЕРУ МАЗМҰНЫНДА ӘДЕБИЕТ ПӘНІНЕН
БІЛІМ АЛУШЫЛАРДЫҢ ШЫҒАРМАШЫЛЫҚ ҚАБІЛЕТТЕРІН АРТТЫРУ ЖОЛДАРЫ
Түркістан облысы, Түлкібас ауданы, Жаскешу ауылы
С.Сейфуллин атындағы жалпы орта мектебінің қазақ тілі мен
әдебиеті пәнінің мұғалімі Сергетаева Роза Касымбековна
Бүгінгі таңда білім беру реформаларының негізгі мақсаты- білім беру жүйесін жаңа экономикалық ортаға
бейімдеу. Оқытуда жаңа идеяларды әр сабақта жан-жақты қолданып, жаңаша оқытудың тиімді жолдарын тауып,
жүйелі түрде қолдану-заман талабы болып отыр. Қазақ әдебиеті
пәніне оқу бағдарламаларындағы оқу
мақсаттары оқушылардан шынайы проблемаларды анықтап зерттей білуді талап етеді. Негізінен жаңартылған
білім жүйесі құзыреттілікке және сапаға бағытталған бағдарлама. Ал әдебиет сабағында оқушылардың
шығармашылық қабілетерін дамыту, жаңартылған білім мазмұнының бір ерекшелігі. Шығармашылық –бұл
адам іс-әрекетінің түрі, бұл адамның өмір шындығында өзін-өзі тануға ұмтылуы, ізденуі. Өмірде дұрыс жол
табу үшін адам дұрыс ой түйіп, өздігімен сапалы, дәлелді шешімді дер кезінде қабылдай білуге үйренуі керек.
Шығармашылық – бұл нақты іс-әрекет барысында жүзеге асырылатын өз бастауы, өту барысы және нәтижесі
болатын үрдіс.Бұл үрдіс 3 кезеңнен өтеді: дайындық, ізденіс, орындау. Осы деңгейлерге сәйкес шығармашылық
қабілеттерінің құрылымын анықтайды, өз бойынан оларды талдайды, бағыттай отырып дамытады және
жетілдіреді.Оқушымен жұмыстың негізгі мақсаты- олардың шығармашылық жұмыста өзінің қабілетін іске
асыруға дайындығын қалыптастыру. Ал бұл мақсатқа жету оқушының танымдық белсенділігін дамыту арқылы
жүзеге асады. Ғылыми зерттеулерге сүйенетін болсақ, оқушы шығармашылығын дамытуда «шығармашылық
тапсырмалар» үлкен роль атқарады. Ұстаз үшін ең маңызды мақсат-әр әдебиет сабағын түсінікті, тартымды,
тиімді өткізу. Оны жүзеге асырудың бір жолы –оқушыларға білім беру, тәрбиелеу барысында кеңінен
қолданылып келген, оқушылардың білім сапасын көтеруге жағдай жасайтын, сабақты тиімді ұйымдастыруға,
сабақ уақытын ұтымды пайдалануға, оқушылардың ойлау қабілеттерін дамытуға көп көмегін тигізетін әдіс –
эссені қолдана білу. Өз пәнімде эссені жиі қолданымын, оқушылардың өзіндік шығармашылық ойлау және сол
ойды жазбаша бере білу дағдылары дамиды. Эссе -жеке көзқарасты білдіретін шағын көлемдегі, еркін
композициялық прозалық шығарма. Эссе жазудың нақты мақсаты: Белгілі мәселе бойынша өз пікірін айту және
оған аргументтер келтіріп,
оны дәлелдеу. Эссе
мақсатына қарай
сипаттамалық, анықтамалық ,
хабарламалық ,салыстырмалы немесе кереғар эссе,дәлелдемелік, аргументтік,әдеби эссе болып бөлінеді.
Эссенің осы түрлерін жүйелі қолданып отыру арқылы білім алушылардың шығармашылық қабілетін
шыңдауға болады.Эссе жазу нәтижесінде оқушылардың мына төмендегі қабілеттері кеңейе түседі.
Сұрақ бойынша өзінің түсінігін, ойын айту;
Оқырмандарды ақпараттандыру;
Мәселені талқылау және шындықты табуға тырысу;
Өзінің және оқырманның көңілін толтыру, рақатқа бөлеу;
Көңіл-күйіңді білдіру және оқырман көңілін аудару, эмоция туғызу;
Іс-әрекетке түрткі болу.
Оқушылардың шығармашылық қабілетін арттырып, ынталандыру үшін сабақтарымды мынадай жолдармен
өткіземін:
1. Сабақта АКТ-ны тиімді пайдалану; Сабақты түрлендіріп өткізу;
2. Сабақта оқушылар өздері жасаған суреттер, кестелер мен сызбаларды пайдалану;
3. Сабаққа қатысты бейнетаспаларды, фильмдерді көрсету.
Оқушылардың әдебиет пәнінде шығармашылық қабілетін арттыруда мынадай нәтижеге жеттім:
• Өз бетімен оқуға, жұмыс жасауға дағдыланды;
• Шығармашылық ізденіске үйренді;
• Өз ісіне деген сенім пайда бола бастады;
• Әр нәрсеге сын көзбен қарауға үйренді;
• Салыстыруға, қорытынды жасауға үйренеді;
• Шығармашылдық белсенділігі артты.;
Осылардың нәтижесінде дарынды, қабілетті жеке тұлға қалыптастыруға біртіндеп қол жеткізуге болады.
Ұстаз еңбегі – оқушы білімімен өлшенеді десек, ұстаз еңбегінің күрделілігі – әрбір оқушы жүрегіне жол таба
білуінде. Әрбір баланың бойындағы қабілетті дамыту арқылы өзін, өмірді, әлемді танып білуге, қоғам
алдындағы жауапкершілік қасиеттерін сезіндіре білуінде жатыр.
Қорыта айтқанда, әдебиет сабағында оқушы бойында шығармашылықты дамытуда үздіксіз құлшыныс,
оқуға, білім алуға деген ұмтылыс ұдайы өшпей, күннен-күнге дами түсуі қажет. Сонда ғана оқушы бойында
білім нұры тасып, сыныптан-сыныпқа көшкен сайын оқушының ішкі дүниесі, сыртқы ортамен байланысы
дамып, оқушы дүниетанымы арта түсері анық.
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МАТЕМАТИКА САБАҒЫНДА ЖАҢА ТЕХНОЛОГИЯЛАРДЫ
ҚОЛДАНУДЫҢ МАҢЫЗДЫЛЫҒЫ
Қарағанды қаласы «ЖББ №77 мектеп-балабақша кешені» КММ
Жоғарғы категориялы математика пәнінің мұғалімі
Турмаганбетова Мереке Курмангалиевна
Мектепке дейінгі ұйымның білімдік үдеріс сапасын арттыруды шешуде ақпараттандырудың үлкен әлеуеті
бар. Қазіргі заманғы ақпараттық коммуникациялық технологияларды (АКТ) мектепке дейінгі ұйымдардың
жұмыс істеу практикасында пайдалану мектепке дейінгі тәрбие мен оқыту процесі менеджментінің сапасын
арттыруға мүмкіндік туғызады, мектепке дейінгі жастағы балалардың қарапайым компьютерлік сауаттылығын
игеруге және балаларды математика пәнін оқуға дайындауға, балаларды қоғамда табысты әлеуметтендіру үшін
жағдайлар жасауға көмектеседі.
Ақпараттық технологияларды математика сабағында пайдаланудың негізгі мақсаты Қазақстан
Республикасында біртұтас білімдік ақпараттық ортаны құру, технологияны пайдалану арқылы математиканы
жетік меңгеру.
Мектепке дейінгі ұйым педагогтары балалармен жұмыс жасау барысында ақпараттық коммуникациялық
технологияларды қолдану негізгі жетістік екенін көрсете бастады. Балабақшадағы ақпараттық
коммуникациялық технологиялар – заманауи мектепке дейінгі тәрбиелеудің өзекті мәселесі. Ғылымитехникалық ілгерілеу барысында білім беру үдерісін ұйымдастыру мен мазмұнына жаңа талаптарды ұсынады.
Мектепке дейінгі ұйымдарда математика сабағында ақпараттық коммуникациялық технология құралдарын
қолданудағы мақсаты – баланың пәнге деген танымдық қызығушылығын қалыптастыру. Балада танымдық
қызығушылықтың болуы олардың ұйымдастырылған оқу іс-әрекеттерге белсенді, білімінің сапалы болуына,
жағымды мінез құлықтарын қалыптастыруға мүмкіндік береді.
Заман талаптарына сай мектепке дейінгі ұйымдарда АКТ оқыту процесінде кеңінен пайдаланады. Түрлі
танымдық салаларына арнаулы компьютерлік бағдарламалар құрылуда. Баланың жас ерекшелігіне және
пайдаланатын компьютерлік бағдарламаларға сай интерактивті тақта ойындағы баланың оппоненті,
бағдарлаушы (әңгімелеуші), жаттықтырушы, емтихан қабылдаушы болуы мүмкін. Оқытуда балалардың түрлі
психикалық функцияларын дамытуға арналған пайдаланатын компьютерлік құралдар бар: олар көру, есту
арқылы қабылдау, зейін, есте сақтау, логикалық ойлау т.б.
Қоғамда болып жатқан әлеуметтік-экономикалық өзгерістер мен еліміздің білім беру саласының әлемдік
білім кеңістігіне өтуі білім беру саласында, соның ішінде мектепке дейінгі тәрбиелеу мен оқытуға уақыт
талабына сай өзгерістер енгізуді талап етіп отыр. Мектеп жасына дейінгі балаларды дамыту мәселесі
мемлекеттік саясаттың ажырамас бөлігі болып отыр. Сондықтан мектепке дейінгі жастағы балаларды тәрбиелеу
мен оқытудың негізгі мақсаты – баланың жеке басының қалыптасуы мен математикалық сауаттылықты дамыту
болып отыр. Жаңа заман баласы ертеңгі еліміздің болашағы. Жаңа заман баласын қалыптастырып, тілін
жетілдіру үшін, тұлғаның ішкі дүниесі мен оның қыр сырын анықтап, мүмкіншіліктері мен қабілетінің дамуына
жағдай туғызу қажет.
Әрине, ол үшін мектепке дейінгі ұйымдарда балалардың жеке басының қалыптасуы мен дамуында
педагогтардың ақпараттық технологияларды қолдана білу сауаттылығына да байланысты. Сонымен қатар,
мектепке дейінгі ұйымдарда инновациялық білім беру құралдарын қолданудың да маңызы зор. Инновациялық
білім беру құралдарына: аудио, видео, құралдар, компьютер, интерактивті тақта, интернеттың Мемлекеттік
бағдарламасында балаларды мектепке дейінгі сапалы тәрбие мен оқытуға толық қамтуды, мектепке дайындау
үшін оларды мектепке дейінгі тәрбие мен оқытудың әр түрлі бағдарламаларына тең қатынас құруын, мектепке
дейінгі тәрбие мен оқытудың мазмұнын жаңартуды қамтамасыз ету міндеті қойылған.
Білім беру саласында озық технологиялардың енуі тәрбиешінің ойлану стилін, оқыту әдістемесін өзгертеді.
Оқу іс-әрекетінде жаңа технологияларды тиімді пайдалану тәрбиеленушілердің қызығушылығын арттырады,
қоршаған ортаны танымдық зерттеу барысында дидактикалық мақсаттар іс жүзінде асырылады.
Педагогикалық ізденіс барысында тәрбиелеу мен оқытуда жаңа әдістемелерді қолдануды оқу – үрдісіне
енгізудің маңызы ерекше. Педагогтерге жаңа тақырыпты түсіндіру барысында мысалдарды көрсете отырып,
интерактивті тақтаның көмегімен жұмыс істеуді, сұрақтарға жауап беруді ұсынамын. Оқытудың осындай
әдісінде балалар білімін шыңдай түседі.
Білім беру жүйесінің барлық саласында жаңа технологияны жоспарлы түрде енгізіп, жүйелік интегралды
өткізу немесе қамтамасыз ету қажеттілігі туындап отыр. Қазіргі замандағы технология әрбір тұлғаның білім алу
үдесінде шығармашылық қабілетін дамытуға айқын мүмкіндіктер беріледі.
Математика сабағын өткізу барысында интерактивті тақтаның мүмкіндіктері баланы оқытуда бейне және
ойын бағдармаларын тиімді пайдалануға мүмкіндік береді. Жаңа технологияны қолданып, жүйелі сапалы білім
беру үшін де мықты педагог болуымыз керек. Мықты педагог болу үшін көп іздену керек. Ізденістік және
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тынбай еңбек етудің арқасында ғана адам үлкен жетістікке жетеді. Алдындағы тәрбиеленуші балаларда сапалы
білім алып, мектепке дайын болып барады. Мектепке дейінгі мекемедегі тәрбиеленушілер ойын баласы
болғандықтан, ойын арқылы өткізілген сабақтарды қызыға тыңдайды және тез ұғады. Бала өз ойын ашық
жеткізе білу керек, әр баламен жеке жұмыс жасай білу керек. Тез, орташа, баяу қабылдайдын балалар болады.
Мұндай балалармен жұмыс жасағанда жаңа технологияны қолдану қажет. Сабақты тартымды өткізу үшін әр
сабақты тартымды етіп, түрлендіріп отыру керек.
Ол үшін білім технологиямен шектеліп қана қоймай, әр түрлі технологияның элементтерін пайдалану қажет.
Өз жұмысында компьютерлік технологияларды қолдану педагогке көмектеседі: - енжар тыңдаушыларды
белсенді болуға тартады; - оқыту қызметінің одан да көрнекі әрі жедел болуына; - балалардың ақпараттық
мәдениетін қалыптастыруға; - танымдық қызығушылық белсенділігін арттыруға; - тәрбиешінің өзін тәртіпке
шақырып, оның жұмысқа деген қызығушылығын арттырады, ойлау процесін жеделдетеді.
Бүгінгі күні АКТ:
• ақпараттарды экранда ойын түрінде көрсетеді, бұл балалардың жоғары қызығушылығын туғызады,
өйткені ол мектепке дейінгі жастағылардың негізгі қызметі – ойынға жауап береді;
• мектепке дейінгі жастағы балалардың ойлау қабілетіне сәйкес материалды көрнекті, түсінікті етіп
қолжетімді түрде ұсынады;
• материалды көп мөлшерде жүктемей, қозғалысымен, дауысымен және мультипликациясымен
балалардың назарын өзіне аударады;
• мектепке дейінгі жастағы балалардың зерттеушілік қабілеттерін, танымдық белсенділіктерін,
дағдылары мен таланттарын дамытуға мүмкіндік береді.
Құралдардың бірі мультимедиялық оқулықтарды балабақшаларда кеңінен қолдану.
Мультимедиялық оқулықтар балабақшада балаларға арналған таптырмас құрал болып табылады. Өйткені,
балалардың зейіні әр түрлі әдемі түстерге, ойыншықтарға, әдемі суреттерге, әсемдікке әуес болады.
Мультимедиялық электронды оқулықтар бала үшін де, тәрбиеші үшін де күнде дамытылып отыратын анық
түрдегі әдістемелік жүйе болып табылады.
Мектепке дейінгі мекемелерде ақпараттық қатынастық технология құралдарын қолданудыға мақсат –
баланың танымдық қызығушылығын қалыптастыру.
Аталған педагогикалық технологиялар мен инновациялық құралдар балабақшада балалардың жас
ерекшеліктерін ескерген, әр сатыға балалардың қабылдау мүмкіндіктерін ескерген жағдайда ғана пайдалануға
болады. Осыған сәйкес: мектепке дейінгі балалардың оқу іс-әрекеттеріне көрнекілік, ойын технологиясын
кеңінен қолданған жөн.
Пайдаланған әдебиеттер:
• Ә.Иржанова. Жаңа стандарт негізінде бала танымын қалыптастыру. Республикалық
ғылымипедагогикалық журнал «Тәрбие құралы» №5, 2010 жыл. 39-41 б.
• Р.Омарова. 12 жылдық мектепке оқушылардың оқу-танымдық іс-әрекетін ұйымдастыру. Оқу құралы.
Ақтөбе. 2007 ж.
• Сайт бетінен А.З.Сисенованың «Ақпараттық технология-бүгінгі күн талабы» атты мақаласы
• Сайт бетінен Б.Жолмұханова «Ұрпақ тәрбиесі-ұлт болашағы» атты мақаласы
*********
ҚАЗАҚ ТІЛІ ПЕН ӘДЕБИЕТ ПӘНДЕРДІ ОҚЫТУДЫҢ
ТЕХНОЛОГИЯЛАРЫ МЕН ТИІМДІ ӘДІСТЕРІ
Қарағанды қаласы «№21 негізгі мектеп» КММ
Қазақ тілі мен әдебиеті пәнінің мұғалімі
Базарбаева Карлыгаш Еренгайповна
Оқушылар қазақ тілін толық әдеби нормада меңгеріп, еркін білу қажет. Ал ғалымдардың зерттеуінше, бала
жас кезінде тілді қиналмай әрі еркін меңгереді екен. Тілді бастауыш сыныптан бастап үйретуге назар аударуы –
дұрыс талап. Бүлдіршін жаста меңгерілген білімнің іргетасы берік әрі мықты болмақ. Ал осы берік әрі мықты
білімді санаға себелеп, жанға ұялататын, әрине, мұғалім. Оқыту сапасын жақсарту мақсатында тіл үйрету
саласында әлемдік озық тәжірибелерді, жаңа технологиялар мен әдістерді барынша қолдануда. Оқыту
имитативті-репродуктивті, репродуктивті-продуктивті, продуктивті-креативтік тәсілдер арқылы жүзеге
асырылады:
• имитативті-репродуктивті кезеңде оқыту негізінен ойын технологияларын қолдану арқылы
коммуникативті тілдік мысалдарға сүйене отырып іске асырылады: тілдік ойындар (фонетикалық,
грамматикалы, орфографиялық, лексикалық) жұмбақ-ойын.
• репродуктивті-продуктивті кезеңде оқыту интерактивті формада өтеді. Мұнда аудио-визуальды
құралдар негізінде қарым-қатынас жағдаяттары жасалынады, тілдік жаттығулар, бірлескен тілдік және
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қарым-қатынас ойындар, жағдаятты-рөлді ойындар (мини-жағдаяттар, ертегілер мен мультфильм
қойылымдары) өлең, ән жаттау, викториналар мен ертеңгіліктер өткізу.
• продуктивті-креативтік кезеңде өтілген тақырып негізінде тіліндегі қарым-қатынас жоба технологиясы
көмегімен ұйымдастырылады. Мұнда негізгі құзыреттіліктерді қалыптастыру мақсатында пәнаралық
қатынас ауқымды рөл атқарады (мағлұматты, коммуникативтік, мәселелердің шешімін табу құзыреті).
Оқушылардың коммуникативті даму біліктілігін, оқушылардың қызығушылығын ұйымдастыруға мүмкіндік
береді. Түрлі-түсті суреттері мен тақпақ, қысқа өлеңдер шумағы музыкасымен берілген үйретуші
жаттығуларының маңызы ерекше. Мұндай жаттығулар оқушының есте сақтау қабілетін дамыта түседі. Осы
мақсатта фонетикалық, грамматикалық және музыкалық аудио-курс тыңдалып отыруы қажет. Сонымен қатар
тілді оқып үйренуде айтарлықтай қиындықтар тудыратын дыбыстарын дұрыс айту дағдыларын
қалыптастыруды әрдайым жұмыстар жүргізіп отыру тиімді.
Бүлдіршін жастағы оқушылардың тілін дамыту, тыңдап түсінуге үйрету білім-білік дағдыларын
қалыптастыру, сөйлеуге деген қызығушылығын, белсенділігін арттыру мақсатында жүргізілетін жұмыстарға
төмендегідей әдістерді жатқызуға болады:
 Тіл дамыту жолдарын дұрыс ұйымдастыру оқушылардың ойлау қабілетін, мұғалім сабақтың әр
минутын тиімді және дұрыс пайдалағанда оны қандай тиімді жолдармен жүргізуге болады? Сабақты баланың
ойын осы сабаққа аударатындай тиімді әдісті күнделікті сабақ барысында тіл дамыту үшін төмендегідей
тәсілдері берілген:
• сөздік арқылы тіл дамыту;
• мәтінге байланысты тіл дамыту;
• көрнекі құралдар арқылы тіл дамыту;
• үйірмеге және басқа жұмыстарға қатысу арқылы тіл дамыту.
Тіл дамыту жұмыстарының тәсілдері төмендегідей:
• грамматикалық тапсырмаларды түрлендіріп беру;
• мазмұнды суреттермен жұмыс ұйымдастыру;
• оқушыларды топқа бөліп, өзара сөйлестіру;
• белгілі бір тақырыпта берілген әңгімені жалғастыру;
• шағын көріністер даярлату;
• мәтінмен жұмыс жүргізу.
Осы тәсілмен кез келген мәтінді диалогқа айналдыруға болады. Мәтін мен іріктеліп алынған сөздердің
синонимдік, омонимдік, антонимдік сыңарларын мәтін бойынша жүргізілетін жұмыстың басқа түрлері де өте
көп. Мәтін ішінен негізгі ойды білдіретін сөйлемдерді табу. Белгілі бір жоспар бойынша мазмұнын айту. Мәтін
бойынша сурет cалғызу. Мәтін бойынша орындалатын тапсырмалардың амал-тәсілдерін түрлендіріп қолдану.
Ғылым мен техниканың жылдан-жылға жедел қарқынмен дамуына байланысты деңгейлеп оқыту технологиясы,
блокпен оқыту технологиясы, модульдеп оқыту технологиясы арқылы оқыту.
Бастауыш мектептегі сауат ашудың әліппе кезеңін оқытуда ұтымды әдіс-тәсілдерді қолдану – бүгінгі күннің
білім сапасын көтерудің өзекті мәселелерінің бірі. Себебі әдістері дұрыс іріктеп қолданылған сабақ – білім
мазмұнын сапалы меңгертудің негізі. Бастауыш мектеп мұғалімі сауат ашудың әліппе кезеңінде әдістерді орынорнымен қолдана білсе, оқушының білімді игеруі, қазақ тілінің дыбыстары мен әріптерін меңгеруі қарқынды
жүретіні белгілі. Бұл жөнінде ғұлама ғалым А.Байтұрсынұлының: «Жақсы дерлік те, жаман дерлік те бір әдіс
жоқ. Олақтықтың белгісі – бір ғана әдісті болу; шеберліктің белгісі – түрлі әдісті болу; әдісті көп білуге тырысу
керек, оларды өзіне сүйенетін қолғабыс нәрсе есебінде қолдану керек», – деп сабақта әдіс-тәсілдерді дұрыс
қолданудың қаншалықты маңызды екенін ескертеді.
Сауат ашудың әліппе кезеңін оқытуда қолданылатын талдау - жинақтау әдісін қазақ тілін оқыту әдістемесінде
тұңғыш пайдаланып, осы әдістің ұтымды екенін көрсеткен ғалым – А.Байтұрсынұлы. Ол «Ана тілінің әдісі»
атты мақаласында сауат ашу кезеңінде қолдануға тиімді әдістерге жалқылаулы, жалпылаулы, жылқылаулы жалпылаулы әдістерді жатқыза келе, бұл тұрғыда былайша ой қорытады: «1.Кей әдістердің негізі қосу, жинау
болады, ол негізді әдістер жалпылау немесе жиылыңқы әдіс деп аталады. 2. Кей әдістердің негізі талдау, айыру
болады, ол негізді әдістер жалқылау немесе айрыңқы әдіс деп аталады. 3. Кей әдістердің негізінде қосу да,
айыру да болады. Ондай әдістер жалқылаулы - жалпылаулы немесе айрыңқы - жиылыңқы әдіс деп аталады».
Келесі ғалымдар тобы қазақ тілін оқыту әдістемесінде әрбір әдістің қолдану жолдары мен сабақтың қай
уақытында, қандай мақсатта пайдалануға болатыны туралы тұжырымдар мен жаңа пікірлер келтірген.
Ғалымдардың көрсеткен әдістері қазіргі күні оқыту үрдісінде кеңінен қолданылып, осы әдістер негізінде жаңа
әдістердің пайда болуына, дамуына себепші болды.
Әдістерді жіктеу классификациясын: Д.Әлімжанов, Ы.Маманов салыстыру, индукция - дедукция, баяндау,
әңгімелесу, жаттығу, көрнекілік, т.б. әдістері; А.Әбілқаев оқушылардың білім алу кезеңіне қарай – мұғалімнің
сөзі, әңгіме, көрнекілік, жаттығу; оқушылардың қатысу дәрежесі мен сыныбына қарай – актив-пассив,
тапсырманы орындау; оқушылардың жұмыс сипаты мен орнына қарай – бақылау тапсырмалары, жұмысты
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жазбаша орындау, жұмыстың ауызша орындалуы деп әдістерді оқушының білім алу, тапсырманы орындау
жұмыстарына қарай екшеп, саралаған. Ә.Исабаев қазақ тілін педагогикалық жақтан үйрету әдістеріне: қазақ
тілін әдебиет материалдарымен байланыстырып өту, түсініксіз сөздерді үйрету, диалогтық және монологтық
сөйлеуді үйрету, ауызша түсіндіру, ауызша мазмұндау және мәнерлеп оқыту әдістерін; қазақ тілін теориялық
жақтан үйрету әдістеріне: әңгіме, хабарлау, тәжірибе, түсіндіру және кітапты пайдалану әдістерін; қазақ тілін
теориялық - практикалық жақтан үйрету әдістеріне: талдау, тілдік материалдың түрін өзгерту, мазмұндау,
сөйлем құрау, шығарма, көшіру, диктант жаздыру әдістерін; С.Рахметова оқыту әдісіне белгілі бір пәнді оқыту
барысында оқушылардың әрекетін ұйымдастыру деген анықтама бере отырып оларды былай топтайды:
• Балалардың оқу-таным әрекетін ұйымдастыру және оны іске асыру әдістері. Оған сөздік, көрнекілік
және практикалық әдістер (олар қабылдау мен есте сақтауға негізделеді); дедуктивтік әдістер
(логикалық ойлауға негізделеді); өздігінен орындау, мұғалімнің басшылығымен орындайтын әдістер
(қиялға, ерікке негізделеді) жатады.
•
Оқу-таным әрекетіне түрткі (мотивация) жасау, әсер ету әдістері. Бұл топта балалардың қызығу
мүддесін туғызу, зейінін жинақтау және оқуда борыш, жауапкершілік туғызу әдістері қарастырылады.
• Оқу-таным әрекеттерінің тиімділігін тексеру әдістеріне ауызша тексеру, жазбаша тексеру,
лабораториялық-практикалық тексеру және өзін-өзі тексеру әдістері енеді.
Ғалымдардың көрсеткен, жіктеген әдістері белгілі бір сабақтың мақсаты мен міндеттеріне қарай
қолданылғанда ғана тиімді болып саналады. Сондықтан сауат ашу кезеңінде мұғалім әдістерді саралап,
тиімділігін болжап қолданғаны жөн. Қазіргі кезеңде оқушының өздігінен ізденуі, шешім шығаруы, өз пікірін
дәлелдей алуы олардың жеке тұлғалық қабілеттерінің дамуына, ең бастысы оқуға, пәнге деген
қызығушылықтарының артуына, тапсырмаларды өз бетінше орындауына, пәнді меңгеруге ынтасының оянуына
игі ықпал ететін әдістер көптеп кездеседі. Бұл әдістер оқушының білімді сапалы меңгеруіне, дыбыстардың
өзіндік ерекшеліктерін тануына, шығармашылық қабілеттерінің дамуына игі әсер етеді. Мысалы,
грамматикалық талдау бойынша, модельдеуді меңгеру, текспен жұмыс істеу барысындағы талдау, логикалық
ойлауды дамыту бойынша.
Танымдық белсенділігін арттыруға арналған әдістер, деп шығармашылық сипаттағы тапсырмалар жүйесін
орындау әдістерін белгілесе, бастауыш мектепте сауат ашудың әліппе кезеңін оқытуда қолданылатын
әдістерге қатысты бірнеше зерттеу жұмыстарында аналитикалық-синтетикалық әдісі негізінде дыбыстарды
созыңқырап қосу, табиғаттағы дыбыстарға еліктеу, ұқсас сөздерді тапқызу, сөздегі дыбыс, буын санын үдету,
дыбыстарды, сөздерді салыстыру, дыбыстардың орнын ауыстыру арқылы жаңа мағыналы сөз жасату, алақанды
иек астына қою арқылы буын жігін тапқызу, ойын әдістерінің ұтымды екені дәлелденген.
Алайда бұл зерттеулер мектепте қазақ тілін оқыту барысында қолданылатын әдістер оқушылардың
продуктивті ойлауын дамытуға, дамыта оқыту тапсырмаларының мазмұны оқушылардың танымдық
қызығушылығын жетілдіруге, балалардың «жақын даму аймағына» әсер етіп, дамытуға негізделуі керек. Оқыту
жүйесін жетілдіруде дамыта оқытуға негізделген сабақтарда талдау, жинақтау, талдау-жинақтау, жаттығу,
ойын, салыстыру, нақтылау, жалпылау, жұптап оқыту, т.б. әдістер жиі қолданылады.
Пайдаланылған әдебиеттер:

•
•
•
•
•
•

Т.А.Акимова, Т.М.Копжасарова, З.Т.Кашкенова, Г.У.Дарменова «Разминки для тренингов» АОО НИШ
ЦПМ, Астана, 2015
Қ.Әбдезұлы, С.Ч.Тұрсынғалиева «Қазақ әдебиеті әдістемелік нұсқау» «Арман ПВ», 2012
А.Х.Әлімов «Оқытудағы интербелсенді әдіс-тәсілдер» Астана «НЗМ»ДББҰ, 2014
Т.Н.Ермекова, А.А.Қасымбек, Н.О.Абдижаппапрова, А.Б.Бипажанова «Қазақ тілі мұғалім кітабы»
«Арман ПВ», 2016
А.К.Исабекова «Деңгейлік курстарда қолданылатын психологиялық тренингтер жинағы»
Көкшетау,2014
А.Т. Нұржанова «Формирование коммуникативных умений в контексте уровневых программ курсов
повышения квалификации педагогов» АОО НИШ ЦПМ, Астана, 2015
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Маңғыстау облысы, Маңғыстау ауданы, Шетпе селосы
Алшын Меңдалыұлы атындағы орта мектептің
қазақ тілі мен әдебиеті пәні мұғалімі Мусабаева Айган
Пәні: Қазақ тілі
Оқу бағдарламасының
бөлімі
Оқу бағдарламасының
бөлімшесі
ҰМЖ бөлімі
Сабақтың тақырыбы
Осы
сабақ
арқылы
жүзеге
асатын
оқу
мақсаттары
Сабақ мақсаттары

Бағалау критерийлері
Ойлау дағдыларының
деңгейлері
Тілдік мақсат

Құндылықтарға баулу

Сыныбы: 9
Мерзімі:
1.Тыңдалым және айтылым
4.Әдеби тіл нормасы
4.Негізгі ойды анықтау
3.Лексикалық норма
1-тоқсан
2-бөлім Жаһандану мәселелері. Стилистика
Т/А. Жаhандану дәуірі мен ана тілі
ӘТН. Қазақ әдеби стилінің түрлері
Т/А 9.1.4.1. Мәтін мақсаты арқылы негізгі ойды анықтау
ӘТН 9.4.3.1. Стильдік ерекшеліктерге сай тілдік бірліктерді дұрыс қолдана білу.
Барлық оқушы орындай алады: мәтін мақсаты арқылы негізгі ойды анықтап,
стильді ажыратады
Көпшілігі орындай алады: мәтін мақсаты арқылы негізгі ойды анықтап,
мәтіннің стильдік ерекшеліктерін табады
Кейбірі орындай алады:мәтіннің негізгі ойын өмірмен байланысын анықтап,
стильдік ерекшеліктерге сай тілдік бірліктерді дұрыс қолдана біледі
Мәтіннің
мақсаты
арқылы
негізгі
ойды
анықтайды
- Стильдік ерекшеліктерге сай тілдік ерекшеліктерді дұрыс қолданады
Жоғары деңгей
Оқушылар орындай алады: Т/А дағдыларын қалыптастырамын
Пәнге қатысты сөздік қор мен терминдер: жаһандану, дәуір, әлемдік деңгей.
Диалог құруға/шығарма жазуға арналған пайдалы тіркестер:әлемдік
Талқылауға арналған сұрақтар: Жаһанданумен байланысты қандай терминдер
пайда болды?
Жаһандану дәуіріне апарар негізгі себептер қандай?
Елді жаһандық тұрғыдан дамыту үшін неден бастау керек?
Оқушылар бойында ұлттық қауіпсіздік және еліміздің бүкіләлемдік, өңірлік
мәселелерді
шешуге
жаһандық
тұрғыдан
қалыптасуы
мақсатында
ынтымақтастық және ашықтық құндылықтары дәріптеледі

Пәнаралық байланыс

Еліміздің бүкіләлемдік деңгейге шығуы және жаһандық тұрғыдан қалыптасуы
үшін экономика пәнімен байланыстыру тиімді

Тақырып
бойынша
алдыңғы білім

Жаһандану термині, жаһандану дәуірі туралы меңгерген алдыңғы білімдері
қолданылады.
Жоспар
Жоспарланған жаттығу түрлері
Ресурстар
1-тапсырма.
Тыңдалым алды.

«Жаһандану» сөзін қалай түсінесің?

«Үш тілді меңгеру , білу – жаһанданған әлемге
жолдама деген сөз» деген Елбасының сөзін қалай түсінесіздер?
Жаңа сөздер: ғаламдық құбылыс, экономикалық жүйе, түркі
түбірлі топонимдер
Кері байланыс: «Екі жұлдыз, бір тілек» әдісімен ауызша
жүргізіледі
Дескриптор.
Тыңдалым алды сұрақтарына жауап береді;
Тыңдалым мәтіндегі айтылған ойға өз көзқарасын білдіреді;
Сыни тұрғыдан баға беріп айтады;

Жоспарланған уақыт
4 минут
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Сабақтың ортасы
6 минут

Сергіту сәті
2 минут

5 минут

Сабақтың соңы
3 минут
Рефлексия

1.Тыңдалым тапсырмасы.
13.
Бейнекөрсетілімнен не байқадыңыз?
14.
Қай елдер туралы айтылды?
2.Тыңдалым тапсырмасы.
1. Жапонияда қай жылдан бастап жаһандық өзгерістер бола
бастады?
2. Жаһандық дамыған елдер туралы не айтылды?
3.Қазақстан жаһандық дамыған елдер арасында нешінші орын
алды?
4.Сауда-саттық қалай жеңілдей түсті?
5. Трансұлттық корпоррациялар қай елдерде шоғырланған?
6. Жаһанданудың оң және теріс жақтарын атаңыздар
Кері байланыс: «Екі жұлдыз, бір тілек» әдісімен ауызша
жүргізіледі
Дескриптор
-Бейнероликтің
мағынасын
ашады
-сабақпен
қандай
байланысы
барын
айтады
-жаһандану ұғымын түсінеді
«Біздің топтың жүрегі»
Тыңдалымнан кейінгі тапсырма.
9.
Ата кәсіп дегеніміз не?
10.
Ата кәсібін жалғастырып жатқан қандай тұлғаларды
білесіз?
11.
«Кәсіптік білім – жаһанданудың қозғаушы күші»
дегенді қалай түсінесің?
Тапсырма
Берілген мәтіннен төмендегі кесте бойынша мәтіннің мақсаты
арқылы негізгі ойды анықтап, қай стильде жазылғанын
табыңыз
Мәтін мақсатын Стилдік ерекшелігін
Негізгі ойды
анықта
тап
анықта

Дескриптор
-мәтін мақсатын анықтайды
-негізгі ойды табады
-стилін ажыратады
Кері байланыс: «Екі жұлдыз, бір тілек» әдісімен ауызша
жүргізіледі. «Бес саусақ» әдісі

Бейнеролик

Мәтін

«Арман ПВ
баспасы»
Қазақ тілі
оқулығы

Қосымша ақпарат
Саралау – оқушыға мейлінше Бағалау
–
оқушы Пәнаралық байланыс – Денсаулық
қолдау
көрсетуді
қалай білімін тексеруді қалай және қауіпсіздік, АКТ- мен байланыс.
жоспарлайсыз?
Қабілетті жоспарлайсыз?
Құндылықтармен байланыс (тәрбие
оқушыға тапсырманы қалай Қалыптастырушы
элементі)
түрлендіресіз?
бағалауды орындатуда: Бұл сабақ еліміздің бүкіләлемдік деңгейге
Білім алушылардың қажеттілігін Білім алушыларға кері шығуы
және
жаһандық
тұрғыдан
қанағаттандыруда
«Тапсырма байланысты «Екі жұлдыз, қалыптасуы үшін экономика пәнімен
бойынша саралау» әдісі алынды. бір тілек» әдісі арқылы тығыз
байланысты.
Яғни білім алушылар бір оқу тапсырмада ұнаған екі Денсаулық және қауіпсіздік шараларын
мақсатына қол жеткізу үшін түрлі нәрсе және жақсартуды ескере отырып, «Біздің топтың жүрегі»
жолмен
бір
тапсырманы қажет ететін бір тілекті атты сергіту сәтін жүргіздім. Мақсатым
орындайды. Бұл әдісті қолданғанда ауызша жүргіземін.
білім алушылар арасында жанашырлық
мәтін мақсаты арқылы негізгі ойды
сезімін,
сенімділігін
дамыту,
топ
анықтау үшін тапсырма бойынша
ынтымақтастығын жетілдіру.
сараланады.
Рефлексия
Сабақтың мақсаты мен оқу мақсаттары орындалды.
Сабақтың мақсаты мен оқу
Бүгін білім алушылар мәтін мақсаты арқылы негізгі ойды анықтап, стильді
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міндеттері орындалды ма?
Бүгінгі оқушылар нені
үйренді?
Сабақ қалай өтті, қандай
деңгейде өтті?
Жоспарланған саралау жақсы
іске асты ма?
(тапсырмалар сәйкес болды
ма)
Уақытты қалай
пайдаландым?
Жоспарыма қандай өзгеріс
енгіздім және неге?
Кері байланыс

ажыратады, мәтіннің стильдік ерекшеліктеріне сай тілдік бірліктерді дұрыс
қолдануды үйренеді.
Сабақта жоспарланған «Тапсырма бойынша саралау» тиімді жүзеге асты.
Тапсырмалар білім алушылардың жас ерекшелігіне, қызығушылықтарына
қажеттілігіне, деңгейіне сай болады.
Уақытты тиімді пайдалана білдім. Барлық тапсырмалар толық орындалды.
Жоспарыма өзгеріс енгізбедім. Мақсат СМАРТ-қа негізделгендіктен, сабақ
мақсатым нақты, білім алушыға қолжетімді, тапсырмалар шынайы,
дескрипторлар нақты, өлшенген, уақыты шектеулі болды.
Кері байланысы арқылы
ҚМЖ жоспарын құру, тапсырмаларды дайындау,
әр тапсырмадан кейін міндетті түрде кері байланыс беруге дағдыландым.
Сабақ мақсатына жету барысында білім алушылардың қажеттілігін
қанағаттандыру сабаққа деген қызығушылығын оятатын түрлі әдістәсілдерді пайдалануға бағыт алдым.

Қызылорда қаласы «№5 көру қабілеті бұзылған балалардың арнайы (түзету)
мектеп-интернаты» коммуналдық мемлекеттік мекемесі
тәрбиеші Тоғызбаева Рабат Қайырбекқызы
Күні: 03.10.2019ж Сыныбы: 0-9
Тақырыбы: Табиғат аясында
Мақсаты: «Табиғат» туралы түсінік беріп, табиғатқа қамқорлық жасау туралы түсініктерін кеңейту.Балаларды
табиғатты аялауға баулу,экологиялық тәрбие беру.
Түрі: танымдық сабақ
Әдісі: әңгімелеу, түсіндіру, сұрақ-жауап.
Көрнекілігі: гүлдер, суреттер, табиғат туралы нақыл сөздер.
Түзету жұмысы: көз жаттығулары.
Барысы:
I.Ұйымдастыру кезеңі. Оқушылармен амандасу. Назарларын сабаққа аудару.
Шаттық шеңбері.
Қол ұстасып бәріміз.
Жылылықты сезейік,
Шуақ шашқан күндей боп,
Күлімсіреп жүрейік.
«Ой қозғау»
Табиғат дегеніміз не?
1.Тіршілік атаулының бар арманы –ауа.
2.Тіршілік көзі –су.
3. Табиғат байлығы – өсімдіктер.
4.Орман сәні –құстар.
5.Табиғаттың сұлу мүсіні –хайуанаттар.Табиғат - адамзаттың, жалпы тіршілік атаулының ежелден өмір сүріп
келе жатқан ортасы, алтын бесігі. Табиғат-сұлулықтың таусылмас көзі.
Экология деген не? (оқушылар пікірін тыңдау)
Экология - «эйкос» - үй, «логос» - білім - қоршаған орта туралы білім деген сөзді білдіреді. «Экология - тірі
организмдердің бір - бірімен қарым - қатынасын қоршаған ортамен байланыстырып зерттейтін ғылым.
Эколог маман деген кім?
Эколог адамның өмірімен денсаулығын, қоршаған ортаны қорғауға ондағы құстар, өсімдіктер, жануарлар және
адамдар өмірін қорғайтын, ауа мен судың ластанбауына көмектесіп, қорғайды.
III.Негізгі бөлім.
Сұрақ – жауап? Табиғатқа нелер жатады?(Су, ауа, күн, өсімдіктер, жануарлар, құстар, балықтар жатады)
Табиғат нешеге бөлінеді?(Табиғат екіге бөлінеді: тірі табиғат және өлі табиғат)
Тірі табиғатқа: Балықтар, құстар, жануарлар, өсімдіктер, жәндіктер жатады.
Өлі табиғатқа: Су, ауа, күн, ай, тау, аспан жатады.
Жұмбақ шешу.
1)Таң атқанда қауызын ашады,
Кеш батқанда қауызын жабады. (Гүл)
2)Таңмен көзін ашады,
Әлемге нұрын шашады. (Күн)
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3)Тауда өсер ,таста өсер,
Көктем менен жазда өсер.
Қыста өшер. (Шөп)
4)Көктемде көгереді,
Жазда ырысқа бөленеді.
Күзде пісіп марқаяды,
Қыста бірден қартаяды. (Жер)
Жердің тіршілік үшін қандай пайдасы бар?
Табиғаттың басты байлығы – жер. Жер –біздің қазынамыз, байлығымыз.
Жер біздің алтын бесігіміз. Анамызды қалай жақсы көрсек, табиаттымызды да, сүйе білуіміз керек.
Халық батыры Бауыржан Момышұлы «Сұлулық дегеннің тамыры табиғат » деген. Сұлулық деген табиғаттың
көркі. Мысалы: гүл қандай ?, аңдарымыз ше? , ағаштарымыз ше? құстарымыз ше? Осылардың барлығы
табиғаттың сұлулығын білдіреді.
Тыйым сөздер: «Бұлақты былғама» , «көкті жұлма», «ағашты сындырма», «аршаны аралама», «суға түкірме»,
«суды лайлама», «құмырсқаның илеуін бұзба» , «аққуды атпа», «қүстың ұясын бұзба» т.б
Мақал – мәтелдер, нақыл сөздер: «Судың да сұрауы бар» , «Өзен жағалағанның өзегі талмас» , «Бақ
өсіргеннің бағы жанады», «Тоғайды тұяқ тоздырады».
Ойын. «Мен табиғаттан не үйрендім?» Балалар, мына «табиғат бөлшектері» көрсетілген суреттерге қарап,
олардан не үйренетінімізді айтайық. (Күн, құс, көбелек, су, жер суреттері.)

-Мен күннен мейірімділікті үйрендім.
-Мен құстардан ән салуды үйрендім.
-Мен көбелектен әдемілікті көріп,үйрендім.
-Мен жерден төзімділікті үйрендім.
-Мен судан тазалықты үйрендім.
IV.Сергіту сәті.
Өзен болып гүрілдейміз,
Теңіз болып толқимыз.
Бұлақ болып бұрқылдаймыз.
Ешқашанда сарқылмаймыз.
V.Қорытынды. Бізді қоршап тұрғанның бәрі керемет жаратылыс, табиғатты танып білдік. Табиғаттың бар
тіршілік иелеріне берері мол. Ең бастысы-Табиғат-Ана бізге күш- қуат пен денсаулық беретінін білдік.Табиғат
бізді мейірімділікке, төзімділікке, үйлесімділікке үйрететініне көзіміз жетті.
Адамзаттың табиғатсыз күні
жоқ,
Мұны айтуға табиғаттың тілі жоқ. Ендеше, табиғатты күтіп, аялай білейік. Табиғат –адамның ежелден тіршілік
етіп, өмір сүріп келген ортасы және мәңгілік мекен ете беретін алтын бесігі.
*******

69

----- «БІЛІМ ЖОЛЫ НҰРЛЫ ЖОЛ» Республикалық журнал – Қараша айы 2019 жыл | № 02 (02) ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Алматы облысы, Қапшағай қаласы, Шеңгелді ауылы
Қадырғали Жалайыр атындағы № 6 орта мектебінің
орыс тілі мен әдебиеті мұғалімі Ережепова Данагүл Ғаниқызы
Предмет: русский
язык и литература
Дата:
Класс: 6
Раздел: «Климат
:погода и времена
года».

Школа: сш №6 имени К.Жалайыр

Тема урока:
Цели
обучения,которые
достигаются на
данномуроке:

Виды глагола
Урок 30
6.С1. понимать основную информацию сообщения продолжительностью до 2-4 минут,
определяя ключевые слова;
6.Г3. соблюдать лексические нормы, связанные с выбором соответствующих слов,
избегая повторов;
6.Ч1. понимать основную информацию, определяя тему, цель или назначение текста;
6.П6. правильно писать безударные глагольные окончания;
Все учащиеся будут:
Понимать основную информацию, определять
тему,знают что такое глагол,виды глагола .

Цели урока:

Ф.И.О. учителя:
Количество
присутствующих:

Ережепова Д.Г.
Количество
отсутствующих:

Большинство учащихся смогут:

Языковая цель:

Критерии
оценивания

Привитие
ценностей
Межпредметные
связи
Навыки
использования
ИКТ
Предыдущее
обучение

Последовательно передать содержание текста,
различать глаголы по видам.
Некоторые учащиеся смогут:
Составить текст с использованием
глаголовсовершенного и несовершенного
вида,избегая повторов слов.
Учащиеся смогут понимать и использовать:
Конкретно-предметную лексику и терминологию:
климатические зоны, аномальных погодных явлений.
Набор фраз для диалога и письма:
Я думаю, что…, я согласен…, я не согласен…
Ключевые слова и
Предметная лексика, терминология:
фразы:метеостанция,циклон,разр Глагол, совершенный и несовершенный вид.
ушительный ветер.
Полезные фразы для
По моему мнению...
диалога/письма:
Мне кажется...
Я думаю...
Вопросы для обсуждения:
Что такое разрушительный ветер?
Чем занимаются в метеостанции?
Назовите виды глагола?
- понимает основную информацию, определяя тему, знает, что такое глагол, виды
глагола;
- передает последовательно содержание текста, различает глаголы по видам;
- составляет текст с использованием глаголов совершенного и несовершенного вида,
избегая повторов слов;
Реализации идеи «Мәңгілік Ел»:(7)«Мәңгілік Ел»- национальная безопасность и
глобальное участие нашей страны в решении общемировых и региональных проблем.
казахский язык и естествознание, английский язык
навыки использования интерактивной доски, навыки работы с презентацией.
учащиеся знают,что глагол- самостоятельная часть речи,инфинитив, времена глагола.
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План
Планируемое
время:
Начало- побуждение.
1 мин.

1 мин.

5 мин.

Середина – осмысление

Запланированная деятельность
1 Организационный момент
Психологический настрой
Ну-ка, Проверь дружок
Ты готов начать урок
Всё ль на месте?
Всё ль в порядке?
Ручки, книжки и тетрадки?
Все ли правильно сидят?
Все ль внимательно глядят?
2. Объединение в 3 группы по временам глагола«Мозговой штурм» на столе
лежат карточки с глаголами настоящего, прошедшего, будущего времени.
Светило – светит - будет светить
Грело – греет - будет греть
Сияло – сияет – будет сеять
Дул – дует – будет дуть
Шел – идет – будет идти
Название групп:
1.Настоящее время
2.Прошедщее время
3.Будущее время
Дескриптор
-определяет морфологические признаки глагола: время глаголов.
ФО – словесная похвала
3. Актуализация знаний по пословицам
Капуста … воду да хорошую погоду (любит)
Журавль …. и тепло принес (прилетел)
Без труда не …… и рыбки из пруда (вытащишь)
Поспешишь- людей …..(насмешишь)
-Ребята, какие слова мы подбирали, чтобы получилась пословица?
Скажите, на какие вопросы отвечают эти глаголы?
- Сравните глаголы, чем они отличаются?
Любит – полюбит
Летел – прилетел
Тащит – вытащишь
Смешит – насмешишь
1.ИР. Метод «Инсерт»
Задание: прочитайте правила и заполните таблицу
+
Глаголы бывают совершенного и
несовершенного вид
Глаголы совершенного вида отвечают на вопрос
что делать?
Глаголы несовершенного вида отвечает на
вопрос что сделать?
Глаголы совершенного вида указывают на конец
действия
Глаголы несовершенного вида указывают на
результат
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Дескриптор:
-различает глаголы совершенного вида от глаголов несовершенного вида;
ФО–«Смайлики»
2.ГР. Метод «Т- схема »
Задание: к данным глаголам подобрать видовую пару и заполнить Т- схему,
определить, каким способом образовались видовые пары глагола.
Образец: полить – поливать (суффиксальным способом); разливать,
проиграть, сдавать,купить, отвечать, включать, замечать,
обижаться,улыбнуться.
Глагол несовершенного вида
Глагол совершенного вида
Поливать
Полить
Дескриптор: -различают вид глагола;определяют способы образования
видовой пары;ФО - «Две звезды одно пожелание»
3. ГР. Метод «Один кружок»Задание:Прочитайте текст.Заполните
графический органайзер «Один кружок» используя виды глаголов,
опираясь на текст «Что такое циклон?» и на картинки.
Дескриптор:
-находят глаголы в тексте ;
-определяет вид глагола и размещает их в органайзере;
ФО – взаимооценивание «Светофор»
4.ПР.«Верно -неверно»
1.Глаголы совершенного вида отвечают на вопросы что сделать ?
2.Глаголы несовершенного вида отвечают на вопрос что делать ?
3.Глагол прыгнуть - несовершенного вида.
4.Глагол крикнуть – совершенного вида.
5.Глагол улыбаться - совершенного вида.
Дескриптор:
-определяет верность и неверность утверждения.
ФО- взаимооценивание «Плюс и минус»
Конец – рефлексия
Домашнее задание:

Выполнение упр. 7 стр.149«Исправь ошибки Алибека!»

Дополнительная информация
Дифференциация.
Оценивание .
Каким образом Вы планируете оказать больше
Как Вы планируете проверить уровень усвоения
поддержки?
материала учащимися?
Какие задачи Вы планируете поставить перед более
способными учащимися?
ФО виде сайликов, «Две звезды одно пожелание»,
Дифференциация по формату данного урока
словесное похвала, взаимооценивание «Светофор»,
предусматривается в целях урока, заданиях при
взаимооценивание
групповой работе, языковой поддержке,
домашнем задании. Более способные учащиеся
составляют текст с использованием глаголов
совершенного и несовершенного вида,избегая
повторов слов.
Использованная литература:
1.Образовательная программа курсов повышения квалификации педагогических кадров по предмету «Русский
язык и литература» в школах с казахским языком обучения РУКОВОДСТВО ДЛЯ УЧИТЕЛЯ Центр
педагогического мастерства АОО «Назарбаев Интеллектуальные школы»,
2017г..
2.Типовая учебная программа по учебному предмету «Русский язык и литература» для 5-9 классов уровня
основного среднего образования
(с нерусским языком обучения) по обновленному содержанию
3.Учебник Русский язык и литература,6 класс, Атамура,2018г
4.Сборник по ФО 6 класс
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АЛТЫН КҮЗ
МКҚК Теңге бөбекжай бақшасы №3 «Құлыншақ» ортаңғы
тобының тәрбиешісі Жайлыбаева З.
Жүргізуші: Келді міне алтын күз
Жүргізуші: Ал, балалар, балалар,
Сары шашты жарқын күз
Енді бері қараңдар!
Мол өнімді ісімен
Бізге қонақ келмекші,
Таңдандырып халқын күз!
Сендерді бір көрмекші.
Сәлеметсіздерме, қадірлі қонақтар! Бүгінгі берекелі де
Әуелі жұмбақ жасырам,
ырысты алтын күз құрметіне арналған мерекемізді
Қулығымды асырам.
бастаймыз. №3 «Құлыншақ» ортаңғы тобының
Таба алсаңдар шешімін,
бүлдіршіндерін қарсы-алайық!!!
Қонағымды ортаға шақырам.
Жүргізуші: Тілегім аман болсын ел іргесі,
Жұмбақ: Жиын – терін болатын,
Алтын күз қайта келді берекесі.
Қамбаға астық толатын.
Молшылықтың жаршысы бола білді,
Қызыл қырман ойнайтын,
Алтын күз ырыс, береке, бірлік ала келді!
Қай мезгіл деп ойлайсың?
– деп отыра тақпақтарға кезек берейік.
Балалардың жауабы: Күз мезгілі.
Әли: Берекесін сыйлауға
Жүргізуші: Өте жақсы. Ендеше, уәде еткенімдей
Өлкемізге күз келді
ортаға қонағымызды – Алтын күзді
Жемістерін жинауға
шақырайық!!!
Шақырады біздерді.
Алтын күз: Сәлеметсіңдер ме, балалар, қонақтар!
Бекен: Өнім үйіп тастадық
Мен – алтын күзбін!
Оқуды да бастадық
Жайдары, жарқын жүзбін,
Берекелі алтын күз
Қонаққа келдім сендерге,
Ашық болсын аспаның
Сәбіз, картоп, тәтті алма!
Димаш: Сарғайды тоғай
Оған достым таң қалма!
Сап сары маңай
Жапырақ та сиқырлы!
Соңғы әнін айтып
Ойын ойнар түр – түрлі!
Құс кетті қайтып
Жүргізуші: Рахмет, саған Алтын күз! Қабыл алдық сыйды біз! Отырыңыз жайғасып! Күз мезгіліне
ризашылығымызды білдіріп «Күз бояу» әнін орындайық.
Хор: «Күз бояу» әні.
Жүргізуші: Жарайсыңдар, енді балалар Алтын күзге, күз туралы тақпақтарымызды айтып берейік.
Бердібек: Жетті желмен алтын күз
Жеміс жинау салтымыз
Жиып теріп болған соң
Той жасайды халқымыз
Кәусар: Жапырақ ұшты,
Суықта түсті
Сонда да бізге.
Қызық көп күзде
Арман: Сарғайды тоғай
Сап сары маңай
Соңғы әнін айтып
Құс кетті қайтып
Жүргізуші: Ән салыңдар күліңдер
Жайнап гүлдей жүріңдер
Күздің тойын тойлайық
Би билейік ойнайық – деп қыздарымыздың орындауында биін қарсы алайық.
Би: «Тиін»
Жүргізуші: Күз ханшайымы біздің қыздарымыздың биі ұнады ма?
Алтын күз: Әрине ұнағанда қалай, өздері сондай әдемі билейді екен.
Жүргізуші:
Жемістердің бәріде
ортаға жемістер мен көкеністерді шақырамыз.
Денсаулыққа пайдалы
Жазира (Жуа): Асханадан шықпаймын
Мұны жатқа біліңдер
Атым пияз бұқпаймын
Оларды жақсы көріңдер – дей отырып
Көзден жасты шығарам
73

----- «БІЛІМ ЖОЛЫ НҰРЛЫ ЖОЛ» Республикалық журнал – Қараша айы 2019 жыл | № 02 (02) ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Тұмаудан бірақ сақтаймын
Назерке (Өрік): Дөп дөңгелек сап сары
Алтынбек (Картоп): Картоп біздің атымыз
Ішінде бар дәні
Жер астында жатырмыз
Қызығасың көріп
Бір тамырдан тараған
Менің атым өрік
Ағайынбыз бәріміз
Ждағат (Асқабақ): Бақшада тұр үлкен зат
Аяжан (Алма): Пісіп тұрған алмамын
Оның аты асқабақ
Тамсандырар бал дәмім
Анам айтты еңбектің
Жерге сілкіп түсірме
Басы осыдан басталат
Ісіп кетер маңдайым
Деді бәрі тәтті
Кәмшат (Шие): Мен моншақты шиемін
Еңбегіміз сәтті
Құмарсыңдар білемін
Дәмін татып көріп
Кетіп қалып жүрмесін
Алды б
Тамағыңа сүйегім
әрі бөліп
Жүргізуші: Өте жақсы, ал ендеше балалр, бекер қарап тұрмаңдар. Ертеңгілігімізді ойынмен жалғастырайық.
Ойын: «Қол шатыр кімге тиеді?»
Алтын күз: Жарайсыңдар, балалар!
Жүргізуші: Бүгінгі мерекемізді одан әрі қарай қызықты болу үшін балалар
Би: «Саңырауқұлақтар» биін билеп бермекші.
Алтын күз: Жарайсыздар балалар. Өнерлі екенсіңдер.
Жүргізуші: Кезекті балалардың тақпақтарына берейік.
Саламат: Қоңыр күз шуақты
Шаруаға қолайлы
Біз жақсы көреміз
Жемісі мол айды
Азат: Аспанда қаптаған
Бұл тыным таппаған
Жөңкіліп көшеді
Суық жел еседі
Мәдени: Жапырақтар түседі
Күз келгенін біледі.
Сары, қызыл жапырақ
Желмен бірге билейді.
Алтын күз: Ой жарайсыздар балалар. Бәріңізде тапқыр екенсіңдер. Өнерлі балалар екенсіңдер. Балалар енді
менің кететін уақытым болды. Мені басқада балабақша бүлдіршіндері күтіп отыр. Сау болыңдар. Аман
болыңдар!!!
Жүргізуші: Көңілді өскен баламыз
Шырқатып әнге саламыз
Тойымызға сән берер
Ән де айта аламыз – дей отырып келесі кезекті балалардың орындауында әнге берейік.
Ән: «Жаңбыр»
Ойын: «Көкөністер мен жемістерді ажырату»
Жүргізуші: Ендігі кезекті қыздарымыздың аналары тіккен түрлі бұйымдардан жасалған киім үлгілерін
көрсетпекші. Ендіше «Алтын күз 2019 жылғы» топтамасын ортамызға қарсы алайық.
Жүргізуші: Қандай керемет сән үлгісі. Рахмет!!!
Жүргізуші: Берекелі бақ даулет.
Арта түссін тойланып
Сау болыңыздар балалар
Келгенде күз айналып – дей отырып бүгінгі «Алтын күз» - атты ертеңгілігіміз айқталды. Сіздерді
күз мерекесімен құттықтаймыз. Әр отбасыға бақыт береке тілейміз. Келесі кездескенше сауболыңыздар!!!!
1.Әли: Берекесін сыйлауға
Өлкемізге күз келді
Жемістерін жинауға
Шақырады біздерді.
Димаш: Сарғайды тоғай
Сап сары маңай
Соңғы әнін айтып
Құс кетті қайтып

Бекен: Өнім үйіп тастадық
Оқуды да бастадық
Берекелі алтын күз
Ашық болсын аспаның
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2. Бердібек: Жетті желмен алтын күз
Жеміс жинау салтымыз
Жиып теріп болған соң
Той жасайды халқымыз
Арман: Сарғайды тоғай
Сап сары маңай
Соңғы әнін айтып
Құс кетті қайтып
3. Жазира (Жуа): Асханадан шықпаймын
Атым пияз бұқпаймын
Көзден жасты шығарам
Тұмаудан бірақ сақтаймын

Кәусар: Жапырақ ұшты,
Суықта түсті
Сонда да бізге.
Қызық көп күзде

Алтынбек (Картоп): Картоп біздің атымыз
Жер астында жатырмыз
Бір тамырдан тараған
Ағайынбыз бәріміз

Аяжан (Алма): Пісіп тұрған алмамын
Кәмшат (Шие): Мен моншақты шиемін
Тамсандырар бал дәмім
Құмарсыңдар білемін
Жерге сілкіп түсірме
Кетіп қалып жүрмесін
Ісіп кетер маңдайым
Тамағыңа сүйегім
Назерке (Өрік): Дөп дөңгелек сап сары
Ішінде бар дәні
Қызығасың көріп
Менің атым өрік
Ждағат (Асқабақ): Бақшада тұр үлкен зат
Оның аты асқабақ
Анам айтты еңбектің
Басы осыдан басталат
Деді бәрі тәтті
Еңбегіміз сәтті
Дәмін татып көріп
Алды бәрі бөліп
4. Саламат: Қоңыр күз шуақты
Азат: Аспанда қаптаған
Шаруаға қолайлы
Бұл тыным таппаған
Біз жақсы көреміз
Жөңкіліп көшеді
Жемісі мол айды
Суық жел еседі
Мәдени: Жапырақтар түседі
Күз келгенін біледі.
Сары, қызыл жапырақ
Желмен бірге билейді.
********
Түркістан облысы, Сайрам ауданы №28 «Ақбай» жалпы орта
мектебінің қазақ тілі пәнінің мұғалімі Асилбекова Салима
Бөлім
СЫНЫП: 9 «В»
Тақырыбы
Сабақ негізделген
оқу мақсаттары

Мұғалімнің аты-жөні:Асилбекова Салима
Күні:
Қатысқан оқушылар
Қатыспаған оқушылар саны:
саны:
Ата – бабаның асыл арманы
Т/А.9 .1.3.1 - тыңдалған мәтіннің мазмұнын түсіну, ұсынылған ақпараттан астарлы
ойды анықтау
ӘТН. 9.4.1.1 - тақырып бойынша бас әріппен жазылатын күрделі-құрама атауларды
орфографиялық нормаға сай жазу
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Сабақ нәтижесі:

Бағалау критерийі

Тілдік құзіреттілік
Ресурстар
Әдіс-тәсілдер
Пәнаралық
байланыс
Алдыңғы оқу

Оқушылардың барлығы мынаны орындай алады:
Ауызша тіл мен жазбаш тілдің айырмашылықтары туралы біледі.Сөйлем ішінен
тауып ажырата алады.
Оқушылардың көбісі мынаны орындай алады:
.Сауатты,көркем жазуға үйренеді,тақырыпты басқа тақырыппен салыстыра
алады..
Оқушылардың кейбіреуі мынаны орындай алады:
Оқулықтан тыс берілген қосымша тапсырмалады орындайды, тақырып бойынша
қосымша мәліметтер мен дәлелдер келтіре алады.
Оқушының төменгі жетістігі (ОТЖ): тақырыпқа қатысты берілген қарапайым сөйлеу
үлгілерін оқиды, қайталайды, тыңдаған матералдың мамұнын түсінеді.
Оқушының орташа жетістігі (ООЖ): тыңдалым алындағы сөйлемдерді қолданып,
киім-кешек атауларын атайды, тақы ыпқа қатысты ақпа ат бере алады.
Оқушының жоғарғы жетістігі(ОЖЖ): тақы ыптың мазмұны бойынша қарапайым сұрақтар
құрастырады және оған жауап береді, жаңа заттық, сапалық атауларды қатыстырып
сөйлемдер құрай алады, жаңа киім-кешек сипаттайды.
Ауызекі және жазбаша сөйлеу түрлері
Оқулық, суреттер, топқа бөлуге арналған кеспе қағаздар және әртүрлі заттар, топтық
тапсырмалар, кері байланыс, стикер.
Сұрақ-жауап, әңгімелеу, түсіндіру, ойын, көрнекілік. Рефлексия.
Музыка, қазақ тілі.
7-сыныпта өткен білімді тексеруге арналған тест тапсырмасын орындау

Сабақтың жоспары
Жоспарланған
Сабақ барысы :
уақыт
Басталуы
Ұйымдастыру кезеңі 2 минут
5 минут
Топтарға бөлу.
Тірек сөздер бойынша топқа бөліну.
Оқушыларға сөздер қиындыларын беремін. Әріп қиындыларда бақыт,қуаныш,шаттық
деген сөздер болу керек.
Оқушылар сол сөздер бойынша топтарға бөлінеді.
Психологиялық ахуал қалыптастыру: 3 минут
-Салем достым! (амандасады)
-Сен қалайсың? (иықтарынан қағады)
-Қайда болдың? (құлақтарынан тартады)
-Мен сені сағындым! (қолдарын жүректеріне қояды)
-Сен келдің! (қолдарын жаяды)
-Жақсы болды!(құшақтайды)
Жаңа білім
Білу және түсіну
10 минут
Берілген мәтіндерді балалар оқып алады.
Қызығушылықты ояту.
Мақал – мәтелдердің жалғасын тап:
Ғылым – теңіз, .............(білім – қайық).
Ақыл азбайды, ..............(білім тозбайды).
Оқу – білім азығы, .........(Білім – ырыс қазығы).
Көп оқыған білмейді, ........(Көп тоқыған біледі).
Ілім – бұлақ ...........(білім шырақ).
Ердің атын аты шығарар, .......(Ғалымның атын хаты шығарар).
Тіліңмен жүгірме, ...........(Біліммен жүгір)
Білім арзан, ............(білу қымбат).
Байлықтың кілті - .............(ғылым).
Ғылым дегеніміз не? - Ғылым (араб (ілім); лат. — білім) — жалпы мағынасы: жүйелік
білім мен тәжірибе. Арнайы мағынасы — ғылыми жолмен жинақталған білім жүйесі.
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Ортасы
10 минут

Сергіту сәті
2 мину
Аяқталуы
Сабақты бекіту
10 минут

1. Сөздікпен жұмыс. А) Мұғалім Интерактивті тақтадан
тақырыпқа қатысты жаңа сөздермен таныстырады, аудармаын айтады.
Оларды оқиды, оқушыларға қайталатады
. Терминдермен жұмыс
1.«Джиксо» Мәтінмен жұмыс.
1топ-І бөлік
.2 топ-ІІ бөлік
3топ-ІІІ бөлік
Уақыт белгіленеді 5мин
2-тапсырма .
1 жуан+1 жіңішке сұрақтар құрастыру.
1топ-3 бөлікке
2 топ-1 бөлікке
3 топ- 2 бөлікке
( Әр топ өз қалауы бойынша
«Ұшақ» сұрақпен жібереді)
«Карусель» стратегиясы
1.Жеті атаны не үшін білу керек?
2.Өз ұрпағына жеті атасын үйретудің себебін жаз.
1 себебі-І топ
2 себебі-І топ
3 себебі-І топ
3.Туыстық кестеге неліктен әйелдер есімі жазылмайды?
Түсіндірме сөздіктен мағынасын түсінеді.
Оқушылар сыни тұрғыдан ойлайды, топ мүшелерімен пікір-алмасады, шапшаңдық
қабілеттері байқалады.
Оқушылар берілген тапсырманы топпен орындайды.
Оқушылардың жылдамдақтары мен тез ойлау қабілеттері байқалады.
Оқушылар топпен жұмыс жасай отырып, берілген тапсырманы тез жылдам орындайды.
Бір-бірімен пікір алмасады. Диалогка түседі.
Оқушылар топпен құрастырады.Топтарға сұрақтарын қояды.
Топтар сұрақтарды дәптерге жазады.
«Қызыл гүлім-ай» биі
тапсырма. Мәтінді оқыңыз Отбасы және дәстүр
Бата адамдарды лайықсыз, теріс қылықтардан сақтандырады, ол жастарды, ізгілікті әрі
қайырымды істерге баулиды. Қандай да болсын бір іске кірісерде, дастарқаннан дәм татуға
отырғанда немесе жол жүріп, алыс сапарға аттанарда әркім ақсақалдардан бата алатын
болған. Бата шаңырақ көтеріп, жеке үй-жай болғандарға да беріледі.
Отбасы-әр адамның алтын ұясы. Отбасы ұлттық қалыптастыруда маңызды орын алады.
(«Жаңа толқын» кітабынан)

Бағалау
Бағалау парақшасы Дұрыс жауапқа 5 балл.
5 минут
Рефлексия парағы
Кері байланыс
3 минут
Қосымша ақпарат
Саралау
Сіз қосымша көмек көрсетуді қалай
жоспарлайсыз?
Сіз қабілеті жоғары оқушыларға
тапсырманы
күрделендіруді қалай жоспарлайсыз?
Рефлексия
Сабақ / оқу мақсаттары шынайы ма?
Бүгін оқушылар не білді?
Сыныптағы ахуал қандай болды?
Мен жоспарлаған саралау шаралары
тиімді болды ма?

Бағалау Оқушылардың
үйренгенін тексеруді
қалай жоспарлайсыз?

Пәнаралық байланыс
Қауіпсіздік және еңбекті
қорғау ережелері
АКТ-мен байланыс
Құндылықтардағы
байланыс
Төмендегі бос ұяшыққа сабақ туралы өз
пікіріңізді жазыңыз.
Сол ұяшықтағы Сіздің сабағыңыздың
тақырыбына сәйкес
келетін сұрақтарға жауап беріңіз.
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Мен берілген уақыт ішінде үлгердім бе?
Мен өз жоспарыма қандай түзетулер енгіздім және
неліктен?
Қорытынды бағамдау
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 мен сынып немесе жекелеген оқушылар туралы менің келесі сабағымды
жетілдіруге көмектесетін не білдім?
Маңғыстау облысы, Бейнеу ауданы әкімдігінің «Үстірт орта мектебі» КММ
Қазақ тілі мен әдебиеті пәні мұғалімі Козбекова Нұрбибі
18 қазан
2019 жыл
9-cынып
Қазақ тілі
7-бөлім
Бұқаралық ақпарат
құралдары
Осы сабақ арқылы
жүзеге асатын оқу
мақсаттары
Сабақ мақсаттары

Ойлау
дағдыларының
деңгейі
Бағалау
критерийлері
Тілдік мақсаттар

Құндылықтарға
баулу
Пәнаралық
б:айланыс
Тақырып бойынша
алдынғы білім

Бейнеу ауданы әкімдігінің «Үстірт орта мектебі» КММ
Қазақ тілі мен әдебиеті пәні мұғалімі: Козбекова Нұрбибі
Қатысқандар: 25
Қатыспағандар:
Сабақтың тақырыбы: Газет-журналдардың адам өміріндегі орны

9.2.5.1 Мәтінде көтерілген мәселеге оқырманның қарым-қатынасын анықтауға
арналған талқылау сұрақтарын құрастыру
Оқушылардың барлығы мынаны орындай алады.
Мәтін мазмұнын түсінеді, көтерілген мәселені анықтайды.
Оқушылардың көпшілігі мынаны орындай алады:
Газет-журналдардың адам өміріндегі алатын орны туралы тақырыпқа сай
талқылау сұрақтарын құрастырады.
Кейбір оқушылар мынаны орындай алады:
Көтерілген мәселені өмірмен байланыстырып, өз пікірін білдіреді.
Білу, түсіну, қолдану, талдау, жинақтау
1.
Мәтін мазмұнын түсініп, көтерілген мәселені анықтайды;
2.
Мәтін мазмұны бойынша талқылау сұрақтарын құрастырады.
3.
Мәтінді өмірмен байланыстырып, өз пікірін білдіреді.
Білім алушылар көтерілген мәселені анықтап, талқылау сұрақтарын құрастырады,
өз көзқарасын білдіреді.
Пәнге қатысты сөздер мен сөз тіркестер: ақпараттық технология, саясиәлеуметтік, экономикалық жаңалықтар, т.б.
Сыныптағы диалог/жазылым үшін пайдалы тілдік бірліктер:
Менің сүйікті газетім...,
Егер мен редактор болсам... т.б.
Талқылауға арналған сұрақтар:
Қандай газет-журналдарды білесіңдер?
Қандай гает-журналдарды оқығанды ұнатасыңдар?
Отбасы мүшелері қандай газет-журналдарды оқиды?
Қазіргі ақпараттық технология заманында жастар кітап, газет-журнал оқи ма?
Газет–журнал оқудың қандай пайдасы бар? Қазіргі кезде газет-журнал
оқымаудың басты себебі не деп ойлайсыңдар?
«Мәңгілік Ел» жалпыұлттық идеясы – «Ұлттық қауіпсіздік және еліміздің
бүкіләлемдік, өңірлік мәселелерді шешуге жаһандық тұрғыдан қатысуы.» Кез
келген мәселеге өз ойын еркін жеткізе алатын құзыретті тұлға қалыптастыру.
«Қазақ әдебиеті», «Қазақстан тарихы» пәндері
Баспасөз құралдары (газет-журналдар) туралы біледі, олардың түрлерін ажырата
алады.
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САБАҚ БАРЫСЫ
Сабақтың
жоспарланған кезеңдері
Сабақтың басы
5 минут

Сабақтың ортасы
10 минут

10минут

Сабақтағы жоспарланған іс-әрекеттері
Ұйымдастыру. Психологиялық ахуалды шаттық шеңберінде білім алушылар
өздерінің сүйікті шығармалары немесе оқыған кітаптары туралы айту арқылы
өткізу.
Суретті қима қағаз арқылы топқа бөлу
Қызығушылықты ояту
Жаңа тақырыпты сұрақ-жауап арқылы ашу:
- Отандық қандай газет-журналдарды білесіңдер?
- Қандай гзает-журналдарды оқығанды ұнатасыңдар?
Отбасы мүшелері қандай газет-журналдарды оқиды?
Қазіргі ақпараттық технология заманында жастар кітап, газет-журнал оқи
ма?
- Газет-журнал саласында жұмыс істейтін мамандарды кім деп атайды?
- Газет-журналға өлең, мақала беріп көрдііңіздер ме?
- Газет-журналдарды шартты түрде қалай бөлуге болады?
Сабақ тақырыбы ашылады, оқу мақсаты анықталады
1-тапсырма ТЖ. Үнтаспадан 19-аудиомәтін тыңдатылады.
«Кім не түсінді?» әдісі
1-топ. Мәтінде көтерілген мәселеге сізді көзқарасыңыз?
2-топ. Мәтіндегі негізгі ойды (мәліметті) анықтау;.
3-топ. Термин сөздерді іріктеу және оларды түсіндіру.
Қалыптастырушы бағалау.
«Егемен Қазақстан» газеті – өте жақсы;
«Редактор»суреті – жақсы;
«Баспахана» – қанағаттанарлық.
Дескриптор
- Мәтін бойынша талқылау сұрақтарын құрастыра алады
-. Термин сөздерді таба алады
-Сыни көзқарастарын білдіре алады.
2-тапсырма. Ж. «Желпуіш» әдісі.( А-4 түрлі түсті параққа желпуіш
жасалынып, әрбір бөлігіне талқылау сұрақтарын құру)
Дескриптор
- Маңызды мәліметті анықтай алады;
- Сұрақтарға нақты жауап бере алады.
- Жаңа идеялар жазады
Қалыптастырушы бағалау.
«Егемен Қазақстан» – өте жақсы;
« Тілші » суреті – жақсы;
«Баспахана» суреті – қанағаттанарлық

3-тапсырма. Ж.
Республикалық «Егемен Қазақстан» газетіне «Мен сүйіп оқитын басылым»
туралы мақала жазу.
Дескриптор
-Тақырыпты нақты аша алады
- Грамматикалық сауатты жаза алады
- Өз ойын жүйелі жеткізе біледі
Сабақтың соңы.
Кері байланыс
5 минут
«Білемін,білдім, білгім келеді» әдісі. Білім алушылар сабақ барысында өтілген
тапсырмалар бойынша білгенін, білетінін, білгісі келетіні жөнінде айтады.
Саралау – оқушыға мейлінше қолдау
ҚОСЫМША АҚПАРАТ
Пәнаралық
көрсетуді қалай жоспарлайсыз?
Бағалау – оқушылардың үйренгенін
байланыс.Қазақ
Қабілетті,дарынды білім алушыларға
тексеруді қалай жоспарлайсыз?
әдебиеті мен Қазақстан
тапсырманы қалай түрлендіресіз?Мен
Қалыптастырушы бағалау.
тарихы пәндері.
сабағымды жоспарлау барысында
Қабілетті білім алушыларға «Мен
Қауіпсіздік және
10минут
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сыныптың деңгейіне қарап сабақ
сүйіп оқитын басылым» туралы мақала
еңбекті қорғау
жоспарымды құрамын.Сабақтың
жазу тапсырмасын берер едім. Өйткені
ережелерді АКТ – мен
бағалау критерийлері бойынша білім
барлық оқушылар мақала жаза
байланыс.
алушыларды жеңілден күрделіге қарай
алмайды. Бағалау критерийлерінің
Құндылықтардағы
бағыттаймын.Білім алушыларға «Кім не
ішіне білім алушыларды әртүрлі
байланыс
түсінді?» әдісін қолданамын.Осы әдісті
қалыптастырушы бағалаумен
Білім алушылардың
пайдалана отырып белсенді білім
бағаладым. Сабаққа белсенді қатысқан партада дұрыс
алушыларға қосымша тапсырмалар
білім алушыларды «Егемен Қазақстан» отырылуы ескерілді.
беремін. Жақсы деңгейдегі білім
газетімен бағаладым. Жақсы қатысқан
алушыларға "Семантикалық карта
білім алушыларды «Тілші»
бойынша тапсырмалар беремін.Төмен
суреттерімен бағаладым. Төмен
деңгейлі білім алушыларға «БББ»әдісін
деңгейдегі білім алушыларды
қолданамын.
«Баспахана» суреттерімен бағаладым.
Рефлексия.
Оқу мақсаты барлық білім алушылардың жас ерекшеліктеріне сай
Сабақ/оқу мақсаттары шынайы шынайы болды. Білім алушылар еңбек ету арқылы мақсатқа жетуге
ма?
болатынын біледі. Сынып жасайтын жұмыстар әртүрлі әдіс-тәсілдермен
Бүгін оқушылар не білді?
орындалатындықтан шаттық шеңберінен бастап сабақта сергек отырады.
Сыныптағы ахуал қандай
Жоспарланған саралау шаралары, тақырыпты ашу, талдау, жинақтау
болды?
тапсырмалары тиімді болады. Берілген уақытқа үлгеруге болады. Мен өз
Мен жоспарлаған саралау
жоспарымды басынан аяғына дейін мүлдем басқа әдіс-тәсілдерді алып,
шаралары тиімді болды ма?
өзгеріс енгізе аламын.
Мен берілген уақыт ішінде
үлгердім бе? Мен өз жоспарыма
қандай түзетулер енгіздім және
неліктен?
ҚОРЫТЫНДЫ БАҒАМДАУ
•
Ең жақсы өткен екі нәрсе (оқыту мен оқуға қатысты) «Мақала жазу»тапсырмасы мен
«Желпуіш» әдістері өте жақсы өтті. «Мақала жазу»тапсырмасында бейнефилм көру арқылы баспасөз
құндылықтарын меңгерді.
Қандай екі нәрсе немесе тапсырма сабақтың бұдан да жақсы өтуіне ықпал тигізер еді (оқыту мен
оқуға қатысты)?
1. «Желпуіші» әдісі арқылы түсініп оқылған мәтін алда жасалатын жұмыстарға өте тиімді болады.
2. Егер сабақтың басына, ортасына, соңына «БББ» әдісін қолдансам жақсы өтеді.
Осы сабақтың барысында барлық сынып немесе жекелеген оқушылар жөніндегі келесі сабағыма
қажет мүмкін қандай ақпарат білдім?
Сабақ барысында мен сыныпқа және жекелеген білім алушыларға сыни тұрғадан ойландыратын сұрақтар
бере отырып, белсенді оқытуды жетілдіруге болатынын білдім.Сонымен бірге,қысқа мерзімді жоспар
жасақтауды,оқу мақсаттарының нақты болуын, сабақ мақсаттарын қоюды, бағалау критерийлері,
дескриптор, саралау туралы мәліметтерді үйрендім.
МЕКТЕПТЕРДЕ «ЖАС САРБАЗ» ӘСКЕРИ ПАТРИОТТЫҚ КЛУБТАРЫН
ҚҰРУ АРҚЫЛЫ ОҚУШЫЛАРДЫ ОТАНСҮЙГІШТІККЕ ТӘРБИЕЛЕУ
Түркістан облысы Кентау қаласы № 1 Ы.Алтынсарин атындағы
ектеп-гимназиясының Алғашқы әскери дайындық пәнінің
оқытушы-ұйымдастырушысы Камалов Суръат Пулатович
Қазақстан Республикасы бүгінгі таңда өз тәуелсіздігін алған егеменді ел. Біздер қазіргі ұрпаққа, патриоттық
тәрбие бергені үшін ата бабаларымызға шынайы алғысымызды білдіруіміз керек. Қазақстан Республикасының
тұңғыш Президенті «Қазақстанның болашағы –қоғамның идеялық бірлігінде» - «Біздің тағы бір аса маңызды
идеалогиялық міндетіміз әрбір Қазақстандық азаматты Отан сүйгіштікке тәрбиелеу, әрбір азаматтың өзін-өзі
айқын билеуін қалыптастыру » - деп жазады.
Мектепте оқушылардың Отанға деген саналы сүйіспеншілігі, батылдығын, шыдамдылығын тәрбиелеп,
практикалық дағдыларды қалыптастыруы тиіс. Әр түрлі жастағы оқушыларға әскери патриоттық тәрбие
берудің мазмұнына , мақсатына міндеттеріне тоқтала келе тәрбие критерийлері төмендегі жұмыстарды
қамтиды. Бастауыш сынып оқушыларына өткен тарихынан мағлумат беру, әскери-спорттық ойындар арқылы
әр-түрлі әскери рольдерді орындату, тәртіпке тәрбиелеу. «Жас ұлан» ұйымдарын құрып мүшелікке қабылдау.
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Орта және жоғары
буын оқушыларын
мектепте «Жас сарбаз»
әскери-патриоттық клубтарын
ұйымдастырып, соған мүшелікке қабылдап , халқымыздың әскери және еңбек дәстүрлерін , жер бетінде
болып жатқан әскери жағдайларды дұрыс бағалай білуді ұйрету, дене бітімінің дамуын қамтамасыз ету керек.
Ал практикалық бағытта жастарды әскерде қызмет етуге даярлау, бұл орайда мына іс шараларды жүргізуге
болады: «Жас бүркіт», «Алау», «Айбын» әскери патриоттық ойындарын ұйымдастыру және басқару керек.
«Отанды қорғауға дайын бол!» бағдарламасына норма тапсыру. т.б.
«Жас сарбаз» әскери-патриоттық клубының жарғысы
Жалпы ережелер.
• Әскери патриоттық клуб – дене тәрбиесін және спортты дамытуға, оқушылардың
• бойында жоғары әскери-патриоттық сезімді тәрбиелеуге бағытталған балалардың
• мектептегі ерікті ұйымы болып табылады. Клуб мүшелері – клубтың атын,
• ұранын, жалауын, төсбелгісін таңдайды. Клуб жарғысын мектеп басшысы
• бекітеді.Клуб жұмысына АӘД пәні ұйымдастырушы-оқытушысы жетекшілік
• етеді. Клуб өз жұмысын қалалық білім беру бөлімі, спорт және туризм бөлімі,
• қорғаныс істері жөніндегі бөлімімен тығыз байланыста атқарады.
Клубқа қабылдау шарты.
• Клубқа мүшелікке дене тәрбиесі және спортпен шұғылданатын, сабақ үлгерімі
• жақсымектеп оқушылары қабылданады. Клубқа қабылданарда оқушылар
• салтанатты ант қабылдайды.
Клуб мүшелерінің құқықтары.
• Клуб мүшелері мектепте, қала көлемінде өткізілетін әскери спорттық жарыстарға,
• патриоттық бағытта өткізілетін сайыстар, конкурстарға қатыса алады.
• Клуб мүшелеріне клубтың белгілері бар арнайы үлгімен киім киюге рұқсат
• етіледі. Клуб мүшелеріне арнайы төлқұжат беріледі.
Клуб мүшелерінің міндеттері.
• Клуб мүшелері тәртіпті болуға, сабақтан қалмауға, барлық пәндерден үлгеруге;
• Дене тәрбиесі және спортпен үнемі шұғылдануға, салауатты өмір салтын
• насихаттауға; Клубтың барлық іс-шараларына белсене қатысуға;
• Мектепте, үйде, қоғамдық орындарда жоғары мәдениеттілікүлгісін көрсетуге;
• Антта айтылған барлық талаптарды қатаң орындауға;
• Қала және облыс көлемінде өткізілетін сайыстарда мектеп намысын әрдайым
• қорғауға; Мектептің мүлкін ұқыпты қарап, оқу-материалдық базаны жетілдіру
• үшін оқытушыға көмектесуге; Өз клубының атын жоғары ұстауға міндетті.
Взвод командирінің міндеті.
• Өзін еңбекте де, сабақта да үлгілі тұтуға;
• Барлық взводтың құрамымен мүшелерін толық білуге;
• АӘД пәні оқытушысымен бірге клуб мүшелеріне әр түрлі сабақтар мен
• жаттығулар өткізуге;
• Барлық жарысқа қатысқан оқушылардың есебін алып отыруға міндетті.
Клуб жетекшісінің міндеті
• Клуб жетекшісі клуб жұмысын ұйымдастырып басқарады.
• клуб мүшелерінің өмір қауіпсіздігіне жауап береді. Клуб мүшелерімен
• жаттығулар, әскери-патриоттық бағыттағы сабақтар, кездесулер өткізеді.
• Мектепте, қала және облыс көлемінде өткізілетін сайыстарға қатысуға
• командалар дайындайды.Балалар ұйымдарымен, басқада әскери патриоттық
• клубтармен тығыз байланыс орнатып, жұмыс жүргізеді. Клубтың жұмысы,
• атқарылған жұмыстар туралы мәліметтерді қалалық білім беру бөліміне өткізеді.
Клуб жұмысының негізгі бағыттары.
• Қарулы күштердің даму тарихын, әскери жарғыларды оқып үйрену, ұлттық және
• қазіргі заманғы ұрыс техникасымен таныстыру.
• Аға ұрпақ өкілдерінің ерлік істерін насихаттап, олардан үлгі алып, мақтан тұтуға
• баулу. Қазақстандық патриотизмге, Отанға және қарулы күштерге деген
• сүйіспеншілікпен, туған жерін, елін шексіз сүюге тәрбиелеу.Саптық және атыс
• дайындығына үйрету.
• Топографиялық картамен жұмыс жасау және бағдарлануға үйрету.
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• Өмір қауіпсіздік негіздеріне, алғашқы көмек көрсету әдістерін үйрету.
Клуб мүшелерінін көтермелеу тәртібі.
• Алғыс айту және жеке карточкасына енгізу.
• Мақтау қағазымен және заттай сыйлықтармен марапаттау;
• Мектеп туының жанында түскен фотосүретімен марапаттау;
• Клубтың құрмет кітабына еңгізу;
• Аудандық газеттерге жариялау.
Клуб мүшелеріне жаза қолдану тәртібі.
• Ескерту; Сөгіс беру;
• Сенімсіздік білдіріп қатаң сөгіс беру;
• Клуб мүшелігінен бір ай мерзімге шеттету;
• Клуб мүшелігінен шығару.
«Жас сарбаз» әскери патриоттық клуб мүшелерінің салтанатты анты.
Мен, ( тегі, аты-жөні) өз ерік жігеріммен әскери патриоттық «Десантшылар» кубына кіре отырып ант
қабылдаймын. Өзімнің жолдастарымның алдында мектептің сақталып келе жатқан дәстүрлеріне сай,
Қазақстан халқына және оның заңды түрде сайланған Елбасына салтанатты түрде ант етемін.
Мектепте өтілетін барлық жұмыстарға белсене араласуға, үлкендерді сыйлауға, тәртіпті болуға,
«Десантшылар» әскери патриоттық клубының атына кір келтірмеуге ант етемін.
Өз Отанымның ержүрек, әрі батыл қорғаушысы болуға дайындалумен қатар, әрдайым ізденуге, еңбекте
озат, сабақты «5» ке оқуға, Отанымның патриоты ретінде өзімді үлгі тұтуға ант етемін.
Егер мен өз қабылдаған антымды бұзсам, онда мен қатаң жазаға ұшырайтын болайын, әскери
патриоттық «Десантшылар» клубының мүшелігінен шығуға дейін.
«Жас сарбаз» әскеи патриоттық клуб мүшесінің жеке іс қағазы
Аты-жөні:__________________________
Туған жылы:_________________________
Cыныбы:_____________________________
Шұғылданатын спорт түрі:______________________________________
Мекен жайы:___________________________________________________
Сымтетік:______________________________________________________
Мадақтаулар:
________________________________________________________________________________________________
********
Атырау облысы, Құрманғазы ауданы С.Н Имашев атындағы
жалпы орта мектебінің мұғалімі Нурумова Г.М
Сабақтың
тақырыбы
Осы сабақта қол
жеткізілетін оқу
мақсаттары (оқу
бағдарламасына
сілтеме)

Табиғатқа саяхат. Ж дыбысы мен әрпі.

Сабақтың
мақсаттары

Барлығы: Әріпті тану. Ажырату және оны дыбыспен сәйкестендіре алады.
Көбі: Сөздің буыннан тұратынын түсінеді және сөздегі буын санын анықтай алады.
Кейбірі: Мәтін иллюстрациясы бойынша сұрақтар қоя біледі және сұраққа жауап
бере алады.
Ж дыбысының дауыссыз дыбыс екендігін ажыратады және ж әрпі бар сөздерді
оқып, жаза алады.
Нақты сөйлеу арқылы, мәселені түсінгенін көрсете алады.
Оқушыларды бір-біріне деген құрмет көрсетуіне тәрбиелеу.

Жетістік
критерийлері
Құндылықтарды
дарыту

1.2.9.1 Әріпті тану. Ажырату және оны дыбыспен сәйкестендіру.
1.2.1.2 Оқудың түрлерін ( буындап оқу, жиі кездессетін сөздерді тұтас оқу,түсініп
оқу) қолдану.
1.2.5.1 Мәтін иллюстрациясы бойынша сұрақтар қою немесе сұраққа жауап беру.
(мұғалімнің көмегімен)
1.1.9.3 Сөздің буыннан тұратынын түсіну және сөздегі буын санын анықтау.
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Пәнаралық
байланыс
АКТ қолдану
дағдылары
Тілдік құзыреттілік
Сабақ барысы
Сабақтың
жоспарланған
кезеңдері
Сабақтың басы
Ынтымақтастық
атмосферасын
қалыптастыру

Сабақтың ортасы

Математика ,дүниетану
Аудиожазба , электрондық оқулық арқылы Ж дыбысы мен әрпін таныстыру, ат
жарыс бейнефильм
Жеті-семь-seven
Сабақтағы жоспарланған іс-әрекет
Психологиялық дайындық
«Жүрек жылуы
Қайырлы таң! Ашық күн!
Біз бақытты баламыз.
Күлім қағып қолымды,
Бір, екі,үш деп соғайын
Жылы-жылы жүзбенен,
Маңдайыңнан сипайын!
Жылы-жылы жүзбенен,
Жүрегімді сыйлайын!
Ыстық алақаныммен,
Қолыңды бір қысайын!
Топқа бөлу
• Жұлдыз тобы
• Жапырақ тобы
Топ ережесімен таныстыру
Өткенді еске түсіру.
«Бір қадам » стратегиясы
1-топ
12.
Әріп дегеніміз не?
13.
Дыбыс дегеніміз не?
14.
Дыбыстар нешеге бөлінеді?
2 топ
15.
Дауысты дыбыстар нешеге бөлінеді?
16.
Дауыссыз дыбыстар нешеге бөлінеді?
17.
Ә қандай дыбыс?
«Болжау » стратегиясы
Берілген дауысты тыңдау арқылы ненің дауыс екенін ажырату.
-Балалар ненің дауысы естідіңдер?
-Жаңбыр сөзі қандай әріптен басталып тұр?
-Ж дыбыс қалай естіліп тұр?
-Ендеше бұл қандай дыбыс?
-Ендеше ж дыбысын қандай текшемен белгілейміз?
Бейнежазба «Ж дыбысы»
Ж дыбысының сөздің басында, ортасында кездесетіні, аяғында
сирек кездесетіні туралы айту
Ж дыбысы кездесетін суреттермен таныстыру, буынға бөлу. Ж
дыбысы бар сөздер ойлау.
Жаңа буындармен таныстыру
Жа.жо,жу,жи
Тыңдалым «Кинометафора» әдісі
«Ат жарыс» бейнежазба
«Ат жарысы » мәтінін тыңдау
« Кезбе тілші» әдісі арқылы мәтінді талдау
15.
Жарыс қай жерде өтуде?
16.
Жарысқа кімдер қатысты?
17.
Жаннаттың аты қандай?
18.
Жарастың жорғасы қандай?
19.
Кім жарыс мәресіне тез жетеді деп ойлайсыңдар?
Дескриптор
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Ресурстар

Шаттық шеңбері

Жұлдыз .жапырақ
суреті

аудиожазба

Бейнежазба

Жаңбыр
тамшыларының
суреттері
Кеспе буындар

7 саны
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Сергіту сәті

Аяқталуы

1. Мәтін бойынша қойылған жетекші сұрақтарға жауап
береді
Оқылым Оқулықпен жұмыс
1 топ Бағандағы сөздерді оқу
2 топ Мәтінді оқу
Жаңбыр тамшыларындағы буындардан сөздер құрастыру
Дескриптор
• Сөздерді буындап, тұтас оқиды.
• Мәтіндегі сөйлемдерді түсініп оқиды.
• Буындардан сөздер құрай алады.
ҚБ Басбармақ Топтық жұмыс
7 санын құрастыру,дыбыстық талдау жасау,үш тілде
айту,сөйлем ойлау
Жүзім суретін құрастыру,дыбыстық талдау жасау,үш тілде айту,
сөйлем ойлау
Дескриптор
1. Берілген сөздерге дыбыстық талдау жасайды.
2. Сөзді үш тілде айтып,сөйлем ойлайды.
Жұлдызша арқылы екі топ бір- бірін бағалайды

Жүзім суреті

«Жаңбыр» әнін орындау
Жан-жағыма жантайдым,
Жапырақтай жайқалдым.
Ж дыбысын жаздым да,
Жарға қарай шайқалдым.
Жазылым
Дәптермен жұмыс. Ж әрпінің бас әрпі мен кіші әрпін жазып
үйрету, .
Электрондық оқулықтан көрсету.
Ауаға жаздыру.
Дәптерге жазу
Дескриптор
1.Ж әрпінің элементтерін байланыстырып жазады.
2.Ж әрпінің бас және кіші әріптерін жазады.

Сергіту сәтіне
арналған жинақ

Оқулық, дәптерлер.

Жұптық жұмыс «Ойлан- жұптас- бөліс» стратегиясы
«Буындар вагоны»
Берілген сөздерді әр жұп буынға бөліп буын санына қарай
вагондарға орналастырады.
Дидактикалық ойын «Кім жылдам»
Атауында Ж дыбысы кездесетін заттар мен ж дыбысы
кездеспейтін заттарды бөлек орналастыру
ҚБ «Отшашу»
«Бір сөзбен» стратегиясы
Әр топ оқушылары ж дыбысынан басталатын бір- бір
сөзден айтып жарысады.

Сабақтың соңы

Үйге тапсырма «Ат жарысы» мәтінін оқу
Рефлексия « Күн шуағы»
Оқушылар қолдарындағы күнді жарқырап тұрған күн мен
жаңбыр жауып тұрған күннің біреуіне жапсырады
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Күн суреті
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Маңғыстау облысы Маңғыстау ауданы Шетпе селосы
Нұн Жұбаев атындағы орта мектептің география пәні мұғалімі
Суйетбаева Эльмира Кыстаубаевна
Бөлім: Литосфера

Тақырыбы: Литосфералық катаклизмдер (зілзалалар)

Сынып: 7

Осы сабақ
арқылы жүзеге
асырылатын оқу
мақсаттары

1.
Литосфералық катаклизмдердің түрлерін білу.
2. Олардың себеп-салдарын, таралуын түсіндіру.
3. Литосфералық катаклизмдер барысында өзін өзі ұстау
ережелерін түсіндіру. (жергілікті компонент негізінде).

Сабақтың
мақсаты

Литосфералық катаклизмдерді оқып, литосфералық катаклизмдер кезінде өзін өзі ұстау
ережелерін қолдана алуды үйренеді

Бағалау
критерийлері


Литосфералық катаклизмдердің кемінде 4 түрін біледі.
2. Әр литосфералық катаклизмнің 2 себеп-салдарын атайды.
3. Өз аймақтарында таралуын түсіндіреді.
4. Литосфералық катаклизмдер барысында
өзін өзі ұстау ережелерін түсіндіреді (жергілікті
компонент негізінде)

Тілдік мақсаттар

Тілдік мақсаттар: оқылым: географиялық карталарды, мәтіндерді оқиды, талдайды;
тыңдалым: бейнематериалдарды, бір-бірінің пікірлерін тыңдайды;
айтылым, жазылым: географиялық карталарды, мәтіндерді ауызша және жазбаша
сипаттайды.
Диалогқа / жазылымға қажетті тіркестер: Литосфералық катаклизмдердің негізгі
себептері .... Жер сілкінісі кезінде ............................. қауіпсіздік шаралары ескеріледі.
Пәнге қатысты лексика мен терминология:сейсмикалық аймақтар, катаклизмдер, жер
сілкінісі, жанартау атқылауы, цунами, сырғыма, опырылма, қар көшкіні.

Құндылықтарды
дарыту

Құндылықтар:Оқушылар бойындағы жауапкершілік; коллаборативті
орта құруға атсалысу; өмір бойы білім алу

Пәнаралық
байланыс

Физика

АКТ қолдану
дағдылары
Бастапқы білім

Ғаламтордан суреттер, фотосуреттер арасынан қажетті мәліметтерді іріктей алады
Оқушылардың 6-сыныптағы «Литосфера» тақырыбы бойынша алған білімдері сабақта
көмегін тигізеді.
Сабақ барысы

Сабақтың
қезеңдері
Басы
0-5

Сабақта орындалатын іс-әрекеттер
Қолайлы жұмыс ортасы қалыптастырылады. Жағымды жаңалық
немесе жақсы тілектер айту ұсынылады
«Миға шабуыл» әдісі бойынша
(К) Ой қозғау. Суреттерге не ортақ?
Оқушылар жеке ойланады, бірнеше оқушы жауап береді.
1.
Литосфера дегеніміз не?
2.
Жер қыртысы нешеге бөлінеді?
3.
Платформа дегеніміз не?
4.
Геосинклинальдар дегеніміз не?
5.
Литосфералық тақталарды ата және картадан көрсету.
6.
Жас платформаларды ата?
Сабақтың тақырыбы анықталады. Оқу мақсаттары (ОМ) мен жетістік
критерийлері таратылады. ОМ жету жолындағы әрекеттер дәптерге
(тақтаға) жазылады.
Критерийлер
дескрипторлар
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Сұрақтарға жауап береді
Бейнетаспа көру арқылы
ойын айтады

Ортасы
6-30

Соңы
31-40

Сұрақтарға жауап бере алады
Бейнетаспа арқылы
ойын ашық жеткізе алады

(К) «Жер сілкінісі, күші, салдарлары» тақырыбындағы бейнематериал
көрсетіледі.
Көрсетілімнің алдында нұсқаулық беріледі. Бейнематериалды
көрместен бұрын, тыңдалым мен көрсетілім алдында,
фотосуреттердегі катаклизм түрлерін ауызша атайды.
Бейнематериалды көру барысында жасалынатын әрекеттер:
6-сыныпта оқып білген түсініктерді ой елегінен өткізіп, жер
сілкінісін тудыратынфакторларға мән беру
Бейнематериалды көріп болғаннан кейін, тыңдалым мен көрсетілімнен
кейін: терминдерді еске түсіре отырып, дәптерге жазу ұсынылады.
Кері байланыс: Бейнематериал бойынша түсініксіз сұрақтар бар ма?
Сұрақ болса, талқыланады. Сұраққа жауап беруді білім деңгейі
жоғары
оқушыларға ұсыну қажет.
(С) Литосфералық катаклизм ұғымдарына қатысты жалпы таратылған
мәтіндермен өз беттерінше танысады. Ұғымдарды, терминдерді
дәптерге көшіріп жазады.
(Д) Тектоникалық қозғалыстар әсерінен пайда болған литосфералық
катаклизмдерді жіктейді.
(Ф) Қалыптастырушы бағалау (ҚБ) тапсырмалары орындалады.
1-тапсырма. Мәтінді оқиды. Постер қорғау (топпен жұмыс)
1топ-жер сілкіну,сейсмикалық аймақтар
2топ-жанартаулар
3топ-цунами
Кері байланыс: Қай катаклизм біздің аймақта кездеседі?
Ақпаратты қабылдауы баяулау оқушыдан сұрау ұсынылады. Аталған
оқушы жауап беруге қиналса, оқу дағдылары жоғарылау оқушы жауап
берген жөн.
2тапсырма(жұптық жұмыс)
Сәйкестендіру әдісі

Жұптық жұмыс

Гималай
жанартау

Ключи шоқысы
тау

Батыс Сібір
ойпат

Альпі –Гималай белдеуі
жер сілкіну

Кракатау
қырат

Каспий маңы
жазық
(Ж) Литосфералық катаклизмдердің пайда болуының себеп – салдарын
анықтайды.
3-тапсырма. «Мен – саған, сен – маған» жаттығуы. Жұптық жұмыс. 1оқушы литосфералық катаклизмді атайды, 2-оқушы бір пайда болу
себебін атайды. 2-оқушы катаклизмді атайды, 1-оқушы бір салдарын
атайды. Келесі жұп бірінші жұп атамаған себеп пен салдарды атайды.
4тапсырма (жеке жұмыс) кескін картамен жұмыс
Критерийлер
дескрипторлар
Катаклизмдердің
Катаклизм түрлеріне тоқталады
түрлерін анықтайды
Себеп салдарын
Себептерін түсіндіреді.
айтады

Презентация
Ғаламтор
мәліметтері
Карталар
https://www.youtub
e.com/watch?
v=UK2wdMOd6C
Y
(Жер сілкінісі,
күші, салдарлары
(цунами)
2 минут 20
секундқа дейін)
Атлас, отандық
мектептерге
арналған
оқулықтар
(Қосымша нұсқа
ретінде:
https://www.youtub
e.com/watch?
v=mCB_XP9Wz3o
(Последствия
землетрясения в
Японии))
Қалыптастырушы
бағалау
Тектоникалық
және саяси
карталар
ttps://www.youtube
.com/watch?
v=vLCeRGpKHY4
(правила
безопасности при
землетрясениях)
Қосымша нұсқа:
http://www.vkogps.
kz/kz/safety02_02.
htm

Географиялық
диктант
парақшалары

Талдау .Топтастыру әдісі
Кері байланыс
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Қосымша ақпарат
Дифференциациялап оқыту – Оқушыларға көбірек қолдау
көрсетуді қалай жоспарлайсыз? Қабілеті жоғары
оқушыларға қандай міндеттер қоюды жоспарлайсыз?

Бағалау – Оқушылардың білімін
қалай тексересіз?

Оқушылардың барлығы литосфералық катаклизмдерді біледі,
катаклизмдердің өз аймақтарында таралуын түсінеді, көпшілігі
карталар бойынша катаклизмдердің таралуын анықтай алады,
оларды жіктеп, себеп-салдарларын ажыратады, литосфералық
катаклизмдер барысында өзін өзі ұстау ережелерін құрастыра
алады, кейбіреулері литосфералық катаклизмдер барысында
өзін өзі ұстау жадынамасын АКТ-ны қолдана отырып түрлі
формада ұсына алады.

Топтар арасында жұмыс жасау,
талқылауды тыңдау немесе
талқылауға көмек беру, қажетіне
қарай жұптар немесе жеке о
қушыларға қолдау көрсету.
Қалыптастырушы бағалау.
Бағалау критерийлері бойынша
жеке және өзара бағалау.
Презентациялау арқылы.

Шымкент қаласы № 69 жалпы орта мектебінің
биология пәнінің мұғалімі Медетова Жулдыз Есенбековна
Мектеп: № 69 жом
Сынып: 6 «А»
Сабақтың
тақырыбы:
Мақсаты:
Сабақтың түрі:
Күтілетін
нәтижелер:

Керекті
жабдықтар:
Сабақтың
жоспарланған
кезеңдері
Басы
3 мин

Мұғалімнің аты-жөні: Медетова Ж.
Күні: 28.09.2019
Раушангүлділер тұқымдасы
Раушангүлділер тұқымдасына қандай өсімдіктер жататынын білу тіршілік форма
ларына қарай ажырататынын түсіну.Гүлінің жапырағының құрылыс ерекшеліктерін
талдау пайдасы мен зиянын айта отырып,баға беру.
Ашық сабақ
-Барлық оқушылар
Раушангүлділер тұқымдасына қандай қандай өсімдіктер жататынын біледі.
Раушангүлділер тұқымдасының тіршілік формаларына қарай ажырататынын түсі
неді.
-Оқушылардың басым бөлігі
Раушангүлділер тұқымдасының құрылыс ерекшеліктерін ажыратады.
-Кейбір оқушылар
Гүлінің,жапырағының құрылысына қарай талдайды.
Пайдасы мен зиянын айта отырып,баға береді.
Слайд,кеспе қағаз,стикер
Сабақ барысы
Сабақтағы жоспарланған жаттығу түрлері
Ұйымдастыру.
Оқушыларды гүл күлтешелері арқылы 4 топқа бөлу.
4 топ
1-топ Раушан
2-топ Таңқурай
3-топ Алма
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Кері байланыс
1 мин.

Үйге тапсырма 1
мин.

6 – 13 = «3»
14 – 25 = «4»
26 – 29 = «5»
Оқушылар стикерге сабақтан алған әсерлерін жазып, «Тілек ағашына» жабыстырып,
кері байланыс жасайды.
-Түсіндім
-Жартылай түсіндім
-Түсінбедім деп сұрақтарын жазады.
§ 43. 1-кестені толтыру
ТЕМА ПОЭТА И ПОЭЗИИ В ЛИРИКЕ ПУШКИНА

Туркистанская область, Ордабасынский район, село Кайнар
КГУ "Общая средняя школа имени М.Ауезова"
Учитель русского языка и литературы Чимкентбаева Айнур Полатовна
Тема урока: Тема поэта и поэзии в лирике Пушкина
Ц е л и : познакомить учащихся со стихотворениями данной тематики; продолжать обучать анализу
стихотворений.
Ход урока
I. Проверка домашнего задания.
– Какие чувства переполняют автора и сообщаются читателю, когда поэт вспоминает об адресатах своей любви?
(«Сожженное письмо», «Признание», «Ты и вы».)
Можно прослушать сообщения на тему «Адресаты лирики Пушкина», которые не прозвучали на предыдущем
уроке.
II. Работа по теме урока.
1. С л о в о у ч и т е л я .
Тема поэта и поэзии традиционна. Обращаясь к ней, Пушкин как бы ведет диалог с поэтамипредшественниками: Горацием, Овидием, Ломоносовым, Державиным.
Тема эта проходит через все творчество А. С. Пушкина: его первым опубликованным стихотворением было «К
другу стихотворцу» («Вестник Европы», 1814 г.), а одним из последних – «Я памятник себе воздвиг
нерукотворный…» (1836 г.). В своем творчестве Александр Сергеевич выстроил концепцию о месте поэта в
мире, о взаимоотношениях поэта и общества, о творческом процессе.
А представляете ли вы, догадываетесь ли, как творит Поэт? Поэзия Пушкина, личность и судьба его –
прояснение тайны поэтического гения. Для Пушкина не было ничего выше Поэзии, Художества, разве что
Любовь, Гармония, Красота – «мера всех вещей», единственное, что еще способно спасти человека и
человечество: «Порой опять гармонией упьюсь, над вымыслом слезами обольюсь…» Предвестие
обнадеживающего пророчества Достоевского «Красота спасет мир…» – пушкинский «…союз волшебных
звуков, чувств и дум»! Но как рождается «волшебство» звуков и слов, да и сам Поэт как творец «волшебства»?
2. Ч т е н и е и о б с у ж д е н и е с т и х о т в о р е н и й .
1) « П о э т » .
– Какие тайны приоткрыли вам пушкинские строки?
– Как построил и как написал их поэт? Как сказывается различие двух частей стихотворения, их контраст при
чтении?
– Сравните лексику и рифмы I и II частей. Существенно ли, что обыденная лексика, задающая тон I части
(«суетный свет», «малодушие», «вкушает», «ничтожные дети») и контрастирующая тут же с высокой,
мифологической («Аполлон», «священная жертва», «святая лира»), сменяется во II части рядом других
поэтических образов («божественный глагол», «чуткий слух», «душа поэта», «пробудившийся орел»,
«широкошумные дубровы»)? Как и смена строк с перекрестными рифмами на стихи с опоясывающей
рифмовкой, где тон задает мужская рифма («Но лишь божественный глагол…»).
– Достаточно ли резко прозвучал для вас контраст I и II частей? Любимый пушкинский союз «но»: какова его
роль в стихотворении? Как меняется пушкинский Поэт?
– Как прервано стихотворение? Хотели бы вы, чтобы оно было продолжено (не случайно последний знак у
Пушкина – отточие)?
– И что вам открыли «берега пустынных волн», убежище Поэта?
– Наконец, какая строка показалась вам самой «божественной», пленительной? В чем тайна гениального
«широкошумные дубровы»?
– Какую же тайну задал нам Пушкин своим «Поэтом»? Да, «священная жертва». Что это? И почему «жертва»?
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Не слишком ли жестокая цена за поэтический дар?
Стихотворение «Поэт» – пушкинские размышления о сущности поэта. Поэт – сложное существо, отмеченное
Богом, наделенное творческой силой, но в то же время это обычный, земной человек. Автор вполне допускает,
что поэт даже может быть «всех ничтожней» среди «детей ничтожных мира». Перемены в нем начинаются
только тогда, когда Бог посылает ему вдохновение. Тогда Поэт преображается – это уже не один из немногих
людей, втянутых в повседневную суету, а человек необыкновенный: его слух становится чутким, он способен
услышать «божественный глагол». Прежнюю жизнь он оценивает как «забавы мира», людская молва его
угнетает – он готовится произнести новые слова о мире. Это уже не молва, а слава Поэта, в которой нет ничего
обыденного, пошлого. Просыпается душа поэта:
Душа поэта встрепенется, Как пробудившийся орел...
Он становится гордым, «диким и суровым», т. е. погружается в себя, в свои творческие думы. Поэт не может
творить, находясь среди обычных людей, в мирской суете. Вдохновенье требует одиночества, свободы от
повседневности. Вспомним замечательные слова из стихотворения «19 октября» (1825 г.):
Служенье муз не терпит суеты;
Прекрасное должно быть величаво…
Поэт бежит от мирской суеты «на берега пустынных волн, в широкошумные дубровы…».
Конечно, и берега, и «дубровы», куда устремлен поэт, – поэтическая условность. Эти «географические точки» –
символы покоя и уединения. Поэт бежит от суеты, чтобы стал «звучнее голос лирный, живее творческие сны».
Пушкин как бы «останавливает мгновенье» – перед нами поэт, запечатленный в момент вдохновения: он «и
звуков и смятенья полн». Здесь нет зрительного образа. Его заменяют психологические детали, передающие
начало творческого процесса, когда в душе поэта, охваченной «смятеньем» мыслей и чувств, теснятся
хаотичные, «нестройные» звуки.
2) « П р о р о к » .
Стихотворение это было написано в 1826 г. по дороге из Михайловского в Москву, куда опальный поэт ехал для
встречи с царем. В представлении романтиков поэт и пророк сливались в одном человеке. Пушкинская
трактовка проблемы существенно иная.
– Сравните «Поэта» и «Пророка»: ведь в последнем – развернутая картина того, что таится в предыдущем
стихотворении в строках: «Но лишь божественный глагол до слуха чуткого коснется…» – поэт приносит
Господу «священную жертву». Вы увидели ее в «Пророке»?
– Сравните эти два стихотворения по тому, как они вылились из-под пушкинского пера (ритм, строфы, лексика
и синтаксис). Какое из них тронуло вас сильнее, врезалось в память?
Почему «Пророк» намного драматичнее «Поэта»? Оно какое-то страшное, трагическое. Но страшное у
Пушкина неотделимо от трепетного и нежного: «Перстами легкими как сон…»; что открыла вам антитеза,
начинающаяся с тяжелого, сурового «отверзлись»?
– Что же произошло в пушкинском «Пророке»? Как движутся его картины? Где их кульминация? Где
«священная жертва», в чем она? Как отозвались вы на действительно страшное: «Как труп в пустыне я
лежал…»?
– Какова развязка «Пророка»? Почему Пушкин завершил «Пророка» «Бога гласом»? Что услышал Поэт в зове
Бога? (Пророка и поэта роднит способность видеть мир таким, каким его никогда не увидит простой
человек: они оба видят его скрытые, тайные стороны. Но пророк использует это всеведение не для
творчества, а для передачи людям «гласа Бога»; для поэта же всеведение – только первый этап, начало
творчества, первый шаг по дороге, ведущей к гармонии и красоте. Пророк исправляет мир – поэт его
отражает. Пророк несет людям слово Божье – поэт создает свои слова. Они оба обращаются к людям,
открывая им правду о земле и о небе.)
– Не догадываетесь, как пришел Пушкин к своему «Пророку»? К какому величайшему творению он восходит
стилистикой и картинами своими? Почему одно из самых значительных созданий Пушкина ведет свою
«родословную» от Библии?
Поэт Священному Писанию обязан своим «Пророком»…
3 ) « Я п а м я т н и к с е б е в о з д в и г н е р у ко т в о р н ы й … »
И все-таки, согласитесь, тайну поэтического творчества Пушкин так и не приоткрыл. И его Поэт в самом
сокровенном – в создании своих творений – остается загадкой.
Итак, «ты сам свой высший суд» («Поэту»). Не правда ли, более чем кто-либо из великих это право обрел
Пушкин. И он посмел «воздвигнуть» себе Памятник. Но не только всем своим гениальным творчеством, всей
своей недолгой и блистательной жизнью, но и гордой, исполненной достоинства самооценкой: «Я памятник
себе воздвиг нерукотворный…».
Это одно из последних стихотворений Пушкина, написанное им за полгода до гибели.
В. Ф. Ходасевич считал, что оно – запоздалый ответ на лицейское стихотворение Дельвига «Два Александра»,
где Дельвиг предрекал, что Александр I прославит Россию как государственный деятель, а Александр Пушкин –
как величайший поэт. Однако время показало, что пророчество сбылось лишь наполовину: начало XIX в.
90

----- «БІЛІМ ЖОЛЫ НҰРЛЫ ЖОЛ» Республикалық журнал – Қараша айы 2019 жыл | № 02 (02) ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

впоследствии стало называться пушкинской эпохой, но никак не эпохой Александра I.
– Итак, ваше отношение к пушкинской самооценке? Ощутили ли в строках его бессмертие поэта? (Преодоление
смерти через славу.)
Поэт и его призвание – сокровенная тема пушкинского творчества. «Я памятник себе воздвиг…» – итог
раздумий Пушкина о призвании Поэта, «примирение» контрастов вечной темы: ее апофеоза (Поэт) и прочих
(«народ», «толпа»).
Жанровая специфика стихотворения (это ода) продиктована традицией: стихи написаны как своеобразное
подражание стихотворению Державина «Памятник», которое, в свою очередь, является переделкой оды Горация
«К Мельпомене», известной русскому читателю по переводу Ломоносова.
Эпиграф к своему стихотворению Пушкин заимствовал у Горация: «Exegi monumentum» («Я воздвиг
памятник»).
Продолжая традицию, Пушкин показывает, в чем его заслуги перед Россией:
И долго буду тем любезен я народу,
Что чувства добрые я лирой пробуждал,
Что в мой жестокий век восславил я свободу
И милость к падшим призывал.
Стихотворение изобилует средствами поэтической выразительности: эпитетами (памятник нерукотворный,
душа в заветной лире, век жестокий, глава непокорная), олицетворением («Веленью Божию, о муза, будь
послушна…»), метонимией («Что чувства добрые я лирой пробуждал…»).
Стихотворение написано катренами: в каждом из них первые три строки – традиционным одическим размером,
то есть 6-стопным ямбом (александрийским стихом), а последняя строка – 4-стопным ямбом.
III. Итог урока.
Домашнее задание: стихотворение «Я памятник себе воздвиг…» выучить наизусть.
********
Түркістан облысы Мақтаарал ауданы № 25 «Жаңа жол» жалпы
орта мектебінің қазақ тілі мен әдебиеті пәні мұғалімі
Айтураева Махаббат Салибековна
Қысқа мерзімді сабақ жоспары

Күні:
Сынып: 6
Пәні: қазақ тілі
Сабақ тақырыбы:
Осы сабақта қол
жеткізілетін оқу
мақсаттары (оқу
бағдарламасына
сілтеме)
Сабақ мақсаттары

Бағалау
критерийлері

Ойлау дағдылары

Мектеп: № 25«Жаңа жол» ЖОМ КММ.
Ұзақ мерзімді жоспар бөлімі: 4-бөлім.
Астана– мәдениет пен өнер ордасы. Лексика
Мұғалімнің аты-жөні: Айтураева Махаббат
Қатысқандар саны:
Қатыспағандар саны:
Астана – бейбітшілік қаласы.
6.1.6.1 коммуникативтік жағдаятқа сай ресми сөздер мен тіркестер, дайын тіркестер
мен терминдерді орынды қолданып, диалогке қатысу, ойын анық жеткізу;
6.3.6.1 мәтіндегі орфографиялық және пунктуациялық қателерді сөздіктерге, емле
ережелеріне сүйеніп, түзету, редакциялау.
Барлығы: сөйлеу кезінде мәтіндегі тіркестер мен терминдерді қолданады.
Орфографиялық және пунктуациялық емлені ажыратады.
Басым бөлігі: сөйлеу кезінде жағдаятқа сай мәтіндегі ресми сөздер мен тіркестерді,
терминдерді қолданып, диалогке қатысады.
Пунктуациялық қателерді анықтайды.
Кейбірі: сөйлеу кезінде жағдаятқа сай ресми сөздер мен тіркестерді қолданып
диалогке қатысып, ойын анық жеткізеді.
Пунктуациялық қателерді емле ережелеріне сүйене отырып түзетеді.
Сөйлеу кезінде жағдаятқа сай мәтіндегі ресми сөздер мен тіркестерді қолданып
диалогке қатысады.
Ойын анық жеткізеді.
Пунктуациялық қателерді емле ережелеріне сүйене отырып түзетеді.
Білу, түсіну, қолдану.
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Тілдік мақсаттар:

Құндылықтарға
баулу
Пәнаралық
байбайланыс
Алдыңғы білім

Пәнге қатысты терминдер мен сөздік қор: коммуникативтік жағдаят, орфография,
пунктуация
Диолог құруға / шығарма жазуға арналған пайдалы тіркестер.
-Астана қаласында қандай мәдени орындар бар?
- Неліктен Астана «бейбітшілік қаласы» деп танылды?
Зайырлы қоғам және жоғары руханият. Елін, жерін сүюге туған жерін мақтан тұтуға
тәрбиелеу.
Тарих, бейнелеу, әдебиет.
«Бәйтерек монументіне саяхат» әдісімен оқушылардың өткен сабақтардан алған
білімдерін тиянақтай отырып, жаңа тақырыпқа жол салу.

Сабақ барысы
Сабақтың
жоспарланған
кезеңдері
Сабақтың басы

Сабақтың
ортасы

Сабақтағы жоспарланған іс-әрекеттер
Оқушылардың психологиялық көңіл күйін реттеу.
М. Омаров пен Зарина Омарованың орындауындағы «Астана – арман
қала» әнін баяу қойып, бейнежазбаны тамашалау.
«Бәйтерек», «Ақорда», «Хан Шатыр» суреттері бойынша топқа
біріктіру. «Бәйтерек монументіне саяхат» әдісімен оқушылардың
өткен сабақтардан алған білімдерін тиянақтай отырып, жаңа тақырыпқа
жол салу. Оқушылар бәйтерек кескінді таратпа қағаздағы сұрақтарға
жауап береді.
Бұл сұрақтарға жауап беру арқылы оқушылар монументке кіреді.
Сабақтың мақсаты мен критерийлерін таныстырамын.
1-тапсырма. Топтық жұмыс. «Ойлан, бірік, бөліс»
Тыңдалым алды тапсырмасы.
«Суреттер сөйлейді» әдісі арқылы «бейбітшілік» сөзінің мағынасын
ашу.
Тыңдалым тапсырмасы.
Мәтіндерді оқып, мазмұндау.
Тыңдалымнан кейінгі тапсырма.
Мәтінде берілген ресми сөздер мен тіркестерді қолдана отырып,
диалогке қатысу, сұрақтарға жауап беру.
Дескриптор:
- мәтінде берілген ресми сөздерді қолданады;
- мәтінде берілген тіркестерді қолданады;
- өз ойын нақты жеткізеді.
ҚБ. Дескриптор арқылы топ бірін-бірі бағалау.
Мұғалімнің тиімді кері байланысы.
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суреттер

Оқулық.
6-сынып «АрманПВ»
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2-тапсырма. Жұптық жұмыс. «Көршіңмен бөліс»
Мәтіндегі пунктуациялық қателерді түзетіп, көшіріп жазу.
Дескриптор:
- мәтіннен пунктуациялық қателерді анықтайды.
- тиісті тыныс белгілерді орынды қолданады.
ҚБ. Дескриптор арқылы жұптар бірін-бірі бағалау.
Мұғалімнің тиімді кері байланысы.
Қабілеті жоғары оқушылар «Артық болмас білгенің» айдарын әлем
елдерінің астаналары туралы қызықты деректермен толықтырады.
Сабақтың
Кері байланыс . «Ыстық картоп» әдісі.
доп
соңы
Үйге тапсырма: 5-тапсырма. Астана қаласына арнап екі шумақ өлең
шығарып көру.
Қосымша ақпарат
Саралау –Сіз қосымша көмек көрсетуді қалай
жоспарлайсыз? Сіз қабілеті жоғары оқушыларға
тапсырманы күрделендіруді қалай жоспарлайсыз?

Бағалау - Оқушылардың
үйренгенін тексеруді қалай
жоспарлайсыз?

Денсаулық және
қауіпсіздік
техникасының
сақталуы

Қолдауды қажет ететін оқушы: Мадақтаймын,
Қалыптастырушы бағалау
бағыттаушы сұрақтар арқылы жетелеп отырамын.
арқылы: дескрипторға сүйене
Қабілеті жоғары оқушылар «Артық болмас білгенің» отырып, өзара бағалау,
айдарын әлем елдерінің астаналары туралы қызықты
деректермен толықтырады.
Сабақ бойынша рефлексия
Сабақ /оқу мақсаттары шынайы ма?
Бүгін оқушылар не білді?
Сыныптағы ахуал қандай болды?
Мен жоспарлаған саралау шаралары тиімді болды ма?
Мен берілген уақыт ішінде үлгердім бе?
Мен өз жоспарыма қандай түзетулер енгіздім және неліктен?
Жалпы бағалау. Қандай екі нәрсе табысты болды (оқытуды да, оқуды да ескеріңіз)?
1.
2.
Сабақ барысында мен сынып немесе жекелеген оқушылар туралы менің келесі сабағымды жетілдіруге
көмектесетін не білдім?
Маңғыстау облысы Қарақия ауданы Мұнайшы ауылы
№7 орта мектептің бастауыш сынып мұғалімі
Бисенова Жәмилә
Сауат ашу
Күні:
Сынып: 1-сынып

Ортақ тақырыбы: «Мектеп асханасы»

Бөлім:Тағам және
сусын

Сабақтың тақырыбы: Мектеп асханасы. Жуан және және жіңішке дауысты
дыбыстар

Осы сабақ арқылы
жүзеге асатын оқу
мақсаттары

1.1.9.1 Сөздегі дыбыс түрлерін (дауысты, дауыссыз, жуан және жіңішке дауыстылар)
ажырату және дұрыс дыбыстау.
1.1.7.1 Тыңдалған мәтінге өз көзқарасын жай сөйлеммен білдіру
(ұнайды/ұнамайды)
1.2.1.2 Оқудың түрлерін (буындап оқу, жиі кездесе-тін сөздерді тұтас оқу, түсініп
оқу) қолдану
1.1.8.1 Берілген сюжетті сурет бойынша шағын әңгіме құрап айту
1.3.8.1 Жазу жолын, жоларалық кеңістікті, жолдың жоғарғы және төменгі сызығын
сақтап, әріп элементтерін каллиграфиялық талаптарға сай жазу.
Барлық оқушы орындай алады:

Сабақ мақсаттары
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Тыңдаған мәтін бойынша қойылған сұрақтарға жауап беріп, мәтінде жалпы не
туралы айтылғанын түсінеді.
Оқушылардың көпшілігі орындай алады:
Сурет бойынша әңгіме құрап, жұмбақ оқиды.
Кейбір оқушылар орындай алады:
Тіл жаттықтыру өлеңін жаттайды, дәптерге жатқа жазады
Бағалау
критерийлері

-Әріпті тану арқылы дыбыстардың дауысты, дауыссыз екенін ажыратып айтады
жазады.
- Өлең мазмұнына өз көзқарасын білдіреді
-Сюжетті сурет бойынша әңгіме құрайды
-Құрастырған сөздерді,сөйлемдерді қатесіз оқып, көркем жазады

Тілдік мақсат

Түйінді сөздер мен сөз тіркестері:дыбыстардың мағына ажыратушылық қызметін
талқылайды. Жуан және жіңішке дауысты дыбыстар, пікірлесу ой бөлісу.

Алдынғы оқу:

Жоспарланған
уақыт есебі
Басы

Ортасы

Сыныптағы диалог/жазылым үшін сай келетін тіл стилі: қазақ тілі Сүйіспеншілікке,
еңбекке, ізеттілікке тәрбиелеу.
Талқылауға арналған сұрақтар:
Дыбыс дегеніміз не?
Әріп дегеніміз не?
Дауыссыз, дауысты дыбыстарды ата
Тіл және сөйлеудің адам өміріндегі маңызы қандай?
Не себепті......деп ойлайсыз?
Не себепті дауыссыз дыбыс деп ойлайсың?
Сүт сөзінің мағынасын түсіндір
Ү дыбысы қандай дыбыс жіңішке дауысты дыбыс
Айран сөзіндегі жуан дауыстыларды ата
Кері байланыс
Бас бармақ тәсілі
Оқушылар сюжетті суреттерден ақпарат алуға мүмкіндік беретінін түсінеді.
Сонымен қатар, сөздер мен сөйлемдерді дұрыс оқуға дағдыланады, сызба бойынша
сауатты сөйлем құрап жазады.
Жоспар
Жоспарланған жаттығу түрлері (төмендегі жазбаларды сіз жоспарлаған жаттығу
түрлерімен ауыстырыңыз)
1.Ұйымдастыру кезеңі
А)Ширату жаттығулары
Бір шаңырақ астында,
Тату-тәтті тұрамыз.
Бірге ішеміз асты да,
Бірге сайран құрамыз.
– Балалар, бір-біріміздің қолымыздан ұстап, алақан арқылы жүректің жылуын сезініп
үйренген қандай тамаша, қандай қуаныш!"Бір сөзбен айт"тринингі
Дауысты дыбыстары бар әріптер таратылады осы әріпі бар тағам түрлерінен сөздер
ойластыру.
Ә) Топқа бөліну.Мына тағамдардан"Кім нені жақсы көреді?"деген сұрақ қою арқылы
пиктограмма әдісін пайдаланып, 3 топқа бөлемін.
1-тапсырма
Суретпен жұмыс
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Соңы

Дескриптор
1.Сурет бойынша әңгіме құрайды..
2.Өз ойларымен бөліседі.Ізеттілік сөздерін айтады.
3.Әріп элементтерін дұрыс байланыстырып,сауатты,көркем жазады.
Смайликтер арқылы өз-өзін бағалау.
2-тапсырма
Топтық жұмыс Оқулықпен жұмыс
1-топ:- Бейне жазбадан не көрдіңдер?.
Көп жыл бойы жұмыс жасаған аспазшының жылдамдығын, шеберлігін көрдік.
Аспазшылар шапшаң кесуді не үшін үйренеді? Олар көп адамдарға тамақты тез
дайындап,уақытты үнемдейді.
2-топ.Мәтіннен алынған сөздерді дыбыстық талдау жасау
Тағам, сәбіз.
3-топАспазшы сөзін дыбыстық талдау, орамжапырақ сөзін буынға бөлу..
Дескриптор
1.Бейне жазбаға қарап , әңгіме құрастырады.
2.Сұрақтарға жауап алынады
3.Дауысты, дауыссыз дыбысы бар сөздерді анықтап , қай буында кездесетінін айтады
Үшбұрыш,төртбұрыш, дөңгелек фигураларымен топтық бағалау
Сергіту сәті "Көңілді күн"
Дәптермен жұмыс . Жұмбақты жатқа жазу.
3-тапсырма Жұптық жұмыс
Дескриптор
1.- Сөздерді дұрыс оқып,қажетті сөзді анықтайды
2.-Дыбыстарды ажыратып,сөйлем құрайды
3.-Сөздердің мағынасын түсіндіріп,өмірге қажетін айтады
Қызыл,сары,жасыл стикер арқылы жұптық бағалау
4-тапсырма.
«Тіл жаттықтыру» әдісі
Саралау жұмысына берілетін тапсырма
.
Дескриптор
1. Басқы әріптерден сөз шығарып,оқиды
2.Сызба бойынша сөйлем құрайды.
3.Әріптерді дұрыс байланыстырып ,буынға бөліп жазады.
4.Тіл жаттықтыру өлеңін жатқа айтады.
5,4,3 сандары арқылы өз-өзін бағалау
Кері байланыс
Қосымша мәліметтер

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

Бағалау – оқушы білімін тексеруді
қалай жоспарлайсыз?
1.Смайликтер арқылы өз-өзін
бағалау.
2.Үшбұрыш,төртбұрыш, дөңгелек
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қабілетті оқушыларға
"Тіл жаттықтыру" өлеңін жатқа
айту беріледі."Мысыққа
көмектес" ойыны Мысыққа
жіңішке дауысты дыбысы бар
балықтарды аулауға көмектесейік

фигураларымен топтық бағалау
3.Қызыл,сары,жасыл стикер
арқылы жұптық бағалау
4.5,4,3 сандары арқылы өз-өзін
бағалау

байланысы бар.
Сергіту сәтін бейнетаспадан қарап
жасайды.
Байқағыштыққа,достарын
сыйлауға, бірлікке тәрбиелеу

Рефлексия
Өз сабағыңызды талдау үшін осы бос
Сабақтың мақсаты мен оқу мақсаттары орындалды ма? Бүгін
орынды пайдаланыңыз. Сол жақта берілген
оқушылар не үйренді?
сұрақтарға жауап беріңіз.
Сабақ қалай өтті, қандай деңгейде өтті?
Жоспарланған саралау жақсы іске асты ма ? (тапсырмалар
сәйкес болды ма?)
Уақытты қалай пайдаландым?
Жоспарыма қандай өзгеріс енгіздім және неге?
Қорытынды бағалау
Ең жақсы өткен екі нәрсені атап көрсетіңіз (оқыту мен оқуға қатысты)
1.
2.
Қандай екі нәрсе немесе тапсырма сабақтың одан да жақсы өтуіне ықпалын тигізер еді (оқыту мен оқуға
қатысты)?
1.
2.
Осы сабақтың барысында келесі сабағыма қажет болуы мүмкін барлық сынып немесе жекелеген оқушылар
туралы қандай ақпарат білдім?
1.
2.
Айтатын сөзім
Мен, Тайбалиева Камажай М. Әуезов атындағы орта мектептің жоғары санатты бастауыш сынып мұғалімімін.
Жаңартылған оқу бағдарламасын өз тәжірибемде қолдана отырып, ықшам сабақты былай құрастырдым.
Ықшам сабақтың тақырыбы: 1 сыныптың сауат ашу пәні бойынша Тағам және сусын бөлімі 7 бөлім: Мектеп
асханасы . Жуан және жіңішке дауысты дыбыстар.
Оқу мақсаттары: 1 бөлімнің 9 бөлімшесі: Сөздегі дыбыс түрлерін (дауысты ,дауыссыз дыбыстар жуан және
жіңішке дауыстылар) ажырату және дұрыс дыбыстау
2. 7 бөлімше 1 оқу мақсаты: Тыңдалған мәтінге өз көзқарасын жай сөйлеммен білдіру. сурет бойынша әңгіме
құрап айту.
3. Оқудың түрлерін буындап оқу, жиі кездесетіін сөздерді тұтас оқу, түсініп оқу) қолдану
3 бөлімнің 8 бөлімшесі) Жазу жолын каллиграфиялық талаптарға сай жазу.
Сабақ мақсаттарында ынтымақтастық құндылықтарды қолданамын,ұжымда жұмыс істеу дағдыларын құрамын.
Білім алушылар тыңдалған мәтін бойынша қойылған сұрақтарға жауап беріп, мәтінде жалпы не айтылғанын
түсінеді. Жалпы тақырыпқа 1 критерий құрылады. Әр тапсырмаға жеке-жеке дискриптор жазылады.
Белсенді оқу әдістерін әр тапсырмада тиімді қолданып,білім алушылардың мақсатқа қол жеткізілгенін, қол
жеткізілмегенін анықтап ынталандырып, қалыптастырушы бағалау жүргізіледі.
Тілдесу арқылы қарым- қатынас жасаудың 4 дағдысы қолданылады.(тыңдалым, айтылым, оқылым, жазылым)
Сабақ талданады:
Ширату жаттығулары арқылы сабақ тақырыбына байланысты білім алушылардың қызғушылығы артады.
Мына тағамдардан" Кім нені жақсы көреді?"деген сұрақ қою арқылы пиктограмма әдісін пайдаланып білім
алушылар 3 топқа бөлінеді
Саралау тәсілдерін қолдана отырып, білім деңгейі әр түрлі білім алушыларға тапсырмалар беріледі.Тапсырма
беру арқылы бірнеше дағды қалыптасады.
Hattie-дің сындарлы оқыту теориясы арқылы нақты ,ашық сұрақ беріп алдыңғы оқу мен жаңа сабақ
ұштастырылады.
Оқулықпен жұмыста белсенді оқу әдістерін тиімді қолдана отырып ,барлық білім алушыларды жұмысқа алып,
түгел жауап алынады.Смайликтер беріледі.
Ойлау дағдыларын қолданып 1 тапсырманы 3 деңгейге бөліп беріледі.Қорытындысы мадақталып
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қалыптастырушы бағалау жүргізіледі
Бейне жазба арқылы әңгіме құрастырылады. Үшбұрыш, төртбұрыш, дөңгелек фигуралармен топтық бағалау
болады.
Ширату "Көңілді күн " өлеңі
Жұптық жұмыс:
Дәптермен жұмыс : Жұмбақты жатқа жазу.
Дискриптор : -Оқып қажетті сөзді анықтайды.
-Дыбыстарды ажыратып, сөйлем айтады.
Сөздердің мағынасын түсіндіріп, өмірге қажетін айтады.
Қызыл, сары,жасыл стикер арқылы жұптық бағалау жасалады
Саралауда білім алушыларды қолдау көрсетіледі.түрлендіріп тапсырма беріледі Мысалы: Тіл жаттықтыру
жаңылтпашты жатқа айту. "Мысыққа көмек"ойыны
"Менің сөзім" әдісі арқылы рефлексия жасалады. Венн диаграммасы арқылы қорытындыланады.
"Алма ағаш"әдісі арқылы кері байланыс жүргізіледі.Жасыл -бәрін жақсы орындадым.
көңіл күйім көтеріңкі.Қызыл алма- тапсырманы орындай алмадым яғни көңіл- күім жоқ.
Ықшам сабақ тың тиімділігі белсенді оқу әдіс- тәсілдерін жүйелі қолданып, мақсатқа жете білуде және кері
байланыс арқылы маңызды ұсыныстарды ескеріп, қайта жоспарлауда деп түсіндім. Бұл курста мен ҚМЖ
құруды үйрендім.Ықшам сабақ арқылы әріптестерімнен кері байланыс арқылы өзіме нәтиже алдым.
Алдағы уақытта Жаңалыққа бастаған жаңартылған бағдарлама бойынша теория мен тәжірибемді ұштастырып,
белсенді оқу әдістерін жүйелі қолданып,болашақта "Мәңгілік ел" ұландарына сапалы білім мен тәрбиені
ұштастыруды жоспарлап отырмын.
*********
Қызылорда қаласы Н.Ахмадеева атындағы № 112 орта мектептің
денешынықтыру пәні мұғалімі Рустемов Куандык Куанышович
Ұзақ мерзімді жоспар бөлімі:
Спорттық ойындарды меңгеру үшін қозғалыс ойындар
Сынып: 2

Қатысқандар саны: 24

Қатыспағандар саны:

Сабақ тақырыбы:

Қозғалмалы ойындардың қимыл дағдылар спектірі

Оқу мақсаты

2.2.3.1 Әділ ойында тактика мен стратегия элементтерін түсіну
2.1.3.1 Дене қасиеттерін дамытуға қарапайым жаттығуларды орындау және түсіну

Сабақ
мақсаттары

Қарапайым жаттығуларды орындау жәнеқозғалыс ойындар арқылытактика мен
стратегия элементтерін қолданып,кеңінен пайдалану.

Бағалау
критерийлері

Қарапайым қозғалыс ойындарында тактика мен стратегияныпайдаланады және дене
қасиеттерін дамытуға арналған жаттығулардыңмаңыздылығынанықтайды.

Тілдік мақсаттар

Оқушылар:
қозғалу ойындарының қозғалу дағдыларын қалай дамытатынын түсінуді сипаттау және
көрсету
Пән лексикасы және терминология
• қозғалудағдылары
• әділ ойын, ереже, сайыс, ынтымақтастық, қажеттілікті және басқа адамдардың
мүмкіншілігін түсіну
Талқылауға арналған сұрақтар:
• Ойындарда неліктен қауіпсіз орындарды мұқият таңдауымыз қажеттігін айта
аласыз ба?
• Біздің ойындарымызда неліктен ережелер бар?
• Ережелерді ұстанудың және топтық ойындарды әділ ойнаудың неліктен
маңызды екені туралы айта аласыз ба?

Құндылықтарды
дарыту

Салауатты өмір салты маңызынан хабардарлық (дене, ой, қатынас);
Жеке, жұпта және командада жұмыс істеу қабілеті;
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Мектеп
миссиясын,
пайымдауын және
жаһандық
азаматтықты
жүзеге асыру

Салауатты өмір салтына сай қағидаларды енгізе отырып, оқушыларды болашақтың
тірегі болатын дені сау, жан-жақты азамат етіп тәрбиелеу.

Пәнаралық
байланыстар

Қазақ тілі, дүниетану

Бастапқы білім

Бөлімнің басында оқушылар қозғалыс дағдылары спектрін дамытатын қозғалыс
ойындарын ойнайды. Допты пайдалану дағдысын дамытатын доппен қозғалыс
ойындарын ойнайды. Бөлімнің екінші бөлігінде кеңістіктегі қозғалысты, жұппен және
топпен ынтымақтастық пен қарым-қатынасты дамыту бойынша ойындар ойнатылады

Сабақ барысы
Сабақтың
жоспарланған
кезеңдері

Сабақтағы жоспарланған іс-әрекет

Сабақтың басы
15 минут

Уақытты жоспарлау:
Дайындық
бөлім: 12-15 мин.
Спорттық киімдеріне назар аудару. Сәлемдесу.
Жаңа сабақ түсіндіру, өтілу барысымен таныстыру.
Қатардағы жаттығулар.
Бұрылыстарды
біркелкі орындау.
Аяқтың ұшын, өкшесін дұрыс пайдалану.
Жүрістегі
жаттығулар.
Жаттығуларды біркелкі, дұрыс орындау.
Жүрістегі жаттығулардан жүгірістегі жаттығуларға көшу. Баяу
жеңіл жүгіру. Арақашықтықты сақтау. Қол кеуденің алдында, аяқтың
ұшымен жүгіру. Мұрынмен тыныс алу. Жүгірістегі жаттығулар.
Бірте - бірте ақырындап жүріске көшу. Кең тыныс алу.
Комплекстік жаттығу №16-18 рет.

Үлкен, бос ойын
кеңістігі.
Мұғалімге
ысқырық,
секундомер,
тексеру журналы.

Сабақтың
ортасы

Доппен қозғалыс ойындары
К) Оқушылар дөңгеленіп тұрады. Мұғалім әрбір шеңберге 2-3
доптан бір-бірлеп домалатып жібереді. Доптардың тоқтамауы
және шеңберден шықпауы керек, оларды тек қана аяқпен және
қолмен итеруге болады. Оқушылар ойын шартын сәтті
орындайтын болса, мұғалім қосымша доп санын домалатып
жібереді. Доп ортада тоқтап қалатын болса, мұғалім оны алып
тастайды. Шеңбердегі доптар саны бойынша рекордты орнатуға
әрекет жасау керек.
Қалыптастырушы бағалау тапсырмасы.
(К) Оқушылар шеңберде тұрып, допты түсіріп алмай, жылдам
көршісіне беруге әрекет жасайды. Бір-біріне допты өте жоғары
мәнерде лақтыруға немесе шеңберге арқасымен қарап және
қолдарын артқа ұстап тұрып беруге болады. Балалардан
көздерін жұмып ойнау немесе ойында бір уақытта бірнеше допты
пайдалану арқылы жаттығуды қиындатуға болады.
(К) Оқушылар дөңгеленіп тұрады. Жетекші шеңбердің ортасына
тұрады және допты мына сөздермен жоғарыға лақтырады: «Допты
аспанға!». Басқалары осы уақытта шеңбер ортасынан мүмкіндігінше
әрі қарай жүгіруге тырысады. Жүргізуші допты қағып алып, «Тоқта!»
деп айқайлайды Басқаларының барлығы тоқтайды, ал жүргізуші
орнынан түспей, өзіне ең жақын орналасқан адамға допты
лақтырады. «Тигізілген» жеткізушіге айналады. Жеткізуші мүлт

Әрбір әрекет түріне
арналған үлкен, бос
кеңістік. Диаметрі
шағын доптар 3-10
дана.
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Әрбір әрекет түріне
арналған үлкен, бос
кеңістік. Диаметрі
шағын доптар 1-3
дана.
Әрбір әрекет түріне
арналған үлкен, бос
кеңістік. Диаметрі
орташа доп.
.
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кетсе, онда ол шеңбер ортасына қайтадан барады, допты жоғарыға
лақтырады, ойын жалғасады.
Мұғалімге нұсқаулық:
Ойын арқылы қозғалыстың дәлдігі, реакцияның жылдамдығы
жетілдіріледі.
Сұрақ:
Дәл қозғалыс, зейін қою, жылдам реакция, назар дамытылады.
Сұрақтар : Допты лақтыру динамикасын өзгерте аласыз ба?
Жылдамырақ, орташа, дереу, байсалды.
Реакцияның жылдамдығы, жүгіру жылдамдығы, қозғалыс дәлдігі
және көзбен өлшеу дағдылары дамытылады.
Ойыннан бұрын ойнаушылардан осы орында қандай қауіптердің
болуы мүмкін екендігін сұраңыз. Сұрақ: осы қауіптерді олар қалай
азайта алады? Қауіптердің сырғанау, жүгіру кезінде басқа
ойыншылармен
қақтығыс
әрекеттерін
қамтуы
мүмкін.
Қатысушыларға ара-қашықтықты сақтау және басын жүгіру кезінде
көтеріп ұстау қажеттігі туралы кеңес беріңіз. Қатысушылардан осы
ойында пайдаланған негізгі қозғалыс дағдыларын сипаттап беруін
сұраңыз. Қатысушы жақсы жүгірдім деп ойласа, бас бармағын
жоғары қаратуын сұраңыз. Сенімді болмаса, бір-біріне қарайтын
саусақтар. Олар жүгірісін жақсарту керек деп ойласа, саусақтарын
төмен қаратыңыз.
Сабақтың
соңы 5 минут

Рефлексия. Кері байланыс.
Сабақ соңында оқушылар рефлексия жүргізіледі:
Оқушылардан бұл жаттығуда қандай тәуекел бар екенін және оны қалай азайтуға
болатынын сұрау. Сұрақтар: Допты барлық уақытта жерде қалатын етіп домалатуға болады
ма? Допты сол жағыңыздан және оң жағыңыздан домалата аласыз ба? Сүйікті және
сүйкімсіз қолыңыз қандай? Неліктен? Кейбір доптардың неліктен әртүрлі домалайтынын
айта аласыз ба? (мысалы, жылдамырақ, баяуырақ, әрірек).
Оқушылар таңдаған тірек-қимыл дағдыларын бақылау.

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

Бағалау – оқушылардың
материалды
меңгеру
деңгейін қалай тексеруді
жоспарлайсыз?

Денсаулық және қауіпсіздік
техникасының сақталуы.
.

Қозғалмалы ойындарындағы
тапсырмаларды, жүйелі жаттығулар
жинағының реттілігін көрсетеді.
Жаттығуларды барынша біркелкі орындау,
орындалу сапасы, бірлескен ойындарда
тапсырмалардың мағынасын ашу.
Орындалуын анықтау.
Қабілеті жоғары оқушылар қозғалыс
әрекеттерін қайталап, сынып алдында
орындалуын өз бетінше көрсету.

Оқушылардың өз бетінше
тапсырмамен белсенді жұмыс
істеуі, өз бетінше қателерін
түзеу. Дағдыларын дамытуға
ынталану. Қозғалыс
әрекеттерін белсендендіру.
Ойындар барысында
бейресми қалыптастырушы
бағалаулар.

Тапсырмаларды орындау
кезінде спорттық құралдардың
дұрыс орналасуына көңіл бөлу.
Дене қуатын үнемдеу
шарттары.
Дұрыс тыныс алу.
Сабақ
барысында
техника
қауіпсіздік ережелерін сақтау.

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?

Сабақ мақсаты негізгі бөлімдегі іс-қимылдардың орындалуына
байланысты қойылған.
Оқу мақсаты оқушыларға түсінікті, белсенді түрде ынталанып қол
жеткізді.
Әр тапсырмаға бөлінген уақыт толығымен жеткілікті болды.
Әр түрлі деңгейдегі тапсырмалардың орындалу сапасын бақылау,
саралау.
Жоспарланған іс-әрекеттер кезеңдері бойынша толығымен
меңгерілді.
Жекелеген оқушыларға дағдысын қалыптастыруға тапсырмалар
берілді, қарастырылды.
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Жалпы баға
Сабақтың жақсы өткен екі аспектісі (оқыту туралы да, оқу туралы да ойланыңыз)?
1: Жекелей, топтық тапсырмалардың орындалу сапасы.
2: Жаттығулардың орындалу ретінің сақталуы. Өзін-өзі бағалау.
Сабақты жақсартуға не ықпал ете алады (оқыту туралы да, оқу туралы да ойланыңыз)?
1: Саралап тапсырмалар беру.
2: Тапсырмалардың орындалуына ықпал ететін факторлар.Тапсырманың мағынасын ашу.
Сабақ барысында сынып туралы немесе жекелеген оқушылардың жетістік/қиындықтары туралы нені
білдім, келесі сабақтарда неге көңіл бөлу қажет?
Сыныптың ішкі жағдайына, оқушылардың үнін есту, жекелеген оқушыларға әр түрлі деңгейдегі тапсырмалар
беру, ұсыну әдістерін қарастыру. Тапсырманың орындалуына байланысты сұрақтар қою. Тапсырманы
бірнеше рет қайталап көрсетуге мүмкіндік беру.
Батыс Қазақстан облысы, Орал қаласы А.Тайманов атындағы
№ 34 мектеп-гимназиясының бастауыш сынып мұғалімі
Лукпанова Лайлим Сериковна
Пән: Математика
Ұзақ мерзімі жоспар бөлімі꞉
Бөлімше꞉

3. Геометрия элементтері
3.1 Геометриялық фигуралар және олардың жіктелуі.

Күні:
Сынып: 1

Қатысқандар саны:22
Қатыспағандар саны:

Осы сабақта қол
жеткізілетін оқу
мақсаттары (оқу
бағдарламасына
сілтеме)

1.3.1.2 жазық фигураларды (үшбұрыш,дөңгелек,шаршы,тіктөртбұрыш) және кеңістік
фигураларды(куб,шар,цилиндр,конус,пирамида,тіктөртбұрышты, параллелепипед)тану
және қоршаған ортадағы заттармен сәйкестендіру

Сабақ
мақсаттары

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

Бағалау
критерийлері




Тілдік мақсаттар

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

Құндылықтарды
дарыту

Ынтымақтастық құндылықтарын дарыту
Ынтымақтастық – топтық жұмыс және жұптық.
Ашықтық – топтық, жеке, жұптық жұмыста өз ойын еркін айту.
Қазақстандық патриотизм және азаматтық жауапкершілік құндылықтарын
дарыту Нұр-Cұлтан қаласындағы бейресми нышандарын, «Бәйтерек», «Хан шатыр»,
«Жеті бөшке»т.б кеңістіктегі ғимараттарды кеңістік фигураларымен сәйкестендіреді.

Кeңiстiк дeнeлeрiн aжыpaтaды
Кeңiстiк фигураларын қоршaғaн opтaдa ұқcac фигypaлaрды cәйкecтiндiрeдi
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Пәнаралық
байланыстар

Көркем еңбек-кеңістік геометриялық пішіндерді пайдаланып, мазмұнды композиция
құрастырып, мүсіндейді.
Дене шынықтыру-дене қимыл қозғалыс динамикалық үзілісте байланысады.
Дүниетану-айналадағы қоршаған ортадағы суреттермен байланыстырады.

Бастапқы білім

Кесінді және сынық сызық
Фигуралардың атауын біледі.

Сабақ барысы
Сабақтың
жоспарланған
кезеңдері

Сабақта жоспарланған іс-әрекет

Сабақтың басы

«Өрмекші торы» тренингі
Шарты: Оқушылар ортаға дөңгелетіп тұрғызып,басында добы
бар жіпті пайдаланамыз.Допты кез-келген оқушыға
лақтырғанда ұтып алған оқушы тілегін,бүгінгі күнге сәттілігін
айтуы керек.Солай барлық оқушылар айналдыра айтып
шығады,сонда өрмекші торы пайда болады.
Мақсат: Оқушының қасындағы сыныптастарына жақсы
тілектерін айта отырып, көңіл-күйлерін көтеру.
Ұ «Ширату».
Оқушыларды ортаға шақырып,шаттық шеңберін құрып, түрлітүсті ленталар арқылы 3 топқа бөліп отырғызамын.
1-топ: «Цилиндр»
2-топ: «Конус»
3-топ: «Шар»
 Балалар сіздердің алдарыңызда бір фигураның пішіні бар
пазлдар жатыр.Сол пазлды құрастырғанда бір геометриялық
пішін шығады.
 Бұл геометриялық пішіннің қандай ерекшелігі бар?
 Ол неге ұқсайды?
 Осы пішін тәрізді қандай заттарды білеміз?
Осы жерде сабақтың мақсаты ашылады.
Сабақтың мақсаты:
-Бүгінгі сабағымыз кеңістік
фигураларды(куб,шар,цилиндр,конус,пирамида,тіктөртбұр
ышты параллелепипед) фигураларды тану және қоршаған
ортадағы заттармен сәйкестендіреміз.

2мин
Топқа бөлу әдісі꞉/
түрлі-түсті ленталар
арқылы/

3мин

Сабақтың ортасы
5 мин

2 мин

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

Әртүрлі түсті
ленталар
Топқа бөлінеді

.

Bilimland.kz
сайтынан
алынды.
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5 мин

3 мин

2 мин
2 мин

3 мин
2 мин

2 мин

2 мин

-Неліктен?
ҚБ1: «Білезік» әдісі
- мұғалімнің бақылауымен оқушылардың орындаған
жұмыстары қолдарына түрлі-түсті білезік кигізу арқылы
бағаланады.
«Диалог және қолдау көрсету» бойынша саралау.
( Т).«Үштік» әдісі бойынша. Ермексаздан, кинетикалық құм
арқылы кеңістік фигураларды мүсіндеуге тапсырма беру.
1-топ жұптасып ермексаз арқылы үлкен және кіші кубты
мүсіндейді.
2-топ жұптасып кинетикалық құм арқылы бір үлкен және екі
кіші конусты мүсіндейді.
3-топ жұптacып ермексаз арқылы бір үлкен цилиндр,бір кіші
шар, кинетикалық құмнан бір үлкен пирамида мүсіндейді.
Дескриптор꞉
- үлкен және кіші шаршы құрастырады.
- екі үлкен және бір кіші үшбұрыш құрастырады.
- бір үлкен,бір кіші тіктөртбұрыш құрастырады.
ҚБ2 : «Пішіндер»әдісімен бағалау.
Жауап берген оқушыларға «Жарайсың», «Жақсы»,
«Мақсатқа ұмтыл!» сөздеріне сәйкес пішіндермен бағалау.
Жарайсың!
Жақсы!
Мақсатқа ұмтыл!
(Ө). Дәптермен жұмыс.
«Фигураны сәйкестендір» әдісі.Суретке қара. Кеңістік
фигурасы мен оған сәйкес атауды сызықпен қос.Көлемді
фигураларды тауып,жасыл түспен боя.
Дескриптор꞉
-кеңістік фигураны табады,сызықпен қос.
-көлемді фигураларды табады,бояйды
Қ.Б3: « Сиқырлы қарындаштарым» әдісі арқылы дұрыс
тапқан оқушыны бағалау.Пішіннің бөлігін дәл тапса-жасыл
қарындашпен боя.
(Ұ.) «Динамикалық үзіліс»
«Жаса,көрсет!» әдісі .Бейнeтaспa қосылады.Оқушылар
орындарынан тұрып,бeйнетаспаға қарап әуенмен қимылды
қайталайды.
(Ж)«Сиқырлы пішін»әдісі. Суреттегі геометриялық пішіндері
қарап,әрбір құлтемірде қанша көлемді фигура барын
анықтап,пішіндер санын санап нәтижесін жазады.
Неше шар?
Неше пирамида?
Неше цилиндр?
Неше конус?
Неше текше?
Дескриптор:
-геометриялық пішіндерді анықтайды.
-пішіндер санын анықтайды.
Қ.Б4꞉ «Жалаушалар» әдісі. Топтар бір-бірін бағалау.
Алдарында үш түсті жалаушалар жатады. Дұрыс орындаса жасыл, аздап қателессе-сары, бірнеше қате болса-қызыл
жалауды көтереді.
Тапсырма бойынша саралау.
1.Қолдауды көп қажет ететін оқушылар: «Бір рет ойлан,
бөліс» әдісі. Кеңістік пішіндерді атайды,суретін салады.
Дескриптор:-кеңістік пішіндерді атайды,суретін салады.
Қолдауды қажет етпейтін оқушылар: сәйкестендір» әдісі.
Өздерін тұратын қалаларда және басқа да қалаларда кеңістік
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Фopмaлар мен
геометриялық
пiшiндeрдi
зерттeймiз.

Жұмыс дәптері
53-бет

www.forchel.ru

Құлтемірдің
пішіндерін
анықтап жазады.

Бейнеролик
Youtobe.
El.kz сайты
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мүсіндеуге әрбір топқа
тапсырма беру.
Саралаудың тапсырма
тәсілі
Тапсырма бойынша
саралау.
1.Қолдауды көп қажет
ететін оқушылар:
«Бір рет ойлан, бөліс» әдісі.
Кеңістік пішіндерді
атайды,суретін салады.
2.Қолдауды қажет етпейтін
оқушылар: сәйкестендір»
әдісі. Өздерін тұратын
қалаларда және басқа да
қалаларда кеңістік
фигураларға ұқсас
ғимараттарды тауып суретін
салады.
3. Қабілетті жоғары
оқушылар.
«Ойлан, құрастыр» әдісі.
Оқушылар алдарыңда жатқан
бiрнеше пiшiндердi
пайдаланып, бәйтерек,
зымыран, жол тегістейтін
көліктерін құрастырады.

«Мақсатқа ұмтыл!» сөздеріне сәйкес пішіндермен
бағалау
Жарайсың!
Жақсы!
Мақсатқа ұмтыл!
Қ.Б3: « Сиқырлы қарындаштарым» әдісі арқылы
дұрыс тапқан оқушыны бағалау.Пішіннің бөлігін дәл
тапса,жасыл қарындашпен боя.

денелерін
шынықтырады.

Қ.Б4 «Жалаушалар» әдісі. Топтар бір-бірін бағалау.
Алдарында үш түсті жалаушалар жатады. Дұрыс
орындаса - жасыл, аздап қателессе-сары, бірнеше қате
болса-қызыл жалауды көтереді.
Рефлексия «Шартты белгілер»
Тапсырмаларды сәтті орындадым
Аз ғана қиындық
Орындау қиын,к өмек қажет

Маңғыстау облысы, Маңғыстау ауданы, Шетпе селосы Алшын Меңдалыұлы атындағы
орта мектептің орыс тілі мен әдебиеті пәні мұғалімі Кадирова Турсунай Танатаровна
УРОК 18.
Какие бывают
часы?

Школа: СШ имени А. Мендалыулы

Дата: 07.11.2019

Ф.И.О. преподавателя: Кадирова Т

КЛАСС: 3

Количество присутствующих:

Цели обучения,
которым посвящен
урок

3.2.6.1 высказывать оценочные суждения о прослушанном/прочитанном материале
(«я думаю…», «потому что…»)
3.5.1.7 использовать слова, обозначающие признаки предметов; подбирать
признаки к предметам по цвету, форме, величине, материалу по заданной теме

Учебные цели

Умеют выразительно читать текст,
Знают имена прилагательные, их вопросы.
Применяют в письменной и устной речи имена прилагательные для описания
предмета по форме, величине.

Предполагаемый
результат

Все учащиеся смогут:

Количество отсутствующих:

Выразительно читать в текст, описывают предмет по форме, величине;
записывать в тетрадь словосочетания, предложения.
Большинство учащихся смогут:
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выразительно читать текст, в соответствии с жанром; находить в тексте слова,
описывающие предмет по форме, величине,
записывать самостоятельно в тетрадь слова, словосочетания по памяти.
Некоторые учащиеся смогут:
называть предмет по описанию формы, величине.
Языковая цель

Материал
прошедших
уроков
План
Планируемое
время
Начало урока
5 мин.

Середина урока
30 мин.

Основные термины и словосочетания:
Словосочетание Форма, величина
Используемый язык для диалога / письма на уроке:
Имя прилагательное, имя существительное.
Учащиеся могут иметь определенную базу знаний по теме «Имя
существительное», «Имя прилагательное» на русском языке.

Запланированная деятельность
 Организационный момент.
-Здравствуйте, ребята. Мне всегда приятно с вами работать, у меня отличное
настроение! Какой день недели? Вчера? Завтра?
А какое настроение у вас?
-Какое сейчас время года? Какой месяц?
-Какое сегодня число?
-Какой день недели? Вчера? Завтра?
-Какой сейчас урок по счету?
2. Актуализация знаний.
1. На предыдущем уроке мы говорили о днях недели. Сейчас давайте поиграем в игру
«Волшебные круги».
П. (Стратегия «Внутренний и внешний круг»)
Учащиеся образуют два круга: внутренний и внешний. Дети стоят лицом друг к другу,
сначала внешний круг задает вопросы по пройденной теме, используя слова: вчера,
сегодня, завтра, понедельник, вторник, среда, четверг, пятница, суббота, воскресенье
внутренний круг отвечает. Потом учащиеся из внешнего круга передвигаются и создают
новые пары. Продолжается та же работа с вопросами.
Ф. О. Прием «Большой палец»
 Учитель предлагает
посмотреть мультфильм и подумать, о чем будет урок.
(Деятельность учащихся) Учащиеся смотрят мультфильм, формулируют тему и цели
урока.
Деление на группы – учащиеся выбирают детские часы, на обратной стороне написаны
номера групп.
Изучение нового материала.
1. Учитель предлагает послушать стихотворение
К. Абримова.
(Деятельность учащихся). Слушают, отвечают на вопрос, о каких часах они узнали.

Словарная работа

Прием «Послушай-прочитай-повтори».

Учитель предлагает познакомиться с новыми словами и правилом:

Часы – сағат

Время – уақыт

Карманные часы – қалта сағаты

Наручные часы – қол сағаты
Башенные часы – мұнара сағаттары
3. Выразительное чтение стихотворения по цепочке
1) Покажите мимикой, жестом, движениями часы, которые вам понравились.
2) Найдите в тексте слова, описывающие характер часов.
4. Подбери нужные слова – признаки.
(Найти соответствия между картинками и прилагательными: электронные, напольные,
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ТЕМА УРОКА:
Кавказский пленник
Дата:20.10.18г
Класс 7а

Школа №128
ФИО учителя Джорабекова А.М
Количество
присутствующих

Цели обучения, которые необходимо
достичь на данном уроке

План
Планируемые сроки
0–2 мин

Количество
отсутствую
щих
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

Планируемые действия
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?
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Начало урока

Середина урока

- Я надеюсь, что это ощущение вы сохраните до конца 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)
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? (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».
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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
Оценивание
Как вы планируете поддерживать
Как вы планируете увидеть
учащихся
приобретенные знания учащихся
Конец урока

-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.

Межпредметные
связи
Соблюдение
СанПиН
ИКТ
компетентность
Связи с
ценностями
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.

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
Күні:19.04.2019.
Сынып:9 - сынып
Осы сабақ арқылы
жүзеге асатын оқу
мақсаттары:
Бағалау критерий
Ойлау деңгейлерінің
дағдысы
Сабақ мақсаттары:

Мектеп: «Эстетикалық бағыттағы Жаңа ауыл
жалпы білім беретін орта мектебі» КММ.
Мұғалімнің аты жөні:Жандильдина Нурлыгул
Жанибековна
Қатысқандар:15
9.1.3.1 көркем шығарманың идеясына сай кейіпкерлер жүйесін анықтау;
9.2.4.1 автор стиліне сүйене отырып, шығармашылық жұмыс жазу.
2.
3.
4.

Поэманың идеясынасай кейіпкерлер образын аша алады;
Автор стилін анықтай алады;
Автор стиліне сай шығармашылық жұмыс жазады.

Талдау, жинақтау, бағалау.
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.
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Тілдік мақсат

Құндылықтарға баулу
Пәнаралық байланыс
Алдыңғы оқу:
Жоспар
Жоспарланған уақыт
Басы:
(5 минут)

Ортасы:
( 30 минут)
10 минут

Кейбір оқушылар орындай алады:
Автор стиліне сәйкес шығармашылық жұмыс жазуда өз көзқарастарын білдіреді.
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:

Шығарманың кейіпкерлер бейнесін сомдаудағы ақынның мақсаты
қандай?.

Шығармадағы автор стилін анықтауда қандай қиындықтар кездесті?
Қазақстандық патриотизм мен азаматтық жауапкершілікке баулу.
Қазақстан тарихы
Несіпбек Айтұлы «Бәйтерек» поэмасы.
Жоспарланған жаттығу түрлері
Сабақтың барысы:

Бағалау түрлері

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.
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.
1-кесте. «Сатылай кешенді талдау» әдісі.
Шарты: әдіс арқылы ақын стилін
анықтайды.Дескриптор:
- Шығарма стилін, жанрын анықтайды;
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ҚБ. Бас бармақ әдісі
арқылы бағалау.
Ауызша кері байланыс.
(Өткен тақырыпқа
байланысты
сұрақтарыңыз бар ма?)

ҚБ:
Екі жұлдыз, бір тілек.
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- Көркемдік әдісіне талдау жасайды;
- Ақынның сөздік қорын талдайды.
ҚБ:
2-кесте. «Әдебиеттік лото» әдісі.
бағалау парағы.
Шарты: әдіс арқылы образ сомдаудағы автордың сөз
Кері байланыс:
қолданыстарын анықтайды.
Шығармадағы автор стилін
Дескриптор:
анықтауда қандай
- Кестедегі тірек сөздердің мағынасын түсінеді.
қиындықтар кездесті?
- 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.
ҚБ:«Мадақтау сэндвичі»
Тақырыбы:«Елін сүйген Елбасы»
әдісі.
Тірек сөздер:Армысың, Азаттығым, қыран
(12 минут)
қанат...,азаттық аясында, сан ғасырлық ғұмыр, елдігін Ауызша кері байланыс:
сақтай алмас енжар халық.
Өлең жолдарымен
Тәуелсіз Президентің атқа қонды, , Сарыарқақорытындылау.
айқастардың сахнасы, саңқ етті Алатаудың
Самсаған қара орманыммұзбалағы, дос сүйсінер, дұшпан күйінер, Астана ел
байтақ елім,
тірегі, үш жаққа бұра тартса, ұшпаққа кім шығарар
Сынға сап сан жақсыны
ертең елді, Нұрсұлтан – арқа тірек, алтын діңгек.
байқап едің.
Дескриптор:
Еңсесін елдігіңнің
- Автор стиліне сәйкес шығармашылық жұмыс жаза
биіктеткен, Ортаңда
алады.
бойлап өскен Бәйтерегің!
- Нақты тақырып бойынша тілдік бірліктерді
қолданады.
- Өз көзқарасын жақтайтындай етіп, оқырманды
сендіре алады.
Соңы:
«Рефлексия пирамидасы» арқылы сабақ
(5 минут)
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 Бағалау-оқушы білімін тексеруді қалай
қалай жоспарлайсыз? Қабілетті оқушыға
жоспарлайсыз?
тапсырманы қалай түрлендіресіз?
Бірлесе отырып мағлұматтар талданып, ортақ
1.Оқушылардың оқу мақсатына жетуінанықтау үшін
пікірге келіп жинақталады, жеке жұмыс арқылы бағалау критерийлері мен дискрипторлар құрылды.
дараланады.
2. «Бас бармақ» ,
Топтық жұмыстарды, бір-бірін оқыту, талдау,
«Екі жұлдыз, бір тілек», «Мадақтау сэндвичі»
ортақ шешімге келу, кері байланыс әдістерді
әдістері мен арқылы оқушылардың бір-бірін бағалау,
түрлендіру арқылы қосымша көмек қажет ететін білімдерін толықтыру, ұсыныстары арқылы оқуды
оқушыларды оқу үдерісіне қосамын.
жетілдіру көзделген.
Жеке жұмыстарды қарқынды әдістер арқылы
«Сатылай кешенді талдау» әдісі мен «Әдебиеттік лото»
дамыта отырып, қабілеті жоғары оқушылардың
әдісі арқылы анықталған мәліметтерді жұптар бір-бірін
шығармашылығын шыңдау, даралауды оқу
бағалау парақтары арқылы тексереді, толықтырады,
үдерісіне қосамын.
түзетеді, жетілдіреді. Түзете отырып білім олқылықтары
Сабақ мақсатына жетуде бірінші топтық
толтырылады, дамытылады
жұмыстарда көлемді мәліметтерді талдатып,
ойларын бір арнаға жинақтап, оқушылардың
3.Оқытудың әр кезеңінде табыс баспалдағына жетелеу
(8 минут)
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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.
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.
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?

ашық сұрақтары қойыла отырып, оқуға қолдаулар кері
байланыстар жасалады.

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, бірінбір 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.
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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.
THE SPECIFICITY OF THE REFERENCES IN THE SPEECH
ETIQUETTE OF ENGLISH
Askarova Manat Kenzhebaevna
ENGLISH TEACHER OF THE
SECONDARY SCHOOL NAMED AFTER O. ALIBAYEV
KARAGANDA REGION ZHANAARKA DISTRICT YERALIEV VILLAGE
The article discusses the language and culture, as well as the main aspects in the study of speech etiquette in a
situation of «treatment» in the context of different cultures and time periods. Significance due to the fact that the results
of the study can be used in lectures and practical courses of cultural linguistics, intercultural communication, translation
practice, as well as in special courses on the culture of speech and in the process of learning a foreign language. The
relevance of the topic due to the increasing interest of linguists to the problems of language and culture, as well as the
need to understand the place and role of applications, determination of ways and means of implementation of the
reverse function, identify the characteristics of the circulation in the English language and the spread of the English
language as a comprehensive approach to the study of requests in English and their classification should identify not
only the language, but also to show the national-cultural traits, for example use cases.
Key words: linguistic unit, degree of education, integrated approach speech etiquette, idioethnic value aspects of the
treatment
The present study is devoted to a comprehensive description of the linguistic and cultural features of requests in the
system of the English language and in English discourse.
Treatment is a specialized language feature that serves to organize human interaction and integrating of participants
and the situation of communication into a single communicative act. In the linguistic literature it is noted that the appeal
is used to draw the attention of the person to whom it is directed, cause him a certain reaction to the message or force
him to commit actions dictated by the conversational situation [1]. Additionally, the treatment involved in the
orientation of the speech and at the same time in the social regulation of communication.
In the last decade linguistics slowly but surely turned the «face of life» exploring language as a tool of social
interaction people. The social aspect of studying of the relation of man and his language gives a sense linguistic identity.
This linguistic unit as conversion to each other can be distinguished as indicator of social status of the speaker, his
linguistic identity. Often the using shows about signs saying, may indicate the nature of his occupation, degree of
education, age, gender. An essential component of the social role is the expectation: what you expect from the
surrounding of individual behavior in a particular social situation, what they may demand from him; he is obliged to
meet these expectations. Roles can be determined, as the constant social characteristics of a person: his social position,
profession, age, position in family, determined by the properties of the situation.
An appeal to the interlocutor is the most commonly used language unit, associated with etiquette signs. The appeal is
fraught with a deep voice capabilities and abilities, as it not only calls the questioner, but characterizes it by some
features, that is, has estimated-characterizing properties.
The relevance of the topic due to the increasing interest of linguists to the problems of language and culture, as well
as the need to understand the place and role of applications, determination of ways and means of implementation of the
reverse function, identify the characteristics of the circulation in the English language and the spread of the English
language and as a Comprehensive approach to the study of requests in English and their classification should identify
not only the language, but also to show the national-cultural traits, for example use cases.
Study addresses one of the urgent problems of modern linguistics. As a specific contact-establishing means, the
treatment constitutes one of the most commonly used speech units, both in English and other languages. As part of the
speech etiquette, it is used in a variety of situations of communication used by people with very different social
characteristics that are directed to different addressees.
The study of system calls is a specific tool for analyzing the culture of native speakers, as used by the representatives
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of various ethnic set of cases is a kind of mapping important from the point of view of ethnic psychology and cultural
traditions of the characteristics of communication and situations of communication. Finally, treatment carry significant
communicative load, not only naming the addressee, but by installing and maintaining voice contact with the person,
thus regulating the performance of the situation of communication in General and speech on the positions of partners,
their social and personal relationships.
Direct link that exists between language and culture, inextricably, it is interrelated and interdependent. The existence
of language as a phenomenon is impossible without culture, in turn; the existence of a culture is unthinkable without
language. Language appears and as a repository of cultural values of the nation, and as a tool for the assimilation of
these values. Both the language and culture are used to display the person's world and are symbolic systems. Condition
of operation, both the language and culture is society. Both the language and the culture have similar social origin.
Non-identity of language in the presence of two or more national carriers has led linguistics to the recognition of the
variability of such language, which in turn revealed the necessity of defining this system as the national variants of the
language.
Language appears as a repository of cultural values of the nation, and as a tool for the assimilation of these values.
The very existence of language as a phenomenon is impossible without culture. Culture cannot be inherited genetically,
and to transmit eye to future generations you need a guide and as entering the language.
Especially spoken English. Professor Kachru proposes to divide the English-speaking population in three groups on
three circles. The «inner circle» USA, Canada, UK, Australia and New Zealand. «Outer circle» countries are colonies of
India, Singapore, Malaysia, and South Africa. Expanding circle China, Japan, Israel and Greece.
According to Crystal, the inner circle includes approximately 320-380 million native speakers, the outer circle is 150300 million extending from 100-1000 million of his last books English as a global language about 670 million people
are native English speakers.
English speech etiquette is important not only for the English but for all learners of English as a foreign language.
English speech etiquette is original and has its own rules and regulations, which sometimes differ substantially from
rules and norms of speech etiquette of another language. This leads to the fact that the very cultured Russian people
may seem impolite among English if communicating with them in English, not fluent in English speech etiquette.
Likewise, the English gentleman may seem impolite in communicating in the Russian language and Russian cultural, if
he is not trained in the Russian speech etiquette [2].
Explain the existence of different levels of politeness and styles of speech examples. Suppose that the Englishman
has stopped the clock, and he is forced to specify the time. Turning to his friend, the Englishman asked:
Polite to the familiar level of politeness, this question «What time is it? », sometimes at a neutral level of politeness,
when the Englishman will turn to this issue not to the man, a stranger to passerby.
To the unfamiliar passerby should be treated with a polite request:
Excuse me, could you tell me the time, please?
Sorry, you could not tell the time, please!
The polite request: «Excuse me, could you tell me the time, please? » - corresponds to the neutral level of politeness
and neutral style of speech, but the familiar level of politeness, in the family or friendly circle, please «Excuse me,
could you tell me the time, please? » seems unnatural in tone or artificially inflated.
Features of the use of the personal pronoun «you».
In the Russian language to refer to one man used the personal pronouns «You» and «you». In modern English there
are no special pronouns corresponding to the Russian «you». Values of Russian pronouns «You» and «you're»
combined in the personal pronoun «you». In the case, when speaking to one person, the English «you» is perceived as
«You», when addressed to the person it corresponds to the official or neutral level of politeness, and is perceived as
«you", if addressed to the person it corresponds to a familiar level.
In the old days in the English language, along with «you», used the pronoun «thou» (you).
In most cases the official form of address to a man, whose name is known, is the handling of names in combination
with the words Mr., Mrs. and Miss.+ last name (surname), e.g. Mr. Smith, (Mr. Smith) – appeal to a man. Mrs. + her
husband's surname, for example Mrs. Collins (Mrs. Collins) to appeal to a married woman. Miss. + maiden name, e.g.,
Miss. Harvey (Ms. Harvey) – an appeal to a single female.
In some cases, a formal appeal is made using the words Sir and Madam, a sometimes just by name (without
combining it with the words Mr., Mrs. and Miss.).
According to Pankratova, M. V., «the treatment is directly related to the norms of speech etiquette as an inherent
property of speech acts eye conversion eye targeted» [3]. Playing an important role in interpersonal communication,
handlings facilitate interaction between the speaker and the addressee and create a special communicative space. The
appeal, according to the author, has the characteristics of the speech stereotype, as reproducibility in a fixed form, high
functioning in speech, focus on clear organization and maximum success of communicative contact, i.e. treatment can
be defined as etiquette speech unit that plays a primary role in interpersonal communication and creates a special
communicative space.
A. M. Peshkovsky took the reference to words and phrases not constituting offer, nor their parts. Formally, the
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primary role of treatment is motivation that does not allow him to enter any part of the sentence in which it stands, in
the connection approval, control or junction, and it remains, no matter what the prevalence of it may be achieved
external to the proposal group.
A. V. Polonsky considers that the treatment represents abreast center offers. «A testy center of functionally and
syntactically consistent with the nature of the determinant, which is a component of the semantic structure of the
sentence and included in its grammatical structure as a spreading member associated with all of the proposals» [4].
Thus, after analyzing the views of various authors regarding the linguistic status of the case, we can conclude that the
treatment is not an independent sentence expressing a complete thought or a full sentence.
A significant achievement of Russian and foreign linguistics the last 20-25 years is the interpretation of the national
variants of the same language as the systems with the stability and perspective.
Under the variant of the literary language refers to a regional variety of a single standardized literary language. The
colonial expansion of England in the 17th through 19th centuries led to the spread of English outside great Britain and
has led to the emergence of some regional differences, mainly in vocabulary, to date, resulted in several relatively
independent groups and sub-groups of the English language.
Thus, in further analysis we will be based on the definition of the option as regional varieties of a single standardized
literary language.
The explanation of the etiquette of the situation requires a value-based comparison of alternatives, i.e... related to the
notion of standards and assessment. Rules of etiquette are based on universal and idioethnic values
Etiquette as a behavior is a system of ways of maintenance of communication between people belonging to different
companies. Ways etiquette communication etiquette due to the system and etiquette of the situation and out of context
are empty of content. Ways etiquette of communication represent a formula of behavior’s, including several consecutive
turns and interpreted in culture inherent in speech team.
Etiquette as the norm represents an interpretation of the cultural values of the society in good manners. Highlighted
behavioral priorities inherent in different speech groups. The specificity of English etiquette is in the emotionalvolitional self-control, traditionalism, the sublimation of conflict, reserved the knightly attitude to the game. Etiquette
rules determine the space required and prohibited behaviors, and the degree of acceptable deviation from the canonical
norms.
Hama also examined various approaches to the concept of «treatment», structural-functional features of applications,
classification requests, taking into account linguistic status, situation, participants, and communication, as well as
morphological and semantic characteristics of the applications.
In study it was noted that when considering the appeal only as part of the syntactic structure is not taken into account
the huge number of occurrences of applications in diverse speech situations.
Systemic-structural properly not considered a social «recipient factor» that defines the specifics of the most numerous
and diverse in the semantic, stylistic and communicative-pragmatic relations group handling treatment to the person
(recipient / interlocutor).
Obviously, the semantic richness and diversity of functions of the appeal of man to man are not confined to the
naming of the addressee and Euro attracts attention. It is necessary to study cases in communicatively-pragmatic aspect.
The next section will discuss sociolinguistic factors in determining the choice of addresses British, American and
Canadian versions of English.
In the process of building a dialogue when choosing the treatment must include such sociolinguistic factors as
persistent social roles (age, social status); the symmetry / asymmetry of role-playing a situation; characteristic of the
position of the addresser and the addressee, the formality/informality of the situation of communication; the degree of
familiarity; the nature of the relationship communicate [5].
In any language, as well as in society, used a variety of options of applications that vary depending on the situation of
communication.
To build efficient and effective communication it is important to choose the right form of treatment.
When you select cases, you must take into account a number of factors like: social status, rank, gender, age, family
relations, hierarchy, professional, as well as the degree of closeness of Dating. In different forms of treatment you can
use to show their respect and love is not against the interlocutor, or, on the contrary, insult.
Comparing treatment used in the 19th and 20th centuries in British English, we the conclusion that the beginning in
20.
Consider the treatment used in the beginning in 19. In British, American and Canadian versions of English.
In D. Austen novel «Pride and prejudice» children, as a rule, turning to the parents, called them «sir» and «Madam».
Bennett Elizabeth, in whose character there was a lot of spontaneity and independence, sometimes calls Mrs. Benet
«mother», but she more often uses the forms of «Madame» (ma’am).
In the novel of the same Jeffrey Farnol «money Moon" is observed less restraint in the use of requests when
communicating with family and friends also that can be explained by the difference of interpersonal relations.
So, turning to the husband, the wife uses the following treatment:
«My dear, dear, brave Georgy! » said she, and would have kissed him, but he put her off (Farnol, 20).
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«But, Georgy dear, - fortunes are very hard to find, - especially round, I'm afraid! » said she, with a
Farnol, 25).
Having considered the treatment of used in Britain in the 19th century. It is possible to make following conclusions.
In the early 19th century there was a restraint in communication, so that children, as a rule, turning to the parents,
called them «Madam» (Madam, ma’Am. sir). If relations were more close, that alone could be used for the treatment of
«Papa», «Mama» (mom, dad), but the preference was given to official forms.
When referring to relatives in the 19th century was widely used words denoting relationship (uncle, aunt, my dear
brother).
The US in the first half of the 19th century experienced a process of rapid development of market relations. Ha
North-East of the country were rapidly growing factory industry, vigorously develop the farm. Ha West of the United
States, there were a huge number of small farmers and independent artisans, constantly increased the use of hired labor.
Increased flow of mass immigration to the US from Europe, which no opinion of ours, undoubtedly, influenced the
development of language culture of the country.
So, consider the treatment used in America in the beginning in 19.
In the novel B. brown Talbot Jane" in the family same as in the British literature of the 19th century was dominated
by the treatment of kinship degrees:
Oh, mother! Can such wines as it is always spot on heart is made of your gentle care? (Brown’s books).
«It is a subject, brother, on which it is impossible that we should think alike; (brown, e-book)
«Dear, dear brother, be always most kind and the most good, and I lay down my life for you» (brown, e-book).
Ho wife, addressing, did not use official forms, calling a friend not name or using an affectionate form of address:
«My heart, I believe you know, Harry, sport, simple toy, gratitude and compassion» (brown, e-book).
«And it will always be so, my dear?» (Brown, e-book).
«The best man, Henry, can you forgive me?!» (Brown, e-book).
In Common circle of friends was the address my friend:
«Ah! my friend! Weak-very weak-being with Jan». (Brown, e-book).
«And it will always be so, my dear friend?» (Brown, e-book).
As for the development of Canadian literature, I should say that by the end of 90-ies of the 18th century, in fact there
is a crisis. Closes leading literary and social journal «the Week». Many prominent writers in earnings are forced to
emigrate to the United States and England.
Therefore, in the beginning-middle of 19. Canadian in prose basically exhausted the historical novel, and then «local
lights» genre, meet the desire of some writers to preserve and strengthen the Christian and Patriotic values, which were
put down about era of rapid industrialization and the triumph of monetary relations.
In Canadian literature the late 19th century, unlike the British and American, in both the studied used more varied
forms of treatment, including the treatment itself, not the names, tender forms, and various variations in the naming of
parents.
So, in the novels by S. Duncan «his honor and ladies» and journey of solace» when referring to parents used forms of
father, mother, Mammy, Mammy, mom, dad, and dad.
In this subsection, we consider the treatment, used the beginning, middle and at the end of the 20th century British,
American and Canadian versions of English.
In the beginning in 20. In Britain in informal situations of communication (family, friends) preference for the
following forms of treatment.
In «Theatre» by S. Maugham Julia and her son Roger in the process of communication use the following address:
«It will do you good, mother. You look awfully exhausted» (Maugham, 134).
«Oh, my dear, it takes much more to make me angry. I promise you, I won't say a word» (Maugham, 88).
He pulled away from her and went to the door. «Mama, Mama! » (Maugham, 178)
In the novels of British writer N. Hornby «My boy» and «hi Fi» written in the late 20th century, in the family
discourse is mainly used for the treatment of Mum, dad:
«Mum, what sort of sick? » (Hornby, about a boy book).
«What about you, Mum? » (Hornby, about a boy book).
"Mum, how many more times, for Christ's sake? Laura didn't want to get married. She's not that sort of girl. To coin a
phrase. That's not what happens now» (Horn by, About a Boy, e-book).
In fellowship in America in the mid-20th century was used for the treatment of fell, handling the names of, and the
impersonal treatment:
The man lets the bonnet slam down and smiles over at Harry. «That's three-ninety on the gas, young fella»: the words
are pronounced in that same heavy cautious crippled way (Updike, 130).
«To eat, Harry, to dine D, I, N, E. Rise, my boy. Aren't you hungry? Hunger. Hunger» (Updike, 127).
«Good girl, thank you» he says, and leads her into the bedroom (Updike, 94).
British literature, V. 21 represented in our work a novel D. Rowling's «Harry Potter and the philosopher's stone» with
works by S. Kinsella «the Secret world of a Shopaholic», «Shopaholic and baby».
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D. Rowling's «Harry Potter» uses colloquial forms of references when describing family communication. So, Ron
and Dudley when contacting parents often use abbreviated forms of treatment:
«Mom, can't I go…» (Rowling, 45).
«Dad! » said Dudley suddenly (Rowling, 134).
Parents often look to children's names, or use affectionate form of address:
«Ron, you've got something on your nose» (Rowling, 78).
In Canadian literature 21st century in family discourse used abbreviated forms of the references, calling the recipient
by blood.
For example, to the parents:
«Goodnight, Ma. And Bugs, don't forget the Bugs. (Donoghue, the Room of 45)
«Where's Ma, Dad? » asked I. (Donoghue, The Room of 45)
«Hi to you, too, Mom» (Coup land, The Gum Thief, eBook).
Hi, Dad. I really love Maui Movie and today I found a clam. We had a swordfish for dinner last night. (Coupland,
The Gum Thief e-book).
«Mom, I don't do bad stuff anymore. This was a fluke» (Coupland, all Families Are Psychotic, 34)
In family discourse when referring to parents, as well as in all the examined works of American authors 21st century,
has been used for the treatment of Mom, Dad:
«Oh, hi, Mom» I mumbled, lapsing back into tired-voice mode. «I thought you were her» (Weinberger, 120).
«Oh, Dad. You shouldn't have! » I knew the board cost well over two hundred dollars. «Oh! I just love it! »
(Weinberger, 129).
Treatment buddies were characterized by considerable diversity. It should be noted that these appeals are brighter,
reflect the relationship between people.
«Hi, pumpkin, it's me» I'd say, propping the phone against my shoulder so I could start logging into Hotmail
(Weinberger, 89).
«Hey, baby, I'll send one of the boys over right away. Is she there yet? «He asked, understanding that «she» was my
lunatic boss and that she worked for Runway (Weinberger, 89).
They were replaced by lightweight, peculiar to American options for the treatment of ma, pa, which in our opinion,
due to the consolidation of the status of U.S. as a world power, and with the advent of television, which in turn gave the
opportunity to learn more information about the life and culture of people.
On the other hand, new forms of address mum/mummy, dad. Other forms of treatment to the relatives have not
changed.
In communication people who are in friendly relations, became evident a lot of freedom, as is shown by the use of
forms of address in conflict situations. So, in the 19th century, treatment was mainly neutral or wore soft character (you
skulking little devil), while in the 20th century they become more rude (jerk) [6].
In addition, cease to be used for the treatment of friend, fellow, an increasing frequency of man and new forms: guys,
boys, and lad.
Treatment of ma, pa, widely used in the United States in the 19th century, hardly used in the mid-to-late 20th century,
They are replaced by the treatment mom/mommy, dad/daddy. Common appeal to the child becomes a form of kid.
There is a tendency to reduce, for example, in the treatment according to the degree of kinship (sis, gran).
The entry of the U.S. in the second half of 50-ies of the 20th century has been marked by shifts in economic and
social development, due to the beginning of the technological revolution. It occurred against the background of
demographic change and the further deepening of urbanization, with the result that there is a strong tendency to simplify
words.
Cultural peculiarities are also evident in communication between spouses. In the analysis, we drew attention to the
use of the form of lady, with references to his wife in British English and in American woman that, in our opinion,
demonstrates courtesy, self-esteem, as the leading features of British culture, and simplicity of American culture.
The relationship is seen more openness, communicants use non-standard forms of requests (chicken - flower, lady
bug), a tenderness is emphasized in the communication of words like angel, baby.
Thus, considering the use cases in the 20th century, we can conclude that the three English-speaking cultures are in
constant interaction, which is reflected in the choice of forms of address used in an informal situation of
communication.
The main reason was the advent and wide spread of television in the early 20th century It therefore becomes apparent
the use of a specific set of treatment common to all the analyzed variants of the English language, as well as in family
discourse and in the fellowship of friends. So, overall, the fellowship was to allow more freedom, so, along familiarity,
also appearing ill-treatment [7].
In the early 20th century in Britain, the United States and Canada the common calls to parents to have the full forms
mother, father and abbreviated ma, pa. Then, they are replaced by new forms.
To the father in all the countries began to turn dad, a mother varied depending on the language of culture: in British
English mum, American mom, Canadian used both forms. This can be seen in the example described above, treatment
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to the child.
In reference to other family members it should be noted the appearance of shortened forms as well as the use of more
diverse forms of communication spouses in American English. In Britain and Canada, the preference was given to use
the traditional dear, darling, honey.
It should be noted that for the British variant of the English 19th-20th century typical was the treatment of Mama,
Mum, and while in the 21st century use came Mom used in American English.
Analysis of literary works of the 21st century shows that the differences in the addresses British, American and
Canadian culture almost erased. In addition, treatment brighter reflects the relationship between people and become
more diverse. We associate this fact with the systemic nature of globalization, which covers all aspects of society and
leads to interaction and interpenetration of different cultures. As you know, the popular international cultural
phenomenon may displace national or turn them into international. Modern moves appear on the screen simultaneously
in many countries of the world; books are translated and become popular with readers from different countries. A huge
role in cultural globalization plays a pervasive spread of the Internet. In our view, are particularly susceptible to this
process in close relation to linguistic and cultural community, which regional varieties of a single standardized literary
language.
Summing up, it should be emphasized that language is inextricably linked with culture and history of the country.
British English can rightly be considered the ancestor of all available options. The American version differs from its
ancestor in a number of aspects. Its development has long influenced the various cultures that comprise the American
nation, and their language rules.
In the late 20th century American culture and American English is widespread because of number of reasons, which
undoubtedly is reflected in the vocabulary of British and Canadian variants.
Canadian English is intermediate between British ("Oxford") and American options. And culture, and the English
language in Canada throughout its development was strongly influenced as the British version (the progenitor), and the
American version (the neighbor on the continent). Our research allowed to revealing and to analyze alternative
differences in treatment.
Having examined the basic aspects of the study-treatment in the English language, as well as analyzing the use cases,
depending on sociolinguistic factors and functions, we defined treatment as etiquette speech unit that plays a primary
role in interpersonal communication and creates a special communicative space.
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M. Jengo, Г.E.Куaнышбeкoвa
Aғылшын тілінің сөйлeу мәдeниeтіндeгі өтіну eрeкшeлігі
Мaқaлaдa тіл мeн мәдeниeттің, сoнымeн қaтaр түрлі мәдeниeт aясындaғы уaқытшa кeзeңдeрдe «өтіну»
жaғдaятындa сөйлeу әдeбінe үйрeтудің бaсты aспeктілeрі тeoриялық тұрғыдaн тaлдaнғaн. Зeрттeу нәтижeлeрін
лингвoмәдeниeт, мәдeниeтaрaлық қaтысым, aудaрмaлық тәжірибe бoйыншa дәрістік жәнe тәжірибeлік
курстaрдa, сoндaй-aқ сөйлeу мәдeниeті бoйыншa aрнaйы курстaр мeн шeт тілін oқыту үдeрісіндe қoлдaнуғa
бoлaды. Тіл мамандарының тіл және мәдениет тақырыбында туындаған мәселелерін, сонымен қатар өтіну
жағдаятында сөйлеудің рөлі мен орнын, ерекшеліктерін анықтауда қызығушылықтары артты. Кешенді тәсіл
ағылшын тілінде өтінуді оқып үйрену және олардың классификациясы тек тілдің ерекшеліктерімен қоса
ұлттық-мәдени ерекшеліктері көрсетілген
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M. Jengo, Г.E. Куaнышбeкoвa
Спeцификa oбрaщeний в рeчeвoм этикeтe aнглийскoгo языкa
В стaтьe рaссмaтривaeтся язык и культурa, a тaкжe oснoвныe aспeкты в изучeнии рeчeвoгo этикeтa в ситуaции
«oбрaщeниe» в кoнтeкстe рaзных культур врeмeнных пeриoдoв. Знaчимoсть oбуслoвлeнa тeм, чтo рeзультaты
исслeдoвaния мoгут быть испoльзoвaны в лeкциoнных и прaктичeских курсaх пo лингвoкультурoлoгии,
мeжкультурнoй кoммуникaции, в пeрeвoдчeскoй прaктикe, a тaкжe в спeцкурсaх пo культурe рeчи и в прoцeссe
oбучeния инoстрaннoму языку. Тeмы oбуслoвлeнa вoзрaстaющим интeрeсoм лингвистoв к прoблeмaм языкoв и
культуры, a тaкжe нeoбхoдимoстью уяснeния мeстa и рoли oбрaщeний, oпрeдeлeниeм спoсoбoв и срeдств
рeaлизaции функции oбрaщeния, выявлeниeм oсoбeннoстeй oбрaщeния в aнглийскoм языкe и всe бoльшим
рaспрoстрaнeниeм aнглийскoгo языкa. и кaк Кoмплeксный пoдхoд к изучeнию oбрaщeний в aнглийскoм языкe и
их клaссификaция дoлжны выявить нe тoлькo oсoбeннoсти языкa, нo и пoкaзaть нaциoнaльнo-культурныe
чeрты, нa примeрe испoльзoвaния oбрaщeний.
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Маңғыстау облысы Маңғыстау ауданы Шетпе селосы
Алшын Меңдалыұлы атындағы орта мектептің
қазақ тілі және әдебиеті пәні мұғалімі Оразова Санимхат
СЫНЫП:9
Сабақтың тақырыбы
Осы сабақ арқылы жүзеге
асатын оқу мақсаттары:

Сабақтың мақсаты

пәні: қазақ әдебиеті
Жүсіп Баласағұн «Құтты білік»
9.1.2.2 Әдеби шығарманың жанрына
байланысты
сюжеттік
желілерін,
эпилог,прологтарды анықтау.
9.1.1.1 - әдеби шығарманың жанрына
байланысты сюжеттік желілерін,
эпилог,прологтарды анықтау;
9.1.2. 1 - әдеби шығарманың идеясы
мен пафосын ұлттық мүдде
тұрғысынан ашу;
Барлық оқушылар
Мәтін бойынша түсінгендігін айта
алады.
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Оқушылардың басым бөлігі
Мәтін бойынша негізгі тапсырмаларды
орындай алады,Шығарма бойынша
кесте толтыра алады.
Кейбір оқушылар :
Берілген тапсырма бойынша өз ойын
толық жеткізе алады. Мәтіннің
мазмұнын өмірмен байланыстыра
алады
Бағалау критерийі
Жүсіп Баласағұн «Құтты білік»
дастанымен өмірі мен
шығармаларымен танысады.
Диалогтік қарым - қатынаста тыңдау
және сөйлеу әдебіне көңіл аударады
, көркем әдеби тілде сөйлеуге,
меңгеруге құмарлығы артады, сыни
көзқарасын
білдіру арқылы сөз байлығы
молаяды, өз бетінше ізденеді.
Тілдік мақсат
Негізгі сөздер мен
тіркестер:Танымдық, шығармашылық
қабілетін, ізденістерін арттыру;
өздігінен білім алуға жетелеу.
Сыныптағы диалог/жазылым үшін
пайдалы тілдік бірліктер
Тілдік стратегиялар: оқылым,
тыңдалым, жазылым, айтылым
Талқылауға арналған
тармақтар:Ақыл,нақыл, өсиет,адал
достық, амал достық.
Жазылым бойынша ұсыныстар:Постер
қорғау,топпен жұмыс , сәйкестендіру,
құрылысына қарай талдау,
шығармашылық жұмыс , «Адамтану
диаграммасы»
Құндылықтарды дарыту
Оқушылардың білім алуға деген
құштарлықтарын
арттыру.Функционалды сауаттылық
артады алған білімдерін өмірмен
ұштастыра алады. Шығарманы оқи
отырып адамгершілік қасиеттерді
қалыптастырады.
Алдынғы оқу
1.Ежелгі дәуір әдебиеті қай
ғасырларды қамтыған және неше
кезеңге бөлінеді?
2.Ислам дәуіріндегі әдебиетке қандай
ақын-ғалымдар жатады?
ЖОСПАР
ЖОСПАРЛАНҒАН УАҚЫТ
Жоспарланған жаттығулар
Басталуы Қызығушылықты
Сабағымызды бастамас бұрын топқа бөлініп алайық.
ояту
Ұлы ғұламалардың суреттері арқылы бөлінеу
1.Әл-Фараби
1.Топқа бөлу (2 мин)
2.Ахмет Иасауи
3.Ахмет Иүгнеки
«Қазақ елі –мәңгілік» деген ұлттық идеямыздың темірқазығын осыдан
мыңдаған жылдар бұрын ғұлама ғалымдарымыз жазып кеткен. Бұл жазуды
тасқа қашалынып жазылған «Күлтегін» жырынанда кездестірген
болатынбыз. Мәңгілік Ел – ата-бабаларымыздың сан мың жылдан бергі
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2. Үй тапсырмасын тексеру
(3 мин)
«Алтын сандық»

3. Миға шабуыл
стратегиясы(3 мин)I Ой
қозғау
Постер қорғау

Ортасы
Кітаппен жұмыс
Құрылысына қарай талдау
жасау

Топтық жұмыс

асыл арманы.
Ол арман – тұрмысы бақуатты, түтіні түзу ұшқан, ұрпағы ертеңіне
сеніммен қарайтын бақытты Ел болу еді.
Міне, сол армандар ақиқатқа айналды. Мәңгілік Елдің іргетасы қаланды.
Өйткені біз ұлы тұлғалар үміт артқан ұрпақпыз.
Сандықша ішіндегі сұрақтарға жауап беру.
1.Ахмет Иасауидің еңбегі қалай аталады? «Диуани хикмет»
2.Қожа Ахмет Иасауи өзінің әйгілі еңбектерін қай қалада жазған?
Испиджабта
3.Ахмет Иасауи қандай отбасында дүниеге келген? Көрнекті дін
қайраткерінің
4.Қожа Ахметке алғаш білім берген ұстазы кім? Бахаул-дин Испиджаби
5.Диуани хикмет» қай тілде жазылған?. Орта Азиялық түркі тілінің
қыпшақ диалектісінде
6.Ахмет Иүгнеки қай ғасырда өмір сүрген? ХІІ ғ аяғы мен ХІІІ ғ басында
7.«Ақиқат сыйы» кітабының қанша көшірмесі сақталған?3
8.Ақын «Ақиқат сыйы» еңбегінде нені дәріптейді? Барлық нәрсе бір
Алланың еркінде екендігін
9.Ахмет Иүгнекидің «Ақиқат сыйы» еңбегі неге негізделгенін айтыңыз?
Ислам құндылықтарына
10.Ахмет Иүгнекидің
бізге жеткен жалғыз туындысы?«Хибуатул-хақайқ» «Ақиқат сыйы»
11.Әл-Фарабиге Аристотельден кейінгі Екінші ұстаз деген атақты ким
берген? Шығыс ғалымдары
12.Әл-Фараби қай жылы ,қай қалада дүниеге келген? 870-950ж Отырар
қаласында дүниеге келген.
13.«Тіршілікте құрыштай бол төзімді» кімнің шығармасы?
Әбу Насыр Әл-Фараби
14.Әл-Фараби қандай ғылым саласымен айналысқан?
Музыка,математика, логика, философия, астрономия, әдебиеттану
ғылымдарымен айналысқан.
15.Ақындарды үш топқа бөліп,поэзияның қыр-сыры туралы байыпты пікір
айтқан кімнің, қай еңбегінде?
Әл-Фарабидің « Өлең өнерінің қағидаттары» атты еңбегінде.
Жүсіп Баласағұн
1.топ «Ж.Баласағұнның өмірбаяны»
2.топ «Ж.Баласағұнның еңбектері»
3 топ «Құтты білік» дастанының тақырыбы.
Оқушылар видеодан не көргендігін баяндайды?
Жүрсін бектер // бес нәрседен алыстап, а
Есі болса, // жұрнақ болса намыстан. а
Ұшқалақтық - бір, // екіншісі - сараңдық, б
Үшіншісі - ашу, //оған егіз надандық. б
12 шумақты, 4 тармақты, 2 бунақты, буынды егіз ұйқас
І топ.
Жүрсін бектер бес нәрседен алыстап,
Есі болса, жұрнақ болса намыстан.
Ұшқалақтық - бір, екіншісі - сараңдық,
Үшіншісі - ашу, оған егіз надандық, - деген үзіндіден адам бойындағы
ғұлама көрсеткен адамгершілік, асыл қасиеттер мен азғындық жолға
түсірер жағымсыз қылықтарды топтастыр. Ғұламаның айтпақ ойы
қандай, түсіндір.
Жағымсыз қылықтар
ІІ - топ.
Төмендегі үзіндіден адал достық пен амал достықтың сипаттарын
анықтап, түсіндір. Ақыл, нақыл, өсиет сөздерін жинақта.
Екі түрлі достықтың бар есебі,
Сол үшін жұрт табысады, сенеді.
ІІІ -топ.
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Төмендегі келтірілген үзіндіден ақыл, білім, тіл туралы айтқан
ойларына анықтама беру.
Ақыл, білім, тілмашы – тіл, бұл кепіл,
Жарық төгіп, елжіретер тіл деп біл.
Тіл қадірлі етер, ерге бақ қонар,
Қор қылар тіл, кететұғын бас болар.
тапсырма
Әл-Фараби
Ахмет Игүнеки Ахмет Иасауи
Жұппен жұмыс
Сәйкестендір

Шығармашылық жұмыс
Аяқталуы
Рефлексия. 2 мин
«Адамтану диаграммасы»

Үй тапсырмасы беру (1мин)

Ар-ождан алдындағы адалдық өз қадір-қасиетіңе, ізгі іс-әрекетіңе
байланысты. Шыншылдық адалдықпен ағалас Әл-Фараби
Адал дос таңдауда,адал дос таба білу де адамдықтың жоғарғы белгісі.
Әл-Фараби
Уа, дос білімді кісінің жолын қу!
Егер сөйлейтін болсаң, біліп сөйле.
Егер мақтағың келсе, жомарт ерді мақта, Ахмет Игүнеки
Білім сияқты пайдалы Білімнің арқасында ғылым жоғары көтеріледі.
Ахмет Игүнеки
Үлкен –кіші адамнан ибалық әдет кетті,
Қыз –бозбала жастардан әдеп кетті.
Ахмет Иасауи
Дүние –дүние дей берме,бір Алла болсын айтарың
Кісі ақысын жей көрме ,ысырат көріпбар,байқаған.Ахмет Иасауи
1. Дос туралы эссе жазу
2. Адамгершілік қасиеттер туралы эссе жазу
3. Тіл туралы эссе жаз
Адам бойындағы ғұлама көрсеткен адамгершілік, ақыл қасиеттер мен
азғындық жолға түсірер жағымсыз қылықтарды осы өмірдегі адамдар
бойынан табыла ма?
Жақсы қасиеттер - Адамгершілік, кішіпейілдік, татулық, парасаттылық,
мейірімділік, жарасымдық қайырымдылық, инабаттылық. Бұл қасиеттер
адамның жанын жадыратады, көңілін көтереді.
- Осы жақсы қасиеттерді жанымызға жақын ұстап, жаман қасиеттерден
аулақ болайық.
Ж.Баласағұнның «Құтты білік» мәтіні бойынша зиянды нәрсесін Абай
Құнанбайұлыны «Ғылым таппай мақтанба» өлеңіндегі бес дұшпанмен
Венн диаграммасы арқылы салыстыру.

Бағалау (1 мин)
Қосымша ақпарат
Дифференциация – Сіз оқушыларға
Бағалау – Оқушылардың
көбірек қолдау көрсету үшін не істейсіз? ақпаратты қаншалықты
Қабілеті жоғары оқушыларға қандай
меңгергенін қалай
тапсырма беруді көздеп отырсыз?
тексересіз?
Дифференциация үш түрде іске асады:
Оқушылар бір-бірін
1- үлгерімі төмен оқушыларға қолдау
дискрипторлар арқылы
топтық жұмыста үлгерімі жақсы
бағалайды. Сол арқылы
оқушылар тарапынан көрсетіледі.
кері байланыс беріледі.
2 –оқушылардың тапсырмасынан күтілетін
нәтиже дифференциацияланған.
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Пәнаралық байланыс
Қауіпсіздік ережелері
АКТ-мен байланыс
Құндылықтармен байланыс
Сабақ философияға қатысты
болғандықтан, белсенді
азаматтық позициясын
қалыптастыруға септігін тигізеді.
Сабақта оқушылардың өміріне
қауіпті ештеңе пайдаланылмайды.
PowerPoint таныстырылымы,
аудиофайл тыңдау үшін
компьютер қолданылады.
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Турсунбаева Зулфия Ибрагимовна
Город Туркестан КГУ школа № 9 имени Некрасова
учитель начальных классов
Краткосрочный план (КСП) Моя семья (1 урок)
УРОК: Моя семья (1 урок)
Дата:14. 11. 2016
КЛАСС: 1 «А»
Цели обучения, которые
необходимо достичь на
данном уроке
Цели урока

Школа:№ 9 имени Некрасова
ФИО учителя:Насибуллина Г.Р
Количество присутствующих:

Количество
отсутствующих:
1.1.2.1 Понимать значение знакомых слов, имеющих отношение к
повседневной жизни.
1.2.3.1 Понимать собеседника, реагировать на услышанное и отвечать
собеседнику, соблюдая речевые нормы.
Все учащиеся смогут: произносить названия членов семьи.
Большинство учащихся сможет: строить предложения о членах семьи,
используя знакомые слова.
Некоторые учащиеся смогут:рассказать о своей семье, используя новые
слова.

Языковая цель:

Предыдущее обучение
План
Планируемое
время
3 минуты

6 минут

Ключевые слова и фразы: семья, папа, мама, бабушка, дедушка, брат,
сестра, старший, младший, зовут, дружная.
Полезные фразы для диалога/письма:
Старший/младший брат, старшая/младшая сестра, дружная семья
Вопросы для обсуждения:
Можете ли вы сказать, почему...?
Письменные подсказки:
На предыдущем уроке дети познакомились с тем, что можно делать в школе, а
что нельзя.

Запланированная деятельность

Ресурсы

- Здравствуйте, ребята!
- Прежде чем начать урок, давайте внимательно прослушаем и
посмотрим видеоролик, который поможет нам определить тему нашего
урока.
(К) Музыкальный видеоролик
18.
Какие знакомые лица, слова вы услышали и увидели в этом
ролике?
Ф: словесная поддержка: Молодец! Умница! Отлично!
Объявление темы и целей урока.
(К, И) Работа с картинкой, на которой изображена семья.
«Это моя семья. Это мой папа. Это моя мама. Это мои бабушка и
дедушка.Это я. Я дома младший ребенок. Это мой старший брат. Его
зовут Дима. Это моя старшая сестра. Ее зовут Маша. Наша семья
большая и дружная».
Словарная работа:семья,старший брат, старшая сестра, младший
ребенок.
Семья – отбасы - family
Дедушка – дед -ата
старший брат– аға
братишка- інім
старшая сестра– апке (әпше)
сестренка– қарындас
младший ребенок - сәби
Повторить вместе с учителем отдельные слова, а затем весь текст (всем
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Видеоролик
«Моя семья»

Картинка с
изображение
м семьи

----- «БІЛІМ ЖОЛЫ НҰРЛЫ ЖОЛ» Республикалық журнал – Қараша айы 2019 жыл | № 02 (02) ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

3 минуты

6 минут

2 минуты
6 минут

3 минуты

7 минут

5 минут

классом, по рядам, отдельными учениками).
(К) В и О:

Кто это? (поочередно: папа, мама, старший брат, старшая сестра,
младший брат, бабушка, дедушка)

Как зовут...?

Наша семья какая?

Кто может назвать членов семьи по-английски? По-казахски?
Ф: «Звездочки»
(И) Дидактическая игра «Моя семья».
Дидактическая игра "Моя семья"
6.
У нас есть домики. Сейчас мы поселим в них нашу дружную
семью.
7.
Давайте посмотрим на картинки и вспомним, кто живет в семье.
Кто у нас самый первый живет в домике?
Да, это дедушка. Найдите картинку, на которой нарисован
дедушка и покажите мне.
Славный дедушка родной,
Самый добрый, дорогой.
Поселим дедушку в домик.
Кто еще живет в домике?
Да, бабушка. Найдите картинку, на которой нарисована бабушка.
Покажите ее мне.
Как у нашей бабушки
Хороши оладушки.
Поселим бабушку в домик
Кто еще живет в домике?
- Да, папа, найдите картинку и покажите мне.
Мой папа находчивый, умный и смелый,
Ему по плечу даже сложное дело,
Поселим папу в домик
Кого нам еще надо найти?
Правильно, маму найдите ее на картинке и покажите мне
Мама – радость, мама – смех,
Наша мама лучше всех!
Поселим маму в наш домик
Кто у нас остался? Ребенок, поселим его в домик.
Вся наша дружная семья в домике?
Давайте посмотрим на них и назовем.
Дедушка, бабушка, папа, мама и я
Это вся моя семья.
Молодцы, ребята, хорошо играли.
Ф: взаимооценивание «Солнышко»
(К) Физминутка «Хлопки»
(К) Беседа с учащимися об их семьях.
- Назови членов вашей семьи.
- Как зовут твою маму? А папу?
- У тебя есть бабушка и дедушка?
- У тебя есть старший или младший брат?
- У тебя есть старшая или младшая сестра?
- Как их зовут...?
- Ваша семья какая?
Беседа: Азбука вежливости
-Вы любите своих родныхи близких?
-Как вы выражаете свою любовь?
-Бывает так, что человек не любит никого?
Знакомство с буквой Ш
Буква Ш совсем простая,
Как забор стоит прямая.
- Назвать слова на данную букву.
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Словарные
карточки
или на
слайде

Картинка с
изображение
м семьи

Звездочки
Домик,
картинки с
изображение
м
членовсемьи

Солнышки
Видеоролик
Изображения
предметов на
слайде

Слайд

Рабочая
тетрадь
Слайд
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- Чтение слогов, слов.
- Написание буквы, слогов, слов.
(П) Рассказ о своей семье по фотографиям (в парах).
Семейные
2 минуты
Ф: взаимооценивание «Смайлики»
фотографии
1 минута
Рефлексия по стратегии «Светофор».
Домашняя работа. (разукрасьте картинку с изображением семьи и
выучите стихотворение).
Все родные, с кем живете,
Смайлики
Даже дядя или тетя,
Непременно вам друзья,
Вместе вы — одна ... (СЕМЬЯ!)
Светофор
Подведеие итогов урока (оценивание).
Дополнительная информация
Дифференциация – как вы будете
Оценивание – как вы планируете отслеживать
предоставлять больше поддержки?
прогресс/знания учащихся?
Какие задания вы будете давать более
способным ученикам?
Усложнение задания:
Формативное оценивание
рассказать о своей семье
Упражнение для менее способных:
называть членов семьи
Рефлексия
Используйте это место для записи ваших наблюдений по
- Были ли цели обучения/
уроку. Ответьте на вопросы о вашем уроке, написанные в
урока достижимыми?
левом столбике.
- Чему сегодня научились
Итоговое оценивание
учащиеся?
Назовите два наиболее успешных момента (как преподавания,
- Какой была атмосферв
так и обучения)?
обучения?
1:
- Успешными ли были
2:
задания по установлению
Назовите два момента, которые бы способствовали улучшению
различий между
урока (как
учащимися?
преподавания, так и обучения)?
- Придерживался ли я
1:
временного графика? Какие
2:
отступления от плана я
Что нового я узнал о классе и его отдельных учащихся и как это
сделал и почему?
отразится на
проведении моего следующего урока?
1 минута

РАЗВИТИЕ ЛОГИЧЕСКОГО МЫШЛЕНИЯ
Город Туркестан КГУ школа № 9 имени Некрасова
учитель начальных классов Смирнова Наталья Михайловна
Каждому учителю знакомы трудности в проведении первых уроков с шести – семилетними детьми первоклассниками, бывшими дошколятами. Учебная деятельность требует необходимого запаса знаний об
окружающем мире, сформированности элементарных понятий. Ребенок должен овладеть мыслительными
операциями, уметь обобщать и дифференцировать предметы и явления окружающего мира, уметь планировать
свою деятельность и осуществлять. Возникают масса вопросов, волнующих учителя в течении сентября-ноября
месяцев. Как методически грамотно, правильно выстроить уроки? Как организовать деятельность малышей так,
чтобы они сохранили чувство новизны, радости от неизведанного мира, в который они вступили.
Развитие логического мышления на уроке математики .
Надо учить детей решать и обычные задачи и задачи “с хитринкой” – логические. Где нужно подумать,
хорошо поразмыслив. Начинать учить мыслить нужно прежде всего с развития способности правильно ставить
вопросы. Учить логическому мышлению – значит учить видеть противоречие, а затем находить ему
действительное решение. Для человека появление противоречий – сигнал для включения мышления – это
мотор, движущая сила мышления. В споре рождается истина. Ученик должен уметь отстаивать свою точку
зрения, доказывать. Я считаю, я думаю. Учеба – это труд и труд нелегкий. И не надо искусственно облегчать
его. Ребенок с малых лет должен понимать, что все достигается. Развитие логического мышления дает “толчок”,
движущую силу для развития личности, его природных задатков и способности в деле обучения и воспитания.
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Так как заставляет задуматься, искать правильное решение, иногда путем “набивания шишек” Тем радостней
нахождение правильного ответа – Эврика! Умения это пережитые знания.
Обращаясь к опыту педагогов – новаторов. Шаталов говорит: Никто не может добиться точно таких же
результатов как я, но каждый может учить на порядок выше! Каждый! Преподавание Шаталова
самовоспитывает трудности, воспитывает силу воли. Он не разделяет урок на 15 ступенек, а 15 уроков
объеденяет в 1. Дает крупным блоком, Шаталов учит всех. Ребенок может учить, может и не учить все равно
будет знать. Педагог дает 200 задач и говорит: Решай любую! Контрольная первая через полгода и все решают
решенные задачи с помощью учителя. Вторая – еще через пол года, решенные задачи без учителя. И только к
концу второго года: не решенные задачи без помощи учителя. Сухомлинский говорил: чтобы ребенок хорошо
учился, нужно чтобы он учился хорошо.
Пришел к выводу, что мастерство учителя состоит в умении учить мыслить. Лысенкова пока учит ребят, не
делает ни одного замечания, не ставит ни одной двойки. Вместо того, чтобы одергивать, она вызывает ученика,
опираясь на схемы опоры, хвалит ученика за успехи в выполнении заданий. Амонашвили Ш.А – одна из
важнейших задач – сделать жизнь ребенка радостной, чтобы ребенок учился бы легко и охотно, без каких – либо
мер, принуждения, доброжелательности, уважении, доверии. Речь об учении с увлечением, об активной
умственной деятельности школьников.
Сегодня наиболее актуальны проблемы развивающего обучения. Цель этого обучения – дать детям широкую
картину мира на основе науки, литературы, искусства ( Программа Петерсона, Занкова ) Занков предупреждает,
что ребенок развивается в зоне своего ближайшего развития. Система Занкова, Петерсена направлена на то,
чтобы дети научились работать творчески, учиться высказывать свое личное мнение, сами продвигаются вперед
в овладении знаниями. “Математика – гимнастика для ума”, - эта фраза была сказана не случайно. Именно на
уроке математики ребенок учится анализировать, сравнивать, обобщать, классифицировать, рассуждать,
доказывать, опровергать. Почему? Во - первых, здесь используется много абстрактного материала: натуральные
объекты заменяются символами. Во – вторых, дети при решении задач и в проблемных ситуациях
устанавливают причинно – следственные связи, без которых не придешь к правильному ответу, правильным
выводам. В - третьих, учащиеся самостоятельно находят закономерности, выводят свойства и законы.
Необходимо помнить, что мысль не возможна без вопроса. Путь от вопроса до ответа и есть работа мысли.
Главное для учителя не только самому научиться задавать вопросы, но и научить этому детей. Каждый вопрос
ребенка – это возможность научить его рассуждать, сомневаться, задумываться, постараться самому найти
выход – ответ. Важно и то, что на уроках дети учатся прогнозировать и свои действия, и конечный результат,
приобретают знания в ряду целостной системы, учатся кратко всеобъемлюще формулировать свои мысли.
Используемая литература
1. Журнал “Практическая помощь учителю” № 5, 2012 г.
2. Журнал “Начальная школа Казахстана” № 8 2013 г.

********
Қызылорда қаласы Н.Ахмадеева атындағы № 112 орта мектептің
бастауыш сынып мұғалімі Аптиханова Ляззат Базарбаевна
Сынып: 2

Пән: Ғылымға кіріспе

Сабақ тақырыбы
2-бөлім Жануарлар

Жердің ауа қабаты

Осы сабақта қол
жеткізілетін оқу
мақсаттары (оқу
бағдарламасына
сілтемеу)

2.2.3.4 жердегі ауаның қабаты және негізгі бөліктерін және олардың қызметтерін
атау;

Сабақ мақсаты

Барлық оқушылар: Оқушыларға ауаның құрамы және қасиеттері туралы білім
қалыптастыру.
Оқушылардың басым бөлігі: Олардың ойлау дағдысын қалыптастыру, жүйелі
сөйлеуге үйрету, пәнге қызығушылығын арттыру.
Кейбір оқушылар: жаңа сабақта алған білімдерін өмірде қолданады.
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Күтілетін нәтиже

Оқушыларға жалпы табиғаттың адам үшін маңызы шексіз екенін түсіндіру және
жаратылыстанушы ғалымдармен таныстыру

Бағалау критерилері

Ауа туралы түсініктерін қалыптастырады.
Табиғат пен адам үшін ауа қандай рөл атқаратынын зерттейді

Тілдік мақсат

Оқушылар «жер», «ауа, «табиғаттың маңыздылығы қатыстыра отырып, сөйлемдер
құрайды.

Құндылықтарды
дарыту

Сымбатты болып өсуінің маңыздылығы жайлы айта келе салауатты өмір салтына
тәрбиелеу.

Алдыңғы меңгерілген
білім

Мөлдір денелер және материалдар

Сабақ барысы
Сабақтың
жоспарланған
кезеңдері

Сабақта жоспарланған іс-әрекет

Ресурстар
қағаз, желім,
фломастер

Сабақтың басы

Ұйымдастыру кезеңі.
Шаршасаңдар, балалар,
Қолдарыңды созыңдар.
Саусақтармен ойнаңдар,
Қолдарыңды сермеңдер.
Денелерiң шынықсын,
Саналарың тынықсын.
Қызығушылықты ояту.
«Көрінбейтін сиқыршы »
Жер бетінде көзге көрінбейтін бір сиқыршы бар. Онымен әркім-ақ
күнделікті кездесіп отырады. Сен оны көрмейсің, бірақ маңайында екенін
сезесің. Міне, ол есікті тарс жапты. Көшемен келе жатқанда топырақтың
жұлынып түсіп, жорғалай жүргенін көресің. Оны көрінбейтін сиқыршының
алып бара жатқанын сезесің. Тіпті басын шұлғып, ырғалған шөптерді
байқайсың. Сені үнемі қоршап тұрады. Сенімен бірге жүреді.
Бар ма жоқ па оны анық білмейсің.
Ол жоқ жерде өмір сүріп жүрмейсің. (ауа)

Сабақ ортасы

Ауа туралы не білесіңдер?
Ол туралы не білгілерің келеді?
Ауа көзге көрінбейді. Біз оны көрмейміз. Бірақ айналамызда екенін білеміз.
Біз сабын көпіршіктерін ұшырғанда немесе желпуішті желпігенде ауаның
қозғалысын байқай аламыз. Ауа - физикалық дене. Балалар, жердің
айналасын ауа қабаты қоршап тұр. Бос кеңістіктің бәрінде ауа толып
тұрады. Ауа көзге көрінбейді, оны сезім мүшесімен ғана білеміз. Жел –
ауаның қозғалысы. Біздің ғаламшарымызды қоршап тұрған ауа қабатын
атмосфера деп атайды.
Атмосфера – бұл жүздеген километрге созылған алып ауа қабаты.
Атмосфераның қалыңдығы ғаламшардың әр жерінде әртүрлі. Атмосфера
жер шарын зиянды күн сәулелерінен қорғайды.
Ауаның құрамы мен оның қасиеттерін алғаш Джозеф Пристли мен
Антуан Лавуазьн зерттеді.
Ауаның құрамы мен қасиеттері.
Тақтаға «Ауаның құрамы» деген кесте ілінеді.
Көмірқышқыл газы 1%
Оттегі 21%
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Азот 78%
Ғалымдар ауаның көптеген газдардан тұратынын осыдан екі ғасыр бұрын
ғана білді.
Ауа – көптеген газдардың қоспасы, оның құрамында азот – 78%,
көмірқышқыл газы - 1%,
оттегі – 21%.
Жардың ар жағындағы көрші сыныпты көре аламыз ба?
- Ал сыныптағы заттарды көре аламыз ба?
- Иә.
- Бұл ауаның қандай қасиетін көрсетеді?
- Ауа мөлдір. Бұған айналамыздағы заттарды көзге көре алатынымыз дәлел.
Таза ауаның иісі жоқ. Ауа иіссіз. Ауа серпімді, сығылады. Допты алайық.
Оны қолыммен қысамыз. Бүйірі қабысады. Бұл кезде ішіндегі ауа
сығылады. Қолымызды жіберсем, серпіліп қайта орнына келеді. Серпіліп
тұрған - ауа.
«Ауаның қасиеттері» деген кестемен жұмыс.
1.Пікірталас.
-Ауа таза болу керек пе?
-Адам ауаны неге ластамау керек? Осы пікірді қалай түсінесіңдер?
2.Рөлдік ойын.
Әр топ мүшелері өздері үшін ауаның маңызын түсіндірулері керек.
1-топ адамдардың атынан сөйлейді.
2-топ экологтардың атынан сөйлейді.
3-топ жануарлар атынан сөйлейді.
Сабақтың соңы

Оқушыларды сөйлету.
Жер бетіндегі тіршілік атаулының бәрі адамның іс-әрекетіне тәуелді.
Сондықтан ауаны қорғау керектігін түсіндіру.
Топпен жұмыс.
«Ауаны қорғаңдар!» тақырыбында сурет салу.
«Кез келген бала, ересек адам ауаны таза қалпында сақтау үшін не
істейді?» деген басты ойды дәлелдеу.
Қорытынды.
-Бүгінгі сабақтан не білдіңдер?
-Сендер үшін не маңызды болды?
-Сабақтың басында айтылған мақсатымызға жеттік пе?
- Таза ауаны сақтау үшін не істеуіміз қажет деп ойлайсыңдар?
(ҚБ)Бүгінгі сабаққа барлығымыз жақсы қатыстық. Бас бармақ арқылы
өзімізді бағалайық.
Рефлексия: Балалар алған білімдері бойынша өздерін өздері бағалайды.
Бағалаудың үш сатысына стикерлер жапсырады.
1.Ауа қабаттарын атай аламын дегендер жетістік баспалдағының ең
жоғарғы бөлігін таңдайды
2. Атауларын білемін, бірақ кейбіреуін шатастырамын дегендер одан
төменгі бөлігін таңдайды.
3. Түсінбедім дегендер төменгі бөлігін таңдайды.
Оқыту үшін бағалау және оқуды бағалау
Бағалау парақшасын толтырады.
Смайликтерді өзі қалаған нұсқаға жабыстырады

127

----- «БІЛІМ ЖОЛЫ НҰРЛЫ ЖОЛ» Республикалық журнал – Қараша айы 2019 жыл | № 02 (02) ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Түркістан облысы, Бәйдібек ауданы, Шақпақ ауылы
Ғани Мұратбаев атындағы жалпы орта мектеп
Тарих пәнінің мұғалімі Салкынбекова Гульмира Жанабатыровна
Сабақтың тақырыбы: §17. Сақ патшалары. Сақтардың тәуелсіздік үшін күресі.
Сабақтың мақсаты:
· Білімділік: Сак қоғамындағы басқару ісі, коғамдык қүрылысының ерекшелігі мен сақтардың өз тәуелсіздігі
үшін жүргізген соғыстары кезеңіндегі басты тарихи тұлғалар мен олардын ерліктері туралы білім беру.
· Дамытушылық: Оқушылардың сактар туралы білімдерін одан әрі жетілдіріп, ойлау, картаны косымша көмек
кұралы ретінде пайдалана білу қабілеттерін, аңыз деректері негізінде сақтар туралы, тарихи оқиғалардың
тарихи шеңбері мен кеңістігі туралы білімдерін жетілдіру.
· Тәрбиелік: Отаншылдыққа, мемлекетті және тәуелсіздікті сүюге, ұлтжандылыққа тарихи тұлғалардың ерлік ісі
негізінде тәрбиелеу.
Сабақтың түрі: аралас
Әдісі: интеракивті Пәнаралық байланыс: география
Көрнекілік: 1. Карта. 2. Сақтардың жаугершілігін бейнелейтін суреттер.
3. Сақтардың саяси тарихына катысты хронологиялык кесте.
Сабақтың барысы: I. Үйымдастыру кезеңі.
II. Үй тапсырмасы.
Алдымен «Жұмыс дөптері» бойынша берілген тапсырмаларды жаппай тексеріп шығудан бастаймын. 1-2
окушы үй тапсырмасының дұрыс жауабын оқытамын, ал қалған оқушылар көршісімен дәптерлерін алмасып,
бір-бірлерінін катесін тексереді.
Өткен сабақты еске түсіріп, жаңа сабақты айтуда оқушыларға көмек ретінде тақтаға төмендегі «Сактар» деген
тірек сөзді жазамын, оқушылар оны кезек-кезек бір-бірлеп айтып, оны толтырып отырады.
САҚТАР
Тақтада жазылған тірек сөздердің көмегімен енді окушыларға үй тапсырмасын мазмұндап беру тапсырылады.
Үй тапсырмасын былай корытындылаймын: Сақтар ежелгі Қазақстан аумағын мекендеген көшпелі өркениеттің
жоғары дәрежесіне жеткен тайпасы болды. Олар негізін салған мәдени, шаруашылықтағы жаңашылдықты кейін
кұрылған тайпалық одактар мен мемлекеттер жалғастырды. Сол заманнан бері казақ даласында көшпелі мал
шаруашылығы мен отырыкшы қалалық тұрмыс әдемі үйлесім тапты. Сақтар өз заманыңда отанын, жерін басқа
жатжерлік шапкыншылардан қорғауда ірі-ірі шайкастарды басынан кешірді. Бүгін біз осы сақтардың
көршілермен қарым-катынасы, саяси тарихы туралы мағлұмат аламыз деп жаңа тақырыпқа көшемін.
Жаңа тақырыптың жоспар:.
1. Сактардағы басқару ісі.
2. Сактар туралы аңыздар.
3. Сак патшасы Томирис.
4. Сактардың жатжерлік жаулап алушыларға қарсы күресі.
5. Парсылардың сақ жеріне жорығы.
6. Сак жауынгері Шырактың ерлігі.
7. Сактардың басқа елдердегі ірі шайқастарға қатысуы.
Сақтардың қоғамдық тіршілігінде халык жиналысы маңызды рөл атқарды. Оған бүкіл ер азаматтар катысқан.
Ер адамдардың орны оның ру-тайпасының деңгейіне карай анықталды. Себебі, сак тайпалары да өркелкі еді.
Олардың ішінде билікті ұстаған патша әулеттері де, катардағы көшпелі немесе егінші тайпалар да болды. Одан
кейін сақтарда билеуші әулеттің пайда болуы туралы аңыз-әңгімені оқушыларға әдемілеп айтып беремін.
Сақтар көптеген әлемдік тарихи окиғаларға катысқан. Олар Ираннан бастап Жерорта теңізіне дейінгі
аралықтағы барлық елдерді бағындырған, жеңілмейтін парсы патшасы Кирді жеңіп, Ахеменид әулетінің басқа
да билеушілерімен шайкасқан. Сактар мен парсылар арасындағы шайқас ұзақ жылдарға созылды. Сақтардың
біраз бөлігі парсылармен соғыс одағын қүрып, Египетке жорық жасайды. Сонымен қатар тарихта сақтардың
парсылармен бірігіп, гректермен шайкасканы бізге белгілі. Көшпелілердің салты, жауынгерлік дәстүрлері сол
заманда өзге халықтардан үстем болды. Бұл дәстүрлер әлі де өз мәнін жоғалтқан жоқ. Қазақтардың арғы атабабалары да өз отаны үшін қасық қаны қалғанша күресіп, отқа түсіп ерлігімен данқы шыққан. Бұл ерлік дәстүр
атадан балаға мұра ретінде калып отырды деп, сақтардың ерлігін, батырлығын сипаттайтын оқулықтағы аңызды
оқушыларға өздері оқып меңгеруді тапсырамын. Ол үшін сыныпты №1, №2, №3, №4 нөмірленген бірнеше
топқа бөлемін, олардың міндеті аңыздарды оқып-түсініп, 2-3 сұрақ құрастырады, ол сұрақтар бір-бірін
кайталамауы тиіс..
Осылайша тақырыпты меңгеріп шыққан оқушылардың білімін бекіту үшін өткен сабактағы хронологиялық
кестемен жұмысты кайталай отырып, жалғастырады.
Болған окиға мерзімі Тарихи оқиралар
Б.з.б. VIII-VII ғасырлар - Ежелгі Ассирия мен Мидия өркениеттерімен қатынасы
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Б.з.б. VI ғасырдың ортасы - Ахеменид (Иран) өулетімен карым -қатынасы
Б.з.б. 530 жыл - Парсы патшасы Кирдің сактарға жасаған жорығы
Б.з.б. IV ғасырдың 30-жылдары -Сақтардың өз жерлерін грек-македондықтардан корғауы
Б.з.б. 540, 530, 519 жылдар- Ахеменид өулеттерінін сак жеріне жорығы
Б.з.б 519-518 жылдар - Парсы патшасы Дарийдің сақтарға жойқын жорығы
Оқушылар хронологияльқ кестені кейінгі сабактарда пайдалану үшін артық бос жолдарды сызып калдырады.
Қосымша дерек ретінде сак патшасы Томирис (Түмар), Зарина туралы аңыздарды, ғылыми-көпшілік
әдебиеттерден әңгімелеп айтып беремін.Бұл окушыларды кызыктыра түседі.
Қосымша дерек ретінде ұсынылатын әдебиет: ЯннисМилиадис. Истории из Геродота. М., 1983. 60
Жаңа такырыпты бекіту үшін окушыларға төмендегі сұрақтарды қояды.
Сұрақтар тізімі:
1. Аңыз бойынша сактардың ата-бабасы кімдер?
2. Аңыз бойынша сақтардың үш әулетінің қайсысы тұңғыш патша ұрпағы атанды?
3. Сақ коғамында абыздардың киген киімінің түсі.
4. Кирдің колынан қаза тапкан Томиристің ұлы.
5. «Сен қанға тоймаушы едің, енді той» деген сөз кімдікі?
6. Б.з.б. IV ғасырдың 30-жылдары сак-скиф жеріне грек-македондыктарды бастап келген қолбасшы.
7. Грек-македон әскерінің Үндістанға жорығына қатыскан массагет тайпасының ауыр қару-жарақты атты әскері
калай аталады?
8. Парсы патшасы I Кир кай өзеннің бойына қала тұрғызды?
Бағалау:
Үйге тапсырма: 17-параграфты тақырыптың соңындағы сұрақ-тапсырмалардың көмегімен жауаптар дайындау
аркылы меңгеріп шығу.
*********
Түркістан облысы, Ордабасы ауданы, Ақбұлақ ауылы "Ақбұлақ" жалпы орта
мектебінің бастауыш сынып мұғалімі Конысбаева Карима Жантасовна
Сабақ тақырыбы: Ана тілі. Сабақтың тақырыбы: Абай: «Сабырсыз,арсыз, еріншек»
Сабақтың мақсаты:1. Ұлы ақын А. Құнанбаевтың шығармашылығымен таныстыра отырып, өлеңнің негізгі
идеясын ашуға үйрету. 2. Адам бойындағы жағымсыз қасиеттерден бойын аулақ ұстауға баулу.
3. Көркем мәтінмен жұмыс істей алу дағдысын жетілдіру, оқып түйгендері туралы ой қорытындысын айтқызып
жаттықтыру.
Сабақтың түрі: аралас сабақ.
Әдіс – тәсілдері: талдау, әңгімелеу, сұрақ – жауап, қорытындылау.
Сабақты ұйымдастыру.
Балалардың назарын сабаққа аудару.
Біз бүгін Абай ауылына саяхат жасаймыз, үш топқа бөлініп, әр түрлі тапсырмалар орындаймыз. Ол үшін
алдымен үй тапсырмасын пысықтап алайық.
Тест жұмыстарын тарату, оқушылар орындаған соң өздеріне тексертіп, қорытындысын бағалау.
Жаңа сабақ.
Сыныпты 3 топқа бөлу.
1. «Абайдың өлеңдері» 2. «Абайдың қарасөздері» 3.«Абайдың әндері»
Балаларға алдын ала А. Құнанбаев туралы қосымша деректер тауып келуге тапсырмалар беріледі .
1 тапсырма бойынша 3 топ өздеріне берілген тапсырмаларды орындайды.
Интерактивті тақтаға:
«… Талап, еңбек, терең ой,
Қанағат, рақым, ойлап қой,
Бес асыл іс – көнсеңіз»
деген Абайдың «Ғылым таппай мақтанба» өлеңінен үзінді жазылып қойылады.
Бағдарлау – мотивациялық кезең:
Балаларға мынадай сұрақтар қойылады:
-Бұл кімнің өлеңі?
– Үзінді Абайдың қай өлеңінен алынған?
-Бұл өлеңді кімдер жатқа біледі?
-Абайдың тағы қандай шығармалары бар?
А. Құнанбаев жайлы не білесіңдер? – деген сұрақтар қоя отырып, жаңа сабақпен байланыс жасау.
Тақтаның ортасына «Абай Құнанбаев» деп жазылып, оған қатысты оқушылардың өзі тауып келген деректерді
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топ ішінде ортаға салып, топтама құрастыру.
Абай Құнанбаев жайлы қосымша мәлімет: өлеңдерңінен басқа 3 поэмасы, 45 қарасөзі бар. Абайдың алғашқы
өлеңдерін Көкбай Жанатаевтың атымен жариялаған. Қазақстанның барлық қалаларында Абай ескерткіштері,
Абай көшесі, Алматыда Абай атындағы университет, Іле Алатауы жоталарында Абай шыңы деп аталатын жер,
біздің Семей қаласында Абай музейі, Абай атындағы театр бар. Абайдың анасының аты – Ұлжан, әжесінің аты –
Зере. Абай кішкентайынан әжесі Зеренің айтқан қызықты ертегілерін тыңдап өседі.
– Ендеше, бүгін біз Абайдың бізге таныс емес жаңа өлеңімен танысамыз. Ол «Сабырсыз, арсыз, еріншек» деп
аталады.
– Өлеңді мәнерлеп оқып беру, мазмұнын түсіндіру.
– Өлеңді оқушыларға тізбектеп оқыту.
– Мәтіндегі ақынның айтып отырған негізгі ойын анықтау.
Рефлексиялық – бағалау кезеңі.
2 – тапсырма бойынша екі өлеңді салыстыра отырып, өлеңдегі сөздерді пайдаланып, кестені толтыру.
Адамның мінез – қылықтары:
Жағымды
Жағымсыз

Кестеге өтілген жаңа сабақ бойынша «Сабырсыз, арсыз, еріншек» деп аталатын өлең мен «Ғылым таппай
мақтанба» өлеңін салыстыра отырып, адамның жақсы, жаман қылықтарын топтап жазады.
-Дәптермен жұмыс.
Оқушыларға шығармашылық тапсырмалар беру.
– «Жақсылық пен жамандық» тақырыбына байланысты үш топқа тапсырмалар беріледі.
1 – топ Шағын әңгіме құрастыру.
2 – топ Өлең құрастыру.
3- топ Сурет салу.
– Сабағымызды қорытындылау мақсатында 4-тапсырма бойынша адамның мінез қылығына байланысты мақал
– мәтелдер айту.
-Бүгінгі сабақтан қандай әсер алдыңдар?
-Ақын бұл өлеңде адам бойындағы қандай жағымсыз қылықтарды сынайды?
-Мен бүгінгі сабақта нені үйрендім?, Келешекте нені білгім келеді? деген сұрақтарға жауап парақтарына жауап
жазу.
– Жарыс қорытындысын шығару.
- Үйге тапсырма беру.112- 113 беттегі өлеңді жаттап келу.
- Оқушылардың білімін бағалау.
*********
Түркістан облысы, Бәйдібек ауданы, Шақпақ ауылы
Ғ . Мұратбаев атындағы жалпы орта мектеп.
Ағылшын тілі пәнінің мұғалімі Ысқақ Рауан Кеңесбекқызы
Сабақ тақырыбы
3-тарау «My flat, my house» «Mенің
пәтерім, менің үйім» (5 сағат)

Өтілетін тақырып бойынша
күтілетін нәтиже

Тарауда қолданылатын әдістәсілдер

Ағылшын тілін үйренудегі тіл
тосқауылын жеңу

Оқушылардың тақырыптарды
меңгергендігі және алған
білімдері

Оқып-үйренудің негізгі мақсаты: Сөйлесім. Диалогтық тәсіл арқылы өтініш, өтінішті орындауға дайын
болу және бас тарту (екі жақтан 2-3 репликадан). Өзі туралы ақпаратты айтып, суретті, заттарды, аңдарды
және т.б. (тақырып шеңберінде) сипаттай алу (сөз көлемі 5 -6 фраза);
Тындалым. Мұғалімнің, сыныптастарының және сол тілде сөйлеушілердің сөзін тікелей қарымқатынаста түсіну;
Оқылым. Таныс тілдік материал негізінде оқу ережелерін сақтай отырып дыбыстау ритмикалық
интонациялық дағдыларды көрсете отырып шағын мәтіндерді мәнерлеп оқу, мәтіннен қажетті ақпаратты
алу, түсінгенін сурет, кесте, сұраққа жауап ретінде көрсету;
Жазылым. Лексикалық минимумның барлық сөзін орфографиялық жағынан дұрыс жазу, сөздерді орнына
қою, көрнекілікке сүйене отырып жаттықтырушы тапсырмаларын орындау, жазбаша сұрақ қою және
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жауап беру; ағылшын тілінде барлық дыбыстардың дұрыс айтылуын ажырата және айта білу; сөздер мен
сөз тіркестеріндегі екпіннің дұрыс қойылуы; әр түрлі сөйлемдерде дұрыс интонацияны таңдау: (жай ,
сұраулы, бұйрықты сөйлемдер) білу; грамматикалық құрылым There is…There is not…, There are….There
isn’t…, Are the any pictures…Is there any….Yes, there are some, Preposition of Places, I want to… ;
Көрнекілік: Грамматика, Лексика Таныстырылым, таратпа материалдар
1-сабақ
Менің үйім
2-сабақ Менің бөлмем
3-сабақ Үй шаруасына
көмектесу
4-сабақ Тест
5-сабақ Қорытынды

Grammar: to practice using the structures:
There is…There is not…, There
are….There isn’t…, Are the any pictures…
Is there any….Yes, there are some,
Preposition of Places, I want to…
Lexis: to practice using vocabulary
connected to topic flat and house
Reading skills: dialogues and texts contain
clear examples of the target structure.
Students concentrate only on the meaning
of the text. Listening skills: listening for
new words, structures
Speaking skills: speaking activities are
organized in a variety of ways-for pairs,
groups or the whole class; task types:
personalization exercises, guided drills of
grammar points, role-plays, games,
interviews, guided discussions
Writing skills: writing focused on
punctuation, linking, letters and a variety of
guided writing activities
Sound bite: Vowels, Consonants

Жаңа лексиканың фонетикалық,
лексикалық,
орфографиялық
қолданылуын меңгерту, сөздікті
транскрипциясымен жаздырту;
Төмен
деңгейлі
оқушылар
коммуникативтік біліктерін, яғни
сөйлесім әрекетінде сөздік қоры
аз
болғандақтан
диалогтық
тәсілде қиыншылық тууы мүмкін,
деңгейлі тапсырмалар беру.

Оқушылардың жас ерекшеліктеріне сай оқыту және оқу: оқушылардың қажеттіліктерін
қанағаттандыра отырып, бихевиористикалық, танымдық, гуманистік және әлеуметтік-жағдаяттық
тәсілдерді дамыту.
Оқыту мен оқудағы жаңа тәсілдер: диалогтік әңгіме (әңгіме-дебат, топтық әңгіме, зерттеушілік әңгіме),
сұрақ қою (БЖӘ, түрткі болу, сынақтан өткізу, қайта бағыттау сұрақтары, ЖАДА)
Талантты және дарынды балаларды оқыту: кеңейтілген, зияткерлік тапсырмалар, кең көлемді жобалар
орындау (шығармашылық, міндетті шешу, дедукция, дедуктивті логикалық ойлауды және зияткерлік
қабілеттерін дамыту)
Сыни тұрғыдан ойлауға үйрету: оқушылар пікір алмасу арқылы өз ойларын сыни тұрғыдан жеткізе алу.
(ұтқырлық, сынаржақтылықтың болмауы, пайым, тәртіп, өзіндік сана сезім)
Оқыту үшін бағалау және оқуды бағалау: бақылау, интерпритация, қорытынды. (оқушылармен бірге
критерийлерді талдау, сыныптасын және өзін-өзі бағалау, кері байланысты қамтамасыз ету)
Оқытудағы ақпараттық-коммуникациялық технологияларды пайдалану: тақырыпқа байланысты
слайдтармен жұмыс, аудио мәтін, электрондық оқулық, грамматикалық ережелер, сөздікпен жұмыста-ұялы
телефон;
Оқудағы басқару және көшбасшылық:
сабақ барысында оқушыларға бағыт беру, сыни тұрғыдан бағалау, өзгерту және әр оқушының пікірталасқа
қатысуына мүмкіндік жасау, көшбасшылық қабілеттерін дамыту.
Жаңа сөздікті есте сақтау: «қара-жап-айт-жаз-тексер» қолдану арқылы сөздіктерді жақсы есте сақтау.
1. Формативті бағалау;
2. Өзін өзі бағалау
3. Критериалды бағалау
4. Топ жетекшісінің бағалауы
5. Жұптық бағалау
6. Жиынтық баға

Қазақстан Республикасы білім және ғылым
министрлігі
Ы.Алтынсарин атындағы ұлттық білім беру
академиясының «Шет тілін» оқыту бағдарламасы,
23 тамыз, 2012 №1080 қаулысы;
Ағылшын тілі 5, оқулығы, жұмыс дәптері;
авторлары:
Т. Аяпова, Д. Ұқпаев, 2010
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Мыңбаева Жанна Жумашовна. Тутебаева
Анаргуль Абилгазиевна
Жапарова К.Г., Абдрахманова С.А., Ахметова
Г.Б.
п.ғ.доценті Тоғайбаева А.К. магистр
Әмірханова Г.С.
Балданова Марал Бекболатқызы
Тулкибаев Батухан Оразович
Акбергенова Алмаш Уристемовна
Асқарова Әлия Жолдасбекқызы
Джакеева Сапира Дербисовна
Бабашова Дилфуза Абдурахмановна
Есеналина Лаура Амангельдиевна
Жалмуханова Вероника Мерекеевна
Дюсова Асем Кумековна
Садыкова Жанат Тулегеновна
Садыкова Жанат Тулегеновна
Жусупова Мирамкуль Амандыковна
Кудагельдиева Айжан Бекбосиновна
Шабарбекова Айгуль Каиржановна
ОСПАНОВА ЛЕЙЛА ЖАМАЛОВНА
Какимова Тоты Төкеновна
Газалиева Гулмира Кайыркызы
Бисембаева Асия Сулейменовна
Алиханов Жасулан Жанабекович
Абдыхан Сәуле Баймырзақызы
Радженова Санобар
Мушакулова Салтанат Базарбаевна
Байманова Жанат Беккуловна
Мукушева Б.Ж.
Мусапирова А.С.
Саркулова Маншук Бисековна
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Турымбетова Дилбар
Рсалиева Жұмагүл Төленқызы
Сергетаева Роза Касымбековна
Турмаганбетова Мереке Курмангалиевна
Базарбаева Карлыгаш Еренгайповна
Мусабаева Айган
Тоғызбаева Рабат Қайырбекқызы
Ережепова Данагүл Ғаниқызы
Жайлыбаева З.
Асилбекова Салима
Козбекова Нұрбибі
Камалов Суръат Пулатович
Нурумова Г .М
Суйетбаева Эльмира Кыстаубаевна
Медетова Жулдыз Есенбековна
Чимкентбаева Айнур Полатовна
Айтураева Махаббат Салибековна
Бисенова Жәмилә
Рустемов Куандык Куанышович
Лукпанова Лайлим Сериковна
Кадирова Турсунай Танатаровна
Джорабекова А.М
Жанділдина Нұрлыгүл Жәнібекқызы
Askarova Manat Kenzhebaevna
Оразова Санимхат
Турсунбаева Зулфия Ибрагимовна
Смирнова Наталья Михайловна
Аптиханова Ляззат Базарбаевна
Салкынбекова Гульмира Жанабатыровна
Конысбаева Карима Жантасовна
Ысқақ Рауан Кеңесбекқызы

