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«ЖАҢАРТЫЛҒАН БІЛІМГЕ – ЖАҢАШЫЛ ҰСТАЗ»
Республикалық ғылыми практикалық форум
Ұйымдастырушы: «BILIMNUR» баспа редакциясы
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газеті, Республикалық «Білім жолы Нұрлы жол» журналы редакциясы
Мақсаты: Білім беру үрдісінде жаңартылған мазмұнды іске асырудың өзекті мәселелерін
талқылау және тәжірибе алмасу үшін ашық алаң құру.
Қазіргі таңда дүниежүзілік білім жүйесі деңгейіне сәйкес келетін, сапалы білім беруге жағдай
жасайтын, үйлесімді дамытуға бағытталған білім беру көзделіп отыр. Білім мекемелерінде үш тілді
оқыту жүйесі, бірыңғай мектеп формасы, 12 жылдық білім беру стандарттары тақырыптарын БАҚ
беттерінде ұстаз, ата-ана арасында түсіндіріп, пікірлесу қазіргі заман талабы қажет ететін
маңыздылығы бар. «Ашықтық қағидаты» шеңберінде білім беру саласының барлық қызметкерлері
үнемі құзыреттіліктері мен білімдерін жетілдіріп отырулары заманауи қажеттілік.
Міндетi: Мұғалімдерге жаңартылған білім беру мазмұны жағдайында оқу үрдісін ұйымдастыру
мәселелері бойынша ақпарат беру.
Қатысушылар: Білім беру мекемелері, орта білім беру мекемелері, бастауыш, балаларға арналған
қосымша білім беру мекемелерінің педагогтері, мектепке дейінгі және балабақша тәрбиешілері мен
тәлімгерлері қатысуына болады.
Нәтижесі:
* Қатысушы сертификаты, Алғыс хат;
* Ең үздік баяндама — Арнайы диплом;
* Ең үздік мақала — Арнайы диплом;
* Белсенді және Үздік қатысушылар — «Төсбелгі»
* Форум топтама жинағы
Форум тақырыбы аясында баяндама, презентация, ашық сабақ, мастер класс өткізуге ұсыныс
білдірген ұстаздар бағдарламаға енгізіледі.

Қорытынды, Марапаттау, Еркін пікірлесу. Естелік фотосесия
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АБАЙ ҚҰНАНБАЕВТЫҢ ШЫҒАРМАШЫЛЫҒЫН
ОРТА МЕКТЕПТЕ БЕЛСЕНДІ ӘДІСТЕРДІ ҚОЛДАНЫП ОҚЫТУ
Қызылорда облысы Шиелі ауданы «№ 50 Абай атындағы орта метебі» КММ
Қазақ тілі мен әдебиеті пәнінің мұғалімі Молдабаева Нурила Ниязбековна
Абай Құнанбаев шығармаларын оқыту мектепте әдебиетті оқыту принциптерімен тығыз байланысты.
Абай шығармалары сөз өнерінің биік үлгісі ретінде әдебиетті оқытудың мақсат-мүддесіне толық жауап
береді. Мектепте оқытылатын пәндер қатарында әдебиеттің де пән ретіндегі оқытылу мақсаты оқушының білім
алуына, білік дағдысын, таным, түсінігін қалыптастыруға, тәрбиелуге бағытталады. Әдебиет басқа оқу пәндері
сияқты осы мақсат, міндеттерді арқалай отырып, басқа қырларымен де ерекшеленеді. Ол – әдебиеттің қоғамдық
сана тудырған көркем өнердің бір саласы ретіндегі айырмашылығы. Әдебиет – адамтану, әлемтану ғылымы.
Әдебиет адам табиғатының алуан сипаттарын, сондай-ақ өмірдің қат-қабат құбылыстарын сұрыптап бере
отырып, қоршаған ортаны, болмысты дұрыс қабылдауға жағдай жасайды, адамның логикалық ойлауын
жетілдіріп, сана-сезіміне әсер етеді. Жинақталған көркем образдар арқылы адамгершіліктің биік үлгісін
танытады.
Көркем әдебиетті мектеп қабырғасында оқыту көптеген маңызды мәселелерге баса назар аударуды қажет
етеді. Мектептерде басқа пәндердің қатарында әдебиеттің оқытылуында да білім деңгейін берілген
материалдың көлемімен өлшеу, тек ақпарат құралына айналдыру жағы жиі аңғарылады. Белгілі бір мәтінді,
өлеңді оқытуда оқушы автор туралы не біледі, шығарма мазмұны не туралы дегенмен шектелушілік басым.
Ал оқушының сол мазмұнды қабылдауы қандай болды, қандай әсер- күй қалыптасты немесе оқушы өз
тарапынан шығарманың ішкі мазмұнын қабылдай алды ма, сол шығармаға баға беруге талаптана ала ма деген
мәселелер көмескі қала береді.
Оқушы оқылатын шығарманы дайын күйінде басқа авторлардың берген бағасы, түсіндіруі арқылы ұғынбай,
өздігінен түсінетін, мұғалімнің жүргізетін жұмысы барысында талдай алатын, қорытынды жасай алатын
дәрежеге жеткізу, оқушыға шығармашылық жағдай жасау, еркіндік беру әдебиетті оқытудағы басты міндет
болса керек.Абай шығармалары сөз өнерінің асқақ үлгісі ретінде әдебиетті оқытудың мақсат болмысына толық
жауап береді.Мектепте оқушыларға әдебиет пәнін оқытудың алдына қойған мақсаты: оқушының білім алуына,
білік-дағдысын, түсінігін, көркем сөзге шешендігін қалыптастыруға, жан-жақты дүниедегі өзгерістерге деген
көзқарасын білдіріп, оны танып үйренуі де тәрбиелеуге бағытталады.
9-сынып бағдарламасындағы «Болыс болдым, мінеки» өлеңі осы бір айтылған ойға дәлел секілді. Бұл өлең
1909 жылғы кітапта басылған (19-21-беттер) Осы өлең 1889 жылы «Дала уәлаяты» газетінің 12 санында
жарияланған.Өлеңге: «1888 жылда, мамыр айында Ақшатау деген жерде Семей облысы мен Жетісу облысының
шербушайнай сиез болғанда бір ояздың ел билеушілерінің түрі»,-деп түсінік берілген.
Өлеңде ақын ең алдымен болыстың өзін сөйлетіп, оның жиренішті, жексұрын қылықтарын ,ішкі
психологиялық портретін өз аузымен баяндатып:
Күштілерім сөз айтса,
Бас изеймін шыбындап.
Әлсіздің сөзін салғыртсып,
Шала ұғамын қырындап...
Антұрғанмын өзім де,
Бір мінезбен өтпеймін...-деп, құбылмалы мінез-құлқын, қимыл-әрекетін танытып, «Болыс болдым мінеки,бар
малымды шығындап» дей отыра,
оңбаған сұрқия болыс өзін-өзі әшкерелей бастайды. Ол өзінің өтірікшілігін, жалтақтығын, қорқақтығын, екі
жүзділігін өз аузымен айтып, ашып береді. Шен-шекпенге сатылған азғын , мансапқор болыс атаулының бәріне
тән, масқара айтқызу-Абайдың жаңадан тапқан өте ұтымды, шебер әдісі. Кейіпкердің бір сәт ойға
кетіп,болыстыққа жету үшін қандай қам жасағанын, қанша малын шашып әуреге түскенін, болыс болғандағы ісәрекеттерін, әртүрлі адамдармен қарым-қатынасын –бәрін көз алдынан өткізіп, өзіне өзі есеп бергендей,
тұжырымдап бағалағандай болып отырған қалпы мейлінше нанымды да, әсерлі-ақ! Абай осы өлеңінде алдына
жан салмайтын мысқылшыл,сатирик ақын, кемел психолог –суреткер ретінде танылады. Бір ғажабы –өлеңде
әдейі әсірелеу арқылы күлкілі жағдай туғызу деген мүлде жоқ. Баяндалып отырған- сол заманда қазақ
қоғамында болыстық үшін таласқан адамдардың басында үнемі кездесіп отыратын жағдайлар. Осы өлеңді
талдай келе оқушылар арасында адамдарды мінез-құлқына сай топтастыра талдау әдісі,адамдардың шынайы
бет-жүзін анықтай отыра, қазіргі замандағы атаққұмарлықтың айырмашылығын тізбектей алады .Ондай мінезді
адамдардың арманы асқақтай алмайтыны, сонымен қатар өзімен бірге талайын суға батыратыны айдан анық
дәлелденеді.
Абайдың шығармаларында ойшылдық пен суреткерлік ажырамас бірлік тауып, аса маңызды қоғамдық
,азаматтық,халықтық мәселелерді терең толғайтын шығармалардың тууына негіз болды.
Абай Құнанбайұлының табиғат лирикасы үлгісіндегі өлеңдерінде ақынның ой-сезімі, жан дүниесі де терең
ашылған. Ол өзінің шығармаларында жыл маусымдарын: қысты,күзді, көктем мен жазды қайталанбас
бояулармен бейнелеп берді. Туған ел табиғатын сипаттауда оның суреткерлік шеберлігі айқын аңғарылады.
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Абай пейзажды адамның тұрмыс кешетін табиғи ортасы, мекен-жайы ретінде ала отырып, әлеуметтік өмірмен ,
қазақ халқының көшпелі тұрмысымен тығыз байланыстыра көрсетеді.
7-қазақ сыныбында Абай Құнанбайұлының «Қансонарда бүркітші шығады аңға» өлеңі берілген (1882). Бұл
өлең ең алғаш «Қазақ ақыны Ибраһим Құнанбай ұғылының өлеңі» деп аталған жинақта басылған (71-72беттер). Өлеңде ақын өз басынан кешкен, өзі көріп, терең сезінген оқиғаны жыр етіп, толғана суреттеп,шыншыл
шеберлікті танытады.
Өлеңнің шығу тарихынан.
-Қыс өлеңін Абай атамыз 1884 жылы Семей өңірінде қыс қатты болып ел жұтаған, мал қырылған екен.Қыста
жауған қар сәуір айында бір-ақ еріген.Бұл өлең сол кезеңде жазылған.
Сондықтан ақын қысты «Ақ киімді, денелі, ақ сақалды” зор тұлғалы адам ретінде сипаттаған.
Кейіптеу – жансызды жанды түрінде суреттеу
3.Іштей оқу. Оқу барысында қиын сөздерді белгілеп отыру.
4.Сөздікпен жұмыс:
1.
Шидем- қой жүнінен тоқылған киім.
2.
Бұрқ-сарқ- қатты дауыл, боран.
3.
Боран долданғанда- аяз, жел тым күшейгенде.
4.
Домбығып-суықтан ісіп,қызарып.
5.
Ұшпа- бұлт (шоқ бұлт).
6.
Қондыбай , Қанай – адам аттары.
Өлеңді жалғастыр:
Жұптық жұмыс
1.
Қар жауады...
2.
Ойнауға жақсы-ақ.
3.
Осындай...
4.
Кім үйде жатпақ?
1.
.Жаңа сабаққа кіріспе Қызығушылықты ояту.Сөзжұмбақ шешеді.
2.
Өлең жазатын адам кім?
Батыл, ер сөздеріне мағынасы жуық сөз?
Республикамыздың бас қаласы?
Түнде аспанда не шығады?
«Абайды оқы таңырқа»атты слайд көрсетемін.
Абай кім? «Жұпта талқылау» стратегиясы./ өз білетінін қағазға түсіру, көршісімен бөлісу, жаңа білім жайлы
ақпарат жинап, оны байырғы білімімен ұштастырады/
«Абай - ақындардың ақыны» С. Торайғыров
лы ақын Абай өзінің бірқатар өлеңдерін жастарға арнаған. Бүгінгі ұсынылып отырған «Ғылым таппай
мақтанба» өлеңі ұрпағына өсиет ретінде жазылған. Ақын бұл өлеңінде адам бойындағы ең үлкен қазына ғылым,
білім, өнер екендігін айтады.
. Мақсат қою кезеңі: «Ғылым таппай мақтанба»
- Осы тақырып бойынша нені меңгеруге тиіспіз?
1. Автор туралы дерек білу.
2. Өлең мазмұнын түсіну
3. Жақсы және жаман қасиеттерді тану.
5. Мағынаны тану:
1. Топтық тапсырма:
А) Абай Құн анбаев туралы мәлімет сызбада көрсету, қорғау, толықтыру
Ә) Өлеңді мәнерлеп тізбектеп оқу;
Б) Өлең мазмұнына талдау жасау:
- Әр топ жобамен қорғайды.
аудармалары Ибраһим 1845-1904ж
8 мыңға жуық өлеңдері әкесі Құнанбай
45 қарасөзі Шешесі Ұлжан
Ахмет-Риза медресесі әжесі Зере
Дарынды баламен жұмыс.
Өлең – поэзиялық жанр түріне жатады. Онда ұйқас /рифма/, ырғақ /ритм/ болады. Мысалы:
Ғылым таппай/ мақтанба, -а
Орын таппай/ баптанба, -а
Құмарланып/ шаттанба, -а
Ойнап/ босқа күлуге. -б
Өлеңнің құрылымдық жүйесі

1- шумақ

4 тармақ 2 бунақ ұйқас – 1-а, 2-а, 3-а, 4-б.
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Өлеңді мұғалімнің оқуы
Топтық жұмыс:
1 - топ: ------------- 2 - топ:
Бес асыл іс ------------ Бес дұшпан
Талап ---------------- Өсек
Еңбек ----------------- өтірік
Терең ой --------------- мақтаншақ
Қанағат -------------- еріншек
Рақым ----------------- Бекер мал шашпақ
Қорытындылау . Сабақты қорытындылау, оқушы білімін бағалау
Біз не үйрендік?
Абай Ұлы ақын Семей өңірінде туған 1845 - 1904ж
Ғылым таппай мақтанба Ойшыл
«Бес жолды өлең» құру
Не? Ғылым Қандай? Қызықты, қиын,
Не істеді? үйренді, ашты, оқыды
Сөйлем Синоним білім
Үйге тапсырма:мазмұндау, жаттау Өлеңді тізбектей оқыту
Оқушылар бүгінгі сабақ бойынша ой пікірлерін кері байланыс қағазға толтырады
«Сұраққа жетіп ал» әдісі:
1. Абай Құнанбаев қай ғасырда,қай жылдары, қай өлкеде, қандай қоғамдық ортада өмір сүрген?
2. Абай қандай тақырыптарда өлеңдер жазды?
3. Абайдың лирикалық өлеңдеріне мысалдар келтір.
4. Абайдың оқу-білім туралы өлеңдерін жаз?
5. Абай өлеңмен бірге әдебиеттің тағы да қандай жанрында шығармалар жазды?
6. «Қыс» өлеңі қандай өлеңге жатады?
7. Кейіптеу дегеніміз не?
«Сана аллеясы» әдісі бойынша өлеңмен танысу:
а) Жаңа тақырыпты балалар өз бетінше оқиды.
ә) Жұпта және топта талқылайды.
б)топтар бір-бірінің қаншалықты түсінгендерін талқылайды.
Абай Құнанбайұлы «Мен жазбаймын өлеңді ермек үшін» өлеңін оқыту барысында қандай белсенді
оқыту әдістері қолданылып жүр?
Осы сабақ арқылы жүзеге асатын оқу мақсаттары:
6.1.1.1 - әдеби шығарманың жанрын, фабуласын, сюжетін анықтау;
6.1.2.1 - әдеби шығармада көтерілген әлеуметтік-қоғамдық мәселені идеясы арқылы түсіндіру;
6.1.3.1 -әдеби туындыдағы кейіпкердің типтерін тек тұрғысынан сипаттау;
Диалогтық оқыту.(Оқушылар бір –біріне сұрақтар қояды)
1. Өз заманында Абай өлеңдерінің маңызы болдыма?
2. Қазіргі заманда Абай өлеңдерінің маңыздылығы қанша?
Диалог және жазылым үшін қажетті сөз тіркестер:
Өлең жолдарында келтірілген «_______» сөзі «________» деген мағынаны білдіреді. Өмірден мысал келтіретін
болсақ, _______________.
3. “Еркін жазу” стратегиясы.
Абай өлеңдерінен өз бойларыңа қандай жақсы қасиеттерді сіңірдіңдер?Абай кім?
Жоғарғы сыныпта өтілетін Абайдың қарасөздері сабағында топтық жұмыстың төмендегідей түрлерін жүргізген
тиімді:
І топ:Берілген қарасөздің тақырыбын анықтап, кестені толтыр.
№
Қандай тақырып қамтылған
Қарасөздері
1
25,23
2
7,10
3
13
4
15
ІІ топ: 29 қарасөзге тоқтала отырып, кестені үлгі бойынша толтыр
№ Мақал мәтел
Абай сөзі
Өз пікірім
1
Атың шықпаса жер өрте
Жер өртеп шығарған аттың несі мұрат?
2
Ата анадан мал тәтті, алтын үйден жан Ата анасын малға сатқан - ең арсыздың ісі
тәтті.
ІІІ топ: Абай қара сөздеріндегі нақыл сөздер мен мақал-мәтелге айналып кеткен айшықты сөз тіркестерін
табады. Еңбек етсең ерінбей, тояды қарның тіленбей
Әкесінің баласы – адамның дұшпаны, адамның баласы - бауырың Бақпен асқан патшадан, мимен асқан қара
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артық Қайғысыздан сақ бол, қайғылыға жақ бол
Қайратсыз ашу – тұл, тұрлаусыз ғашық – тұл, шәкіртсіз ұстаз - тұл
Биік мансап – биік жартас, ерінбей еңбектеп жылан да шығады, екпіндеп ұшып қыран да шығады
Азат басың – болсын құл, қолдан келмес іске ұмтыл
Оқыту жұмысының нәтижелі болуы оқыту әдістерін үйлесімді етіп таңдап ала білуге байланысты. Себебі
оқытуды ұйымдастырудың негізгі формасы – сабақ. Ал сабақтың мақсаты мұғалім мен оқушының ұжымдық,
шығармашылық еңбегі, сондай-ақ сабақта оқыту мен тәрбиенің міндеттері, мақсаттары жүзеге асырылады,
оқушылардың ой - өрісі кеңіп, қабілеті шыңдала түседі, өмірге деген көзқарасы қалыптасады.
Қорыта айтқанда, ұлы Абайдың лирикалық шығармаларын 5-8 сынып оқушыларына үйрету барысында ең
қажетті сыналған әдістемелерді пайдаланып, оларды әрбір сабақта жаңалап, жетілдіріп отыру, әрбір тақырыпты
өтуге творчестволықпен қатынас жасау бүгінгі күннің ең зәру мәселесі болып табылады. Себебі
жастарымыздың дүние танымына, дүниеге көзқарасын қалыптасыруда, олардың заман дәрежесіндегі азамат
болып өсуінде, биік интеллектуальдылыққа, «толық, кәміл инсан» болып жетілісуінде, олардың бойындағы
эстетикалық талғамының ұштала түсуінде ұлы Абайдың шығармалары бірден бір рухани азық болып табылады.
*******
БАЛАБАҚША – ПЕРІШТЕЛЕР МЕКЕНІ
Павлодар облысы, Железинка ауданы, Жаңа жұлдыз ауылы
ЖББОМ "БӨБЕК" шағын орталығының nәрбиешісі
Илесбекова Сандуғаш Тағабайқызы
«Балабақша – періштелер мекені» деп айтылған сөздің өзі жүрегінді бір дір еткізерліктей-ақ... Яғни осы
мамандықты жақсы түсіне білген адамға. Балабақша – бақыт баспалдағы. Қазіргі кезде тәрбиеші алдын
көрмеген адам кемде-кем, сондықтан да бұл мамандық содан да киелі шығар. Балабақшаның балаға беретін
тәлім – тәрбиесінің қаншалықты мықты болуы, сол балабақшада қызмет ететін педагогикалық ұжымға,
нақтырақ айтар болсақ, ұстазға байланысты.Баланын болашаққа қадам алып, жан-жағымен, қоршаған
ортасымен танысып, ең бірінші білім, тәрбиемен сусындайтын орны – балабакша. Сондықтан тәрбиешілер
бүгінгі күннің жаңалығынан сырт қалмай, үнемі ізденіс үстінде жүру керек. Дән егіп өсіруден, балапан салып
ұшырудан, бала тәрбиелеп, балабақша бүлдіршіндеріне ненің дұрыс, ненің бұрыс екенін түсіндіру ең қиын іс
деуші едім қателігім екен. Оны осы бағытта жұмыс жасай келе нақтылы түсінгенімді мойындаймын. Осы бір
балалар әлемінің теңізіне бойласам, ешқашан өз мамандығымды өзгерткім келмейді. Өйткені, бала-пәк, бала тап-таза мөлдір бұлақтың бастауы сияқты. Көзін ашып, тұнығына қану үшін тәрбиеші де жылы жүрек, аялы
алақаны және тәрбиешіге тән ең бірінші қасиет-баланы құрметтеу сезімі болуы керек екенін түсіндім. Мен
балаларды жанымдай жақсы көремін. Өйткені, бала мен үшін тазалық пен пәктіктің, шынайылық пен
туралықтың айнасы. Олар қуанса шын қуанып, ренжісе шын ренжи біледі. Олардың жаны жалғандықты,
жасандылықты сүймейді, не айтса да әділ, шындықты айтады. Көздері мөлдіреген, жүздерінде күлкі ойнаған
балаларға қарасаңызшы…Адам баласы балалық шақта қандай сұлу, қандай нәзік, қандай аңғал, қандай таза
еді… Әр бала өзінше бір әлем… Жаны жақсылыққа құмар, арманшыл… «Басқаларды бақытты етуге тырыса
отырып, өз бақытымызды табармыз» деп әйгілі әлем танушы Платон бекер айтпаған ғой. Тәрбиеші
мамандығының киесі де, қиындығы да осы періштелерді үлкен өмірге, қалтарыс – бұлтарысы көп өмірге
даярлап, қанаты қайырылмайтындай етіп тәрбиелеуде емес пе?! Жасыратыны жоқ, осы мамандықты таңдаған
жандардың кәсібіне көңілі толмай қиындығын айтатындары көп, ал мамандығын өзгертетіндер сирек… Оның
себебі, сүйкімді балалардың киелі ортасы тәрбиешіні нәзік жіппен өзіне байланыстырып қоятындай.
Мен балабақшада бес жылдан астам еңбек етудемін, бұл еңбектен ешбір жалыққан емеспін. Өйткені менің
жас бүлдіршіндерге арнаған осы уақытымды өмірімдегі ең бір бағалы уақытым, бақытты кездерім деп айта
аламын. Балалармен жұмыс жасау мен үшін үлкен - бақыт. Себебі, тек қана бала ешнәрсеге алаңдамай
мейірімділікке сенеді. Қарақаттай көздерімен қарай тұра, кішкентай алақанын менің алақаныма қойып, өз
құпияларын айтып маған сенім артады. Пәк көңілді балалармен қарым-қатынас маған қуаныш, шаттық
сыйлайды. Күнде ертеңгісін балабақшада жас бүлдіршіндерді қарсы алып, олардың жағымды үндерін,
сыңғырлаған тәтті күлкілерін, «Сәлеметсіз бе?», «Қайырлы таң!» деген сөздерін естігенде, бойым бір серпіліп
қалғандай болады. Балалармен болған әрбір уақытым мені жаңа бір әлемге жетелегендей. Әрдайым балалардың
маған деген ықыласын, маған ұмтылған үмітке толы көздерін, не нәрсені білуге құштар шабытты, сұраулы
жанарларын байқаймын. Олардың менен күтетіндері өте көп екенін сеземін… Балабақшаға бара жатқанда
басыма сол күннің жұмысы туралы неше түрлі ойлар келеді. Ойларым сан түрлі болады: менің кішкентай
достарым қандай көңіл күймен келер екен? Күніміз қызықты өту үшін оқу – қызметінін, ойын түрлерін қалай
өткізсем екен, деген сұрақтарға жауап іздеймін. Әрине әрбір оқу – қызметіме жауапкершілікпен қарап,
дайындалуды еш жадымнан шығарған емеспін. Ол менің басты қағидам. Менің негізгі мақсатым: балаларға
жақсы көңіл – күй сыйлай отырып, саналы тәрбие, сапалы білім беру. Мен оларға, олар маған ықыласын бір
сөзбен айтып көрсетіп қана қоймай, бар жүрегімен және жан-тәнімен сезіне білуі қажет. Тәрбиеші жұмысы оңай
емес, бірақ абыройлы, сыйлы, күрделі де, қызықты. Шынымды айтсам, кейде жұмыстан үйге келгенде қатты
шаршағанымды сеземін. Бірақ, сол өткізген күндерімді ой елегінен өткізе отырып, балаларымның ыстық
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ықыласын, маған ұмтылған үміт толы көздерін, тәтті қылықтарымен, сәбилік шын жүректерімен айтқан сөздері
есіме түскенде шаршағанымды ұмытып кетемін. Өзім балалар әлемінің теңізіне бойласам, ешқашан өз
мамандығымды өзгерткім келмейді.
Тоқсан ауыз сөздің тобықтай түйіні «Ағаш түзу өсу үшін оған көшет кезінде көмектесуге болады, ал үлкен
ағаш болғанда оны түзете алмайсың» деп бекер айтылмаған ғой. Сондықтан, алдымызға келген әр бір
бүлдіршінге балабақшадан бастап тәлім-тәрбие беріп ұлтжандылыққа тәрбиелейік. Балабақша бақыттың ең
бірінші баспалдағы, баланың болашағы, еліміздің бетке ұстарлары.
******
ЖАҢАРТЫЛҒАН БІЛІМ БЕРУ МАЗМҰНЫ БОЙЫНША
ИНФОРМАТИКА ПӘНІНІҢ ОҚЫТЫЛУЫ
Батыс Қазақстан облысы Бөрлі ауданы
Ақсай қаласының № 4 жалпы орта білім беретін мектебі
Информатика пәнінің мұғалімі Сисенова Гулим Салимовна
Білім мазмұнын жаңарту – білім беру бағдарламасының құрылымы мен мазмұнын, оқыту мен тәрбиелеудің
әдістері мен тәсілдерін қайта қарастыру болып табылады. Ұлттық және жалпы адамзаттық құндылықтарды
бойына сіңірген, кез келген өмірлік жағдайда функционалдық сауаттылығы мен бәсекеге қабілеттілігін көрсете
білетін тұлғаның үйлесімді қалыптасуына және зияткерлік дамуына қолайлы білім беру ортасын тудыру –
жаңартылған білім мазмұнын енгізудің нәтижесі болуы керек [1]. Қазіргі заман талаптарына сәйкес қазіргі
мектеп «білімді тұлға», яғни білім, білік пен дағдылары қалыптасқан жеке тұлғаны дайындаумен ғана шектеле
қоймай, «өмірдің өзгерістеріне дайын болатын», белсенді және шығармашыл ойлайтын, интеллектуалды және
жан-жақты дамыған жеке тұлғаны дайындау тиіс. Бұл деген мектептегі білім берудегі жаңа моделінің
құрылымы әдеттегі дәстүрлі «Мектепте нені оқу керек?» емес, «Мектепте не үшін оқу керек?» деген мән мәтін
аясында өрістелуі тиіс.
Білім беру бағдарламасының негізгі мақсаты-білім мазмұнының жаңаруымен қатар, критериалды бағалау
жүйесін енгізу және оқытудың әдіс-тәсілдері мен әртүрлі құралдарын қолданудың тиімділігін арттыруды талап
етеді. Білім алушылардың күтілетін оқу нәтижелері жетістігін бағалау жүйесі білім беру мазмұнының ажырамас
бір бөлігі болып табылады. Жаңартылған орта білім беруді енгізу кезінде білім алушылардың оқу жетістігін
критериалды бағалау жүйесі қолданылады. Критериалды бағалау жүйесі бұрыңғы дәстүрлі бағалауға қарағанда
қалыптастырушы және жиынтық бағалау болып ерекшеленеді. Қалыптастырушы бағалауда білім алушыларға
жаңа материалды меңгеру кезеңінде тапсырманы қаншалықты дұрыс орындағанын және оқыту мақсаттарына
қол жеткізгенін түсінуге мүмкіндік беретін бағалау. Жиынтық бағалау оқу тоқсанының соңында оқу
бағдарламасының бөлімдерін оқып аяқтағаннан кейін білім алушылардың меңгерген білімі мен қалыптасқан
дағдылары деңгейін айқындайтын бағалау. Критериалды бағалау мұғалімдер мен оқушылар және ата-аналарға
да өте тиімді бағалау түрі, өйткені мұғалім үшін — сапалы нәтижеге әкелетін критерийлер құрастыруға, өз ісәрекетін саралап және болашаққа жоспарлай алатын мәліметтер алуға т.б., оқушылар үшін — табысқа
жетелейтін бағалау критерийлерін түсінуге, өзін және өзгелерді бағалау арқылы кері байланысқа түсіп,
түсінбегенін түзетуге мүмкіндік алады, сыни ойлауына, еркін ойын айтуына, өзінің білімін көрсетуге т.б., атааналар үшін — оның оқуындағы табыстылықты бақылауға, оқуына қолдау көрсету үшін бағыт алуына
мүмкіндік туғызады [2].
Қай кезеңде, қай қоғамда болсын жеке тұлғаның қалыптасуы ұстаздан басталады. Білім саласындағы
түбегейлі өзгерістер ұстазға үлкен жауапкершілікті талап етеді. Өздігінен білім алатын, жан-жақты ізденетін,
алдағы өмір жолын өзі болжай алатын тұлға тәрбиелеу-ұстаздың қолында.
Жаңа бағдарлама бойынша жаңаша көзқарас қалыптасып, білім деңгейі биікке көтеріліп келеді. Қазіргі білім
беру жүйесінде жаңа технологияларды енгізу күннен-күнге басты талапқа айналып, осы әдістерді жетілдіре
түсу қажеттігі күшейіп келеді. Мұғалімнің шеберлігі қандай жоғары болса да, мұғалім оқушының өз
белсенділігін туғыза алмаса, берген білім күткен нәтиже бермейді. Оқушының тұлға ретінде қалыптасуы
белсенділік арқылы жүзеге асады.
Қазіргі заман талабына байланысты оқушының информатика пәнінен алған білімін іс жүзінде пайдалана
алатындай дәрежеге жеткізудің маңызы зор. Сондықтан оқушыларға білім негізін меңгертуде, пәнге деген
қызығушылығын арттыруда және шығармашылыққа іздену қалыптастыруда практикалық жұмыстың алатын
орны ерекше. Енді өз тәжірбиемнен:
«Егерде есті кісілердің қатарында болғың келсе, күнінде бір мәртебе, болмаса жұмасында бір, ең болмаса
айында бір өзіңнен өзің есеп ал!»-деп Абай атамыз айтқандай және «Ұйықтар алдында өткен күнде өзіңнің
не істеп, не тындырғаныңды ой елегінен бір өткізбей тұрып, көзіңді жұмушы болма,- деп Пифагор айтқан.
Осы ұлы адамдардың сөздері әр адамды ойландыратыны сөзсіз. Оқушыларға да осындай ой сала отырып
өздерінің бір күніне есеп беруін сұраған жөн. «Күн тәртібі» практикалық жұмысының басталуы оқушының өз
бір күнін қалай өткізгені туралы өзіне есеп беруден басталады. Өзіне есеп бере отырып бір күнінің кеткен
уақытын жазып шығады. Яғни, бір күндегі немесе 24 сағаттағы өз өмірінің немен өткенін төмендегідей MS
Excel программасына енгізеді.
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MS Excel программасына енгізіп болғаннан кейін, осы күн тәртібін диаграммаға салады да пайызын
көрсетеді. Осындай тапсырмалар оқушылар электрондық кестеде диаграмма құрып үйреніп, өз күн тәртібін
жоспарлап үйренеді. Сонымен бірге информатика сабағында қазіргі кездегі жұптық, топтық жұмыстар, СТО
көптеген әдіс-тәсілдерін пайдалану арқылы сыныпта топтағы сабаққа қатыспай қалған оқушылар мүлдем
күннен күнге азайып келе жатыр, өйткені оқушылардың бойындағы қорқыныш мен қазір дұрыс айтпай қалсам
«2» деген баға алам деген ой жоқ. Керісінше менің ойым құнды, өз ойымды білдіруім керек деген қағидамен әр
оқушы сабақта өз ой-пікірлерін айтып белсенділік танытады.
Жаңартылған білім беру мазмұны бойынша жоғарыда айтып өткендей қазіргі кезде информатика сабағында
5-11 сыныптар аралығында тоқсан бойынша БЖБ мен ТЖБ жұмыстары алынады. Ал бастауыш 3-4 сыныптарда
екінші тоқсаннан бастап бұйрық бойынша БЖБ мен ТЖБ алынып, орнына оқушылардан сынақ алып,
күнделікке есептелінді деп өзгерістер енгізілді.
Қорытындылай келе барлық дамыған елдер өзінің бірегей жоғары сапалы білім беру жүйесіне ие. Дамыған
елдердің білім беру жүйесінде мынадай тенденциялар байқалып отыр: білім беру философиясы мен
әдіснамасының жаңаруы; білім беру мазмұнын құру әдістерінің өзгеруі, білім беру жүйесінде жетілдірілген
модельдердің жасалуы; білім беруді басқарудың тиімді жолдарының қарастырылуы; жаңа білім
технологияларының енгізілуі; оқушылардың танымдық белсенділігі мен өзіндік ойлауын қамтамасыз ететін
дамытушы, сындарлы білім беру моделіне көшуі; терең және белсенді кәсіби бағдар берудің ерте жастан
басталуы; ұрпаққа азаматтық – патриоттық, рухани-адамгершілік, көпмәдениеттілік, денсаулық сақтау және
экологиялық тәрбие беру ролінің күшейтілуі, білім ұйымдарының оқушыны әлеуметтендірудегі рөлінің артуы.
Әлемдік білім беру жүйесіне негізделген осындай басым бағыттар ұрпақты озық, саналы дара тұлға деңгейінде
қалыптастырады,- деп ойлаймын. «Сабақ беру – үйреншікті жай шеберлік емес, ол – үнемі жаңадан жаңаны
табатын өнер» деген, Жүсіпбек Аймауытов айтқандай барлық ұстаздардан жаңашылдықты қажет етеді.
Пайдаланылған әдебиеттер:
1. ҚР Білім беруді дамытудың 2011-2020 жылдарға арналған мемлекеттік бағдарламасы, Астана, 2010.
Мұғалімге арналған нұсқаулық Үшінші (негізгі) деңгей. 2012ж
2. ҚР орта білім мазмұнын жаңарту еңберінде қазақ тілінде оқытатын мектептердегі бастауыш сынып
пәндері бойынша педагогика кадрларының біліктілігін арттыру курсының білім беру
бағдарламасы.2016ж
3. Н.Ә.Назарбаев “Әлеуметтік-экономикалық жаңғырту – Қазақстан дамуының басты бағыты” атты
Жолдауы, 2012.
4. ҚР Тілдерді дамыту мен қолданудың 2011-2020 жылдарға арналған мемлекеттік бағдарламасы, Астана,
2011.
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Lesson plan
LESSON: Countable and uncountable nouns
and quantifiers

School: S.Ablanov

Date:

Teacher name: Abakhanova A.T
Абаханова Ақбота Тлеубайқызы

CLASS: 6

Number present:

absent:

Learning objectives(s)
that this lesson is
contributing to

6.6.2.1- use countable and uncountable nouns and quantifiers including more, little, few
less, fewer not as many , not as much on a growing range of familiar general and
curricular topics;
6.3.3.1- give an opinion at sentence and discourse level on an increasing range of general
and curricular topics;
6.1.1.1- use speaking to solve problems creatively and cooperatively in groups;

Lesson objectives

All learners will be able to:
•
•
•

Previous learning

Use countable and uncountable nouns
Use quantifiers including little, few less, as many, as much, few, a lot, lots
Describe countable and uncountable nouns

modal verb have to

Plan
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Planned
timings

Planned activities

Beginning the
lesson

1. Greeting
-Good afternoon children
- Who is on duty today?
-Who is absent?
-What date is it today?
-What day of the week today?
-What is the weather like today?
2. Checking-up the home-task
Ex 2 p 56
To present theme with the picture.
I will show them pictures. Students should guess what theme will
be about? It helps to elicit students talking time.

6.3.1.1
6.3.3.1
6.1.1.1

Main Activities

To present countable/uncountable nouns and quantifiers
Ss’ books closed. Explain that some nouns can be counted (e.g. egg,
car, apple etc) and these are countable and some nouns can’t be
counted (e.g. milk, water, coffee etc). These are uncountable nouns.
Explain that we use a/an with countable nouns and some with
uncountable nouns.
• Ss’ books open. Go through the table with Ss and elicit the L1
equivalents for the examples.
To identify countable/uncountable nouns
Explain the task and elicit answers from Ss around the class.
Are nouns we can count
are nouns we can not count,
apples, lemons, oranges
air,water, sugar, salt
Quantifiers:
How many? Қанша? –with countable nouns
How much? Қанша?- with uncountable nouns
Too many
- тым көп
Too much
Work with the book (I)
Ex 12 p 57
Work with the poster (G)
I –group
Descriptor
Criterion
Work in groups
-choose 3 uncountable
nouns
-describe them
II – group
Descriptor
Work in groups

Ending the
lesson

Smiles
Resources

Criterion
-choose 3 countable nouns
-describe them

To practise quantifiers
Explain the task and give Ss time to complete it.
Check Ss' answers around the class.
Reflection
-I can name 3 countable nouns.....
- I can name 3 uncountable nouns ......
-I can use quantifiers for example .....

Additional information
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Pictures

Teacher
Notes

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

Challenge less able learners to give more
examples for countable/uncountable
Reflection
Were the lesson objectives/learning objectives
realistic?
Did I stick to timings?
What changes did I make from my plan and
why?

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

Cross-curricular links
Health and safety check
ICT links
Values links

monitor extent to which learners
Value links: importance of
need support with reading tasks
health
in terms of decoding words and
comprehension tasks
Answer the most relevant questions from the box on the left about
your lesson.

Алматы облысы Панфилов ауданы Садыр ауылы
«Садыр орта мектебі» КММ. Халилова Раийсам Адылжанқызы
Сабақ: 1
Қазақ тілі
Күні:
Сынып: 8

Алматы облысы Панфилов ауданы Садыр ауылы
Мектеп: «Садыр орта мектебі» КММ
Мұғалімнің аты-жөні:
Халилова Раийсам Адылжанқызы
Қатысқандар саны:
Қатыспағандар саны:

Сабақтың
тақырыбы:

Наурыз – түркі халықтарының дәстүрлі мейрамы

Сабақ негізделген
оқу мақсаты

8.Т4. Орта көлемді прозалық, драмалық және поэзиялық шығармалардан үзінді
тыңдау, тақырыбы мен идеясын талдау.
8.Т5. Тірек сөздер, автор көзқарасы мен көңіл күйі арқылы негізгі ойды анықтау.

Сабақтың
мақсаттары

Барлық оқушылар істей алады:
Мәтінді оқып, өз ойларын айтады.
Грамматикалық тапсырмаларды орындайды.
Оқушылардың көпшілігі істей алады:
Сұрақ қойып, жауап береді.
Топпен бірлесіп тапсырмаларды орындайды.

Тілдік мақсат

Жетістік
критерийлері:
Алдыңғы оқу
Жоспар
Жоспарланған
уақыт

Кейбір оқушылар істей алады:
Мәтінді әңгімелейді.
Сұрақ қойып, жауап береді.
Оқушылар: өз ойларын жеткізе алады, салыстырады, пікірін айтады, дәлелдейді.
Негізгі сөздер мен тіркестер:
Қыдыр ата, қамқоршы, қабыл болу, ырым, шырақ, лебіз.
Сыныптағы диалог үшін пайдалы тілдік бірліктер
Талқылауға арналған сұрақтар:
Қыдыр ата кім?
Сіз неліктен ... екенін айта аласыз ба?
Ұлыс күні Қыдыр ата аралайды дегенді қалай түсінесіз?
Тыңдалым мен оқылым бойынша ұсыныстар:
Мәтінді оқып, бейнежазбаларды көру арқылы өз ойларын айтады.
Оқушылардың жаңа тақырыпты түсінуі, өздерін еркін ұстауы, өз ойларын еркін
жеткізуі, сөйлеу дағдыларының арттуы, өз алдына, жұппен, топпен жұмыс істеуі.
Мен не үйрендім?
Ұйымдастыру кезеңі.
Үй тапсырмасын сұрау.
Топқа бөлу.
Жаңа сабақ. «Стоп кадр»
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Психологиялық ахуал. Тілек айту.
Тыңдалым. Мәтінді оқу.
Сәйкестікті іздеу.
«Автобус аялдамасы» стратегиясы.
Жазылым. Жаттығу жұмыстары.
«Асық ату» ойыны
Поэзия минуты.
Үйге тапсырма беру.
Кері байланыс
Бағалау.
Рефлексия.
Ұйымдастыру кезеңі.
Оқушылармен сәлемдесу.
Үш тілде күнді, апта күннін, жыл мезгілдерін, ауа райы туралы сөйлесу.
Үй тапсырмасын сұрау.
Өз мектептеріндегі Наурыз тойын қалай тойланатыны туралы ассиосация құрастыру.
Ұлттық ойындар
Жақсы балалар сендер мектептегі Наурызда сыныптар ауылдарға бөлініп
жарысады екенсіңдер. Бүгін бізде сабағымызда ауылдар болып бөлінейік.
• Сендер мектептегі Наурыз мерекесінде қандай ауыл болып жарысасыдар?
• Жақсы онда бүгін біз Илья Бахтия ұйғыр жазушының қазақ халқында қандай
досы бар?
• Мұқағали Мақатаев.
• Жақсы.
• Шашу–қуанышайғағы ретінде жасалатын өте сұлу да салтанаттыдәстүр.
Наурыз тойының айғағы ретінде мен «Шашу» дәстүрімен сыныпты екі топқа
бөлемін.
Топтарыңның аттарын қорғау үшін өлеңдер айтасыздар.
• Екі топқа 1ші топ «Илья Бахтия ауылы»
• 2 ші топ «Мұқағали Мақатаев ауылы» болып бөлемін.
Жаңа сабақ.
«Стоп кадр» әдісі арқылы жаңа сабақтың тақырыбын ашамын.
Интербелсенді тақтада дыбыстар арқылы не жайында екенін табады.
Дед мороз Аяз ата Қыдыр ата
Қыдыр ата деген кім?
Тақтадан бейнежазба көрсетіледі.
«Дейін – кейін» стратегиясы бойынша жазып шығамыз.
Оқушылар Қыдыр ата туралы өз ойларын дейін бағанға жазып шығады.
Тыңдалым. Мәтінді екі топтан бір бір оқушыға оқытып, сұрақтарға жауап аламын.
Психологиялық ахуал.
Балалар бізге Қыдыр ата қонаққа келіпті.
Қыдыр атаны қарсы алайық
Ортаға Қыдыр ата келеді. Оқушылар өз тілектерін айтады. Қыдыр ата батасын беріп,
шығып кетеді.
3.
Балалар Қыдыр атаның кім екенін білдік пе?
«Кейін» бағанды толтырамыз.
«Сәйкестікті іздеу» стратегиясы арқылы 2- тапсырманы орындаймыз.
Балалар тақтадағы сөйлемдерді сәйкестендіру керек.
Оқушыларға қима қағаздарды таратып беремін.
Кейін тақтадан тексеріп, оқушылар бір бірінің жұмысын бағалайды.
«Автобус аялдамасы» стратегиясымен
Наурыз мерекесіне арналған ұрандарды жазып шығамыз.
«Наурыз құтты болсын!»
«Наурыз құт әкелсін!»
«Ұлыс береке берсін!»
Жазылым. 4 – тапсырма. Асты сызылған сілтеу есімдіктерінің орнын қажетті
сөздермен алмастырып жазамыз.
• Есімдік ұйғыр тілінде қалай аталады?
• Орыс тілінді, ағылшын тілінде?
•

Ортасы
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• Есімдік дегеніміз не?
• Есімдіктер мағынасына қарай нешеге бөлінеді?
• Жіктеу, сілтеу есімдіктері дегеніміз не?
Жаттығуды екі топтан екі оқушы орындайды.
Бұған жеті түрлі тағам қосылады. ( Наурыз көжеге)
«Асық ату» ойыны.
Тақтада асықтың суреттері сандармен тұрады. Оқушылар сан таңдайды. Таңдаған
санның артында суреттер болады. Сол сурет бойынша сөйлейді.
«Поязия минуты» оқушылар Наурыз мерекесіне жаттап келген өлеңдерін айтады.
Үйге тапсырма беру.
Үйден 6 – тапсырмадағы «Қош келдің, әз – Наурыз!» тақырыбына шағын шығарма
жазып келесіңдер.
Кері байланыс «Алты қалпақ»
Бағалау. Жиналған асықтармен топтарды бағалаймын.
көк асық - 5
жасыл асық - 4
қызыл асық - 3
Рефлексия.

ЖАДЫНАМА
Орта мерзімді жоспарлау (тарау бойынша, барлық сабақ беретін сыныптарға)
Сабақ жоспарларын жаңа үлгіде (ҚМЖ)
Зерттеу бағдарламасы (мұғалімнің сындарлы оқыту теориясы негізінде зерттеу проблемалық тақырыбы,
мақсаты-міндеті, зерттеу кезеңдері, зерттеуге алынған үш оқушының диагностикалық материалдары)
Шығармашылық жұмыстардың баспа беттерінде жариялануы
Конференция, семинар, шебер-сыныпқа қатысуы
Диагностика материалдары (оқушылар жұмыстары, мониторинг, фотосуреттер, бейнероликтер, пікірлер)
Сабақ рефлексиялары
Суммативті бағалау нәтижелерінің динамикасы
Әріптестермен жүргізген жұмыстары (LESSON STUDY ЖОСПАРЛАУ, талдау, нәтижелері)
*******
Алматы облысы, Қарасай ауданы, Қырғауылды ауылындағы қазақ орта мектебінің
бастауыш сынып мұғалімі, педагог-модераторБодаубай Кулия
Сабақтың тақырыбы:
Судың түрлі күйі

Мұғалімнің аты-жөні: Бодаубай Кулия

Сынып: 2

Қатысқан оқушылар саны:
Қатыспаған оқушылар саны:

Сабақ негізделінген
оқу мақсаттары :

2.1.2.1 «ақпарат көзі» ұғымын және оның зерттеу жүргізудегі
маңызын түсіндіру

Сабақ мақсаттары :

Оқушылардың барлығы:
Судың үш түрлі күйін түсіндіре алады.
Оқушылардың көбісі:
Судың өмірде қолданатынын қажеттілігін түсінеді.
Оқушылардың кейбірі:
Судың пайдасы мен зиянын анықтай алады.

Бағалау критерийі:

1. Судың үш түрлі күйі бар екенін біледі.
2.Судың тірі табиғатқа қажеттілігін анықтайды.
3. Судың пайдасы мен зиянын ажыратады.

Тілдік мақсаттары:

Қатты, сұйық, газ тәрізді

Құндылықтарды дарыту:

Суды өмірде дұрыс пайдалануға, үнемдеуге үйрету.

Пәнаралық байланыс:

Әдебиеттік оқу, дүниетану

АКТ қолдану дағдылары :

Интерактивті тақта, слайд

Бастапқы білім:

Судың физикалық қасиеті

Сабақтың жоспары:
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Жоспарланған
уақыт

Сабақ барысы

Ресурстар

Білу және түсіну

Қызығушылықты ояту

Интербелсенді
тақта

Белсенді оқу

Видео: «Су»

АКТ әдісі

Тыңдалым

Оқылым

Критерий:

Саралау әдіс
Қарқын және
дереккөз

Судың үш түрлі күйі бар екенін айтып түсіндіреді.
Тапсырма: Су сөзіне талдау жаса.
Мәтінді оқы, мазмұнын айт.
Дескриптор: Судың жансыз табиғат екенін біледі.
Су үш күйге өзгере алатынын түсіндіре алады.
Тапсырма: - Судық қандай қасиеттері бар?
- Судың қандай пайдасы және зияны бар?
- Су сөзіне ассоция құр.
Бағалау. «Отшашу» арқылы.
Жұптық жұмыс. «Ойлан тап» әдісі.
Критерий: Судың өзгерісін байқай біледі.
Тапсырма: Оқулықтағы суреттерді салыстырады.
Дескриптор: Суреттерді салыстырады, ажыратады.
Судың булануын біледі.
Тапсырма. Судың түсі қандай?
- Судың қатты болуы қалай аталады?
- Судың өмірдегі зияндығы туралы ақпарат жазу.
Бағалау. «Бас бармақ».
Топпен жұмыс. «Зерттейміз» әдісі.
Критерий: Судың қалай мұз болғанын анықтайды.
Судың қалай буға айналғанын болжайды.
Будың қалай суға айналғанын табады.
Тапсырма: Берілген тапсырманы зерттеу жасап дәлелде.
Дескриптор: Бірінші топ мұздың пайда болуын айтады.
Екінші топ судың буға айналуын табады.
Үшінші топ будың суға айналуын анықтайды.
Тапсырма
Мұз ол...........
Бу ол..............
Табиғатта мұз, буды.............
Бағалау. «Бағдаршам»
Әр топ қарсы топты бағалайды.
«Білмегенімді білдім» әдісі.
Критерий: Судың күйі туралы білімдерін жетілдіреді.
Тапсырма: Көп нүктенің орнына тиісті жауабын жаз.
Мұз судың бетінде .........
болғандықтан жүзіп жүреді.
Күн жылынғанда ......... еріп, ............. айналады.
Дескриптор: Су туралы білімдерін толықтырады.
Мудың күйін сипаттай алады.
Тапсырма - Табиғат құбылыстарын ата. Мысал жаз.
- Мұз қалай пайда болады?
- Адамдар суды не үшін қолданады?
Бағалау. «Үш шапалақ»
Кері байланыс

Қолдану
Оқу әңгімелері
Талдау
Белсенді әдіс
Бірлескен әдіс
Моделдеу әдісі
Айтылым
Саралау әдісі
Тапсырма
Қарқын әдісі
Моделдеу әдісі
Айтылым
Саралау әдісі
Тапсырма
Қарқын әдісі
Модельдеу әдісі
- тыңдалым
- айтылым
- жазылым
Саралау әдісі
Тапсырма
Дереккөздер
Жинақтау
Белсенді оқу
СТО
Жазылым
Саралау әдісі
Қорытынды әдісі
Бағалау

Үй тапсырма: Сен білесің бе? Мазмұндау
Саралау
Сіз қосымша
көмек көрсетуді қалай
жоспарлайсыз?
Сіз қабілеті
жоғары оқушыларға

Бағалау.
Оқушылардың
үйренгенін тексеруді қалай
жоспарлайсыз?
1. Судың үш түрлі күйі бар
екенін біледі.
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Пәнаралық
байланыс
Қауіпсіздік
ережелері,

Оқулық
Су, мұз,
қайнаған су

тапсырманы күрделендіруді
қалай жоспарлайсыз?
Сыныптағы оқушыларды
қабілетіне қарай сабақты
өткізу барысында саралау
тапсырмаларын
ұйымдастырамын.

2. Судың тірі табиғатқа
қажеттілігін анықтайды.
3. Судың пайдасы мен
зияныны ажыратады.
«Отшашу»
«Бас бармақ»
«Бағдаршам»
«Үш шапалақ»

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

Сабақ мақсаты орындалды.
- Судың үш түрлі күйін түсіндіре
алады. Оқушылардың көбісі:
Судың өмірде қолданылатынын
қажеттілігін түсінеді.
Оқушылардың кейбірі:
Судың пайдасы мен зиянын
анықтай алады. -Оқушылар
арасында дифференциация
бойынша әрекеттер сәтті болды.
Уақытты тиімді пайдаландым?
Жоспарда өзгерістер болмады,
сабақ жоспарланған бойынша
өтті. Сабақ барысында тапсырманы
орындй отырып, саралау жүргізілді.

АКТ-мен байланыс.

Сергіту сәттері
мен белсенді ісәрекет түрлерін
қадағалап отыру.
Осы сабақта
қолданылатын
Қауіпсіздік
техникасы
ережелерін
сақтау.

Бағамдау: Сабақтың жақсы өткен екі аспектісі (оқыту туралы да, оқу туралы да ойланыңыз)?
Өздік, топтық, жұптық жұмыстарды оқушылар қызығушылықпен орындауында
Жалпы тапсырмаларды орындау барысы.
Сабақты жақсартуға не ықпал ете алады (оқыту туралы да, оқу туралы да ойланыңыз)?
Кері байланыс арқылы оқушылардың алдыға ілгерлеуін алға дамыту.
Сабақтың барысында сынып туралы немесе жекеленген оқушылардың жетістік/ қиындықтары туралы
нені білдім, келесі сабақтарда неге көңіл бөлу қажет.
Кейбір оқушылар тапсырманы тез уақыт аралығында орындайды. Болашақта осындай оқушылармен
жеке жұмыс жасап, оларды әр түрлі деңгейдегі тапсырмалар орындауға дайындаймын.
Қызылода облысы, Қармақшы ауданы, Ақай ауылы № 99 орта мектебінің
химия-биология пән мұғалімі, Педагог-сарапшы Касымова Галия Имангалиевна
Ұзақ мерзімді жоспардың таралуы
Мектеп: 99
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:
Мұғалімнің есімі: Қасымова Ғ
Сынып: 9аә
Қатысқандар:
Қатыспағандар:
Сабаққа негізделген оқу
9.1.5.4 Бүйрек және зәр шығару жүйесі ауруларының алдын алу
мақсаты:
жолдарын түсіндіру
Сабақ мақсаттары
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)

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
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Тілдік мақсаттар

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?

Құндылықтарды дарыту:

Денсаулық, достық және айналадағыларға қамқорлық көрсету.
Сын тұрғысынан ойлауға,жауапкершілікті сезінуге,топ ішінде
ынтымақтасып,бірлесе жұмыс жасауға баулу.
Химия-«қышқылдар»
Адамның зәр шығару жүйесі мүшелерінің құрылысы мен қызметін
сипаттайды

Пәнаралық байланыс
Алдыңғы оқу/ Бастапқы білім

Жоспар
Жоспарланған
уақыт

Басталуы
3минут

Жоспарланған жаттығулар
Ұйымдастыру кезеңі
Оқушылармен амандасу,түгелдеу.
Оқушылардың зейінін шоғырландыру. Ынтымақтастық атмосферасын құру.
Ұжымдық жұмыс.Үй тапсырмасы «Миға шабуыл» оқушылар өткен сабақты
пысықтау мақсатында

Бүйрек ауруларының қандай түрлерін білесіңдер

Адамда зәр шығару жүйесі неден тұрады?

Бүйрек тастары қалай пайда болады?

Бүйректің жұмысына әсер ететін факторлар?

Бүйректің құрылымдық бөліктері?

Нефрон дегеніміз не?

Жануарлар ағзасынан қандай заттар және қай мүшелер арқылы
шығарылады?

Өрлеме жұқпа дегеніміз не?

Қалыпты қызмет атқаратын бүйректе өндірілетін екінші реттік зәрдің
құрамы қандай болады?

Терлеу, зәр мүшелеріне қалай әсер етеді?
ҚБ: мұғалім мадақтауы
«Түрлі түстерді таңдау» әдісі суреттер арқылы 4 топқа бөлу.
Топтық жұмыс.
«Кинометафора» әдісі.
Оқулықпен жұмыс. Оқушылар мәтінді жекелей оқиды, топта талдайды.
«Фишбоун» әдісі бойынша балық қаңқасына тақырыптарды талдап постерге
түсіріп талқылайды.
І топ. Пиелонефрит-бүйрек жұқпалы ауруы.
ІІ топ. Цистит-қуықтың жұқпалы қабынуы.
ІІІ топ. Жалпы гигиеналық талаптар.
IV топ. Бүйрекке тас байлану аурулары.
1
2
3
4
ҚБ: «екі жұлдыз,бір тілек»
Жұптық жұмыс: «Бірге ойлаймыз » әдісі
Жұптық жұмыс кезінде оқушылар тапсырманы орындап, бірін- бірі тексереді.
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Ортасы
30 -35минут

Аяқталуы

2 минут

ҚБ: Басбармақ арқылы
Жеке жұмыс: Биологиялық эссе жазу.
Тақырыбы: зәр шығару жүйесі ауруларының қауіптілігі.
Кілт сөз (цистит, бүйрек тасы, пиелонефрит,энурез)
ҚБ Дескриптор:
-Зәр шығару жүйесінің гигиенасын сипаттады.
- Бүйрек және зәр шығару жүйесінің ауруларының себептерін түсінді.
- Бүйрек және зәр шығару жүйесінің ауруларының алдын алу шараларын анықтады.
-Бүйрек және зәр шығару жүйесі ауруларының қауіптілігін түсінді.
Рефлексия
«Білім баспалдағы» әдісі арқылы оқушылар өздерін бағалайды
Түсіндім – ең жоғарғы сатысынан күннің суретін жабыстыру.
Толық түсінбедім – баспалдақтың ортасына бұлт артындағы күннің суретін
жабыстыру.
Түсінбедім – ең төменгі сатысына бұлттың суретін жабыстыру.
Үйге тапсырма: Зәр шығару жүйесінің гигиенасын сақтау жолдарын ұсыну.
Тақырыптың соңындағы тапсырмалар.
Қосымша ақпарат

Саралау- Cіз қосымша көмек көрсетуді
қалай жоспарлайсыз?
Қабілеті жоғары оқушыларға қандай
міндет қоюды жоспарлайсыз?

1.Жеке, топтық жұмыстар арқылы оқушыларға өзара қолдау,
көмек көрсету жүзеге асырылады.
2.Барлық оқушыларға сынақтан өткізу сұрақтары мен кеңейтілген
тапсырмалар беріледі.
3.Кесте мен жұмыс әдісі арқылы жағдаяттық тапсырмалар
орындайды.

Бағалау – Оқушылардың үйренгенін,
материалды меңгергенін тексеруді
қалай жоспарлайсыз?
тексеруді қалай жоспарлайсыз?

Топтық жұмыс кезінде бағалау парағын толтырады. Топтағы
оқушылар жұмысына «екі жұлдыз бір тілек» арқылы мұғалім
тарапынан бағаланады.

Сабақ бойынша рефлексия
Сабақтың оқу мақсаты шынайы ма?
Бүгін оқушылар не білді?Сыныптағы
ахуал қандай болды ? Мен орындаған
саралау шаралары тиімді болды ма?
Мен бүкіл уақыт ішінде үлгердім бе?
Мен өз жоспарыма қандай түзетулер
енгіздім және неліктен?

Бүгін сабақ мақсаты шынайы қолжетімді болды. Оқу мақсатымен
тақырыпты негізге ала отырып, сабақ мақсатын құрдым.
Сабақ мақсаттары оқу мақсатымен сәйкес келеді.
Барлық оқушылар сабақ мақсатына жетеді себебі оқу мақсатына
жету барысында мен тиімді әдіс- тәсілдерді қолданамын.
Саралау дұрыс жүргізіледі деп есептеймін. Тапсырмаларды,
бағалауды оқушының жас ерекшелігіне сәйкес дайындадым.
Сабақтың уақыттық кезеңдері сақталады деп санаймын.
Уақыттарға бөліп қойдым. Сабақ өткеннен кейін анықтауым
мүмкін

Қорытынды бағамдау
Қорытынды бағалау
Қандай екі нәрсе табысты болды (оқытуды да оқуды да ескереміз)?
1. Топпен жұмыс жасаған кезде белсенді оқу жүреді деп ойлаймын.
2. Критериалды бағалау оқытуды жақсартады деп есептеймін.
Қандай екі нәрсе сабақты жақсарта алады (оқытуды да, оқуды да ескеріңіз)?
1. Сабақ соңындағы оқушылардың рефлексиясы негізге ала отырып оқушыларға қаншалықты қиындық
келтірген тұстарын анықтап, жаңа сабақты жоспарлауда ескеріп, есепке алып отырамын.
Сабақ барысында сынып немесе жекелеген оқушылардың жетістіктерін/қиындықтары туралы не білдім?
Мен келесі сабағымды жетілдіруге не көмектеседі, неге көңіл бөлу керек?
1:
2:
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Қызылорда облысы, Шиелі ауданы, Балаби ауылы
«№50 Абай атындағы мектеп»КММ Орыс тілі мен әдебиеті пән мұғалімі,
Кәрібаева Раиса Өтегенқызы Педагог-зерттеуші, тренер
КСП. УРОК:
Школа: КГУ «Средняя школа № 50 имени Абая»
ДАТА:
Имя учителя: Карибаева Раиса Утегеновна
Раздел: Ценности : дружба и любовь
Тема: Сказка «Ежик и звездочка»
5 КЛАСС:
Количество присутствующих:
отсутствующих:
Цель (и) обучения, которым
способствует данный урок
Цели урока

Языковая цель

Критерии оценивания

Предшествующее обучение

5С3 понимать основное содержание произведении фольклора и
литературы, фрагментов, содержащих знакомые лексические и
грамматические единицы, определять тему
5 Г2 пересказывать основное содержание близко к тексту
Все учащиеся будут уметь:
понимать основное содержание сказки «Ежик и звездочка», объяснять
значение знакомых лексических и грамматических единиц, определять
тему
пересказывать основное содержание сказки «Ежик и звездочка» близко
к тексту
Большинство учащихся будут уметь:
пересказывать основное содержание близко к тексту, характеризуя
главного героя
Некоторые учащиеся будут уметь: пересказывать основное
содержание близко к тексту, определяя основную мысль
Учащийся умеет: умеют употреблять в речи слова лексической
темы «дружба»
Предметно-специфический словарь и терминология: применять в
речи слова конкретной тематики : деловитый, солидный, закон
всемирного тяготения, любил мечтать
Полезный набор (ы) фраз для диалогов и письма: - а знаешь....,
--знаешь ли ты..., думаю, что... хотелось бы...
Знание и понимание
понимает основное содержание сказки «Ежик и звездочка», объясняет
значение знакомых лексических и грамматических единиц, определяет
тему
применение
пересказывает основное содержание сказки «Ежик и звездочка»,
близко к тексту
Дружба- это дар. Ученики имеют представление о дружбе, ценностях
дружбы
Литература , самопознание

Межпредметная связь
План
Запланированное
Запланированные задания
время
Начало урока
Психологический настрой
7 мин
Стратегия «Отправьте посылку»
Задание: 1.При остановке музыки раскройте один слой и
ответьте на вопрос, передавайте посылку до тех пор, пока не
раскроете тему.
(1.... познается в беде (друг)
( 2. однокоренное слово к первой отгадке)
Разделение на группы по цвету
Середина урока
(И) Задание 2. Прослушайте сказку «Ежик и звездочка»,
5мин
назовите ключевые слова, объясните значение, определите, к
какой части речи они относятся
Поддержка: выбрать напарника и попросить помощь
ФО: оценивание учителя (пощрение)
(Г) Задание 3. Заполните постер по содержанию сказки
17 Мин
1-я группа уровень А,В - постер «Ежик»
2-я группа уровень С– постер «Дружба» с одним из этих слов
придумайте предложения
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Ресурсы
А4
Разноцветные
стикер
Интерн
Аудиовизуальны
й материал

Опорные схемы

(Г) Задание 4: составьте «тонкие» и «толстые» вопросы, задайте
другой группе.
ФО : Взаимооценивание «Комментарий»
Критерии
оценивания
понимает основное
содержание сказки
«Ежик и звездочка»,
объясняет значение
знакомых лексических
и грамматических
единиц, определяет
тему
2 мин

Дескрипторы
- называет ключевые
слова объясняет
значение, определяет
какой части речи они
относятся
- заполняет постер
- составляет и отвечает
на вопросы
- определяет тему

Рисунок ежика

Физминутка « Кто живет у нас в квартире?
-Раз, два, три, четыре (Хлопаем в ладоши)
-Кто живет у нас в квартире?(Шагаем на месте)
-Раз, два, три, четыре, пять (Прыжки на месте)
-Всех могу пересчитать: (Шагаем на месте)
-Папа, мама брат, сестра (Хлопаем в ладоши)
-ежик, рыжик и звезда (Наклоны туловища вправо и влево)
-Мой дружок, щеголи я. (Повороты туловища вправо и влево)
-Вот и вся моя семья ( Хлопаем в ладоши)
10мин
Стратегия «Назовите 10 слов о...»
(П) Задание: 5 Назовите 10 слов по теме текста и перескажите
сказку
Критерии
Дескрипторы
оценивания
пересказывает
- передает основное
основное
содержание сказки
содержание
- при пересказе использует
сказки «Ежик и
ключевые слова
Конец урока
звездочка»,
- соблюдает
5 мин
близко к тексту
последовательность
событий
ФО: самооценивание смайликами
Рефлексия. Стратегия «Плюс-минус-интересно».
1 мин
Задание 6. Выполните письменно "Плюс" – это то, что
понравилось, "минус" – не понравилось, а "интересно"
показывает, какие новые и интересные факты узнали на уроке.
Дополнительная информация
Дифференциация – каким образом Оценивание – как вы
Междициплинарные связи. Проверка
вы планируете представить
планируете
здоровья и безопасности
закрепление темы? Как вы
проверить обучение
Информационно-коммуникационные
планируете озадачивать более
учеников?
технологии Ценности
сильных учащихся?
Дружба и любовь
Поддержка:
ФО: оценивание учителя
1)При выполнении задания
(пощерение)
«Отправьте посылку» помогала
ФО: самооценивание
правильно отвечать на вопросы,
смайликами
используя предметную подсказку.
ФО: Взаимооценивание
2) Поддержка: выбрать напарника «Комментарий»
и попросить помощь
Задания:
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Рефлексия
Были ли цели урока/цели обучения
Используйте отведенное ниже место для написания отзыва о своем
реалистичными? Что учащиеся
уроке. Ответьте на самые важные вопросы о вашем уроке из таблицы
сегодня усвоили? Какова была
слева.
атмосфера во время обучения?
Цели урока были соответствующими. Атмосфера во время обучения
Хорошо ли работала
были
запланированная мной
дифференциация? Придерживался
ли я запланированного времени?
Какие изменения я сделал в своем
плане и почему?
Итоговая оценка
Какие две вещи прошли действительно хорошо (учтите преподавание и обучение)?
ПЕДАГОГТЕРДІҢ КӘСІБИ ӨСУІ – БІЛІМ БЕРУ
САПАСЫН КӨТЕРУДІҢ БАСТЫ ШАРТЫ
Түркістан облысы, Түлкібас ауданы, Таусағыз ауылы Г.Титов атындағы
жалпы орта мектебінің физика және информатика пәндерінің мұғалімі
Тұрсынбаева Индира Құмарбекқызы
Жалпы білім беру жүйесі –қоғам дамуымен бірге дамып, әрдайым өзгеріп отырады. Ол әр елдің
экономикалық ерекшеліктеріне қарай қалыптасып, үнемі үздіксіз жетіле отырып, барынша күрделене түседі.
Бүгінгі жаңа қоғамда мұғалімнің ішкі жан дүниесі де жаңаша, демек болашақ ұрпақтан үлкен үміт күтілуде.
«Ойдағыдай тәрбиелеудің сыры оқушыға деген құрмет сезімде жатыр» деп Р.Эмирсон өзінше баға бере білген.
Қазақстанның қазіргі заманғы мектебі тек оқу материалына және оны игеру әдістемесіне ғана емес, сонымен
қатар оқушылардың табыстылығын бағалау жүйесіне, тәсілдеріне де қатысты түбегейлі өзгерістер кезеңін
бастан өткеруде. Адам мобильді және нәтижелі болуы керек, кәсіптік бағдарды тез өзгертуге, өзгермелі
технологияларды игеруге дайын болуы керек. Осының барлығы жоғары оқу орындарында мектептегі оқыту мен
кәсіптік даярлыққа қойылатын талаптарды айтарлықтай өзгертті. Индивидумның тиімділігі оның алған
білімдерінің санын емес, ол ұстанған білік пен дағдылардың әртүрлілігін және оларды қолдану мүмкіндіктерін
анықтайды. Ақпаратпен жұмыс істеу дағдысын алу, ойлаудың сыншылдығын дамыту, фактілер арасында
ұқсастықты қалыптастыру және оларды түсіндіру жеткілікті. Сонда кәсіби бағыттарды өзгерту, өз нәтижелілігін
арттыру, демек еңбек нарығындағы бәсекеге қабілеттілікті арттыру оңайырақ.
Назарбаевтың «Ұлт жоспары: 100 нақты қадам» стратегиялық бағдарламасында білім беру саласының негізгі
басымдықтарын жүзеге асыру бойынша педагогикалық қоғамдастық алдына үлкен міндеттер қойылды.
Еліміздің білім беруді дамыту саясатының барлық реформалары мен оң өзгерістері бәсекеге қабілеттілікті
арттыруда адами ресурстың маңыздылығын түсіндіру арқылы сипатталады. Осы тұрғыда біліктілікті арттыру
жүйесі мемлекеттік саясатты табысты іске асыруда маңызды және шешуші рөлді атқарады.
Бүгінгі таңда аймақтық білім беру кеңістігінде инновациялар трансляторы ретінде институттың қызметі білім
беру жүйесінің әдіснамалық және ақпараттық-аналитикалық қолдау процестерін біріктіреді. Осыған
байланысты өңірлік деңгейде кәсіптік өсу жүйесін жоспарлағанда келесі факторлар міндетті түрде ескеріледі:
білім беру саясатының талаптарына негізделген біліктілікті арттыру жүйесінің мемлекеттік тапсырысы; білім
беру сапасының және аймақтағы өзекті мәселелердің талдамасы, зерттеулердің нәтижелері.
«Өрлеу «БАҰО» АҚ филиалдары әзірлеген 143біліктілікті арттыру курстарының жаңа мазмұндағы
бағдарламалары ҚР Білім және ғылым министрлігімен бекітілді. Бағдарламалар мазмұны мемелекеттік білім
беруді дамыту саясатының басым тұстарын толық қамтыды: 4К құзыреттілікті қалыптастыру, STEAM, СМАРТ
білім беру, робототехника, үштілділік, дуальды, инклюзивті оқыту, CLIL технологиялары. Біліктілікті арттыру
жүйесінде 70 жылдық тарихы бар «Өрлеу Ұлттық орталығы» білім мазмұнының жаңартылған форматтағы
бағдарламалары және әлемдік талаптарға сай оқыту технологияларымен жұмыс жүргізе алатын, командалық
жұмыстардың көш басшылығына ұмтылған, өзіндік тұжырымы қалыптасқан кәсіби педагогикалық құрамды
жасақтап шығаруда. «Өрлеу» БАҰО» құрылғаннан бері облыстық білім беру саласының 74000-ға жуық педагог
қызметкерлері біліктілікті арттыру курстарынан өткен. Жаңартылған оқу бағдарламаларына кезең-кезеңімен
көшуіне байланысты институт тренерлері біліктілікті арттыру курстарын табысты өткізуде. Біз қазір жаһандану
әлемінде өмір сүріп жатырмыз. Жыл сайын білімнің жаңа түрі өмірге келіп, ақпараттар жаңа ағынмен толығуда.
Қазақстандағы білім беру жүйесі, соның ішінде біліктілікті арттыру жүйесі уақыт көшінен қалмай, заман
ағымымен жүруі қажет. Соның қарапайым бір мысалы, қашықтықтан оқыту технологиясын қолдана отырып
Blended Learning (блендед ленинг) форматында курстарды ұйымдастыру тәжірибесі дамуда. Мақсаты: сапалы
білім қызметін алуда мұғалімдердің мүмкіндіктерін кеңейту; олардың білім қажеттіліктерін тұрғылықты жеріне
қамтамасыз ету. Аралас оқытудың ұйымдастырушылық формалары курс тыңдаушысы мен тренер-тьютердің
кері байланысы арқылы жұмыстың жаңа сапаға - тәуелсіз қызметке өтуіне септігін тигізеді.
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Үздіксіз білім беру жүйесін басқару тиімділігін арттыру механизмі - бұл курстың оқыту сапасының тәуелсіз
сыртқы бағалануы. Қоғам мен білім беру саласы бір-бірімен тығыз қатынаста болғандықтан, сараптамалық
топтарға мемелекеттік органдардың, педагогикалық қоғамдастық өкілдері педагог-практиктер, мәслихат
депутаттары, «Нұр Отан» партиясының мүшелері, ЖОО оқытушылары кіреді. Сыртқы бағалау нәтижелері жыл
сайын 2 рет «Өрлеу» Басқармасы ұйымдастырған филиалдардың қызмет сапасының көпфункционалды
рейтингісіне ықпал етеді. Бұл тек педагогикалық ара-қатынас емес, қоғаммен ынтымақтастық ортаның дамуы
институттың тәжірибе алмасу мен ресурстарды біріктірудегі ашықтығын көрсетеді. Мұғалімдердің білімін
жетілдіру курстық қызметпен ғана шектелмейді.
Шын мәнінде, білім беру жүйесіндегі түрлі мәселелерді қамтитын конференция, вебинар, дөңгелек үстел,
семинар түріндегі курсаралық қызмет – «Өрлеу» БАҰО және ПШО жұмыстарының маңызды бөлігі. Түпкі
нәтиже беретін, тиімді педагогикалық қызметтің сынақтан өткен әдістері мен жұмыс тәсілдерін үйрететін
әдістемелік десанттар сұраныстарға ие. Онда педагогтердің курстан алған теориялық және практикалық
білімдерін іс жүзіне табысты енгізуі және кәсіби қызметіндегі өзгерістері туралы кері байланыс жасалады.
Аталған іс-шаралар сабақтастық, үздіксіздік және жүйелілік принциптерін дамыту мен іске асыруды
қамтамасыз етуге қабілетті білім берудің кластерлік моделін құруға ықпал ететені сөзсіз.
Білім берудің жаңа сапасы аясында жаңартылған бағдарламаларды қолдануда тек
«Өрлеу» және
Педагогикалық шеберлік орталықтары тренерлері ғана ғылыми-әдістемелік көмек көрсетудің сенімді дереккөзі
бола алатынын атап кету керек. Қосымша білім беру - мұғалімді инновациялық қызметке дайындап қана
қоймай, оны үнемі ғылыми және әдістемелік қамтамасыз ететін дамыған оқыту жүйесі.Эксперименттік
алаңдарындағы мұғалімнің ғылыми-зерттеу жұмыстарының барлық кезеңдерін сүйемелдеу мен модельдеу
ғылым негіздеріне, жүйелілік, сабақтастық және қолжетімділік қағидаларына сүйене орындалатын консалтингті
қызмет түрінде жүргізіледі. Инновациялық тәжірибелерді таратудың басым бөлігі филиалмен сандық форматта
өтеді, бұл қатысушылардың саны мен географиясын айтарлықтай ұлғайтады.
Назарбаев Зияткерлік Мектептері тәжірибесін тиімді енгізуде 2017-2019 жылдары жаңартылған білім беру
бағдарламасы бойынша курстардан өткен мұғалімдерге кеңес беру мақсатында құрылған желілік
қауымдастыққа 10 мыңға мұғалім тартылған. Білім сапасын және мұғалімдердің кәсіби өсуін арттырудың
әрекеті ретінде мектептердің желілік өзара іс-қимыл тәжірибесінің қалыптасуын ерекше жетістік деп санаймыз.
Аймақтық кеңістікте заман талабына орай икемді әрекет етуге мүмкіндік беретін институттың
стейкхолдерлерімен өзара әрекеттестігінің тиімді моделі қалыптасқанын ерекше атап өтуге болады. Негізгі
жалпы орта мектептермен қатар техникалық кәсіптік білім беру ұйымдарымен тәлімгерлік функцияларын іске
асыру мақсатында келісімшарттар түзіліп, тұжырымдамалық бағдарламалар жасақталған.
2019 жыл қазақстандықтар үшін ерекше жыл, өйткені ол – Жастар жылы деп жариялаған болатын. Осы тұста
мектепте жас мұғалімнің кәсіби қалыптасуын қамтамасыз ететін біліктілік арттырудағы тәлімгерлік жүйесін
іске асыру жолға қойылған. Нәтижесінде әр мұғалім тренер-ментор әрекеті мен педагогикалық шеберлігіне
рефлексия бере отырып, өзінің педагогтік кәсіби даму стратегиясын құрылымдауына септік тигізетініне
сенімдіміз. Коучинг, тәлімгерлік, фасилитация сынды іс-шаралар жас мұғалімдердің курстардан кейінгі ісәрекеттері үшін ерекше ортаны қалыптастырады.
Менторлық сүйемелдеу арқылы жаңартылған білім беру мазмұны жағдайында білім мен ғылымды
интеграциялауда жас мұғалімдердің «Ашық сабақтар шеруін» ұйымдастыру да тұрақты. Мұғалім – бүкіл білім
беру жүйесін қайта құрудың негізгі буыны. Облыста өз әдістемесімен лайықты танылған, жоғары марапаттарға
ие болған, мыңдаған шәкіртке білім берген, жаңа мемлекет құруда қоғамда өз орнын алған педагогтер аз емес.
Сондықтан озық тәжірибені айқындау және педагогикалық қоғамдастықтың игілігіне жарату қажет. Осыған
орай мектепте http://www.orleu-uko.kz/ сайтында материалдар жаңаланып, толықтырылып отырғандықтан
жақын және алыс шетелдердегі әріптестеріміз қазіргі уақытқа бейімделген білім беру интернет-ресурстарын
алуға толық мүмкіндіктері бар. Педагогтер үшін интерактивті электронды нұсқаулықтың рөлін «Өрлеу»
Ұлттық білім беру порталы (http://bl.orleuedu.kz/)
және ПШО НЗМ білім беру порталдары
((http://www.nis.edu.kz) атқарады. Ол жерлерде бүгінгі күнге дейін мұғалімдік практиканың ең шығармашыл
үлгілерін көрсететін өте көптеген бейнероликтермен толықтырылған. Ал мектеп әкімшілігі мен ата-аналар
кәсіби өсу мен сабақты ұйымдастырудағы өзгерістер, оқуға деген оқушы ынтасының өскендігін атайды. Білімін
жетілдірген мұғалімдердің курсаралық кезеңде іс-әрекетінің тиімділігін келесі критерий бойынша жүргіземіз:
біліктілікті арттырудан өткеннен кейін педагогтердің біліктілік санаттарының көтерілуі, оқу үдерісіне
инновациялық технологияларды ендіруі, оқушыларының білім сапасының өсуі, олардың олимпиада мен
ғылыми жобаларға қатысуы. 2012 жылдан 2018 жылға дейін қысқа мерзімді біліктілік курстарынан өткен 34809
мұғалім санатын көтерді, бұл курстан өткен тыңдаушылардың жалпы санының 68,8% құрайды. Зерттеулердің
сандық көрсеткіштеріне сәйкес мұғалімдердің курстардан кейін инновациялық технологияларды жүйелі
қолдануы 60%-дан асады. Мониторинг нәтижелері негізінде курс сапасының электрондық банкі құрылып,
тыңдаушылардың білім жетістіктерін бағалау бойынша электрондық бағдарлама дайындалған. Біліктілікті
арттырудағы инновацияның деңгейі мен мазмұны халықаралық стандарттарға сәйкестендірілген, халықаралық
практикада (Ұлыбритания, АҚШ, Франция, Сингапур, Оңтүстік Корея, Австралия, Ресей) бірнеше рет
зерттеліп, талданды, жақын және алыс шет елдердегі әріптестермен серіктестестікте көптеген жобалар іске
асырылды. Еуропадағы қауіпсіздік және ынтымақтастық ұйымының (ОБСЕ)қолдауымен «Ұлттық мектеп
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бітірушілерінің Қазақстан Республикасының жалпы білім беретін және ақпараттық кеңістігіне кірігуі»
пилоттық жобасы аясында көптеген шаралар атқарылды. Мемлекеттің әлеуметтік-экономикалық дамындағы
білім берудің басымдығын және мұндағы мұғалімнің жоғарғы миссиясын мойындай отырып, педагогтардың
кәсіби білімін арттыру орталықтарының тұжырымдамалық ұстанымдары, ғылыми-әдістемелік әлеуеті мен
техникалық базасы мұғалімдердің кәсіби дамуының нәтижелеріне қол жеткізуге толық мүмкіндіктер жасады.
Жалпы әлемдік даму бәсекелестікке негізделген шынайы жарыс, адал бәсеке - Әлемнің бейбіт дамуының
кепілі. Білімнің сапасы - өмір сапасының негізі. Педагог кадрлардың сапасын арттыру арқылы ғана қазіргі
заманғы жаңа деңгейдегі білімге қол жеткізуге болады. Өйткені, білікті ұстаз- білім кепілі. Ал, білім - мемлекет
дамуының алтын арқауы екені баршамызға аян. Қазіргі заман – физика ғылымының өте жан-жақты тараған
кезеңі. Физиканы оқытудың мазмұнын жүзеге асыру үшін жаңа білім беру технологиялары ауадай қажет.
Сондықтан, менде физика және информатика пәндерінің мұғалімі ретінде, қазіргі ақпараттық коммуникациялық
технологияның озық жетістіктерін физика сабағында қолдану арқылы танымдық іс-әрекеттерін ұйымдастыра
отырып, оқушылардың құзыреттілігін дамытуға өз үлесімді қосудамын. Жаңа ақпараттық технологиялық
құралдары оқыту құралы қызметін атқарады. Оқытудың жаңа ақпараттық- коммуникациялық технологияларын
меңгеру — қазіргі заман талабы. ХХІ ғасыр – ақпараттық технология ғасыры. Білім беруді ақпараттандыру және
пәндерді ғылыми – технологиялық негізде оқыту мақсаттары алға қойылуда. Ақпараттандыру технологиясының
дамуы кезеңінде осы заманға сай білімді, әрі білікті тұлғаны қалыптастыру оқытушының басты міндеті болып
табылады. Қоғамдағы ақпараттандыру процестерінің қарқынды дамуы жан-жақты, жаңа технологияны
меңгерген жеке тұлға қалыптастыруды талап етеді.
Қазақстан Республикасының «Білім туралы» Заңының 11 – бабының 9 тармағында оқытудың жаңа
технологияларын, оның ішінде кәсіптік білім беру бағдарламаларының қоғам мен еңбек нарығының өзгеріп
отыратын қажеттеріне тез бейімделуіне ықпал ететін кредиттік, қашықтан оқыту, ақпараттық-коммуникациялық
технологияларды енгізу және тиімді пайдалану міндеті қойылған. Қазіргі білім жүйесінің ерекшілігі – тек
біліммен қаруландырып қана қоймай, өздігінен білім алуды дамыта отырып, үздіксіз өз бетінше өрлеуіне
қажеттілік тудыру. Бiлiм беру саласында инновациялық үрдiстi жүзеге асыру мұғалiмдерден өз мінез —
құлықтарын, ұстанымдарын, мүмкіндіктерін түрлендiрудi талап eтедi.
Кеңістікке ең алғаш еніп, оны жүйелі және кәсіби бағытта енуін қамтамасыз ететін мұғалім. Бүгінгі күні
ақпараттар ағымы өте көп. Ақпараттық ортада жұмыс жасау үшін кез келген педагог өз ойын жүйелі түрде
жеткізе алатындай, коммуникативті және ақпараттық мәдениеті дамыған, интерактивтік тақтаны пайдалана
алатын, Он-лайн режимінде жұмыс жасау әдістерін меңгерген мұғалім болуы тиіс. Ақпараттық құзіреттілікті
қалыптастырудан күтілетін нәтиже жаңа заманға сай ақпараттық мәдениеті мен құзіреттілігі қалыптасқан,
теориялық білімдерін іс жүзінде қолдана алатын, информатика пәнін басқа пәндермен байланыстыра алатын
жеке тұлға қалыптастыру. «Қазіргі заманда болашақ жұмысшы мамандарды ақпараттық технологиямен
байланысты әлемдік стандартқа сай мүдделі жаңа білім беру өте қажет» — деп Елбасы атап көрсеткендей жас
ұрпаққа білім беру жолында ақпараттық технологияны оқу үрдісінде оңтайландыру мен тиімділігін арттырудың
маңызы зор. Педагог өз кәсіби білімін шыңдай отырып, оқушының оқуға қызығушылығы мен білім сапасын
арттырып, шығармашылық шабытын шыңдап, ғылыми көзқарасын қалыптастырып, еңбек нарығындағы
бәсекеге қабілетті тұлға даярлауда қоғамның даму жолдарын анықтайтыны сөзсіз. Бәсекеге қабілетті сапалы
білім алған тұлға – Тәуелсіз еліміздің болашағы. Білім – болашақ бағдары, кез-келген маман даярлайтын оқу
орынның басты міндеттерінің бірі – жеке тұлғаның құзіреттілігін дамыту. Құзірет — оқушының жеке және
қоғам талаптарын қанағаттандыру мақсатындағы табысты іс-әрекетіне қажетті білім дайындығына әлеуметтік
тапсырыс. Құзыреттілік – оқушының әрекет тәсілдерін жан-жақты игеруінен көрінетін білім нәтижесі.
Құзіреттілікті оқушының пән бойынша игерген білім, білігінің жинағы деп қабылдауға келмейді. Ол — оқу
нәтижесінде өзгермелі жағдайда меңгерген білім, білік, дағдыны тәжірибеде қолдана алу қабілеті болып
табылатын жаңа сапа.
Қорытындылай келе, осындай маңызды республикалық форумның барлық ұйымдастырушылары мен
серіктестеріне алғысымды білдіремін. Педагогикалық білім беру саласында біздің Қазақстанда ғана емес, бүкіл
әлемде интеллектуалды және инновациялық ресурс ретінде жемісті және тиімді ынтымақтастықта еңбек етейік.
Барлықтарыңызға жаңартылған білім беруде жаңашыл Ұстаз болып білімдеріңізді одан әрі шыңдауларыңызға
және биік белестерден көрінулеріңізге тілектеспін.
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БАСТАУЫШ СЫНЫПТА ОҚЫТУДЫҢ ЖАҢА
ТЕХНОЛОГИЯЛАРЫН ҚОЛДАНУДЫҢ ТИІМДІЛІГІ
Жамбыл облысы, Т.Рысқұлов ауданы, Құлан ауылы,
Әлихан Бөкейханов атындағы орта мектептің бастауыш
сынып мұғалімі Таңбаева Шарбану Бейсенбайқызы
«Әр баланың жан дүниесінде көрінбейтін шек болады. Егер оны шебер
қолмен тарта білсе, олар әдемі дыбыс шығарады.» В.Сухомлинский
«Адам ұрпағымен мың жасайды» - дейді халқымыз. Ұрпақ жалғастығымен адамзат баласы мың емес
миллиондаған жылдар жасап келеді. Жақсылыққа бастайтын жарық жұлдыз - оқу. «Надан жұрттың күні –
қараң, келешегі тұман»,- деп М. Дулатов айтқандай, егеменді еліміздің тірегі - білімді ұрпақ. Қазіргі мектеп
мұғалімдерінің алдында тұрған басты міндет - оқушылардың шығармашылық білім дағдыларын қалыптастыру.
Шәкәрім Құдайбердіұлы «Адамның жақсы өмір сүруіне үш сапа негіз бола алады, олар барлығынан басым
болатын адал еңбек, мінсіз ақыл, таза жүрек. Бұл сапалар адамды дүниеге келген күннен бастап тәрбиелейді»
деп есептейді. Ұрпақ тәрбиесі - бұл болашақ тірегі, мемлекеттік маңызды іс.
Қазақстан Республикасының Білім туралы Заңында[1] «Білім беру жүйесінің басты міндеті –ұлттық және
жалпы адамзаттық құндылықтар, ғылым мен практика жетістіктері негізінде жеке адамды қалыптастыруға және
кәсіби шыңдауға бағытталған білім алу үшін қажетті жағдайлар жасау; оқытудың жаңа технологияларын
енгізу ,білім беруді ақпараттандыру халықаралық ғаламдық коммуникациялық желілерге шығу»-деп білім беру
жүйесін одан әрі дамыту көзделген. Бұл міндеттерді шешуде, әрбір орта мектептің бастауыш сатысында білім
беруде оқу-тәрбие үрдісін жаңа технологияларға сай ұйымдастыру әрбір мұғалімнің күнделікті ізденісі арқылы,
барлық жаңалықтар мен қайта құру өзгерістерге батыл жол ашарлық жаңа практикаға, жаңа қарым-қатынасқа
өту қажеттігі туындайды.
Жеке тұлғаны дамыту шеңберінде білім берудің мақсаты мен мәнінің өзгеруі «білім беру технологиясы» деп
аталатын жаңа ұғымның пайда болуына ықпал етеді.Бұл ұғымның мәнін білім беру үдерісін өзгеше дамытатын
жүйе деп түсінуге болады, сонда білім алушылардың іс-әрекеті жетекші фактор болып табылып, оқыту мұғалім
мен білім алушының субьектаралық өзара әрекетін қарастыратын және олардың мүмкіндіктерін қамтамссыз
ететін рефлексиялық басқару ретінде көрінеді.
Бастауыш мектепте қазіргі жаңа педагогикалық технологияларды пайдаланудың тиімділігі оқушылардың
білімін арттыруда, іс-әрекетін дұрыс ұйымдастыра алуымен байланысты.
Келер ұрпаққа қоғам талабына сай тәрбие мен білім беруде мұғалімдердің иновациялық іс-әрекетінің ғылымипедагогикалық негіздерін меңгеруі маңызды мәселелердің бірі. Мемлекеттік білім стандарты деңгейінде оқу
үдерісін ұйымдастыру жаңа педагогикалық технологияларды ендіруді міндеттейді.
Ал жаңа технологияны пайдалану міндетті деңгейдегі білімді қалыптастыра отырып, мүмкіндік
деңгейге жеткізеді. Сондықтан бастауыш сынып мұғалімдерінің біліктілігін көтеру мен шығармашылық,
педагогикалық әрекетін ұйымдастыруда қазіргі педагогикалық технологияларды меңгерудің маңызы зор.
Оқытудың жаңа технологиясы дегенде, ең алдымен, педагогикалық технология деген ұғымды түсіну керек.
Білім беру саласы қызметкерлерінің алдына қойылып отырған міндеттердің бірі-оқытудың әдіс-тәсілдерін
үнемі жетілдіріп отыру және қазіргі заманғы педагогикалық технологияларды меңгеру. Қазіргі таңда
оқытушылар иновациялық және интерактивтік әдістемелерін сабақ барысында пайдалана отырып, сабақтың
сапалы әрі қызықты өтуіне ықпалын тигізуде.
Педагогикалық технологияның тиімділігі:
1. Оқушы өздігінен жұмыс істеуге мүмкіндік алады, соған дағдыланады;
2. Оқушының жеке қабілеті анықталады;
3. Іштей бір - бірінен қалмауға тырысып, талпынады;
4. Тапсырманың күрделену деңгейіне сәйкес оқушының ойлау, орындау қабілеті артады;
5. өзін - өзі тексеруге дағдыланады;
6. Мұғалім жекелеген оқушыларға көмектесуге мүмкіндік алады;
7. Орындау қабілетіне қарай бағаланады;
Бастауыш білім – үздіксіз білім берудің баспалдағы. Мұғалімнің негізгі ұстанған мақсаты - білімнің жаңа
үлгісін жасап, белгілі бір көлемдегі білім мен білік дағдыларын меңгерту, оқу мен тәрбие үрдісін
ұйымдастырудың сан түрлі жаңа әдіс - тәсілдерін іздестіру, жаңа технологияларды сабаққа тиімді пайдалана
білуі, бір сөзбен айтқанда - оқу үрдісін дамыту. Бұған Тұңғыш Елбасымыз Нұрсұлтан Назарбаевтың Қазақстан
халқына жолдауында айтылған [2] «ХХІ ғасырда білімін дамыта алмаған елдің тығырыққа тірелетіні анық»
деген пікірі нақты дәлел. Бүгінгі білім беру ісінің мақсаты – тек білім, білік дағдыларын меңгерту ғана емес,
өзін - өзі дамытуға ұмтылатын, ақылды, алғыр, ой - өрісі кең, ақпарат көздерін өз бетімен қолдана алатын,
қабілетті де талантты, жастарды тәрбиелеу. Үнемі дамып, өзгеріп отыратын баланың ішкі болмысы мен
табиғатын қалыптастыруда мұғалімнің ықпалы ерекше.
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Жаңа технологияны жүзеге асыру, тиімділігіне қарай пайдалану үшін, әр мұғалім өзінің алдында отырған
оқушыларының жас ерекшеліктерін ескере отырып, педагогикалық мақсат - мүддесіне байланысты, өзінің
шеберлігіне байланысты таңдап алады. Жаңа технологияны жүзеге асыруда мұғалім белсенділігі,
шығармашылық ізденісі, өз мамандығына деген сүйіспеншілігі, алдындағы шәкірттерін бағалауы ерекше орын
алады. Бастауыш саты – бұл оқушы тұлғасы мен санасының қарқынды дамитын құнды, қайталанбайтын кезеңі.
Сондықтан бастауыш мектеп – оқушыны тұлға етіп қалыптастырудың алғашқы баспалдағы. Тұңғыш Президент
жолдауында: «Ұлттың бәсекеге қабілеттілігі бірінші кезекте білім деңгейімен айқындалады» – деген байламы
жеке адамның құндылығын арттыру, оны дайындайтын ұстаз жауапкершілігінің өсуі, тынымсыз еңбек, сапалы
нәтиже деген ұғыммен егіз.[3] Қазіргі мектеп жағдайындағы білім берудің ұлттық моделіне өту оқыту мен
тәрбиелеудің соңғы әдіс - тәсілдерін, жаңа инновациялық педагогикалық технологияны игерген,
психологиялық-педагогикалық диагностиканы қабылдай алатын, нақты тәжірибелік іс-әрекет үстінде өзіндік
даңғыл жол салуға икемді, шығармашыл педагог - зерттеуші, ойшыл мұғалім болуын қажет етеді.
Білім беру мен білім алудағы жаңа тәсілдердің бірі - сыни тұрғысынан ойлау. Сыни тұрғыдан ойлау дегеніміз –
ой қозғай отырып, оқушының өз ойымен өзгелердің ойына сыни қарап, естіген, білгенін талдап, салыстырып,
реттеп, сұрыптап, жүйелеп, білмегенін өзі зерттеп, дәлелдеп тұжырым жасауға бағыттау. Өз бетімен және
бірлесіп, шығармашылық жұмыс жасау.Бұл әдістің тиімділігі сабақ барысында оқушылар топтық жұмыс
барысында тез шешім қабылдауға, логикалық ойлауға, тақырып аясында өз ойларын дамытуға дағдыланады.
Мысалы мен өзімнің тәжірибемнен айтар болсам, 2 сынып әдебиеттік оқу пәнінен Т.Молдағалиевтің «Он
алтыншы желтоқсан» тақырыбында өткен сабақ барысында оқушыларым топтық жұмыс жасағанда, аталған
технологияның инсерт , миға шабуыл әдістерін сәтті пайдалана білді.
Бұл технологияның нәтижесінде:
1. оқушылардың ақпаратты қабылдау деңгейі жоғарылады;
2. оқу материалына және оқу процесіне қызығушылығы артты;
3. сыни ойлауға үйренді;
4. өз біліміне жауапкершілікпен қарауға үйренді;
5. басқалармен бірігіп жұмыс жасауға үйренді;
6. оқушылар білімінің сапасы артты;
Білім беру жүйесіне жаңа инновациялық технологияларды енгізу арқылы мен өз іс-тәжірибемде 3-ші
сыныптың Жаратылыстану пәні бойынша интерактивті тақтамен өткен «Өсімдіктер мен жануарлардың
өзара байланысы»атты сабағыммен бөліскім келіп отыр.
Психологиялық ахуал.
Армысың, ару күн!
Армысың, жақсы дос!
Бос өтпей әрбір күн
Білімге білім қос!

Рефлексия (жеке,жұпта,топта, ұжымда)
Оқушыларға«Ашық микрофон»кері байланыс парағы таратылады. Оқушылар өздері белгілейді
Дескриптор:
1. Жануарларға қандай өсімдіктер қажет?
1.______________________
2.______________________
3.______________________
4.______________________
2. Иттің өсімдіктерге қандай көмегі тиеді?---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------1.
өсімдіктер мен жануарлар арасындағы өзара байланысты түсінеді.
2.
жануарлар мен өсімдіктердің ортақ белгілерін анықтайды.
Оқушылардың алдына қалыптастырушы бағалау парағын таратып сол арқылы оқушыларды бағалау.
Оқушылар «Табыс сатысы» әдісі бойынша сабаққа кері байланысты жасайды.
Сабақта белсенді қызметті оқушы атқарды, оқушы өзі оқиды. Мұғалім сабақта басқарушылық міндеттер
атқарады, оқушыға бағыт-бағдар беріп тұрады. ІІ-ші кезеңінде жаңа білімді меңгеруге дайындық
жұмыстарынан соң, оқушыларға мәтінді өздігінен оқып, негізгі ойды дәптерге жазуды тапсырып, мәтінмен
жұмысты «Мені түсін» әдісі бойынша ұйымдастырдым. Оқушылар осы кезеңде топтық жұмыс үстінде бірінбірі жақсы зерттеп, өз-ара адал қызмет етуге ұмтылды, бейімделді, дискуссия барысында тілдері дамыды,
нашар оқитын оқушылардың жолдастарының алдында жауапкершілігі арта бастады.
Оқытудың жаңа технологияларының әдіс-тәсілдерін тиімді пайдалану нәтижесінде:
1.Оқушылар жаңа ақпаратты өздігінен меңгеруді үйренді.
2.Пәнге қызығушылығы артты
3.Ізденісі, оқу белсенділігі артты
4.Сыныптың білім сапасы өсті
5.Мұғаліммен оқушы арасында тығыз байланыс орнады.
6.Әр баланың дамуына қолайлы жағдай жасалды.
2013 – 2014 оқу жылынан бастап біздің Әлихан Бөкейханов атындағы орта мектепте оқу үрдісіне E-Learning
электронды оқыту жүйесі енгізілді. Электронды оқыту жүйесі енгізілгеннен бастап біз сабақтарымызды
электронды оқулықтармен, интерактивті тақтамен өткіземіз.
Сонымен қатар бастауыш мектепте ақпараттандыру мәселесін зерттеуші ғалымдардың пайымдауынша,
бастауыш мектепте ақпараттандырудың міндеттерін шешуде ақпараттық және коммуникациялық
технологияларды қабылданудың төмендегі бағыттарына сүйену керек.
1)оқу процесінде қазіргі ақпараттық технологияларды қолдану
2)бастауыш мектептерде электрондық оқулықтарды оқыту.
3) кәсіби - педагогикалық іс-әрекетті қамтамасыз ету.
4) оқу –тәрбие процесін басқару
Бастауыш мектепте қазіргі ақпараттық технологиялар төмендегі бағытта қолданыла алады:
• балалар мен педагогтарды зерттеу пәні, соған сәйкес бастауыш мектептегі информатика және
ақпараттық мәдениет негіздері пәнінің мазмұны арнаулы компьютерде өз бетімен жұмыс істеуді
жетіп меңгертуге құрылуы тиіс.
• мұғалімнің сабақ жоспарын, конспект жазу, көрнекі – әдістемелік құрал дайындау, оқушылардың
өткен материалды меңгеруін тексеру.
•
шығармашылық елестету, жағдайға байланысты тез шешім қабылдау, қоршаған ортаны тану
қабілеттерін дамытып, қалыптастыру үшін бастауыш сынып оқушылары үшін интеллектуалды
дамыту туралы,
• ақпаратты алу және құрбыларымен,әріптестерімен Интернет арқылы қарым-қатынас жасау көзі;
2.Сауатты түрде іріктелген компьютерлік программалардағы ойындық және оқу тапсырмаларының
вориативтілігі оқушының жұмыс істеріне игі әсерін тигізеді;
3.Компьютерлік программада,электронды оқулықта берілген ойындық,оқу тапсырмалары проблемалық
ситуация оқушылардың көңіл-күйіне,ынтасына әсер етумен қатар олардың шығармашылық және
интеллектуалдық белсенділігіне кешенді түрде ықпал етеді
4.Оқушылардың жаңа материалды,жаңа техниканы меңгеру деңгейін және олардың жеке қабілеттерін,қабылдау
темпін,қызығушылықтарын,ынталарын есепке ала отырып,ұйымдастыру барысында оқытудың жеке әдістері
мен формаларын қолдануға мүмкіндік береді. Өйткені қазіргі ақпараттық технологиялар ұжымдық іс-әрекетіне
құрылған оқу тәрбие үрдісінде жеке оқыту түрін ұйымдастыруға бағытталған.
Компьютер оқушылардың өздік жұмысын тез және қарқынды түрде ұйымдастыруға көмектеседі. Мәселен,
Microsoft Word мәтін редакторында оқушыларға әр түрлі жазбаша тақырыптарды өз бетінше орындауға
мүмкіндігін пайдаланып, мәтіннен ең негізгілерін тауып алуға үйренеді және осы жинақталған ақпараттарды
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пайдалану арқылы, қысқа жинақталған дәрістік жазып шыға алады. Бірақ, бұл жазба жұмыстарын толық
компьютерде орындату дегенді білдірмейді, тек баланы ынталандырудың бір түрі ретінде пайдалану дегенді
меңзейді.
Мысалы, екінші сыныпта Ана тілінен «Бала Абай» сегізінші тақырыбын электронды оқулықтың көмегімен
өте қызықты өткізуге болатынына көзім жетті.
1-тапсырма Абай туралы өз ойларын компьютерде топтастыру:
Сонымен қатар Хакім Абайдың 175 жылдығына орай ұлы ақынның өлеңдерін жатқа оқу эстафетасын
жалғастыру барысында оқушылар өздері білетін Абайдың өлеңдерін жатқа айту.
2-тапсырма «Бала Абай» мәтінін өздігінен зерделей оқу.
Мәтін бойынша сұрақтарға жауап беру.
3-тапсырма «Абайдың балалық шағы» деген тақырыпта шағын шығарма жазу. Осындай тапсырмалар
желісінде берілген сабағым оқушының өздігінен білім алуына, жүйелі және қисынды ойлауына ықпал етті.
Ақпараттық технологиялар балалардың шығармашылығын арттыруда да ең қуатты ынталандыру құралы
болып табылады. Бастауыш сынып оқушыларының
әдеби шығармашылықтарын арттыру мақсатында
«Менің алғашқы қол жазбам», «Менің жанұям», «Өзге тілдің бәрін біл,өз тіліңді құрметте» т.б.жобаларға
қатынасуды ұсынуға болады, балалар мектепке дейінгі өмірі, отбасы туралы әңгіме жазады, әр түрлі
жұмбақтар құрастырады. Сонымен бірге оқушыларға шығармашылық ойын түрлерін құруға тапсырма
беруге болады. Оған біршама уақыт беру қажет, себебі оқушы алдына қойған жұмысты шешу үшін жанжақты ізденеді, отбасымен ақылдасады, әртүрлі әдебиеттерді қарастырады, сыныптастарымен, мұғаліммен
ақылдасады. Бастауыш сыныптарда қазақ тілін оқытуды қызықты да әсерлі өткізуге ықпалын тигізетін жаңа
әдістің бірі-интерактивтік тақтаны қолдану, ол сабақты түрлендіруге көмегін тигізіп, оқытудың барлық
кезеңінде тақта сабақты түрлендіруге көмегін тигізеді. Оқушыны ойлау мен сөйлеу дағдыларына төселдіруде
интерактивті тақта, оқыту әдісінің бір түрі болып саналады.
Мәтінді көре отыра тыңдауды қалыптастыру мәдениетін сөз етсек, ең алдымен, жаңа техникалық құрал –
жабдықпен, яғни интерактивті тақтамен жұмыс жүргізу технологиясы алға тартылады. Қазақ тілі сабағанда
интерактивтік тақтамен жұмыс жүргізу технологиясындағы автономды түрде меңгеріп негіздеуіне мүмкіншілік
береді. Интерактивтік тақта арқылы дидактикалық материалдармен қоса неше түрлі дыбыстарды оқушаларға
естіртуге болады мысалы: құстардың үнін, судың дыбысын т.б.түрлерін жасауға мүмкіндіктер болады.
Жаңа технологияларды пайдалану нәтижесінде:
Оқушым Тұрғын Кәусар аудандық пән олимпиадасына қатысып жүлделі І-ші орынды
иеленді.Ақбота Республикалық марафонына оқушым Дүйсенбек Мейрамбек қатысып жүлделі І-ші орынды
иеленді.Математикадан халықаралық қашықтық олимпиадасына
оқушыларым;
1.Оразтай Диас
2.Алмаханова Асия
3.Сейдыбек Абдурахман
4.Жақсылық Даркен
5.Қадырбек Бақытжан қатысып жүлделі І-ші орынды иеленіп диплом алды.
Кенгуру халықаралық математикалық ойынына оқушым Ақылбек Хабижан қатысып жүлделі ІІ-ші орынды
иеленді.
Ұстаздық – ұлы құрмет. Себебі, ұрпақтарды ұстаз тәрбиелейді. Болашақтың басшысын да, данасын да,
ғалымын да, еңбекқор егіншісін де, кеншісін де ұстаз өсіреді… Өмірге ұрпақ берген аналарды қандай
ардақтасақ, сол ұрпақты тәрбиелейтін ұстаздарды да сондай ардақтауға міндеттіміз” –деп Б.Момышұлының
сөзімен аяқтаймын.
Әдебиеттер
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

А. Асқарбаев, М. Жазыбаев, С. Рахметова. “Бастауыш оқудың тиімділігін арттыру”: Алматы-1975, 6-47
б ет
Бастауыш мектеп методикасы. Алматы.- 1987, 6-12 бет
Жұмабаева Ә.Е.Бастауыш мектептегі сауат ашу кезеңінде үргізілетін тіл дамыту жұмытарының
әдістемесі.- Алматы.- 1994.- 3-9 бет
Молдатаева М. Тілді дамыта оқыту: Бастауыш мектеп:- 2000, №3-4-9 бет
Рахметова С. Қазақ тілін оқыту методикасы. Алматы: Ана тілі.- 1995.- №5.- 54-59 бет
Қазақстан Республикасының Президенті Нұрсұлтан Әбішұлы Назарбаевтың Қазақстан халқына
Жолдауы. – Астана: Елорда, 2014. – 23-б.
Қалым Г.М.. Ақпараттық-коммуникациялық технологиялар // Педагогикалық альманах, 2011. – 1.
Түсіпова А. Компьютер-оқытудың жаңа ақпараттық технологиясы. – Қазақстан мектебі, 2004. – №7.
********
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Алматы қаласы, Алатау ауданының № 169 мектеп-лицейінің
география пәнінің мұғалімі Жумабаева Батима Даускожаевна
Сабақ жоспары. 8 сынып География.
Ұзақ мерзімді жоспардың тарауы: 8.3 Физикалық география
Мектеп: №169 мектеп-лицей
Мұғалімнің аты-жөні: Жумабаева Батима Даускожаевна
Күні:
Сынып: 8
Қатысқандар:
Қатыспағандар:
Сабақтың тақырыбы: Геологиялық жыл санау мен геохронологиялық кесте. Жер бедерінің адамзат
тірішілігі мен шаруашылығына тигізетін әсері.
Осы сабақта қол
8.3.1.9-геологиялық жыл санау мен геохронологиялық кестені талдап,жер
жеткізетін оқу
қыртысының және тіршіліктің дамуындағы ірі кезеңдері мен геологиялық
мақсаттары
оқиғаларды ажырата алады.
8.3.1.10-Жергілікті компонентті қосымша қамту негізінде жер бедерінің адамзат
тіршілігі мен шаруашылығына тигізетін әсеріне баға береді.
Сабақтың
Барлық оқушылар: Геохронологиялық кестенің эраларын, дәуірлерін және
мақсаты:
қатпарлықтарын жіктейді.
Оқушылардың басым бөлігі: Геохронологиялық кесте бойынша жер бетіндегі
тіршілік пен тау түзілу процестеріне сипаттама береді.Тау жыныстарының
геологиялық жасына тұжырым жасайды.
Кейбір оқушылар: Жер бедерінің геологиялық жыл санау барысындағы оқиғаларда
ажырата алады, жер бедерінің адамзат тіршілігі мен шаруашылығына тигізетін
әсеріне қорытынды жасайды.
Бағалау
критериялары

Тілдік мақсаттар

Құндылықтарға
баулу
Пәнаралық
байланыс
Алдыңғы білім
Сабақтың
жоспарланған
кезеңі
Сабақтың басы
4-минут

Талдау:Геохронологиялық кестенің эраларын, дәуірлерін және қатпарлықтарын
жіктейді.
Синтез:Геохронологиялық кесте бойынша жер бетіндегі тіршілік пен тау түзілу
процестеріне сипаттама жасайды. Тау жыныстарының геологиялық жасына
тұжырым жасайды.
Бағалау: Жер бедерінің геологиялық жыл санау барысындағы оқиғаларды салыстыра
алады, жер бедерінің адамзат тіршілігне және шаруашылығына тигізетін әсеріне
қорытынды жасайды.
Негізгі ұғымдар:
Тау жынысының абсолюттік жасы,тау жынысының салыстырмалы жасы,
геологиялық жыл санау,геохронологиялық кесте,эра,дәуір.Антропогендік жер
бедері,техносфера,ноосфера,техногендік жер бедері.
Айтылым:Мәтінді оқып түсінгедерін айтады.
Тыңдалым:Оқушылар жаңа тақырыпты талқылау барысында бірін-бірі тыңдайды.
Оқылым:Оқушылар оқулықта берілген мәтінді оқиды.
Жазылым:Дәптерге геохронологиялық кестені сызады.Алған білімдерін дәптерге
түсіреді.Кластер құрастырады.
«Мәңгілік ел» жалпыұлттық идеясының Тарихтың ,мәдениет пен тілдің
біртұтастығы құндылығы аясында оқушыларды топтық және жұптық жұмыс
арқылы бір- бірін сыйлауға, тыңдауға, өз ойын ашық айтуға баулу.Топ ішінде
Биология пәнімен: жер бетіндегі тіршілік пайда болуы.
Тарих пәнімен: Тарихи кезеңдерге тоқталған кезде байланыс орнайды.
Химия пәнімен:тау жыныстарын анықтағанда
8.3.1.7.-Таужыныстары мен минералдарың қасиеттері.
8.3.1.8.-Тау жыныстарын жасын анықтау
Сабақ барысы
Сабақтағы жоспарланған жаттығу түрлері
Ресурстар
Ұйымдастыру бөлімі.Сәлемдесу
1.Сергіту сәті:
«Жақсы көңіл күй сыйлау» Оқушылар шеңбер құрып тұрып
бір-біріне жақсы тілек тілейді.Күн сәтті өтсін,бүгін сен
әдемісің деген сияқты тілектер айтылады.
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Дәптер беттері.
Қима қағаздар.
(қағаз қималарына
эралардың аты
жазылған)

Оқушылар қима қағазда жазылған эраларды таңдау
арқылы төрт топқа бөлінеді.
І-топ
«Архей», «Протерозой»
ІІ-топ «Полезой»
ІІІ-топ «Мезозой»
ІV-топ «Кайнозой»
Сабақтың мақсатымен таныстыру
Сабақтың ортасы

Талдау
15 минут

Синтез
10-минут

Жинақтау
Бағалау
5 минут

Жердің жасын қалай анықтаймыз? деген проблемалық сұрақ
қоя отырып «Миға шабуыл» әдісімен ой қозғаймын, жаңа
сабақтың тақырыбын ашамын. Жердің жасын анықтау үшін
Геохронологияық кестені пайдалану керек.
Топтық жұмыс
1-Тапсырма.
«Кластер» әдісі:
Географиялық ресурстарға сүйене отырып флипчарт дайындау
және оны қорғау.
І-топ.Тау жыныстарының жасын анықтау
ІІ-топ.Геологиялық жыл санау.Геохронологиялық кесте.
ІІІ-топ.Геологиялық кесте бойынша тау қатпарлықтары мен
олардың жүру кезеңдері.
ІV-топ.Антропогендік табиғат кешені
Оқушылар өздеріне берілген тақырыптарды постерге түсіру
арқылы өз тапсырмаларын қорғайды.
Мақсаты: Топ мүшелері өз идеяларын айтуға мүмкіндік
алады.Мәліметтермен алмасады.
Жаттығудың мәні: Сынып алдында әр топ өз тапсырмаларын
қорғайды. Түсінбеушілік болмаған жағдайда оқушылар сұрақ
қояды.Оқушылардың деңгейіне қарай саралап сұрақ
қойылады.
Бағалау критерий
Геохронологиялық кестенің
эраларын, дәуірлерін және
қатпарлықтарын жіктейді.

Дескриптор
-Геохронологиялық кестенің
кестенің эраларын
(архей,протерозой,полеозой,
мезозой,кайнозой) анықтап,
дәуірлерін саралайды.
-Қатпарлықтары бойынша
(байкал,каледон,герцин,
мезозой,альпі) жер бетіндегі
тіршілік пен тау түзілу
процестерін жіктей алады.
-Тау жыныстарының
абсолюттік және
салыстырмалы геологиялық
жасын есептей алады.

ҚБ «Үш шапалақ» әдісімен бағалау
Бір шапалақ-Мүлдем түсініксіз
Екі шапалақ- біршама түсіндім
Үш шапалақ-Бәрі түсінікті
Жұптық жұмыс
ІІ-тапсырма «Дауыстап ойлау» әдісі
Оқулықты пайдаланып жұптаса отырып берілген тақырыпты
біреуі дауыстап оқиды, екіншісі тыңдай отырып ой түйеді.
Бір- біріне түсіндіреді. Әр эраның дәуірлерін
қатпарлықтарын және ұзақтықтарын кестеге
түсіреді.Картадағы жер бедерлерінің пішінімен
салыстырады.Салыстыра отырып геохронологиялық кестені
толтырады.
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Үлестірмелі
материал
(геохронологиялық
кесте)
Оқулықтың
65-67 беттері

Оқулық
66-67 беттер
Геохронологиялық
кесте

Ресурстық қор
Оқулық 70-73 беттер

§ 12-13. 65-75 беттер
Пәнаралық
байланыстар.
Денсаулық және
қауіпсіздік
техникасын сақтау.
Ақпараттықкоммуникациялық
технологияларды
қолдану.

Эралар
Кайнозой
млн жыл
Мезозой
млн жыл
Полеозой
млн жыл
Протерозой
млн жыл
Архей млн жыл

Кері байланыс
5 минут

Үйге тапсырма
1 минут

Бағалау критерий
Геохронологиялық кесте
бойынша жер бетіндегі
тіршілік пен тау түзілу
процестеріне сипаттама
жасайды. Тау
жыныстарының
геологиялық жасын
тұжырымдайды.

Дәуірлер

Қатпарлықтар

Физика, Химия,
Тарих пәнімен тығыз
байланыста болады.
Жұмыс уақытында
АҚТҚ-ны пйдалануда
оқушылар қауіпсіздік
техникасы ережелерін
сақтайды,
тазалық-гигиеналық
талаптарды сақтайды.

Дескриптор
Геохронологиялық кесте
бойынша жер бетіндегі
тіршілікті тұжырымдайды
Тау түзілу процесстерін
жинақтайды
Тау жыныстарының
геологиялық жасын
тұжырымдайды.

Сабақтың сергіту
жаттығулары мен
белсенді жұмыс
түрлері.

ҚБ.«Стикер» әдісі арқылы бағалаймын»
Жасыл стикер-Бәрі түсінікті болды
Сары –Білгім келеді
Қызыл түс-Түсініксіз болды
Саралау
-Сіз қандай тәсілмен
көбірек қолдау
көрсетпексіз? Сіз
басқаларға
қарағанда қабілетті
оқушыларға қандай
тапсырмалар
бересіз?
Тақырып бойынша
нәтижеге жету
мақсатында саралау
тапсырмалары
беріледі. Ойлау
деңгейлеріне сай
Саралау

Тапсырманы
меңгереді.Қабілеті
жоғары оқушыларға
күрделі тапсырма
беріледі. «Кластер»
«Дауыстап ойлау»
«Сұраққа жетіп ал»
әдістері
қолданылады.Жеке
оқушылардың
қабілеттері «Сұраққа
жетіп ал» әдісімен

Жеке жұмыс ІІІ- тапсырма «Сұраққа жетіп ал» әдісі
Өз бетінше ойлап, ақпаратты меңгере алады. Ақпаратпен
ықыласпен жұмыс жасайды. Мәтінге, әңгімеге сұрақ қояды.
Таным әрекеті үрдісінде қарым-қатынас шеберлігі дамиды.
Оқушылар оқығандары бойынша бір-біріне сұрақ қояды және
талқылайды.
Мәтінді толық немесе бір бөлігін оқиды, мәтіннің
күрделілігіне, оқушылардың даму ерекшелігіне қарай оқылған
мәтіннің мазмұнына әр деңгейлі сұрақтар қою арқылы білімді
саралаймын.
А деңгейі-Жер бедерінің қандай түрлерін білесің?
В деңгейі-Жер бедерің адамзат тіршілігіне әсері қандай?
С деңгейі-Геологиялық жыл санау барысында өткен оқиғалар
мен үдерістерді ажрата алады.
1-ші доп – сұрақ қояды, 2-ші доп сол сұраққа жауап береді.Осы
тапсырманы орындайды.
Кей оқушылар геологиялық жыл санау кезіндегі оқиғаларды
ажырата алмайды.Сондықтан «жедел жәрдем» әдісімен
белсенді оқушылар көмектеседі
ҚБ «Бағдаршам» әдісі
«Шамадан,еттартқыш,қоқыс жәшігі» әдісі арқылы
мұғалім оқушылардың білім деңгейін анықтайды.
Алған білімдерін шамаданға салады
Түсінбеген білімдерін қайта еттартқыштан өткіземіз
Керек емес артық білімдерін қоқыс жәшігіне салады
Эралардың бір кезеңіне сипаттама беру
Бағалау- Сіз оқушылардың материалды игеру деңгейін
қалай тексеруді жоспарлап отырсыз.?
«Миға шабуыл» әдісі арқылы ой қозғаймын, оқушыларға сұрақ
қою арқылы диалогқа түсе отырып, қолдау көрсетемін.
Топпен бағалау. Жұптық бағалау. Жеке бағалау жүрді.
29

Мақсаты: Ұзақ
отырған адамның
денесін ширату және
тез шешім қабылдау.

берілген тапсымада
анықталады.Ал кері
байланыс
«Шамадан,еттартқыш
, қоқыс жәшігі»
әдісімен өткізіледі.

Сонымен қатар «Шапалақ», «Стикер» ,«Бағдаршам»
қалыптастырушы бағалау арқылы бағаланды.
Оқушылардың іздену, таным әрекетін дамыту, жұппен қарамқатынас жасағанда қажетті, негізгі дағдыларды, адамгершілік
қасиеттерді қалыптастыру.
Сабақтың нақты мәнін терең ашуға көмектеседі. Оқу
жұмыстарын қызықты және өзара оқыту арқылы, бірбірінен оқып үйренуге ықпал етеді.
МЕКТЕП ЖАСЫНА ДЕЙІНГІ БАЛА ТӘРБИЕСІ

ШҚО, Ұлан ауданы, Айыртау ауылы «Гагарин атындағы орта мектеп» КММ
Мектепалды даярлық топ тәрбиешісі Сағатбек Қанипа
Мектеп жасына дейінгі балалардың ойлау қабілеті қарқынды дамыған.Өзіндік көзқарасы ортасы жайлы
түсінігі,жеке басы мен өмірдегі орны ,дұрыс тәрбиесі мен білім алуы – балабақшадан басталады. Тіпті өзін-өзі
бағалау деңгейінеде жетеді. Бала – біздің болашағымыз. Олай болса, мектепке дейінгі тәрбиелеу мен оқыту
баланың ғана емес, еліміздің де жарқын болашағының кепілі болып табылады. Балалар өз әрекетін үлкендердің
бағасымен жекеленген істеріне қарай отырып,бағалауды үйренеді. Біртіндеп психиканың дамуына қарай ойлау
әтістері де өзгеріп жаңалана түседі және олардың психологиялық формасы да өзгереді.
Қазіргі таңда мекепке дейінгі мекемедегі балаларды тәрбиелеу мен оқытудың негізгі мақсаты – баланың жеке
басының дұрыс тәрбиеленіп, дұрыс дамуы ретінде қарастырылады. Сонымен қатар, бала тәрбиесі оның
жанұясынан бастау алады. Тәрбие жұмысын үйде – ата-ана жүргізсе, балабақшада оған – тәрбиешінің жауапты
екені белгілі. Баланы жақсы қасиетке баулитын құрал – еңбек. Осыған байланысты, балабақшада күн тәртібіне
сәйкес, еңбек тәлімі меңгертіледі.Сіз,жоспарлы түрде оның танымың, жетістігін және тілін дамытуға жағдай
жасай аласыз.
Отбасындағы тәрбие турасында айтпағымыз,баланың сөйлеу қабілеті әлі дамымай тұрғанда оның сөздеріне
салып сөйлеу,мындай жағдайда балада« демек осылай дұрыс» деген түсінік қалыптасады.
Олардың мектеп жасына дейінгі балалар білуге құмар келеді.Олардың «анау не?», «мынау не?»,«неге олай?»деген сұрауына жауап беруді талап етеді.Оның әр сұрағына ата-ана байыппен,нақты әрі түсінікті жауап
бергендері дұрыс.Олай етпесеңіз балада сенімсіздік, жасқаншақтық, жасықтық қалыптасады немесе қулыққа
салынуды үйренеді.Бірақ балаға да шексіз еркіндік беругеде болмайды. Міне осындай балалар тіпті, қасындағы
достарының сұрақтарына жауап қайтаруға да ынтасы болмайды. Бала «тәйт» дегенді біліп өсуі тиіс.Бұл
жастағы балаларды барлық қажетті заттармен қамтамасыз ету аздық етеді. Оларды қолдануына тиімді ,әрі
кедергі келтірмейтіндей етіп орналастыру керек.
Әсіресе танымын кеңейтетін,ойнайтын,әрі ойландыратын ойыншықтар алу керек.Оларды баланың жасы мен
қызығушылықтарына қарай таңдау керек. «Ұяда не көрсең, ұшқанда соны ілерсің» демекші, отбасы тәрбиесінің
кішкентай балдырғандар үшін маңызы зор.
Сәби – үйдегі туған-туыстарының барлық іс-әрекетін, сөйлеу мәнерін, жүріс-тұрысын көшіріп, қайталауға
бейімді болады. Және баланың психологиясының іргетасы үйдегі үлкендердің мәдениеті мен әрекетіне қарай
қалыптасады. Өйткені, өзге тәрбиенің қандай болатынын білмегендіктен, бала үйде ата-анасының күнделікті ісқимылынан тәрбие алады. Балабақшаға келген балалардың шығармашылық қабілетін, сөйлеу мәнерін дамыту
арқылы тәрбиешілер оның өмірге деген құлшынысы мен қызығушы -лығын оятып, талғамын, жеке ой-пікірін
тудырады.
Есейе келе баланың үлкендермен қатынасы өзгереді. Оның еңбектену,түсіну,қарым – қатынас жасау қабілеті
шыңдалып мектепте білім алуға дайын болады. Ата –ана тиісті жерінде баласын қолдап, мақтап,кем-кетігін
түзетіп отыру керек.Егер бала тапсырманы дұрыс орындамаса алдымен үлкен балаларға қойылатын талапта
жоғары болу керек. Бірақ сол талап жасына сай келеме,жоқ па соған мән беріңіз.
Ал, адамгершілік құндылықтарды талап етпес бұрын, оның не екенін күнделікті тәрбие барысында
таныстырып, балдырғанның бойына сіңіріп отырған абзал. Бұл жағдайда тәрбиеші апайлардың білімі мен
белсенділігі, мейірімділігінің маңызы зор. «Бала – көңілдің гүлі, көздің нұры», «Отан – отбасынан басталады»
дейді дана халқымыз. Қай заманда болмасын, кішкентай ғана отбасы мәселесі – тұтас елдің мәселесіне айналып
кетуі де әбден, мүмкін. Сондықтан, бала тәрбиесі – аса үлкен мән беріп, назардан тыс қалдырмауды қажет етеді.
Олай болса, бүгінгі тәрбиеленуші еліміздің ертеңгі тұтқасы десек, егеменді еліміздің болашағы, бүгінгі жас
ұрпақты тәрбиелеуде баршамыз тыңғылықты еңбек етуге тиіспіз. Біздің мақсатымыз ғасыр талабына сай
білімді, жаңашыл, мәдениетті, жан-жақты жеке тұлға тәрбиелеу.
*******
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ҚАЗАҚ ТІЛІ САБАҒЫНДА ОЙЫН ЭЛЕМЕНТТЕРІН ҚОЛДАНУ
Алматы қаласы № 174 мектеп-гимназиясының
бастауыш сынып мұғалімі Масаева Жанар
Ойын оқу үрдісіндегі технологияның бір түрі. Кез-келген ойын арқылы оқушының сабаққа қызығушылығын
арттыруға болады. Ойын түрлері – қимылды ойындар, сюжетті ойындар, ұлттық ойындар, дидактикалық
ойындар. Ойын мақсаты білімділік дағдыларын меңгерту нәтижисі: оқушының белсенділігі артып, есте сақтау
қабілеті дамиды. Тапсырманы ынтамен орйндайды.
Мен өз тәжірбиемде қазақ тілі сабағында пайдаланылатын ойындарды мысалға алайын.
«Түбір және қосымша» тақырыбында. Түбір сөздің өзгермейтін мағыналы бөлігі.
Бұл ағаштың түбірі. Оқу – шы, Оқу – лық, Оқу – дың, Оқу – ға
Ойынның мақсаты: түбір сөзінің мағынасын салыстыра отырып түсіндіру
«Тостаған» ойыны

Сұрақтарға байланысты сөз таптарының атын жаз.
«Шашылған сөздер» Қазақстан жалауының түсі көк.
«Құрақ көрпе»
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Қосарлы дауысты дыбысты көк түспен боя
Жуан дауысты дыбысты жасыл түспен боя
Жіңішке дауысты дыбысты қызыл түспен боя
Дауыссыз дыбыстарды сары түспен боя
«Құрақ корпе» тақырыбына шағын әңгіме жаз.
«Киіз үй тігіп ойнайық» ойыны
Мал

Қой
Ән

Дәрі
Әр уыққа сөзге тиісті жұрнақты қойып шаңыраққа қада.
«Киіз үй» тақырыбына эссе жаз.
Бұл тапсырмаларды орындап қоймай дәлелді нақты жауап беруі
керек. Кім ? Не? сұрақтарына жауап беретін сөздерді зат есім дейміз.
Қой –шы жұрнақ сөз Мағынасын өзгертеді.
Қой не? Қойшы кім? қой қойшы
Сабақ үрдісінде дидактикалық ойын қолданғанда оқушылар тегіс қамтылуы тиіс. Әр оқушыға, әр жұпқа, әр
топқа үлестірмелі қималар жеткілікті үлестірілген тиімді.
Септік тақырыбында «Жеті күлтелі гүл» ойынын қолданамын. Гүл жапырағына әр септіктің сұрағын жаз.
Жапырақ пен күлтені алмалы етіп жасауға болады.
«Қызыл моншақ» «Көк моншақ» Шашылған моншақтарды тізіп шық. Дауысты дыбыстарды қызыл түспен,
дауыссыз дыбыстарды көк түспен боя. Ойынның мақсаты тапсырмаларды дұрыс орындап, дәлелдерін
ережелерді қайталау арқылы білімдерін бекітіп отыру. Балалар ойынның білім беру мақсатында екенін
байқамайды, көңілі көтеріледі. Өзінің бір нәрсе үйренгенін түсінеді.
******
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БІЛІМ БЕРУ МАЗМҰНЫН ЖАҢАРТУ АЯСЫНДА
ТӨҢКЕРІЛГЕН САБАҚТЫ ҚОЛДАНУ
Жамбыл облысы, Байзақ ауданы, Диқан тірек мектебі (ресурстық орталық)
Қазақ тілі мен әдебиеті пәні мұғалімі Донбаева Шекер Тұрдықұлқызы
Жас ұрпақтың саналы да сапалы білім алуының бірден-бір шарты мұғалімнің жаңашыл болуы. Себебі,
еліміздің болашағы бүгінгі жас ұрпақтың білім деңгейімен өлшенеді. Сондықтан қазіргі таңда сабақты жаңаша
құрып, инновациялық түрлі тәсілдерді меңгеріп, педагогикалық білімін жетілдіріп, оны дер кезінде қабылдап,
өңдеп, нәтижелі пайдалана білу әрбір ұстаздың міндеті болуы керек. А.Байтұрсынов былай деген: «Мұғалім
қандай болса, мектеп те сондай болмақшы.» Демек, мұғалім білімді болса, ол мектептің балалары да білімді
болып шығады. Мұғалім оқушылар үшін қандай да бір пән бойынша білім беретін адам ғана емес, сондай-ақ
олардың оқудағы еңбегін қызықты, тиімді ұйымдастыра алатын, оларға үлгі болатын ерекше тұлға болуы керек.
Қазіргі заман мұғалімнен күнделікті оқушылармен қарым-қатынас барысында әрбір жағдаят үстінде ерекше
білім деңгейін көрсетуді және шығармашыл шешім қабылдай алуын талап етіп отыр. Оны қанағаттандыру үшін
қазіргі заманның мұғалімі жаңашыл, икемді, өзгерісті тез қабылдай алатын,жан-жақты, жаңа педагогикалық
инновациялық технологияларды меңгерген болуы керек. Әр мұғалім өз білімін жетілдіріп, дәстүрлі бір
сарынды сабақтардан гөрі, жаңа талапқа сай инновациялық әдістерді өз сабақтарында күнделікті пайдаланса,
сабақ тартымды да мәнді, қонымды болары сөзсіз.Мұғалімнің айтқанын өзіне қайталаудан гөрі, оқушыларды
іздендіре отырып, ой - пікірін тайсалмай ашық айтуға ұмтылдыру баланың ойлау қабілетін дамытады. Яғни,
заманауи жаңа технологиялар қарыштап дамып жатқан қоғамда мектепте осы әдістерді пайдаланудың
тиімділігі мол. Қазіргі заманауи үлгіде білім беру әдістемесіне ең алдымен жаңаша оқытудың әрбір әдістәсілін сабаққа күнделікті қолдану және АКТ-ны пайдалана отырып жұмыс жүргізу деп білеміз. Оқушылар
топтық жұмыс жасауда ұйымшылдыққа, бірлесе отырып әрбір мәселені талдауға үйренеді. Сабақ барысында
АКТ-ны қолдануда да сауаттылық танытып, интербелсенді тақтамен шебер жұмыс жасай біледі. Бұл дегеніміз
қазіргі білімнің берілу әдістемесінің заман талабына сай өзгеруі деп білеміз. Қазақ тілі мен әдебиеті сабағында
көптеген электрондық ресурстарды: мультимедиялық презентацияны жаңа тақырыптарды өту кезінде,
шығармашылық тапсырмаларды орындау барысында, сергіту сәттерінде пайдаланамын. Презентацияда барлық
мүмкіндіктерді қиыстыруға болады: түрлі тақырыптық суреттер, тестілеулер, бейнекөрініс, аудио жазбалар,
музыкалық сүйемелдеулер және басқа да сілтемелер арқылы көрсетуге болады. Басқа ресурстарға қарағанда
презентацияны «әмбебап ресурс» деп атауға болады. Презентация жасау материалдарды таңдап алуда, оның
құрамын ойластыруда,оларды түрлендіруде мұғалімнен үлкен дайындықты қажет етеді.
Бүгінде ғаламтор желісіне қосылу үшін көп уақытымызды алмайтын жағдайға жеттік. Ғаламтор желісіне
жылдам қосылып, уақытты тиімді қолданып, белсенді жұмыс істеп жүрген жаңашыл мұғалімдеріміздің көп
екені белгілі. Қазіргі таңда оқушы тек білімді тұтынушы емес, білімді өз бетімен оқып, меңгере алатындай жаңа
инновациялық әдістерді қолдануы қажет. Осы қажеттілікті толықтыру мақсатында «Төңкерілген сабақ» әдісін
барлық пәндерде қолдануға болады деп ойлаймын. «Төңкерілген сабақ» дегеніміз не?» Енді бұл сұраққа
жаңашыл ұстаз А.Әлімовтың сөзімен жауап берейін. «Төңкерілген сабақ» дегеніміз не?» деген сұраққа жауап
іздесек, мына жәйтке назар аударайық: әдетте біз аралас сабақта жаңа тақырыптың теориясын сыныпта
талқылаймыз (өзіміз түсіндіреміз, оқулықты оқытамыз, т.б.), ал үйге практикалық тапсырма береміз
(жаттығуларды орындау немесе есептерді шығару, т.б.). Теория – сыныпта, практика – үйде.Ал төңкерілген
сабақта бұл оқу әрекеттері керісінше, «төңкерілген» болады: теория үйге өздігімен қарастырылуға беріліп,
сыныпта практикалық тапсырмаларды орындау ұсынылады. Теория – үйде, практика – сабақта. Қазіргі білім
беру жүйесінде «Төңкерілген сабақ» әдісін қолдану мұғалімге өте тиімді, өйткені қазіргі жаңартылған білім
жүйесінде оқушыларға берілетін тапсырмалар өте көп, бірақ уақытымыз тапшы.Шыны керек, берілген
тапсырмалардың барлығын 40 минут сабақта өз деңгейінде
орындауға уақытымыз жетпей жатады. Осы
тығырықтан шығуға «төңкерілген сабақ» әдісі көмектеседі.
Қазіргі ақпараттық технологиялар дамыған заманда оқушылар ұялы телефон, смартфон, ноутбук,
электронды почта, әлеуметтік желілерді еркін қолданады. Мұғалімдер осы мүмкіндікті пайдаланып,жаңа
өтілетін сабақты алдын-ала үйге береді. Оқушылар үйде мұғалімнің жасаған бейнежазбасы, презентациялары
арқылы, аудио тыңдалымдары арқылы жаңа материалды өз бетімен оқып үйренеді. Кейде оқушылар қажетті
ғаламтор материалдарын да тауып, оқып келеді. Ал сыныпта оқушылар мұғалімнің көмегімен практикалық
тапсырмаларды , жаттығуларды, шығармашылық тапсырмаларды орындайды, Яғни, Блум жүйесі бойынша
үйде – білу, түсіну, сыныпта – білімді қолдану, талдау, жинақтауды көрсету. Мұғалім бұл әдісінде балаларға
теориялық материалдан тұратын бейне материалдарды жасайды.Бұл бейне материалдар мұғалімге бірнеше
жылға жетеді десек те болады. Бұған қоса мұғалім үйге оқушыларға өзінің осы тақырып бойынша оқыған
шағын лекциясын да беріп жібереді. Ол үшін мұғалім камераға не ұялы телефонға 8-10 минуттық өз лекциясын
түсіреді. Жолай ол дәрісінің негізгі ұғымдарын тақтаға жазып немесе слайд көрсете отырып түсіндіреді.
Осыдан соң мұғалім лекциясын оқушыларға What’s App, электрондық пошта, әлеуметтік желілер арқылы
жіберуіне болады. Оқушылар осылайша үйге берілген жаңа тақырыпты игеру барысында бірнеше ресурстарды
(материалдарды, мәтіндерді, бейнежазбаны, слайдтарды) қолданады. Оқушылар үй тапсырмасын бейнежазба,
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слайдтарды көріп, жаңа материалдармен таныс болып, ұғынады. Оқушылар сабаққа келгенде, олар үйден
теориялық материалмен танысып, практикалық тапсырмаларды мұғалімнің көмегімен шешуге дайын болады.
Дәстүрлі сабақта мұғалім теориялық материалды түсіндіруге сабақтың басым бөлігін жұмсап, қалған уақытты
тапсырмаларды орындауға қалдыратын. Ал «Төңкерілген сабақ» әдісін қолдану арқылы мұғалім оқушыларды
өз бетімен жұмыс істеуге дағдыландырумен қатар, әрқашан да оқып-білім алуға ұмтылуға бағыт-бағдар беріп
отырады. Бұл әдіс оқушылардың сабаққа деген қызығушылығын, шығармашылық белсенділігін арттырады.
Қазіргі жаһандану заманында өмір сүріп жатқан жас ұрпақты қарапайым дәстүрлі сабақпен қызықтыра
алмайсың, оларды 10-15 минуттық уақытты алатын мұғалімнің түсіндіру жұмыстары да жалықтырып жібереді.
Қазіргі ақпараттық технология дамыған заманда оқушылар ақпаратты кез келген әлеуметтік желіден, түрлі
ақпарат көздерінен біліп
отыр.«Төңкерілген сабақ» әдісі сабақты өткізудің және білім алушыларды
қызықтырудың басқа жаңашыл қыры немесе бағыты екенін әдісті қолданғаннан кейін көрдім.
Күрделі
материал оқушыларға есте сақтауға қиындық туғызады. Осындай жағдайда мұғалімнің де, баланың да осы
тақырыпқа қосымша уақыт бөлуіне тура келеді. Бейне сабақтың білім алушыға тигізер көмегі – тақырыпты
меңгере алмай қалғандығы жайлы мұғалімге айтып отырмай-ақ өз бетімен жұмыс істеп, өзіне ыңғайлы уақытта
бейне сабақты қосып көре алады. Ал, мұғалім – осы бейне сабақты бір рет қана дайындап қойып, қайта-қайта
түсіндіріп отыруға кететін уақытын үнемдейді. Бір сарынды дәстүрлі сабақтарды өткізе бергеннен, арасында
осындай төңкерілген сабақ әдісін қолдануды ұсынамын. Бұл төңкерілген сабақта да бірлескен жұмыстар
(жұптық, топтық) орындалады. Оқушылар үйден слайд, презентациялар дайындайды.Сабақта оларды
қорғайды, пікірталастар, дөңгелек үстелдер өткізеді, жорға, тест сұрақтарын, ашық сұрақтарды құрастырады,
оларға топтағы басқа оқушылар жауап береді. Әдебиет сабағынан көркем шығармаларды оқып, үйден
бейнефильм, роликтерді дайындайды, ұялы телефонға түсіріп сабақта көрсетеді.
Оқушылардың өз қолымен жасағандарын сыныпқа жариялап, олардың жұмыстары талқыланып, талданып,
оларға кері байланыс берілгеннен кейін оқушылардың рефлексиясы ұйымдастырылып, олар алдымен топ
ішінде, содан кейін сыныппен жасағандарының, түсінгендерінің, білгендерінің, ұсынғандарының ішінен ненің
және неліктен жақсы болғанын , ал нені және қалай жақсарту керектігін талқылайды, сабақ мақсатына жеткенжетпегендерін талдап-тұжырымдап, қорытындылайды.
Қажет болған жағдайда мұғалім оқушылардың топ жұмысына қосқан жеке үлесін анықтау үшін немесе әр
оқушының тақырыпты игеру деңгейін нақтылау және бағалау мақсатында мынандай жеке жазу жұмыстарының
бірін орындауды ұсынуына болады: эссе, хат жазу, өлең, жаттығуды орындау, басқа да шығармашылық
жұмыстар т.б.
Қорыта айтқанда, төңкерілген сабақ – баланың функционалды сауаттылығын қалыптастыруға бағытталады.
Оқушы өзінің мектеп қабырғасында алған білімін болашақ өмірінің қажетіне жаратып, пайдаға асыра білуі
керек. Бұл— қазіргі жаңаша оқытудың мақсаты және жеке тұлғаның жан-жақты дамуына әкелетін бірден-бір
жол болып табылады.
********
ШҚО. Ұлан ауданы. Айыртау ауылы. «Гагарин атындағы орта мектеп» КММ.
Биология пәні мұғалімі Шкибаева Майра Кабеновна
Мектеп
Күні
Мұғалімнің аты-жөні:
Сынып 9а
Ұзақ мерзімді
жоспардың тарауы:
Сабақтың тақырыбы:

Осы сабақта қол
жеткізілетін оқу
мақсаттары
Сабақ мақсаты

Бағалау критерийі

«Гагарин атындағы орта мектеп» КММ
Шкибаева Майра Кабеновна
Барлығы - 18 Қатысқандар – Қатыспағандар –
Жасушалық биология
Жасушалардың сызықтық ұлғаюын есептеу. Ұлғаю, актуальды өлшемі және
суреттің нақты өлшемі. Өлшем бірліктерін СИ жүйесіне аудару (сантиметрмиллиметр-микрометр-нанометр)
Модельдеу «Микрофотографияларды пайдаланып жасушаның сызықтық
ұлғаюын есептеу».
9.4.2.2 микрофотографияны қолданып, жасушалардың сызықтық ұлғаюын
есептеу
Барлық оқушылар: микрофотографияны қолданып, жасушалардың сызықтық
ұлғаюын есептейді
Оқушылардың басым бөлігі: микрофотографияны қолданып, жасушалардың
сызықтық ұлғаюын есептейді, өлшем бірліктерін СИ жүйесіне аударады
Кейбір оқушылар: микрофотографияны қолданып, жасушалардың сызықтық
ұлғаюын есептеп,жасушаның нақты ұзындығын пайдаланып, органоид қанша есе
ұлғайғанын есептейді.
Микрофотографияны пайдалана отырып, жасушалардың сызықтық ұлғаюын
есептейді.
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Тілдік мақсаттар

Оқушылар ... істей алады.
Мәтінді оқи отырып, жасушаның сызықтық өлшем бірліктеріне анықтама береді
(оқылым)
Өлшем бірліктерін пайдалана отырып,нысанның сызықтық ұлғаюын есептейді
(жазылым),(айтылым)
Видеороликті көре отырып, тақырыпты сипаттап айтады(тыңдалым),(айтылым)
Пәнге қатысты сөздер мен сөз тіркестері
Микрофотография, нысанды сызықтық ұлғайту, микрометр.
Сыныптағы диалог/жазылым үшін пайдалы тілдік бірліктер
Өлшем бірлігін СИ жүйесіне ауыстыру ....................... қолданылады.
Микроскопиялық нысандар үшін ....................... қолданады.
Сызықтық өлшемдерді өлшеу үшін .....................және .......... қолданылады.
Нысанның сызықтық ұлғаюы - ............. қатынасы арқылы өлшенеді.
Талқылауға арналған тармақтар:
Жасушалардың сызықтық ұлғаюын есептей білуім керек, өйткені ....
Сіз неліктен ... екенін айта аласыз ба?
Жасуша органоидтарының өлшем бірліктерін СИ жүйесінің өлшем бірліктеріне
ауыстыра білу керек, себебі ... .
Жазылым бойынша ұсыныстар:
«Микрофотографияларды пайдаланып жасушаның сызықтық ұлғаюын есептей
білудің маңызы мынада... .

Құндылықтарға баулу

Пәнаралық байланыс
Алдыңғы білім

Сабақтың
жоспарланған кезеңдері
Сабақтың басы
2 минут

5 минут

Сабақтың ортасы
20 минут

«Мәңгілік ел» жалпы ұлттық идеясының 2- құндылығы. «Қоғамымыздағы
ұлттық бірлік, бейбітшілік пен келісім». Осы құндылықты сабағыма негіз ретінде
ала отырып, оқушылар бойына патриотизм мен азаматтық жауапкершілікке
тәрбиелеу.
Физика. 7.1.2.1. физикалық шамаларды олардың СИ жүйесіндегі өлшем
бірліктерімен сәйкестендіру.
7.4.2.2 жануарлар және өсімдіктер жасушаларын ажырата алады:
8.4.2.2 прокариот және эукариот жасушаларының құрылысын салыстыра алады.
9.4.2.1 өсімдік және жануар жасушаларының негізгі бөліктерінің құрылысы мен
қызметін түсіндіру
Сабақтың барысы
Сабақтағы жоспарланған жаттығу түрлері
Ресурстар
Ұйымдастыру.
Сәлемдесу. Оқушыларды түгендеу
Жағымды психологиялық ахуал тудыру.
Әдіс–тәсіл: «Жүректен - жүрекке»
Шағын топтарға топтастыру.
Әдіс–тәсіл: «Мозайка»
Үй тапсырмасын тексеру.
Тапсырма 1.
Конвертегі сұрақтарға жауап беріңіздер.
Қолданылатын әдіс-тәсіл:«Конверттегі сұрақ»
ҚБ: Бірін-бірі бағалау, «+,- »
Тапсырма 2.
Бейнефильмді көру арқылы сабақтың тақырыбы
мен мақсатын анықтаңыз.
Дескриптор:
- бейнефильм көреді
- сабақтың тақырыбын анықтайды
- сабақтың мақсатын анықтайды
Қолданылатын әдіс-тәсіл:«Миға шабуыл»
ҚБ: Бірін-бірі бағалау,«+,-»
Тапсырма 3.
Оқулықтағы «Жасушалардың сызықтық ұлғаюын
есептеу. Өлшем бірліктерін СИ жүйесіне аудару» тақырыбын оқып, жасушаның сызықтық өлшем
бірліктерін анықтаңыз, түртіп отырыңыз.
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Қима қағаздар
«Өлшемдер бірлігі»
Интербелсенді тақта
Bilimland.kz
Қосымша 1

https://youtu.be/cRmY4rm
ejb8,

«Мектеп» баспасы
9 сынып биология
оқулығы,

8 минут

Сабақтың соңы
5 минут

Қосымша ақпарат

Дескриптор:
-Мәтінді түсініп оқиды;
-Мәтіннен жасушаның сызықтық өлшем
бірліктерін табады;
-Жасушаның сызықтық өлшем бірліктерінің әріптік
белгіленуін көрсетеді;
-Жасушаның сызықтық өлшем бірліктерінің
метрлік үлесін көрсетеді
Қолданылатын әдіс-тәсіл:«Insert әдісі»
ҚБ: «+»,«-» әдісі, «Өзін-өзі бағалау»
Тапсырма 4
Оқулықтың 14 бетіндегі 6 сурет «Микрометр»
пайдалана отырып, нысанның алгоритимдік
есептеу жолын талқылаңыз.
Дескриптор: -Оқулықтағы суретпен танысады;
-Суреттен сызықтық өлшем бірліктерін табады;
-Өлшем бірліктерін пайдалана отырып,нысанның
сызықтық ұлғаюын есептейді.
Әдіс-тәсіл: «Ойлан,жұптас,талқыла»
Қалыптастырушы бағалау: «Табыс баспалдағы»,
топтық бағалау.
Тапсырма 5 Модельдеу
Тақырыбы: «Микрофотографияларды пайдаланып
жасушаның сызықтық ұлғаюын есептеңіз».
Дескриптор:

Микрофотографияларды пайдаланып
жасушаның сызықтық ұлғаюын есептейді;

Хлоропластың нақты ұзындығын
пайдаланып, органоид қанша есе ұлғайғанын
есептейді.
Әдіс-тәсіл:«Температураны өлшеу» әдісі
Қб: «Активатор 3-2-1»
3 нәрсені білдім
2 нәрсені түсіндім
1 нәрсені қолдана аламын
Тапсырма 6
Әдіс-тәсіл: «Сұрақ ілмегі»
1. Барлық жасушалардың көлемдері бірдей ме?
2. Микроскопиялық нысандардың сызықтық
өлшемдерін өлшеу үшін қандай өлшемдерді
қолданады?
3.Нысанның сызықтық ұлғаюын қалай есептейді?
4. Микроскопиялық нысандар үшін қандай өлшем
бірліктерін қолданады?
Қб:« Табыс баспалдағы »
Кері байланыс: «Сөйлемді аяқтау»
Бүгін мен --------білдім
Маған ------қызық болды
Маған ----- қиын болды
Мен ......... түсіндім
Енді мен ..... жасай аламын
Үйге тапсырма. Цитологияның дамуындағы
микрофотографиялардың қалыптасуы мен олардың
маңызы туралы хабарлама даярлау
https://youtu.be/cRmY4rmejb8

Саралау – сіз қандай тәсілмен көбірек қолдау көрсетпексіз?
Сіз басқаларға қарағанда қабілетті оқушыларға қандай тапсырмалар
бересіз?
Саралау сабақтың әр кезеңінде жүргізіліп отырды. Барлық кезеңдерде
оқушылардың қажеттіліктеріне қарай саралаудың бағалауы үнемі
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Қосымша 2

Оқулық , сурет
Қосымша 3

Жасушаның
суреті
Интербелсенді тақта
Оқулық
Қосымша 4

Интербелсенді тақта
Қосымша 5

Бағалау – сіз оқушылардың
материалды игеру деңгейін
қалай тексеруді жоспарлап
отырысыз?
Сабақ барысында бірнеше

жүргізілді. Үй тапсырмасын сұрау барысында оқушыларды ойландыруда қалыптастырушы бағалау
«Конверттегі сұрақтар» әдісін қолданып, топпен саралау жүргізілді.
қолданылды.
Бейнефильм көрсетіліп, «Миға шабуыл» әдісін қолданып, «Неге? Не
Бірін-бірі бағалау, «+,- »-бұл
себепті? Не үшін?» сұрақтары беріліп, жаңа тақырыптың мазмұны мен
бағалау арқылы, оқушылар
мақсатын анықтайды.Аудиал, визуал оқушылар үшін сараланды.
жылдам әрі дұрыс жауап беруін,
Мәтінмен жұмыс жасай отырып «Insert» әдісі арқылы керекті ақпаратты
топпен тексеруін қамтыды.
жазып отырады. «Ойлан,жұптас,талқыла» әдісін қолданып тапсырманы
«Өзін-өзі бағалау»
топта талқылайды. Сұрақтарды жіктеп, микрофотографиялық суреттер
тапсырманы түсінгені туралы
арқылы жасушаның сызықтық ұлғаюы формула бойынша түсіндіріліп
ойланады. «Табыс баспалдағы»
сараланды. «Температураны өлшеу» әдісі оқушылар тапсырманы
бағалауда оқушының
қаншалықты дұрыс орындап жатқанын анықтау үшін қолданылды.
тақырыпты қаншалықты
Модельдеу кезінде алған түсініктерін пайдаланып, топтар бойынша
түсінгендігі бағаланады.
тексеріліп сараланды. Қабілеті жоғары оқушылар тапсырманы тез
«Активатор 3-2-1»
орындап орта деңгейдегі оқушыларға көмек береді. Сабақты бекіту кезінде бағалауы
«Сұрақ ілмегі» әдісімен саралау жүргізілді.Интербелсенді тақта арқылы
3 нәрсені білдім
қажетті суреттер, слайдтар көрсетілді.
2 нәрсені түсіндім
Сабақ бойынша рефлексия
1 нәрсені қолдана аламын
Сабақ мақсаттары немесе оқу мақсаттары шынайы, қолжетімді
бағалауы модельдеу кезінде
болды ма? Барлық оқушылар оқу мақсатына қол жеткізді ме? Егер
жүргізілді.
оқушылар оқу мақсатына жетпеген болса, неліктен деп ойлайсыз?
Бағалау кpитepийлеріне
Сабақта саралау дұрыс жүргізілді ме? Сабақ кезеңдерінде уақытты
сәйкес дескрипторлар
тиімді пайдаландыңыз ба? Сабақ жоспарларынан ауытқулар болды
құрылды.
ма және неліктен?
Жалпы бағалау
Сабақта ең жақсы өткен екі нәрсе (оқу мен оқытуға қатысты)
1.
2.
Сабақтың бұдан да жақсы өтуіне не оң ықпал етер еді(оқытуды да оқуға қатысты)
1.
2.
Сабақ барысында мен сынып н емесе жекеленген оқушылар туралы менің келесі сабағымды жетілдіруге
көмектесетін не білдім?
«МЕКТЕП ПЕН АТА-АНАНЫҢ БАЛА ТӘРБИЕСІНДЕГІ ЫНТЫМАҚТАСТЫҒЫ»
Түркістан облысы Келес ауданы №43 «Болашақ» жалпы білім беретін мектеп
Худайбергенова Гулзада Назаркуловна
Балаларды саналы, сергек етіп тәрбиелеу – отбасы мен қоғамдық тәрбие орындарының бірден-бір парызы,
асыл мұраты. Отбасы - адамзат бесігін тербеткен ұя болса, сол отбасындағы баланың бас ұстазы - ата-ана.
«Балапан ұяда нені көрсе , ұшқанда соны іледі» - демекші, бала әкеден ақыл, анадан мейірім алады. Берекебірлігі мол үлгілі отбасында тәрбиеленген баланың таным жүйесі мейлінше ауқымды, болашақ өркениетке
қосар үлесі бар. Тәрбиенің бастауы болған отбасы мүшелері тәрбие мен оқу жоспарын іске асыруда мектептің
ең басты одақтасы бола алады. Мектеп пен отбасы мүшелері өзара бірлесіп жұмыс істегенде ғана
ынтымақтастықпен қарым-қатынас болып, арада түсіністік пен үйлесімділік орнамақ. Себебі, баланың өмір
сүруге құштарлығының оянуы тәлім-тәрбиедегі бір жүйелілікпен, өзін қоршаған ортамен, бірге оқыған құрбыдостарымен, олардың күнделікті іс-әрекетімен, сөйлеген сөзі, жүріп-тұруы тағы басқа қасиеттерімен тығыз
байланысты. Орынды тәрбие арқылы адам баласының тағдыры шешіледі, оның білімді тұлға болып
қалыптасатынын, елдің берік тірегі болатынын көрсетеді. Ұрпақ тәрбиесіне қай кезеңде, қай елде болмасын
үлкен мән берілген. Ұлы педагог В.А.Сухомлинский: «Тек ата-аналармен бірге жалпы күш-жігерді біріктіру
арқылы ғана мұғалімдер балаларға үлкен адамдық бақыт беруі мүмкін» деген ұтымды ой айтқан. Ұлтымыздың
ұлағатты дәстүрлерін кеңінен пайдаланып, тәрбие ісіне арқау ету де өз пайдасын тигізеді.
Отбасы – белгілі-бір дәстүрлерді, адамшылық бейнені, идеялды, жақсы сөз, ұнамды мінез, ыстық ықылас,
қуаныш, ашық әңгімелесу арқылы да баланың көңілін тауып, ішкі сырын ашуға болады. Дегенмен, жұмыс
барысында көптеген ата-аналардың бала тәрбиесіне деген көзқарастарынан елеулі қателіктерді байқап жүрміз.
Кейбір отбасылар баланы киім-кешекпен, тамақпен қамтамасыз етуді ғана өз міндеттеріне алып, тәрбие мен
білім беру ісін мектеп мойнына жүктейді. Енді біреулері баласын орынсыз сөгіп, көңіліне қаяу түсіріп жатса,
бірі «адам болар бала өздігінен оқып үйренеді» дегенді алға тартады. Мұндай теріс түсініктер баланың
келешегіне зиян келтіреді. Ал, орынсыз балағаттап, баланың абыройына нұқсан келтіру ата-ананың бала
алдындағы, қоғам алдындағы беделін төмендетеді. Бүгінгі таңдағы бала тәрбиесіндегі кездесетін мұндай
олқылықтардың алдын алу үшін ата-ана, мектеп, қоғамдық ұйымдар қай кезде де бірлесе отырып жұмыс
жасауы керек.
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Адамның адамшылдығы жақсы ата-ана мен білікті тәрбиешіден. Тәрбиенің таразы секілді екенін ескерсек,
екі басының тең түсуіне көп көңіл бөлген абзал. Тәрбие ісіндегі ең басты жауапкершілік өздерінде екендігін
ұмытып, баласының мінез-құлқы үшін қоғамға кінә артатын ата-аналардың кездесіп жататыны өкінішті-ақ.
Бүгінгі кейбір жастарымыздың бойындағы келеңсіз қасиеттер мен жағымсыз мінез-құлықтардың
қалыптасуына осындай жауапсыз ата-аналардың кемшілігі де өз әсерін тигізбей қоймайды дер едім. Жас
ұрпақты тәрбиелеу жүйесі жаңа заман талабына сай қоғамдық өмірде болып жатқан ұлы өзгерістерге
байланысты. Оған қойылар талап жан-жақты жетілген адамды тәрбиелеу. Ойлы ұрпақ тәрбиелегіміз келсе, атаана, мектеп пен бала ынтымақтастықта отырып, білім ордасындағы тәрбие отбасында жалғасын табатындай
етіп ұштастыра білгеніміз жөн. Қазақ зиялыларының бірі М.Жұмабаевтың: «Тәрбиедегі мақсат баланы
тәрбиешінің дәл өзіндей етіп шығару емес, келешек өз заманына лайық қылып шығару» деп айтуы бала
тәрбиесіндегі ата-ана, мектеп, қоғам алдында үлкен жауапкершіліктің тұрғандығын дәлелдейді. Әрине, отбасы
өзінің дербес әрекеті арқылы тәрбие саласында ауқымды мәселелерді шешуде әлсіздік танытады .Ол үшін
отбасы мен мектептің өзара ынтымақтастығын нығайту өте маңызды. Ал, тәрбие қоғамдық құбылыс
болғандықтан, оны қоғам талаптарынан тыс ұйымдастыру мүмкін емес. Бұл тұста үштік одақ: мектеп, отбасы
және қоғамдық мекемелер жұмысындағы өзара сабақтастық және ынтымақтастық өз үйлесімін табуы тиіс. Атаана балаға сөзден гөрі іс, күнделікті жақсы әдет-ғұрып өнегесі күшті әсер ететінін ескеру керек. Айтқан
ақылыңыз қаншалықты дұрыс болғанымен, өз өнегеңіз, әдет-қылығыңыз керісінше болып жатса, жалаң
ақылдан еш нәрсе шықпайды.
Ата-аналар үйымының рөлін көтеру кез келген мектеп үшін оңай емес. Көп жағдайда бұл мәселе атааналардың жұмыспен қамтылуына байланысты уақыттарының жетіспеушілігі сияқты объективті
себептерлермен түсіндіріледі. Дегенмен, оның себептерін тек ата-аналар ортасынан іздеу дұрыс емес.
Бастамашылық мектеп жағынан бәрібір басым болу керек. Өйткені, мектеп – қоғамның, отбасының және өзінің
өзара тәрбиелік іс – қимылың үйлестіруші қоғамдық институт. Өзара іс-әрекеттің мақсаты мен міндеттерін
мектеп жалғыз өзі, тиісті мәселеге тек өзінің ұстанымына сүйенген түрде анықтаса, ал ата-аналар оларды іске
асыру сатысында ғана қамтылса, нәтиже төмен болады. Мектеп ата-аналар қауымы үшін әрқашан ашық болып,
өзара ынтымастық пен серіктестік жүйесін жетілдіруге бағытталып, олардың кез келген бастамасын көтермелеп
отыруы қажет. «Тәрбиелілік – адам етеді, тәрбиесіздік – надан етеді» деген халық тағылымы бар. Тәрбиенің
сан-саналы қырлары бар десек, ата-ана өз ұрпағының жан-жақты болып өсуіне ықпал ете білуі қажет. Бала
мектепке келгенге дейін ақыл-есі кіріп, үлкен-кішімен қарым-қатынас жасау, өзара сыйласудың әліппесін
отбасынан алып келеді. Кей жағдайда ата-ана баласының: «Тамағы тоқ, киімі бүтін болса болды, басқа тәрбиені
ертең мектеп үйретеді» деп барлығын мектепке, ұстаздарға ысыра салады, сол себепті де кейбір оқушылар
күнделікті өмірдегі қарапайым тәртіпті білмей, мұғалімге қиындық келтіреді. Мектеп мұндай жағдайда тек
баланы ғана оқытып қоймай, ата-ананың педагогикалық мәдениетін арттыру бағытында жүйелі жұмыс
жүргізгенде ғана, тәрбие өзінің оң нәтижесін беретіні сөзсіз.
Ата-ананың бүкіл үміті - баласы болса, сол баланың әрбір қуанышты сәті - ата- ана қуанышы. Қазіргі кезде,
күн сайын өзгеріске толы мына өмірде балаға дұрыс тәрбие беруде бірлік болмаса, бала сәл нәрсеге еліктеп,
ілесіп кетуі мүмкін. Әсіресе бала түрлі жат-әдет, діни ағымдарға ілесіп кетпеуі үшін де тәрбиені босаңсытуға
болмайды. Дегенмен, бүгінгі отбасыларындағы ата-аналардың бала тәрбиесін заман талабына сай
ұйымдастырудағы қабілеттері мен мүмкіндіктері бірдей болмай отыр. Ол үшін отбасы мен мектептің өзара
ынтымақтастығын нығайту өте маңызды. Ата-ана мен ұстаздың біріге жұмыс істеуі ең алдымен балаға пайдалы.
Екі жақтың қамқорлығын сезінген бала өз тарапынан да жауапкершілік көрсетіп, үлгілі тәрбие мен мектептегі
тәрбие бірін-бірі толықтырып, жетілдіріп отырса ғана нәтижеге жетпек.
Бір елдің болашағын көргің келсе, сол елдің қазіргі жастарына қара - деген екен бір ғұлама. Қазіргі ұрпақ
еліміздің жарқын болашағы, жанашыры және иесі. Осы тұрғыдан алып қарағанда, қазақ елінің болашағы үшін
бүгіннен бастап бар күш - жігерімізді салып, аянбай еңбек етсек нәтижелі іске де қол жеткізіп қалармыз.
Жеткізіп жатқан жемісті жетістіктеріміз де жоқ емес. Мектеп - кеме, білім - теңіз демекші, бала бар жақсылық
пен игілікті, тәрбие мен білімді мектептен алады. Дегенмен бар салмақ мектепте десек артық айтқан болар едік.
Бала тәрбиесі мен білім беру ісінде отбасы мен қоғамның қосар үлесі ұшан - теңіз. Отан - отбасынан басталады
деген жақсы сөз бар халқымызда. Отбасы мүшелерінің балаға әсері дұрыс болуы керек. Жақын жанашырлары
әрдайым балаға тек түзу жол көрсетіп отырса, әсіресе тәрбие беру жолында халықтық педагогиканы
пайдаланса, оның берер көмегі мол деуге болар еді.Адамға ең бірінші білім емес, тәрбие берілуі керек,
тәрбиесіз берілген білім - адамзаттың қас жауы, ол келешекте оның барлық өміріне апат әкеледі, - деген ӘлФараби бабамыз. Ал тәрбиені балаға беретін отбасы, мектеп және қоғам. Осы үшеуі бірлесе жұмыс істегенде
ғана өнімді де өнегелі ұрпақ шығатыны белгілі. Неміс халқында бала тәрбиелеуде екі ерекшелік бар, біріншісі:
баласымен тең кісідей сөйлеседі, сөйлесе отырып, мүмкіндігін байқайды, осал жерін байқатпай көтеріп
отырады, екіншісі: баласын ең негізгі нәрсеге, сөйлеп тұрған адамның мінезіне, дауыс екпініне, қысқасы, биязы
-оспадарлығына қарамастан тыңдай білуге үйретеді. Себебі тыңдай білмейтін адамның айтар ойы да аз болады.
Әр халықтың осы секілді өзіндік жақсы ерекшеліктері болады. Неге сондай тиімді әдіс-тәсілдерін
пайдаланбасқа. Біздің халқымыздың да тәрбиеге тұнып тұрған алуан түрлі үлгі-өнегесі жетерлік. Баланы
тәрбиелеу үшін тәрбиешінің өзі тәрбиелі болуы керек десек, ата-аналар мен мектеп ұстаздары және балаға әсер
етуші жан-жағындағы қоғам мүшелерінің өздері де толыққанды саналы болуы әбден маңызды.Атадан балаға
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қанмен тараған ақылдылық, байсалды мінезді тәжірибе мен білім толықтырса, төңірегіне нұр шашып тұратын
азаматтар солардан шығады. Сондықтан оқу, үйрену, тыңдау, іздену, талаптану әрбір өзін құрметтейтін адамның
басты бағыты болуы керек.
Игілікті болашақ жолында өзара ынтымақтаса жұмыс жүргізіп жатқан отбасы мен мектептер аз емес. Соның
бірі ретінде өзім қызмет атқарып жүрген мектеп туралы бірер сөз айтқым келеді. Бұл мектеп өзінің мақсат
қойғыштығы мен жүйелі жұмыс жүргізе білудегі асқан шеберлігін осы ұжымның өсіп - өркендеуіне
пайдаланып, білім нәрімен сусындап жатқан әрбір баланың өмірін жақсы жағынан өзгерту жолында зор
жауапкершілікті сезіне жұмыс жүргізеді. Ексең орасың – дейді халық даналығы. Жемісті білім алуы үшін оларға
жан-жақты қадағалау жүргізіледі. Сабақтан кешікпеуі мен сабақты босатпауы басты назарда ұсталады.
Күнделікті жүргізілген бақылау оқушылардың назары мен бар зейінін түбегейлі сабаққа ғана аударуына негіз
болды. Мұғалімдер де жұмысын тоқтаусыз, үнемі ізденіс жүргізіп отырады.Егер адамдар ертеңгі күніне
сенбесе, бәрі де құлдырайды. Америка ештеңе де істемейді. Істеп жатқандар американдықтар деген сөз бар.
Ұйым ештеңе істемейді, істейтіндер ұйымдағы әрбір қызметкердің өзі және оларды үйіріп басқара білетін
басшы. Мектебімізде ата-ана, оқушы-мұғалім арасындағы байланысты нығайту жеке тұлғаны қалыптастыру
және сапалы оқыту мен саналы тәрбие беру мәселесі алдыңғы орында. Мектеп – отбасы – қоғам арасындағы
ынтымақтастықты нығайту, серіктестікті қалыптастыру, қауымдағы ата-аналармен бірлескен жұмысты көрсету
мақсатында мектебімізде жүйелі де, маңызды жұмыстар атқарылуда. Соның бірі - «Бала тәрбиесіндегі жазалау
мен мадақтау», «Мен және менің отбасым», «Ұрпақ тәрбиесі баршаға ортақ» тақырыптарында тренинг сабақтар
мен семинарлар, түрлі тәрбиелік іс-шаралар атап айтар болсақ әжелер арасында «Ал, кәнеки әжелер», аналар
мен қыздар арасында «Шешеге қарап, қыз өсер», әкелер мен ұлдар арасында «Әкеге қарап ұл өсер»
тақырыптарында сайыстар ұйымдастырылып отырады. Ата-аналар жиналыстарында «Бала тәрбиесі», «Атаананың бала тәрбиесіндегі рөлі», «Отбасындағы ұл мен қыздың қарым-қатынасы», «Бала тәрбиесі- баршаға
ортақ» атты баяндамалар және «Біз қандай ата-анамыз?», «Балаңыздың 1-сыныпқа дайындығы қалай?», «Сіздің
өміріңізде бала қандай орынға ие», «Сіз балыңызды білесіз бе?», «Сіз және сіздің балаларыңыз» атты тест,
сауалнамалар жүргізіліп отырады. «Әжелер алқасы» мен «Әкелер алқасының» құрамы құрылып, жұмыс
жүргізуде. Егерде мектебімізде қандайда бір ата-аналар арасында түсініспеушіліктер туындап жатса біздер ең
алдымен осы әжелер мен әкелер құрамының мүшелері көмекке келеді.
Қай кезде болмасын отбасы мен мектептен өз дәрежесінде жақсы білім, өнегелі тәрбие алған бала қоғам үшін
қажетті де маңызды тұлға екендігін естерінен шығармауымыз керек. Сөз соңында айтпағым, отбасы болсын,
мектеп, қоғам болсын қай -қайсысы да өз міндеттерін дұрыс түсініп, бірлесе, жұмыла жұмыс жасаса оң нәтиже
беретіні айдан – анық. Ең бастысы, бәрі де өзіміздің еліміздің бедерлі болашағы мен келелі келешегі үшін
екендігін ұмытпасақ болғаны. В.А.Сухомлинский өзінің «Ата-ана педагогикасы» деген еңбегінде былай дейді:
«Қоғамдық тәрбие отбасынан басталады». Әсерлеп айтқанда, әуелі отбасында тамыры бітеді де, бұталары да,
гүлдері де, жемісі де содан шығады. Ендеше: “Тәрбиенің негізгі тірегі - ата-ана мен ұстазы екенің ескере
отырып, осы бағытта бірігіп жұмыстанайық, ағайын!” дегім келеді.
******
Түркістан облысы Келес ауданы №41 Қ.Сәтбаев атындағы жалпы білім
беретін мектептің ағылшын тілі пән мұғалімі Кадыркулова Набира Торехановна
7.3B Entertainment and Media Term 3
Unit 2
Date:____

School:

Grade 7 __

Number present:

Theme of the lesson:

Focusing on TV programmes and films.

Teacher’sname:
Number absent:

Learning objectives.

7.R3 understand the detail of an argument on a growing range of familiar general and
curricular topics, including some extended texts
7. S3. Give an opinion at discourse level on a growing range of general and curricular
topics.
7. L3.understand with some support most of the detail of an argument in extended talk
on a limited range of general and curricular topics.

Lesson objectives

All learners will be able to:
 Speak abou t the favourite films using the topic vocabulary.
 Read and do the preparation task (mark sentences as True or False or write words in
correct group);
Most learners will be able to:
 Understand information about the films paying attention to the specific details with
minimal support.
 Speaking about favourite films and TV programmes using the topic vocabulary
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with support.
Some learners will be able to:
- Understand information about the films paying attention to the specific details without
support.
Speak about the favorite films using the topical vocabulary without support.

Level of thinking.

To read and talk about TV programmes and film genres. Documentary,
Thriller,Comedy,Soap opera ,Game, Quiz- show, show,Fantastic,Since fiction,Cartoon,
Drama, melodrama, horror film.
Useful classroom language: Very good! Excellent! You are right!
Discussion points:
What is your favourite TV programme?
Who is your favourite actor or actress?
Writing prompts: pictures, smiles, cards.
Understanding, Comprehension.

Value links

Responsibility, Global Citizenship.

Crosscurricular links

Art

Previous learning

Reading for pleasure

Language objective:

Assessment criteria:

Main
Starts.

3min

10 min.
Middle.

p art

-recognize factual details in a given argument related to the curricular topics including
text.
-Provide a point of view in connected discourse.
- recognize general basic questions without support.
Organization moment:
Greeting!
Group-division
Divide learners into groups. Learners should take the cards with the names of the film genres and
their definition of the genre the definition of the genre the names of the films from a
group(genre,definition,films)
The main part of the lesson.
To guess the topic showing the picture.
To open the theme with the pictures.
What are your favourite films and TV-programmes?
How do you think what about todays new theme?
Vocabulary :
Repeat after me!
Documentary- деректі филъм
Thriller- триллер
Comedy- комедия
Soap opera - опера
Game show- ойын шоу
Fantastic - ғажайып
Since fiction- ғылыми фантастика
Cartoon- мултъфилм
Drama- драма
Horror-қорқынышты филъм
News-жаңалықтар.
Weather forecast- ауа райы болжамы.
Strategy 1.
Brainstorming. (Whole group)
T: Pupils associate words to the types of media and film genres
Feed back- finger.
Strategy 2.“Just a minute”
Listening and speaking (individually)
Task: listen to three people talking about the films.
Listen to three people talking about the films they like. Which types of film does each: like/ not
like? Why?
Jane: likes comedy. They make her relax and laugh. She does not like fantasies because thinks they
are not realistic.
Steve; Likes since fiction films because he likes the special effects. He does not like dramas
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because he thinks they are to slow.
Susan: Likes computer-animated films because she thinks they are funny and clever. She does not
like science-fiction films and westerns because she thinks they are boring.
Feed back: smiles
Read the text. (whole group)
Task:
Tell your opinions about these films and genres.
Name the words according according to our theme “TV-programmes and film genres”
Mark 7 sentences true or false T,F or DS(does not say)
1.
WALL-E was directed by Andrew Stanton. (T)
2.
WALL-E lives on Earth. (T)
3.
WALL-E is very clever. ...(DS)...
4.
Terminator Genisys takes place at several different times. ...(T)
5.
The X-Men can travel through time .(T)....
6.
Terminator Genisys about robots and fighting people. .....(DS)
7.
Apocalypse is a friend of the X-Men. ..(F)....
Discriptor:
-Name the words according to the theme
-Mark the sentences from the text. T or F.
- Tell opinions about these films
5 min.
 Reflection answer the questions.
What have you learnt today?
Could you write the structure of a film?
What was the most difficult during writing task?Do you have any questions on the theme “TV
End.
programmes and films”?
Then teacher gives some comments for better achievements.
1. Home task
Read different film or TV programmes in the internet and prepare for the unit “Entertainment and
Media”.
Additionalinformation
Differentiation – how do you plan to give
more support? How do you plan to
challenge the more able learners?
All learners read the text and answer true or
false.
More learners to find new words in this
theme.
Some learners speak about types of film
genres.

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

Cross curricular.
Art.

Brainstorming strategy: learners
associate words to the types of media
and film. Finger.
“Just a minute”Teacher assess with smile.
Differentiation task:
Teacher assess to learners Descriptor.

Lesson is connected
with Art.

Summary evaluation
What two things went really well (consider both teaching and learning)?
1: Brainstorming was activity and the learners’ activity and motivation.
2: For the whole-class activity it is better to start describing some older films or classic ones
What two things would have improved the lesson (consider both teaching and learning)?
1:strategy “just a minute”
2 :Reading .
What have I learned from the lesson about this class or individuals that will inform my next lesson?
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Солтүстік Қазақстан облысы Ақжар ауданы № 2 Ленинград орта мектебі
қазақ тілі мен әдебиеті пәні мұғалімі Онгарбай Жулдыз
Қысқа мерзімді жоспар
Пән: қазақ тілі
Ұзақ мерзімді жоспар бөлімі: Астана – мәдениет пен өнер ордасы
Сынып: 6

Қатысқан оқушылар саны:

Сабақтың тақырыбы
Осы сабақта қол
жеткізілетін оқу
мақсаттары (оқу
бағдарламасына сілтеме)
Сабақтың мақсаттары

«Хан шатыр» ойын-сауық орталығы
6.2.6.1 - оқылым стратегияларын қолдану:
комментарий жасау, іріктеп оқу, рөлге бөліп оқу.
6.3.6.1 - мәтіндегі орфографиялық және пунктуациялық қателерді сөздіктерге,
емле ережелеріне сүйеніп, түзету, редакциялау;
Барлық оқушылар орындай алады: мәтінді оқиды комментарий жасайды,
іріктеп оқиды.
Мәтіндегі орфографиялық және пунктуациялық қателерді емле ережелеріне
сүйеніп, түзетеді, редакциялайды;
Оқушылардың көпшілігі орындай алады: комментарий жасайды, мәтіннен
қажет ақпаратты іріктей алады;
Кейбір оқушылар орындай алады: түйінді ой айта алады;
- мәтіннен қажет ақпаратты іріктей алады;
- мәтінді оқуда комментарий жасап түйінді ой айта алады;
- емле ережелеріне сүйеніп мәтіндегі орфографиялық қателерді түзете алады,
редакциялайды.
Пәнге тән лексика мен терминология:
әйгілі сәулетші, Астана келбетіне айшықты көрініс беру, экоғимараттарының
тізіміне ену, киіз үй пішіндес
Диалог пен жазу үшін пайдалы сөздер мен тіркестер:
Мен мынадай дәлелдер келтіремін...
Оның себебін... деп түсіндіремін.
Біздің пікірімізше....
Олай ойлауға ... себептер бар.
оқушыларды топтық, жұптық жұмыстар кезінде бір-біріне деген құрмет
көрсете білуге тәрбиелеу.
география (пәндік терминдер)

Бағалау критерийі

Тілдік мақсаттар

Құндылықтарды игерту
Пәнаралық байланыс
Бастапқы білім
Сабақтың
жоспарланған
кезеңдері
Сабақтың басы
0-5

Сабақтың ортасы
5 минут

Қатыспағандар:

Бейбітшілік пен келісім сарайы
Жоспар
Жоспар бойынша орындалуы тиіс іс-әрекеттер
Қызығушылығын ояту
Мұғалім сабақты «Адасқан әріптерден» құралған сөздерді көрсетумен бастайды.
Оқушылар «Адасқан әріптерден» сөз құрайды (р,ш,а,ы,т,н,х,а) осылайша сабақ
тақырыбын анықтайды. Мұғалім сабақтың тақырыбын хабарлайды.
Сабақ мақсатымен таныстырады.
Оқушылар мен мұғалім бірлесе отырып, сабақтың бағалау критерийлерін әзірлейді.
Сынып оқушыларын бірнеше топқа бөледі.
Жеке жұмыс.
«Ханшатыр» туралы видеоролик көреді https://youtu.be/qNgLkaVzYnw
Көргендері бойынша оқушылар комментарий білдіреді.
Дескриптор:
роликті көреді ;
ролик бойынша комментарий білдіре алады;
өз ойын жүйелі айта алады.
Әлемді аузына қаратқан «Хан шатыр»
Астана қаласының сол жағалауында орналасқан әлемдік сәулет өнерінің кестесінен
орын алған тамаша өнер туындысы -"Хан шатыр" ойын-сауық орталығы. Есімі әлемге
кеңінен танылған әйгілі сәулетші ЛордНорман Фостердің қиялынан туғанбұл
баламасыз архитектуралық өнер туындысы сәні мен салтанатын жарастырып келе
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7 минут

8 минут

жатқан Астана келбетіне айшықты көрініс беріп тұр. Орталықтың өзіндік
архитектурасы — ғимарат алып мөлдір шыныдан жасалған шатыр.Ғимарат президент
Резиденциясы мен үкіметтік ғимараттар кешенінен бастау алатын қаланың басты
орталық белдеуін аяқтап тұр.
"Хан шатырды" британдық Foster & Partners фирмасы жобалаған болатын. Оның
биіктігі 150 метрді құрайды, аумағы - 127 мың шаршы метр.
Тағы бір атап өтетін жайт, "Хан шатыр" -Forbes Style журналының нұсқасы бойынша
әлемнің ең үздік он экоғимараттарының тізіміне енді. Мұндай құрметке ТМД
елдерінен Қазақстан ғана лайықты болып отыр.
20 метр цемент іргетасқа орнатылған қаладағы ең биік және әлемдегі киіз үй пішіндес
ең үлкен ғимараттың құрылысы кезіндепайдаланылған көптеген технологиялар мен
материалдар теңдесі жоқ болып табылады, олардың кейбірі әлемдік тәжірибеде
тұңғыш рет қолданылып отыр.
Шатырдың ерекше қабаты оны Астана халқына үйреншікті болып кеткен боран мен
аяздан қорғап, іште қысы-жазы қолайлы климат ұстап тұруға мүмкіндік береді.
Әрдайым жайдары ауа-райы мен күн нұрының төгілуі – «Хан Шатырға» тән белгі
болмақ. Түрлі климаттық белдеулерде өсетін жасыл-желектерді кездестіруге болады.
Ғимараттың орталығындағы кең алаң көрме және ойын-сауық шараларына арналған.
Ғимараттың орталығында орналасқан "Тілек ағашындағы" жетім балалардың тілегі
жазылған конвертті ашқан адам оны міндетті түрде орындау керек.
Тропикалық су бағы мен алыс Мальдив аралдарынан арнайы әкелінген жұмсақ құм
төселген керемет жағажай - орталықтың ең қызықты орындарының бірі.Хауыздардың
бірінде орналасқан жасанды толқын әсерлі көрініс береді. Осы жерде жылдың кез
келген мезгілінде тура Жерорта теңізінде демалып жатқандай сезімге бөленіп, рахат
алуға болады. Айгерім Сматуллаева
ТЖ. Оқылым тапсырмасы:
1-топ: Комментарий жасаушылар
Топ мүшелері Ханшатыр туралы мақаламен танысып, комментарий жасайды.
2-топ: Зерттеушілер
Мәтіннен ең қажетті ақпараттарды жазып алып, сыныпқа таныстырады.
3-топ: Тілшілер
Берілген мақала негізінде оқушылардан сұхбат алады.
Дескриптор:
-мәтінді түсініп оқиды;
-мәтіннен қажет ақпаратты іріктей алады;
- мәтінді оқуда комментарий жасайды;
-түйінді ой айта алады.
ҚБ Топтар бір-бірін бағалайды. «Менің ойымша.....»
Оқылымнан кейінгі тапсырма
Топпен жұмыс. «Еркін микрафон» әдісі
- 1- топ оқушысы қолына микрофон ұстап, сабақ мазмұнына (Әлемді аузына
қаратқан «Хан шатыр») байланысты сұрақ қояды, екінші топтан оқушы жауап
береді.
Ықтимал сұрақтар:
- «Хан шатыр» деп аталу себебі неде?
- «Хан шатыр» орталығының өзіндік ерекшелігі неде?
- «Тілек ағашында» не болады?

10 минут

- Орталықтың ең қызықты жері қайсы?
Дескриптор:
-сұрақ қоя алады;
-сұраққа толық еркін жауап береді.
ҚБ.Мұғалім топта жауап берген оқушыларды ауызша бағалайды.
Жұппен жұмыс.Жазылым тапсырмасы
«Қазына іздеу» әдісі
Әр оқушыға Әлемді аузына қаратқан «Хан шатыр» тақырыбындағы мәтіннен
қосымшаның жалғануынан, тыныс белгілерден жіберілген қателері бар үзінді
жазылған таратпа беріледі.
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5 минут

Сабақтың соңы
5 минут

Тапсырманың шарты:
«Қазына іздеу» жаттығуын жүргізу үшін оқушыларға мәтін
мазмұны бойынша олардың іздейтін қазыналарының сипаттамалары беріледі.
Қазыналар ретінде мәтінде жіберілген емлелік және тыныс белгі қателер есептеледі.
Оқушылар мәтіндегі жіберілген қателерді түзетіп, талдап болған соң, мұғалім
тұпнұсқаны береді, оқушылар салыстырады. Ережені оқушылармен бірлесіп
талдайды.
Дескриптор:
-мәтіндегі орфографиялық, пунктуациялық қателерді табады;
-емле ережелеріне
сүйеніп түзетеді, редакциялайды;
-емле ережелеріне сүйеніп, жауаптарын дәлелдейді.
ҚБ « Карусель» әдісі арқылы бағалайды.
Рефлексия . «Аяқталмаған сөйлем» әдісі
Мен бүгін ................білдім.
Мен үшін .............. қызық болды.
Маған .............. тапсырмаларды орындау оңай болды.
ЖАҢАРТЫЛҒАН БІЛІМ МАЗМҰНЫ БОЙЫНША
ОҚЫТУДЫҢ ТИІМДІ ЖОЛДАРЫ
Алматы қаласы Наурызбай ауданы №157 жалпы білім беретін КММ
Бастауыш сынып мұғалімі Әбдірайым Балнұр Мәмбетқұлқызы

«Жаңартылған білім мазмұны бұл- мүлде жаңа бағдарлама, оқулықтар, стандарттар және кадрлар»
( Қазақстан Республикасының Президенті Н.Ә. Назарбаевтың Төртінші өнеркәсіптік революция жағдайындағы
дамудың жаңа мүмкіндігі атты Қазақстан халқына жолдауынан)
Білім мен ақпарат үстемдік құрған қоғамда Білім беру жүйесі инновациялық экономиканың негізгі бөлігі
болып табылады. Қатаң талаптары қалыптасып келе жатқан инновациялық экономика қай салада болса да,
бүгінгі маманның құзыреттілігін, яғни өз саласы бойынша ой-пікірінің қалыптасуын, кәсібилігін, өмірдің
өзгермелі жағдайына бейімділігін, оған сай өз білімін пайдалану ғана емес, оны қажеттілікке қарай толықтырып
отыруды талап етеді. Осындай қоғамда келешек ұрпақты қалай оқытқан тиімді?
Бұл сұрақ әрбір педагогті толғандырары сөзсіз.Баланың білім алуына мұғалім маңызды роль атқарып
келді.Дегенмен де білім беруде балаға не білу керектігін түсінсек те оны қолдана алуды қалай үйрету керектігін
білмей қиналып жүрген шақтарымыз болды.Заман ағымына ілесе алатын ,мол ақпаратты меңгерте білетін
әлеуметтік қарым қатынасқа түсе алатын оқушыларды даярлау ұшін мұғалімнің кәсіби құзіреттілігін дамыту –
басты міндет болып табылады.Яғни Ұстаз «үйретуші мен білім көзі» емес, «үйрену процесін ұйымдастырушы»,
«менеджер», «үйренуге жағдай жасаушы». Бұл ұстанымнан «Шәкірт өздігімен үйрену керек » ,-деген түсінік
қалыптасады. Бұл дегеніміз Ұстаз еңбегінің маңызын төмендетпейді. Мұнда мәселе –ұстаз міндеттерінің
түбегейлі өзгеруінде. Педагог –білім тасушыдан-Білім әлеміне жол көрсетушіге айналуы тиіс.Сонымен Жаңаша
білім беру жағдайында ұстаз қандай болуы тиіс - педагогикалық құралдардың барлығын меңгерген,
- тұрақты өзін-өзі жетілдіруге талпынған,
- рухани дамыған,
- толысқан шығармашыл тұлға құзыреті.
Ұстаздарға қойылатын талаптар: бәсекеге қабілеттілігі, білім беру сапасының жоғары болуы, кәсіби
шеберлігі, әдістемелік жұмыстағы шеберлігі. Осы айтылғандарды жинақтай келіп, ұстаз — рефлекцияға
қабілетті, өзін-өзі жүзеге асыруға талпынған әдіснамалық, зерттеушілік, дидактикалық-әдістемелік, әлеуметтік
тұлғалы, коммуникативтілік, ақпараттық және тағы басқа құзыреттіліктердің жоғары деңгейімен сипатталатын
рухани-адамгершілікті, азаматтық жауапты, белсенді, сауатты, шығармашыл тұлға болу керек деп
тұжырымдауға болады.Бұл бағытта мектеп ұстаздарының біліктілігін арттыру -басты мақсат болып табылады.
Қазақ баласының бойында Абай атамыз айтқандай, «Ыстық қайрат, нұрлы ақыл, жылы жүрек болуы - өмір
сүрудің басты заңдылығы болса, ол үш қасиетті шәкірттердің бойына сіңіру- ұстаздардың міндеті екені даусыз.
Қазақстан Республикасында орта білім беру мазмұнын жаңарту шеңберінде білім беру үдерісінің құрылымы
мен мазмұнына елеулі өзгерістер енгізілуіне байланысты үш апталық курс бағдарламасын және« Тәжірибедегі
рефлексия» жалпы білім беретін мектептердегі педагогика кадрларының кәсіби даму бағдарламасы бойынша
мектеп тренері курсын аяқтап былтырғы оқу жылынан жаңа білім беру бағдарламасы бойынша оқытудамын.
Еліміздің ертеңгі болашағы жас ұрпақ болғандықтан оларға терең де, сапалы білім берудің жаңа әдістәсілдерін құрастыру бүгінгі күннің өзекті мәселесі болып отыр. Елімізде орта білім беру мазмұнын жаңарту
шеңберінде білім беру үдерісінің құрылымы мен мазмұнына өзгерістер енгізілуде. 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 білемін.
43

Бастауыш сынып оқушылары жалпы алғыр,шапшаң, сезімтал,ештеңені жасырмай еркін айтады.Мақтау
сүйгіш, мұғалімнің жетегіне тез ілескіш, үлкендердің ой-пікіріне сүйенеді. Сондықтан баланың
шығармашылығын дамытуда ұстаз көп еңбек сіңіруге тура келеді. Баланың қиялын дамытып, ойын ілгері
жетектеуде мұғалім оқушыға үнемі шығармашылық қабілетін дамыту жолдарын нұсқап көрсетсе,онда
балалардың өздері де ізденіске түседі. Ал, дамудың негізі білім мен ғылымға келіп тіреледі. Сондықтан да,
әлемдегі дамыған елдер сияқты Тәуелсіз елімізде білім жүйесі сапасын жетілдіру ең негізгі өзекті мәселелердің
бірі болып отырғаны белгілі. Осыған орай, білім беру жүйесінде жастарға сапалы білім беріп, олардың
үйлесімді дамуы мен тұлға ретінде қалыптасуында ұстаздың кәсіби шеберлік көрсеткіштерінің бірі - жалпы
педагогикалық, ғылыми- теориялық, әдістемелік жаңалықтар мен озық тәжірибені жетік меңгерудің маңызы
зор. Нағыз өз ісінің шебері ғана жоғары жетістіктерге ие бола алады. Ал білікті маман болу үшін көп ізденіс
керек екені даусыз.Мен де өз әріптестеріммен қатар бала оқыту мен тәрбиелеу ісіне өз үлесімді қосып келемін.
Бастауыш сыныптарға сабақ беруде әр оқушының жүрегіне жол таба білу, оны қызықтыра білу, ойландырып
сөйлете білу менің міндетім деп түсінемін. Оқушының ойлау қабілетін артыру, сол қабілетін белсенді ету басты мақсатым. Ойланып, толғанған оқушы, әрине, сөйлей де біледі, тыңдай да біледі, тұжырымдап пікір де
айта алады.
Өзім осы бағыттағы тәжірибемде оқыту әдістерінің тиімділерін іріктеп жиі пайдалануым көп нәтиже беруде.
Әсіресе, мен баланың білімге деген қызығуын арттыратын жүйелі іс-әрекеттер ұйымдастыруға талпынамын.
Әлем елдері соның ішінде Латвия мемлекетінің тәжірибесінде орын алған топтық жұмыс XXI ғасыр оқушысын
өмірден өз орнын таба білетіндей тәрбиелеу және білім беруде, өзгермелі өмірге бейімдеп оқытуда маңызды
болуға тиіс деп ойлаймын. Топтардағы бірлескен жұмыс сыныпта пайдаланылатын әдіс қана емес, жеке
философия екендігі бізге мәлім. Адамдарды бірлікке шақыратын нәрсенің бәріне ашық болуымыз керек.
Топтардағы бірлесу топтың жекелеген мүшелерінің қабілеті мен іске қосқан үлесі құрметттелетін, ескерілетін,
билік пен жауапкершілік топ мүшелері арасында бөлінетін,ұжымдасу арқылы бітімге,келісімге қол жеткізуге
негізделетін оқыту мен оқу тәсілі ғой. Жаңашылдық, өзгеріс керек екені деңгейлік, тренер, жаңартылған
бағдарлама бойынша өткен курстардан маған түсінікті болды десем, осы тәжірибені өзімнің мектебімде істәжірибемде қолдануға толық негіз бар деп ойлаймын.
Қазір топтық жұмыс тәжірибемізден түспейтін әдіс- тәсіл болып табылады.
Бүкіләлемдік тәжірибеде білім беру саласында білімнің де дағдының да маңыздылығы кең. Заманауи тәсілдің
басты ерекшелігі- білімді алып қана қоймай , оны орынды жерде қолдану. Осы ғасырда талап етілетін
дағдылардың мәні осында . Топтық жұмыс барысында оқушының бойында оқушылық кезеңіне ғана емес, кейін
де пайдасын тигізетін әлеуметтік өзара әрекет ету дағдысы, қарым- қатынас дағдысы, проблемаларды шешу
дағдысы қалыптасады. Қазір осы мәселе төңірегінде әріптестеріммен іс- тәжірибе алмасып, оқушылармен
жұмыс жүргізіп жатырмын. Оқу үдерісінде топпен жұмыс жүргізуге оқушылар қалыптасып, дағдыланып қалды.
Тапсырма топқа беріледі. Тапсырма орындау барысында топтың әрбір мүшесінің жеке үлесі ескеріледі. Топпен
жұмыста күшті оқитын оқушы әлсіз оқушыға көмектеседі де, басқаларды тыңдағанда ол білімін арттыра түседі,
бір сөзбен айтқанда ынталанады. Мектептегі сабақ беру әдістемесіндегі диалогтік оқытудың маңызы үлкен.
Диалогты оқытуды таңдаудағы себебім –баланың сөйлеу тіліне көп көңіл бөлу және баланы сыни тұрғыдан
ойлауға үйретудің бірден-бір тиімді тәсілі деп ойлаймын.
Бұрынғы дәстүрлі әдістерде диалог көбіне мұғалім мен оқушы арасында өтіледі және бірнеше ғана оқушы
арасында диалог өтілетін, онда да диалогқа оқушыларды таңдап шығарылатын, сондықтан оқушылар ашылып
ойындағысын нақты сұрай алмай, тұйықталып қалатын. Ал курстан кейін сабақтарымда жұптық жұмыс ретінде
алынған диалог топ ішіндегі барлық оқушы мен оқушы арасында өтіп, оны топ ішінде талқылап отыру
оқушының ойын кеңейтіп, тілін дамытып отырды. Сонымен қатар сыни тұрғыда еркін ойлау қабілетін кеңейте
отырып, еркін сөйлеуге ықпал етеді. Атақты педагогтардың зерттеу жұмыстарына сүйене келе, сабақ жоспарын
құру барысында диалогтық оқыту бағытын кеңінен қолдануға тырыстым. Яғни, сабақтың басынан бастап
аяғына дейін сауалдар арқылы оқушылардың тілдік барьерін азайтуға жұмыс жасадым. Сыныптың білім
деңгейін анықтауда, алдыңғы сабақтарды қайталауда және негізгі бөлімде диалогтық оқыту бағыты
пайдаланылды. Осы жерде сөйлеу мәдениеті туралы айтып кеткім келеді. Диалогтың ары қарай жалғасын табуы
немесе таппауы сөйлеушілердің әңгімелесу барысында «егер де, ойлаймын, мен есептеймін, бірақ сіз
ойламайсыз ба, сонымен сіз айтасыз ба, иә, бірақ, сіз қайдан білесіз және мүмкін» деген сияқты және де басқа
осы тәрізді мәдени лингвистикалық сөз мәнерлерін қолдануына көп байланысты деп ойлаймын. Мұғалім
оқушыларға тек теориялық немесе практикалық білім беріп қана қоймай, олардың мәдениетті сөйлеу
нақыштарына да назар аударулары керек сияқты. Осы әрекеттер үрдіске айналғанда барып сыныптағы өзара
әрекеттесу процесі толық ынтымақтастықта дамиды деп санаймын.
Өткізген сабақтарымның топтамасына сүйене отырып, диалогтік оқыту әдісі қолданылған сабақтарымның
талдауын жасау арқылы, дұрыс құрастырылған сұрақ оқушының білімін тексеріп қана қоймай, оның ойлау,
жүйелі сөйлеу, пікірін білдіру дағдысын да жаттықтыратынын, яғни әлеуметтік ортада өзін ұстай білу дағдысын
қалыптастыратынын түсініп, келешек тәжірибемде диалогтік оқытуды жүйелі пайдалануды көздедім.
Мұғалімге өз тәжірибесінің негізінде шешім қабылдау үшін өз іс- тәжірибесін сыни бағалау да қажет. Кезкелген жүріп өткен қадамыңды жоспарлау оны орындау үшін іс- әрекет жасау , ал сол жасалған іс- әрекетіңе
рефлексия жасау маңызды болып табылады. Бұл өз ісіңе есеп беру, өз әрекетіңді сыни талдау және бағалау
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барысында мұқият ойлану үдерісі екенін мен осы жаңартылған бағдарламаны оқу барысында түсініп
жатырмын. Білім беру жүйесіндегі әлемдік өзгерістер әсіресе мұғалімдерге өзгерістің қажеттігін дәлелдейді.
Себебі мұғалімдер болашақты дайындайды, ал болашақ -қазіргі мектеп оқушылары болып табылады. « Балаңды
өзің өмір сүріп отырған кезеңге емес, болашаққа қарай тәрбиеле» деген екен мұсылман ғұламалары. Сондықтан
бала тәрбиешісі ретінде мұғалімге өзгеріссіз қалу қауіпті деп ойлаймын.
Қорытынды. Мектеп өмірі балаға жаңа әлемнің есігін ашып беріп, рухани дүниесінің қалыптасуына негіз
салады. Бастауыш сыныпта оқытудың негізгі міндеті - баланың жеке басының жан-жақты қалыптасуын
қамтамасыз ету, оның қабілетін анықтау және дамыту, білімдерін ашу, мектеп жағдайына тез бейімделуге қажет
жағымды мінез-құлық қалыптастыру. Бала бойындағы қиындықтарды жеңе білу мақсатындағы оқыту әдісінің
мазмұнын жаңаша оқыту. Білімді тұлға қайдан шығады? Жаңашыл мұғалімнің баланы дамыта оқытудағы
жаңаша еңбегі, балаға ізденіс жолында білім берудегі жұмыс нәтижесінен шығады. Бастауыш сыныпта жаңаша
білім беру мазмұнын жетілдіру, жаңашылдық әдістерді мектеп тәжірибесінде қолдану тиімділігімен жүзеге
асырылады. Алдағы келешекке сенім мол деп ойлаймын.
Пайдаланылған әдебиеттер:
1.Мұғалімге арналған нұсқаулық Бірінші (ілгеріі) деңгей.2014ж
2.ҚР орта білім мазмұнын жаңарту еңберінде қазақ тілінде оқытатын мектептердегі бастауыш сынып пәндері
бойынша педагогика кадрларының біліктілігін арттыру курсының білім беру бағдарламасы.2016ж
3.« Тәжірибедегі рефлексия» жалпы білім беретін мектептердегі педагогика кадрларының кәсіби даму
бағдарламасы Тренерге арналған нұсқаулық. 2016Ж
*********
Қысқа мерзімді сабақ жоспар
Пәні: Биология
Сабақ тақырбы: Экология пәні.Ортаның
экологиялық факторлары
Күні:
Сынып: 9 б
Ресурстар
Сабақ негізделген
оқу мақсаты
( мақсаттары)
Сабақ мақсаттары:

Тілдік мақсат

Күтілетін
нәтижесі:
Алдыңғы оқу
Жоспарланған
уақыт

Мектеп: Ақмола облысы Аршалы ауданы Волгодонов
ауылы Волгодонов орта мектебі
Мұғалімнің есімі: Бердібеков Бауыржан.Бекмұратұлы.

Қатысқандар
Қатыспағандар саны:
саны:
Оқулық,Акт, бағалау парақшалары,плакат,суреттер
Экология ұғымын түсінеді, олардың мақсатын және міндеттерін біледі. Ортаның
экологиялық факторлары туралы ойлар дамиды
Барлық оқушылар:
Экология пәні неге керектігін түсінеді
Оқушылардың басым бөлігі:
Ортаның экологиялық факторларын біледі
Кейбір оқушылар:
Экологиялық факторлардың түрлерін ажырата алады
Оқушылар:
-Бір-біріне сұрақ қоя алады.
Экология пәні.Ортаның экологиялық факторлары
-Жаңа терминдер мен ұғымдарды ұғына алады.
-Өзіндік дербес пікірін айта алады.
-Оқыған материалды түсіне және сұрақтарға жауап бере алады.
Негізгі сөздер мен тіркестер:
Экология. Экологиялық факторлар. Абиотикалық,. Биотикалық факторлар.
Антропогендік. Орта. Бейімделу. Химиялық қосылыстар. Минимум заңы.
Эврибионттар. Стенобионттар.
Сыныптағы диалог\жазылым үшін пайдалы тілдік бірліктер:
Талқылауға арналған тармақтар:
-Экология пәні
Экологиялық факторлар
Жазылым бойынша ұсыныстар: Кайнозой, палеоген, неоген, антропоген
Экология ұғымын түсінеді, олардың мақсатын және міндеттерін біледі. Ортаның
экологиялық факторлары туралы ойлар дамиды
Адам нәсілдері
Жоспар
Жоспарланған жаттығулар
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Басталуы
Қызығушылықты
ояту

Ортасы
Мағынаны
ажырату

1. Сәлемдесу, оқушыларды түгендеу..
2. Ынтасын сабаққа аудару.
3.Сынып тазалығына көңіл аудару.
Оқушылар бір-біріне жақсы тілектер айтып, сабаққа деген көңіл-күйлерін арттыру.
1.Үй тапсырмасын сұрау
Ғылыми атаулары
Белгілері
Таралған
аймақтар
ы
Ақ нәсіл
Қара нәсіл
Қоңырқай нәсіл
5.Жаңа тақырыппен танысу
Топтық жұмыс: Тапсырма №2
Мәтінмен жұмыс
- жоспарлау және ақпаратты
іздестіру;
- ақпаратты іріктеу;
- берілген ақпарат арқылы
өмірдегі қолданысын айқындау
Мұғалім 3 топқа
тақырыптар береді, сол
тақырыптардың мәнін ашуды
сұрайды. Басты мақсат –
алған теориялық білімдерін
өмірмен байланыстыра
алуына бағыттау.
« Ойланып көрейікші»
Тапсырма
1. Дайын органикалық заттарды пайдаланып және олардан жаңа заттар түзетін
ағзалар аталады …………… .
2. Олар ағзалық әлемінде негізгі түрлерге жатқызылады ……….. .
3. Бұл ағзалар ………. Органикалық заттарды пайдаланып, оларды толығымен
минералды қосылыстарға дейін ыдыратады.
4. Бұл ағзалар минералды қосылыстарды қолданады және ішкі энергиясын пайдалана
отырып, органикалық заттарды синтездейді. Ол ағзалар аталады……………. .
5.
Органикалық заттарды өздері жасайды, әлемде негізгі түрлерге
жатқызылады………………. .
Жаңа тақырыпты бекіту
Тапсырма Жедел тест
1.Абиотикалық факторА. Популяциялардағы әртүрлі даралар арасындағы өзара қарым- қатынас
В. Табиғи бірлестіктердегі популяциялар арасындағы өзара қарым- қатынас
С. Жансыз табиғаттың құрам бөліктері
2. Популяцияның ортамен және популяцияның ішкі үдерістерімен тура және кері
байланысын зерттейтін экология бөлімі:
А. Синэкология
В. Демоэкология
С. Аутоэкология
3. Экология терминін алғаш енгізген:
А) Ч. Дарвин
В) Ж.Б. Ламарк
С) Э. Геккель Д) К. Линей
4. Организмдер үшін ең маңызды факторлар:
А) жарық, топырақ, судың тұздылығы
В) жарық, ылғал, су, күн көзі
С) жарық, температура, ылғал
5. Популяцияның өмір сүруіне ең қолайлы фактор әрекетінің қарқындылығы аталады:
А) оңтайлы фактор
В) шектеуші фактор
С) экологиялық факт
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Аяқталуы
Ой толғаныс

Кері байланыс
«Біз не білдік?»

«Не үйрендік?»

«Нені үйренгіміз келеді?»

Бағалау. Бір – бірін мадақтап, қошемет арқылы белсенділігін арттыру.
Бағалау парағы. ФИО_____________________________________________________
Сабақ барысындағы
Бағалау критерилері
Ең
Оқушының
жұмыс түрлері
жоғарғы
алған балл
балл
саны
Тапсырма №1
«Ойланып көрейікші»
сұрақ -жауап

Барлығы дұрыс
1-2 қате
3-қате
4 тен көп болса

5
4
3
0

Тапсырма№2
Мәтінмен жұмыс

белсене қатыстым
шамалы көмектестім
қатыспадым

2
1
0

Тапсырма№3
Жедел тест

толық жауап
( жауапқа байланысты
ұпай)

5

Тапсырма №5

Үй тапсырмасына
жеке 12 балл.
Эссе жазу

Үй тапсырмасы: §52 кайнозой заманындағы тіршіліктің дамуы. 235 беттегі
сұрақтарға жауап беру
Қосымша ақпарат
Саралау
Оқушы мен мұғалім, Оқушы мен
оқушы арасындағы байланыс,
ЖАДА құру аясында жаңа
материалдық тақырыбын еркін
меңгеруіне жағдай жасаймын.
Әрбір сабақтың кезеңдеріндегі
тапсырмаларды орындауға
оқушыны бағыттай отырып, өзін
– өзі реттеуге мүмкіндік беремін.
Рефлексия
Сабақ оқу мақсаттары шынайы
ма?
Бүгін оқушылар не білді?
Сыныптағы ақуал қандай болды?
Мен жоспарлаған саралау тиімді
болды ма?
Мен берілген уақыт ішінде
үлгердім бе?
Мен өз жоспарыма қандай
түзетулер енгіздім?

Бағалау
Сабақтың кезендеріндегі
тапсырмаларды орындау
барысында оқушылар бағалау
критерийін өздері түзуге
мүмкіндік бере отырып,
критерийлерге сай бағалауды
жүзеге асырады.

Пәнаралық байланыс.
Құндылықтардағы байланыс
-Медицина,
жаратылыстану
пәндері арасында байланыс бар.

____________________________________________________________
____________________________________________________________
____________________________________________________________
____________________________________________________________
____________________________________________________________
____________________________________________________________
____________________________________________________________
____
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Ақмола облысы, Зеренді ауданы, Қызылсая ауылы, Қызылсая орта мектебінің
қазақ тілі мен әдебиеті пәнінің мұғалімі Бегалина Райхан Тоқсанбаевна
Ұзақ мерзімді жоспар Мектеп:
бөлімі: Атадан қалған
асыл сөз
Күні:
Мұғалімнің аты-жөні:
Сынып: 9 Қазақ
Қатысқандар саны:
Қатыспағандар саны:
әдебиеті
Сабақ тақырыбы: Ж.Баласағұн «Құтты білік» дастаны
Осы сабақта қол
Т/Ж. 9.1.1.1 әдеби шығармаға сюжеттік-композициялық талдау жасау;
жеткізілетін оқу
А/И. 9.2.3.1 шығармадағы әдеби тілді құбылту мен айшықтаудың (троп пен
мақсаттары (оқу
фигура) түрлерін талдай отырып, автор стиліне баға беру.
бағдарламасына
сілтеме)
Сабақ мақсаттары
Дастанды оқып, сюжеттік-композициялық құрылысына қарай талдау,
ерекшеліктерді анықтау;
Әдеби шығармада қолданылған көркемдегіш құралдарды анықтап, ажырату,
автордың жазу стилін бағалау.
Бағалау критерийлері
Әдеби шығарманың мазмұны мен идеясын түінеді, сюжеттік-композициялық
құрылысына талдайды;
Дастандағы тілдік және көркемдегіш құралдарды анықтайды, бір-бірінен
ажырата алады, өзіндік баға береді.
Дескрипторлар
1.
Шығарма үзінділерімен танысады, жан-жақты талдайды;
2.
Сюжеттік-композициялық құрылысына талдау жасайды;
3.
Нақыл сөзді мақал-мәтелдермен сәйкестендіреді;
4.
Мақалдардың мағынасын ашады;
5.
Автор қолданған көркемдегіш құралдарды тауып, түрлерін ажыратады;
6.
Шығарма жайлы түйінді ой айтады.
Тілдік мақсаттар
Поэма, дастан, сюжет, композиция, сюжеттің басталуы, сюжеттік байланыс,
сюжеттік даму, шарықтау шегі, шешімі, т.б.
Құндылықтарды
Құрметтеу: оқушылардың топтық және өз бетімен жұмыс жасау дағдыларын
дарыту
жетілдіре отырып, бір-біріне құрметпен қарауға шақыру, білім алу.
Тәрбие: ата-ана қадірін, отбасы қадірін түсіну, қоршаған ортамен жақсы қарымқатынас орнату
Пәнаралық
Философия, мәдениеттану
байланыстар
АКТ қолдану
Таныстырылым арқылы дағдылары дамиды
дағдылары
Бастапқы білім
8-сыныпта өтілген тақырыптар
Сабақ барысы
Сабақтың
Сабақтағы жоспарланған іс-әрекет
жоспарланған кезеңдері
Сабақтың басы
1.
Ұйымдастыру кезеңі.
2 минут
2.
Оқушылармен амандасу, назарын сабаққа аудару.
3.
Оқушыларды қағаз қиындылары арқылы «Бақыт», «Ақыл», «Әділет»,
«Қанағат» деп төрт топқа болу.
1-топ. «Бақыт»
2-топ. «Ақыл»
3-топ. «Әділет»
4-топ. «Қанағат»
4.
Топ атаулары арқылы тақырыпты болжату.
5.
Тақырып анықталған соң, оқу мақсаттары, сабақ мақсаттары мен бағалау
критерийлері таныстырылады.
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Сабақтың ортасы
10 минут

1-тапсырма. Топтық жұмыс. «Мағынаны таны!»
1-топ. Берілген үзіндіден адам бойындағы ғұлама көрсеткен адамгершілік, асыл
қасиеттер мен азғындық жолға түсірер жағымсыз қылықтарды қағаз бетіне түсіре
отырып, ғұламаның айтпақ ойын түсіндіріңіз.

3 минут

Жүрсін бектер бес нәрседен алыстап, Білгің келсе, сені сүйер-сүймесін,
Есі болса, жұрнақ болса намыстан.
Сұра қимас өзі сүйген дүниесін.
Ұшқалақтық - бір, екіншісі - сараңдық,
Үшіншісі – ашу ,оған егіз надандық.
Дүниеқоңыз шетін көрсе пайданың,
Сенен кетпес «шеше», «әке» деп
Қырсығың – сор, бетті жер ғып
айналып.
жүргізер,
Тілегенін бермесе егер сұрланып,
Бесіншісі - өтірік, жерге кіргізер.
Көрмегендей бойын тартар тұлданып.
Бек бесеуден бойын аулақ ұстасын,
Білсін сонда басынан құс ұшпасын.
Ақ жүректі туыс, жолдас, бауыр тұт,
Ең қорлығы – өзімшілдік, залымдық,
Соларға сен, болмас қайғы, ауырлық.
Олар жұқса, азғаны тек қаныңның.
Дос, туыс сол қуанышта қуанар,
Қайғы келсе, қасында боп уатар.
2-топ. Төмендегі үзіндіден адал достық
пен амал достықтың сипаттарын қағазСүйсін десең көп достарың өзіңді,
бетіне түсіру. Ақыл, нақыл, өсиетТұз, нан ұсын, жарқын ұста жүзіңді.
сөздерін жинақтап айтыңыз.
Екі түрлі достықтың бар есебі,
4-топ. Төмендегі келтірілген үзіндіден
Сол үшін жұрт табысады, сенеді.
ақыл, білім, тіл туралы айтқан ойларын
Бір достық бар Тәңірді алған араға,
жинақтап, автордың түйінді ойын
Болмайды онда қалтарыс та, нала да. білдіріңіз.
Тағы бірі тек пайда үшін достасар
Мұнда адамдық болмас түбі қоштасар.
Достасыңдар Тәңірді алып ортаға,
Жүгін бөліс, ашуланба, шаршама.

Ақыл, білім, тілмашы – тіл, бұл кепіл,
Жарық төгіп, елжіретер тіл деп біл.
Тіл қадірлі етер, ерге бақ қонар,
Қор қылар тіл, кететұғын бас болар.

Бұл дүниеде тілеме одан еш пайда,
Алда Құдай берер, кетпес ешқайда.
Егер пайда үшін дос боп табысса,
Қатынаспа, түйінін шеш қатысса.

Тіл - арыстан есік баққан ашулы,
Сақ болмасаң, жұтар ерім, басыңды!
Не дейді ұққын, тілден жапа шеккен ер
Құлақ салып, амал қылып, есті елер.

5 минут
3-топ. Үзіндідегі дос, туыс, жолдас,«Тілімнен көп жапа шектім, есебім,
бауыр ұғымдарына түсінік беріңіз,Бас кесілмес үшін тілді кесемін.
автордың тұжырымын анықтаңыз.
Сөзіңді бақ, басың кесіп алмасын,
Дос көңілін білгің келсе өзің де,
Тіліңді бақ, тісің сынып қалмасын!»
Сына ашумен, суыт сөзбен жүзіңді.
Аударған Асқар Егеубай

10 минут

7 минут

Бағалау. «Мадақтау сэндвичі» арқылы топтар бір-бірін бағалайды, позитивті
жақтарына тоқталады, сындарлы сын айтып, келешекке ұсыныс білдіреді.
Мұғалім тарапынан топтарға кері байланыс беріледі.
2-тапсырма. С. «Құтты білік» дастанының композициялық құрылымына
талдау жасаңыздар.
Бағалау. Өзін-өзін және өзара бағалау жүргізіледі.
Мұғалім оқушылардың жұмысына кері байланыс береді.
3-тапсырма. Үзінділермен жұмыс. «Құтты біліктен» алынған нақыл сөзді
талдай
отырып,
қазіргі
қолданылып
жүрген
мақал-мәтелдермен
сәйкестендіріңіздер, мақалдардың мағынасын ашыңыздар.
Бағалау. Өзара бағалау жүргізіледі.
Мұғалімнің кері байланысы.
4-тапсырма. «Фишбоун» әдісі арқылы топтар өздеріне берілген үзіндіден
жазушы қолданған көркемдегіш құралдарды тауып, түрлерін ажыратыңыздар.
Орындалу барысы:
Басы – жазушы стилі.
Үстіңгі сүйектері - мәтіннің ішіндегі көркемдегіш құралдарды тауып жазу,
түрлерін ажырату.
Астыңғы сүйектері – көркемдеуіш сөздерді үзінді арқылы дәлелдеу.
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Сабақтың соңы
3 минут

Кері байланыс. «Кім? Не? Қалай?» әдісі арқылы оқушылар сабақ соңындағы
сұрақтарға жауап береді.
2.
Баласағұнидың «Құтты білік» кітабы не туралы?
3.
Кітаптың кейіпкерлері кімдер?
4.
Баласағұни ойынша шын дос кім?
5.
Тілдің пайдасы мен зияны туралы не айтылған?
6.
Баласағұнидің ойы Абаймен үндесе ме? Қалай?
Үйге тапсырма: «Құтты білік» кітабындағы төрт кейіпкерге ойтолғау жазу.
Саралау – оқушыларға қалай көбірек
Бағалау – оқушылардың материалды
қолдау көрсетуді жоспарлайсыз?
меңгеру деңгейін қалай тексеруді
Қабілеті жоғары оқушыларға қандай
жоспарлайсыз?
міндет қоюды жоспарлап отырсыз?
Сабақ бойынша
Бұл бөлімді сабақ туралы өз пікіріңізді білдіру үшін пайдаланыңыз. Өз
рефлексия
сабағыңыз туралы сол жақ бағанда берілген сұрақтарға жауап беріңіз.
Жалпы баға
Сабақтың жақсы өткен екі аспектісі (оқыту туралы да, оқу туралы да ойланыңыз)?
1:
2:
Сабақты жақсартуға не ықпал ете алады (оқыту туралы да, оқу туралы да ойланыңыз)?
1:
2:
Сабақ барысында сынып туралы немесе жекелеген оқушылардың жетістік/қиындықтары туралы
нені білдім, келесі сабақтарда неге көңіл бөлу қажет?
Жамбыл облысы, Жуалы ауданы, Ертай ауылы № 18 Мәлік Ғабдуллин атындағы
орта мектептің география-тарих пәнінің мұғалімі Бижанова Гулназ Шаукаровна
Сабақ жоспары
Сабақтың тақырыбы: Өзен аңғарының құрылысы
Сабақтың жоспары: 1.Ұйымдастыру кезеңі:
1.Сәлемдесу
2.Топтастыру: Түрлі –түсті конфеттер арқылы
Жағымды ахуал туғызу. Рухани жаңғыру: Туған жер табиғаты
Білу. Миға шабуыл - әдісі
1.Әр топ өз топтарының аты жайлы сипаттама береді.
2.Картамен жұмыс.
3.Сұрақ-жауап.
Дескрипторы: 1.Құрлық суларының шаруашылыққа маңыздылығына сипаттама бере алады.
2.Мысалдар келтіре алады.
3.Өзен,көл,мұздықтардың қоректенуін тұжырымдайды.
Бағалау: фишкалар арқылы бағалау.
Түсіну. Жаңа сабақ
Постер қорғау
Тақырыпты өз беттерінше оқып меңгереді, постер арқылы түсінгендерін қағазға түсіреді. Оқушылардың
мұндағы мақсаты берілген тапсырманы орындап,өз ой пікірлерін айта білу.
Дескрипторы: 1.Өзен бөліктеріне сипаттама бере алады.
2.Өзен аңғарының құрылысын түсіндіре біледі.
3.Аңғарлардың жіктелуін ажырата алады.
Бағалау: жұлдызшалар арқылы бағалау.
Қолдану.
Деңгейлік тапсырма.
№1
№2
№3
Талдау.
Әртопқа жеке тапсырма. Эссе жазу

топ Ертіс өзеніне

топ Миссисипи өзеніне

топ Конго өзеніне
Дескрипторы: 1.Жалпы өзендер туралы сипаттама жазады.
2. Өзендердің ерекшелігін сипаттап айтады.
3.Өзендердің пайдасын біледі.
Бағалау:
смайликтер арқылы бағалау.
Сергіту сәті: Жершарын айналу,
Сабақты бекіту:
Сұрақ-жауап әдісі
Дескрипторы: Өзендер туралы білімдерін айтады.
Бағалау: Жарайсың,керемет,тамаша,өте жақсы сөздер арқылы бағалау.
Кері байланыс: стикерге өз ойларын жазып оқып шығды.
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Ертіс тобына
Жазық өзеніТау өзеніӨзен жүйесіӨзен бастауыӨзен саласыӨзен сағасыМиссисипи тобына
Өзеннің атырауыӨзен аңғарыӨзен арнасыӨзеннің жайылмасыСуайрықӨзен алабыКонго тобына
Жоғарғы ағысОрта ағысТөменгі ағысӨзен режиміӨзен бассейніӨзен террасаларыҮй жұмысы: Миға шабуыл.
1.Ертіс өзенінің Қазақстан жеріндегі ұзындығы.
2.Қазақстан аумағында қаншаға жуық өзен бар?
3.Жазықтарда өзен торлары оңтүстіктен солтүстікке қарай арта ма,кеми ма?
4.Қазақстанның ең ұзын өзені.
5.Қар-мұздық типімен қандай аймақтың өзендері қоректенеді.
6.Өзеннің су қимасы 1-секунд ішінде ағып өтетін су мөлшерін не дейміз.
7.Ертіс-Қарағанды каналын не мақсатта салды.
8.Қазақстандағы ең лайлы өзенді ата.
9.Қазақстанның су энергетикалық ресурстарға бай өзені.
10.Қарағанды облысы өзендерін ата
Жаңа сабақты бекіту сұрақтары:
(әр топқа 5 сұрақтан қойылады)
1.Өзендер нешеге бөлінеді............................................
2.Өзеннің жылғалары қосылып басталар жері.............
3.Өзенге қосылатын тармақтар......................................
4.Өзеннің құяр жері.........................................................
5.Өзен ағысы бойлап неше бөлікке бөлінеді................
6.Өзен алабы деген не? ..................................................
7.Өзен алаптарын не бөліп тұрады ...............................
8.Өзендер қандай сулармен қоректенеді ....................
9.Еліміздегі қандай ірі өзендерді білесіңдер ...............
10.Қазақстан аумағын шартты түрде неше сушаруашылық бассейніне бөлугуе болады ................
11.Эрозия.Өзен эрозиясы ұғымына сипаттама ............
12.Өзен аңғарларының көлденең көрінісінің типтерін ата ....................................................................................
13.Есеп.Егер Волга өзені бастауының биіктігі -226м.
Сағасының биіктігі -28м. ұзындығы -3530км. Онда еңістігі нешеге тең болады..............................................
14.Каньон қай тілде айтылған және қандай мағынаны білдіреді.............................................................................
15.Сарқырама деп нені айтады және қандай сарқырамаларды білесің .................................................
********
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Ұзақ мерзімді
жоспардың тарауы:

Мектеп: №18 М.Ғабдуллин атындағы орта мектебі.

Күні:21.11.2018ж

Мұғалімнің аты-жөні: Байжанова Жанар Амангельдиевна

Сынып: 5

Қатысқандар:

Сабақтың
тақырыбы:

Аралас сандарды қосу

Осы сабақта қол
жеткізілетін оқу
мақсаттары (оқу
бағдарламасына
сілтеме)

5.1.2.19
натурал саннан жай бөлшекті азайтуды орындау;
5.1.2.20
аралас сандарды қосу және азайтуды орындау

Сабақтың мақсаты

Тақырып аясында берілген есептерді шығара алады, яғни теориялық алған білімін
практикада қолдана алады.

Бағалау критерийі

-Оқушылар осы тақырып бойынша білу, түсіну, талдау, қолдану, анализ, синтез ойлау
дағдыларын қалыптастыруы тиіс.

Тілдік мақсаттар

Дәрежесі бар өрнектерді түрлендіруді мысалдар арқылы қарастырамыз.
Натурал көрсеткішті дәрежелерді салыстырғанда оларды бірдей негіздерге немесе
бірдей көрсеткішке келтіреді. Бірінші жағдайда негізі үлкен дәреже үлкен ,екінші
жағдайда көрсеткіші үлкен дәреже үлкен болады.

Құндылықтарға
баулу

1)
«Мәңгілік Ел » жалпыұлттық идеясының 4 құндылығы. Индустрияландыру
мен инновацияларға негізделген экономикалық өсу

Пәнаралық
байланыс

Геометрия, тұрмыста қолдана алу

Алдыңғы білім

Жай бөлшектерді қосу және азайту

Сабақ барысы
Сабақтың
жоспарланған
кезеңдері

Сабақтағы жоспарланған жаттығу түрлері

Сабақтың басы
Кіріспе

Психологиялық ахуал тудыру: «Менің көршім» психологиялық
ахуал тудыру.Оқушылар шеңбер бойымен тұрады,бір-біріне
сәттілік тілейді. Сол тұрған бойымен 1-3 –ке саналып топқа
бөлінеді.топ басшысын сайлайды.
Үй тапсырмасын сұрау (ауызша сұрақтарға жауап беру,есептер
шығару,
үш топқа кеспе қағаз тарату)
Математикалық шолу:Өткен тақырып пен бүгінгі тақырыпты
байланыстыр.
1.
354+1239+646+761
2.
358+625+1642+375
3.
102+1112+898+888
Дескриптор: -амалдарды ретімен орындай алады;
-қосу амалын есептей алады
- өрнектін мәнін таба алады.
Бағалау: «Өзара» бағалау

Білу
(5мин)

Сабақтың ортасы
Түсіну (10-мин)

Бүтін және бөлшек бөлігі бар сан аралас сан деп аталады.
Демек, аралас сандарды қосу үшін:
1) бөлшек бөліктері ең кіші ортақ бөлімге келтіріледі;
2) бүтін бөліктерін бөлек, бөлшек бөліктерін бөлек қосып,
қосындысы аралас сан түрінде жазылады;
3) егер қосындыдағы аралас санның бөлшек бөлігі бұрыс бөлшек
болса, оның бүтіні аралас санның бүтін бөлігіне қосылады.
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Ресурстар

Геометриялық
фигуралар,
суреттер,
маркер,
стикерлер

Қолдану
25-минут

Сабақтың соңы
Бағалау

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

«Ойлан –Жұптас-Бөліс» әдісі: Кеспе тарататылады 3-топқа.
I топ
II топ
III топ
Дескриптор: Білім алушы:

Аралас сандарды ажырата біледі;

Көбейту және қосу амалын қолднады, біледі;

Өрнектің мәнін таба алады.
«Конверт» әдісі конвертің ішінде әр топқа 4-есептен беріледі.
Дескриптор: Білім алушы:

Есепті есептей алады.

Өрнектің мәнін таба алады.
Бағалау «Өзара бағалау».
Сергіту сәті
«Альфабит желісі» әдісі
Оқушыларға мақал-мәтел сұрақ
қойылады, жоқ сөздін орнына табылған сөзге қазақша,
ағылшын,орыс тілінде жауап қайтарады.
Мақал-мәтел, жұмбақ шешсең үш тілде
Осы ойынның сізге деген сыйы бар.
1. Бір тал кессең, ........... тал ек /он , десять, ten/
2. Жігіт бір сырлы, ..............қырлы . /сегіз, восемь, eight/
3. Ер бір рет өледі, қорқақ........рет өледі. / мың, тысяча, one
thousand /
4. Ел іші - ......... бесік. /алтын, золото, gold/
5. Сыйлап берген ....................да тәтті. /су, вода, water /
6. Өшпейтін өмір жоқ, сынбайтын..............жоқ. /темір, железо, iron
/
7. Қызға ............ үйден тыю. /қырық, сорок, fourty/
8. ...........қайнауда шынығады, батыр майданда шынығады.
/болат,сталь, steel/
9.
« Жіпке ілдім мен өзім,
Кіп-кішкентай күн көзін»
/шам, лампочка, Iamp/
10.
«Өзі затты құрайды,
Теңесуге таразыны сұрайды. /масса, масса, weight/
«Ой қозғау» әдісі. Оқулықпен жұмыс 3-топтан оқулықтан
тақтаға есеп шығарады.
№ 461
№ 462
№ 463
Дескриптор: Білім алушы:

Аралас сандарды ажырата біледі;

Көбейту және қосу амалын қолднады, біледі;

Өрнектің мәнін таба алады.
Бағалау парағы: «Бағдаршам»
Мұғалім кезең бойынша оқушылардың бір – бірін, өзін
бағалауын ескере отырып, ортақ бағаны шығарады.
Бағалау: «Басбармақ, жоғары, төмен»
Смайлик арқылы бағалау.
Кері байланыс беріледі.
«Сабақ не туралы болды» әдісі
Үй тапсырмасы № 464

Бағалау – Сіз
оқушылардың
материалды игеру
деңгейін қалай тексеруді
жоспарлап отырсыз?
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Интербелсенді
тақта, кеспе
қағаздар
Кеспе қағаздар,
смайликтер
Денсаулық және
қауіпсіздік
техникасын
сақтау

«Менің көршім»
әдісі,
«Сұрақ-жауап» әдісі,
«Ой қозғау»әдісі,
«Тарсия» әдісі

«Өзара» бағалау
«Оқушылар арқылы» бағалау
«Смайликтер» арқылы бағалау
«Ойлан-жұптас-бөліс» бағалау

Интербелсенді
тақтаны тиімді,
уақытпен
пайдалану

Сабақ бойынша рефлексия
Бұл тарауды сабақ туралы
Сабақ мақсаттары немесе оқу мақсаттары шынайы, қолжетімді болды ма?
рефлексия үшін
Барлық оқушылар оқу мақсатына қолжеткізді ме?Егер оқушылар оқу
пайдаланыңыз.
мақсатына жетпеген болса, неліктен деп ойлайсыз? Сабақта саралау дұрыс Сол бағандағы өзіңіз маңызды
жүргізілді ме?
деп санайтын сұрақтарға
Сабақ кезеңдерінде уақытты тиімді пайдаландыңыз ба?
жауап беріңіз.
Сабақ жоспарынан ауытқулар болды ма және неліктен?
Жалпы бағалау
Сабақта ең жақсы өткен екі нәрсе (оқыту мен оқуға қатысты)?
1:
2:
Сабақтың бұдан да жақсы өтуіне не оң ықпал етер еді (оқыту мен оқуға қатысты)?
1:
2:
Осы
сабақтың
барысында
мен
сынып
туралы
немесе
жекелеген
оқушылардың
жетістіктері/қиыншылықтары туралы нені анықтадым, келесі сабақтарда не нәрсеге назар аудару
қажет ?
********
Пән: Сауат ашу
Сынып: 1«Б» сынып

Түркістан облысы Отырар ауданы
Ш.Қалдаяқов атындағы мектеп-гимназия

Күні:

Мұғалімнің аты-жөні: Дуйсебаева Мейрамкул

Сабақтың тақырыбы:

Менің мектебіме баратын жолым Т дыбысы мен әрпі

Ұзақ мерзімдегі
оқу мақсаты

1.2.1.2 Оқудың түрлерін (буындап оқу, жиі кездесетін сөздерді тұтас оқу, түсініп оқу)
қолдану
1.8 Берілген тақырыпқа әңгіме құрап айту
1.9 Сөздерді, дыбыстарды орфоэпиялық нормаларға сәйкес дұрыс айту

Сабақ мақсаттары Барлық оқушылар орындай алады:
Буындап оқиды
Көптеген оқушылар орындай алады:
Берілген тақырыпқа әңгіме құрайды.
Кейбір оқушылар орындай алады:
Түсініп оқумен қатар сөздерді, дыбыстарды орфоэпиялық нормаларға сәйкес
дұрыс айтып оқи алады.
Бағалау
критерилері
Ойлау
дағдыларның
деңгейі
(Білу,түсіну)
Тілдік мақсат

•
•
•

Жиі кездесетін сөздерді тұтас оқи алады.
Өтілген әріптердің жазбаша тапсырмалар түрлерін орындайды.
Сөздерді буынға бөліп айтады,буын санын анықтай алады.

Оқушылар істей алады:
Т дыбысы мен әрпін ауызша таниды, жазбаша жаза алады.
Пәндік лексика және терминология:
Шартты белгілер суреттерін түсіндіруде
Диалог пен жазуға пайдалы сөз тіркестері:
Жазылым дағдысы бойынша ұсыныстар: Каллиграфиялық нормаларды сақтайды.
Айтылым дағдысы бойынша ұсыныстар:
1.Айтылған сөздер мен сөйлемдерді қайталай алады.
2.Т дыбысы мен әрпінен келетін сөздерді атай алады.
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Құндылықтарды
дарыту

Мәңгілік ел, Экономикалык өсу - бұл біздің маңызды міндетіміз, Қазақстанның
өңірлік және жақандық бәсекеге қабілеттілігі осыған тікелей байланысты болып
келеді, біздің басты міндетіміз-өндірісті, білім мен ғылымды біріктіру екендігін
ұғындыру.

Пәнаралық
байланыс

Дүниетану, дене тәрбиесі,математика

Денсаулық және
қауіпсіздік
техникасының
сақталуы

Сабақ барысында денсаулық және қауіпсіздік техникасының сақталуын, сыныпта
дұрыс отыру ережелерін ескертіп отырамын.

АКТ қолдану
дағдысы (сабақта
қолданылатын
болса көрсетіңіз)

Интербелсенді тақтада «Learning apps.org» , «Тarsia» интернет қосымшалары,
Bilim land сайты

Алдыңғы
меңгерілген білім

Әріптерді қайталап оқиды

Сабақ барысы
Сабақтың
жоспарланған
кезеңдері

Сабақта жоспарланған іс-әрекет.

Сабақтың басы
3 мин

Ұйымдастыру кезеңі
(Ұ) Шаттық шеңбері: «Ыстық лебіз».
Балалар бір-біріміздің қолымыздан ұстап,алақан арқылы -жүректің жылуын
сезініп,үйренген қандай тамаша,қандай қуаныш!
Күлкімізбен жақсылықпен бөлісуді үйренейік!
Біздің күлкіміз көңілді,
Жеткізсін жылу мен шаттықты.
Бөліскен жақсы ғой өмірде,
Қуаныш, мейірім, бақытты.
Оқушыларды есептердің жауабы арқылы топтарға бөлемін.
1.Тапқырлар
2. Алғырлар
3.Жүйріктер

Сабақ ортасы
20 минут

(Ұ) Тақырыпты ашамын.
Ширату жаттығулары
Аудио жазбадан құстардың дыбысы естіледі.
Шиқ-шиқ еткен торғайдың дауысын таниды. Тоқ-тоқ еткен тоқылдақтың
дауысын айтады.
-Бұл құстарды қалай атаймыз?
-Тоқылдақ, Торғай
Бұл құстар қандай дыбыстан басталып айтылып тұр.
-Балалар Т дыбысынан басталады,-деп жауап береді.
Жарайсыңдар, олай болса бүгінгі сабағымыздың тақырыбы қалай аталады екен?
-Т дыбысы мен әрпі
Оқушыларға сабақтың оқу мақсатын хабарлаймын.
Білім алушының белсенділігін арттыра отырып,
Күлегештермен бағалаймын.
(Т) № 1тапсырма « Үштік » әдісі бойынша үштік жарыс тапсырма беру.
-Сөздерді жылдам оқиды.
-Әр сөзді нақты,анық дұрыс оқиды.
- Үш топ оқылған кез –келген сөз мағынасына түсіндірме беріп өтеді.
Дескриптор:
-Сөздерді жылдам оқиды.
-Сөз мағынасын түсіндіре алады..
-Сөздегі буындар санын анықтай алады.
Білім алушының қажеттілігіне қарай «Күлекештер» арқылы бағалаймын.
№ 2 тапсырма (Т)

8 мин
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5 мин

3минут

Сабақтың соңы
4минут

«Bilim land» сайтының тапсырмаларымен жұмыс
1.Суреттер арқылы сұрақтарға жауап береді.
2.Бейнедегі тапсырмаларды орындайды .
3. Дауысты, дауыссыз дыбыстарды өз ұяшықтарына орналастырады.
Дескриптор:
-Дыбыс түрлерін ажыратады.
-Дыбыстарды өз үйіне орналастырады.
-Т дыбысынан келетін дыбыстарды даусына қарай ажыратады .
Білім алушының белсенділігін арттыра отырып,екі жұлдыз бір тілек арқылы бағалаймын.
Білім алушының қажеттіліктерін ескере отырып, сергіту сәтінде:
дене қимылдарымен 10-ға дейінгі сандарды жазып шығады.
1.Мұрынмен бірді жазамыз.
2.Көзімізбен екіні жазамыз.
3. Иегімізбен үшті жазамыз.
4.Оң иығымызбен төртті жазамыз.
5.Сол иығымызбен бесті жазамыз.
6.Басымызбен алтыны жазамыз.
7.Оң шынтағымызбен жетіні жазамыз.
8.Белімізбен сегізді жазамыз.
9.Сол шынтағымызбен тоғызды жазамыз.
10.Бірді оң аяғымызбен ,нөлін сол аяғымызбен жазамыз.
№3 тапсырма (МКЖ)
Learning apps.org сайтындағы «Миллион кімге бұйырады?»
қосымшасы арқылы сабақты қорытындылау.
1. Сөздерге дыбыстық талдау жасату.
2. Деңгейлік тапсырмаларды орындау.
3. Интербелсенді тақтада көрсетілген сөздерді оқу, буынға бөліп оқу.
Дескриптор:
-Сөздерді анық,жылдам оқиды.
- Шартты белгілерді танып, атай алады.
-Интербелсенді тақтадағы тапсырмаларды оқиды.
Білім алушының қажеттілігін арттыра отырып, Күлегештер арқылы бағалаймын.
Үш тілдік білім беруде
Торғай- sparrow-воробей
Тоқылдақ-cuckoo-кукушка
Тауық- курица-chiсken
« Білім теңізіне кеме жіберіңіз» Тақырыпты жақсы меңгердім деген оқушылар
кемелерін теңізге орналастырады, өзіне сенімсіздер жағаның шетінде
қалады.Өз ойларын нақты түйіндеп, тақырып бойынша түсінгенін зерделей алады.
Мектеп-кеме, білім-теңіз.
Өзара бағалау (дескриптор бойынша)
Бағалау
Топтар бойынша керемет, жарайсың, тамаша сөздерімен бағалаймын.

Саралау – оқушыларға көбірек қолдау
көрсетуді қалай жоспарлайсыз?

Бағалау – оқушылардың материалды меңгеру деңгейін
тексеру жоспарыңыз?

Атырау қаласы. № 24 орта мектебінің бастауыш сынып
мұғалімі Есмағамбетова Зайтуна Туралиевна
Күні:
Сынып: 1
Пәні: Сауат ашу

Қатысқандар саны:
Қатыспағандар саны:
Мұғалім: Есмағамбетова Зайтуна Туралиена

Сабақтың тақырыбы:

Спорт-денсаулық кепілі
Заттың қимылын білдіретін сөздер

Осы сабақта қол жеткізілетін оқу
мақсаттары (оқу
бағдарламасына сілтеме)

1.1.1.1 Тыңдау барысында тілдік бірліктерді (сөйлеу, сөз, сөйлем,
мәтін) ажырату, тыңдалған мәтіннің мазмұнын түсіну
1.1.2.1 Мұғалімнің көмегімен мәтінді кім (не) туралы айтылғанын
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анықтау
1.2.5.1 Мәтін иллюстрациясы бойынша сұрақтар қоя білу немесе
оқығаны бойынша қойылған сұраққа жауап береді
1.3.8.1 Жазу жолын, жоларалық кеңістікті, жолдың жоғары және
төменгі сызығын сақтап, әріп элементтерін каллиграфиялық
талаптарға сай жазу.
1.3.10.1 Заттың қимылын білдіретін сөздерді ажырата алу және
орынды қолдана білу
Сабақтың мақсаттары

Барлық оқушылар: Тілдік бірліктерді ажыратады. Мәтінде кім (не)
туралы айтылғанын анықтайды. Мәтін иллюстрациясы бойынша
сұрақтар қоя біледі. Каллиграфиялық талаптарға сай жазуды
үйренеді. Заттың қимылын білдіретін сөздерді ажыратады, орынды
қолдана біледі
Көпшілік оқушылар: Мәтін иллюстрациясы бойынша сұрақтар қоя
біледі немесе оқиғаны бойынша сұрақтарға жауап береді.
каллиграфиялық талаптарға сай жазады. қимылды білдіретін
сөздерді ажыратады.
Кейбір оқушылар: Тыңдалған мәтіннің мазмұнын түсінеді,
болжайды. қимылды білдіретін сөздерді орынды қолдана біледі.

Бағалау критерийлері

Тілдік бірліктерді ажыратады. Мәтінде кім (не) туралы айтылғанын
анықтайды. Мәтін иллюстрациясы бойынша сұрақтар қояды.
Каллиграфиялық талаптарға сай жазады

Құндылықтарды дарыту

Құрмет, ынтымақтастық,ашықтық

Пәнаралық байланыс

Дүниетану,өзін-өзі тану,дене шынықтыру

АКТ қолдану дағдылары

Интерактивті тақта, видео

Тілдік құзыреттілік

Денсаулық,спорт,ертеңгілік жаттығулар

Сабақ барысыБұрынғы білімдерін белсендіру,сүйену
Сабақтың
жоспарланған
кезеңдері

Сабақтағы жоспарланған іс-әрекет

Сабақтың басы
2 мин

Ширату «Ой қозғау» әдісі
Мақал
Бірінші байлық-денсаулық
Топқа бөлу

Сабақтың ортасы
28 мин

Тапсырма:Мәтінді түсініп оқы. Қарамен берілген сөздерге
сұрақ қой.
Ұ ТА «Еркін ой» әдісі 5 минут
Дескриптор:Мәтінді оқиды. Сұрақ қою арқылы заттың
қимылын білдіретін сөздерді анықтайды
Кері байланыс:Есіңе сақта!
Мадақтау:Жарайсыздар!
Тапсырма: Балалардың қайда бара жатқанын айт және өз
ойыңды дәлелде.
Т «Сәйкестендір» әдісі 8 минут
Дескриптор: Суреттерді сәйкестендіре отырып, талдайды
Кері байланыс: : Ойыңды дүйелі жеткіз
Мадақтау: Тамаша!
Тапсырма: Сөйлемдерді көшіріп жаз.Заттың қимылын
білдіретін сөздерді тап
Т ОЖ 5 минут « Ойлан,Топтас,Талқыла» әдісі
Дескриптор: Мәтінді түсініп оқиды, қимылға қатысты
сөздерді табады.
Кері байланыс: Ойыңды жүйелі жеткіз. Ойыңды дүйелі жеткіз
Мадақтау: Жақсы
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Ресурстар

ІІІ топ. Түрлі суреттердің ішінен спортқа қатысты
суреттерді тап. 2 минут
Тапсырма: Ө. Көркем жаз. 4-жаттығу 5 минут
Дескриптор:Каллиграфиялық талаптарға сай жазады.
Кері байланыс: Әдемі жаз!
Мадақтау:Өте жақсы!
Сергіту сәті: «Шынықсаң шымыр боласың» 3 минут
САРАЛАУ 10 минут
Қолдауды қажет ететін оқушы:
Тапсырма: Суреттен іс-қимылды білдіретін сөздерді тап
Кері байланыс:Ережені пысықта!
Мадақтау: Жақсы
Қолдауды қажет етпейтін оқушы: Берілген сөздерді
пайдаланып мәтін құра. (келді,отырды,оқыды,тыңдады,жазды)
Дескриптор:Берілген сөздерді қатыстырып шағын мәтін құрай
алады
Кері байланыс:Берілген сөздерді орынды қолдан
Мадақтау: Жарайсың!
Сабақтың соңы
5 мин

Рефлексия «Бағдаршам» әдісі

Батыс Қазақстан облысы, Жәнібек ауданы, Борсы ауылы
Ғ.Қараш атындағы орта жалпы білім беретін мектеп КММ
Искакова Айсулу Аблахатовна
«Тағдырың өз қолыңда» (ашық тәрбие сағаты) 9 сынып
Мерзімі: 19.12.2019
Эпиграф: «Адам боп туу –анадан, Айуан боп кету –өзіңнен.»
Ресурстар: әуен, бейнежазба дискісі, қызыл, жасыл түсті ленталар, түрлі түсті бояулар, плакат,май шам;
Пәнаралық байланыс: өзін –өзі тану, технология.
Сабақ мақсаты: Оқушылардың адами құндылықтар туралы түсініктерін тереңдету, өмірде адамгершілік,
құштарлық, төзімділік, шынайылық қасиеттерді өз бойына дарыту арқылы кемелдендіруге талпындыру.
қоршаған ортаға, онда өмір сүріп жатқан адамдарға,олардың өмірде болып жатқан түрлі оқиғалар мен
жағдайларға жаңаша қарауын, әсемдікті түсіне білуге тәрбиелеу;
Сабақ барысы: Ұйымдастыру кезеңі. Сәлемдесу
І.Тыныштық сәті :(баяу музыка)
Тыныштық сәті. Жай әуен қойып тыңдаймыз.Денемізді тік ,бос ұстап еркін ,көзімізді жұмып
отырамыз.Ғажайып елге саяхат.Міне керемет айналамызға қарайықшы,күн сәулесі бұлт арасынан сығалай
шашырап ,жарқырап тұр.Табиғатты айтсаңшы,ертегі еліндегі бақыт шахарына енгендеймін.Кенеттен бір
көгершін жанымда қанаттарын себелеп-себелеп шыр көбелек айналып ұшып жүр екен,мен де онымен бірге
қолымызды жоғары көтере шыр айналып ұшып жүрмін. Менімен бірге менің жанымыздағы барлық тіршілік
иелері тіпті,адамдарда шыр айналып бақыт құшағында жүр.
Міне ғажап. Осы кезде көгершін тілге келіп «Сен қандай жан болсаңда, бақытты болуға лайықсың мына
өмірдің кереметтілігін қарашы сенде осы өмірдегі жандардай керемет бақытты бола аласың. Егер сенің
жан дүниең жақсылық нұрына толы болса,барлық айналамыздағы әлемге өзіңнің мейірім шапағыңды төге
отырып,сен өзіңді бақытты сезінесің, сен бақыттысың.»Қарашы ,бақыт шахарда жүрген жандардың
барлығы бақытты,ал мен сол жаны таза адамдардың бойынан бақыт нәрін сезінемін.Бүгін сенің бойыңнан
сүйіспеншлікке толы адамды көремін, жақсылық нәрін айналамыздағы адамдармен бірге сенде
бақыттысың»,-деп қанаттарын сермеп –сермеп ұшып кете барды.Мен аң-таңмын.Жүрегім қуанышқа толы.
Мен айналамыздағы адамдарға мейіріммен ,сүйіспеншілікпен қараймында, бақытқа кенеліп айғайлаймын
Алақай !Мен бақыттымын , менің бақытымда шек жоқ.Мен әлемдегі ең бақытты адаммын! Енді көзімізді
ашып,жанымыздаы адамдарға сүйіспеншілікпен,өмірге құштарлықпен қарайық.
Топқа бөлу. (жасыл, қызыл түстер бойынша)
Жасыл түс – адамгершілік тобы
Қызыл түс – адалдық тобы
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ІІ.
Бейнежазба (Тамара Асар. «Өмірге құштарлық» )көрсетіледі, оқушылардың түсініктерін
шығармашылық жұмыстарымен анықтаймыз.
Шығармашылық жұмыс. (7 мин)
І топ «Өмірің өз қолыңда» эссе жазу
ІІтоп «Ғажап өмір» сурет салу
ІІІ. Әңгімелеу :
«Өмір туралы» Ә.Қайдар
Өмір туралы ойланбайтын жұмыр басты пенде жоқ. Бірақ ешкімде сол ойының түбіне жеткен емес, бір
пікірге келген емес. Әр кім өмірді өзінше түсінеді, өзінше бағалайды, өзінше оған ғибрат алады. Біре оған риза,
біреу одан мүлдем түңілген. Біреу өмірді мәңгі күрес, айтыс-тартыс деп бағаласа, енді біреу сыры мол, мәні
терең құбылыс деп сезінеді.
Қысқасы, «өмір» деген ұғым барда, өмір сүретін адамда бар, ол туралы ортақ пікір жоқ, әр алуан қоз қарас,
әр түрлі түсінік. Бірақ қалай болғанда да, өмір адамның жарық дүниеде, жер бетінде көрер аз күндік қызығы
мен рақаты, не азабы мен қасіреті, жақсы-жаманға үйрететін мектебі, алар тәлім-тәрбиесінің көзі болып
саналады. Демек, өмірден үйрегенің мен үлгі еткендерің де, үйрене алмай, қасірет шеккенің де, жақсылығың
мен істеген жамандығың да игі істерің мен көрсеткен ездік қасиеттерің де – бәрі-бәрі сайып келгенде,
өмірдің өзіндік тағылымдары. Адам баласының бойына тән, болмысына біткен парасаттылық пен пендешілік,
даналық пен надандық, биіктік пен пәстік, өрлік, өжеттік пен ынжықтық, дарындылық пен дарынсыздық,
жомарттық пен сарандық, азаматтық пен тоғышарлық сияқты екі ұдай қасиеттердің бәрі де біреуде мол,
біреуде кем, сол өмір бізбеніндегі мен қасиеттерді әркім шамасы жеткенше қолданады.
Ой-талқы:
Өмірдің мәні неде деп ойлайсындар?
Өмір тек бақытты кездерден тұрады ма?
Жақсы өмір сүру үшін адамға не қажет?
Өмірдің қысқалығы мен ұзақтығы немен өлшенеді?
Түйін:
Адамның жаман мен жақсыны ажырата білім, жаманан бойын
аулақ ұстап, бойына жақсы қасиеттерді дарыта алғанда ғана өзінің өмірлік мұратын таба алады.
ІV.«Ойын: «Өмір шамы» Шамды жеткізерде қандай күйде болдыңыздар.
Сезімдерін сипаттап жеткізу
V. Топтастыру
Түйін: Өмір ащысы мен тұщысы,қуанышы мен қайғысы ,қадірі мен қасиеті қатар тоғысатын жол
Топпен ән айту.
«Өміріңе немқұрайлы қарама»
Кенелсең де досым қанша шаттыққа
Сөзі: С. Сейтман
Өміріңе немқұрайлы қарама,
Әні: С. Дәрібаев
Бақ құсыңды қонған кезде бағала.
Тыңда досым, мен айтайын от тілек,
Қолда мәңгі тұрмайтын ол шағала.
Дүниеден кетті бай да, өтті бек.
Қанша азап көрсең дағы,бауырым,
Өміріңе немқұрайлы қарама,
Өміріңе немқұрайлы қарама,
Дәулетіңмен тұрсаң дағы көк тіреп.
Тұсау салып бастатқызбай көш дара,
Әр күн сайын тек сен үшін атып таң,
Етсе дағы дұшпан күлкі,дос таба.
Зерлі шапан киінсең де жақұттан.
Өміріңе немқұрайлы қарама,
Өміріңе немқұрайлы қарама,
Тағдыр желі қарсы алдыңнан соқса да.
Шақша басың айналса да бақыттан
Сын сағатта сақтау үшін өз басын,
қайырмасы:
Сатып кетіп сеніп жүрген жолдасың.
Бақ құсыңды қонған кезде бағала.
Өміріңе немқұрайлы қарама,
Қолда мәңгі тұрмайтын ол шағала.
Айдын көлге айналса да көз жасың.
Үйге тапсырма: Ш.Сариевтің «Өмір деген тұрмайды қап-қарадан» өлеңін мәнерлеп оқып келу
Соңғы тыныштық сәті.
Жайланып отырып, көзімзді жұмайық. Әрқайсымыз өз қолымызбен жүрегімізді ұстап көрейік. Өз
жүрегіміздің жылылығын сезініп, жүрек жылуымызды адамдарға, айналаға жеткізу үшін іштей оларға
жақсы тілектер тілейк, жақсы ой ойлайық, жақсы сөз сөйлейік, жақсы іс жасайық! Бүгінгі сабақтан алған
жақсы әсерлеріңізді жүректеріңізге түйіп алыңыздар! Рахмет! Кездеріңізді ашуға болады.
********
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ЖАҢАРТЫЛҒАН БІЛІМ МАЗМҰНЫ НЕГІЗІНДЕ МАТЕМАТИКА
ПӘНІНЕН ЗЕРТТЕУ САБАҒЫН ҰЙЫМДАСТЫРУДЫҢ ТИІМДІЛІГІ
"Жезқазған қаласының білім бөлімінің №8 гимназиясы" КММ
Смаилова Жанар Шабазқызы - математика пәні мұғалімі
Сабақты зерттеу – кәсіби білім алу үдерісі. Мұғалімдер оқыту мен оқу үдерісінің белгілі бір қырларын
жетілдіруге бағытталған арнайы педагогикалық әдіс-тәсілдерді қолдана отырып, оқушылардың оқуына және
прогресіне назар аударады. Сабақты зерттеу білім және тәжірибе алмаса отырып, кәсіби қоғамдастық құруға
септігін тигізетін мұғалімдердің бірлескен жұмысын зерделеуді көздейді (Курамото, 2014) Сабақты зерттеу
тәсілі оқыту мен оқуды жетілдіру саласында ғана емес, сонымен қатар педагогикалық білімді жетілдіру, оқу
бағдарламасы мен оқытуды құрылымдау, мектепті басқару және т.б. салаларда да жүргізілуі мүмкін (Курамото,
2014). Сонымен қатар сабақты зерттеу жеке шара ретінде емес, күнделікті жұмыстармен, мәселен, жаңа оқу
бағдарламасын енгізу, белгілі бір саладағы оқыту тәжірибесін жетілдіру, ұзақ мерзімді жоспарлаумен бірге
ықпалдастырылып жүргізілгенде анағұрлым тиімді болмақ (Lewis, Hurd, 2011).
Мен "Мұғалім тәжірибесіндегі зерттеу" курсын аяқтап қазірде мектеп тренерімін. Зерттеу тақырыбым
"Топтық жұмыс арқылы оқушылардың өздігінен реттелуін қалыптастыру". Осы тақырыпты алудағы
себептердің бірі, әріптестерімнің сабақтарын зерделеу, зерттеу нәтижесінен әріптестерімнің балалармен
күнделікті сабақта топпен жұмыстың жүргізілу әлсіздігін және оқыту мен оқудағы топтық жұмысқа өз
деңгейінде мән бермейтіндігін анықтадым. Осы істі жандандыру нәтижесін шығару керек деген ой түйдім.
Осы тақырыпты жүзеге асырудағы мақсатқа жетер жолдағы қадамдарымды былайша топтастырдым:
1) оқыту мен оқудағы жаңа тәсілдерді топтық жұмыста ұйымдастыру және кері байланыс алу арқылы
оқушылардың сыни ойлауына мүмкіндіктер туғызу негізінде ең басты мәселе оқушылардың көп біліп, алған
білімдерін орынды жерде қолдануын қамтамасыз етемін;
2) сапалы оқыту үшін АКТ-ны қолданып, стратегиялар арқылы қалай оқу керектігін үйретуде мұғалімдерге
кәсіби қолдау көрсету арқылы әріптестерімнің де өзгеруіне жол ашып, олардың табысты оқытатын құзырлы
мұғалім болуларына ықпал етемін;
3) топтық жұмыс негізінде балалардың өзіндік реттелуіне оңтайлы ортаны кәсіби қоғамдастық шеңберінде
құру арқылы қиындатылған түрлі бағыттағы жағдаяттық тапсырмалар жасау арқылы жекелеген қажеттіліктерді
( инклюзивті оқыту) қанағаттандырамын.
4) мектеп мәдениетін дамыту және мұғалімдер қоғамдастығындағы "көпіршелер" арқылы барлық
әріптестеріме қолдау көрсетемін деген тұжырымға келдім.
Бұл міндеттерді шешудің жұмыс әдістеріне тоқталсам; оқыту үшін бағалау, диалогтік оқыту, тәжірибе туралы
рефлексия, коучинг пен тәлімгерлік, "Сабақты зерттеу", іс-әрекетті зерттеу, мектеп көшбасшылығы, яғни кәсіби
қауымдастық жұмысына атсалысу. Ал жұмыс құралдары: АКТ-ны қолдану, өзін-өзі және өзара бағалау, орта
мерзімді жоспарлау және бағалау, коучинг пен тәлімгерлік жоспары, зерттеу жұмысы, жалпы жұмыс жоспары.
Жалпы өздігінен реттелетін оқудың үш элементі аса маңызды болып табылады (Perry et al,2002)
•
тапсырмамен жұмыс барысында өздігінен бағытталушылығы;
•
оқушының проблемалар мен мақсаттарды өздігінен айқындауы;
•
проблеманы шешу мен мақсатқа жету үшін әдіс-тәсілдерді өздігінен таңдауы.
Таңдалып алынған тапсырмалар өзін-өзі реттеу тәсілдерін жүзеге асыруға ықпал етуі қажет. Өздігінен
реттелу тапсырмаға қызығушылықтың неғұрлым жоғары деңгейіне өтуге ықпал етеді Менің тақырыбым
"Топтық жұмыс арқылы оқушылардың өздігінен реттелуін қалыптастыру" болғандықтан мәнмәтінге сәйкес
"Оқыту мен оқудағы жаңа әдіс-тәсілдер арқылы оқушының өздігінен реттелуін қалыптастыра аламыз ба?" ,
"Мұғалім көшбасшылығы мен рефлексиясы негізінде оқыту мен оқуды жақсарту", "Сабақты зерттеу"
тақырыптарына коучингтер өткізіп, сабақта жиі кездесетін проблеманы шешу мұғалімдер арасында 6 сынып
бойынша фокустік топ құрдық. Зерттеу сабағы қарапайым идея болып табылады. Егер сіз оқытуды
жақсартқыңыз келсе, онда басқа мұғалімдермен бірге жұмыс істеу-жоспарлау, бақылау және сабақ бойынша ой
жүгіртудің қаншалықты маңызды екені анық емес пе? (Lewis, 2002)
Топтың негізгі зерттеу тақырыбын:« 6"б" сынып оқушыларының қабілеттерін ескере отырып, терең білім
алуына жағдай жасау»деп таңдап алдық. Бұл тақырыпты таңдау себебіміз біздің алдымыздағы әр оқушының
қабілеті, дарындылығы әр түрлі екені белгілі және олардың терең білім алуына жағдай жасағымыз келді.
Сонымен қатар сабақ барысында үлгерімі төмен оқушыларкөп жағдайда тапсырмаларды орындап үлгере алмай
қалады немесе қате орындайды, міне, біз осы мәселені шешу үшін зерттеу жұмыстарын жүргіздік:
-әрбір оқушы пәнді түсінуді қалай құрылымдау қажеттігін ойластыра білетінін сезінетін, осы көзқарастар
тұрғысынан білімі мен тәжірбиесін қалыптастыратын, сондай ақ оқушының білім беру бағдарламасы
деңгейлері бойынша ілгері жылжуын өрістету мақсатында мазмұнға сәйкес кері байланыс орнату;
-оқытудың мақсаты мен сабақтың нәтижелі де табысты өту өлшемдерін, өзі мен оқушыларының бұл
өлшемдерге қандай дәрежеде сәйкес келетіндігін білетін, оқушылардың игерген білімі мен оқушылар
мойындаған «Біз қайда бара жатырмыз?», «Қандай іс әрекет жасау керек?», «Одан әрі не істеу керек?» деген
сияқты табыстылық өлшемдері арасындағы алшақтықты жою үшін не істеу керек екенін білу.
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Зерттеу барысында мен үш сабақ өткіздімжәне оны келесі сабақтардан байқауға болады. Бірінші
сабақта«Сен маған, мен саған» әдісін қолдандым және осындай диалогты оқытуда сұрақ қоюға үлкeн мән
бeрiлeдi.Сұрақ қою маңызды дағдылардың бiрi болып табылады, сeбeбi сұрақ дұрыс қойылған жағдайда
оқытудың тиiмдi құралына айналады жәнe дe оқушылардың оқуына қолдау көрсeтiп, оны жақсарта жәнe
кeңeйтe алады (МАН III, 38 бeт)«Джиксо» әдісінде, «Фрейер» әдісінде, сабақта саралау тапсырмаларын
орындағанда яғни «оқушылардың жас ерекшеліктеріне сәйкес оқыту және оқу», рефлексия алу мақсатында
«ҚҚҚ» кестесін қолдандымжәне «оқу үшін бағалау және оқуды бағалауға»сәйкес келетіндігін байқаймыз.
Екінші сабақтың басындамиға шабуылкезінде«Үштік» әдісін қолдандым, ал сабақта топтық
жұмысбарысында«Ойлан,жұптас,бөліс әдісі»,сабақты қорытындылау мақсатында «Тұжырымды ой» әдісін
қолдандым, сабақтағы деңгейлік тапсырмалар яғни саралау тапсырмалары «талантты және дарынды балаларды
оқытуға»сәйкес келіп тұрғандығын байқаймыз, сабақты қорытындылау кезінде «Нысана» кестесін қолдандым,
бұл кесте оқушылардың бүгінгі сабақта не қызықты? не үйрендім? не білдім?менің ойымша деген сұрақтарға
жауап беру арқылы сабаққа рефлексия береді, ол маған келесі сабақты жоспарлау мақсатында және
оқушылардың оқу мақсатына қаншалықты қол жеткізгендігін анықтау үшінқажетболды.
Үшінші сабақ қортынды сабақ болғандықтан сабақтың басында оқушылардың теориялық білімдерін еске
түсіру мақсатында «Сен маған,мен саған» әдісін қолдандым, екінші «сын тұрғысынан ойлауға үйтету»
мақсатына негіздеп, зерттеу тапсырма құрастырдым, бұл тапсырманы оқушылар күнделікті өмірдегі
құбылыстармен байланыстыра отырып орындауы қажет,бұл жeрдe, айта кeту кeрeк, оқушылардың
мәлiмeттeрiндe кeйбiр жeрлeрдe кeмшiлiктeр болды. Бiрақ мeн олардың ойларын толық аяқтап болғанша, оларға
кeдeргi жасамауға тырыстым. Сeбeбi оқушыларды тоқтатып, олардың ойына қарсы пiкiр айтып, көп eскeртулeр
жасау диалогтың дұрыс жүруiнe кeдeргiсiн тигiзeдi. Ал қатeлiктeрдi сұрақтар қою арқылы түзeтугe талпындым
жәнe қойылған сұрақтар мeйлiншe ашық, проблeмалық болуына көп назар аудардым. Сeбeбi ойланататын
сұрақтароқушыларды сыни ойлауға, яғни қарастырып отырған құбылысты талдай бiлугe, салыстыруға, болжау
жасауға бағытталған.Тапсырманы орындағаннан соңоқушыларөзін-өзі және өзгенітапсырмаға сәйкес
құрылғандескриптор арқылы бағалады. Қорытындылай келе, сабақты зерттеу тобының зерттеу нәтижесі
бойыншаәріптестеріммен бірге әр тапсырмаға сай дескрипторлар мен бағалау критерийлері құрастырылды, сол
дескрипторлар бойынша бақылауға жауаптымұғалімдер А В С деңгейіндегі оқушыларды сабақ барысында
бақылап, олардың жұмысты орындау ретін қадағалап, тіркеп отырды. Осы бақылаулар келесідей қорытындылар
жасауға себеп болдыСұрақ-жауаптүрінде өткізелітін сабақ кезеңдері барлық деңгей оқушыларының белсенді
қатысуын көрсетті, Синтез, талдауды қажет ететін сұрақтар Адеңгейі оқушыларында үлкен қызығушылық
тудырмады. Есептерді жеке орындау Атобы оқушылары үшін қиындық тудырды, бұл олардың жеке жұмыс
жасауға сенімсіздігінің салдары деп есептейміз. Топтық жұмыс барысында Атобы оқушылары белсенділігі
артты. Тәжірибелік жұмыс барысында Атобы оқушылары белсенділігі төмен болды, бұл олардың ғылыми
зерттеу дағдыларының төмендігінен орын алуы мүмкін. Сол себепті келешек сабақтарға оқушыларда
зерттеушілік қасиеттерді дамытуға бағытталған тапсырмаларды енгізу маңызды.Талдауды қажет ететін
сұрақтарСдеңгейі оқушыларында өте жақсы қызығушылық тудырды, сол себепті саралау кезінде оларға жоғары
ойлау дағдыларын қажет ететін тапсырмаларды қарастыру керек. Осы сабақты зерттеуді жүзеге асыру арқылы
мұғалімдер өздерінің педагогикалық тәжірибесін жетілдіре алады деп ойлаймын. Ал оқушылар сабақтағы ісәрекеттерге белсене араласа отырып, өздерінің білімі мен белсенділігін көрсете білді. Соның нәтижесінде осы
сыныптың сапа көрсеткіші артты. Оны мына кестеден көре аласыздар.
тоқсан
Сапа

І
32%

Білім сапасының көрсеткіші
ІІ
ІІІ
39%
46%

ІV
61%

Зерттеу сабағында мұғалім іс-әрекеті бойынша оқушылар қандай прогреске қол жеткізді. Топтық жұмыс қалай
көмектесті немесе кедергі келтірді (екеуіде болуы ықтимал). Әр оқушының нәтижесін жақсарту үшін келесі
жолы топтық жұмыстың қандай аспектілері түзетілуі керек, келесі жолы біз не істеуге тырысуымыз керек.
Оқушылардың ой ұшқырлығы пайда болды, бір-біріне деген сенімі артты, оқушы өзінің топта орындалып
жатқан жұмыстың маңызды екенін, өз үлесін қосып жатқанын сезінді, басқа топтардың жұмыстарын тыңдап,
олардың мүмкіншіліктерін салыстырып анализ жасай алды, бақылаудың нәтижесінде өте тұйық және
көшбасшы оқушылар анықталды. Оқушылардың көбі жаңа келгендіктен топта жұмыс істеу дағдылары
жетіспеді, берілген уақытты тиімді пайдалана алмады, бағалау тәсілдерін қолданғанда оқушылар өзін-өзі
объективті бағалай алмады.
Әр оқушының нәтижесін жақсарту үшін келесі жолы топтық жұмыстың қандай аспектілері түзетілуі керек.
Сабақтың уақытын мөлшерлеу және уақытты бөлудің орындылығы. Өзін-өзі бағалау, бірін-бірі бағалау әдісін
үнемі қолдану. Мұғалімнің әдістемелік шеберлігі, кері байланыс түрлері. Оқушылардың бағалау түрлерін
жетілдіру, әр оқушының нәтижесін жақсарту үшін деңгейлік дифференциялау тапсырмаларын қарастыру,
топтық жұмыстың критерийлерін үнемі сақтап отыру, оқушылардың бойында жұмыс істеу дағдыларын
жетілдіру, қалыптастыру әдіс-тәсілдерін қолдану.
Жаңадан пайда болады: "Бірігіп жұмыс істеуге оңай". Ортақ сұраныс, кері байланыс. Қиыншылықтарды бірге
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шешу. Рефлексивті практика. Мұғалімдер өзара педагогикалық тәжірибелерімен алмасады. Барлық іс-әрекет тек
оқушыға бағытталады. Нақты жүйе пайда болады. Сонымен зерттеу нәтижелерін бірлесе талқылау барысында
әріптестері ұсынған сындарлы кері байланыстың арқасында мұғалімдер өздерінің рефлексиялау және талдау
дағдыларын жетілдіре алады. Сабақты зерттеу тәсілдері мұғалімдердің өзара ынтымақтастығын күшейтетінін
атап өту маңызды. Үдеріс барысында бірлесіп жұмыс істеу мәдениеті қалыптасып, ол өз кезегінде
мұғалімдердің кәсіби дамуға ұмтылысын күшейтеді.
Пайдаланған әдебиеттер:
1. Қазақстан Республикасының білім туралы заңы. Оны жүзеге асыру
2. Іс-әрекеттегі зерттеу. Әдістемелік құрал/Аушева И.У., Ғабдоллақызы Б. редакциясымен – Астана: «Назарбаев
Зияткерлік мектептері» ДББҰ Педагогикалық шеберлік орталығы, 2012.
3. Іс-әрекеттегі зерттеу барысында деректермен жұмысты қалай ұйымдастыруға болады. Әдістемелік құрал/
Абдраманова Қ.С., Жансүгірова Ж.Д. – Астана: «Назарбаев Зияткерлік мектептері» ДББҰ Педагогикалық
шеберлік орталығы, 2015.
4. Педагогикалық ізденіс-Алматы: Рауан 2018
3. Мейірханова Н.А. Жаңа технология элементтерін оқыту үрдісінде пайдалану – мұғалімнің пәндік
құзыреттілігінің басты шарты.
********
ЖИНАҚЫ МӘТІН ЖАЗУ
Солтүстік Қазақстан облысы Ақжар ауданы,Қарашілік орта мектебінің
қазақ тілі мен әдебиеті мұғалімі Казиева Фарида Камалиденовна
Қазақ мектебіндегі қазақ тілін оқыту бағдарламаларында жаңартылған бағдарлама бойынша негізгі төрт дағды
бойынша қандай жұмыстар жүргізілетіні жайында мол мағлұматтар берілген. Соның ішінде "Жазылым"
бөлімі келесі бөлімшелерден тұрады:
1) жоспар құру;
2) әртүрлі жанрда мәтіндер құрастыру;
3) жазба жұмыстарын әртүрлі формада ұсыну;
4) эссе жазу;
5) оқылым және тыңдалым материалдары негізінде жинақы мәтін жазу;
6) мәтіндерді түзету және редакциялау.
Осы "Жазылым" дағдысын дамытуға арналған жұмыстардың ішінде жинақы мәтін-компрессия жазу 5-9
сыныптар арасында мынадай мақсаттар арқылы жүргізіледі:
5.3.5.1 - оқылым және тыңдалым материалдары бойынша негізгі ақпараттарды сақтай отырып, жинақы
мәтін жазу
6.3.5.1 - оқылым және тыңдалым материалдары бойынша негізгі ойды білдіретін сөйлемдерді іріктей отырып,
жинақы мәтін жазу.
7.3.5.1 -оқылым және тыңдалым материалдары бойынша тірек сөздер мен сөз тіркестерін синонимдік
қатармен ауыстыра отырып, жинақы мәтін жазу.
8.3.5.1 - оқылым және тыңдалым материалдары бойынша мәтіннің баяндау желісін сақтап, әр бөлігінен
алынған ақпараттардан жинақы мәтін (аннотация, тезис) жазу.
9. 3.5.1 - оқылым және тыңдалым материалдары бойынша автордың негізгі ойын сақтай отырып, перифраз
тәсілдері арқылы жинақы мәтін (аннотация, тезис) жазу
Байқап отырғандай сынып жоғарылаған сайын компрессия жазу шарты да күрделеніп отырады. Жинақы
мәтін жазудағы мақсат – оқырманды мәтін мазмұнының ең негізгі идеясымен таныстыру және түпнұсқаны
оқитын уақытты үнемдеу. Ықшамдау барысында мәтіндегі ең негізгі ақпараттарды ғана сақтап, басы артық
элементтер алынып тасталады. Яғни, жинақы мәтін - негізгі мазмұны сақталған екіншілей өңделген мәтін.
Жинақы мәтін тек автор идеясынан ғана тұрады. Өз ойымызды жинақы мәтінге қосуға болмайды. Жинақы
мәтін түпнұсқа мәтіннен 75 % дейін қысқа болады. Егер кітап болса, түпнұсқа мәтіні 99% ықшамдалады.
Жинақы мәтін жазуға үйрету барысында оқулықпен қатар аудио, газет-журнал материалдарын пайдалануға
болады. Өз тәжірибемде республикалық балалар мен жасөспірімдерге арналған «Ұлан» газеті мен «Айгөлек»
журналында жарияланған материалдарды көбірек пайдаланамын. Төменде 5-9 сыныптар арасында өзім
қолданған тапсырмалар ретімен берілген.
5-сынып
Оқу мақсаты 5.3.5.1 - оқылым және тыңдалым материалдары бойынша негізгі ақпараттар
ды сақтай отырып, жинақы мәтін жазу.
Тапсырма Берілген түпнұсқа мәтінді мұқият оқып шығыңыз. Кестенің екінші бағанына негізгі ақпаратты
сақтай отырып, жинақы мәтін жазыңыз.
Дескриптор - мәтіндегі маңызды ақпараттарды белгілеп алады;
- іріктелген ақпараттар негізінде мәтінді өз сөзімен жазады.
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Түпнұсқа мәтін «Обал мен сауап»
Жаздыгүні.Таңертең інім Әсетті ертіп, бұзауларды өріске айдап тастап,
үйге беттеп келе жатқанбыз. Алдымыздан қанаты сынған ба, әлде, топшысы
үзілген бе, бір үйрек жерден көтеріле беріп, таяқ астам жерге барып құлап
түсті.Тұра қалдық. Біз жақындаԑанда ұша жөнеледі де, ұзамай қайта қонды.
Үйректі қуалап жүріп ауылдан ұзап кетіппіз. Үйрек аспанға көтеріліп, алғаш
ұшқан жеріне қайта барып қонды. Балапандарын өзенге апара жатқан құс
екенін сонда білдік. Бізден балапандарын қорғау үшін қолданған амалы екен.
Әсет үйректі таспен атып алды, анамызға айтқанда, анамыз:
- Байғұс ана-ай!... Баласы үшін отқа да, суға да түсіп, өлімге барады-ау.
Мына үйрек те балапандарын қорғау үшін өлімге басын тігіп, тайсалмаған.
Бұл қылықтарың бекершілік болған. Шешесінен айырылған балапандар қалай
күн көреді, қайтіп жан сақтайды?..
Қателігімізді мойындап, балапандарды аяп, мұңайып қалдық.
Қап,әттеген-ай!... Обал болды-ау.
( Орта білім беру білім алушыларының сөйлесім әрекетінің түрлері
бойынша дағдыларды қалыптастыруға арналған үш тілдегі мәтіндер
жинағы. - Астана Ы. Алтынсарин атындаԑы ҰБА, 2016 )

Жинақы мәтін
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

6-сынып
Оқу мақсаты 6.3.5.1 - оқылым және тыңдалым материалдары бойынша негізгі ойды білдіретін сөйлемдерді
іріктей отырып, жинақы мәтін жазу.
Тапсырма Тыңдаған мәтіннен негізгі ақпараттарды іріктеп, синонимдік қатарларды өзгертіп, мәтінді
ықшамдаңыз. («Арман-ПВ 8-сынып «Балаларды қорғау күні» аудио мәтіні бойынша)
Дескриптор - мәтіндегі негізгі ақпараттарды табады;
- синонимдік қатарларды анықтайды;
- мәтінді ықшамдап қайта жазады.
7-сынып
Оқу мақсаты
7.3.5.1 Оқылым және тыңдалым материалдары бойынша тірек сөздер мен сөз тіркестерін
синонимдік қатармен ауыстыра отырып, жинақы мәтін жазу
Тапсырма Мәтіндегі негізгі ақпараттарды іріктеп, синонимдік қатарларды өзгертіп, мәтінді ықшамдаңыз.
Дәрумендер
Адамның ең үлкен байлығы-денсаулығы. Ал денсаулықты, ағзаның күшін нығайтудың басты кепілі-дұрыс
тамақтану.Адам ағзасы сыртқы ортаның кері әсеріне үнемі қарсы тұруға тырысады. Ой еңбегіне, іс-әрекетке де
күніне көп күш-қуат жұмсалады. Ол қуатты, ағзаға қажетті қоректік заттарды біз ішер астан аламыз.Ағзаға
тағам арқылы келетін белоктардың, минералды тұздардың, майлардың көмірсутегінің алмасуын тездететін
заттар-дәрумендер. Әрқайсының өз атқарар қызметі бар дәрумендер қай жастағы адамға да қажет. Олар ағзаны
құруға жұмсалады, жоғалған клеткаларды қалпына келтіреді. Тағамдық заттар ретінде саналуы тиіс
дәрумендерге дәрі ретінде қарап, аурулардың алдын алуға ғана қолданылады десек, қателескеніміз. Ағзаны
дәруменмен қамтамасыз ету үшін жаз-күз айларында, жеміс-жидекті көп жеп, қарағай, итмұрын, қымыздық,
рауғаш, тау, су жуалары тәрізді табиғаттағы жабайы өсімдіктердің бай қорын пайдалануды да ұмытпаған абзал
(«Айгөлек» журналы 2005ж. №5 17-бет )
Дескриптор - мәтіндегі негізгі ақпараттарды табады;
- синонимдік қатарларды анықтайды;
- мәтінді ықшамдап қайта жазады.
8-сынып
Оқу мақсаты 8.3.5.1 - оқылым және тыңдалым материалдары бойынша мәтіннің баяндау желісін сақтап, әр
бөлігінен алынған ақпараттардан жинақы мәтін (аннотация, тезис) жазу.
Тапсырма Мәтінді оқыңыз. Шығарманың мазмұнын сақтай отырып, әр бөлігінен алынған ақпараттардан
аннотация жазыңыз.
Лондонда ән шырқаған Нарғыз
Нарғыз Жанұзақова-13 жаста. Ақтөбе қаласының № 60ЖОББ мектебінде 8-сыныпта оқиды. «Бақытты
бала» халықаралық байқауының бас жүлде иегері атанған Нарғыз жақында Лондон қаласында өнер көрсетті.
Бізге ақтөбелік жас әншімен әңгімелесудің сәті түсті.
Былтыр Ақтөбе қаласында «Бақытты бала» халықаралық байқауы өткен екен. Байқаудың ең басты қонағы
жерлесіміз Димаш Құдайберген болды. Димаш аға «Бақытты бала» байқауында өнер көрсететін 20 баланы өзі
таңдап,жеңімпаздарға халықаралық байқауға жолдама табыстаған еді. «Бақытты бала» байқауының жеңімпазы
Нарғыз байқау жайында өінің ұстазы Манасова Гүлжамал апайдан естігенін айтады. Байқауға дейін ол
музыкалық жеке мектепте білім алған. Нарғыздың ұстазы оның талантын байқап,осы байқауға қатысуға ұсыныс
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білдірген.Алғашында Нарғыз байқауға қатысу-қатыспау туралы нақты шешім қабылдай алмай жүргенімен,
Димаш Құдайбергеннің осы байқауға мұрындық болып жүргенін естігенде,келісе кетіпті.
«Бақытты бала» байқауы екі кезең бойынша іріктеуден тұрды.Қатысушы алғашқы кезеңде ана тілінде ән
шырқау керек,ал екінші кезеңде әлем әндерін айту керек болды. Нарғыз алғашқы кезеңде жоғары деңгейде өнер
көрсеткенін, ал екінші кезеңде өзіне көңілі толмағанын, әлі де шыңдалу керектігін айтады.
«Өнер көрсету үшін сахнаға шығар алдында қатты қобалжығаннан сүрініп қалдым.Өзіме өте қолайсыз
көрінді.Тіпті,жылағым келіп кетті. «Байқауға қатыспай-ақ қойғанымда ғой» деген ойлар мазалады.Жолдамадан
да, жеңістен де үмітімді үзіп кетіп қалғым келді. Алайда, бірі осылай әдемі аяқталады деп күтпедім.Әкемнің
арманын орындағаныма ризамын»,-дейді жас әнші Нарғыз Жанұзақова.
Ағынан жарылған әңгімесін айтып берген Нарғыздың еңбегі еленіп, Димаш Құдайбергеннің Лондонда өткен
жеке шығармашылық кешінде өнер көрсетті. Ұлыбританияның астанасында ән шырқаған ол шетелдік сахнаның
ерекшелігіне, құрылғыларының жоғары сапасына тоқтала келе,жанды дауыста ән шырқауға мол мүмкіндік
берілетіні туралы айтты. «Голливуд жұлдыздары өнер көрсеткен сахнада ән шырқау бақыты әркімге бұйыра
бермейтін бақ қой. Мен өте қуаныштымын.Тыңдарман көп жиналды. Олар мені танымайды ғой, қалай
қабылдайды екен деп қатты уайымдадым.Бірақ олар мені өте жылы қарсы алды»,-дейді ол.
Димаш Құдайбергеннің әлемдік сахнадағы өнерінен кейін оған еліктейтін жас әншілер көбейе түсті.
Өзіміздің жерлесіміз болғандықтан, Ақтөбеде оны пір тұтатын өнерпаздар көп. Нарғыз ағамен байланысып,
хал-жағдай сұрасып тұратынын айтты. Сұхбатан соң Нарғыз бізге Лондон төрінде шырқаған әнін орындап
берді. Нарғыз да болашақта қазақты әлемге танытатын әншілердің қатарында болады деген сенімдемін.
Аяулым Құдайберген, Қазанғап атындағы балалар өнер
мектебінің оқушысы, Ақтөбе қаласы
«Ұлан» газеті 2019жыл №21 11-бет
Дескриптор - мәтіннің әр бөлігінен маңызды ақпараттарды іріктейді;
- мәтін мазмұнын сақтайды;
- аннотация жазады;
- жалқы есімдерді қолданады.
Пайдаланылған әдебиеттер:
1. Негізгі орта білім беру деңгейінің 5-9-сыныптарына арналған "Қазақ тілі" пәнінен
жаңартылған мазмұндағы үлгілік оқу бағдарламасы 2013 жылғы 3 сәуірдегі № 115
бұйрығына 192-қосымша
2. Қазақ тілінен 5-9сыныптар бойынша оқу жоспарлары
3. Орта білім беру деңгейлері білім алушыларының сөйлесім әрекетінің түрлері
бойынша дағдыларды қалыптастыруға арналԑан қазақ, орыс, ағылшын тілдеріндегі
мәтіндер жинағы. – Астана: Ы. Алтынсарин атындағы ҰБА, 2016.
4. «Ұлан» газеті «Ұлан» газеті 2019жыл № № 20,21
5. «Айгөлек» журналы 2005ж. №5
********
Пән: Жаратылыстану
Сынып: 3
Жанды табиғат. Адам

Бекітілді: ОІМ: Калимова Ж.М.
Мұғалім: Гумарова Айымжан Суйугелиевна
Қатысқандар саны

Күні: 22.11.18

АШЫҚ САБАҚ

Тақырыбы:

Тыныс алу құпиялары

Оқу мақсаты:

3.2.3.3 тыныс алу жүйесі мен оның адам ағзасындағы рөлін сипаттау;

Сабақтың
мақсаты:

Оқушылардың барлығы: адамның қалай тыныс алатынын біледі;
Оқушылардың көбі: өкпедегі ауаның көлемін зерттейді.
Оқушылардың кейбірі: өкпедегі ауаның көлемін зерттеп қорытынды шығара алады.

Бағалау
критерийі

Өкпенің көлемін анықтап үйренеді;
Тыныс алғанда және тыныс шығарғанда адам денесінде болатын өзгерістерді
сипаттайды.

Тілдік мақсат

Оқушылар:
Тыныс алу мүшелеріне байланысты сұрақтарға жауап береді;
Мәтінмен жұмыс жасау арқылы сөздік қорларын дамытады.
Пәндік терминология мен тірек сөздер: Көкет-диафрагма, кеңірдек-трахея

Құндылықтар

тазалықты сақтау

Пәнаралық байланыс әдебиеттік оқу
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Қатыспаған оқушылар:

АКТ қолдану
дағдылары

презентация

Алдыңғы
меңгерілген білім

Тыныс алу мүшелерін біледі

Сабақ барысы

Сабақта жоспарланған іс-әрекет

Ұйымдастыру. Оқушылар шеңберге тұрады.
Ойсергек.
Сәттілік біздер тілейік.
Жоспарланған уақыт Мен саған, сен маған,
Сабақтың басы
Күндей күліп жүрейік.
1-6 минут
Күннің нұрын төгейік,
Мен саған, сен маған.
«Иә, жоқ»
Оқушыларды топқа бөлу. Сару ,қызыл, жасыл парқатарға жазылған сөйлемдерді
тарату. Оқушылар сөйлемдегі ойға «ия», «жоқ» деп өз пікірін қысқа ғана жеткізу
керек.
1. Ауасыз өмір сүре аламыз. (жоқ)
2. Ауаны жылытып, ылғалдандыратын мүше-мұрын. (иә)
3. Ауа тек қана далада болады. (жоқ)
4. Оттегі таза ауа. (иә)
5. Асқорыту мүшесі – өкпе. (жоқ)
6. Ауамен тек қана адамдар демалады. (жоқ)
7. Таза ауа өкпеге кеңірдек арқылы енеді. (иә)
8. Күн сайын таза ауада серуендеу зиян.(жоқ)
9. Дені сау адам аурушаң. (жоқ)
10. Өз денсаулығың өз қолыңда. (иә)
1.
Оң жақтағы өкпе сол жақтағы өкпеге қарағанда сәл үлкен (иә)
2.
Біздің өкпеміздегі ауа үнемі жаңарады. (иә)
Сабақтың ортасы
7-30 минут

1.Ауаның саяхаты.Өткен тақырыпты 3D форматта қайталау. Топтық жұмыс.
2. Сурттермен жұмыс.
Ауаны жұтқанда бірінші қайда барады?
Мұрынның суретін тақтаға ілу.
Мұрын қандай қызмет атқарады?
Мұрыннан кейін қайда түседі?
Кеңірдектің суретін ілу.
Ауа өкпеге не арқылы жетеді?
Тыныс алу жүйесінің басты мүшесі не?
Тыныс алу мүшелерінің суреттерін ретімен жапсыру және жазу.
5.
Тыныс алуды бақылау.
Жұптық жұмыс.
1-ші оқушы 10 рет отырып тұру.
2-ші оқушымен тыныс алуын салыстыру.
- Тыныс алу қалай өзгерді?
- Қандай қорытынды шығаруға болады?
Қорытынды: қозғалыс жасағанда тыныс алу жиілейді, тыныштанғанда
ақырындайды.
6.
Зертте. Топтық жұмыс.
Эксперимент жасау №1
Экспериментке қажетті құралдар:су толтырылған стакан, түтікше Эксперимент
барысы:
Ауамен терең дем алып, демді пластик түтікше арқылы бөтелкеге үрлеу. Бөтелкеден
қанша су шыққанын анықтау. Соған байланысты өкпедегі ауаның көлемін білуге
болатынын түсіндіру.
Барлық топтан мәліметтерді жинақтап, қорытындысын шығару.
Қорытынды:түтікше арқылы бөтелкеге кірген ауа суды итеріп шығарды.Шыққан
судың деңгейін өлшеу арқылы ауаның да көлемін өлшеуге болады. Әрбір адамның
дем шығару көлемі әртүрлі болады.
Эксперимент жасау №2 Жеке жұмыс.
Экспериментке қажетті құрал:шар
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Эксперимент барысы:
Қалыпты дем алып, шарды үрлеу.
Терең дем алып шарды үрлеу.
Шарларды салыстыру.
Не өзгергенін сұрау.
Қорытынды:шарды үлкен көлемде үрілуі- бұл кеудеміздегі өкпенің терең дем
алғандағы күйі;
Шардың көлемі кіші болуы - қалыпты дем алғандағы күйі.
Эксперимент жасау №3. Жеке жұмыс
Экспериментке қажетті құралдар: пластик түтікше, жіпке жалғанған қар суреттері.
Жай деммен түтікшеге үрлеу арқылы көбелек немесе инелікті ұшыру.
Қатты үрлеп ұшыру.
Салыстыру.
Қорытынды:терең дем алғанда кеудеміз көтеріледі, терең тыныс алғанда кеудеміз
төмен түседі.
Сергіту сәті

Сабақтың соңы

Қолымды жерге созамын,
Гүлдер теріп аламын.
Отырған күйде қолымызды жерге созып, гүлді иіскегендей қалыпта терең тыныс
аламыз. «Тамаша гүл!» деп айта отырып тынысымызды кері шығарамыз.
Қосымша тапсырма.
1.
Әр топтан бір оқушыдан шығады. Көздері байланып мұрындарымен иіскеу
арқылы тағамнық иісін анықтау керек.
Қорытынды: Мұрын - тыныс алумен қатар иіс сезу қызметін атқарады.
2.
Топтық жұмыс. Филвордта жасырылған сөзді тап.Оларды түрлі-түсті
қарындаштармен боя. 1 минут уақыт беріледі.
Сен білесің бе? Адамның тыныс алуы туралы ақпарат беру.
Ойлан!
Адам неліктен түшкіреді және жөтеледі сұрағына болжам жасау.
Қосымша тапсырма Жұмыс дәптері 37, 38-жұмыс парағы (39, 40 б.)
- Сен білесің бе? Адам өкпесінің көлемі туралы ақпарат беру.
- Ойлан!
- Адам неліктен түшкіреді және жөтеледі сұрағына болжам жасау.
- Қосымша тапсырма Жұмыс дәптері 37, 38-жұмыс парағы (39, 40 б.)
- Рефлексия:
- Өзін-өзі бағалау. «Оқу нысанасы»
Сабақ туралы ойланып, бүгінгі алған білімді анықтайтын нысананы бояу.

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

Бағалау
–
оқушылардың
материалды
меңгеру деңгейін тексеру жоспарыңыз?

Топтық тапсырмаларды саралау бойынша беру.
Қабілеті жоғары оқушыларға одан әрі дамуы үшін
көмек қажет ететін оқушыларға қайта түсіндіру
арқылы қолдау көрсетіледі.

Қалыптастырушы бағалаулар негізінде өзінөзі бағалау, жұпта бағалау және мұғалімнің
бағалауы арқылы жүзеге асырылады.

Солтүстік Қазақстан облысы Ақжар ауданы № 2 Ленинград орта мектебі
Бейнелеу өнері пәнінің мұғалімі Итжанова Асемгуль Каматаевна
Сабақтың тақырыбы: “Қазақтың ұлттық тағамдары”
Оқу мақсаты:7.2.4.2. Әлем халықтарының және ұлттық тағамдардың жасалу технологияларын зерделеу
және қолдау.
Ұйымдастыру кезеңі.
А. Оқушылармен сәлемдесу.
Психологиялық дайындық.Шаттық шеңбер.
Ауадан қуат алайық,
Алақанға салайық.
Жерден нәр алайық,
Алақанға салайық.
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Күннен қуат алайық,
Алақанға салайық.(Күн шуағын бір бірімізге сыйлайық.Алақандарын үрлеу.)
Топтастыру. тағамдар жайлы айтылды. Тағы қандай ұлттық тағамдарды білесіңдер?
Түстер аркылы
1 топ. Дастархан
2 топ. Сүт тағамдары
3 топ. Ет тағамары
ІІ.Қызығушылықты ояту.
1.Ұйыған сүттен жасалатын қою сусын (Қатық).
2. Піспеген нан (Қамыр).
3. Жейтін заттың жалпы атауы (Тағам).
4. Түйе сүтінен жасалатын сусын (Шұбат).
5. Биенің сүтінен жасалатын сусын (Қымыз).
ІІІ. Жаңа сабақпен жұмыс.
Тақырыбын хабарлау. Қазақтың ұлттық тағамдары.
Мақсат міндеттерімен таныстыру. Әлем халықтарының және ұлттық тағамдардың жасалу технологияларын
зерделеу және қолдану
Қай халықтың болмасын дастарқаны, сол халықтың тұрмыс салтына, әдет - ғұрпына, тіршілік тынысына орай
қалыптасары белгілі. Ғасырлар бойы көшпелі тұрмыс кешкендіктен болар қазақ халқының тағамдары өзге
жұрттан өзгешелеу. Оның негізгісі: ет, сүт, қымыз, сары май, құрт, ірімшік секілді өңкей малдан алынатын өнім
түрлері. Қазақ халқы қонақжай, бар тәуірін қонаққа деп сақтаған. Екі - үш қонақ көрпесі, екі - үш қойы
тұрмаған шаңырақты қазақ тақыр кедей санаған. Ал бар бола тұра қонаққа қадір құрмет көрсетпеген кісіні
«Шық бермес Шығайбай» атандырған.
Иә қонақжайлылық, мейманды қабылдау, қонақасының жай - жапсарын жетік білу ата - бабамыздан қалған аса
қастерлі салтымыз, дәстүріміз.
Слайд көрсету.
«Бұл қандай тағам?» Ата-аналар бірнеше ұлттық тағам түрлерін таныстыра отырып,дайындалу жолы
бойынша оқушылырға мәліметтер береді.
Қаймағы алынған немесе алынбай пісірілген сүтке азырақ су қосып ұйытылады. Ол - жеңіл және сусындық
тағам. /Айран./
2. Кез келген малдың етінен жасала береді, өкпе - бауыр қосып жасайды. Түрлері көп: соғым, өкпе - бауыр,
қарын/ Қуырдақ./
3. Шай дастарханының басты асы. Ең жоғары сапалы ұннан май, ашытқы қосып жасалады. Әр түрлі пішінде,
үш - төрт бұрышты, сопақша, домалақ болады. Түрлері көп. Мысалы: бармақ, жол, ақ, той т. б./Бауырсақ./
4. Сүттен жасалған ұлттық тағам. Мағынасы да құрғатылған, кептірілген сүт деген мағынаны береді. Пісіліп
майы алынған айранды қайнатып кенеп дорбада сүзіп алып тұздап өреде кептіріп сақтайтын тағам түрі./Құрт/
5. Аса кәделі дастарқан дәмі. Ол қыста қатпайтын, жазда бұзылмайтын өте дәмді тағам.. Оған құмшекер,
ұнтақталған ірімшік, мүйіз салып араластырады./Жент/
6. Жылқы етiнiң деликатесi. Онша семiз емес салқындатылған жылқы етiнен не салқындатылған немесе
мұздатылған майдан әзiрлейдi.
/Шұжық/
ІҮ.Сергіту сәті. Ән : Дастархан.
Ү.«Дастархан басында сақталатын ырым – тыйымдар»
1. Нанды бір қолмен сындыруға болмайды.
2. Тамақты жатып ішуге болмайды. Дені сау адам дұрыс отырып тамақтанады. Ал отыра алмайтын адам жатып
ішеді. Сондықтан мүгедек адамның қылығын жасама. Дұрыс отырмаймын деп денсаулығыңды бұзып алма.
3.Ас үстінен аттама
Астан үлкен емессің
4. Әкесі отырғанда баласына бас тартылмайды.
5.Дастарханға бірінші нанды әкеліп қояды
6.Ас ішкен ыдысты төңкеріп қоюға болмайды
7.Ас ішіп болған соң «тойдым» деуге болмайды, «қанағат» деу керек.
8.Ертеңгі асты тастама
Кешкі асқа қарама.
9.Қонаққа сынық ыдыспен ас беруге болмайды. Себебі сынық ыдыспен ас беру – қонақты сыйламандық. Және
сынық ыдыспен ас ішу – жаман ырым. Бүл жүзің сынып, көңілің жарым болсын дегенді білдіреді.
10.Дастарханнан аттауға болмайды.
11.Ас ішу кезінде ізет, сыйласым, инабаттылық рәсімдері сақталу керек.
12Дүкенге барғанда нанның сапасын қолыңызбен анықтамаңыз. Бұл тазалыққа да, мәдениеттілікке де
жатпайды.
ҮІ. Топтық жұмыс.
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Әр топ оқушыларына ұлттық тағамдардың суреттері беріледі. Суреттердің ішінен әр топ өздеріне тиісті
ет,ұн,сүт тағамдарын жинау керек.
Ет тағамдары Сүт тағамдары Ұннан дайынд. тағамдар.
ҮІІ.Сұрақ-жауап.
1.Қазақтың ұлттық тағамдарын ата? (Шұжық, бесбармақ, қазы, қарта т.б.)
2. Шұжық ненің етінен жасалады? (қой, сиыр, түйе, жылқы етінен)
3. Қазақтың басты ұлттық тағамы не?(ет)
4. Қымыз ненің сүті?(биенің сүті)
5. Сүт тағамдарын ата?(шұбат, айран, қымыз)
6. Айран ненің сүтінен жасалады? (сиыр сүтінен)
7. Бесбармаққа ненің етін салады? (жылқы, сиыр, қой, түйе етін)
8. Құрт неден жасалады? (сүттен)
ҮІІІ.Мақал - мәтелдер.
Досыңның үйінде, су берсе де ішіп кет
Ынтымақты үйдің асы тәтті.
Ат – адамның қанаты, ас - адамның қуаты
Ас үстінен аттама, астан үлкен емессің.
Ас тұрған жерде ауру тұрмайды.
Ас - иесімен тәтті
Алтын, күміс - тас екен, арпа, бидай - ас екен.
Ас - атасы нан, нан атасы – дән.
Аз ас, көп ниет.
Ас иесімен тәтті, тағамымен жақсы.
Ашта жеген құйқаны тоқта ұмытпа.
Ет етке, сорпа бетке.
Бір түйір дәнде, бір тамшы тер бар.
Айран ішкен, құтылады, шелек жалаған тұтылады.
Сиыр сауып ішшең, мың күндік.
Сойып жесең, бір күндік .
Сиырдың сүті тілінде.
Рефлексия.Балалар бүгінгі сабақтан сендер қандай әсер алдыңдар. Нені білдіңдер? Нені білгілерің келеді?
жазып, смайлик арқылы жапсырамыз.
Х.Қорытындылау.
Бүгін сендер ұлттық дәстүр жайында айтып, ұлттық тағамдармен танысып, ырым - тыйымдарды да білдіңдер.
Осының бәрі өздігінен орындалмайды, үстелге өздігінен келмейді. Ол үшін көп еңбектену керек.
«Еңбек етсең ерінбей, тояды қарның тіленбей», демекші еңбек етулерің керек. Сендердің еңбек еткендерің ата ананың айтқандарын тыңдау, орындау, сабақты жақсы оқу.
********
МЕНІҢ ЖҮРЕГІМ БАЛАЛАРҒА АРНАЛЫП СОҒАДЫ
БҚО, Жаңақала ауданы Жаңақала мектеп-гимназиясының бастауыш
сынып мұғалімі Сарсенгалиева Айжан Талаповна
Мен ес білгелі дастархан басындағы анам мен әкемнің арасындағы көбіне айтылатын әңгіме , мектеп жайлы
болатын. Әкем өмірінің соңына дейін ағарту саласында қызмет қылды.Оның әрбір әрекеті әлі көз алдымда.
«- Дәмеш, бұзауға өзің жем-шөбін бере салшы.Мен пәленшенің баласы бүгін сабаққа келмей қалды, үйіне
кіріп шығайын.Не жағдай болды екен?
–Дәмеш,Баймұраттың сыймай қалған ана қара бәтеңкесін тауып берші,жап-жаңа ғой ,пәленшенің баласының
бәтеңкесі жыртық.Соған бере қояйын» деп үнемі біреудің баласының қамын соғып,соларды қамқорлап жүретін.
Анамда кейде ренжіген кейіп танытқанмен әкемнің айтқанын бұлжытпай орындап,оның бүкіл қағаздары мен
керекті заттарын үнемі қорғаштайтын. «Әкелеріңнің қағазы.Әкелеріңнің заты, тимеңдер» деп біздерді
жақындатпайтын және «Сен ауыл адамдарына , барлық оқушыларға үлгі болуға тиіссің» деп әкемнің киіміне бір
қылау түсірмейтін.
Қазіргі таңда екеуі де бұл өмірде жоқ. Бірақ олардың әрбір әрекеттері мен істері менің жадымда мәңгіге
сақталып қалды. Міне, осының бәрін көріп өскен мен үшін ұстаздықтан асқан мәртебелі мамандық жоқ
сияқты.Сол себепті де мен осы мамандықты таңдадым.Алғашқыда «мен мұғалім болам» дегенде анам қарсы
болды,ал әкем «Қызым , мен қарсы емеспін.Бірақ ұстаз болу оңай шаруа емес.Баланың болашағына арожданыңмен, ұятыңмен жауап бересің. Сен соған дайынсың ба ?» деген болатын.
Сол сұрақтың төркініне ұстаз болғаннан кейін ғана түсінгендей болдым.» Білім негізі – бастауышта»
демекші, қайсы ата-анада баласының алғашқы білім кірпішінің дұрыс қаланғанын қалап, баласын саған үлкен
сеніммен әкеліп тапсырады. Сенің алдыңда шүпірлеп отырған бапандар ,ұстазынан жақсы білім алғысы
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келеді.Сол себепті саған білімділік пен қоса үлкен жүрек керек. Әр баланың жүрегінен орын таба білу үшін ,
оларды түсініп,шынайы жақсы көру аса қажет қасиет.
Қазіргі таңда менің жүрегім балаларға арналған. Мен солар үшін қуанамын,солар үшін қиналамын.Санаулы
ғұмырымның көп уақытын соларға арнап келемін.Тіпті әр айда алған табысымды қолыма ұстап тұрып «Мен
осы табысымды адал алып тұрмын ба? » деп сол айда істеген жұмыстарымды ой елегінен өткізіп, жіберген
олқылықтарым мен қателіктерім болса үнемі орнын екі есе толтыруға тырысып әрекеттенемін. Осындай
қиналыстар мен әрекеттерімнің бәрі де мамандығыма деген сүйіспеншіліктен,балаларға деген махаббатымнан,
ар-ожданымның алдындағы тазалығым үшін ғана туындайды.
********
БҚО, Орал қаласы Казталов ауданы Жұлдыз ауылы А.Хұсайынов атындағы орта жалпы
білім беретін мектебінің бастауыш сынып мұғалімі Ахметқалиева Жанна Тасқалиевна
Ашық сабақ жоспары
Пән: сауат ашу
Ұзақ мерзімді жоспар
бөлімі:
Саяхат
Күні: 13.01.
Сынып: 1
Сабақ тақырыбы
Осы сабақта қол
жеткізілетін оқу
мақсаттары (оқу
бағдарламасына сілтеме)
Сабақ мақсаттары

Мектеп: А.Хұсайынов атындағы ОЖББ мектебі
Мұғалімнің аты - жөні: Ахметқалиева Жанна Тасқалиевна
Қатысқаны:12 оқушы
Қатыспағаны:жоқ
Табиғатқа саяхат. Ө дыбысы мен әрпі
1.2.9.1 әріпті тану, ажырату және оны дыбыспен сәйкестендіру
1.2.5.1 мәтін иллюстрациясы бойынша сұрақтар қоя білу немесе оқығаны
бойынша қойылған сұраққа жауап

Пәнаралық байланыстар

Барлық оқушылар: ө әрпін таниды, ажыратады және оны дыбыспен
сәйкестендіре алады. Каллиграфиялық талаптарға сай жаза алады.
Көптеген оқушылар: ө дыбысы бар сөзді қатыстырып сөйлемдер құрайды.
Кейбір оқушылар: суретке қарап шағын әңгіме құрап айтады.
Ө әрпін таниды, ажыратады және оны дыбыспен сәйкестендіре алады.
Мәтіннің иллюстрациясы бойынша мазмұнын болжай алады. Каллиграфиялық
талаптарға сай жаза алады.
Оқушылар орындай алады: ө әрпін таниды, ажыратады және оны
дыбыспен сәйкестендіре алады.
Пәнге тән лексика мен терминология: ө дыбысы мен әрпі
Диалог пен жазу үшін пайдалы сөздер мен тіркестер:
- Табиғат деген не?
- Сұрақтыңжауабын суреттерден тауып айт.
- Табиғатқа тағын не жататынын тап.
Білімді шығармашылық тұрғыдан қолдана білу, өз пікірін дәлелдей білу
дағдыларын дамыту.
Дүниетану, жаратылыстану

АКТ қолдану дағдылары

Слайд

Бастапқы білім

Оқушылардың ө дыбысы туралы алғашқы түсінігі бар.

Бағалау критерийлері
Тілдік мақсаттар

Құндылықтарды дарыту

Сабақ барысы
Сабақтың
жоспарланған
кезеңдері
Сабақтың басы
5 минут

Сабақтағы жоспарланған іс - әрекет
Ынтымақтастық атмосферасын қалыптастыру.
Топқа бөлінгенде «Пазл» әдісімен табиғат суреттері бөліктерін
таңдап бөлінеді.
Топ атауын оқушылар өздері қояды, суретті құрастырады.
Оқу материалын жариялау үшін «Миға шабуыл» әдісі
қолданылады.
- Табиғат деген не?
-Сұрақтың жауабын оқулықтағы суреттерден табуға болады.
-Табиғатқа тағы не жатады? Оны өздерің құрастырған суреттерден
іздеп көріңдер.
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Ресурстар

Табиғат
суреттері
пазл
бөліктеріне
бөлінген

Сабақтың
ортасы
13 мин

2 мин

15 мин

– Бүгінгі сабағымызда немен шұғылданамыз, қандай дыбыс пен
әріппен танысамыз деп ойлайсыңдар?
«Ой шақыру»Жұмбақ жасыру.
Шөлде бар,
Суда жоқ.
Көлде бар,
Буда жоқ.
Балалар ө дыбысы дейді
«Иә немесе жоқ» ойыны
Балалар қазақ тілінде 42 әріп бар (иә)
Дыбыстар үшке бөлінеді (жоқ)
Дыбыстарды айтамыз, естиміз (иә)
Әріптерді көреміз, жазамыз (иә)
Қырық бір дыбыс бар (жоқ)
Оқылым
Шөл төл өрнек көрік көрме
Көл сөл өрмек өрмекші Көрік
Жазылым
Ө дыбысының жазылу ережесімен таныстыру.
Дәптермен жұмыс
Сергіту сәті
Қолға қалам алайық,
Көркем етіп жазайық
Өнер
Өркен
Ойлайық та, ойнайық
Түсіп қалған әріптерді
Табайық
К... мір,к...лік,....рік,...шіргіш, к...же, ш...л,т..л
(Ұ) 1 - тапсырма «Талдау жаса» әдісі арқылы жүзеге асады.
Оқулықта берілген суреттерге қарап, ө дыбысы бар сөздерді тап.
Оларға дыбыстық талдау жаса.
Күн, ай, дала, көл, тау, орман, шөл.
Дескриптор:
- Ө дыбысы бар сөзді табады.
- Сөздерге дыбыстық талдау жасайды.
Саралау тәсілі «Тапсырма » әдісі арқылы жүзеге асады.
Кейбір оқушыға:
- Суреттегі заттардан ө дыбысы бар сөзді қатыстырып сөйлемдер
құра.
ҚБ: «Бас бармақ» әдісі
Жоғары - Ө дыбысы бар сөзді тапса, дыбыстық талдау жасай алса;
Көлденең - Ө дыбысы бар сөзді тапса, дыбыстық талдау жасауда
көмек қажет етсе;
Төмен – Ө дыбысы бар сөзді табуда, дыбыстық талдау жасауда
қиналса.
Сергіту сәті сәйкес қимыл жасау арқылы орындалады:
Бас бармағым - әкем,
Балаң үйрек – шешем,
Ортақ тірек – ағам,
Шылдыр шүмек апам,
Кішкентай бөбек – мен.
Бір үйде біз нешеуміз?
Бір үйде біз бесеуміз.
(Д) 2 - тапсырма тақтамен және дәптермен жұмыс.
Бала қолының ұсақ бұлшық еттерін дамыту және каллиграфиялық
талапқа сай жазуға қалыптастыру үшін:
– жұмыс дәптеріндегі тапсырмаларды орындату;
–тақтада берілген ө әрпі бар сөздерді, сөйлемдерді дәптерге жазғызу.
Дескриптор:
Тапсырмаларды орындайды.
70

Оқулық

Бас бармақ
суреттері

Жұмыс дәптері

смайлик суреті

Берілген сөйлемдерді көшіріп жазады.
Саралау тәсілі «Қарқын» арқылы жүргізіледі.
Қарқынды оқушыға: ойдан сөйлем құрап жаз.
Қарқыны баяу оқушыға қолдау көрсету, үйрету.
ҚБ: «Смайлик» әдісі
Керемет - Тапсырмаларды орындап, берілген сөйлемдерді талапқа
сай көшіріп жаза алса;
Жақсы - Тапсырмаларды орындап, берілген сөйлемдерді көшіріп
жазуда аздаған қателіктер болса;
Қалыпты - Тапсырмаларды орындауда, берілген сөйлемдерді
көшіріп жазуда көптеген қателіктер болса.
Сабақтың соңы
Кері байланыс «Бес саусақ» әдісі
Бес саусақ
Бас бармақ – өзімді қалай сезіндім?
суреті
Балаң үйрек – басқаларға көмегім тиді ме?
Ортан терек – бүгінгі көңіл күйім қандай болды?
5 мин
Шылдыр шүмек – бүгінгі сабақ ұнады ма?
Кішкентай бөбек – бүгін не үйрендім?
Саралау –оқушыларға
Бағалау – оқушылардың материалды меңгеру
Денсаулық және
қалай көбірек қолдау
деңгейін қалай тексеруді жоспарлайсыз?
қауіпсіздік
көрсетуді жоспарлайсыз? Т1. ҚБ: «Бас бармақ» әдісі
техникасының
Қабілеті жоғары
Жоғары - Ө дыбысы бар сөзді тапса, дыбыстық
сақталуы
оқушыларға қандай
талдау жасай алса;
Топтық жұмыста
міндет қоюды жоспарлап Көлденең - Ө дыбысы бар сөзді тапса, дыбыстық
материалды
отырсыз?
талдау жасауда көмек қажет етсе;
пайдаланып, жасауда
Т1. Саралау тәсілі
Төмен – Ө дыбысы бар сөзді табуда, дыбыстық талдау қауіпсіздік
«Тапсырма » әдісі
жасауда қиналса.
техниканың ережесі
арқылы жүзеге асады.
Т2. ҚБ: «Смайлик» әдісі
сақталады.
Кейбір оқушыға:
Керемет - Тапсырмаларды орындап, берілген
Сергіту сәті сәйкес
- Суреттегі заттардан ө
сөйлемдерді талапқа сай көшіріп жаза алса;
қимыл жасау арқылы
дыбысы бар сөзді
Жақсы - Тапсырмаларды орындап, берілген
орындалады:
қатыстырып сөйлемдер
сөйлемдерді көшіріп жазуда аздаған қателіктер болса;
Бас бармағым - әкем,
құра.
Қалыпты - Тапсырмаларды орындауда, берілген
Балаң үйрек – шешем,
Т2. Саралау тәсілі
сөйлемдерді көшіріп жазуда көптеген қателіктер
Ортақ тірек – ағам,
«Қарқын» арқылы
болса.
Шылдыр шүмек апам,
жүргізіледі.
Кері байланыс «Бес саусақ» әдісі
Кішкентай бөбек –
Қарқынды оқушыға:
Бас бармақ – өзімді қалай сезіндім?
мен.
ойдан сөйлем құрап жаз.
Балаң үйрек – басқаларға көмегім тиді ме?
Бір үйде біз нешеуміз?
Қарқыны баяу оқушыға Ортан терек – бүгінгі көңіл күйім қандай болды?
Бір үйде біз бесеуміз.
қолдау көрсету, үйрету.
Шылдыр шүмек – бүгінгі сабақ ұнады ма?
Кішкентай бөбек – бүгін не үйрендім?
Сабақ бойынша рефлексия
Бұл бөлімді сабақ туралы өз пікіріңізді білдіру үшін
Сабақ мақсаттары /оқу мақсаттары дұрыс қойылған
пайдаланыңыз. Өз сабағыңыз туралы сол жақ
ба? Оқушылардың барлығы ОМ қол жеткізді ме?
бағанда берілген сұрақтарға жауап беріңіз
Жеткізбесе, неліктен?
«Өрмекші»әдісі бойынша сабақты
Сабақта саралау дұрыс жүргізілді ме?
қортындылау.Өрмекшінің әр аяғына бүгінгі
Сабақтың уақыттық кезеңдері сақталды ма?
сабақтан үйренген жаңа сөздерін жазады.
Сабақ жоспарынан қандай ауытқулар болды,
неліктен?
Жалпы баға
Сабақтың жақсы өткен екі аспектісі (оқыту туралы да, оқу туралы да ойланыңыз)?
1:
2:
Сабақты жақсартуға не ықпал ете алады (оқыту туралы да, оқу туралы да ойланыңыз)?
1:
2:
Сабақ барысында сынып туралы немесе жекелеген оқушылардың жетістік/қиындықтары туралы
нені білдім, келесі сабақтарда неге көңіл бөлу қажет?
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БЕЛСЕНДІ ОҚЫТУ ӘДІСТЕРІ АРҚЫЛЫ ГЕОГРАФИЯНЫ
ОҚЫТУДЫҢ НӘТИЖЕЛІГІН КӨТЕРУ
Қызылорда облысы «Шиелі аудандық кешкі жалпы білім беретін мектебі» КММ
География пәнінің мұғалімі Молдабаева Динара Ниязбековна
Бүгінгі таңда мектептің оқу үрдісін жетілдіру үшін белсенді оқыту әдістерін пайдаланудың тиімділігін
практиканың өзі дәлелдеп отыр.техника мен ғылым көлемінің ұлғая түсуі мектептегі білім беру мазмұнының
жаңашалануына, әсіресе мұғалімнің кәсіби біліктілігі мен тұлғасына, бүкіл педагогикалық үрдістің тұлғалық
бағдарлануына қойылатын талаптардың сөзсіз арта түсуіне алып келді.мұғалімнің қазіргі білім беру әдістеріне
деген қатынастарын қалыптастыру , олардың құндылықтарын тану маңызды болып табылады.
Ұстазда ұйымдастырушылық, құрылымдылық, бейімділік, сараптамалық қабілеттердің де болуы шарт.
Жаңартылған білім берудің маңыздылығы – оқушы тұлғасының үйлесімді қолайлы білім беру ортасын құра
отырып сын тұрғысынан ойлау, зерттеу жұмыстарын жүргізу, тәжірибе жасау, АКТны қолдану, коммуникативті
қарымқатынасқа түсу, жеке, жұппен, топта жұмыс жасай білу, функционалды сауаттылықты, шығармашылықты
қолдана білуді және оны тиімді жүзеге асыру үшін қажетті тиімді оқыту әдіс-тәсілдерді курс барысында
ұғындық. Жаңартылған білім беру бағдарламасының ерекшелігі спиральді қағидатпен берілуі. Спиральділік
қағидаты бойынша құрылған оқу бағдарламасы Джером Брунердің «Білім беру үдерісі» (1960) атты еңбегінде
қарастырылған танымдық теорияға негізделеді. Оған оқу мақсаттарын зерделей отырып тапсырмаларды,
сабақтарды құрастыру барысында көз жеткіздік. Бағалау жүйесі де түбегейлі өзгеріске ұшырап, критериалды
бағалау жүйесіне өтеді. Критериалды бағалау кезінде оқушылардың үлгерімі алдын ала белгіленген
критерийлердің нақты жиынтығымен өлшенеді. Оқушылардың пән бойынша үлгерімі екі тәсілмен бағаланады:
қалыптастырушы бағалау және жиынтық бағалау. Баланың жан-жақты ізденуіне ынталандырады. Бұл бағалау
жүйесінің артықшылығы, баланың ойлау қабілетін дамытып, ғылыммен айналасуға ықыласын туғызады.
Кеңестік заманнан қалған бес балдық бағалау жүйесі жойылды. Қалыптастырушы бағалау күнделікті оқыту мен
оқу үрдісінің ажырамас бөлігі болып табылады және тоқсан бойы жүйелі түрде өткізіледі. Қалыптастырушы
бағалау үздіксіз жүргізіле отырып, оқушылар мен мұғалім арасындағы кері байланысты қамтамасыз етеді және
балл немесе баға қоймастан оқу үрдісін түзетіп отыруға мүмкіндк береді. Жиынтық бағалау оқу
бағдарламасының бөлімдерін (ортақ тақырыптарын және белгілі бір) оқу кезеңін (тоқсан, оқу жылы, орта білім
деңгейі) аяқтаған оқушының үлгерім туралы ақпарат алу мақсатында балл және баға қою арқылы өткізіледі.
Қалыптастырушы бағалау және жиынтық бағалау барлық пәндер бойынша қолданылады. Критериалды бағалау
жүйесі Филиппин, Сингапур, Жапония, Франция, Финляндия сынды дамыған елдерде пайдаланылады.
Кіріктірілген білім беру бағдарламасында қазақ тілі пәнінің берілу жайы да өзгеше. Бағдарлама оқушының төрт
тілдік дағдысын: тыңдалым, айтылым, оқылым, жазылымды жетілдіруге бағытталған. Бұл төрт дағды оқу
жоспарында «Шиыршық әдісімен» орналастырылған және бір-бірімен тығыз байланысты.
8-сынып бойынша «Географияның маңызды зерттеулері» сабағында 8.1.1.2 география ғылымы салаларындағы
маңызды зерттеулерді анықтау мақсаты бойынша өтілген сабақта төмендегідей әдіс тәсілдер тиімді болды.

Алдыңғы сабақты еске түсіру:

«Автобус аялдамасы» ойыны

Оқушыларға стикер парактары беріледі. Сол стикерлерге географиядағы дұрыс сұрақ қою ережелерін
ескере отырып (Не, Қайда, Қашан, Неге?), өткен сабақ бойынша бір сұрақ жазады. Соңында барлық стикерлерді
араластырып, оқушылардың өзіне әрбір аялдамада таратылып беріледі. Сұрақтарға жауап беріп, өткен сабақты
еске түсіреді.

Топқа бөліну: Жауын-шашын әдісі арқылы топқа бөлініп отырады.

Видео – ролик көрсету арқылы:

Ой пікірлерін айтқызу.

Осы сұрақтар арқылы тақырыпқа болжам жасату.
Оқушыларға географиялық ашылулар және саяхатшылар туралы ақпараттар және барлық салалардағы
зерттеушілер туралы ақпараттар презентация арқылы түсіндіріледі. Оқушылар дәптерлеріне жазады.
Топтық жұмыс: Берілген мәтіннен әр саладағы зерттеушілер мен зерттеулердің түрлерін анықтап постер
дайындайды. Постерді сағат тілі бойымен бір біріне алмастырып бағалайды. Өзара топтық бағалау жүреді.
Постерге қойылатын бағалау критерийі:
• Картография саласының зерттеушілерін анықтаған
• Экономикалық география саласының зерттеушілерін анықтаған
• Физикалық география саласының зерттеушілерін анықтаған
• Гидрология ғылымының зерттеушілерін анықтаған
• Геология ғылымының зерттеушілерін анықтаған
Картамен жұмыс. Саяхатшылардың жүрген жолдарын графикалық түрде бейнелеу.осы саяхатшылардың
ашылуларының маңыздылығын түсіндіру
Әрбір топқа жер шарындағы құрлықтардың кескін карталары, флипчарт пен желім таратылып беріледі.
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Оқушылар флипчартқа дүниежүзінің кескін картасын орналастыра отырып, зерттеушілердің жүріп өткен
жолдарын шартты белгілер арқылы орналастырады. Алдыңғы тапсырмадағы мәтінді қолданса болады. Әрбір
топқа 2 саяхатшы ғалым беріледі.
1.
Станция әдісі арқылы тапсырмаларды таныстырады. Әрбір спикерге 3 минут уақыт беріледі.
Бағалау: Критерийлер арқылы бағалау
Дескриптор:
Саяхатшылардың жолдарын картадан көрсете алады;
Осы саяхатшылардың ашуының маңызын түсіндіре алады;
Осы секілді «Географияның салалары» тақырыбында 8.1.1.1 География ғылымының салаларға бөлінуін
графикалық түрде көрсетіп түсіндіру мақсатында «Үш факт», топтық, жұптық жұмыстар өз нәтижесін берді:
Оқушылардың зейінін ортаға шоғырландыру:
Тақтада түрлі түсті стикерлер ілініп тұрады. Оқушылар сол стикерлерді таңдап, жұп болып диалогқа
түсу арқылы бір-біріне география туралы «үш факт» жазады. Осылайша барлық өткен материалдарын еске
түсіреді.
Топқа бөліну: Оқушылар өздері таңдаған стикер түрлеріне қарай топтасады.
Видео-роликпен жұмыс. Роликті талдау
Ой пікірлерін айтқызу.
Осы сұрақтар арқылы тақырыпқа болжам жасату.
Географияның салаларын ажырату
4.
Топтық жұмыс. Мәтінмен жұмыс
География ғылымының салалары туралы үлкен мәтін ұсынылады. Осы мәтіннен география салаларын
анықтайды, оларды флипчартқа тізіп жазып шығады, олардың әрқайсысының немен айналысатынын
түсіндіреді.
Осы жұмыс арқылы оқушылар ресурстармен жұмыс жасауды үйренеді.
Станция әдісі арқылы жұмысты қорғайды.
Бағалау: Өзара топтық бағалау жүргізеді
Дескриптор: География ғылымының салаларын біледі.
Салалардың атқаратын қызметін анықтай алады
Мұғалім таныстырылым жасайды.
Жұптық жұмыс: оқушыларға барлық география ғылымының салаларының атауы жазылып беріледі. Осы
атауларды енді топтастырып жіктеуі керек. оны графикалық түрде көрсетуі керек.
Графикалық түрде көрсетіп жазғаннан соң әр ғылымды географияның осы саласына неге жатқызатынын
дәлелдейді, түсіндіреді. Мұғалім тексеріп шығып дескриптор бойынша жұлдызша немесе смайликтермен
бағалайды, қателерін түзейді
Дескриптор:
География ғылымы слаларын жіктей алады;
География ғылымы салаларын графикалық түрде бейнелеп, түсіндіре алады;
Сергіту сәті. Кез-келген географиялық құбылысты көрініс арқылы көрсету. Оны қай салаға жататынын айту
Білім берудің негізгі жолы – оқыту. Оқыту – ұстаз бен оқушы белгілі бір мақсатты жүзеге асыратын біртұтас
процесс. Ал белгілі бір мақсатты жүзеге асыру оқытуды тиімді ұйымдастырумен сипатталады. Әр сабақта
белменді әдістерді тиімді пайдалану сабақтың мазмұнын ашып, оқушының білімін тереңдетіп,
шығармашылығын шыңдай түспек . жаңартылған бағдарлама бойынша оқытудың әдістері оқушылардың
өздігінен танымдық іс-әрекетін жүргізе алатындай болуы қажет.
Жаңартылған бағдарлама бойынша әлемдік білім беру жүйесі бәсекеге қабілеттілікке қарай білім алушыны
баулу, қоғамнан өз орнын таба білетіндей сапалы маман болуына бағытталынған. Ал осы уақытқа дейін біздің
елімізде жалпы білім беретін мектептерде білім алушылар күтілетін нәтижеге көз жеткізбей, түрлі әсер етуші
факторлар ықпалымен мамандық таңдап, ақыр соңында сол оқыған мамандықтары бойынша жұмысқа тартыла
алмай отырғаны бәрімізге белгілі. Орта білім мазмұнын жаңарту аясында әзірленген оқу бағдарламалары
оқушылардың бір сыныптан екінші сыныпқа өтуі кезінде білімі мен дағдылары қайталанып тексеріліп
отыратын спиральділік қағидаты бойынша құрылған оқу бағдарламасы моделіне негізделген. Оқу үдерісінің
алға ілгерілеуі айқан көрінуі үшін, оқу мақсаттары өзара тоғысқан бөліктер мен бағыттарға біріктірілген.
Айталық, қарапайымнан күрделіге қарай шиыршық бойымен өрлей түскені жай эссе жазудан әңгіме тіпті
повесть жаза алатындай дағдыға ие болып, тілдік құзыреттіліктері шыңдала түседі. Мұғалімдердің
пайдаланатын оқыту әдісі оқушыларды оқытудың ең жоғары стандарттарын қамтамасыз ету үшін маңызды.
Осы орайда жаңа бағдарламаны меңгеру барысында ерекше есте қалған мына әдіс-тәсілдер сабақтың тиімді
өтуіне, оқушы бойында қажетті 4 дағдыны (тыңдалым, айтылым, жазылым, оқылым) қалыптастыруға ықпал
ететіні сөзсіз: «Қабырғадағы роль», «Ыстық орындық», «Пікірлер сызығы», «Саналылық аллеясы», «5 сұрақ, 5
жауап», «5 қадам», «Драма әдісі», «Маңыздылық аймағы», графикалық органайзерлер – «Дара диаграмма»,
«Қос диаграмма», «Оқиға тауы», «Хикая картасы», «Стоп кадр» т.б
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Мұғалімдер пайдаланатын әдіс оқудың тиімділігіне елеулі әсерін тигізеді. Педагогикалық әдістерді
жетілдірмей тұрып, оқу бағдарламасын өзгерту білім беру стандарттарына қатысты реформалау шараларының
мүмкіндіктерін және нәтижелілігін төмендетеді. Жаңартылған бағдарлама бойынша әр мұғалім төмендегідей
нәтижелерге қол жеткіздік:
• жаңартылған оқу бағдарламасының құрылымына;
• жаңартылған оқу бағдарламасының мазмұны мен жүйесіне;
• оқу бағдарламасының және оны іске асырумен байланысты құжаттамалардың мақсаты мен рәсімделуіне;
• білім беру бағдарламасын іске асыруға көмектесетін тиісті педагогикалық тәсілдерді меңгеруге.
Қорыта келе, Міржақып Дулатовтың «Жалғыз сүйеніш, жалғыз үміт – оқуда. Теңдікке жетсек те,
жұрттығымызды сақтасақ та, дүниедегі сыбағалы орнымызды алсақ та, бір ғана оқудың арқасында аламыз.
Жақсылыққа бастайтын жарқын жұлдыз – оқу. Надан жұрттың күні – қараң, келешегі – тұман». Өркениетті
дамудың өзегі білім, ғылым, тәрбие екендігіне ешкімнің таласы жоқ. Кезінде ұлт ұстазы Ахмет Байтұрсынұлы:
«Мұғалім қандай болса, мектеп һәм сондай болмақшы, яғни ұстаз білімді болса, ол мектептен балалар көбірек
білім алып шыкпақшы. Солай болған соң, ең әуелі мектепке керегі – білімді, педагогика, методикадан хабардар,
жақсы оқыта білетін ұстаз» – деп айтқан болатын XXI ғасыр – ғылым ғасыры. Мақсатты білім беру – тұлға
дамуын жүзеге асыратын мәселе. Ал осы жалпы еуропалық стандартқа сай жаңа білім беру – жеке тұлғаның
жан-жақты дамуына әкелетін бірден-бір жол! Ұстаздардың шығармашылық қабілеті, жаңашылдық әрекеттері,
біліктілігі, физиологиялық және психикалық сапасы, педагогикалық кәсіптік біліммен сәйкестенеді. Бұл
педагогикалық бағытта оқытушы мен оқушының өзара ықпалы, өзара дамуда, ынтымақтастықтан
теңгермешілікке, дамудың жоғарғы деңгейіне жетуде мәні зор.
********
ЖАҢАРТЫЛҒАН БІЛІМ МАЗМҰНЫНА САЙ ОҚУШЫЛАРДЫҢ
ШЫҒАРМАШЫЛЫҚ ҚАБІЛЕТТЕРІН АРТТЫРУ
Жамбыл облысы Тұрар Рысқұлов ауданы Луговой ауылы
Тұрар Рысқұлов атындағы мектеп-лицейі
Бастауыш сынып мұғалімі Серикова Балжан Дарибековна
Мақсаты: Жаңартылған білім мазмұнына сай бастауыш сынып оқушыларының алған білімдерін өмірде
пайдалана білу, оқу мен жазу арқылы функционалдық сауаттылығын арттыру, ғылыми – зерттеу жұмыстарымен
өз бетінше ізденіп білім алуы арқылы шығармашылық қабілеттерін дамыту.
Міндеті:

Оқу мен жазу сауаттылығын қалыптастыру

Функционалдық және шығармашылық қабілетін арттыру;

сыни ойлауын дамыту;

зерттеу жұмыстарын жүргізу;

Ақпараттық – коммуникативтік дағдыларды пайдалану;

әртүрлі коммуникация тәсілдерін пайдалану;

топта және жеке жұмыс істеу ептілігі;

проблемаларды шешу және өз бетімен шешім қабылдауға, бәсекеге қабілетті жеке тұлға қалыптастыру.

Оқушыларға әдеби кітаптар оқыту;

Оқыған кітаптарын, ертегілерін сахналату ;

Тіл байлығын, шығармашылық қабілеттерін дамыту;

Жеңімпаз, бәсекеге қабілетті жеке тұлға болып
қалыптасуына ықпал жасау;
Өзектілігі: Оқушылардың шығармашылық қабілетін дамыту
Болжам: Егер біз оқу мен жазу арқылы оқушылардың ізденушілік, зерттеушілік, шығармашылық қабілетін
дамыту, мақсатында дұрыс бағыт – бағдар бере отырып, шығармашылықпен жұмыс жасай білсек, болашақта
еңбекқор, өзгерістерге бейім, шығармашыл, көшбасшы тұлға болып қалыптасады;
Күтілетін нәтиже: Оқушыларды сауатты оқу мен жазу және ғылыми – зерттеу жұмыстарымен ізденуге, зерттеу
жұмысын жүргізуге дұрыс бағыт – бағдар бере отырып, шығармашылық қабілетін дамыту мақсатында ізденіс
жұмыстарын жасай білсек, болашақта шығармашыл, көшбасшы тұлға қалыптасады;
І. Кіріспе
Оқушылардың шығармашылық, ізденушілік, зерттеушілік қабілетін арттырудағы ең негізгі -оқу мен жазу
дағдысы. Сауаттылықтың басымдық дағдысын дамыту – оқу мен жазу және барлық пәндер арқылы қарымқатынас жасауда жатыр. Жазу оқушының оқыған мәтіні туралы өз ойын сыртқа шығару дағдысын дамыту
мүмкіндігі ретінде қарастырылады.Оқу дағдысы сауатты оқуды қалыптастырады. Оқытудың
дағдылары:Айтылым, тыңдалым, оқылым, жазылым. Оқушылардың ізденушілік, зерттеушілік қабілеттерін,
дамыту негізінде сын тұрғысынан ойлау қабілеттерін, өз бетімен іздену дағдысын дамытады. «Сын тұрғысынан
ойлау» сыни көзқараспен қарау деген мағына емес, талдап, ойлаумен ұштастыра білу.
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ІІ.Негізгі бөлім
А) Оқу мен жазудың тиімділігі.
Оқушылардың сауатты оқу мен жазу арқылы шығармашылық, ізденушілік, зерттеушілік қабілетін
арттыру.Міне, мұны қалай жүзеге асыру керек деген сұрақ туындайды.Оқу мен жазу арқылы оқушының сыни
тұрғыдан ойлауын, шығармашылық қабілетін дамыту, ізденушілік, зерттеушілік қабілеттерін дамытуда ең
бірінші ақпаратты жақсы меңгере отырып, заманауи сабақ үлгілерін құрастыру. Мен оқу мен жазу арқылы
оқушылардың сыни ойлауын, шығармашылық қабілетін дамытуда ең бірінші, белгілі тақырыпта эссе жазудан
бастадым. Оқушылар ең бірінші эссе жазуда өз ойларын толық жаза білуге тырысты. Бірақ эссе жазу кезіндегі
жіберген кемшіліктері, сөйлемдегі сөздердің бір-бірімен байланысының жоқтығы,. оның тақырыбы мен
мазмұны және мағынасына көп мән бере қойған жоқ. Сонымен қатар сөздерін қате жазуы, сөйлемдегі сөздердің
тыныс белгісін дұрыс қоймауы сияқты қателіктер де болды. Қате жазған сөздерімен жекелей түзету
жұмыстарын жасадық. Тақырыбына сай эссе мазмұнын жазуға талап қойдым. Эссені байланыстыра жазу жолын
түсіндіргеннен кейін оқушылар өз ойларын көркем сөздермен байланыстыра жаза отырып, еркін жеткізе алатын
болды. Мәтінмен жұмыс барысында ең бірінші сыныпта барлық оқушы үнсіз оқу, дауыстап оқу, кезекпен оқу,
музыка әуенімен оқу, аудиодан тыңдау. Мәтінді әр түрлі әдіс арқылы оқу барысында мәтіннің мазмұнын өз
сөздерімен айтуға үйреніп, тіл байлығы артты.
Ә) Түрлі әдіс-тәсілдер арқылыоқушылардың шығармашылық, ізденушілік қабілеттерін арттыру
Мен өз тәжірибемде оқушының шығармашылық қабілетін, сыни ойлауын дамытуда сыни тұрғыдан ойлаудың
миға шабуыл , ой ашар , ойлан, жұптас, топтық жұмыс, топтас, талқыла, ой шақыру, кубизм, топтастыру, бес
жолды өлең , эссе жазу. т.б әдістерін қолдандым. Оқушы мен мұғалім арасында байланыс орнату.
Психологиялық т.б тренингтер арқылы оқушы көңіл-күйін көтеру. Әр оқушының мінез-құлқымен жете
танысып, сын тұрғысынан ойлау технологиясының үш кезеңнен тұратын сабақ жоспарларын құру арқылы
жұмыс жасау.
Миға шабуыл. Өткен тақырыптар бойынша сұрақтар қойылады. Оқушылар тез жауап беруі керек. Оңай
сұрақтардан бастап қиындатуға болады.
Адасқан әріптер: арпынсоқал , тұнауқыр, ыұқр, содмэнмреп, ытмұқ, лідүг ретмісөдік, ытражсоққан.
Ытражарадқан, лүг, ысграмаидма, имбайк.
Б) Оқу мен жазу арқылы оқушылардың сауаттылығын дамыту
100 кітап жобасында қазақстан жазушыларының шығармаларынан оқу. Оқу күнін өткізу. Белгілі тақырыпта
шығарманы таңдап алып оқу. Оқу күніне ата – ананы қатыстыру. Баласымен бірге отырып, кітапты оқиды,
талқылайды, өз ойын айтып, белсенділік танытады. Біріншіден өз баласының сабаққа деген білімін бақыласа,
екінші жағынан мектеп өміріне, мұғаліммен байланыста болып, баланың оқуына, дамуына ат салысады. Үштік
одақ іске асады. Бердібек Соқпақбаевтың «Менің атым Қожа» оқу барысында үнсіз оқу, дауыстап оқу,
кезекпен оқу, музыка әуенімен оқу, оқыған ертегілерін сахналау. Сахнада ертегі қойылымын қою. Мәнерлеп
оқу сайысын ұйымдастыру.
Кубизм стратегиясы
1 жақ – талдаңыз 2 жақ – салыстырыңыз
3 жақ – зерттеңіз 4 жақ – суреттеңіз
5 жақ – ойларыңызды байланыстырыңыз
6 жақ – келісіңіз не қарсы шығыңыз
Сабақ кезінде оқушы мен мұғалімнің арасында қатынастар нығайып, өз бетімен ізденуге, саралап нақты
шешім қабылдауға, сыни ойлауға, өз ойын дәлелдеуге, шығармашылық белсенділікке ұмтылды. Оқушы өз
бойынан өткізіп, топпен, жұппен, жеке орындаған жұмысы шығармашылыққа жетелейді.
«Автор орындығы»Оқушының өзі жазған шығарма, эссесін оқытқанда отырғызып оқыту. Бұл әдістер
қызығушылығын оятуда үй тапсырмасын сұрауда, ой толғаныс кезеңінде де қолданып отырдым.
Синквейн стратегиясы: Бес жолды өлең құрастыру:
•
Не? – Көгершін.
•
Қандай? – мейірімді, адал.
•
Не істейді? – ұшады, жем жейді.
•
Құмырысқа - бейбітшілік құсы..
•
Түйін сөз – Мейірімділік, адалдық адамдықтың белгісі.Осындай жұмыстар арқылы оқушының
шығармашылығы, белсенділігі артып,
өздеріне сенімді бола алады. Ертегі сахналауда оқушылардың актерлық шеберліктері, тіл байлығы,
шығармашылық қабілеттері артты. Қалалық сайыстар, «Мәнерлеп оқу», шахмат, тоғызқұмалақ сияқты
мектептегі интелектуалды сайыстарға қатыстыру шығармашылығын шыңдап, ізденіске баулиды.
В) Оқушылардың шығармашылық, зерттеушілік қабілетін дамыту
Кезбе тілші. Топтарда ……….туралы жаңалықтар бағдарламасын жасау қажет. (мысалы: су тасқыны,
Гастингстегі шайқас және т.б.)
1-оқушы: Телефон соғылып жатқанға ұқсатып, тәулік бойы орын алған оқиғалар туралы хабарлайды. (мысалы:
су тасқынының деңгейі)
2-оқушы: Телестудиядағы диктор; жиынтық ақпарат береді.
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3-оқушы: Тілші; оқиға орнынан ақпарат ұсынады.
4-оқушы: Тілші сұхбат алатын куәгер.
Ғылыми жобамен жұмыс: Оқушылар таңдау курстарында өздері таңдаған тақырып бойынша ең бірінші
реферат жазды. Ары қарай ғылыми жобалар жазды. Кітапханамен жиі байланыс жасап, ғаламтордан іздеді.
Мектеп кітапханасында ата-анамен жиі байланыс жасап, отбасылық оқуды қолға алдық. Кез-келген мәтін,
ертегі, әңгімелерді оқи отырып мазмұнын өз ойымен еркін жеткізумен бірге, тіл байлықтары артты. Оқу
жылдамдықтары көбейді.
Оқыған ертегілерін сахналады. Актерлық шеберліктері артты.
«Ойлан-жұптас-бөліс» әдісі арқылы Мақта қыз бен мысық» ертегісін оқыту, оқи отырып, сұрақтарға жауап
Г) Жаңартылған білім беру мазмұнына сай оқушылардың шығармашылық деңгейін көтеруде білім
сапасына әсер ететін негізгі факторлар.
«Бір қадам артқа»әдісіне негізділген алдыңғы сабақтағы кері байланыстан басталады. Әр сабақты осылай кері
байланыстан бастау оқушылардың қателік жіберуге қорықпай, тәуекелге бару мәдениетін қолдау, оқушылардың
ішкі уәжін сақтау және арттыру үшін жағымды кері байланыс ұсыну, оқушылардың өзіне беретін бағасын
көтеріп, олардың алдағы уақытта нәтижені жетілдіре алатынына сенім ұялату болғандықтан сабақты осылай
бастауды жөн деп санаймын.
Сабақтың басы «Ыстық алақан» әдісі арқылы оқушылардыңарасында ынтымақтастық орта орнату.«Бес
бармақ» әдісі арқылы 5 топқа бөлу.(бас бармақ, балаң үйрек, отан терек, шылдыр шүмек, кішкентай бөбек).
Сабақтағы кері байланыс: «Коллаж әңгіме» әдісі
Ұйымдастыру: топпен жұмыс.
Мақсаты: оқушылардың сыни ойлау және коммуникативтік дағдыларын дамыту.
Сипаттамасы:оқушыларға түрлі-түсті геометриялық фигуралар беріледі. Оларды қиып алып фигураларын
флипчартқа жабыстырып, кеңістік фигура ма, жазықтық фигура ма табады. Айтып, түсіндіріп әңгімелейді.
«Бас бармақ»,.«Ашық микрофон» , «Жазбаша кері байланыс» , «Пікір алмасу», «Қосу, алу,
қызықты»әдістері арқылыбағалаймын.
Сабақты«Гамбургер» әдісібойынша кері байланыс жасау арқылы тәмамдаймын.
«Он сұрақ!» әдісі. (мұғалімдермен жұмыс, гүл, семинар, сабақ, оқу сөздерін келтіру)
Мұғалім бір оқушыны таңдап алады және оның маңдайына негізгі сөз жазылған стикерді жапсырады –
қатысушы сыныпқа 10 сұрақ қоя алады, оған жауап не ИӘ, не ЖОҚ деп беріледі.
«Серпілген сауал» әдісі: Тақырыптың түсіну деңгейін арттыруға және талқылау дағдыларын дамытуға қол
жеткізу үшін сыныптағы оқушылардың арасында сұрақтарды лақтырыңыз.
«Сұрақтар жаңбыры»Ұйымдастыру:топпен жұмыс.
Мақсаты:оқушылардың сұрақ қою және сыни ойлау дағдыларын дамыту.
Сипаттамасы: оқушылар топтарға өз еркімен, қалауымен бөлінеді. Әр топ параққа сұрақтар жазып, бір-біріне
лақтырады. Алған сұрақтарына жауап жазып, кері лақтырады. Жауап жазылған парақты қағып алған ойыншы,
сол жауаптан сұрақ тудырып, ары қарай лақтырады. Ойын осылай жалғасады.
Қалыптастырушы бағалау: «Активатор 3, 2, 1» әдісі арқылы жүзеге асырамын.
Мақсаты:Сабақтан нені игерді, қандай жетістікке жеткені туралы кері байланыс.
3 - сабақтан алған 3 маңызды ақпарат;
2 – қиындық келтірген 2 мәселе;
1 – сабақта ұнаған 1 жағдай
Кері байланыс бутерброды Кері байланыс әр түрлі тәсілдермен берілуі мүмкін.
Кері байланыс «бутерброды» дегеніміз бұл:
І. бірінші жағымды түсініктеме беріп, кейін құрылымды сын айтып, соңынан тағы да жағымды пікір білдіру;
ІІ. Жағдаяттық мәлімдеме –Маған ұнады ......, себебі ..... Енді/келесіжолы .....
«Детектив» әдісіҰйымдастыру:топпенжұмыс.
Мақсаты: Оқушылардың сыни ойлау, көшбасшылық дағдыларын дамыту.
Сипаттамасы:Оқушылар екі топқа біріктіріледі. Екі топқа да шытырман оқиғалы мәтін шағын бөліктерге
бөлініп, қима қағаздарға жазылып беріледі. Олар 15 минут ішінде осы мәтіндегі шытырман оқиғаның шешімін
табуы тиіс. Әр топ өз шешімдерін айтады. Қандай тәсілмен анықтағандары талқыланып, ақпараттармен жұмыс
істеу туралы ой бөліседі.
«Бағдаршам» Түсінгендікті көрсету үшін бағдаршамның түстерін көрнекі құрал ретінде пайдаланамын.
Мысалы: Оқушыларда қызыл, жасыл және сары түсті карточкалар бар, оны олар өз парталарына қояды немесе
жоғары көтереді (қызыл = түсінбеймін, жасыл = барлығы түсінікті).
Оқушылар бағдаршамның түстерін пайдалана отырып, өздерін бағалайды. Мұғалімге көрсетілген бағалауды
оқушылардың күнделіктеріне жазуына болады. Сыныптастары бағдаршам түстерінің көмегімен
таныстырылымдарды жәнет.б. бағалайды.
2 жұлдыз, 1 тілек.Оқушыларды бағалау үдерісінде оқушылардан екі жұлдыз қоюды және бір тілек айтуды
сұраймын.Екі жұлдыз = жұмыс істеген кезде оларға ерекше ұнаған 2 затБір тілек = бұл жақсартуға болатын
нәрсе. Жаңартылған білім беру мазмұнының тиімді әдіс-тәсілдері, формативті бағалау түрлері және кері
байланыс топтамаларын қолдану білім сапасының өсуіне зор ықпалын тигізеді.
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Мынадай нәтижелерге қол жеткіздік:
1. Оқушының сабаққа деген белсенділігі артты.
2. Шығармашылық қабілеттері артты.
3. Өз пікірін дәлелдей алады.
4. Шығармашылықпен сұрақ қоя біледі.
6. Білім сапасы артты.
7. Ұйымшылдыққа үйренді.
8. Есте сақтау қабілеті мен ой-өрісі дамыды.
9.Кез – келген ертегіні оқи отырып сахналық қойылым жасауға үйренді
10. Ғаламторды ойын ойнау емес, білім алуға іздену үшін пайдаланады
11.Кез – келген тақырыпты зерттеуге үйренді
ІІІ. Қорытынды Қорыта айтқанда, оқушының шығармашылық, ізденушілік, зерттеушілік қабілетін арттыруға,
өз бетінше білім алуға, шығармашылығын қалыптастыруға ықпал етеді, оқушылар оқудың қызықты жеңіл
өтетіндігін, ұжымда бірлесіп жұмыс жасауға үйрететіндігін, білімнің тереңдігі, әрі тиянақтылығы
артатындығын түсінеді. Оқушы өз ой-пікірін ашық еркін айтады, тіл байлығы артады, бір-бірін тыңдауға
үйренеді, сыныпта ынтымақтастық атмосферасы қалыптасады. Жан-жақты дамыған, болашағы айқын, бағдары
анық, бәсекеге қабілетті, рухани бай, шығармашылығы жоғары, жеке тұлға қалыптастыра алатынымызға
сеніміміз мол.
ІҮ. Пайдаланған әдебиеттер
1.Қазақстан Республикасы жаңартылған білім берудің жалпыға міндетті стандарты. Нормативтік құжаттар,
Астана 2016ж.
2.Қазақстан Республикасы 12 жылдық орта білім берудің жалпыға міндетті стандарты. Нормативтік құжаттар,
Астана 2016ж.
3.Райысов У. Сын тұрғысынан ойлау технологиясы. Бастауыш мектеп, 2016жыл.
5. С. Қожагелдиева, Н. Нұртазаева.Сын тұрғысынан ойлау арқылы оқытудың тиімділігі. Бастауыш мектеп,
2017ж №4
6.Авторы: С.Мирсеитова Оқыту ізденіс ретінде Ізденіс оқыту ретінде оқушылардың сыни тұрғысынан ойлауын
дамыту нысандары мен әдістері. Қарағанды 2014 жыл
7.С.С.Мирсеитова З. Қ. Кульбаева, Ана тілі сабағында «Сын тұрғысынан ойлауды дамыту» технологиясын
қолданудың тиімділігі. Бастауыш сынып №7. 2013, 2 бет
8. Т.Д. Тағаева, «Сын тұрғысынан ойлау технологиясы әдістерін сабақтарда қолданудың тиімділігі», Бастауыш
сынып №10. 2014, 7 бет
9. А.Отарбай «Оқытудың жаңа әдістерімен», Бастауыш мектеп №3. 2014, 27 бет
********
ЖАҢАРТЫЛҒАН БІЛІМ МАЗМҰНЫНА САЙ САБАҚТА
ТИІМДІ ӘДІС-ТӘСІЛДЕРДІ ҚОЛДАНУ
Жамбыл облысы Тұрар Рысқұлов ауданы Луговой ауылы
Тұрар Рысқұлов атындағы мектеп – лицейі
Бастауыш сынып мұғалімі Джумабекова Назгуль Мухаметжановна
Мақсаты: Жаңартылған білім мазмұнына сай жаңа технологияларды сабақта, оқу процесінде тиімді қолдана
отырып, оқушылардың шығармашылық деңгейін көтеру, білім сапасын арттыру.
Міндеті:

шығармашылық қабілетін арттыру;

сыни ойлауын дамыту;

логикалық қабілетін дамыту;

Ақпараттық – коммуникативтік дағдыларды пайдалану;

топта және жеке жұмыс істеу ептілігі;

проблемаларды шешу және өз бетімен шешім қабылдауға, бәсекеге қабілетті жеке тұлға қалыптастыру.

Білім сапасын арттыру.

Шеберліктерін дамыту

Функциональдық сауаттылығын арттыру
Болжам: Егер, қазіргі заман талабына сәйкес жаңартылған білім берубағдарламасы негізінде жаңа
технологияларды оқыту мен оқу процесінде дұрыс қолдана білсек оқушылардың шығармашылық деңгейін
көтеріп, алған білімдерін өмірде пайдалана білуіне, өз бетінше білім алуына, білім сапасын көтеруіне жол
ашқан болар едік.
Күтілетін нәтиже: Жаңартылған білім беру мазмұнына сай педагогикалық тиімді әдіс – тәсілдерін қолдану
арқылы оқушылардың жеке, жұппен, топпен жұмыс істеу барысында сыни ойлауын, шеберлігін,
шығармашылығын арттырып, алған білімдерін өмірде пайдалана білуіне,өз бетінше білім алуына, білім сапасын
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көтеруге жол ашылып, бәсекеге қабілетті тұлға қалыптасады
І.Кіріспе
Жаңартылған білім беру мазмұны іске асқалы үш жыл болды. Көптеген ата-аналар мен ұстаздар қауымы,
қарапайым халық қатты наразы болды. Әлі де қарсылық білдірушілер бар. Деседе жаңартылған білім беру
мазмұны қазіргі таңда өте тиімді дер едім. Оқушылар өз бетімен білім алып оны өмірде пайдалана біледі.
Жаңартылған білім беру аясы кең, болашаққа сеніммен қарай алатын жастардың білім алуына жол ашады.
Жаңартылған білім беру мазмұнында қолданылатын жаңа технологиялар өмір бойы білім алуына ықпал ететін
базалық факторлардың біріне айналуда.
ІІ.Негізгі бөлім:
А) Жаңартылған білім мазмұны
Жаңартылған білім беру бағдарламасының ең негізгі мақсаты-білім алушылардың оқу нәтижелерін
жетілдіру болып табылады. Жаңартылғанг білім беру мазмұнының жаңаруымен қатар, критериалды бағалау
жүйесін енгізу және оқытудың әдіс-тәсілдері мен әртүрлі құралдарын қолданудың тиімділігін арттыру.
Негізінен жаңартылған білім берудің маңыздылығы-оқушы тұлғасының үйлесімді қолайлы білім беру ортасын
құра отырып, сын тұрғысынан ойлау, зерттеу жұмыстарын жүргізу, тәжірибе жасау, АКТ-ны қолдану, жеке,
жұппен, топпен жұмыс жасай білу, функциональды сауаттылықты, шығармашылықты қолдана білуді тиімді
жүзеге асыру үшін қажетті оқыту әдіс-тәсілдерін қолдану болып табылады.
Ә) Оқушылардың шығармашылық деңгейін көтеруде қолданылған тиімді әдіс-тәсілдер
Жаңартылған білім мазмұнының тиімді әдіс-тәсілдерін, технологияларын оқыту мен оқу процесінде тиімді
қолданса оқушылардың шығармашылық деңгейін көтеріп, білім сапасын арттыру. Бәсекеге қабілетті дара тұлға
қалыптастыру. Оқушылардың шығармашылық деңгейін көтеру үшін, әр оқушының мінез-құлқымен жете
танысып, жаңартылған білім беру мазмұны бойынша жаңа технологияларды қолдана отырып сабақ
жоспарларын құру арқылы жұмыс жасадым.
Айғақ па, пікір ме?” әдісі
Айғақ па, әлде пікір ме ?
Айғақ әрдайым дәлелдемелерге негізделген. Пікір әдетте біздің эмоцияларымыздың өнімі немесе айғақтың
жеке интерпретациясы болып есептелетін субъективті тұжырым.
Мысалы: 1986 жылы 16 желтоқсанда Қазақстан тәуелсіз мемлекет болып жарияланды (Айғақ) Қазақстан
тәуелсіз мемлекет. (Пікір)
Оқушылардың шығармашылығын дамыту барысында ертегі, әңгіме, мәтінді, үнсіз оқу, дауыстап оқу,
кезекпен оқу, музыка әуенімен оқу, QR штрих код сканерден өткізіп оқу, kitap.kz сайтынан оқу, аудиодан
тыңдау. Бұл жерде цифрлық сауаттылық жүзеге асады. Осындай әдіс арқылы оқу барысында оқушылардың
есте сақтау қабілеті мен ой-өрісі, шығармашылығы, оқу жылдамдықтары артты.
Шеңбер бойымен әңгімелеу. Мәтінмен жұмыс
Адасқан әріптер: Ұмрқысақ, ңекербро, қнатағлшы. Клебөке, қруаышқ, рәлнедісл. Кргіншөе, ықсұ тейбшлібкі,
дладыақ. Оқушы өз бойынан өткізіп, топпен, жұппен, жеке орындаған жұмыс шығармашылыққа жетелейді.
Бұрысын тап” әдісі Оқушылар «Құмырсқа» тақырыбына байланысты 8 сөйлем жазады. Сөйлемдердің 3
бұрыс, 5 дұрыс (санын әр түрлі алуға болады) етіп береді. Келесі топ мүшелері 8 сөйлемнің ішінде бұрыс
жазылған сөйлемдерді табады.
«Автор орындығы» Оқушының жазған шығарма, эссесін отырғызып оқыту, үй тапсырмасын сұрауда, ой
толғаныс кезеңінде де қолданып отырдым.
Синквейн стратегиясы:
Бес жолды өлең құрастыру:
•
Не? – Көбелек
•
Қандай? – нәзік, әдемі.
•
Не істейді? – ұшады, гүлді тозаңдандырады.
•
Көбелек - жаздың көркі.
•
Түйін сөз – Гүлден-гүлге қонып, жазға сән береді
Ғылыми жобамен жұмыс: Оқушының өзі таңдаған кез-келген тақырып бойынша тақырып бойынша таңдау
курстарында ең бірінші реферат жаздыру. Ары қарай ғылыми жобалар жазды. Кітапханамен жиі байланыс
жасап, ғаламтордан іздеді. Мектеп кітапханасында ата-анамен бірге отбасылық оқуды қолға алды. Кез-келген
мәтін, ертегі, әңгімелерді оқи отырып мазмұнын өз ойымен еркін жеткізумен бірге, тіл байлықтары артты.
Оқыған ертегілерін сахналау. Ертегі кейіпкерлерінің рөлін шеберлікпен сомдай білді.
Шығармашылық, топтық жұмыс: Әріптердің орнына сандарды қою арқылы орындау.
АПА АТА ППП
484+404=888
Жұппен оқып, жұппен мазмұндау. Сынып оқушылары жұппен (А, Б оқушы) отырады. Берілетін мәтін 2-ге
бөлінген. 1-ші бөлімін А, 2-ші бөлімін Б оқушы оқиды. Сосын бір-біріне оқығандарын айтады. Екеуі бірігіп
мәтін бойынша сұрақтар дайындайды. Сынып болып сол сұрақтарға жауап береді. Топпен де орындауға болады.
Топта 4 оқушы болса, екеуден бірігіп мәтіннің 1 бөлігін оқиды. Қалған екеуі мәтіннің келесі бөлігін оқып, бірбіріне баяндайды.
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Стикер . Стикерлерді оқу үдерісін талдау үшін қолданыңыз. Оқушылар топтарда, жұппен немесе дербес түрде
мынадай сұрақтарға жауап бере алады:
мен нені үйрендім? Маған не қиын болып көрінді? Не күрделі болды? Мен енді нені үйренгім келеді?
Дөңгелек стол Топқа 1 парақ беріледі. Топ оқушысының бірі сол параққа осы тақырып бойынша 1 сөйлем
жазады. Екіншісі оның жазған ойын әрі қарай жалғастырып, екінші сөйлемді жазады. Соңында тақырып жайлы
мәтін шығады. Бір оқушы мәтінді оқиды, сынып болып талдайды.
В) Жаңартылған білім беру мазмұнына сай оқушылардың шығармашылық деңгейін көтеруде білім
сапасына әсер ететін негізгі факторлар.
Жаңартылған білім беру мазмұнының тиімді әдіс-тәсілдері, формативті бағалау түрлері және кері байланыс
топтамаларын қолдану білім сапасының өсуіне зор ықпалын тигізеді.
Қалыптастырушы бағалау – бұл тапсырмаларды орындау барысындаоқушылардың білімді игергендіктеріне
қалай көз жеткіземін? Ол үшін сабақтағы қалыптастырушы бағалау атқаратын функциясы маңызды қызмет
атқарады. ҚБ –дың нәтижесінде алынған ақпараттың негізінде оқушылар оқу барысында өздерінің тапсырманы
қаншалықты дұрыс орындағанын біле алады. Қалыптастырушы бағалау кезінде оқушы оқыту үдерісіне белсене
араласып, одан қандай нәтиже күтілетінін түсінеді.Оқылым, жазылым дағдылары бойынша сабақты
қалыптастырушы бағалау«Бас бармақ»,.«Ашық микрофон» , «Жазбаша кері байланыс» , «Пікір алмасу»,
«Қосу, алу, қызықты»әдістері арқылыбағалаймын.
Сабақты«Гамбургер» әдісібойынша кері байланыс жасау арқылы тәмамдаймын.
Қалыптастырушы бағалау: «Активатор 3, 2, 1» әдісі арқылы жүзеге асырамын.
Мақсаты:Сабақтан нені игерді, қандай жетістікке жеткені туралы кері байланыс.
3 - сабақтан алған 3 маңызды ақпарат;
2 – қиындық келтірген 2 мәселе;
1 – сабақта ұнаған 1 жағдай
«Бағдаршам» Түсінгендікті көрсету үшін бағдаршамның түстерін көрнекі құрал ретінде пайдаланамын.
Мысалы: Оқушыларда қызыл, жасыл және сары түсті карточкалар бар, оны олар өз парталарына қояды немесе
жоғары көтереді (қызыл = түсінбеймін, жасыл = барлығы түсінікті). Оқушылар бағдаршамның түстерін
пайдалана отырып, өздерін бағалайды. Мұғалімге көрсетілген бағалауды оқушылардың күнделіктеріне жазуына
болады. Сыныптастары бағдаршам түстерінің көмегімен таныстырылымдарды және т.б. бағалайды.
2 жұлдыз, 1 тілек. Оқушыларды бағалау үдерісінде оқушылардан екі жұлдыз қоюды және бір тілек айтуды
сұраймын. Екі жұлдыз = жұмыс істеген кезде оларға ерекше ұнаған 2 зат Бір тілек = бұл жақсартуға болатын
нәрсе. Мынадай нәтижелерге қол жеткіздік:
1. Оқушының сабаққа деген белсенділігі артты.
2. Шығармашылық қабілеттері артты.
3. Өз пікірін дәлелдей алады.
4. Шығармашылықпен сұрақ қоя біледі.
5. Достарының ойын тыңдайды.
6. Білім сапасы артты.
7. Ұйымшылдыққа үйренді.
8. Есте сақтау қабілеті мен ой-өрісі дамыды.
ІІІ.Қорытынды: Қорыта айтқанда, қазіргі заман талабына сәйкес жаңа технология негізінде оқушылардың
шығармашылық деңгейін көтеріп, білім сапасын арттыру үшін, жаңартылған білім мазмұнына сай тәсілдерді
сабақта тиімді қолданысқа енгізсеңіз, оқушылардың шығармашылық қабілеті арттып, өз бетінше білім алуға,
шеберлігін дамытып, шығармашылығын қалыптастыруға ықпал етті. Оқушылар оқудың қызықты жеңіл
өтетіндігін, топта, жеке, жұппен бірлесіп жұмыс жасауға үйреніп, білімнің тереңдігін, әрі тиянақтылығы
артқанын түсінді. Оқушы өз ой-пікірін ашық еркін айтады, бір-бірін тыңдауға үйренді, сыныпта
ынтымақтастық атмосферасы қалыптасты. Жан-жақты дамыған, болашағы айқын, бағдары анық, бәсекеге
қабілетті, рухани бай тұлға қалыптастыра алатыныма сенімім мол.
ІҮ. Пайдаланған әдебиеттер
1.Қазақстан Республикасы жаңартылған білім берудің жалпыға міндетті стандарты. Нормативтік құжаттар,
Астана 2016ж.
2. Қазақстан Республикасы 12 жылдық орта білім берудің жалпыға міндетті стандарты. Нормативтік құжаттар,
Астана 2016ж.
3.Райысов У. Сын тұрғысынан ойлау технологиясы. Бастауыш мектеп, 2016жыл.
5. С. Қожагелдиева, Н. Нұртазаева. Сын тұрғысынан ойлау арқылы оқытудың тиімділігі. Бастауыш мектеп,
2017ж №4
6. С.С.Мирсеитова З. Қ. Кульбаева, Ана тілі сабағында «Сын тұрғысынан ойлауды дамыту» технологиясын
қолданудың тиімділігі. Бастауыш сынып №7. 2013, 2 бет
7. А.Отарбай «Оқытудың жаңа әдістерімен», Бастауыш мектеп №3. 2014, 27 бет
8.Бастауыш білім берудің мемлекеттік жалпыға міндетті стандарты 2017 жыл.
9.Қазақстан Республикасы нормативтік құқықтық актілерінің ақпараттық-құқықтық жүйесі 2018 жыл
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АҚПАРАТТЫҚ-КОММУНИКАЦИЯЛЫҚ ТЕХНОЛОГИЯНЫ ТИІМДІ ПАЙДАЛАНУ
АРҚЫЛЫ ОҚУШЫЛАРДЫҢ ШЫҒАРМАШЫЛЫҚ ҚАБІЛЕТТЕРІН ЖЕТІЛДІРУ
ШҚО, Абай ауданы, Архат ауылы «С.Бекбосынов атындағы орта мектебі» КММ.
Биология пәнінің мұғалімі. Педагог –зерттеуші Нығыметжанова Гүлжан Қымбатқызы
Қазіргі еліміздегі білім беру жүйесінің басты мақсаты-бәсекеге қабілетті, жан-жақты дамыған, білімді де,
білікті жеке тұлға дайындау. Ал ол өз кезегінде білім жүйесіне түбегейлі өзгеріс енгізуді талап етеді.
Осыған орай бүгінгі күні еліміз мектептерінде жаңартылған білім мазмұны бойынша білім беру жүйесі
енгізілген. Кез келген мемлекеттің мәдениетті даму деңгейін, рухани мазмұнын, интеллектуалдық қуатын,
өркендеу әлеуетін айқындайтын бірден-бір көрсеткіш – білім берудің-жүйелілігі мен сапасы.
Сондықтан ұстаздар қауымы үшін жеке тұлғаның өзіне, қоғамға қажетті қабілетін қалыптастыру,
дамыту және өз бетімен білім алуына-өз-өзін сапалы білім мен саналы тәрбие берудің түрлі жолдарын
іздестіруі қажет. Әр ұстаз күнделікті сабағын шығармашылық ізденіспен өткізгенде ғана күтілген нәтижеге
қол жеткізері сөзсіз. Ақпараттық технологияны меңгеру бүгінгі заманның басты талабы, АКТ-ны меңгеру
оқушының шығармашылық шабытын ашып, ғылыми көзқарасын қалыптастырып, олардың болашақта түрлі
бағдарламалармен жұмыс істеу қабілеттерін дамытуға, тіпті болашақ кәсібін таңдауына жол ашуы мүмкін.
Себебі, қазіргі ғылым мен техника қарышты дамыған заманда, қай салада болсын ақпараттық құралдармен
жұмыс істей білу заңды құбылыс болып табылады.
Сондықтан ақпараттық –коммуникациялық технологияны жетік меңгерген, жүйелі, тиімді қолдана білетін
болашақ мамандардың елімізді дамытуға өз үлесін қосатыны сөзсіз. Осыған орай ұстаздардың міндеті АКТның мүмкіндіктерін тиімді пайдалана отырып, оқушылардың танымдық, шығармашылық қабілеттерін
жетілдіру болып табылады. Сондықтан мен әр сабағымда ақпараттық технология құралдарын жүйелі, тиімді
қолдана отырып оқушылардың қызығушылығын арттыру, ұқыпты, тиянақты болу, ақпараттық құралдармен
сауатты жұмыс істей білу міндеттерін жүзеге асыруға бағытталған жұмыстарды жиі ұйымдастырамын. ХХІ
ғасыр –бұл ақпараттық қоғам дәуірі, технологиялық мәдениет дәуірі.
Бүгінгі біздің алдымызда отырған білім алушылар соңғы ақпараттық технология пен электронды құралдарды
жетік меңгерген жандар. Сондықтан оларды таң қалдыру өте қиын. Осыған орай оқушылардың пәнге,
қызығушылығын, арттырып, шығармашылық қабілеттерін дамыту үшін ақпараттық құралдарды тиімді
пайдаланудың маңызы зор . Бүгінде көптеген мектептер интернет желісіне қосылып, АКТ құралдарымен
толыққанды жұмыс істей бастады. Сондықтан ұстаздар үшін білім сапасын арттыруда ақпараттық құралдармен
жүйелі жұмыс істеу, тиімді қолдану өзекті мәселенің бірі болып саналады. Алайда, ақпараттық құралдармен
сауатты жұмыс істей отырып, кабинеттерде тұрған интерактивті тақталар мен актив панелдерді тиімді
пайдаланып, оқушылардың осы ақпараттық құралдар арқылы танымдық, шығармашылық қабілетін арттыруға
бағытталған жұмыстар жүйелі де, сапалы жүрмей отырған жағдайлар кездесіп қалып жататыны белгілі.
Сондықтан да бүгінгі білім жүйесінің алдына қойып отырған міндеті, педагогтердің ақпараттық біліктілігін
көтеру арқылы , білім сапасын арттыруға мүмкіндік жасау.
Көптеген әріптестер тарпынан сабақ процесінде АКТ-ны қолдану өзекті мәселе емес деген ой туындауы
әбден мүмкін, алайда жоғарыда атап өткендей, «біз ақпараттық технологияның
мүмкіндігін толық
пайдаланып жүрміз бе?», «қалай пайдаланып жүрміз?» , «ол білім сапасын көтеруге қалай әсер етіп жатыр?»
деген сұрақтар төңірегінде бір сәт ой жүгіртіп көрсек, біраз мәселенің туындайтынын көруге болады.
Ең бірінші мәселе, мектептердегі ақпараттық құралдар өз дәрежесінде жұмыс істеп тұр ма? Жабдықталған
кабиенттерде оқушылар қандай дәрежеде білім алып отыр? , ұстаздардың ақпараттық білімі жеткілікті ме?
деген сұрақтардың алдын шығатыны белгілі. Алайда,
мектептерде ұстаздардың мультимедия, ІТ
кабинеттерінде ақпараттық- құралдармен , сондай-ақ интерактивті тақтамен жұмыс істеу дәрежесінің әлі де
талапқа сай емес екенін байқауға болады, көпшілігі тек проектормен слайд, анимация, видеороликтерді
көрсетумен шектеледі, кей жағдайда осы аталған ақпарттық-құралдардың сабақ үрдісінде тіпті еш пайдаланбай
тұратын сәттерді де жиі кездестіреміз. Көбінесе, ақпараттық-құралдармен жұмыс істеу тек информатика пәні
мұғалімдерінің міндеті тәрізді болып есептеледі.
Сондықтан әр пән мұғалімі өзінің сабағын қызықты, тартымды өткізу үшін , ақпараттық сауаттылығын
жетілдіріп, үнемі ізденісте болуы керек деп ойлаймын. Сондай-ақ әр пән мұғалімі өзінің күнделікті сабағына
қажетті тест түрлерін құрастыруда, олимпиада материалдарын дайындауда, суреттер мен видеороликтерді
дайындауда ақпараттық–технологиялық құралдармен тиісті дәрежеде жұмыс істей білсе, өзінің уақытын
үнемдеуге, жұмыстың көлемін азайтуға мүмкіндігі зор болар еді.
Сондай-ақ тек сабақ үрдісінде ғана емес, сыныптан тыс шаралар барысында да ғылыми жоба дайындау,
слайд-презентация қорғау, зияткерлік ойындар, онлайн дәрістер өткізуде ақпараттық құралдар таптырмайтын
көмекші болар еді. Яғни, «Bilimland.kz» , «Learningapps.org», «iTest» және «Kahoot» сияқты бағдарламаларын
жетік меңгеру арқылы қажетті тест, жаттығу жұмыстарын құрастыруға қол жеткізуге болады. Мен өзім
биология пәнінің мұғалімі бола тұра осы АКТ-ны жиі қолданудың оның сабақ үрдісінде және сыныптан тыс
шаралар барысында өте қажет екендігіне көз жеткіздім. Әсіресе, оқушылармен бірлесе
отырып
«Bilimland.kz» , «Learningapps.org», «iTest» және «Kahoot» сияқты бағдарламаларды меңгеру мен үшін үлкен
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табыс болды. Бұл бағдарламалар мен сайттармен жұмыс істеу менің осы АКТ –ны жетік меңгеруге деген зор
қызығушылығымды туғызды.
Мен әр сабағымда осы бағдарламалар көмегімен білім сапасын арттыру мақсатында қызықты да тартымды
тест түрлерін , пән бойынша әртүрлі тапсырмалар құрастырып практикада жүзінде қолданып жүрмін. Білім
беру саласында көп қолданыста жүрген ақпараттық құралдар: интерактивті тақта, электронды оқулық, вебкамера, актив панел, мультимедия . Біздің мектепте де ақпараттық технологияны қолдану жақсы жолға
қойылған, әр сынып кабинттері проектор мен экран, 2 кабинетте интерактивті тақта, 2 кабинетте актив панел,
оның ішінде 1 ІТ кабинеті ,1 мультимедия кабинеті жабдықталып, толықтай интернет желісіне қосылған. Өзім
жетекшілік ететін биология кабинеті бүгінгі заман талабына сай актив панел, документ-камера, электронды
микроскоп сияқты ақпараттық құралдармен толық жабдықталған. Осы мүмкіндікті пайдалана отырып, мен
күнделікті сабағымды қызықты да ,әсерлі етіп өткізуді жоспарлаймын. Мен өз сабақтарымда актив панел,
документ-камера, ұялы телефон, электронды оқулық сияқты ақпараттық құралдарды пайдалану арқылы
оқушылардың танымдық, шығармашылық қабілеттерін арттыруға болатынына көз жеткіздім. Ең алдымен
ақпараттық құралдарды сабақтың қай кезеңінде, қалай қолдану керектігіне баса назар аудаған жөн. Мен сабақ
барысында қажетті бейнефильмдер мен тапсырмаларды көбінесе «Bilimland.kz» , «Learningapps.org», «Twig»
сайтынан, ютуб желісінен аламын, сондай-ақ оқушыларды ҰБТ,ОЖСБ –ға дайындау үшін, жалпы білім
алушылардың білімін анықтау үшін «iTest» сайттарын және «Kahoot» бағдарламасын үнемі қолданамын.
Мысалы: «Bilimland.kz» , «Learningapps.org» сайттарынан жаттығулар мен тесті параққа шығарып әкеп жеке
немесе жұпта орындатып, өте аз уақыт аралығына оның дұрыс жауабын тақтада көрсету арқылы үй
тапсырмасын тексеруге болады, немесе бірден тапсырманы тақтада орындату арқылы оқушы білімін
тексеруге болады. Сондай-ақ ұялы телефон арқылы «Kahoot»» ойынын ойнау оқушылардың
зор
қызығушылығын туғызды.
Бұл бағдарлама да оқушының білімін анықтауда таптырмас көмекші құрал болып табылады. Сондай-ақ
оқушылар биология, химия сабақтарында түрлі графиктер мен диаграммаларды салып, ақпараттық құралдамен
жұмыс істеу дағдыларын меңгереді. Зертханалық және практикалық жұмыстарды виртуалды лаборатория
арқылы көруге мүмкіндік алады. Электронды оқулықтар оқушының танымдық белсенділігін арттырып қана
қоймай логикалық ойлау жүйесін қалыптастыруға, шығармашылықпен жұмыс жасауына жағдай жасайды.
Бұл сабақ барысында уақыты үнемдеу үшін тиімді. Сондай ақ оқушылар сабақ барысында жасаған
постерлерін, салған суреттерін документ-камера арқылы экранда көрсетіп қорғай алады. Бұл да оқушының
танымдық қығыушылығы мен шығармашылық қабілетін арттыруға септигін тигзері сөзсіз. Ұлы орыс педагогы
Ушинский «мұғалім үздіксіз білімін көтеріп отырғанда ғана мұғалім, ал оқуды, ізденуді тоқтатса
мұғалімдігі де жойылады» деген болатын. Сондықтан әр ұстаз күнделікті сабағында заман талабына сай
ақпараттық –коммуникациялық технологияларды кеңінен пайдалана білуі тиіс. Оқу-тәрбие үрдісінде
оқушылардың оқу-танымдық белсенділіктері мен оқуға деген көзқарастарын өзгертуде ақпараттық
коммуникациялық технология (АКТ) зор мүмкіндік береді. АКТ-ны оқу-тәрбие үрдісінде қолдану оқушының
қызығушылығын арттырып, шығармашылық шабытын шыңдап, ғылыми көзқарасын қалыптастырады. Басты
айырмашылық мұғалімнің ролі өзгереді, ол бағыт- бағдар беруші қызметін атқарады. Жаңа электрондық
оқулықтарды, практикалық тәжірибелерді қолдануда интернет, компьютерді білу, яғни
ақпараттық
құрылғылармен сауатты жұмыс істей білу ұстаздың негізгі міндеті болып табылады.
АКТ-ны тиімді қолдану мұғалімге не береді?
Оқушыларың білімін (жаттығу, тест) тексеру;
• Көрнекіліктерді таңдау(слайд, анимация, видеоролик);
• Есептердің шешу жолдарын көрсету;
• Практикалық , зертханаалық жұмыстар жүргізу:
• Зияткерлік ойындар өткізу;
• Олимпиада материалдарын дайындау:
• Уақытты үнемдейді; Жұмыстың көлемін азайтады:
АКТ-ны тиімді технологияны қолдану оқушыға не береді?
• Оқу мазмұнын түсінікті, қызықты етеді;
• Виртуалды лаборатория арқылы көрсетуге болады;
• Қиындық туғызатын заңдылықтарды бейнефильм арқылы көрсетуге болады;
• Тұлғаға бағытталған оқу жүзеге асады;
• Ақпараттық-құралдармен жұмыс жасауға ықпал етеді;
• Танымдық, шығармашылық қабілеттерін жетілдіреді;
• Көру, есту, тыңдау, жазу дағдыларын дамытады;
• Ақпараттық-құралдармен жұмыс істеу дағдыларын жетілдіреді;
• Ақпараттық мәдениетін жетілдіреді:
• Ғылыми жұмыстармен айналысуға мүмкіндік береді:
• Уақытты үнемдейді, қайталап көруге мүмкіндік береді,
• Қатесін түзетуге мүмкіншілік беріледі;
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Ақпараттық технологияны пайдалану сабақта оқушы белсенділігін арттыруға, сабақты шапшаң жүргізуге,
өзіндік жұмыстың көлемін арттыруға, уақытты үнемдеуге мүмкіндік береді. Яғни, ақпараттық технологияны
қолдану уақыт талабы десек болады. АКТ-ны қолданудың оқушы үшін де, мұғалім үшінде тиімді екендігіне
мен тәжірибе барысында көз жеткіздім. Себебі, оқушылардың танымдық қызығушылығы болмаған кезде пән
бойынша сапалы білім болуы да мүмкін емес. Ал, оқушының танымдық қызығушылығын арттыратын, сапалы
білім алуға жетелейтін, бұл ақпараттық технологияны сабақ үрдісінде жүйелі де, сапалы пайдалану болып
табылады. «Сабақ беру үйреншікті жай шеберлік емес, ол үнемі жетілдіруді қажет ететін, үнемі жаңааны
табатын өнер деп» Ж.Аймауытов айтқандай әр ұстаз өз шеберлігін шыңдау үшін үнемі ізденісте болу керек. Әр
ұстаз өз пәнінің терең білгірі ғана болу емес, ақпарттық –компютерлік технология құралдарын жан-жақты
игерген, ақпараттық құзырлылығы қалыптасқан маман болуы қажет және оқушылардың білімін арттыру үшін
сабақта АКТ құралдарын тиімді қолдана білуі керек.
Пайдаланылған әдебиеттер тізімі.
1. Б.Б.Жолдасова инновациялық технологияларды білім беруде қолдану. Білім, №5,2007ж
2. Н.Т. Ошанова Білім беру жүйесінде коммуникациялық технологиялардың көмегімен оқушылардың
дүнитанымдық көзқарастарын қалыптастыру. Вестник КазНПУ им. Абая, Алматы, №2, 2005 ж
3. Г.Әбдурахманова Коммуникациялық технологиялардың дидактикалық мүмкіндіктері. Қазақстан
мектебі. 2006 ж
********
Ақмола облысы. Көкшетау қаласы 11 «Арай» балабақшасының
тәрбиешісі Наурузбаева Нұргуль Салижановна
Тақырыбы: Анашым - Анажаным
1-ұл. Ұлдар айтындаршы мерекеге барлығы дайынба ?
2-ұл. (залға қарап) Барлығы жиналған сияқты қонақтарымыз да келіпті.
3-ұл. Иә, бүгін аналар, әжелер, қыздар мерекесі ғой.
Ендеше мерекені бастайық.
4-ұл. Тоқтандар, қыздар жоқ ғой.
5-ұл. Ә, олар топта өздерін әдемілеп жатқан, қазір келіп қалар.
6-ұл. Ұлдар, тыныш, міне қыздарымыз да келіп қалыпты.
7-ұл. Ендеше қыздарымызды қарсы алайық.
Музыка залы әсем безендірілген
Жүргізуші: Шуақты көктем келді гүлін алып
Көктемнің мерекесі бүгін анық.
Өмірдің көктемі де, гүлі –Аналар
Ана деп бас иеді күллі халық.
Қайырлы күн! Қымбатты аналар,ақ жаулықты әжелер,аяулы әріптестер! Барлығыңызды көктемнің алғашқы
мейрамы 8-наурыз Аналар мерекесімен құттықтаймыз! Әрқашан дендеріңіз сау,көңілдеріңізжайдарлы бола
берсін дейміз! Мерекелеріңіз құтты болсын!
Ән:«Анашым - Анажаным»
Музыка әуенімен залға гүлдер шашып Бәйшешек кіреді.
Бәйшешек: Армысыздар балақайлар,
Шыға келер жаңарып
Әзиз әже, назды апайлар
Қызғалдақ боп құлпырап
Мол шуақты ала келдім
Көктем – біздің балалық.
Қуаныңдар балақайлар
Би: «Таңғажайып әлемде көбелектермен гүлдер »
Мен құлпырған бәйшешекпін
Сегізінші наурыз келді,
Келіп жеттім көктемменен
Шаттық сезім, ой келді.
Шаттаныңдар мейірімді аналар
Қуанышты күні енді,
Бұл мереке тек сіздерге аналар.
Құттықтаймыз сіздерді.
Жүргізуші: Рахмет, Бәйшешек біздің балалар сізге
сыйлық ретінде дайындаған тақпақ-әндері мен билері Жанымызды жайнатқан,
де бар.
Сіздер ғой аналар
Қандай қызық көктемде
Зор денсаулық, мол бақыт
Күн шуағын төккенде
Тілейміз біз аналар.
Гүл тереміз алуан,
Шығып алып көк белге
Қандай бала болмайық,
Көктем күні керемет
Анамызға балдаймыз,
Жаңбыр жауар себелеп
Көтерейікші көңілін
Күн ашылса болғаны,
Ән салайық бәріміз.
Көлдеңдейді көбелек.
Бар табиғат нәр алып,
Анам менің асыл жан,
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Құшағы нұр шашылған.
Күн секілді күледі
Сипап ылғи басымнан.

Анашым, құтты болсын мейрам күнің
Ешқашан үзілмесін думанды үнің
Құшақ-құшақ гүл сыйлайын, гүлдей жайна
Шаттанып қуанатын күнің бүгін

Ойын: «Кім бірінші қызға гүл сыйлайды»
Шарты:Ортада үстел үстінде құмыраға салынған
гүлдер тұрады. Ойынға 5-6 ұл бала қыздарды вальс
Әжемді мейрамымен құттықтаймын,
биіне шақырады. Әуен ойналып, вальс билейді. Әуен Айтатын ән,беретін гүлім дайын
тоқтаған кезде, ұлдар жүгіріп барып құмырадағы гүлді Әжетай сені жақсы көремін деп,
алып бірінші қызға сыйлау керек. Кім бірінші қызға гүл Ақырын құлағыңа сыбырлаймын.
сыйласа, сол бала жеңіске жетеді.

Жүргізуші: Құрметті де ардақты әжелермізді ерекше атап құттықтаймыз. Қариясы бар үйіміздің қазынасы бар
деп, халқымыз текке айтпаған ғой, ардақты әжелерімізді ортаға шақырып олардың ойын тыңдайық.
Ортаға әже киім киген төрт ұл шығады. Айқын, Омар, Олжас, Дархан.
Әзіл ән: «Әжелер әні»
қ/сы: Ойбай, сұмдық-ай
Бәрі: Келіннен қорқып саспайық,
Ұят екен масқара-ай.
Келіңдер өсек бастайық.
Бәрі: Келіндер келіп қапты ғой,
Немеренің әртүрлі
Бізде үйге кетейік.
Қылығын айтып тастайық.
Немере шіркін тәтті ғой.
қ/сы: Ойбай, белім-ай,
Барына шүкір етейік.
Қайда кетті келін-ай.
қ/сы: Ойбай, белім-ай,
1-бала: Немерем менің блатной,
Қайда кетті келін-ай.
Күндіз тыным таппайды.
«Видео көру керек керек»-деп,
Ана дейміз бәріміз де аңқылдап,
Кешкі ұйқыға жатпайды.
Ана дейді жас сәби де жарқылдап.
қ/сы: Ойбай, сұмдық-ай.
Ана деген – бәйтерегі өмірдің,
Ұят екен масқара ай.
Ана деген – алтын қазық, алтын бақ
2-бала: Немерем менің кір-кір боп,
Үйдің бетін көрмейді.
Ана деген – асыл жандар болаттай,
«Киндер» сатып әпер деп,
Ана десең –мөлдір жандар бұлақтай
Еш тыныштық бермейді.
О, адамдар, қадірлей біл Ананы,
қ/сы: Ойбай, сұмдық-ай
Жат қылыққа ақыл-ойды тонатпай.
Ұят екен масқара-ай.
3-бала: Немерем менің теңгеге,
Ана десем сезім билер тым ыстық,
Үйір болып алыпты.
Жарасымды адамдарға туыстық.
Мың теңгені сағызға,
Бар адамға берсе ананың мейірін
Аямай бере салыпты.
Орнап еді бар әлемге тыныштық.
қ/сы: Ойбай, сұмдық-ай
Ұят екен масқара-ай.
Ана десем – шешек атып жанары
4-бала: Немерем менің ән салса,
Өмірімнің бастау алар жаңа әні
Махаббат деп айтады.
Ана деген тіршілікте пана боп
Қызың бар ма деп едім,
Әрбір үйде жұлдыз болып жанады.
«Жоқ»,-деп басын шайқады.
Диалог: 1ұл: ( галстугін дұрыстап)Бекзат маған қарашы мен әдемімін бе?
2ұл: И....и...Омар саған не болған?
1ұл : Не болушы еді, қазір біздің қыздар өнер көрсетпекші
2ұл: Ия өмір зымырап бара жатыр,
ал біздің қыздар күннен күнге құлпырып бара жатыр
1ұл:Ия... (күрсініп)
2ұл: И... Омар күрсінбе, ол қыздармен әлі мектепте де кездесеміз
Ән: «16 қыз» (әзіл сықақ ән ұлдардың орындауында)
Бекзат, Дархан, Нурасыл, Қонысбек, Шаттық
Бәйшешек: Менің де балаларға әкелген сыйым бар, қабыл алыңыздар!
Сыйын үлестіріп болған соң қоштасып шығып кетеді)
Жүргізуші: Осымен құрметті аналар, әжелер
Біздің балаларымыздың дайындаған
Мерекелік шарамыз аяқталды!
Келесі кездескенше сау-сәлеметте болайық.
********
83

Жамбылская область, Жуалинский район, село Б.Момышулы
Школа-гимназия № 19 имени Д.Конаева
Учитель русского языка и литературы Шинасилова Дамира Жуматаевна
Тема урока:
«Постулаты здоровья»
Имя существительное
Дата : 25.11.19г
Класс 7 «Б»
Цели урока:
Ресурсы
Ход урока
I.Орг .момент.
Психологический
настрой
II. Опрос домашнего
задания

ФО
1-слайд
Прогназирование темы
урока.
Ключевые слова:
ФО
Деление на группы
III. Изучение нового
материала
2-слайд

3-слайд
4-слайд
Словарная работа
5-слайд
IV.
Работа по тексту

Школа : ШГ №19 имени Д.Конаева
Тема открытого урока: Постулаты здоровья (7 класс)
Раздел IV. Здоровый образ жизни: спорт и еда
ФИО учителя: Шинасилова Д.Ж
С3.7.1.3.1- понимать содержание небольшого текста;
Ч3.7.4.3.1-определить тему и основную мысль текста;
ИЕЯ 7.5.2.1-выписать существительные и распределить их по типам склонения.
Компьютер, интерактивная доска, слайды,
флипчарт,смайлики,маркеры,стикеры,карточки,
учебник, ключевые слова,
Приветствие.
Подготовка класса на урок
Проверка посещаемости учащихся.
Ребята, посмотрите друг на друга,улыбнитесь друг другу,пожелайте удачи.
И я вам желаю удачного дня.
1.Что было задано на дом?
(написать мини эссе «Мой режим дня»)
Все выполнили домашнее задание?
(откройте тетради, проверю)
Несколько учеников читают домашнее задание.
Смайлик Большой палец
Гигиена,отдых, труд, режим, диета, спорт
На какие вопросы отвечают эти слова?
(Что? - Правильно).
Игра: «Кто быстрее?»
Ключевые слова переводят на казахский и английский языки.
По ключевым словам вы определяете тему урока и цель урока.
Какова тема нашего урока? О чём будем говорить?
(о режиме дня, о здоровье, о существительном)
Похвалы: Молодцы! Замечательно! Супер! Красота! Я горжусь вами! Вы
постарались-и всё получилось!
Лингвистическая игра «Кто быстрее?»
На столе разложила пословицы о здоровье и о спорте.
1 группа «Спорт»,
2 группа «Здоровье»
Пишите число. Двадцать пятое ноября. Классная работа.
Лексическая тема: «Постулаты здоровья»
Грамматическая тема: Имя существительное
Морфология -----часть речи ------самостоятельные----служебные и
междометие. (10)
Имя сущ-ое----кто? что?------------предмет
Морфологические признаки имени сущ-го: род,число,падеж,склонение.
Сущ-ые в ед.числе распределяются по трём типам склонения
I скл—жен.р,муж.р.---------- -А, -Я
II скл---муж.р,ср.р.--------Ь,Й--------О, Е
III скл---жен.р.-------Ь
Карточка – информатор
Постулат – дәлелдеусіз қабылданатын негізгі пікір
Гигиена-система действий для поддержания чистоты,здоровья.
Задание 162 стр.99
«Постулаты здоровья»
Задание : Выразительно прочитать текст. Текст читают по очереди.
Определить тему и основную мысль текста.
Объяснить смысл первого постулата.
1.Какова тема текста? (здоровье.режим дня)
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2.Осн.мысль текста (забота о здоровье)
3.Смысл первого постулата (Мы должны знать как работает наш организм и
чтобы лучше работал нужно знать особенности своего организма. Для этого
нужно строго , регулярно и правильно соблюдать режим дня).
Критерий оценивания
Дескриптор
1.Читать текст.
1.Читает текст.
2.Определить тему и основную мысль текста.
2.Определяет тему и основную мысль текста.
3.Объяснить смысл первого постулата.
3. Объясняет смысл первого постулата.
6-слайд
Ветер дует нам в лицо.
V. Физкультурная
Закачалось деревцо.
минутка. Выполняем
Ветер тише, тише, тише
движение по тексту
Деревцо всё выше, выше.
7-слайд
Групповая работа .
Работа по карточке
VI.
Выписывать сущ-ые и распределить их по типам склонения.
Письменная работа
1 группа. Гигиена ,тело, щётка,полотенце,расчёска.
2 группа. Режим, пища, работа, отдых.
(выполняют в тетрадях, читают несколько учеников)
Критерий оценивания
Дескриптор
1.Выписывать существительные.
1.Выписывает существительные
2.Распределить существительные по типам
2.Распределяет существительные по типам
слонения
склонения
ФО
Звёздочки, смайлики
8-слайд
1.Составлять «тонкие» и «толстые» вопросы.
2.Отвечать на вопросы правильно.
VII. Закрепление
3.Записать основные критерий здорового образа жизни.
изученного материала
Вопрос учителя: Согласны ли вы с данными постулатами.
(Да,согласен , чтобы быть здоровым нужно соблюдать эти постулаты)
Основные критерий ЗОЖ:
-личная гигиена
-иметь индивидуальные средства
-соблюдать режим дня
-в одно и то же время принимать пищу
-во время засыпать и просыпаться
-делать зарядку
-регулярно правильно питаться
-чаще бывать на свежем воздухе.
Критерий оценивания
Дескриптор
1.Составлять «тонкие»
1.Составляет «тонкие» и «толстые» вопросы.
и «толстые» вопросы .
2.Отвечает на вопросы правильно.
2.Отвечать на вопросы
3. Записывает основные критерий ЗОЖ.
правильно.
3.Записать основные
критерий ЗОЖ
ФО
Звёздочки смайлики
9-слайд
1.Домашнее задание.
VIII. Конец урока
УС стр.101 2. задание 165.Составить синквейн к слову ЗДОРОВЬЕ.
Рефлексия
Закройте глаза и вспомните приятные моменты нашего урока.
«Релаксация»
Я рада, что на протяжении всего урока вы были внимательны,активны..
Я хочу, чтобы все, кто работал хорошо-улыбнулись мне, а кто чувствует в себе
потенциал работать ещё лучше-поаплодировали себе.
Слово учителя:
10-слайд
Здоровье-неоценимое богатство в жизни любого человека. Каждому из нас
присуще желание быть сильным и здоровым, как можно дольше сохранять
Подведение итогов:
подвижность, бодрость, энергию, и достичь долголетия.
Надеюсь ,что сегодняшний урок не прошел даром и вы многое почерпнули из
него.
Не зря говорят: «Здоровь будешь – всё добудешь!»
Так будьте все здоровы!
До свидания! Всем спасибо за внимание!
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Жамбыл облысы Меркі ауданы Қызыл ту ауылы
№ 23 Тескентоған жалпы білім беретін мектебі
Қазақ тілі мен әдебиеті пәні мұғалімі Шинасилова Жанар Жуматаевна
Тақырыбы: «Есімдіктер» (Өткенді қайталау 6 сынып)
Сабақ тақырыбы: « Есімдіктер.» (Өткенді қайталау)» 6-cынып
Сабақтың мақсаты:
1. Есімдік туралы алған теориялық білімдерін практикада қолдану, ауызша, жазбаша талдау жұмыстарын
жүргізе отырып, білімдерін бекіту:
2.Логикалық ойлау қабілеттерін, қиялдарын дамыту, ой қорытып өзгенің пікірін тыңдай біліп, өз пікірін
дәлелдеуге машықтандыру;
3. Орындалатын тапсырмалар арқылы оқушыларды ынтымақтастыққа тәрбиелеу ,адамгершілікке тәрбиелеу,
сауатты жазуға, ұқыптылыққа баулу.
Негізгі мақсаттар: Сын тұрғысынан ойлауға үйрету және қалыптастыру, есте сақтау қабілеттерін дамыту.
Жұппен жұмыс істеуге жұмылдыру.АКТ-ны қолдана білуге дағдыландыру;
Тапсырмаларды орындау арқылы ойлау,сөйлеу қабілетін арттыру:
Оқыту нәтижелері: Есімдік туралы түсініктері қалыптасады, есімдіктердің ерекшеліктерін біледі. Сын
тұрғысынан ойлау арқылы тапсырмаларды орындауға талпынады, ынтымақтастық атмосферасында жұмыс
істеуге тырысады.
Сабақтың түрі: Қайталау
Сабақтың әдісі: сұрақ- жауап, тапсырмалар, шығармашылық жұмыстар
Көрнекілік: интерактивті тақта, слайд семантикалық карта,флипчарт, стикерлер.
Сабақтың барысы:
І. Ұйымдастыру: 1. Сәлемдесу.
Психологиялық дайындық.
Бір мен екі алмаңдар,
Үшке алданып қалмаңдар.
Кілең төрттік алғандар,
Бесті ғана армандар.
Бағалау критерийлері
1.Өткен тақырыпты меңгеруі
2.Тапсырмалар
3.Семантикалық карта
ІІ. Қызығушылығын ояту: Оқушыларға ертегі тыңдату.
Баяғыда бір Есімдік атты қария өмір сүріпті.Оның жеті баласы бар екен.Қарт осы балалары дүниеге келген
кезде өскенде үлкен азамат болсын деп затына лайық ат қоймақ ниетпен Аяжан, Аружан, Наргиз, Разия,
Айтолқын, Әлібек, Арлан деген ат қойыпты.Бірақ өсе келе қарттың ұлдары әке үмітін ақтамай,атына лайық іс
жасамай, ерке, шолжаң, өр көкірек болып өсіпті. Аяжан «мен барсам ол да барсын,сен де жүр» деп не нәрсеге
болса да санасатын әдет тауыпты. Аружан болса өзі жасаған қателіктерін ешқашан мойындамай, үнемі біреуден
көріп, «оны істеген анау,мынау» деп жала жабудың шебері боп шығады. Наргиз болса ешқандай сөзге
түсінбейтін болыпты. Не сұрасаң да «қашан?» ,«қалай?», «неге?» деп қайталауын қоймапты. Ал, Разия тура
өзімшіл боп өсіпті. Өзім , өзім деп кеуде қаққан оның айналасында достары да қалмапты. Ал Айтолқын сараң
болады,ешнәрсесін ешкімге татырмапты. Үлкен үмітпен атын Әлібек деп қойған қарттың алтыншы ұлы да әке
сенімін ақтамапты. Әкесі оның достары кім,қайда жүретіні,не істейтінен де бейхабар болыпты. Тек ұлдарының
ішінде Арлан қана көпшіл, бірлікті жақсы көретін болып өседі. Ұлдарының атына заты сай болмағанына
ренжіген Есімдік қарт өз ұлдарын шын атымен атамай, өздеріне лайық есім беріпті.
Оқушылар, ертегі не туралы? Қарт ұлдарының есімін қалай өзгертті деп ойлайсыңдар? Оны қалай таптыңдар?
Тыңдалған қызықты ертегі арқылы сабақ тақырыбын анықтайды.
Күннің жадын, сабақтың тақырыбын жаздырту. Сабақтың мақсаты мен міндетін айту.
Алғырлар жариялар әділетін,
Оқыған оқырмандар бас иетін.
Есімдік қандай түрге бөлінеді?
Ал, көрсет біліміңнің қасиетін – деп оқушылар сіздерге бүгінгі сабаққа сәттілік тілеймін!
ІІІ. Мағынаны тану. Есімдік туралы, оның мағыналық түрлерін көрсететін таблица интерактивті тақтадан
көрсетіледі. Сынып 3 топқа бөлінеді.
Есімдіктер мағыналарына қарай қандай топтарға бөлінеді? 3 топқа тапсырма.
Есімдіктер: Жіктеу, Сілтеу, Сұрау, Өздік, Белгісіздік, Болымсыздық, Жалпылау
Есімдіктердің қызметі қандай? 3 топқа тапсырма
Зат есім сияқты көптеледі, Септеледі, Жіктеледі, Тәуелденеді, Сөйлем мүшесі бола алады, Мағыналық 7
түрі бар, Есім сөздердің орнына жұмсалады.
86

Формативті бағалау.
Бас бармақ. Смайлик
І топ. Көп нүктенің орнына жіктеу есімдігін қойып жазыңдар
...оқушымын ...оқушымыз
... оқушысың ... оқушысыңдар
...оқушысыз ... оқушысыздар
...оқушы...оқушылар
2-топ. Сөйлемдегі бос орынға қажеттіөздікесімдігін қойып жазыңдар.
Тапсырманы ---------- орындадым.
Жаттығуды-----орында.
Ертең ------ мектепке келсін.
Қалаға ------ барамыз.
Кітапты--------кітапханаға тапсырсын.
Формативті бағалау. Жұлдызшалар
3- топ. «Сәйкестендіру» әдісі Сөзді мағынасымен сәйкестендір.
Мен шығармашылықпен айналысады.
Бұл келе жатыр.
Олар бүгін дайындыққа барамын.
Ешкім рұқсатсыз кетпейді.
Біреу жердің табиғаты өте әдемі.
Топтар бірін-бірі бағалайды.
(Стикер арқылы.)
Формативті бағалау. Екі жұлдыз бір тілек
IV.Ойтолғаныс. Есімдіктерді қолдана отырып шағын Эссе жазу. «Мен және менің отбасым» тақырыбына.
Формативті бағалау. Мадақтау
V.
Сергіту сәті. «Бұл қай есімдіктер?»
1. Етікші аспабының бірімен ұқсас келетін есімдіктің қай түрі?(біз)
2. Басқаның бәрін өзі сұрайды, өзінен ешкім сұрамайды? (сұрау)
3. Көпшіл және көңілшек,
Ештемені бөліп жармайды,
Көптік ұғым беріп,
Көптің көңілін аулайды.(жалпылау)
VI.
3 топқа бірдей тапсырма. «Қай топ жылдам»
3. Сөйлемдердегі есімдіктерді тауып мағыналық түрін анықтау.
1. Сен тұтас жер болып едің, Жер ана. (сен – жіктеу есімдігі)
2. Сол оқиғаны есіне алғысы келмейді. (сол – сілтеу есімдігі)
3. Алмат достарының қашан келетінін білмейді. (қашан – сұрау есімдігі)
4. Өзін Мадиярға аға тұтып жүр. (өзін – өздік есімдігі)
5. Енді ол үшін бүкіл дүние тас қараңғы. (бүкіл – жалпылау есімдігі)
6. Басқа ешкім дыбыс шығарып сөйлемейді. (ешкім – болымсыздық есімд.)
7. Кейбір жігіт жүреді мақтан сөйлеп. (белгісіздік есімдігі)
Формативті бағалау. Смайлик. Бас бармақ
Тапсырмалар:
1.Қажетті есімдіктер: осы, сіз, бұлар, бәрін, өз, мына, мынау, кім, біреу
2. Берілген есімдіктерді есімдіктің мағыналық түрлеріне қарай топтастырып жаз.
Әрқашан, әлдене, ешбір, кім, мынау, анау, ешбір, мен, бізге, өздеріміздің, түгел, бәрі, сол, біреу, неге.
Топтарды бағалау. (Бармақтар арқылы. Мадақтау)
VII. Бекіту. Тапсырма. «Иә, жоқ» әдісі бойынша есімдік және оның түрлері сұралады.
Есімдік сөз табы ма?
Ол зат есім, сын есім, сан есім орнына жұмсалады ма?
Есімдіктің 6 түрі бар
Сілтеу есімдігі «қай?» Деген сұраққа жауап береді.
«Анау» деген сұрау есімдігі.
«Өз елім - өлең төсегім» деген мақалдың ішінде есімдік бар.
Есімдіктер орынбасар сөз табы деп аталады.
Жалпылау, жинақтау мағынасын білдіретін Жалпылау есімдігі.
Болымсыздық мағынаны білдіретін сілтеу есімдігі.
«Әрқашан күн сөнбесін» сөйлемінде жіктеу есімдігі қолданылған.
VIII. Cабақты қорытындылау.
7.
Тест тапсырмасы.
1. Жіктеу есімдігін табыңыз:
А) Бұлар В) қайдан С) ешкім Д) олар Е) кейбіреу
2. Тәуелденген тұлғадағы сілтеу есімдігін табыңыз:
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А) Кіміңіз? Несі?
В) Бұнысы, мынауымыз
С) Соның, анаған
Д) өздерің, өзіңіз
Е) Барлығынан, бәрінің
3. Болымсыздық есімдігін көрсетіңіз:
А) Бірнеше В) Саған С) Дәнеңе
4. Есімдік сөйлемде қандай жағдайда анықтауыш болады?
А) Зат есім орнына қолданылса
В) сын есім, сан есім орнына қолданылса
С) Мезгіл, мекен мағынасын білдірсе
Д) Сөйлем соңында келсе
Е) Үстеу сөздердің орнына қолданылса
5.Дұрыс септелген есімдікті табыңыз:
А) менге В) сенмен С) сода Д) бұдан Е) сеннің
6. Болымсыздық есімдігін тап
А) дәнеме В) бірдеме С) сода Д) әлдекім Е) біреу
Есімдік қазақ тілінің дәрежесі жоғары болуына есімдік сынды сөз табының қосар үлесі зор.Жүйелі ойлау мен
ой-өріс кеңістігінің кеңеюіне есімдік те үлкен ықпал етеді.
IX. Үйге тапсырма.
X.
Бағалау
XI. Рефлексия.
Не білемін?
Не білдім?
Не білгім келеді?
Өткен тақырыптар бойынша не меңгергендерін айтып, ойларын қорытады.
********
Қызылорда облысы, Шиелі ауданы «№ 50 Абай атындағы орта мектебі» КММ
Қазақ тілі мен әдебиеті пәнінің мұғалімі Әбдімомынова Кенжегүл Сақтапбергенқызы
Ұзақ мерзімді жоспардың тарауы:
Күні:
Сынып: 5
Сабақтың тақырыбы
Осы сабақта қол
жеткізілетін оқу мақсаттары
(оқу бағдарламасына сәйкес)
Сабақтың мақсаты
Бағалау критерийі

Құндылықтарға баулу

6-бөлім: Қиял әлемі

Мектеп: №50 Абай атындағы орта мектеп
Мұғалімнің аты-жөні:
Әбдімомынова Кенжегүл
Қатысқандар:

3.Бала қиял
5.О1. Мәтіндегі негізгі және қосымша ақпаратты түсіну, анықтау;
5.Ж5.Оқылым және тыңдалым материалдары бойынша негізгі ақпараттарды
сақтай отырып, жинақы мәтін жазу
Мәтіндегі негізгі және қосымша ақпаратты анықтау арқылы оқылым және
тыңдалым материалы бойынша негізгі ақпаратты сақтап, мәтін жазу
Мәтіндегі негізігі және қосымша ақапартты анықтайды;
оқылым және тыңдалым материалы бойынша негізгі ақпаратты сақтап,
мәтін жазады.
«Мәңгілік Ел» идеясы негізінде зайырлы қоғам және жоғары руханиятқа
тәрбиелей отырып, сыныпта ынтымақтастықпен жұмыс жасауға
тәрбиелеу
Өзін-өзі тану, әдебиет
Қиял туралы алдыңғы сабақ мәтіндерімен таныс . Мәтін түрлерін біледі.

Пәнаралық байланыс
Алдыңғы білім
Сабақ барысы
Сабақтың
Сабақтағы жоспарланған жаттығу түрлері
Ресурстар
жоспарланған
кезеңдері
Сабақтың басы
Ұйымдастыру кезеңі
Жағымды әуен
30сек
Психологиялық ахуал қалыптастыру:
ойнап тұрады
Бір-бірімізді тыңдаймыз десек 1 рет қол шапалақтаймыз!
Ұйымшыл боламыз десек 2 рет
Белсенділік танытамыз десек 3 рет шапалақтаймыз!
Қағаз қиындылары
Топтарға біріктіру. «Қағаз қиындылары»
Бірнеше бала қиялына қатысты суреттер
топ құрамындағы 1-топ: «Қиял»
оқушылар саны бойынша
беске, алтыға жыртып, оларды 2-топ «Арман»
2 минут
араластырып, оқушыларға таратып беру керек. Оқушылар 3-топ «Шындық»
қиықтарды құрастырып бүтін сурет шығарады. Сол арқылы
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2 минут

4 мин

30 сек

Сабақтың ортасы
6 минут

4минут

топтасады.
Қызығушылықты ояту кезеңі
«Ассоциограмма» әдісі
С. «Бала қиял» дегенде есіңе не түседі? Диаграмманы толтырыңдар.
Жазған сөздеріңнің ішінен өздерің қалаған екі сөздің синонимін,
антонимін айтыңдар.
ҚБ Шапалақ арқылы
Т. Алдыңғы оқуды еске түсіру.
«Саяхаттаушы ақпараттар» әдісі:
«Қиял әлемі» бөлімінің алдыңғы тақырыптары бойынша сұрақтар
беру. Жауаптары сыныптың әр бұрышына жазылып ілінген. Әр топқа
екі сұрақтан беріледі. Оқушылар топ болып сыныпты айналып жүріп
тапсырмасына қатысты парақты табады. Топ сайлаған бір оқушы
өзіне қатысты оқу материалын түсіндіреді.
1. Адам қиялы мен миының арасында қандай байланыс болуы
мүмкін?
2. «Арман, қиял» сөздері деректі зат есім бе? Неліктен?
3. Деректі зат есім мен дерексіз зат есімнің айырмашылығы қандай?
4. Өмірлік тәжірибесі мол, білімді ересек адам мен енді ғана өмірге
аяқ басайын деп тұрған жеткіншектің қиялы бірдей болуы мүмкін
бе? Неліктен?
5. «Қиял» сөзі мен «арман» сөзінің мағыналары жуық па? Неге?
6. Бала кезінен қиялдай алған адам келешекте қандай жұмыс атқара
алады?
Қ.Б. Мадақтау сендвичі
Балалар, бүгінгі сабағымыздың тақырыбы не және біз сабақта не
туралы сөз қозғайды екенбіз?
Кіріспе сөз:
«Жаратылыстың құшағында, меруерт себілген көк шатырдың
астында хош иісті жасыл кілем үстінде, күнмен бірге күліп,
түнмен бірге түнеп, желмен бірге жүгіріп, алдындағы малымен
бірге өріп, сары сайран далада туып өсетін қазақ баласының
қиялы жүйрік, өткір, терең болуға тиісті». М.Жұмабаев.
Мағынаны тану кезеңі
Оқылым алды тапсырмасы
Ж.Ж«Аквариум» әдісі
М.Жұмабаевтың пікірін негізге ала отырып, төмендегі диалогті ары
қарай жалғастырыңдар.
Сынып қай жұптың диалогі қызықты сәтті шыққанын анықтасын.
Үлгі:
• Бұрынғы кезде қазақ баласының қиялына өмір сүрген
табиғаты әсер етуі мүмкін бе?
• Әрине, мүмкін.
• Егер мүмкін болса, оның себебі не?
Дескриптор:
Мазмұнға сай диалог құрады
Диалогте өз пікірін қызықты жеткізе алады.
Қ.Б. Өзара бағалау
«Он сұрақ» ойыны жүргізіледі.
1. Зат есім қимылды білдіреді ме?
2. Деректі зат есімдерді нақтылы тануға бола ма?
3.Саған «ынтызарлық» деген сөз таныс па?
4. Зат есім құрамына қарай дара, күрделі болып бөліне ме?
5. Адамның ойлауы нәтижесінде ғана танылатын ұғым атауы
дерексіз зат есім бе?
6. Туынды зат есім күрделі болады ма?
7. Біркелкі зат атаулары жалқы есім бе?
8.Бір затқа ғана дара берілген атау жалпы есім бе?
9. Қосарлану арқылы жасалған сөз күрделі зат есім бе?
10. Түбір сөз негізгі зат есім бола ма?
Мұғалім бір оқушыны таңдап алады және оның маңдайына негізгі
89

Графикалық
органайзер

Сұрақтар,
сұраққа қатысты
қабырғадағы
жауаптар

Сабақ тақырыбы,
мақсаты көрсетіледі

5 минут

10 минут

сөз (зат есім) жазылған стикерді жапсырады – қатысушы
сыныпқа 10 сұрақ қоя алады, оған жауап не ИӘ, не ЖОҚ деп
Оқылым мәтіні.
беріледі.
103- бет, 8ҚБ смайликтер арқылы бағалау
тапсырма
Оқылым тапсырмасы
Берілген мәтіндерді балалар оқып алады.
2-тапсырма. «Бумеранг» әдісі.
ЖЖ. Оқылған мәтін мазмұны бойынша оқушылар сұрақтаржазып,
бір-біріне ауысады; сұраққа жауап беріп,кері байланыс жасайды.
Дескриптор
· Мәтін мазмұны бойынша сұрақтар құрастырады.
· негізгі және қосымша ақпаратты табады
ҚБ. Комментарий арқылы
Оқылым соңы тапсырмасы
Ж. (Саралау тапсырмасы)Білім алушылардыңжеке қажеттіліктеріне
сәйкес тапсымаларды «Үшбұрыш»әдісімен қабырғаға іліп қоямын.
Оқушылар өз қажеттіліктеріне сай тапсырмаларды орындайды.
1.«Қазына іздеу» әдісі
Іздейтін қазыналарының сипаттамалары беріледі. Қазыналар ретінде
түйінді сөздер беріледі. Оқушылар әрбір қазынаны тапқан сайын
.
мұғалім оны растап қол қойып беріп отырады.
Мәтіннен деректі, дерексіз, негізгі, туынды, дара күрделі зат
есімдерді теріп жаз. Бір сөзге фонетикалық сатылай кешенді талдау
жаса.
«Тұжырымдамалық кесте» сызбасын толтырыңыз
Салыстырма Анықтамасы
лы нысан

Мысал

Қиял,
арман
туралы
өлең,
мақалмәтел,
нақыл сөз,
ырымтыйым.

Дара зат есім
Күрделі зат
есім
Негізгі зат
есім
Туынды зат
есім
Деректі зат
есім
Дерексіз зат
есім

http://www.altynarai.kz/konkursi/moy
a_mechta_o_shkole_
budushego

3.«Әңгімеге негізделген жазу» әдісі
Менің арманымдағы болашақ мектебім
Болашақтағы мектебіңнің қандай болатындығын армандаған қандай
қызық. Мен өзімнің қазіргі мектебімді ұнамайды деп те айта
алмаймын. Менің ойымша, он жыл өткеннен кейін тіпті жүз жылдан
кейін мектептегі білім беру түбегейлі өзгеретіндігі сөзсіз.
Болашағымыз қандай болатындығын армандау да қиын. Алайда, мен
өзімнің болашақтағы мектебімнің қандай болатындығын сәл ғана
армандағым келеді. Келешектегі мектепте оқушылар сынып
бөлмелерінде кітаптағы дайын мәліметтерді қарап көп отырмайды.
Мысалы, биология пәнін даладағы әсем табиғат аясында оқитын
болады. Әрбір өсімдіктердің немесе жануарлардың түрлерін тек тірі
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Сабақтың соңы
4 минут

2 мин

күйінде көре алады. Шетел тілдері пәндерін әрбір елдерге барып
оқиды. Оқушылар ағылшын тілі мұғалімімен бірге жарты жылға
Англияға барып, сол жердегі жергілікті тұрғындармен әңгімелесе
жүріп тілді жылдам үйренетін болады. География пәнін де осылай
оқыса керемет болар еді! Астрономия пәнінде арнайы салынған
ғарыш кемелерінде жүріп, жұлдыздар әлеміне саяхатқа барса,
шіркін! Менің арманымдағы болашақтағы мектепте оқушыларға
бесінші сыныптан бастап тереңдетілген бағыттар бойынша білім
берілетін болады.
Мәтін мазмұны бойынша болашағың жайлы қиялдап, «Менің
болашағым» деген қысқаша мәтін жаз.
Дескрипторлар:
1. Мәтіндегі зат есім түрлерін анықтайды; фонетикалық талдау
жасайды
-1б
2.Зат есім түрлеріне нақты, дәлелді мысалдар келтіріп, кесте
толтырады
-1б
3. Мәтін мазмұны бойынша қысқаша мәтін жазады -1б
ҚБ. Өзін-өзі бағалау.
Кері байланыс
«Саябақтағы жалғыз орындық» стратегиясы
Мұғалім ортада жалғыз орындықта отырады. Қатысушылар
жартылай шеңбер жасап тұрады. Қатысушының міндеті – орындықта
отырған адамды орнын босатып беруге «көндіру». Орындықта
отырған мұғалім өзін жақсы сезінеді, оған қолайлы жағдай
тудырмайынша, орнын босатпайды. «Көндірушілер» өз
мақсаттарына жету үшін мұғалімнің бүгінгі тақырып бойынша
қойған ашық сұрақтарына мүдірмей дәлелді мысалдармен жауап
беруі керек.
Жауап берген оқушы мұғалімнің орындығының жанына отырады.
Осылайша орындық саны көбейеді.
Рефлексия. «Ауа райы» әдісі арқылы
Күн – не сәтті болды?
Бұлт – не қосамын?
Тұжырым: Бос қиялға берілу – көбіне малғұн шайтанға еріп
кетуге әкеледі. Сондықтан әрбір ісімізді дұрыс мақсатқа
бағыттай отырып, жақсы нәтижеге жетуді көздейік.
Үйге тапсырма: «Менің қиялым» тақырыбында эссе жазу

орындық

Оқушылар
стикерлерін
жапсырады

Батыс Қазақстан облысы, Казталов ауданы, Болашақ ауылы, Богатырев орта жалпы
білім беретін мектебінің қазақ тілі мен әдебиеті пәні мұғалімі Муктарова Анаргул Бактыбаевна
САБАҚ: 30

Мектеп: Богатырев орта жалпы білім беретін мектебі

Күні:

Мұғалімнің аты-жөні: Муктарова Анаргул Бактыбаевна

Сынып: 6

Қатысқандар: 12

Тақырыбы

Қазақстанның сәулет өнері

Осы сабақ арқылы
жүзеге асатын оқу
мақсаттары
Сабақ нәтижесі:

Бағалау
критерийлері
Тілдік мақсат

Қатыспағандар: 0

6,2.2.1 Мәтін үзінділері арқылы оқиғаның дамуын болжау.
6.1,2.3.Жазба жұмыстарында теңеу мен метафораны қолданып жазу.
Сәулет өнері тарихы жайлы мәліметтемен танысады
Оқушылардың басым бөлігі:
Тақырыптың маңызы туралы дәлелдеп айтып бере алады.
Кейбір оқушылар:
Білімді сыныптастарына түсіндіріп оқулықтан тыс ресурстар қоса алады..
Тақырыптың мағынасын түсініп, дұрыс әрекет қолданады.
Сұхбаттасын түсініп, түрлі тәсілмен әрекет жасайды, этика нормаларын сақтап
жауабын атайды.
Оқушылардың барлығы мынаны орындай алады: Сәулет өнері туралы
мәліметтерді жинақтап, айтып береді.
Оқушылардың көбі мынаны орындай алады: Тақырыптың негізгі идеясы мен
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Алдыңғы оқу
Ұйымдастыру
кезеңі.
Психологиялық
ахуал туғызу
Оқушыларды
мозайка құру тәсілі
бойынша топқа
бөлу.

Жоспарланған
уақыт
Басы
Тапсырма

Ортасы

мағынасын талдайды.
Оқушылардың кейбіреулері мынаны орындай алады: қосымша деректер
бойынша өз пікірлерін білдіреді, өлеңдеріне толық талдау жасайды.
Үй тапсырмасын сұрау.
«Мина алқабы» әдісі бойынша. Бағалау. Бас бармақ арқылы бағалау.
Оқушылар бүгін қандай күн?
Қазақ халқы сәрсенбіні қандай күн деп санаған?
Оқушылар бір – бірлеріне ыстық лебіздерін білдіреді, сәттілік тілейді.
(жақсылық, сәттілік, жақсы баға ал, жақсы жауап бер)
Қиылған сөздер беріледі. Сол арқылы топқа бөліп аламыз.
Топ ережесін жасау және оны сақтау.
Топтың атын қою. Уақытты тиімді пайдалану.
Ынтымақтастықта болу. Мұқият тыңдау. Белсенді қатысу
Балалар, енді осы сөздердің сыңарларын тапқанда, қандай сөздер шықты?
Оқушылар айтып береді.
Ал, ендеше оқушылар біздің бүгінгі сабағымыздың тақырыбы қандай екен?
Біздің бүгінгі сабағымыздың тақырыбы: Мағжан Жұмабаев «Қазақ тілі», «Мен
жастарға сенемін», «Мен кіммін?»
Жоспарланған жұмыс түрлері.
Үйге берілген тақырып бойынша өздері жасаған постерларын айтып, талқылап
береді.
Бағалау критерийі
Дескриптор
Мәтіннің мазмұнын
- Сәулет өнері туралы өз
түсініп, дұрыс әрекет
ойлары әңгімелеп айтады,
қолданады.
шығармаларын атайды.
Бағалау. Алақан жұдырық.
Қожа Ахмет Йасауи кесенесі туралы не білесіңдер? Ол қайда орналасқан? Неге бұл
жер киелі жер деп саналады?
• Қожа Ахмет Йасауи – кім?
• Бүгінгі сабағымыздың тақырыбы «Сәулет өнерінің озық үлгісі» деп аталады.
Сабақта біз кесененің неге «Сәулет өнерінің озық үлгісі» немесе «ғажайып ғимарат»
деп аталатынын білеміз.
• Қазір назарларыңызға Қожа Ахмет Иассауидың кесенесі туралы бейнефильмнен
үзіндіні ұсынамыз.
(Бейнефильмнен үзінді көрсетіледі).
• Ал, енді осы көргенімізді мәтінмен толықтырайық.
(Мәтін таратылады).
1) Мәтінмен жұмыс..
Жаңа сөздермен сөз тіркестерін, сөйлем құрастыру
• мәтінді мұғалімнің мәнерлеп оқуы
• оқушылардың өз бетімен оқуы
• сұрақтарға жауап беру:
• Қожа Ахмет Йасауи – кесенесі қандай кесене?
• Оны кім салдырған?
• Кесенені қай жерге салғызады?
• Ғимаратты қалай тұрғызған?
• Ғимарат неше бөлмеден тұрады?
• «Қазандық» деп аталатын бөлмеде не тұр?
• Қазанның салмағы қанша?
• Бұл кесенені неше жыл тұрғызған?
• Ғимараттың салынғанына неше жыл болды?
• Ол қалай сақталған?
• Қазір кесене мұсылмандар үшін неге айналды?
( топтардың мүшелеріне Түркістан туралы фотосуреттер таратылады)
• Ал, енді осы мәтін бойынша топтық жұмысымызды ары қарай
жалғастырамыз.Мәтіндеріңді жауып қойыңдар. Мына суреттерді қолдана отырып, І
топ І абзацты, ІІ топ ІІ абзацты, ІІІ топ үшінші абзацты естеріңе түсіріп, қайта
құрастырасыңдар. Содан соң әрбір топтан бір-бір бала шығып, топта құрған мәтін
бөліктеріңді айтып бересіңдер.
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Сергіту сәті
Соңы

(Оқушылар айтып тұрғанда экраннан Қ. А. Йассауи кесенесі туралы суреттер
көрсетіледі).
Жазба жұмысы: Әрбір топ өз абзацтарының бірінші сөйлеміне синтаксистік талдау
жасайды.
Бағалау критерийі
Дескриптор
Тапсырманы мағанасына
Тапсырма мазмұны
талдау жасайды.
бойынша, талдау
жасайды. Негізгі идеясын
табады. Тәрбиелік мәнін
ашады.
Бағалау. Күлегеш арқылы.
Т. «Рафт » әдісіне сүйене отырып , эссе жазады.
Берілген әдіс бойынша өз ойларын жазып, ортаға салады.
Бағалау критерийі
Дескриптор
Берілген тақырып
Тақырыптан ауытқымай
бойынша эссе жазып,
өз ойларын жазады.
оқып береді.
Дәптермен жұмыс.
Тапсырманың мәтіні бойынша "Кім?" ,"Не?","Қандай?" деген сұрақтарға жауап
беретін сөздерді теріп жазыңдар.
Бағалау. Бағдаршам.
Қара жорға биі.
Екі түрлі түсініктеме күнделігі.
Оқушылардан дәптердің бетін (не таратылып берген парақты) ортасынан вертикаль
сызықпен бөлу сұралады. Мәтінді оқу барысында олар:
Бөліктің оң жағына

Сол жағына

Мәтіндегі қатты әсер еткен
тұстарды, үзінділерді жазады.

Сол әсер еткен үзінділер жайлы
пікір жазады (нені еске түсіреді,
себеп-салдары қандай, қандай
сұрақ бар т.б.)

Бағалау. Шапалақ әдісі бойынша.
Қосымша ақпарат
Саралау – оқушыға
мейлінше қолдау
көрсетуді қалай
жоспарлайсыз?
Қабілетті оқушыға
тапсырманы қалай
түрлендіресіз.
- қабілетті оқушыға
берілетін тапсырма.
Дарынды оқушылар
тез арада өлең
шығарып, оқып
береді.

Бағалау – оқушы білімін тексеруі қалай
жоспарлайсыз?

Пәнаралық байланыс – дүниетану,
АКТ – мен байланыс.
Құндылықтармен байланыс.
(тәрбие элементі)

Бағалау. Күлегеш арқылы.
Бағалау. Күлегеш арқылы.
Бағалау. Бағдаршам.
Бағалау. Шапалақ әдісі бойынша

АКТ
Мағжан Жұмабаевтың
шығармашылығы, өмір жолы туралы
біледі. Өлеңдердің құрылысын
талдауды үйренеді

Мұғалімнің қолдауы; Оқушыларды топтастыру.
Рефлексия
Өз сабағыңызды талдау үшін осы бос орынды
Сабақтың мақсаттары мен оқу міндеттері
пайдаланасыз. Сол жақта берілген сұрақтарға жауап
орындалды ма? Бүгін оқушылар не үйренді?
беріңіз. Сабақтың мақсаты мен оқу міндеттері
Сабақ қалай өтті, қандай деңгейде өтті?
орындалды ма? Оқушылар бүгін не үйренді?
Жоспарланған саралау жақсы іске асты ма?
Сабақ қандай деңгейде өтті? Келесі сабақтағы
Уақытты қалай пайдаландым? Жоспарыма
жоспарыма қандай өзгеріс енгіземін?
қандай өзгеріс енгіздім және неге?
Қорытынды бағалау
Ең жақсы өткен екі нәрсе (оқыту мен оқуға қатысты)
1: Топа өлең құрылысына сатылай кешенді талдау жасаулары.
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2: Сабақта жаңа тәсілдерді қолдану (мина алқабы әдісі бойынша үй тапсырмасын сұрау)
Қандай екі нәрсе немесе тапсырма сабақтың одан да жақсы өтуіне ықпалын тигізер еді (оқыту мен
оқуға қатысты)?
1: Оқушылардың көркем шығармаларды, өз бетінше, сыныптан тыс оқуы.
Осы сабақтың барысында барлық сынып немесе жекелеген оқушылар жөнінде келесі сабағыма
қажет болуы мүмкін қандай ақпарат білдім?
1: Уақытты тиімді қолдану, шапшаң ойлануға, шапшаң жұмыс жасаудың ең тиімді жолдарын алу.
2: Қысқа да, мазмұнды, әр тапсырманың түйінін айтуға дағдылану.
********
Ақтөбе облысы, Шалқар қаласы «№ 4 ЖОББМ» КММ
Бастауыш сынып мұғалімі Жанпейісова Шынар Мартенқызы
Күні:15.11.2019 ж
Пәні:Сауат ашу
Тақырыбы: Менің
сыныптас достарым.
Ыы дыбысы мен әрпі

Мектеп: «№ 4 ЖОББМ» КММ
Мұғалімнің аты-жөні: Ш.М.Жанпейісова.

СЫНЫП: 1ә

Қатысқан оқушылар саны:16

Осы сабақ арқылы
жүзеге асатын оқу
мақсаттары

1.2.9.1 Әріпті тану, ажырату және оны дыбыспен сәйкестендіру.
1.3.11.1 Сөйлемді бас әріптен бастап жазып, сөйлем соңына тиісті тыныс
белгілерін қою.

Сабақ мақсаттары

Барлық оқушылар орындай алады:
Ы дыбысы мен әрпін меңгереді,сөздерге дыбыстық талдау жасайды.
Ы дыбысының сөздегі орнын анықтайды.
Оқушылардың көпшілігі орындай алады:
Қарапайым сөздер мен сөйлемдерді буындап, тұтас дауыстап оқи алады
Кейбір оқушылар орындай алады:
Күрделі емес мәтіндер мен суретті кітаптар бойынша қарапайым сұрақ қоя біледі

АКТ қолдану
дағдылары

Бейнебаян,слайд.

Құндылықтарды
дарыту

(тәрбие элементі).
Достыққа, достарына көмек беруге тәрбиелеу

Тілдік мақсаттар

Түйінді сөздер мен сөз тіркестері:
Сынып-класс-class
Талқылауға арналған сұрақтар:
1.Оқушылар қандай сабақтарда болды?
2.Олар әр сабақта немен айналысты?
3.Сауат ашу сабағында қай әріппен танысты?

Алдыңғы оқу

Достар туралы білді. Д дыбысы мен әрпін біліп жазып үйренді.

Жоспарланған уақыт

Жоспарланған жаттығулар

Басы

Шаттық шеңбері
«Ақ тілек,әсем күлкі» тренингі
- Көңіл-күйлеріңіз қалай? - Керемет! (қолдарын көтереді)
- Сабаққа дайындықтарың қалай? - Тамаша! (қол шапалақтайды)
- Ынталарың қалй? - Ғажап! (Бас бармақтарын көтереді)
- Ендеше сабағымызды бастайық!
- Міне,осындай жылумен сабағымызды бастаймыз.
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Ширату жаттығуы:»Мен саған,сен маған»ойыны
Мұғалім: Допты көрсету.
-Қолымдағы не балалар? -Доп.
-Доптың түсі,пішіні,салмағы.
-Осы сөзді айтқанда біз қандай дыбыс естідік?
-Д дыбысы қандай дыбыс? -Д дыбысының қандай ерекшелігі бар?
Ортасы
Ойлау кабілеттерін
дамыту
Түсіну
Қолдану
Талдау

Сергіту сәті

Жазылым
«Бағытталған
жазу»әдісі

Тақтамен жұмыс

Соңы

Ой шақыру. Жұмбақтар жасыру.
Басы домалақ , сабы сызық. (ожау)
Өзімен біз шәй ішеміз, ұзын түтігі бар. (шәйнек)
Шәйнекпен оған шәй құямыз, өзі домалақ пішінді. (кесе)
Сорпа, ас ішкенде керек зат? (тарелка)
-Балалар бұлардың барлығын бір сөзбен не деп атаймыз? -Ыдыстар.
-«Ыдыс » деген сөзде бірінші қандай әріп келіп тұр ? (ы әрпі)
-Ендеше, балалар бүгін біз ы әрпімен танысамыз. Ы дауысты дыбыс.
«Ыдыс» сөзін буынға бөлейік. Неше буын болды ? (екі буын)
Ыдыс сөзін бірнеше еет қайталап, созып айтқызу (Ы – ы – ды –ы – ы – с).
Оның таңбасын көрсетіп, әрпімен таныстыру.
Оқулықпен жұмыс. Суретпен жұмыс.
-Бізге қонақтар келген екен,олар жай қонақтар емес достығы жарасқан
қонақтар.Қонақтардың атын атау
Суретпен жұмыс.
1.Оқушылар қандай сабақтарда болды?
2.Олар әр сабақта немен айналысты?
3.Сауат ашу сабағында қай әріппен танысты?
Дескрипторы:
1.Оқушылар қандай сабақта болғанын анықтайды.
2.Оқушылар сабақта немен айналысқанын анықтайды.
3.Сауат ашу сабағында ы әрпін табады.
«Мен досымды жақсы көремін»
Мен досымды жақсы көремін.
Егер сіздің досыңыз болса, көршінің басын сипаңыз;
Егер сіздің үйіңізде мысық болса, өз басыңызды сипаңыз;
Егер сіз, иттерді жақсы көрсеңіз көршіңізді құшақтаңыз;
Егер сіз құстарды жақсы көрсеңіз, қолыңызды созып, құстарша қанат қағыңыз.
Егер сіз өз мектебіңізді жақсы көрсеңіз, аяғыңызды топырлатыңыз;
Егер сіздер Отанымызды жақсы көрсеңіздер, алақандарыңызды соғыңыздар!
Дәптермен жұмыс«Ы» әрпін жазу
1.Алдымен ауада жазып үйрену.
Дәптерге үлгі бойынша көркем етіп жазу
2.Дыбыстарды әріппен сәйкестендіру.
Бағалау «фигуралар» Дескриптор:Каллиографиялық талаптарға сай жазды,
дыбыс пен әріпті сәйкестендірді7
«Бірге ойлайық» әдісі бойынша
Жұптық жұмыс: Берілген сөздерден дауысты,дауыссыз дыбыстардың астын
сызу. Ыдыс,ырыс,шыны,сын,ыс,ыр,ынта,шырша.
Дескриптор.
Таныды, ажыратты, буынға бөлді
Тақтаға сөздер жазылады. Дыбыстық талдау. Ыдыс,ырыс.
Қане,балалар енді мына мәтінді тыңдап жіберейік (оқу)
Менің сыныптас достарым
Мен №4 жалпы орта білім беретін мектептің1- сыныбында оқимын және білім
аламын.Менің сыныптас достарым өте мейірімді, сауатты, ақылды, ақкөңіл
оқушылар. Мен өз сыныптас достарымды жақсы көремін және оларды
құрметтеймін.
1.Тыңдаған мәтінде кімдер туралы айтылған?
«Сынып» сөзін буынға бөлу.
Сынып-класс-class
Рефлексия «Бағдаршам»
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Солтүстік Қазақстан облысы, Ақжар ауданы № 2 Ленинград орта
мектебінің химия, биология пәні мұғалімі Газизова Халипа Калкузовна
Қысқа мерзімді сабақ жоспары
Ұзақ мерзімді жоспардың тарауы:
Бөліп шығару

Мектеп: №2 ЛОМ

Күні:

Мұғалімнің аты-жөні:Газизова Х.К.

Сынып: 8 сынып

Қатысқандар:

Қатыспағандар:

Сабақтың тақырыбы

Терінің құрылысымен таныса отырып, оның қызметтерін талдау.

Осы сабақта қол
жеткізілетін оқу
мақсаттары
(оқу бағдарламасына
сілтеме)

8.1.5.3 - терінің құрылысы мен оның бөліп шығарудағы маңызын сипаттау.

Сабақтың мақсаты

Барлығы үшін: терінің құрылысын біледі және оның бөліп шығарудағы
маңызын түсіндіреді
Көпшілігі үшін: тері қабаттарының қызметің біледі және қандай заттар
шығаратының ажыратады
Кейбіреуі үшін: терінің бөліп шығарудағы маңызын біледі және тер бездерінің
рөлін бағалайды

Бағалау критерийі

Терінің құрылысын біледі және бөліп шығарудағы маңызын түсінеді
Тері қабаттарының қызметің біледі және қандай заттар шығаратының
ажыратады
Терінің бөліп шығарудағы маңызын, тер бездерінің рөлін бағалайды

Тілдік мақсаттар

Диалогтер мен жазу үшін қолданылатын тіркестер:
- Тері-сүтқоректілер денесінің …жамалғылсы;
- Сыртқы қабат…деп аталады;
- Терінің орта қабаты…;
- Терінің iшкі қабаты…;
Пәнге тән лексика мен терминология:
• амортизатор
• жылуоқшаулағыш
• термореттелу
• меланин

Құндылықтарға баулу

Зайырлы қоғам және жоғары руханият

Пәнаралық байланыс

Физика, химия, өзін-өзі тану

Алдыңғы білім

Шығару жүйесі мүшелерінің құрылысы, бөліп шығару жүйесінің рөлі,
бұйректің құрылысы, зәрдің шығарылуы.

Сабақтың жоспарланған
кезеңдері
Сабақтың басы
Сабақтың ортасы

Сабақтағы жоспарланған жаттығу түрлері
1-тапсырма «Сканворд» арқылы үй тапсырмасы тексеріледі
Кері байланыс: «Білім қоржыны»
Мұғалім сөзі: Слайдқа қарап сканвордты шешейік.Ортадағы сөз қандай
болып шықты? Дұрыс! Бүл сөз «Тері», яғни бүгінгі сабақтын тақырыбы терімен
байланысты, сондықтан
«Ойқозғау» стратегиясы
2-тапсырма «Дермо - оптикалық қабылдау» кабинеті. Әр топқа ыдысқа
салынған кішкентай мұздар қойылады.
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Алдыларында тұрған мұзды қолға алып, 2-3 секунд алақанда ұстаңдар. Не
сездіңдер?Кактус,жұмсақ ойыншық,бұдыр және тегіс қағаз беттерің сипап
көріңдер.Не сездіңдер?Оқушылар өз ойларын білдіреді.
Бүгінгі сабағымыздың мақсаттары:
Терінің құрылысын, қызметің және бөліп шығарудағы маңызың аңықтап,
сипаттау. Тері қабаттары қызметімен танысып, қандай заттар шығарып бөлетінің
ажырату Терінің қызметтерімен танысып тер бездерінің ролін бағалау.
3-тапсырма
Жаңа тақырып: «Айналмалы бекеттер» әдісі арқылы
I-топ тапсырмасы:Терінің құрылысын және оның маңызын оқулықтан,
қосымша ақпараттан талқыланыз,
ІІ-топ тапсырмасы: Тері қабаттарының қызметің сипаттап талқыланыз
ІІІ-топ тапсырмасы:Терінің бөліп шығарудағы маңызын, тер бездерінің рөлін
сипаттап Дескриптор:
• Терінің құрылысын сипаттайды
• Терінің қызметін сипаттайды
• Бөліп шығарудағы бездердің ролін анықтайды
Кері байланыс:
Топтардың өзара бағалауы «Басбармақ» стратегиясы арқылы:

түсінерлік, түсінікті етіліп айтылды.

түсінерлік, түсінікті етіліп айтылды, бірақ әлдеде жұмыс жасау керек.

кейбір жерлері түсініксіз.
4- тапсырма: «Полиглот»Терминдер тығылады.
.I-Терінің қызметі мен маңызы
II-Терінің құрылысы
III-Теріге әсер ететін факторлар тақырыптары беріледі.
1.Жылу реттеу-регулирование тепла-heatregulation
Тері –кожа-skin
Сипап сезу-ощущение-perception
Зат алмасу-обмен веществ-metabolism
Қорғаныш қызметі-защитные функция-portectivefunction
2.Эпедермис-эпидермис-epidermis
Дерма-дерма-dermis
Тырнақ-nail-ногти
Тер бездері-плотовые железы-sweatglands
Шаш-волосы-hair
3.Күн өту-солнечный удар-sunstrake
Үсік дәрежесі-степень отморожения -degree of frostbite
Күйік дәрежелері-степень ожога-degree of burn
Дермотология-дермотология-dermatology
Химиялық заттар-химические вещества-chemicalsubstances
Дескриптор:Сөздерді мағнасы бойынша үш тілде оқушылар аударып айтады
7.
Терінің құрылысын сипаттайды
8.
Терінің қызметін сипаттайды
9.
Бөліп шығарудағы бездердің ролін анықтайды
Кері байланыс: «Карусель» әдісі бойынша топтар бірін бірі бағалайды
5-тапсырма кестеден сәйкес жауаптарын табыңдар: жұппен жұмыс (3 мин)
р/с
1
2
3
4

Мазмұны
...—біздің организмді сыртқы
ортадан бөліп тұратын
жамылғы .
Тері... витаминінің түзілуіне
қатысады.
Дәнекер ұлпасынан түзілетін
екінші қабат...қабаты деп
аталады.
Май клетчаткасында ... қоры
бар.
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Керекті сөздер
Дерма
Қоректік заттың
Мүйізді қабат
Май бездері

5

Эпидермистің сыртқы қабаты-... Тырнақ
.
6
Дермада тер бездері ...,шаш
Д
түбірі,тырнақ негізі бар.
7
Терінің сыртқы қабаты-... .
Тері
8
Тері ауруларын емдейтін
Шаш ,түктер,
дәрігерді... дейді.
тырнақ
9
...-эпидермистің қосалқы
Дерматолог
мүйізді түзілістері.
10
...-саусақ ұштарының сыртында Эпидермис
орналасқан жалпақ мүйізді
түзіліс.
(Слайдта экранда көрсетіліп тұрады)
Дескриптор:
Терінің қабаттарын салыстырады
Терінің қызметтерін сипаттайды
Кері байланыс: «Плюс, минус» әдісі
Жеке жұмыс
6- тапсырма: Жоғалған сөздерді орнына қою:
1.Тері-сүтқоректілер денесінің …жамалғылсы;(сыртқы)
2.Сыртқы қабат…деп аталады; (эпителий)
3.Терінің орта қабаты…; (дерма)
4.Терінің iшкі қабаты…; (шелді қабаты)
5. Ішкі мүшелерді сыртқы ортаның механикалық әсерінен .....,.... қорғайды.
(соғылудан, жарақаттанудан)
6.Тері ............................... өткізбейді; (микробтарды, еріген улы және зиянды
заттарды)
7.Тері ағзадағы...............үдерісіне қатысады; (зат алмасу)
8. Тері арқылы ...........................өнімдері сыртқа шығарылады; (сумен бірге
түрлітұздар(хлорлы),сүт қышқылы,азоттық алмасу)
9. Теріде көптегенжүйке талшықтары, сезгіш жасушалар
шоғырланғандықтан................ қызметін де атқарады; ( сезім мүшесінің)
10. Теріде болатын ерекше заттардан күнніңультракүлгінсәулелерінің
әсерінен .............түзіледі; (Д витамині)
11. Адам терісіндегі...............................ыдырау өнімдері бөлінеді;
(тер,майжәнесүт бездеріарқылы)
12. Теріде ағзадағы артық........қор ретінде жиналады; (май)
13.Тері қанайналым үдерісінде..............қоймасының қызметін атқарады;
(қансақталу)
14. Теріде аздаған мөлшердегазалмасу үдерісі жүреді, яғни
............сіңіріп, ..................................бөледі. (оттектікөмірқышқылгазын)
15. Дене температурасының үнемі тұрақты деңгейде болуын қамтамасыз ететін
физиологиялық үдерістерді...............дейді. (жылу реттелу)
Дескриптор:
1.Терінің қабаттарын аңықтайды.
2.Терінің қызметін сипаттайды.
3.Бөліп шығару заттарын аңықтайды.
Кері байланыс: «Түйін сөз»
ІV- тапсырма: Дескриптор:
• Терінің мүйізді қабатының майлануына жауапты құрылымдарды
атайды.
• Тері арқылы шығарылатын заттарды біледі
• Қандай органикалық заттардын ыдырау өнімдері екенің ажыратады
0 – 5 балл
6 – 9 балл 10 – 12 балл 13 – 15 балл
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Сабақтың соңы

Сабақ соңында оқушылар «Аяқталмаған сөйлемдер» стратегиясы арқылы
рефлексия жүргізеді:
Бүгін мен ...
Қызық болды…
Мен істей аламын...
Қиын болды ...
Енді мен ...
Мен тырысып көремін…
Мен жасадым….
Мен үйрендім….
Мені таң қалдырды....
Сабақ маған өмірге берді....
Өз ойларын ауызша немесе стикерлерге жазады.
Үй тапсырмасы: &

Батыс Қазақстан облысы , Орал қаласы, Казталов ауданы
«Ақпәтер орта жалпы білім беретін мектебі» КММ Бастауыш сынып мұғалімі
Педагог–сарапшы Нсанбаева Гулайм Джаксылыковна
Сыныбы 1 «а»

Сабақтың тақырыбы: Ақша. Теңге

Оқу мақсаттары

1.1.3.6 - 1 тг, 2 тг, 5 тг, 10 тг, 20 тг тиындарымен түрліше төлем жасау.

Сабақ
мақсаттары

1)1теңге, 2теңге, 5теңге, 10теңге, 20теңге тиындарын бір-бірінен ажыратып, қосу,
азайту амалдарын орындайды.
2) 1тг, 2тг, 5тг, 10тг, 20теңгелік монеталарды қолданып, қажетті соманы жинақтайды,
монеталарды салыстырады.
3) 2тг, 10тг, 20теңгелердің жартысын таба алады және тиындар жиынтығын құрастыра
отырып есептер шығарады, мысал келтіреді.

3Монеталар мен олардың тобын салыстырады

1тг, 2тг, 5тг, 10тг, 20теңгелік монеталарды қолданып, қажетті соманы
жинақтайды

Бағалау
критттерийлері
Тілдік мақсаттар

Құндылықтарды
дарыту

Пәнаралық
байланыстар
Бастапқы білім

Пәнге тән лексика мен терминология:
ақша ,теңге, тиын , монета
Диалог пен жазу үшін пайдалы сөздер мен тіркестер:
Ақша туралы не білесіңдер?
Ақшаны қайдан алуға болады?
Ақшаны ата-анаңа не үшін береді деп ойлайсыңдар?
Бұл сандықша ішінде не болуы мүмкін?
Сандықша ішінде қандай ақша бар екенін білгілерің келе ме?
- Қолдарыңда қандай монеталар бар?
- Бұл монеталарды не үшін қолдануға болады?
Ынтымақтастық. топпен , жұппен жұмыстанғанда жүзеге асады.
Құрмет. жұптық жұмыста бірін-бірі тыңдауға,сыйлауға үйренеді.
Жауапершілік зат сатып алғанда ақшаны шатаспай беруде байқалады.
Патриотизм. Ұлттық валютаға деген мақтаныш сезімі ұялайды.
Сауат ашу– теңгенің шығу тарихы туралы қысқаша шолу.
Дүниетану -монетада мемлекеттік нышан елтаңба және «Қазақстан Республикасы»
деген жазуды түсіндіру
Күнделікті өмірде ақша, теңге монетаны қолдану тәжірибесі бар
Сабақтың жоспары

Сабақтың
жоспарланған
кезеңдері

Сабақта жоспарланған іс-әрекет
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Сабақтың басы
5 мин

Сабақтың
ортасы
10мин

3 мин

2 мин

5 мин

(Ұ) Ширату. «Адасқан әріптер» әдісі
Шашылған әріптерден сөздер құрастыру.
- Қандай сөздер құрастырдыңдар? Оқушылардың жауаптары. АҚША ТЕҢГЕ - Жарайды,
өте жақсы!
- Ақша туралы не білесіңдер?
- Ақшаны қайдан алуға болады?
- Ақшаны ата-анаңа не үшін береді деп ойлайсың?
- Олай болса қазір «Cиқырлы сандықша» ойынын ойнаймыз. Бұл сандықшаның ішінде
не болуы мүмкін (оқушылардың болжамдары), білгілерің келе ме?
- Сандықшаның ішінен бір-бір монетадан ала қойыңдар.
- Қолдарыңда қандай монеталар бар?
- Бұл монеталарды не үшін қолдануға болады?
- Енді осы монеталар бойынша топтарға бөлініп отыру Топқа бөлу
I-топ «Ақша», II-топ «Теңге»,
III-топ «Монета»
-Иә, балалар, бұл монеталар біз күнделікті өмірде зат сатып алғанда қолданатын
ақшалар. Олай болса, бүгінгі тақырыбымыз «Ақша. Теңге. Монета».
Оқушыларды оқу мақсатымен таныстыру:
1 тг, 2 тг, 5 тг, 10 тг, 20 тг тиындарымен түрлі төлемдер жасау , теңгемен танысу.
МК. Таныстырылым Белсенді оқу. Оқулықтағы суреттер бойынша өз ойларын
айту.(бейнеролик)
Мұғалімнің түсіндірмесі:
Әр монетаның үстіңгі бетінде ортадағы бедерлі шеңберінде оның құнын білдіретін сан
және теңге сөзі жазылады. Ал астыңғы бетінің ортасында елтаңба және төменгі жағында
монетаның шығарылған жылы бейнеленген. Монетаның шетін айналдыра «Қазақстан
Республикасы» деп жазылған. 1993 жылдың 15 қарашасында Тәуелсіз Қазақстан
Республикасының төл валютасы айналымға енді.1997 жылы 13 қарашада Қазақстан
Республикасының тұңғыш Президенті Н.Ә.Назарбаев алғаш теңгенің айналымға түскен
күнін «Ұлттық валюта күні» деп жариялады
15 қараша – ұлттық валюта күні
- Қағаз ақшаны не деп атайды? (купюра)
- Ал металл ақшаны не деп атайды? (монета)
- Қазақстандық ең құнды жоғары монета қай теңге? (100теңге)
- Теңгенің қысқаша жазылуы қалай? (тг.)
ҚБ: Жарайсың! Бәрекелді! Тамаша!
(Ұ) «Кафе» ойыны.
ҚБ: Монеталармен танысып, оларды ажыратуға, өмірде қолдануға үйренеді.
Шынайы ақшамен жұмыстану. Балаларға шынайы ақша үлестіріліп беріледі.
Оқушылар жиналып кафеге барады. Оқушылардың тағамның бір атауына тапсырыс
беріп, оны содан соң төлеуіне мүмкіндік береміз.
-Сіз төлем үшін қандай тиындарды пайдаланасыз
-Сіз 100 теңгеге не сатып аласыз?
-Ол қанша тұрады?
- Сіз кампот алсаңыз, қайтарым ақша қала ма?
Дескриптор
- оқушылар ас мәзірінен тағамдар таңдайды
- тағамдардың бағасын анықтайды
- өз бетінше тағамдардың ақысын есептеп береді
ҚБ: Жарайсың! Бәрекелді! Тамаша!
ЖЖ: «30секунд» әдісі.
1-ші оқушының көзі орамалмен байланады. Оның алдында монеталар шашылып жатады.
Сол монеталарды қолымен сипалай отырып пішінін анықтайды (үлкен немесе кіші) және
монетаның санын анықтайды. 2-ші оқушы уақыт біткенде қорытындысын айтады.
Осылай алмасып 2-ші жұбы ойнайды.
ҚБ: өзара бағалау. «Басбармақ» әдісі
Ө. «Зерттеп көр» әдісі
Оқушыларға алдарына 1 теңге, 2 теңге, 5 теңге, 10 теңге, 20 теңге, 50теңге, 100теңгелік
монеталар беріледі. Монеталарды пайдалана отырып, өсу ретімен орналастырып
шығады.
бірінші орындап болған оқушы осы монеталарды пайдаланып, кему ретімен
орналастыра береді.
100

5 мин

3 мин

ҚБ: мадақтау «От шашу» әдісі.
Ж. Дәптермен жұмыс
Саралау тапсырмалары.
Критерий: 1теңге, 2теңге, 5теңге, 10теңге, 20теңге тиындарын бір-бірінен ажыратып,
қосу, азайту амалдарын орындайды.
Тапсырма-Монеталарда бейнеленген сандардың өсу ретіне қарай оларды бір сызықпен
жалғастырып қос. 1теңгелік монетадан баста.
Берілген заңдылықты сақтап, монеталарды орналастыр.
Қосымша тапсырма:
6. Құны ең төмен монетаны қорша.
7. Құны ең жоғары монетаны қорша.
Дескрипторлар:
-ең кіші монетадан бастап орналастырады және ең кіші монетаны қоршайды.
- ең жоғары монетадан бастап орналастырады және оны қоршайды.
ҚБ: Өзара бағалау."+, -" әдісімен бірін-бірі бағалайды
ТЖ. Тапсырма бойынша саралау.
А) Әсетте 20 теңге болды. Сен қандай монеталарды қолданасың? Тиындар жинағын әр
түрлі тәсілмен көрсет.
В) 18теңгеге дәптер сатып алу үшін қанша ақша керек?
10тг+5тг+1тг+1тг+1тг;
10тг+5тг+1тг+2тг.
5тг+5тг+5тг+2тг+1тг+1тг+1тг=15тг;
10тг+5тг+1тг+2тг=18тг.
- 20 теңге 18 теңгеден қаншаға артық?
- 18 теңге 20 теңгеден қаншаға кем?
18
20 монеталарды салыстырып, >, <, = таңбаларының тиістісін қояды.
С) Дәптер 18теңге тұрады, бір қарындаш 3теңге арзан тұрады. Қарындаш неше теңге
тұрады?
18тг=10тг+5тг+2тг+1тг
18-3=15(тг.)
Есептің шартын, сұрағын, шешуін, жауабын жазады.
ҚБ: «Теңге» әдісі
«Өте жақсы» «Жақсы» «Талпын»
Сергіту сәті:
Оң қолымда 5теңге (қолдарын иықтарына қойып, 5рет алға айналдырады),
Сол қолымда 5 теңге. (қолдарын 5рет артқа айналдырады)
5-ке 5-ті қосқанда ( 5рет оң аяқпен, 5рет сол аяқпен секіреді)
Болып шықты 10 теңге. (қолдарын жоғары көтереді)
Ж. Оқулықпен жұмыс.
«Жартысын тап» ойыны
Критерий:1тг, 2тг, 5тг, 10тг, 20тг тиындарымен түрлі төлемдерді орындау арқылы
мысалдарды шығарады, монеталарды салыстырады.
Тапсырма: 2тг, 10тг, 20теңгенің жұп сандардан тұратынына назар аударту.
1 тг
?тг
1тг+1тг=2тг
2тг
10. 10 тг жартысын тап?
?тг
5 тг
5тг+5тг=10тг
10тг
3. 20тг жартысын тап?
?тг
10тг 10тг+10тг=20тг
тг
Дескрипторлар:
-2теңгенің жартысын табады:
-10теңгенің жартысын табады:
-20теңгенің жартысын табады.
ҚБ: «Жұлдызша» әдісі
1тапсырмасын орындаса, 1жұлдыз
2тапсырмасын орындаса, 2жұлдыз
3тапсырмасын орындаса, 3жұлдыз иеленеді.
Ө. Сабақты бекіту.
Бағалау критерийі: 1теңге, 2теңге, 5теңге, 10теңге, 20теңге тиындарын бір-бірінен
ажыратып, қосу, азайту амалдарын орындайды.
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Сабақтың соңы
2 мин

ІІІ. Қорытынды. Бекіту сұрақтары
o Бүгін тақырыбымыз қалай аталады?
o Ұлттық валютамыз қалай аталады?
o Теңге күні деп қай күнді белгіледі?
o Ең кіші монета?
Рефлексия:
«Монета» әдісі арқылы
Топтық жұмыс. Тапсырма бойынша саралау.
А) Әсетте 20теңге болды. Сен қандай монеталарды қолданасың?
Б)Тиындар жинағын әр түрлі тәсілмен көрсет.
С) Дәптер 18теңге тұрады, бір қарындаш 3теңге арзан тұрады.
Қарындаш неше теңге тұрады?
Қарқын
Өзбетімен жұмыс кезінде Жеке зерттеушілік жұмыс қорытындысы
бойынша қарқыны тез оқушыға осы монеталарды пайдаланып, кему
ретімен орналастыр деген тапсырма беремін.
Жіктеу
Ширату кезінде мақсатқа сай ақшалармен топқа бөлінеді

ҚБ: өзара бағалау
ҚБ: мадақтау. «От шашу» әдісі
ҚБ: Жарайсың! Бәрекелді!
Керемет!
ҚБ: "Қолпаштау" әдісімен бірінбірі бағалайды
ҚБ: «Жұлдызша» әдісі
ҚБ: «Теңге» әдісі
ҚБ: «Монета» әдісі

Жезқазған қаласы, № 21 жалпы орта мектептің
математика пәні мұғалімі Азимбаева Алтынай Мухтаровна
Ұзақ мерзімді жоспардың тарауы: Аудан
Күні:

Мектеп: 21

Сынып: 8а

Қатысқандар:
Қатыспағандар:

Сабақтың тақырыбы

Төртбұрыштар мен үшбұрыштардың аудандары

Осы сабақта қол
жеткізілетін оқу
мақсаттары (оқу
бағдарламасына
сілтеме)

8.1.3.12 үшбұрыштың ауданы формулаларын қорытып шығару және қолдану

Сабақтың мақсаты




Үшбұрыштың ауданы формулаларына есептер шығару, қолдан.
Үшбұрыштың ауданы формулаларын тұжырымдау.

Бағалау критерийі

8.
9.

үшбұрыштың ауданы формулаларын қорытып шығарады;
үшбұрыштың ауданы формулаларын қолданады.

Тілдік мақсаттар

Оқытудың пәндік және тілдік мақсаты:
Оқушылар:
2.
үшбұрыштың ауданы формуласын түсіндіреді;
3.
үшбұрыштың аудан формулаларын тұжырымдайды.
Пәнге қатысты сөздік қор мен терминдер: үшбұрыш, аудан, биіктік,
мединана,биссектриса,медиана,бұрыштың синусы, периметр.
Диалогтер мен жазу үшін қолданылатын тіркестер: үшбұрыш ауданы … тең,
үшбұрыштың медианасы,биіктігі,,биссектрисасы..., үшбұрыштың ауданы …
формуласымен есептеледі.

Құндылықтарға баулу

«Мәңгілік ел» жалпыға бірдей еңбек қоғамы құндылықтарын ала отырып,
оқушылардың шығармашылық қабілеттерін дамыту, еңбек қорлыққа тәрбиелеу.

Пәнаралық байланыс

Сызу және төменгі сыныпта өтілген қарапайым математика ұғымдарын еске түсіру

Алдыңғы білім

Төртбұрыш түрлерін ажыратып, анықтап біледі. Параллелограмм, ромб түрлерін
ажыратып, қасиеттерін айтады, оларға есептер шығарады.

Сабақ барысы
Сабақтың
жоспарланған
кезеңдері

Сабақтағы жоспарланған жаттығу түрлері
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Сабақтың басы
(6 минут)

Сабақтың ортасы
(21 минут)

Сабақтың соңы
(13 минут)

«Үшбұрыш, шеңбер» әдісі. Оқушылармен сәлесмдесу, жағымды психологиялық ахуал
тудыру. Ұйымдастыру.
«Геометриялық фигура» арқылы топқа бөлу.
«Өзіңізді тексеріңіз» әдісі. Өтілген тақырып бойынша сұрақтар топтар арасында бірбіріне қойылады. Мысал келтіре отырып, сұрақтарға жауап береді. Мақсатым,
оқушылардың ойлау қабілеттерін артыру.
11.
Төртбұрыш дегеніміз не?
12.
Төртбұрыштың қандай түрлері бар?
3.үшбұрыштың түрлері?
«IDEAL» әдісі арқылы оқушыларға ақпарат беріледі.
I-мәтін мазмұнындағы керекті ақпаратты анықтау.
D-алған ақпаратқа түсінік.
E-дәлелдеу.
A-дәлдеу барысындағы әрекеттер.
L-қорытынды жасау, атқарылған жұмысқа рефлексия жасау.
1-тапсырма (Т) «Толықтыру» әдісі арқылы берілген тапсырманы толтыру,
оқушылардың ойлау, жан-жақты қарастыру ой қабілеттерін дамыту.
Дескриптор:
түрлерін анықтайды;
атауларын жазады;
аудандарын көрсетеді.
ҚБ: «Түрлі-түсті смаликтер»
2-тапсырма (Т) «Қызықты ақпарат» әдісі беру арықылы үшбұрыш ауданын
анықтап, тұжырымдау барысында терең игеру мақсатында.
Дескриптор:
5.
түрлерін ажыратады;
6.
аудандарын анықтайды;
7.
аудан формулаларын тұжырымдайды.
ҚБ: « Түрлі-түсті жұлдызшалар»әдісі
3-тапсырма (Ж). «Кеспе қағаздар» әдісі арқылы оқушыларға есеп жазылған
қағаздар таратылады. Берілген тапсырма бойынша шарт құрып, есептер шығару
дағдыларын қалыптастыру.
А)Үшбұрыштың табаны 18 см,ал биіктігі 7 см болса,үшбұрыш ауданы неге тең?
Ә)Тікбұрыштың катеттері 6 см және 8 см.Осы үшбұрыш ауданын тап.
Б)Тең қабырғалы үшбұрыштың қабырғасы 6 см.Ауданын тап.
В) b=2 см, c=3 см, α=300 екі қабырғасы мен олардың арасындағы бұрышы бойынша
үшбұрыштың ауданын тап.
Дескриптор:
3.
үшбұрыштың түрін анықтайды;
4.
үшбұрышты аудан формуласына келтіреді;
5.
үшбұрыш аудынын табады.
ҚБ: «Бас бармақ» әдісі
«Жұмбақ сөздер» әдісі арқылы оқушыларға аудан туралы түсініктерін қорытындылау
үшін негізгі сөздер мен тақырыпқа қатысты терминдер беріледі. Оқушылар
терминдерді байланыстыра отырып, үшбұрыш аудан формулаларын анықтайды.
Үйге тапсырма: (хабарлама дайындау)
«Үшбұрыш» сөзінің шығу тарихы қандай? Осы сөзге қатысты Евклидтің еңбектерін
зерделеп көріңдер.
Рефлексия. Бас бармак әдісі бойынша,,,

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

Бағалау – Сіз оқушылардың материалды Денсаулық және
игеру деңгейін қалай тексеруді
қауіпсіздік
жоспарлап отырсыз?
техникасын сақтау


тапсырма «Диалог және қолдау
көрсету"
Кейбір оқушыларға тапсырманы
орындау барысында жан-жақты әрі
нақты көмек қажет болады.

«Екі жұлдыз, бір тілек» арқылы оқушылар
бір-бірінің жұмысын бағалайды.
«Бұрыштар» әдісі арқылы жұптар бірлесе
орындаған жауаптарының қасына барады.
«ТӨДК» әдісі арқылы оқушылар бірін бірі
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Жағымды
психологиялық ахуал
тудыру (Мен
қандаймын?).
«Бұрыштар» әдісінде

2-тапсырма «Жіктеу»
Оқытудың болжалды міндетіне қарай
топ құрады. (Талаптары әртүрлі
оқушылар)
3-тапсырма Қорытынды
Барлық оқушылар бір тапсырманы
орындаса да олардың нәтижелері
әртүрлі болады.

бағалайды. Толықтырады, өзгертеді,
дамытады, күрделендіреді.
«Егер 5 минутыңыз болса, ...» оқушылар
тағы уақыт берілсе, жұмысты қалай
жақсартатынын айтады. Өз-өздерін
бағалайды.

сыныпта еркін
қимылдар жасайды,

Алматы қаласы № 198 жалпы білім беретін мектептің
ағылшын тілі пәні мұғалімі Абиддулаева Инабат Абиддулақызы
Long-term plan unit:
Unit 3. Time
Date:

School: № 198

Grade: 3

Number present:

Learning objectives
that this lesson is
contributing to

Lesson objectives

Assessment criteria

Value links
Cross-curricular links
ICT skills
Kazakh culture
Intercultural
awareness
Pervious learning
Pastoral care

Planned
timings
Beginning 04min

4-6 mins

Teacher name: Abiddulayeva Inabat
Absent:

Theme of the lesson: Days of the week
3UE14 use preposition of location and position at, behind, between, in, in front of, near,
next to, on, under, above to describe where people and things are; use prepositions of
time: on, in, at to talk about days and times and no preposition last week etc.
3S1 make basic statements which provide personal information on a limited range of
general topics
3W4 write with support short basic sentences with appropriate spaces between words
Learners will be able to:
• practice prepositions to say the days of the week
• compose personal information on a limited range of general topics
• produce right sentences on matching and constructing.
• name the days of the week
• say what he does every day using prepositions of time: on
• describe daily routines
Develop how to keep time-management, be active, do free-time activities
Music, sport, art
Using videos, pictures, handout, flashcards, presentation
Days of the week in native language
Compare names of the week in three languages
‘Time, Meals and Routines’ vocabulary
Prepositions of time
To respect the opinion of other learners
To work in a group.
Plan
Planned activities

Organization moment.Teacher greets learners.
Draw learners’ attention to the lesson to watch the video
Warming-up
Days of the week song-7 Days of the week-Nursery Rhymes and children’s songs by Chu-Chu TV
Everyone stand-up. As the song plays the teacher sings and does all the actions. (The words in the
video Monday, Tuesday, Wednesday etc.) It’s easy and fun so learners will love doing this. And
learners will guess today’s theme by this activity.
Divide the class into three groups with different words according the time. Teacher cuts the words.
Learners should choose one piece of paper and construct the words. Who has taken the letters of the
word “week”. They should join to this group.
The first group is “week”
The second group is “days”
The third group is “time”
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6-7 mins

7-12 min

12-15 min

Pre-learning
“Grandpa’s story”Listen and repeat
Teacher reads the “Grandpa’s story”. There was a grandpa. His name was Week. He had seven
children. The first son’s name is Monday, the second son’s name is Tuesday, the third son’s name is
Wednesday, the fourth son’s name is Thursday, the fifth son’s name is Friday, the sixth son’s name
is Saturday, and the last seventh son’s name is Sunday.
Learners should repeat days of the week after teacher
Grandpa WEEK
1.Monday
2.Tuesday 3.Wednesday
Дүйсенбі
Сейсенбі
Сәрсенбі
Понедельник Вторник
Среда
4.Thursday 5.Friday
6.Saturday 7.Sunday
Бейсенбі Жұма
Сенбі
Жексенбі
Четверг Пятница Суббота Воскресeнье
So, learners we have 7 days in a week
We put preposition on before the names of the week when we speak. For example:
Monday
Tuesday
Wednesday
On
Thursday
Friday
Saturday
Sunday
Task 1. “Reading to learn” method
Learners should compose sentences using “on” prepositions to each days of the week and read.
__ play football ____ Monday
__ play the guitar ____ Tuesday
__ visit my grandparents ____ Wednesday
__ play with my friends ____ Thursday
__ tidy my room ____ Friday
__ go fishing ____ Saturday
__ go camping ____ Sunday
Descriptor: a learner

reads words

makes correct sentences using preposition on
Feedback:“Self-assessment”
Learners should circle one given feedback
How do you feel about your work?
My friend says… (Perfect, Great, Good effort, OK, Better next time)
My teacher says…
I say…
Task 2. “Think-pair-share”
Write own daily routine. Ask your partner what he does in each days of the week. Then write it in
your copybook and share with own daily routine.
For example:
What do you do on Mondays?
I play dombra on Monday
Descriptor: alearner
- writes own daily routine
- works in a pair
- asks and answers the questions
- sharespersonal information
Differentiation:
All learners will be able to write own daily routine
Most learners will be able tomake a dialogue with partner
Some learners will be able to share more personal information and change the partner
Feedback:“Smiley faces”
Excellent. You have great job. You know names of the week and you can make sentences using
preposition on. After comments teacher gives activelearners smiles.
Task3.
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15-23 min

Work in a group
Task for the 1st group
Learners will read the text then match the words with the pictures by the method “Matching”.
Read the text and write the correct day.
Zerde does a lot of things every day! On Mondays she has a piano lesson. On Tuesdays she helps
her mum. On Wednesdays she visits her grandparents. On Thursdays she goes to the park. On
Fridays she rides her bike. On Saturdays she plays tennis with her friends. On Sundays she does her
homework.
Task for the 2nd group
“Make up sentences” method.
Learners should make up sentences using preposition on according to the picture.
Task for the 3rd group
“Unscramble the sentences” method.
Learners should make up sentences with these words.
6.
does / things /Zerde / every /day/ a lot of
7.
she /Mondays / has/ lesson/ On /
a piano
8.
helps /she /On / mum/Tuesdays / her
9.
her / visits / Wednesdays /On / she / grandparents

Learners change handouts then check it.
Look at the active board and check tasks. There are answers of the task on the active board.
23-33min
Feedback:“Group assessment”
The 1st group checks the 2nd group’s task
The 2nd group checks the 3rd group’s task
The 3rd group checks the 1st group’s task
Each group evaluated other group’s task with stars. (excellent, good, try hard)
Task 4
Play “Wall Touch”
Teacher sticks names of the week flashcards and wrong written flashcardsrandomly all over the
walls around the classroom. Then brings 5 learners into the middle of the classroom. Shouts out
“Дүйсенбі” and everyone has to race over to a Monday card and touch it and makes sentence using
that word. Then “Сейсенбі” and so on (in the correct order) until you make it through all the
33-37
weekdays.
min
Descriptor: a learner
- understandsthe words
- finds and touches the correct the names of the week
-makes sentences using preposition on and days of the week
Feedback:“Sandwich method”.Teacher gives orally feedbackusing Sandwich method. Very good.
37-40mins
You found all words correctly. Excellent job. Good job. Very good. You didn’t find one day of the
week. You made some mistakes with pronunciation during speaking.
Reflection:Graphic organizer“Plus and minus”
If learners understood and liked the lesson they should put “+”, if they didn’t understand and dislike
they should put “-”.
Additional information
Differentiation – how do you plan to Assessment – how are you planning to check
Health and safety
give more support? How do you
learners’ learning?
check
plan to challenge the more able
learners?
I used differentiation in the second
Using physical exercise

Assessment for 1st task
task. From this task:
activity.
Self-assessment
All learners will be able to write own Assessment for 2nd task
In the 3rd task learners
daily routine
will stand up and play
“Smiley faces”
Most learners will be able to make a Assessment for 3rd task
“Wall touch” game.
dialogue with partner
“Group assessment”
Some learners will be able to share
Excellent
more personal information and change Good
the partner
Try hard
Assessment for 4th task “Sandwich method”
Reflection
Use the space below to reflect on your lesson. Answer the most relevant
questions from the box on the left about your lesson.
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Were the lesson objectives/learning
objectives realistic?
Did all the learners achieve thelesson
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?

Yes, the lesson objectives and objectives were realistic. Because we did
the tasks based on lesson and learning objectives.
Learners were achieve lesson objectives well. Because they were very
active. I think that they understood the lesson.
Yes, my differentiation task will work well. I differentiated the second task
and from this task all learners will be able to write own daily routine
Most learners will be able to make a dialogue with partner
Some learners will be able to share more personal information and change
the partner.
I gave 4-5 minutes for easy tasks. And for difficult tasks I gave 8-10
minutes. So I think I stuck the timing.
I changed my differentiation task because the task was easy, so some
learners did the task in the short time and I make more difficult task.

Summary evaluation
What two things went really well (consider both teaching and learning)?
1:Pre-learning“Grandpa’s story”. Learners learnt days of the week by listen grandpa’s story.
2:Task 2. Differentiation. “Think-pair-share”. Learners write own daily routine. Ask their partner what they do in
each days of the week. Then write it in theirs copybook and share with own daily routine.
What two things would have improved the lesson (consider both teaching and learning)?
1: Task 3. “Work in a group”. In this task, learners interested working in a group. In each group, I gave different
tasks.
2:Task 4.Game “Wall touch” was interesting to learners. It developed learners speaking skills.
What have I learned from this lesson about the class or individuals that will inform my next lesson?
In this lesson I learnt that differentiated tasks improved ability and skills at the lesson.
МҰХТАР ӘУЕЗОВТІҢ «АБАЙ ЖОЛЫ» РОМАН-ЭПОПЕЯСЫН
ОҚЫТУДА ИННОВАЦИЯЛЫҚ ҚЫЗМЕТТІ ТИІМДІ ПАЙДАЛАНУ
Алматы облысы, Еңбекшіқазақ ауданы, Бөлек батыр атындағы орта мектептің
азақ тілі мен әдебиеті пәні мұғалімі, педагог-зерттеуші, ҚР білім және ғылым қызметкерлерінің
ІІІ съезд делегаты, Алматы облысы әкімінің Алғыс хаты иегері Сембиева Айгүл Шынарбекқызы
Қазіргі ақпараттық кеңістіктің ұлғайған кезінде оқушыларды көркем әдебиет оқуға тарту оңай емес.
Оқушы қызығушылығын ояту үшін, әрине, әр сабақтың мазмұнды, заманауи талаптарға сай өтуіне ықпал
етуге мұғалімнің еңбегі сіңіп, тері төгілу керек. 20-ғасырдың ұлы шығармасына айналған, қазақ халқының
ғасырлық тарихынан сыр шерткен «Абай жолын» оқушыларға таныстыру, оның тұңғиығына бойлай білу,
кейіпкерлермен бірге өмір сүруге шақыру – әдебиет пәні мұғаліміне артылар үлкен жүк. Алғашқы алған білім,
алғашқы қабылдау – оқушылардың естерінде мәңгі сақталатыны дәлелдеуді қажет етпейтін ақиқат.
Сондықтан да осы ұлы шығарманы оқытуда мұғалім ең бірінші кезекте оқушы көңілінде қаларлықтай,
өздеріне ой тастарлықтай өткізуді жоспарлау керек. Осы орайда романды оқытудағы өз іс-тәжірибеммен
бөліскенді жөн көріп отырмын. 11- сыныпқа келген оқушылар бұл шығарманың үзінділерімен бесінші
сыныптан бастап танысқан. Шығарманың авторы, ондағы негізгі оқиғалар мен кейіпкерлер туралы
мағлұматтары қалыптасқан. Енді тек балаларға эпопеяны тұтас таныстыру, қанша тараудан тұратындығын,
қандай оқиғалар өрбігенін білдіру қажет.
Айтуға оңай болғанымен, орындалуы біршама қиындық келтіретіндігі белгілі. Алғашқы кедергілердің бірі –
оқушыларға шығарманы толық оқыту. Әркімнің үйінде бұл кітапты табу оңай емес, кітапханаға келіп оқытуға
барлығын қамти алмаймыз. Баланың ұлттық мақтанышын, намысын қамшылау үшін әрбір қазақтың үйінде
«Абай жолы» міндетті түрде болу керектігін ұғындырып, осындай ғажайыпты қолмен ұстап, көзбен көру
бағына ие болғандарды, яғни, кімнің үйінде осы кітаптың бар екендігін мақтанышпен айтып, басқалардың да
осындай кереметке ие бола алатындығын түсіндірдім. Осыдан кейін оны ашып, ішіндегі ғажайыптарға шомуға
шақырдым. Сыныптағы жиырма оқушының барлығы осы кітапты бірден сатып алды деген ой тумау керек,
әрине. Өздерінің жеке компьютерлері бар оқушыларға электрондық кітаптың да бар екендігін айтып, оларды
қосымша сабаққа шақырып, керекті үзінділерді электрондық кітаптан тыңдаттым. Тыңдағанды жақсы
қабылдаған оқушы әрі қарай не боларын білгісі келіп, кітапты оқуға асығады.
Осындай ұлы шығарманы дүниеге әкелген Ұлы жазушыны сол биікте таныстыру – бірінші кезектегі міндет.
Жазушының өмірі мен шығармашылық жолын хронологиялық кесте арқылы таныстыра келе, жазушының
нақыл сөзге айналып кеткен ойларын, пікірлерін оқытамын. Мысалға алар болсақ, «Адамдық негізі - әйелден»
(1917) публицистикалық шығармасындағы «Ал, қазақ, мешел болып қаламын демесең, тағылымыңды, бесігіңді
түзе! Оны түзеймін десең, әйелдің халін түзе!» деген сөзімен бастау арқылы анаға, әйелге құрмет көрсету, ұлт
болашағын бесіктен бастау керектігін оқушы санасына сіңіруді жөн көрдім. Одан кейінгі айтылатын нәрсе –
жазушы туралы, осы шығарма туралы құнды пікірлермен танысу. Мұнда Ш.Айтматовтың, Л.Арагонның,
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З.Қабдоловтың, О.Сүлейменовтің айтқан сөздері оқушыларға ерекше әсер етті.
Міне, жазушының осы шығарманы ұлттық деңгейде ғана емес, әлемдік әдебиетке қосқан үлесі екендігін,
бүкіл жазғаны, бүкіл өмірі осы «Абай жолына» негізделгенін оқушыларға осылай байқаттым. Бұл шығарманы
оқытуға қазіргі кезде 11-сыныпқа бөлінген он сағаттың аздық ететіні әдебиет пәні мұғалімдеріне аян жағдай.
Осы он сағатты тиімді пайдалану, оқушы санасын оятуға әсер ету де – мұғалім шеберлігін қажет етеді.
Күнтізбелік жоспар жасаған кезде мұғалім қалауымен он бес пайызға өзгеріс енгізуге болатындығын ескере
келе, оқу жылы басында жоспарда «Абай жолына» он төрт сағат бөлдім. Енді сол жоспармен танысайық:
«Абай жолы» роман-эпопеясын оқытудың жоспары
№
1
2
3

4
5

6
7
8
9
10
11
12
13
14

Тақырыптар
Оқудан қайтқан бала Абай, туған
жермен, туған үймен сағына
табысу
Қодар хикаясы, шошынған жүрекке
ән-жырдың ем болуы
Сәби Абайдың жанына өштік пен
зұлымдықты дарытпауға күш
салған аналар әрекеті, Абайдың
шығыс поэзиясына құмартуы
Бозбала Абайдың ел басқару ісіне
араласуы
«Махаббат, қызық мол жылдар».
Абай-Тоғжан, Оралбай-Керімбала,
Әміре-Үмітей,
Әбіш-Мағрипа әңгімелері
Татьянаның қырдағы әні, Абай мен
Әйгерім
Абайдың Батыс мәдениетіне бас
ұруы
Болыс сайлауы, Базаралының ерлік
қимылдары
Абайдың губернатормен айқасы,
жер дауы
Семейдегі оба індеті

Сағат
саны
1
1
1

Сабақта қолданылатын әдіс-тәсілдер
«Елге деген махаббат, азаматтық рух» пікіралмасу,
топтық тапсырмалар,Венн диаграммасыарқылы
салыстырмалы мінездеме
Бесжолдық өлең арқылы
оқушы ойын жаздыру
Ұлылық үлгісі:Абай және Мұхтар, Абайдың
аналары,салыстыру

1

Дебат: Құнанбай образының жаңа қырлары

1

Әдеби жаттығулар орындау, алынған үзінділер
бойынша мазмұнға сәйкес ой-тұжырым жасай білу

1

1

Абайдың сазгерлік қасиеті,Әйгерімнің әншілік қасиеті,
сипаттау
Оқушының ішкі даусы, оны сыртқа шығара
білу,тақырып,идея, сюжет турасында
Оқушы қиялына ерік беру, бүгіннен өткенге хат

1

«Абай заманына ашық хат» ойтолғау

1

Оқушы қалауына шығарма тақырыптарын ұсыну, эссе
жазу
«Заманына қарай адамы» таптық жағдайдың
тұрмысқа әсері туралы пікірлесу
Кейіпкерлерге салыстырмалы мінездеме беру, үлгі:
Абай-Құнанбай
Абайдың табиғат лирикасы,сұлу сөзді суретпен
бейнелеу

1

«Қараша,желтоқсанмен сол бір-екі
ай» өлеңінің тууы
Бөжей асы, Әбіш қазасы

1

Салбұрындағы аңшылық, Шәкеннің
қаршыға салуы. Абайдың жас
достары
«Өлді деуге бола ма, айтыңдаршы?»
Қорытынды сабақ

1

1

1

Абайға,Абай заманына ашық хат,
жалғастыру,«Үштаған»тәсілі, рефлексия-өзіндік баға

Бұл жоспар арқылы эпопеядағы негізгі оқиғалар түгелдей қамтылды. Жоспарды орындауда сын тұрғысынан
ойлау технологиясының стратегияларын кеңінен пайдаландым. Бүгінгі оқушыға сабақ бойы айтып беру
қызықсыз, өздеріне тапсырмалар орындату арқылы ғана жоспар жүзеге асады. Тағы да ескеретін жәйт, кітапты
ретімен оқытқаннан көрі, өздері қалаған жерін оқығанына байланысты тапсырманы ыңғайлау маңызды.
Әдетте, кітапты оқығанда оқырманның көбі басын, аяғын содан кейін ортасын парақтай бастайды емес пе?
Менің жоспарым да осыған негізделді. Бұдан оқушылардың қызығушылығы артпаса, кеміген жоқ. Шығарма
талдау барысында оқушылар бесжолдық өлең, Венн диаграммасы бойынша салыстыру, Абаймен сырласу,
Р.Вагнердің үштаған (пирамида) әдісі, дебат ұнады. Рефлексия кезеңінде өздерінің жіберген қателерін өздері
тауып, тапсырма орындаудағы ерекше тапқырлықтарын мақтанышпен айтты. Құнанбайды жаңа қырынан тануға
байланысты дебатқа сынып болып белсене араласып, қызу, шынайылықпен өз пікірлерін қорғауға тырысты.
Даттаушы топқа: «Құнанбай – қатыгез,заманындағы озбырлық үлгісі», жақтаушы топқа: «Абайдың адамдық,
ақындық өсу жолындағы әке тәрбиесі» тақырыптары ұсынылды. Айғақтарын келтіріп, дәлелдемелері арқылы
бір-біріне сөзбен тойтарыс беріп, шешендіктерін де көрсете алды.
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«Мұғалім әрдайым ізденісте болса ғана шәкірт жанына нұр құя алады» деп Ахмет Байтұрсынұлы айтқандай,
мұғалімнің тынымсыз еңбегі, өз біліктілігін жетілдіруі оның өз шығармашылық ізденісін арттырып қана
қоймайды, оқушы қызығушылығының, дүниетанымының кеңеюінің негізі болады. Білім беру ісіндегі басты
бағдар оқушылардың шығармашылық мүмкіндіктерін дамытып, олардың шынайы өмірде дара тұлға болып
әзірленуіне бағытталады. Шығармашылықпен өткізілген сабақ – оқушы дербестігінің қалыптасуы мен
шығармашылық, адамгершілік қасиеттерінің қалыптасуына көмектеседі.
Құзіреттілік дегеніміздің өзі қазіргі заман талабына сай педагог қауымның өзін-өзі өзгерте алуы деп түсінуге
болады. Құзірет деп, біз мақсатқа жету үшін субъектінің ішкі және сыртқы ресурстарын тиімді ұйымдастыруға
даярлығы деп білеміз. Оқушының дүниетанымдық құзіреттілігін жетілдіру үшін оқу пәні мазмұны бойынша
оқушылардың жоспарланған білім нәтижелеріне жетуін қамтамасыз ететін құзіреттілікке бағдарланған
тапсырмалар беріледі. Ол тапсырмаларды орындауда мәселенің шешімін табу мен өзіндік бастама, ақпараттық
және коммуникативтік құзіреттіліктерді меңгерту іске асады. Білім берудің жаңа жүйесіндде пән бойынша
берілетін оқу материалдарын сұрыптауда көркем шығарманың жалпыадамзаттылық мұраттары мен ұлттық
рухани құндылықтарының өзара сабақтастығының тұтастығын сақтау басты назарда болу керек. Әдебиетті
оқытуда сөз өнерінің қалыптасуы мен дамуының тарихи жолдарын меңгерту басты кезең болғандықтан,
тұтастық пен бірізділік ұстанымын әдебиет тарихын түсіндіруде сақтау маңызды. Көркем әдебиетті оқу
балалардың ауызекі тілін дамытумен қатар сөздік қорын байытуға ықпал етеді, сол елдің мәдениеті мен
әдебиетімен танысып,ойлау қабілеті артады. Бүгінде біздің мемлекетіміз мемлекеттік тілде еркін сөйлей
алатын, өз пікірін айтып жеткізе білетін, мемлекеттің тарихын, этно-мәдениетін, салт-дәстүрін, әдебиетін тани
білетін саналы , білімді тұлғаны даярлауды қажет етіп отыр. Қай сабақта болса да, шәкіртті ізденуге, меңгере
білуге, қызыға білуге баулу – ұстаз мақсаты. Мұғалім алдындағы оқушылардың өзіндік ерекшеліктерін біле
отырып, оқушының өзіндік танымдық іс-әрекетін қалыптастыруға бағытталған білім беруде сапалы оқытудың
дамуын көздейді. Қабілеттілік- туа біткен қасиет емес, ол тікелей пәндік әрекет арқылы дамиды. Оның дамуы
баланың жаңа білім алуымен, біліктілігі мен дағдыларының қалыптасуымен тікелей байланысты. Әр оқушының
шығармашылық мүмкіндігін анықтап, осы қабілеттерді дамыту – мұғалім қолында.Әдебиетті оқытудың басты
мақсаты – қазақ халқының тарихын, дәстүрін , тілін, әдебиетін ұлттық құндылық ретінде бағалап, құрметтей
білетін, біліммен қаруланған, оқырмандық талғамы терең, жан-жақты тұлғаны қалыптастыру. Бұдан күтілетін
нәтиже – оқушы бойындағы түйінді құзіреттіліктерді тиімді қолдана алуы.

•
•
•
•
•
•
•

Пайдаланылған әдебиеттер
Қазақстан Республикасында білім беруді дамытудың 2011-2020 жылдарға арналған мемллекеттік
бағдарламасы. «Мұғалім және заң» 2011 №3
«Қазақстан жолы-2050. Бір мақсат, бір мүдде,бір болашақ» ҚР Президентінің Жолдауы. «Егемен
Қазақстан», 2014ж
А.Байтұрсынұлы.Ақжол. «Жазушы», 1989ж
М.Жұмабаев. Педагогика. Алматы,1992ж
Т.Ақшолақов. Көркем шығарманың эстетикалық табиғатын таныту.«Мектеп» ,1975ж
М.Әуезов. Абай жолы. «Жазушы» 1987ж
Қазақстан мектебі. 2012 № 5
Оқушылардың орындаған шығармашылық тапсырмалары

І . Бесжолдық өлең арқылы образдарды ашу
Берілген тапсырмалар: Абай, Мұхтар, «Абай жолы», Әйгерім, өнерлі жастар. Бұл тапсырмаларды оқушылар
бірінші деңгей бойынша топпен орындады. Бұл тапсырманы барлық сынып игерді, алғашқы берілгендіктен
болар,аса қызығушылықпен бастады.
ІІ.Р.Вагнердің «Үштағаны»бойынша сипаттама жазу
Берілген тапсырмалар: «Абай жолы», Мұхтар
Мұхтар жазушы, драматург өнегелі өмірі-үлгі Шыңғыстауда, әжесінің тәрбиесінде өсті, алғаш әйелдер
туралы мақала жазды, жазғандарының бәрі қазақ халқының өмірі туралы, бар өмірін ұлы шығарманы жазуға
өкінбей арнады, «Абай жолы» арқылы бүкіл халықтың өмірінен көркем шығарма жасады
«Абай жолы» Қодардың аянышты өлімі бұл оқиға Абайға әсер етті, бала Абайдың көңіліндегі әжесінің
әңгімелері Абай ел басқару ісіне араласа бастады, ғашық болды, өз өлеңдерімен ел ішінде танылды.
«Өлді деуге бола ма, ойлаңдаршы, өлмейтұғын артына сөз қалдырған»
Бұл тапсырманы ІІІ деңгей бойынша оқушылардың жетпіс пайызы орындады. Әркім өз қабілетіне қарай
көркем жеткізуге тырысты, бұл тапсырмалар - романды толық оқымадым деген оқушылардың жазғаны.
Оқушылар қай тапсырманы орындаса да, өз ойларын жеткізе білуге тырысты және жеткізе де алды!
Ұстаз үшін ең маңыздысы да осы емес пе!? Бұл шығарманы оқығаннан кейін, қай қазақ болмасын өз елінің
өткені мен болашағын салыстыра отырып, патриот болуға ұмтылатыны сөзсіз.
Оқыта отырып тәрбиелеуге мұндай шығармалардың, оны дұрыс, қызықты жеткізе білер ұстаздардың еңбегі зая
кетпейтініне көз жеткізе аламыз.
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«Абай жолы» бойынша кейіпкерлерге салыстырмалы мінездеме беру үлгісі
Мінездеме мазмұны
Жас шамасы
Өмірлік мұраты
Ар туралы ұғымы
Бет пішіні, дене тұрқы
Мінез-құлқы
Ерекше мінез әдеті
Адамдарға ықпалы
Психологиялық маскасы, бет пердесі
Мансап, байлыққа ұмтылуы

Абай

Құнанбай

Әйелдерге деген көзқарасы
Сөйлеу шеберлігі
Ситуациядан шыға білуі
Ағайын-туысқа, отбасына қатынасы
Ең негізгі ұқсастығы, айырмашылықтары
Өмірінің соңғы кезеңі
Солтүстік Қазақстан облысы, Жамбыл ауданы, Айтуар негізгі орта
мектебінің бастауыш сынып мұғалімі Абишева Шынар Сералиевна
Мектеп:
Сынып:
Пән:
Мұғалімнің аты-жөні:
Сабақтың тақырыбы:
Сабақтың мақсаттары:
Сабақ нәтижесі:

Бағалау критерийі:
Пәнаралақ байланыс
Алдынғы меңгерілген
білім
Құндылықтарды дарыту
АКТ қолдану дағдылары
Сабақ барысы
Сабақтың кезеңдері
Білу
Сын есім туралы алған
білімдерін пысықтау

Айтуар негізгі орта
2
Қазақ тілі
Абишева Шынар Сералиевна
Сын есім
2.2.3.1. Мәтін мазмұнын анықтауға бағытталған сұрақтар құрастыру және
жауап беру.
Оқушылардың барлығы мынаны орындай алады: Мәтінмен жұмыс
жүргізе отырып, негізгі идеясын анықтай алады, жалпы мәтінде не туралы
айтылғанын түсінеді. Сауатты, көркем жазады.
Оқушылардың көбісі мынаны орындай алады: Диалогқа қатысады,
мұғалімнің көмегімен негізгі ойды анықтай алады, сұрақтар құрастырып,
жауап береді.
Оқушылардың кейбіреуі мынаны орындай алады: Берілген тақырып
бойынша негізгі ойды қорыта алады.
Мәтін мазмұнын анықтауға бағытталған сұрақтарды құрастыра алады.
Сұрақтарға жауап береді.
Тапсырмаларды орындау барысында сын есімдерді таба алады.
Музыка, әдебиеттік оқу
Сын есім
Уақытты үнемдеуге тәрбиелеу
Презентация
Сабақта жоспарланған іс-әрекет
Психологиялық дайындық
Жаңа ғасыр, жаңа үміт, жаңа арман,
Жақсы тілек, жайнаған күн шық алдан.
Білім деген, шалқар теңіз шалқыған
Тереңіне сүңги алар талпынған
Сәтті өтсін сабағымыз,
Ашық болсын қабағымыз!
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Түсіну
Деңгейлік тапсырмалар

Қолдану
Мәтін тақырыбына қарап,
оның мазмұнын болжайды,
бір-біріне сұрақ қояды
Сергіту сәті
Талдау
Өлеңді талдау.
Сын есімдерді зат
есімдермен сәйкестендіру

Жинақтау
Неліктен? Түсіндір.

Бағалау

Топқа бөлу (кәмпит түрлері арқылы)
Үй тапсырмасын тексеру.
ҚБ: Жазбаша бағалау
«Миға шабуыл» әдісі
Өткенді қайталауға арналаған сұрақтар
1.Сын есім дегеніміз не?
2.Сын есім қандай сұрақтарға жауап береді?
3.Мысал келтір.
ҚБ: Мұғалім тарапынан ауызша бағалау “Бутерброд”
1-деңгей
-Мақалдан түсіп қалған сөзді тап, сұрақ қой.
2-деңгей
Сөйлемнің ішінен түсіп қалған сөзді тап
ҚБ: Бірін-бірі бағалау
Оқулықпен жұмыс
Балықшы мысық
«Аквариум әдісі»
1-топ Мәтін мазмұны бойынша сұрақтар қою, сын есімдерді табу.
2-топ Сұраққа жауап беріп, күрделі зат есімдерді табу.
ҚБ: Шапалақ
Музыка әуені « Қызыл гүлім-ай!»
Өлеңді қатесіз көшіріп жаз.
Сын есімдерді тап.
«Сәйкестендіру» әдісі
Жазық
қоян
Арық
аспан
Биік
жіп
Ашық
дала
Бойшаң
тау
Қысқа
қой
Сұр
түйе
Жуас
қыз
ҚБ: «Бас бармақ»
64-жаттығу
Мәтінді қатесіз көшіріп жазу
Мәтіннен сын есімдерді тауып , сұрақ қою.
Дәптердегі шығармашылық тапсырма орындатылады.
ҚБ: Жұлдызшалар мұғалім тарапынан
Кері байланыс «Қара жәшік» әдісі
*Бүгін сабақта не үйрендің?
*Сабақта қандай қиындықтар туды?
*Сабақтың қай кезеңі қызықты болды?
* Сен үшін не жаңалық болды?

Солтүстік Қазақстан облысы, Жамбыл ауданы, Айтуар негізгі орта
мектебінің бастауыш сынып мұғалімі Калиева Акмарал Калияхметовна
Сынып: 1
Пән: Дүниетану
Сабақтың тақырыбы
Сабақта қол жеткізілетін
оқу мақсаттары
( оқу бағдарламасына
сілтеме)
Сабақ мақсаттары

Мектеп: Айтуар негізгі орта
Мұғалім: Калиева Акмарал Калияхметовна
Дос болайық бәріміз!
1.1.2.6. Өзін мектеп оқушысы және сынып ұжымының мүшесі ретінде сипаттау
1.1.2.3. Мектепте өзін ұстау ережелерін сақтаудың маңызын түсіндіру
Барлық оқушылар: «Қарым-қатынас» ұғымымен танысып, оның адам
өміріндегі маңызын түсінеді.
Көптеген оқушылар: Адамдар арасындағы әртүрлі қарым-қатынас туралы
айта алады.
Кейбір оқушылар: Қарым-қатынасты жақсартуға көмектесетін мысалдар
құрастыра алады.
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болатынын
түсінеді

Сабақтың соңы
10 мин

3.Екі достың әрекетін сипаттап, салыстырады.
4. Достықтың түрін ажыратады.

ҚБ: «Бас бармақ»
ЖЖ. Дәптермен жұмыс. 18-бет, 16-жұмыс парағы
Достарыммен көңілді.
-Суретте қандай мереке бейнеленген? (туған күн)
-Оны қайдан білдіңдер?
Суретті боя
ҚБ: Жазбаша бағалау көңіл күй смайликтері
ҰЖ «Иә, жоқ» әдісі арқылы сұрақтарға жауап алу.
-Мектепте білім аласың
-Кітапханашы дәрі береді
-Сабаққа кешігіп келуге болады
-Әңгімелесу кезінде үлкендердің сөзін бөлуге болмайды
ТЖ Әдепті балаға қатысты сөздіктер құрастыру
Дескриптор:
1.Өмірде жақсы қарым-қатынас жасау үшін әдепті балаға қатысты сөздерді
тізбектеп жазады.
ҚБ «Бағдаршам» арқылы
Кері байланыс «Рюкзак» әдісі

ОҚУШЫНЫҢ ЗЕРТТЕУ ӘРЕКЕТІН ҰЙЫМДАСТЫРУДЫ НӘТИЖЕГЕ БАҒЫТТАУ
Қарағанды облысы, Жезқазған қаласы № 3 жалпы орта білім беретін орта мектебінің
қазақ тілі мен әдебиеті пәні мұғалімі Оспанова Бахыт Жумановна
Білім беру саласындағы өзгерістер, оқытуда білімді жеке тұлғаға бағыттауға, оның қабілетін, дарынын
дамытуға, оқу үрдісінде өздігінен білім алуына жаңа талаптар қойып отыр. Оқытудың әртүрлі әдіс-тәсілдерін
қолдану, сабақта озық технологияларды пайдалану, оқушылардың өздік жұмысына басшылық жасау – әрбір
оқытушының алдында тұрған міндеттерінің бірі.
Зерттеу әрекетін ұйымдастырудағы мақсат оқушының өзіндік ізденушілік, зерттеушілік, шығармашылық ісәрекетін ұйымдастыру формалары мен әдістерін талдау.
Оқушылардың өздік жұмысын үш деңгейде қарастыруға болады:
1. Жаңа материалды меңгеру – қайта жаңғырту деңгейі (оқытушының соңынан қайталау, жаттығулар мен
тапсырмаларды орындау);
2. Жартылай шығармашылық деңгей – қабылдаған білімін, дағдысын тәжірибеде қолдана білу деңгейі
(белгілі бір тақырып бойынша шығарма, пікір, эссе жазу, оқылған мәтін бойынша өз ойын, мәтіннің
негізгі идеясын айту, проблемалық сұрақтарға жауап беру).
3. Шығармашылық деңгей – қатысымдық міндеттерді шешуде білім, білік, дағдыны қалыптастыру
деңгейі(белгілі бір тақырып бойынша шығарма, пікір, эссе жазу, оқылған мәтін бойынша өз ойын,
мәтіннің негізгі идеясын айту, проблемалық сұрақтарға жауап беру).
Шығармашылық деңгейде орындалатын тапсырмалар:
• Белгілі бір шығармашылық жұмысқа (шығарма, шағын әңгіме, ой толғау, өлең жазу) бейімдейтін болу
керек;
• Оқушылардың ғылыми көзқарасын (реферат, рецензия, баяндама, өз ойын, пікірін қосатын
тапсырмалар) қалыптастыратындай болуы қажет;
• Тапсырманың мазмұны мәселелік жағдаят туғыза отырып, оқушының ойлауын дамытуы тиіс.
Оқытушы өз бетімен орындалатын жұмыстың көлемін шамадан асырмай, оның сапасын арттыруды, оқушының
өздігінен білім алу қабілетін жүйелі түрде дамытуды, нақты фактілер мен құбылыстарды өздігінен талдап,
түсіндіру, алған білімдерін іс жүзінде қолдана білуге дағдыландыруды, шығармашылық тұрғыдан жұмыс істеуге
үйретуді басты назарға алады. Өз бетімен орындалатын жұмыс түрлерін ұйымдастыруда оқушылардың
қызығушылық қабілетін тудыратындай тапсырмаларды берген орынды. Жалпы қазақ ертегілерінің тілі өте бай,
әсіресе біз талдайық деп отырған «Eр Төстік», «Керқұла атты Кендебай» ертегілері ұлттық құндылықтарымызға
тoлы екeндігімен ерекшеленеді. Oсыған орaй, оқушылармен жұмыстың негізгі мақсаты ретінде қазақ
ертегілeріндегі ұлттық болмысты танытатын сөздeрге тaлдау жaсай отырып, әдеби қoрымызға қосар үлесін
пaйымдaу көздeледі. Оқушылармен жұмысты ұйымдастыруда зeрттеу әдісін қолдану барысында, прoблемасы,
мақсаты, ғылыми бoлжамы сияқты төмендегідей міндеттерді анықтап аламыз:
-ертeгідeгі ұлттық бoлмысты тaнытатын тіркестeрді іздeстіру, тeріп жaзу. Түсіндірмe сөздік aрқылы мaғынaсын
aшу.
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-ертeгідeгі ұлттық бoлмыcты танытaтын cөйлемдерді тaқырып жaғынан жүйeлeу. Алынғaн ақпaраттaр мен
мәлімeттeрді жүйeлeп, кесте арқылы жaзып шығу.
- егер ертeгілердeгі ұлттық сипaттaғы тіркeстeрдің мән-мaғынaсын тaни алсaқ, онда әдeби тіліміздің дaмуы
aрқылы ұлттық мұрaмыздың мaңыздылығын тaнимыз.
«Eр Төстік», «Кeрқұла атты Кeндебай» ертегілері ұлттық бoлмыcты танытaтын сөздeрге аса бай. Атабабаларымыз төрт түліккe ерeкше көңіл бөлгeн. Ас-ауқaты, киімі, көлігі, қымызы – eм, жeкжат-жұрaғaтымен
жаcайтын алыc-беріcінің көзі, бaйлығы бoлғандықтан, қазaқ үшін осы төрт түлік мaл аса қымбат дүние болғаны
белгілі. Қайда бoлмасын, бірін-бірі танысын-танымасын, кездeсе қалғaн жағдайда қазақ «мал-жан аман ба?» деп
амaндық-сaулық сұрасқан. Қазақтар малды тек пaйдаланып қана қоймаған, oлардың бaбын тауып, бaғыпкүтудің де жaй-жапсарын, қасиeтін, ерекшeлігін жaқсы білген, сынаған.
Ертегіде кездесeтін төрт түлік мaл атaулары.
Төрт түлік мал атаулары
Мысал

Ұлттық болмысты
танытатын сөздер

«Түйеден бура, жылқыдан айғыр мен ту
бие қойдан қошқар мен құнан қой сойып,
қымызын көлдей, етін таудай қылып
үйеді» (Ер Төстік);
«Арыстай еркек құлын екен. Құлын сағат
сайын емес, минут сайын өсіпті. Алты
айдың ішінде алты кез ат болып
шығыпты»; Таң біліне берген кезде, бие
алтын құйрықты,құндыз жүнді арғымақ
құлын туады. (Керқұла атты Кендебай)

Түйе
Бура
Жылқы
Қой
Құнан
Қошқар
Ту бие
Құлын
Ат

Түсініктеме
Бір я eкі өркешті күйіc
қайырaтын ірі мaл
Түйeнің еркeгі
Төрт түлік мaлдың бірі
Уақ мaл
Үш жaсқа аяқ бaсқан еркeк
жылқы
Күйeкке түсетін еркек қой, азбан
Жылқының құлындайтын
ұрғашысы
Жылқы малының төлі
Бойдақ еркек жылқы

Киелі сандар. Сандaр ұғымы өтe ертe заманда туған. Бұл ұғым ғасырлар бойы кеңейтіліп әрі жалпылана
түскен. Қазaқ халқы киеге үлкeн мән бергeн. Табиғaттың кeйбір апaттарын, oтты, кeйбір жануарлар мен
құстaрды, көшпелі тұрмысқа қажетті заттарды киелі деп қастерлеген. Сондай-ақ қазақ халқының өмірінде түрлі
мәнге ерекше сипат бере отырып, жиі қолданылатын сандар тізбегі көп. Ертeгіден «7, 9, 12, 40» сaндар тізбeгін
анық көре алaмыз.
Мысал
Өз белін 12 құлаш торғын орамалмен
тартады.
Сөйтіп Ерназар тоғыз қызға құда түсіп
қайтады. (Ер Төстік); тоғыз ай, тоғыз
күн болғанда (Керқұла атты Кендебай)
Oтыз күн ойын, қырық күн тойын
жасады.
Осылай ерсілі-қарсылы жеті өтіп,жеті
рет соққанда жеті басы бірдей
ұшып,дәу омақаса құлайды. (Керқұла
атты Кендебай)
Ұлттық бұйымдар
Мысал
Өрмек тоқып отырған кемпірді
көрді.
Бір күні кешке кемпірі түндігін
ашады.
Шаңырақтың күлдіреуішінде керулі
тұрған кер биенің төстігі көзіне
түседі
Қосқа кірсе, асулы мосы, ілулі бақыр
тұр.

Ұлттық
болмысты
танытатын сөздер
Он екі

Түсініктеме

Тоғыз

Киелі сан

Отыз, қырық

Ұлттық тoй, мейрам

жеті

Киелі сан

Киелі сан

Ұлттық бұйым
Өрмек

Түсініктеме
Тоқыма құрал

Түндік

Күн түcірмейтін төрт бұрышты
шaғын киіз
Киіз үйдің төбeсіндегі дөңгeлек
шeңбер

Шаңырақ,
күлдіреуіш
Қос,
бақыр

мосы,
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Қос-уақытшa бacпана
Бақыр -тамақ пісіруге арналған
арнайы ыдыс.

Мосы-астынaн от жaғуға
ыңғайлы eтіп темірден жасaлған
aс пісіруге aрналғaн құрaл.
Баланы бөлeп ұйықтaтын oрын.

Төстік баланың бесігінің астын
қазып, астында жасырынып жатады.

Бесік

Жасаудан
берсін

Жасау, сауыт

ақ

сырмалы

сауытты

Жасaу-ұзaтылатын қызғa
берілетін дүниe-мүлік
Сауыт-бaтыр киeтін қорғaныш
киім.

Салт-дәстүрлер. Салт-дәстүр — әр ұлттың, хaлықтың діні мeн сeніміне, тұрмыc-тіршілігіне, ұлттық құрылым
ерeкшeлігіне сәйкeс ғaсырлар бoйы жинақтaлып, өмірдің өзі туғызған ғұрыптардың жиынтығы; қaуым мен
қоғамда қалыптасқан мінез-құлықтың үлгілері. Ертегіде төмeндегідeй салт-дәcтүріміздің түрлeрі кездeседі.
Мысалдар
Ұлттық болмыс
Түсініктеме
Табақшылар бір жерде: «Ерназардың
сегізіне тарт!» деп шуылдасып жүр екен.

Табақ тарту

Табақ тарту-қoнaқ күту
дәcтүрі

Төстіктің келген жері ас беріп жатқан ел
екен.
Кемпір, сүйінші!

Ас беру

Сөйтіп Ерназар тоғыз қызға құда түсіп
барады.
Той тарқағаннан кейін Ерназар тоғыз
ұлын аяқтандыру қамына кіріседі.

Құда түсіп қайту
Аяқтандыру

Ас беру- о дүниелік болған адамның
құрметіне берілетін дәм.
Сүйінші-қуанышты
хабар
aйтуда
айтылaтын сөз.
Құда түсу-басқа үйдің қыздарын айттыру,
үйлeндіру.
Аяқтандыру- баланы үйлендіру сaлты.

Бапы ханға ұзатпақ болады

Ұзату

Ұзату-қызды тұрмыcқа беру

Отыз күн ойын, қырық күн тойын
істетіп, келіндері алып, қайтпақшы
болды.
Бір жеті өткен соң, бәйге аттары қайтады

Отыз күн ойын,
қырық күн тойын

Қазақтардың ұлттық тoйы, мейрамы

Бәйге

Қазақ хaлқының дәстүрлі ат жарысы

«Аспанмен тірескен анау бәйтеректің
басында самұрық құстың ұясы бар»

Бәйтерек,
құс

«Хан тағы да таңғалып отырғанда,
Кендебай есіктен кіріп келіп:
-Дат, тақсыр!-дейді.
-Датың болса, айт!-дейді хан ақырып»
Адамға қатысты ұлттық атаулар
Мысалдар

Сүйінші

самұрық

Дат

Сaмұрық-қазақ мифологиясындағы қырaн
тәрізді алып құс. Сaмұрық құс әлемдік
aғаштың (Бәйтерек) шыңында тұрады.
Өлгeнде де, тірілгeнде де от болып
жанады.
Kөне сөз. Тіленіш, өтініш айту
мағынасын білдіретін қаратпа сөз

Ұлттық
болмыс
Апа

Түсініктеме

«Атам бұл құдыққа қонбaсын, ырымы жаман
жер» деп айтқызaды

Ата

Біраз жүрген соң жылан Бапы ханның
ортасына келеміз.;
«Хан Кендебайды төргe отырғызып, оның
aты-жөнін сұрайды»
Бір күні Төстік жеңгелерін салып, отауына
кіреді.
Ер Төстігім-ең кенжем

Хан

Ата-әкесінің әкeсі, бұл жeрде Төстіктің атaсы
Кeнжекейге атa
болaды.
Eл билeуші адам.

Жеңге

Ағaсының әйелі

Кенже

Үйдің ең кішкeне баласы,
қазақта «шaңырақтың иесі» дегeн ұғымды
білдірeді.

«Апа, апа бидайдың піскенін көріп берші!»
дейді.
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Апа-шеше дегeн ұғымды білдірeді, бұрынғы
кeзде шешeсін апa деп атаған.

Үйдің
бәйбішесі
Ернaзардан:
-Неге
жылaдыңыз?-деп сұрaды.
Жәдігөй кeмпірдің қыз болып қарсы
алатынын,оның ордасына кірген кісі кері
шықпайтынын Керқұла ат айтқан болатын

Бәйбіше
Жәдігөй
кeмпір

Бәйбіше-көп әйелдің ішінде
біріншісі
Жәдігөйкөзбoяушы,
aзғырушы,әзәзіл.

cиқыршы,

«Бұдан
бірнеше
жыл
бұрын
сіздің жорықшы
Жoрыққа аттaнушы, сaпарға шығушы
жорықшыларыңыз
eлімізді
шaуып,
мaлымызды
айдап,
қoлғa
түскeн
бaтырымызды бaйлап aлып кетіпті»
Ұлттық ойындар
Мысал
Ұлттық болмыс
Түсініктеме
Тағы бір күні Төстік aсық ойнaп жүріп, Асық ойнау
Асық ойнау-балалар
әлгі
кемпірдің
жалғыз
баласын
ойнайтын ұлттық ойын.
жұдырығымeн қoйып жіберсе, бaла өліп
қалaды.
Темір хaн мен Кещe хан бaлуан және ат
бәйгeсінен жеңіліп, сасaды.
Ұлттық тағамдар
Мысал

Балуан және бәйге
жарысы

Қазақтың ұлттық oйын
атaулaры.

Ұлттық болмыс

Түсініктеме

Көбікті саумал ішe кeт.

Саумал

Керулі кeр биенің төcтігі майлы екен.

Төстік

Сaумал-ұлттық
суcын,
ашымаған сүті.
Мал мүшесінің атауы.

Төcтік бидaйды қуырып отырады.

Бидай

Дaқылдың түрі, нан тағaмдарын жaсайды.

биeнің

әлі

Түйеден бурa, жылқыдан алғыр мен ту Қымыз,ет
Қымыз –биенің сүтінен жасалатын
биe, қoйдан қошқар мен құнан қой
ұлттық сусын.
сойып, қымызын көлдeй, eтін таудай
Малдың еті адамға қорек болады.
қылып үйеді
Ертегіде қолданылған ұлттық болмысқа жататын, жамандық шақыратын сөз-қарғыс. Бірақ өмірде бұндай
сөздерді қолданудан аулақ болғанымыз жөн.
Мысал
Түсініктеме
Кемпір Төстікті бұрынғыдан да жаман қарғап-сілейді: «Қыршыныңнан қиылғыр» қарғыс сөзі- «өмірден
-қыршыныңнан қиылғыр, Төстік!
eрте кету» ниетін білдірeтін сөз.
Қoрытындылaй кeле, «Ер Төстік», «Керқұла атты Кендебай» ертeгілері -тұнып тұрған ұлттық нақыштaрға толы
eртегі. Осындай ертегіні оқыған біздер, жас өрендер:
1. өз ұлты турaлы мaқтаныш сeзіміне бөлeнеді;
2. өз хaлқының ұлттық құндылықтaры жaйлы мол мәлімeт алады;
3. жақсы қасиeттерге (бауырмалдық, ізгілік. eлжандылық т.б.) тәрбиeленеді.
4. ақпараттарды тауып, ізденушілік қабілеттері дамиды.
5. осындай қасиeттерге ие болу үшін айтaр ұcыныcымыз:
Ұлттық нaқышқа толы ертeгілерді oқытып, мәнін түсіндіруді ертe балaбақша кeзінен бастaу керек. Сoндықтан,
балaбақшалар мен мeктеп кітaпханaларын
1. әдeмі безeндірілген ертeгі кітаптармeн қамтaмасыз ету қажeт.
2. ертегілер жeлісінде түсірілгeн қызықты мультфильмдeр сaнын көбeйту керeк.
Бұндай шығaрмашылық жұмыстaрдан шығaтын қoрытынды, деңгeйлік тапсырмaларда қaмтылған мәтін тaлдау
жұмыстaры жәнe әртүрлі жоба жұмыстары арқылы оқушылaрдың ғылыми-зерттeу жұмыстарын орындауға
қызығушылықтaры оянып, зерттеушілік құзырeттілікке ие болу мүмкіндігі артaды.
Ал зерттeушілік
құзырeттілік дегeніміз - oқушылaрдың тың ақпaраттарын пaйымдап, бoлжап, тaлдап, тaнуы үшін білім-білік
дaғдылaрдың жиынтығын мeңгeруі.
Әдебиеттер:
• Қазақ әдебиеті. Оқыту қазақ тілінде жүргізілетін жалпы білім беретін мектептің 5-9-сыныптарына
арналған оқулығы.
• Интернет материалдары.Википедия.
*********
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ҚЫСҚА МЕРЗІМДІ ЖОСПАР
САБАҚ: 1-бөлім:
Денсаулық – зор байлық
Дәуірмендер - денсаулық кепілі

Мектеп: КММ «№ 82ЖББМ»

Күні: 14.01.2020

Мұғалімнің аты-жөні:
Дюсекова Маржан Жумахановна

СЫНЫП: 5 (Т2)
Осы сабақ арқылы
жүзеге асатын оқу
мақсаттары:

Қатысқандар: 14
Қатыспағандар: 0
Қазақша сәлемдесу мәнері мен ұлттық этикет формаларын пайдалану( А2);
оқушылар орындай алады: жазба, ауызша жұмыстарда орынды қолданады, үстеу,
мекен үстеу,мезгіл үстеу. (ТБ 1.4)

Ойлау
дағдыларының
деңгейі:
Сабақ мақсаттары:

Білу, түсіну, жинақтау
Барлық оқушылар орындай алады: Т6. Тыңдалым материалдары бойынша жауап
беру.
Оқушылардың көпшілігі орындай алады: жаңа сөздерді атайды, сұрақтарға
жауап береді, диалог құрайды.

Тілдік мақсат:

Алдыңғы оқу:
Жоспарланған уақыт

Кейбір оқушылар орындай алады: мәтінге сүйеніп ақпараттың дұрыстығын
анықтайды, түсіндіреді. Диалог құрауда қазақша амандасу мәнерін, ұлттық
этикет формаларын қажеттілігіне қарай орынды қолданады.
Оқушылар орындай алады: үстеу, мекен үстеу,мезгіл үстеу жазба,ауызша
жұмыстарда орынды қолданады,үстеуді тауып, сөйлем құрайды.
Пәнге қатысты сөздік қор мен терминдер: Шырын, дәрумен, тазалық сақтау,
күн тәртібі, пайдалы, шынығу, таңдап жеу, естен шығарма, қорғаныс
Диалог құруға / шығарма жазуға арналған пайдалы тіркестер: Оқушының
төменгі жетістігі (ОТЖ): дәрумендер туралы ақпарат береді.
Оқушының орташа жетістігі (ООЖ): дәрумендерге қатысты жаңа сөздерді Сөйлесім
барысында қазақ тілінде тиімді қолдана алады, қазақша дәрумендерге қатысты жаңа
сөздерді қатыстырып диалог құрау
Дәрігерге көмектесу
Жоспар
Жоспарланған жаттығу түрлері
1-ә. «Шаттық шеңбері» әдісі арқылы оқушылар бір - бірлеріне сәттілік
тілейді. Мейірімді жүрекпен Ақпейілді тілекпен
Амандасып алайық Бір жадырап қалайық !
Топқа бөлу 1-ден 3-ке дейін санау , 3 топқа бөлу
2-ә. «Миға шабуыл» стратегиясы
«Көңілді күн» сергіту сәтінен бастау. Оқушылармен жаттығу жасау.
Жаттығудың адам ағзасына пайдасы қандай? т.с.с сұрақтар қою.

Басы
(5 минут)

Мағынаны тану кезеңі.
Жазылым алды тапсырма Оқушылардың жаңа сабаққа деген қызығушылығын
ояту мақсатында «Ой шақыру» әдісін пайдаланып, интерактивті тақтадан емхана
бейнеленген слайдтарды көрсетеді. Сипаттап берулерін сұрайды. «Емхана»
сөзіне ассоциаграмма құрғызады
Оқушылардың назарына «іMektep. Денсаулық» бейнебаяны (00:15-02:21 минут
аралығы) ұсынылмас бұрын, бейнебаянда кездесетін сөздер мен сөз тіркестерінің
мағынасын ашу керек.
Сөздікпен жұмыс. А) Мұғалім интерактивті тақтадан тақырыпқа қатысты жаңа
сөздермен таныстырады, аудармасын айтады. Оларды оқиды, оқушыларға
қайталатады.
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Ортасы
15 минут

Мәтіналды жұмыс.
А) Айтылым. Дұрыс айтуға, жаңа ақпаратты қабылдауға машықтандыру үшін 1тапсырманы орындатады.
Ә) Тілдесім. Сұхбат құру мәдениетін қалыптастыру үшін 2-тапсырманы
орындатады.
3. Тілдік бағдар. Екпінді меңгертеді.
4. 4. Мәтінмен жұмыс. А) Тыңдалым. Оқылым. Мәтінді мә- нерлеп, дұрыс оқуға
машықтандыру үшін 3-тапсырманы орындатады.
5. Ә) Жазылым. Айтылым. Дұрыс, сауатты жазуға машық- тандыру үшін 4, 8тапсырманы орындатады.
Б) Айтылым. Дұрыс айтуға, жаңа ақпаратты қабылдауға машықтандыру үшін 5тапсырманы орындатады.
Ә) Тілдесім. Сұхбат құру мәдениетін қалыптастыру үшін 7-тапсырманы
орындатады.
5. Сергіту сәті. «Дәрігердің қабылдауында» тақырыбында постер жасауларын
сұрайды.
6. Мәтінсоңы жұмыс. А) Оқылым. Айтылым. Оқулықтағы 9-тапсырманы
орындатады.
Ә)Жазылым. Дұрыс, сауатты жазуға машықтандыру үшін 10-тапсырманы
орындатады. Қалыптастырушы бағалау: бірін-бірі бағалайды.
Оқушылар сөз тіркестерін тауып, сәйкестендіреді.
Сөздер
Сөздер
Сәйкестендіру
жауабы
А
Тазалық 1
күшейту
В
Иммуни 2
айналысу
тетті
С
Дене
3
сақтау
шынықт
ырумен
D
Дұрыс
4
тамақтану
Дұрыс жауап: А3, В1, С2, D4.
Тыңдалым. Оқылым. Жаңа сөздерді тыңдайды, қайталайды.
Айтылым. Дұрыс айтылуымен ауызша жаттығу жүргізеді. Сұрақтарға жауап береді.
Тілдесім. Диалог құрады. Екпінді меңгереді. Тыңдалым. Оқылым. Тыңдайды,
мәтінді дұрыс оқуға машықтанады.
Жазылым. Айтылым. Көп нүктенің орнына тиісті сөздерді жазады, сөз екпінін
қойып оқиды, мәтінді екінші жақтан баяндайды, сөйлем құрайды, дауысты
дыбыстардың астын сызады.
Айтылым, cұрақтарға жауап береді.
Тілдесім. Диалог құрады.
Топтық жұмыс. Постер жасайды.
Оқылым. Айтылым. Әр қатардағы артық сөздің себебін түсіндіреді, қатаң
дауыссыз дыбыстарды атайды.
Жазылым. Сөйлемді толықтырып жазады.
Жұптық жұмыс. «Ойлан, жұптас, бөліс». Бейнебаян бойынша сұрақтарға
жауап береді:
• Иммунитет дегеніміз не?
• Иммунитетті күшейту үшін не істеу керек?
• Тазалық сақтаудың маңыздылығы қандай?
• Қандай тағамдарды таңдап жеу керек?
Қалыптастырушы бағалау: оқушылар мәтінді оқиды, жаңа сөздерді табады,
өзін-өзі бағалайды
Кері байланыс «Гүлдер және жапырақтар »
Әдісі. арқылы оқушылардың сабақтағы алған ақпараттары мен көңіл-күйін,
ұсынысын білу. Қызыл гүл-сабақ өте қызықты. Сары гүл – егер.......онда тіпті
қызықты болар еді.
Ж.Жеке жұмыс. Жазылым тапсырмасы. Оқушылар бейнебаян негізінде
«Денсаулық - зор байлық» тақырыбында жаңа сөз тіркестерін (иммунитетті
күшейту, тазалық сақтау, дене шынықтырумен айналысу, дұрыс тамақтану)
пайдалана отырып, 70 сөзден тұратын эссе жазады.
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Бағалау критерийлері:
ОМ
Ж2 Эссе жазу.

Дескриптор
Эссе құрылымын сақтай отырып, адамды,
табиғатты, белгілі бір оқиғаны сипаттап жазады.

Айтылым. Оқулықтағы 11-тапсырманы орындатады.
«Кім көп сөз біледі?» ойынын ұйымдастырады.
Айтылым. Ойынның шартын орындайды.
Оқулықтағы 12-тапсырманы орындатады.
апырақтар- өйткені,менің күткенім болмады.
Кері байланыс: Бүгінгі сабақта не білдіңіздер?
– - Есіңізде не қалды?
- Сабақ ұнады ма?
Рефлексия

Соңы (5 минут)
Қосымша ақпарат
Саралау – оқушыға мейлінше
қолдау көрсетуді қалай
жоспарлайсыз? Қабілетті
оқушыға тапсырманы қалай
бересіз, түрлендіресіз?
Оқушылар топпен,жұппен, жеке
жұмыс жасайды.

Бағалау – оқушы білімін
тексеруді қалай
жоспарлайсыз?

Пәнаралық байланыс –Денсаулық
және қауіпсіздік, АКТ-мен
байланыс. Құндылықтармен
байланыс (тәрбие элементі).

Оқушылардың білімін
Әр сабақта пәнаралық байланыс
тексеру үшін олардың жас
болады. Оқушылар АКТ-ны
ерекшелігін ескеріп, жұмыс
қолданып, пәнге деген
беремін.
қызығушылықтарын арттырамын
Қалыптастырушы бағалау
Рефлексия
Өз сабағыңызды талдау үшін осы бос
Сабақтың мақсаты мен оқу міндеттері орындалды ма?
орынды пайдаланыңыз. Сол жақта
Бүгін оқушылар не үйренді? Сабақ қалай өтті, қандай деңгейде берілген сұрақтарға жауап беріңіз.
өтті? Жоспарланған саралау жақсы іске асты ма? (тапсырмалар
Сабақтың мақсаттары мен міндеттері оқу
сәйкес болды ма? Уақытты қалай пайдаландым?
мақсатына сай.
Жоспарыма қандай өзгеріс енгіздім және неге?
Қорытынды бағалау
Ең жақсы өткен екі нәрсе (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 барлық сынып немесе жекелеген оқушылар жөнінде келесі сабағыма қажет болуы
мүмкін қандай ақпарат білдім?
1:
2:
********
Ұзақ мерзімді тараудың жоспары:
Мектеп: № 50 Абай атындағы орта мектеп
3 –бөлім. Отбасылық дәстүр мен мерекелер Мұғалімнің аты- жөні: Оспанова Нұргүл
Қатысқандар:
Қатыспағандар:
Сабақтың тақырыбы:
Отбасылық мерекелердің тәрбиелік мәні
Осы сабақта қол
5.О5. Мәтін бойынша сұрақтар құрастыра білу. Мәтін мазмұнын түсінуге,нақты
жеткізілетін оқу
ақпараттарды анықтауға бағытталған сұрақтар құрастыру.
мақсаттары(Оқу
5.ӘТН1. Орфографиялық норма.Қазақ тілінің дыбыстар жүйесін, үндестік заңын,
бағдарламасына сәйкес)
емлелік ерекшеліктерін ескере отырып, орфографиялық нормаға сай жазу.
Сабақтың мақсаты
Әртүрлі жанрдағы мәтіндерді талдау арқылы ақпаратқа сай сұрақтар құрастыру ,
орфографиялық нормаларды сақтау.
Бағалау критерийі

Әртүрлі жанрдағы мәтіндерді талдай алады

Мәтін мазмұнын түсінеді,ақпаратты анықтап, сұрақтар құрастыра алады

Орфографиялық нормаға сай жаза алады
Құндылықтарға баулу
«Мәңгілік ел» идеясы барысында отбасындағы өзара сыйластыққа, ондағы
құндылықтарға құрметпен қарауға, ынтымақтастықты сезінуге баулу.
Пәнаралық байланыс
Музыка, өзі - өзі тану, әдебиет
Алдыңғы білім
Мереке туралы мағлұмат біледі.Отбасылық ғұрыптар жайлы өз пікірлерін
айтады.
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Сабақтың барысы
Сабақтың
Сабақтағы жоспарланған жаттығу түрлері
жоспарланған
кезеңдері
Сабақтың басы С. «Сәлемдесу» ширату жаттығуы. Оқушылар шеңбер бойымен тұрып,
3-минут
көршісінің аттас саусақтарына кезек – кезек тигізіп тілек айтады. Бас
бармақтан бастайды:
-Мен саған тілеймін (Бас бармағын тигізеді)
-Бақыт(Сұқ саусағын тигізеді)
-Денсаулық (Ортаңғы)
-Барлығында(Атаусыз саусақ)
-Барлық жерде(Шынашақ)
-Сәлеметсің бе! (Алақанын бір – біріне тигізеді)
Ой шақыру мақсатында «Сиқырлы сандық» әдісі арқылы тірек сөздер
2- минут
беремін. Тірек сөздер: Шілдехана, беташар, тұсаукесер, сүндет той.
Сол тірек сөздер арқылы оқушылар өз ойларын қорытып айтады.
Осыдан кейін оқушыларды отбасында тойланатын мерекелерге «Шақыру
қағазы» әдісі арқылы шақырамын да 4 топқа біріктіремін.
1- топ шілдехана барады
2-топ беташарға барады
3-топ тұсаукесерге барады
4- топ сүндет тойға барады
- Ал енді балалар қағаздағы сөздің мағынасына назар аударайықшы. Балалар
өз ойларын айтып шығады.Бүгінгі сабақтың тақырыбы мен мақсатын айтамын.
Сабақтың
Мағынаны тану кезеңі
ортасы
С.Оқылым алды кезеңі.
«Суретті әңгімеле» әдісі.
5 - минут
Сурет беріледі,сол суреттегі бейнеленген бейнені оқушылар суреттеп айтады.
Дескриптор: Сурет бойынша ой қорыта алады.
ҚБ: Құнды пікірді мадақтау
Ж.Оқылым тапсырмасы
7 - тапсырма
«Әдеби үйірме» әдісі.
Оқушыларға тақырыпқа сәйкес мәтін беріледі. Топтағы оқушылардын бірі
Баяндап беруші - оның міндеті өз көзқарасы тұрғысынан өз ойына сүйене
отырып, осы оқиғаның мазмұнын айтады
Зерттеуші – мәтінге байланысты басты оқиғаны жан- жақты меңгереді,
сипаттайды.Сонымен қатар жаңа сөздерді түсінеді
Сұрақтар құрастырушы – мәтіннің жалпы мазмұны бойынша сұрақ қоюдың
15 - минут
өлшемдерін сақтай отырып,сұрақтар құрастырады.
Сілтемелер табушы – әңгіменің руханилығын ашатын немесе құптайтын кезкелген сілтемелерді, афоризмдер, мақал – мәтелдерді табу.
Бейнелеуші – суреттеуші – мәтіндегі оқиғаға ауызша суреттеу
Дәнекерлеуші - негізгі идеяны бүгінгі өмірмен байланыстыру.
Дескриптор:
- Мәтін мазмұнын түсініп оқиды
- Мәтін бойынша сұрақтар құрастырады
- өмірмен байланыстыра алады
ҚБ: Бірін - бірі бағалайды
Оқылымнан кейінгі тапсырма
«Қабырғадағы жазу» әдісі бойынша әр топ өз қабырғасындағы ілулі тұрған
10-минут
мәтінді бір оқушыдан бір сөйлемнен оқып, топтағы қалған оқушыларға
жаздырады. Жазып болған соң топпен барып орфографиялық нормаға сай
қателері бар ма, жоқ па тексереді.
Дескриптор:
- Есте сақтау қабілеттері дамиды
- орфографиялық нормаға сай жазады
ҚБ: Өзін - өзі бағалайды
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Ресурстар

«Шілдехена»
«Беташар»
«Тұсаукесер»
«Сүндет той»
деген топ
аттары
жазылған
үлестірме
қағаздар

Интерактивті
тақта

оқулық

Сабақтың соңы
Рефлексия
3- минут
Үйге тапсырма
2 – минут

С. «Менің сөзім» әдісі бойынша оқушылардың сабақта алған білімін, білігін
бағалау. Сыныптан бір оқушы тұрып, сабақтан бүгінгі үйренгендерін қорытып
айтады.Айтып болған соң, басқа бір оқушының атын атайды.Сөзді сол оқушы
жалғастырып, сабаққа рефлексия жасайды.
Тойға, қуанышқа, отбасылық мерекеге байланысты
мақал – мәтелдер жазып келу
Саралау- сіз қандай тәсілмен
Бағалау – сіз оқушылардың
Денсаулық және қауіпсіздік
көбірек қолдау көрсетпексіз? Сіз материалды игеру деңгейін қалай техникасын сақтау.
басқаларға қарағанда қабілетті
тексеруді жоспарлап отырсыз?
Пәнаралық байланыс
оқушыларға қандай тапсырма
бересіз?
Сабақ бойынша рефлексия
*********
Ұзақ мерзімді жоспардың тарауы:
бөлім: Көшпенділер мәдениеті

Мектеп: №228 Ш.Бәкіров атындағы орта мектеп

Күні:
Сынып: 7

Мұғалімнің аты-жөні:
Елшібаева Маржан Нурболатқызы

Қатысқандар:

Қатыспағандар: 0

Сабақтыңтақырыбы

Ер қанаты– ат

Осы сабақта
қолжеткізілетін оқу
мақсаттары (оқу
бағдарламасына сәйкес)

7Т/А6Сөйлеу мәдениетін дамыту: Коммуникативтік жағдаятқа сай көркем
бейнелеуіш, эмоционалды-экспрессивті сөздерді және мақал-мәтелдер мен
тұрақты тіркестерді еркін қолданып, диалогке қатысу, пікірталаста тез
және дұрыс шешім қабылдай білу.

Сабақтың мақсаты

Сөйлеу мәдениетіне сәйкес көркем бейнелеуіш, эмоционалдық-экспрессивті
сөздерді және мақал-мәтелдер мен тұрақты тіркестерді еркін қолдануға баулу,
диалогке қатыстыра отырып, пікірталаста тез және дұрыс шешім қабылдай білуге
үйрету.

Бағалау критерийі

Пікірталаста эмоционалдық-экспрессивті сөздерді, мақал-мәтелдерді, тұрақты
тіркестерді еркін қолдана алады.
Сөйлеу мәдениетін сақтап, пікірталаста тез және дұрыс шешім қабылдай алады.

Құндылықтарға
Баулу

«Мәңгілік ел» идеясы негізінде тарихтың, мәдениет пен тілдің біртұтастығын
қалыптастыру.

Пәнаралық байланыс

Тарих, әдебиет

Алдыңғы білім

Атты әскер. Жылқы жануары, оның пайдасы жайлы біледі

Сабақ барысы
Сабақтың
жоспарланған
кезеңдері
Сабақтың басы

2 минут

Сабақтағы жоспарланған жаттығу түрлері

Ресурстар

Ұйымдастыру кезеңі
Сәлемдесу. Үй тапсырмасын сұрау.
«Кім көп табады?» әдісі арқылы берілген сөздерден
фразеологизмдерді табады.
ҚБ. Қызығушылықты ояту.
Ширату жаттығулар.
«Қара жорға» биі
Біздің ел ертеден-ақ жылқы баққан ,
Қолға алғаш үйретіп, ноқта таққан.
Жүйріктерін ішінде таңдап мініп,
Сын сағатта ерлері жауға шапқан. (Т. Оразхан)
Қазақ үшін жылқы ең қасиетті, ең қадірлі мал. Көшпенділерді жылқы
малынсыз елестету еш мүмкін емес. Қазақ жылқы малын төрт

«Кім көп
табады?» әдісі
үй
тапсырмасын
сұрау.
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түліктің төресі дейді. Жеті қазынаның бірі - жүйрік ат - деп айта
отырып оқушыларға сұрақтар қоямын.
«Миға шабуыл» әдісі
Біз неліктен жылқы ең қасиетті мал деп айттық?
Көшпенділерді жылқы малынсыз елестету неге мүмкін емес.
Қазақ неліктен жылқыны төрт түліктің төресі деді?
Ер қанаты – ат дегенді қалай түсінесің?
Оқушыларға жылқы жайында айтып кетемін де, ой қозғау
сұрақтарын қою миға шабуыл жасау арқылы бүгінгі сабағымыздың
тақырыбын ашамыз.
Топтарға біріктіру. Оқушыларға сөздер қиындыларын беремін. Әр
қиындыларда Қарақасқа, Байшұбар, Тайбурыл, Құлагер, деген сөздер
болу керек. Оқушылар сол сөздер бойынша топтарға бөлінеді.

Қиындыларды
құрастыру
арқылы
топтың атын
шығады.
(Тұлпарларды
ң атымен)

Сабақтың ортасы
Мағынаны тану кезеңі.
Тыңдалым алды тапсырмасы.
Топпен жұмыс. «SWOT-талдау» әдісі Жылқының күшті жақтары, әлсіз жақтары, мүмкіндіктері мен қауіптері
туралы айтады.
Дескриптор: Жылқы малының түрлі қырларын біледі.
ҚБ. «Екі жұлдыз, бір тілек» әдісі арқылы бағаланады.
Тыңдалымтапсырмасы.Жылқы жануары туралы бейне көрініс көрсетемін.
С. Пікірталас. «Неге?..Неге?...Неге?» әдісі «Жүйрік аттың тағдыры – қаһарман батырдың тағдыры және
халықтың тағдыры». Неге?
(Батырлар жыры үзінділерінен фразеологизмдер, мақал-мәтелдер, көркемдегіш тәсілдерді пайдалана отырып
пікірталасқа түседі.)
Дескриптор: Оқушыларға өз көзқарасын білдіреді. Өз ойын жеткізу дағдыларын дамытуға ықпал етеді.
ҚБ. Құнды пікірлер мадақталады.
Сергіту сәті. «Ғажайып қоржын» ойыны.
Қоржынға түрлі заттар салып (мысалы; қамшы, жүген, үзенгі,т.б) заттарды әр топтан 1оқушы алып сипаттайды.
Тыңдалымнан кейінгі тапсырма.
Өз топтарының атауы болып тұрған тұлпар мен оның иесі туралы шағын эссе жазу. (90-100 сөз)
(Топтар өз эсселерін топта талқылайды және жеңімпазды сынып алдында оқимыз.)
Дескриптор: Тақырыпты ашады-1балл
Тұрақты тіркестерді, мақал-мәтелдерді орынды қолданады-2балл
Емле заңдылықтарын сақтайды-1балл
ҚБ. Критерий бойынша бағаланды.
Бейне көрініс көріп,топтық жұмыс «SWOT-талдау» әдісі арқылы жүргізіледі.
YouTube Бейне көрініс Интербелсенді тақтадан Сергіту сәті.
«Ғажайып қоржын» әдісі Эссе жазу арқылы өз көзқарастарын білдіріп, оқыған ақпараттары бойынша ой
қорытады.
Сабақтың соңы Кері байланыс. Рефлексия
«Табыс сатысы» әдісінде кәдімгі сатының суреті беріледі.
1-ші баспалдағы Мен......білемін,
2-ші баспалдағы Мен ......түсінемін,
3-ші баспалдағы Мен................жасайаламын.
Үй тапсырмасы
«Сәйкестендіру» әдісі иесінен адасқан тұлпарлардың ретін көрсетіп келу.
«Табыс сатысы» әдісімен кері байланыс жасау
Интербелсенді тақтадан үй тапсырамсы көрсетіледі.
Саралау – Сіз қандай тәсілмен көбірек
қолдау көрсетпексіз? Сіз басқаларға
қарағанда қабілетті оқушыларға қандай
тапсырмалар бересіз?

Бағалау – Сіз оқушылардың
материалды игеру деңгейін қалай
тексеруді жоспарлап отырсыз?
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Денсаулық және
қауіпсіздік
техникасын сақтау
Пәнаралық байланыс

1.Топтық, жұптық жұмыстар арқылы
оқушыларға өзара қолдау, көмек көрсету
арқылы жүзеге асады.
2.Барлық оқушыларға мәтін, бейне көрініс
бойынша тапсырмалар беріледі.
3.Ер қанаты – ат, жеті қазынанның бірі,
жылқының жақсы қырларынан және пайдасы
туралы ақпараттар біліп танысады.

Топқа бөлу, тұлпарлар аты жазылған
Тарих, әдебиет пәндері.
қиындыларды құрастыру арқылы топтың Оқуды жақсарту үшін
атын шығару. Интербелсенді тақтадан
АКТ қолданылады,
берілген дұрыс жауаптарымен өзін – өзі сұрақтар көрсету үшін
бағалау.
интербелсенді тақта
«Екі жұлдыз, бір тілек» әдісі арқылы
қолданамын.
бағалау.
Құнды пікірлермен мадақтау.
Өзара бағалау.
Кері байланыс («Табыс сатысы» әдісі)
Сабақ бойынша рефлексия
Бұл тарауды сабақ туралы
Сабақ мақсаттары немесе оқу мақсаттары шынайы, қолжетімді болды ма?
рефлексия жасау үшін
Барлық оқушылар оқу мақсатына қол жеткізді ме? Егер оқушылар оқу
пайдаланыңыз. Сол бағандағы
мақсатына жетпеген болса, неліктен деп ойлайсыз? Сабақта саралау дұрыс өзіңіз маңызды деп санайтын
жүргізілді ме? Сабақ кезеңдерінде уақытты тиімді пайдаландыңыз ба? Сабақ сұрақтарға жауап беріңіз.
жоспарынан ауытқулар болды ма және неліктен?

ЖАҢАРТЫЛҒАН БІЛІМ МАЗМҰНЫ БОЙЫНША ИНФОРМАТИКА
ПӘНІНДЕ ҮШ ТІЛІДІЛІКТІ ҚОЛДАНУДЫҢ МАҢЫЗЫ
Қарағанды облысы, Нұра ауданы, Егінді ауылы, А.Асылбеков атындағы ЖОББ
мектебінің математика және информатика пәні мұғалімі,
Үштілдік CEPT сертификатының С1 деңгейінің маманы Абаева Кулшат Мырзабековна
Көптілді оқыту – жас ұрпақтың білім кеңістігінде еркін самғауына жол ашатын, әлемдік ғылым құпияларына
үңіліп, өз қабілетін танытуына мүмкіншілік беретін бүгінгі күнгі ең басты қажеттілік. Көп тіл білетін тұлғаны
қалыптастыру үшін оқу үрдісін ұйымдастырғанда оқытудың мазмұны, принциптері ерекше іріктелгенде,
жоспарлау, оқытудың сәйкестігі көзделген арнайы технология жасалып, осы оқытудың нәтижесі назарда
ұсталғанда көп тіл білетін тұлғаның қалыптасуы мүмкін.
Үш тілде оқыту – заман талабы. Негізгі мақсаты: бірнеше тілді меңгерген, әлеуметтік және кәсіптік анықтауға
қабілетті мәдениетті тұлғаны дамыту және қалыптастыру. Үштілдік туралы Қазақстан Республикасының
Мәңгілік Елбасы Н.Ә.Назарбаев білім және ғылым саласы қызметкерлерінің III съезінде сөйлеген сөзінде:
«Ағылшын тілінің қажеттілігі әлемге тән қажеттілік, бүгінгі күн талабы. Ал орыс тілін жақсы білу – біздің
байлығымыз» десе, 2007 жылғы «Жаңа әлемдегі жаңа Қазақстан» атты Жолдауында: «Қазақстан бүкіл әлемде
халқы үш тілді пайдаланатын жоғары білімді ел ретінде танылуға тиіс. Бұлар: қазақ тілі-мемлекеттік тіл, орыс
тілі-ұлтаралық қатынас тілі және ағылшын тілі-жаһандық экономикаға ойдағыдай кірігу тілі» деген болатын.
Қоғамның бүгінгі әлеуметтік тапсырысы жаңартылған білім мазмұны бойынша барлық пәндердің ғылыми
дайындығын әлдеқайда жоғары деңгейін қамтамасыз ету; сонымен қатар білім беруде осы бағытта пәндерді
ағылшын тілінде оқытуды жүзеге асыру.
«Жаңа әлемдегі жаңа Қазақстан» атты Жолдауында “Тілдердің үштұғырлығы” мәдени жобасын жүзеге
асыруды ұсына отырып, қазақ елін әлемдегі үш тілді қатар тұтынатын білімді де білікті ел ретінде танытуымыз
қажет екенін және мемлекеттік тіл – қазақ тілі, ұлтаралық қарым-қатынас тілі – орыс тілі мен жаһандық
экономикаға табысты кірігу тілі – ағылшын тілі болуы тиіс екенін ерекше атап көрсеткен.
Қазіргі таңда келешек ұрпақты интеллектуалды тұлға етіп дамыту, көптілді меңгерту – білім беру жүйесінің
өзекті мәселесі. Жолдаудағы тілдерді дамыту аясында үштілділік - әр азаматтың табыстылығының міндетті
шарты және 2020 жылға қарай ағылшын тілін білетін тұрғындар санының кемінде 20 пайызды құрау керектігі
туралы ұстанымды жүзеге асыру шарт.
Айта кетелік, үш тұғырлы тіл жай ғана әдемі тұжырымдама немесе тілдік саясаттың жаңа формасы ретінде
пайда болған жоқ, ол – өмірлік қажеттіліктен туындаған игілікті идея. Өйткені, қазіргі кезде күллі әлемге есігін
айқара ашып, “ақылды” экономиканы енгізіп жатқан елдер қарыштап дамуда. Ал бұл бағыттағы толайым
табыстарға, ілім-білімге алып барар жол – ғаламшардағы үстемдік құрған тілдерді үйрену. Қай заманда болсын,
бірнеше тілді меңгерген мемлекеттер мен халықтар өзінің коммуникациялық және интеграциялық қабілетін
кеңейтіп отырған. Бүгінгі таңда Орталық Азияның көшбасшы мемлекетіне айналған Қазақстан үшін үш
тұғырлы тіл – елдің бәсекеге қабілеттілікке ұмтылудағы бірінші баспалдағы.
Қазіргі кезде информатика пәнінің ұстаздары ағылшын тілін оқытудың әртүрлі деңгейлеріне сәйкес оқытудың
жаңа технологияларын, ақпараттық және компьютерлік жүйелер арқылы ізденіс жұмыстарын жандандыра
түсудің мүмкіндіктерін жасауда. Шетел тілін оқытуда информатика пәнінде лингафондық құрал-жабдықтар,
аудио, видео кешені – ауызша және жазбаша аударудағы білімін жетілдіру, сөздік қорын қосымша жаңа
сөздермен байыту, толықтыру, ой-өрісін дамыту мақсатында қолданылады.
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Сондай-ақ информатика пәнің оқыту процесінде мультимедия бағдарламасының көмегімен, ғаламтордан
алынған әлемдік жағдайлар, педагогикалық технологиялардың түрлі әдіс- тәсілдері, коммуникативтік бағыттағы
оқыту элементтері кең қолданысқа берілген. Мектепте информатика пәнін оқытудың негізгі міндеті –
ақпараттарды түрлендіру, тасымалдау және пайдалану процестерін меңгеру, компьютерлік технологияларды
тиімді пайдалану тәсілдерін игеріп, қазіргі әлемнің информациялық бейнесін жасауға өз үлестерін қосатын
деңгейге жету үшін мектепте информатика пәнін түрлендіріп қызықты оқу тәсілдерін үш тілде қолдану қажет.
Информатиканы ағылшын тілінде оқытудың ана тілінде оқытудан ерекшелігі информатика терминдерін
ағылшын тілінде енгізу, әртүрлі пәндегі бір ғана терминдердің ағылшын тіліндегі мағынасы түрліше
болатынына оқушылардың назарын аудару. Сонымен бірге мультимедиялық кабинеттерде қолданылатын
құралдардың , қондырғылар мен материалдардың атауларын оқушылар ағылшын тілінде білу, информатикалық
есептердің шығарылуын ағылшын тілінде түсіндіре білу, сабақты бекіту кезеңінде сұрақтарға ағылшын тілінде
жауап беру, алынған нәтижені түсіндіру, сәйкес қорытынды жасау қажет.
Информатика пәнінде ағылшын тілінің кіріктірілуі білім беру мазмұнының икемді болуының және
түрленуінің бір жолы болып табылады. Кіріктірілген оқытуды ұйымдастыруда оқушылардың жас
ерекшеліктерін еске ала отырып, оларды тұлға ретінде дамытуға және олардың шығармашылық ойлауын
қалыптастыруға тірек болатын түрлі білімнің тоғысуы арқылы әлемнің сан түрлі болмысын таныту мүмкіндігі
пайда болады. Информатика пәнінде ағылшын тілін кіріктіру үдерісін ұйымдастырудың басты формасы –
кіріктірілген сабақ. Психологиялық-педагогикалық тұрғыдан алғанда, кіріктірілген сабақ шәкірттердің
танымдық әрекетін белсендіруге ықпал етеді, ынталандырады, оқу пәнін жемісті меңгеруінің шарты болып
табылады және оқушылардың құзыреттілігін қалыптастырады.
Кіріктірілген сабақты өткізуде, барлық сабақты өткізу сияқты, оқыту әдістемесі маңызды орын алады. Бүгінгі
күні CLIL пәндік-тілдік кіріктірілген оқыту білім беру әдістемесінің ең жемістісі болып саналады. Бұл әдіс екі
пәнді, оның бірі шет тілін, кіріктіре оқытуға мүмкіндік береді. Ерекше, осы пәнге тән терминдерді, белгілі бір
тілдік құрылымдарды, оқып-біледі, пәндік терминология арқылы оқушының сөздік қоры да байып, дамиды.
Пәнді үш тілде оқыту барысында ойлаудың жаңа деңгейі яғни кең арналы, кіріктірілген ойлау қалыптасады.
Мұндай ойлауда бір пән арқылы ғана қалыптасатын ойлаудың тар шеңберінен тысқары шығатын, пәнаралық
байланыс аясын кеңейтетін, оқу материалдарын қайталаудан сақтайтын деңгей пайда болады. Соның
барысында оқушылардыңинформатика пәнінен ойлау әрекеті белсендіріліп, алатын ақпараттың аясы кеңи
түседі, сөйтіп, оқушының оқып, білім алсам деген мотивациясы тереңдей түседі.
Ағылшын тілі – XXI ғасырдың тілі. Бұл тіл қазақты дүниеге танытатын, әлемдік деңгейге шығаратын тіл.
Еліміздің шет елдермен қарым-қатынасымыз күшейіп отырған қазіргі заманда оқушылардың шет тіліне
қызығуын, білімге құштарлығын ояту, танымдық белсенділігін арттыру басты міндет. Демек,
оқушыларымыздың ағылшын тілін білуі – уақыт талабы.
Қазақстан Республикасының мемлекетаралық тілі – ағылшын тілін жаңа технологиялар арқылы оқыту ісі
күннен-күнге өзекті болып келеді. Тілді ақпараттық-коммуникативтік технология арқылы оқыту – тіл
үйренушінің өз бетімен тіл үйрену қабілеттерін жетілдіруіне игі ықпал ететін тиімді жүйе болып табылады.
Сонымен, үш тілде оқытуда ең алдымен кәсіби деңгейі жоғары, интеллектуалдық, шығармашылық әлеуеті
мол, жаңа технологияларды жетік меңгерген, жаңа заман талабына сай бәсекеге қабілетті бола алатын
тәжірибелі ұстаз қажет. Осындай педагогтардың білім беру нәтижесінде оның жұмыс барысына тәжірибелік
мақсат қойылады, оған білім алушы жеке тұлғаның сөздік қорларын байыту, сауатты жазуға үйрету,
сөйлесуге, көргендерін, естігендерін әңгімелеп беруге үйрету қажет.
Қорыта айтқанда, информатика пәнінде жаңа технологиялардың көмегімен жеке тұлғаны үш тілде
меңгертуге, сондай-ақ білімін жетілдіру мен оқу сапасын арттыруға болады. Қай халықтың, қай ұлттың
болсын толығып өсуіне, рухани әрі мәдени дамуына басты ықпал жасайтын тірегі де, түп қазығы да – ол
білім ордасы. Ал, ол білім ордасының білім деңгейін көтеру және онда жаңа ақпараттық технологияларды
пайдалану арқылы оқу-тәрбие үрдісін тиісті деңгейге көтеру, педагогикалық ұжымның жүйелі
жұмыстарының нәтижесінде ғана жүзеге аспақ.
*********
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Маңғыстау облысы, Жаңаөзен қаласы «Теңге бөбекжай-бақшасы»
Тәрбиеші Джайбергенова Шолпан
Тақырыбы: Жасыл шырша жанында
Мақсаты: Балаларға мерекелік көңіл күй сыйлау; шыршаның қалай әдемі де сәнді безендірілгеніне,
балалардың Аяз атаның, Ақша қардың, Қоянның киімдеріне назар аударту; Көңілді ойындар ойнату, достық
қарым - қатынас ояту, бірлескен ойындар ойнату.
Қатысушылар: Аяз ата, Ақша қар, Қоян, Клоун, балалар ата - аналар.
Музыка ойнап тұрады. Зал іші мереке сай безендірілген, ортада әсем безендірілген шырша тұр.
Жүргізуші: Құрметті ата-аналар, қонақтар, әріптестер. Сіздерді Жаңа жыл мерекесімен құттықтаймыз.
Жаңа жыл баршамызға құт береке, бақыт, байлық, молшылық алып келсін.
Қуанатын шақ болсын,
Дастарханға ақ толсын,
Бізге келген Жаңа жыл.
Құт-береке, бақ болсын!-деп отырып, ортаға №8 «Аққу» ересек тобының Бүлдіршіндерін, қол соғып қарсы
алайық. (Мұзыка әуенімен балалар бір қатармен залға кіреді)
Жүргізуші: Армысыздар, аяулы ұстаздар, ата - аналар!
Сәлеметсіздер ме, балалар. Сендер бүгін, сәнді киініп, әдемі болып кетіпсіндер.
Ал, бүгін балалар, қандай мереке?
Балалар: Жаңа жыл!
Жүргізуші: Балалар, міне бүгін көптен күткен Жаңа жыл мерекесіде келіп жетті. Қараңдаршы балалар, ортада
әдемі ойыншықтарымен безендірілген, жасыл шырша тұр. Келіңдер, сән құрап қол ұстасып ән салайық.
Ән: «Шыршаға бардық»
Жүргізуші: Балалар, ортамыздағы әсем не?
Балалар: Шырша!
Бәрі: Қуант бізді таңырқат, Шамдарыңды жарқырат! (3 рет)
Жүргізуші: Шыршамыз қандай әдемі! Ойыншықтары неткен көп!
Ал, кім бізге шыршаға арналған тақпақтарын айтып береді екен?
Ақсұңқар:Әдемілеп біз ілген,
Саян: Ән саламыз би билеп
Ойыншықтар тізілген
Жырдан шашу төгілді
Қандай жақсы шыршамыз
Бүгін біздің Жаңа жыл
Ән шырқайық баршамыз
Қандай қызық көңілді
Жасмина: Жаңа жыл, жаңа жыл
Жасұлан: Кең пейілді, мол мейірлі
Жаңа жылда жаңа жыр
Сағынышпен табысқан
Жасыл шырша жанында
О, алақай аяз ата
Билеп барлық бала жүр
Келе жатыр алыстан.
Жүргізуші: Балалар, біздің әдемі шыршамыз бар, ата-аналарымыз, көрермендеріміз де бар екен, енді, біздің
жаңа жылдық мерекемізге кім жетпейді?
Балалар: Аяз ата, Ақша қар.
Жүргізуші: кәне, онда Аяз атаны шақырайық. Бар дауыспен айқайлайық.
Балалар: Аяз ата, Аяз ата (деп 2 рет айтқанда, есік ашылады да, қоян кіріп келеді.)
Қоян: Амансыңдарма балалар !Иә бұл мен Қоян Мені ораудан алып шыққандарың қандай жақсы болды. Ол
жерде тар ,әрі қап-қараңғы .Ал мұнда сондай тамаша екен !Мен сендермен жаңа жылды қарсы алайыншы
Сендермен бірге қызықты ойындар ойнайыншы.
Жүргізуші: Ал, сен неге амандаспайсын? Әдепті адам алдымен амандасып алады дегенді білмейсің бе?
Қоян: Білсем бұйырмасын!
Жүргізуші: Мұны тіпті мына бүлдіршіндеріміз біледі. Ал, саған тіпті ұят. Саған ешкім үйреткен жоқ па?
Қоян: Жоқ.
Жүргізуші: Сен өзі қайдан шықтың? Біз Аяз атаны шақырып едік қой?
Қоян: Ал, мені мерекеге неге шақырмайсындар? Аяз ата сендерге бәрібір келмейді, өйткені мен ормандағы жол
көрсететін белгіні алып тастадым, енді ол жол таба алмайды,
ха - ха - ха (деп секіреді)
Жүргізуші: неге олай еттің? Аяз ата, Ақша қарсыз қандай жаңа жыл келмек?
Қоян: Ә, бәлем, солай ма екен! (осы кезде боранның гуілдеген дыбысы естіледі. Қоян тоңа бастайды да,
біреулердің киімдерінің астына кіріп, ата - аналарға тығылып, соңында шыршаның астына тығыла бастайды )
Алыстан Аяз атаның дауысы естіледі.
Жүргізуші: Аяз ата, Ақша қар келе жатыр ғой деймін Аяз ата мен Ақша қарды шақырайық, қол соғайық, болған
қиындықтарды ұмытайық!
Балалар: Аяз ата, Ақша қар!
Осы кезде залға Аяз ата мен Ақша қар, аю, түлкі.
Ескі жыл. Жаңа жыл кіреді
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Аяз ата: Сәлеметсіңдер ме, балалар
Армысыңдар,қарақтарым,
Армысыңдар, құлындарым!
Жаңа жылды алып келдім,
Ақ шырақты жағып келдім!
Сендерге мына балаларым,
Тәтті сыйлық алып келдім!
Мен сендерді сағына жетіп келдім. Шын тілеген ниеттеріңнің арқасында Ақша қар екеуіміз сонау
солтүстүтіктен бұғымызға шанамызды жеге салып келіп тұрмыз.
Ақша қар: Аяз ата, дұрыс айтасыз! Иә, достар. Біз келгенше көптеген жерлерде болдық. Әлемнің әр жерінде
той-думан болып жатыр.
Ескі жыл: (доңыз) Мен ескі жылмын сіздерге молшылық, бақыт әкелдім. Мына келер жылға айтар тілегім.
Қуанышты ортамыз, сазға ұласқан
Тілегім болсын мәңгі ашық аспан 2020 жыл қадам басқан
Гүлденіп көркейе бер Қазақстаным.
Келесі жыл бастауын «Тышқанға» берем
Жаңа жыл: Сәлеметсіздер ме, кешіккен жоқпын ба, мен сондай асықтым, сондай жүгірдім, кешігем деп қатты
қорықтым, Мен жаңа жыл сендерге үлкен табыс, денсаулық ала келдім.
Ескі жыл: Мен тағы бір қонақпын
Он екі жылда оралар
Үлкендерге ақ ниет
Сіздерге де ақниет
Сіздерге де мың рахмет. Қош болыңдар деп шығып кетеді.
Барлығы: Қош бол, Ескі жыл, қош бол.
Ақша қар: Қош келдің жаңа жыл.
Аяз ата: Ал айналайын жаңа жыл, келген қадамыңа нұр бітсін. Мынау менің ұлдарыммен қыздарым, мынау
халқым саған аманат. Он екі ай бойы бағып қағу сенің мойныңда. Жақсы жыл бол, жаңа жыл.
Жүргізіуші: Аяз ата, Ақша қар сіз ұзақ жолдан шаршап кеген боларсыңыз, отырып дем алыңыз, біздің
балалардың өнерін тамашалаңыз.
Жүргізіуші: Жүзімізден күлкі ойнап,
Басында әсем жұлдыз
Қанаттанды жанымыз
Көз тоймайды қараса.
Жаңа жылды біз тойлап
Шаттанамыз бәріміз,-деп отырып кезект тақпақтарға Еркін: Дала нұр, қала нұр
берейік.
Құтты болсын Жаңа жыл
Ділназ: Тамаша, тамаша
Жасыл шырша жанында
Шыршамыз тұр жараса
Билеп барлық бала жүр
Шыршаның артында сылдырмақтарын сылдырлатып күлдірген тығылып тұрады
Жүргізуші: Жарайсындар, қандай жақсы тақпақтар!
Көңілді күлдірген біз сені көріп қойдық, қане ортаға шық.
Күлдірген жүгіріп шығады.
Күлдірген: Сәлеметсіңдерме достар! Мереке құтты болсын!
Аяз ата: Амансыңба қарағым!
Жүргізіуші: Көңілді күлдірген мереке күні қандай өнерің, тартуың бар?
Күлдірген: Балалар мен сендерге әдемі сылдырмақтар алып келдім, Бұлар биші сылдырмақтар.Сендермен би
билеиді.
Жүзімізде күлкі ойнап,
Қанаттанар жанымыз
Жаңа жылды біз тойлап,
Би билейік бәріміз –деп қане менің кішкентай бүлдіршіндерім
Келе ғойыңыздар билейікш бүлдіршіндерім.
Би:
Жүргізіуші: Аяз ата, біздің шыршамыз көңілсіз тұрған сияқты ғой. Сіз біздің шыршамыздың шамдарын жағып
беріңіз.
Аяз ата: жарайды жағайын, Қуант бізді, таңырқат шамдарыңды жарқырат! (3 рет айту керек)
қане балалар, сендер маған көмектесіңдер, қолдарыңызды шапалақтап отырыңдар, Қуант бізді таңырқат
шамдарыңды жарқырат.(қолдарын шапалақтатады) Шырша жарқырайды.
Жүргізіуші: Рахмет Аяз ата, енді осы шыршаның шамдарының жарығымен
балалардың орындауындағы«Ақша қар» әнін тыңдаңыз.
Ән: «Ақша қар»
Жүргізіуші: Кел балалар тақпақты
Тақылдатып айтайық
126

Аяз ата таң қалсын
Сыйлық алып қайтайық,-деп кезекті тағы да тақпақтарғабереіз.
Медет: Сақалы аппақ күмістей
Тістері аппақ күріштей
Нұр жайнаған ажары
Сағындым аяз атаны
Аяз ата келеді.
Ерасыл: Мол сыйлықпен келер ол
Шырқатып ән салар ем
Жылдамырақ келсе екен
Бізге силық берсекен.
Жүргізіуші: Жаңа жылды тойлайық,
Дайындалды қанша қыз,
Ұлпа қар боп ортаға
Би билейміз шаттанып,-деп отырып ортаға Ақшақар мен мың бұралған биші қыздарымызды шақырайық.
Би;
Ақшақар: Балалар мен сендермен ойын ойнағым келіп тұр Ойының аты Қар жыйнау
Жүргізіуші: Жүзімізден күлкі ойнап,
Қанаттанды жанымыз
Жаңа жылды біз тойлап
Шаттанамыз бәріміз,-деп отырып кезект тақпақтарға берейік.
Амин: Тамаша, тамаша
Шыршамыз тұр жараса
Жаңа жылда ертегі
Келе ме біздің бақшаға
Азима: Қыстың күні көңілді
Көп қызықты көреміз
Шығып алып далаға
Сырғанақты тебеміз
Ақбота: Шанамызға мінеміз
Маз мейрам боп күлеміз
Жарысамыз бәріміз
Жарасып тұр сәніміз
Жүргізіуші: Аяз ата, қарша қыз Би билейміз баршамыз, -деп отырып, Кезекті «Қоян мен көжектер» биіне
берейік. Би:
Жүргізіуші: Тамаша сый алып,
Бал іздеген бір аң жортады,
Келді аяз атамыз
Кіп кішкентай арадан,
Шаттанып қуанып
Үп үлкен боп қорқады. Балалар бұл жұмбақтың
Шырқап ән саламыз,-деп «Кішкентай шырша» әнін
жауабын
тамашалаңыз.
Табайықшы қанекей.
Ән: «Жаңа жыл»
Жүргізіуші: Өте жақсы жарайсындар балалар.
Жүргізіуші: Жаңа жылды қарсы алып
Жүзімізден күлкі ойнап
Жасаймыз той жылда біз
қанаттанды жанымыз
Жарқын жарқын ән салып
Жаңа жылды біз тойлап
Жалғасады жырға жыр-деп кезекті тағыда Тақпақтарға Шаттанамыз бәріміз,-деп отырып кезекті тақпақтарға
береміз. Бүлдіршіндерімізді шақырамыз.
берейік.
Айару: Қорықпаймыз аяздан
Мадияр: Көрдің бе Аяз атаны
Шымшысада бетімді
Аппақ екен сақалы
Аппақ қарды кешеміз
Аппақ екен мұрты да
Киіп алып етікті
Аппақ екен шапаны
Жанерке: Даламызға қаламызға
Айкөркем: Тілеймін мен бар әлемге
Жаңа жыл келіп кіреді
Дос көп болсын жанашыр
Қартыңызға, жалпыңызға
Ата-әже, әке-ана.
Жалынды сәлем береді
Құтты болсын Жаңа жыл
Жүргізіуші: Өте жақсы балалар, мен сендерге жұмбақ Айзере: Бүгін біз көңілдіміз
жасырғым, келіп
Жаңа жылды қарсалып
Балалар жұмбақтың жауабын табаласыңдарма?
Мерекеге келгендерді
олай болса балалар Мені мұқйат тыңдап отырыңдар? Құттықтаймыз ән салып
Орманда жалпақ далада
Жүргізіуші: Өте тамаша. Аяз Ата, Жаңа жыл, біздің кішкентай бүлдіршіндеріміздің ата-аналары да бізбен бірге
көңіл көтерсе екен дейміз.
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(Ата-Аналармен ойын)
Аяз ата: Балаларым, сендердің мерекелеріңе келіп қуанып, біраз демалып қалдым. Өте жақсы би билеп, ән
айтады екенсіңдер. Мен де сендерге құр қол кеген жоқпын, мен Сендерге сыйлық алып келдім, қане қабыл
алыңыздар! (Сыйлықтарды тарату) Ал енді балалар қош сау болыңдар
Мені сендер сияқты балалар күтіп отыр, соларға барып,
Өнерлерін тамашалайын. Қош сау болыңыздар балалар.
Жүргізіуші: Құрметті ата-аналар, әріптестер және қонақтар!
Жаңа жыл сіздердің отбасыңызға бақыт пен қуаныш әкелсін!
Осымен «Аққу»ересек тобының «Жасыл шырша жанында» атты Ертеңгілігімізді аяқтаймыз
Көңіл бөліп тамашалағандарыңызға рахмет.
Біз тілейміз жаңа жылдық шаттықты
Біз тілейміз жаңа жылдық бақытты деп
Құттықтау сөз кезегін балабақша Басшысының орынбасары Бопылова С.Э. береміз.
Келесі құттықтау сөз кезегін ата-аналарға береміз.
*********
Күні:
2 «Б» орыс тілді сынып

Мұғалімі: Кокбаева Шарбат Бапановна

Мектеп
Сабақтың тақырыбы
Осы сабақта қол
жеткізілетін оқу
мақсаттары

Целиноград ауданы Ақмол ауылының № 5 орта мектебі
Гүл сыйлаймын
2.1.2.1. Күнделікті өмірде қолданатын таныс сөздерден құралған қарапайым
сөйлемдердің мағынасын түсіну.
2.2.3.1.Тілдік нормаларды сақтай отырып, белгілі бір тақырыптағы әңгімеге
қатысу, және сұхбаттасының не туралы айтқанын түсіну.
2.5.1.2 Сөйлеу барысында көптік/тәуелдік /жіктік /септік жалғауларды қолдану.
Барлығы:Қарапайым сөздердің мағынасын түсінеді
Көбі:сөйлеу барысында жалғауларды дұрыс қолданады
Кейбірі: тақырыпқа қатысты сөйлем құрай алады.
Топтық тапсырмаларды орындай алады.
Сұрақтарды түсініп,жауап береді

Акт – ны қолдану.

Оқыту және оқудағы жаңа тәсілдерді қолдану

Көрнекіліктер
Ана тілі, қазақ тілі

Сабақтың мақсаттары
Жетістік критерийлері
Сабақта қолданатын
модульдер
Тілдік құзыреттілік
Сабақ барысы
Сабақтың жоспарланған
кезеңдері
Сабақтың басы
Сыйластық
атмосферасын
қалыптастыру
4 минут
«Адасқан әріптер»
стратегиясы
1мин
«Сен білесің бе?»
стратегиясы
2 мин
Жаңа сөздер
2 мин

Сабақтағы жоспарланған іс-әрекет
Оқушылармен амандасу, «Шаттық шеңберін» құру
Видео ролик көрсетілімі «Лала гүл»
-Менің қолымда не бар?/Гүлдер салынған себет
Иә.Себетте әр түрлі гүлдер бар.Балалар,сендер қандай гүлдерді білесіңдер?
/раушан,қызғалдақ, бәйшешек/
-Жақсы,менің себетімде де осы гүлдер бар . Балалар,мен сендерге бүгін гүл
сыйлағым келіп тұр. /гүлдер таратылады
-Балалар,бүгінгі сабағымыздың тақырыбын «Адасқан әріптер» стратегиясы
арқылы анықтайықшы(слайд)
(Ү,Л,Г
С,Й,Ы,А, Л, Й , Ы, М, Н)
«Гүл сыйлаймын» (слайд)
Сабақтың тақырыбын ,мақсатын хабарлау,сабаққа критерий қою.
Гүл сөзін үш тілде атайық- Гүл Цветок Flower
Ең көп жылдық раушанға 1000 жыл .
Ол Германияда өсіп тұр.
Бәйшешек – 10 градус аязға төзімді
Қызғалдақтың 32 түрі бар. Қызғалдақтың Отаны-Қазақстан
-Балалар сабаққа қатысты жаңа сөздермен таныс болайық: сыйлаймын –подарю
кімге?-кому
туған күн-день рождения
қандай тамаша!-какой прекрасный!/ая ;ое/
Тыңдау қайталау слайд
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Топқа бөлу
2 мин
Айтылым әрекеті
6 мин
«Серпілген сауал»
әдісі доппен
Сабақтың ортасы
«Санмен
сәйкестендіру» әдісі
5 мин
Тыңдалым
5 мин
Сергіту сәті
1 минут
«Дұрыс-бұрыс» тәсілі
4 мин
«Өз орнын тап» әдісі 4
мин
Аяқталуы
2 минут
Жинақтау
Рефлексия 1 мин
Бағалау
Сабақтың соңы
1 мин
Үйге тапсырма

Балалар,қолдарыңдағы гүлдер бойынша топқа бөліне қойыңдар.
Әр топқа тапсырма беріледі.
а/Гүл сөзін сөз тіркестері арқылы сипатта.Мысалы: әдемі гүл,гүлді ұнатамын,гүл
сыйлаймын,гүл өсіп тұр,қызыл гүл,ақ гүл т.б/Бармақпен бағалау
ә/бүгінгі тақырыбымыз бойынша гүл сыйлаймын сөз тіркесін үш жақта жіктеп
айтайықшы.Кім айтып береді?
Мен гүл сыйлаймын
Сен гүл сыйлайсың
Ол гүл сыйлайды /сигналды карталармен бағалау
б/Кімге гүл сыйлайсың? сұрағына жауап берейік/қол шапалағымен бағалау
1- тапсырма Суретпен жұмыс: Тыңдалым.
-Бүгін Әнелдің туған күні.Саша Әнелге шар сыйлады.Анна кітап сыйлады.Қанат
«Лего» сыйлады.мен гүл сыйлаймын.Сен не сылайсың?/слайд
Суретпен жұмыс. Сурет бойынша кім не сыйлағанын жазу./слайд/
-Бүгін Әнелдің туған күні.
Саша Әнелге ... сыйлады.
Анна ...сыйлады.
Қанат ... сыйлады.
Мен ... сыйлаймын.
Топтар бірін –бірі тексереді./Жұлдызшамен бағалау
«Дұрыс – бұрыс»
Гүл терезеде өсіп тұр
Мен гүлге сүт құямын
Анама гүл сыйлаймын
/жұлдызшамен бағалау
Қима – қағазда берілген сөздерден сөйлем құрастырамыз.
1 Терезеде үш гүл тұр.2 Маған бәйшешек ұнайды.
3Мен гүлге су құямын./бармақпен бағалау
Балалар,мынау ненің суреті?/тау,күн,гүл,ағаш слайдтарБұлар қоршаған ортаны
құрай ма?/иә құрайды
Осы суреттер арқылы қоршаған ортаны құрайық
Қоршаған ортаны сақтау,қорғау өз қолымызда екен!слайд
Бүгінгі сабағымызға қойылған мақсатқа оралайықшы /слайд Қалай
ойлайсыңдар,қойған мақсатымызға жеттік пе?
Ендеше, балалар,алдарыңдағы стикерлерді алып,жетістік баспалдағының қай
деңгейінде екендеріңді көрсете қойыңдар.
Сабақта белсенділік танытқандары үшін оқушыларды мадақтау,бағалау
Оқулықтың 90 беті «Кел жаттайық»

Алматы облысы, Еңбекшіқазақ ауданы, Қорам ауылы, «Қорам орта мектебі» КММ
Қазақ тілі мен әдебиеті пәні мұғалімі Мустафаева Анар Жанабаевна

Күні: 15.01.2020 ж
Сынып: 8 «А» сынып
Сабақ 33

Мектеп: «Қорам орта мектебі» КММ
Мұғалімнің аты-жөні: Мустафаева Анар Жанабаевна
Қатысқан оқушылар саны:

Қатыспағандар:

Сабақтың тақырыбы
«Қызыл кітапқа» енген жануарлар мен өсімдіктер
Осы сабақ арқылы
8.1.3.1 - тыңдалған мәтіннің мазмұнын түсіну, ұсынылған ақпараттан астарлы ойды
жүзеге асатын оқу
анықтау
мақсаттары
8.4.4.2 - тұрлаулы және тұрлаусыз сөйлем мүшелерінің сөйлем жасаудағы өзіндік
орнын, қызметін түсініп қолдану
Сабақтың мақсаттары Барлық оқушылар: 1) мәтіндегі негізгі ақпаратты анықтайды; 2) тұрлаулы және
тұрлаусыз мүшелерді ажырата алады;
Көптеген оқушылар: 1) мәтіндегі негізгі және қосымша ақпаратты анықтайды; 2)
тұрлаулы және тұрлаусыз мүшелерді мәтіннен таба алады;
Кейбір оқушылар: 1) мәтіндегі негізгі және қосымша ақпаратты анықтайды, түсінеді;
2) тұрлаулы және тұрлаусыз мүшелердің ережелерін өзгелерге түсіндіре алады;
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Бағалау критеийлері Оқылым мақсаты бойынша:
1. Мәтіннен негізгі ақпарат пен қосымша ақпаратты анықтайды, өз пікірлерін білдіреді;
2. «Мен нені білдім...» әдісімен мәтін бойынша алған білімдерін атап көрсетеді;
3. Қызыл кітапты ашудағы мақсат туралы сөйлегенде, өз тәжірибелерімен
байланыстырады;
Осыған дейін
Жануарлардың өмір сүру ортасы
меңгерілген білім
Пәнаралық
экология, биология, зоология
байланыс
АКТ-мен байланыс интерактивтік тақта арқылы таныстырылым тамашалау
Құндылықтармен қоршаған ортаны қорғау, өмір бойы білім алу (тәрбиелік элемент)
байланыс
Жоспар
Жоспарланатын
Жоспар бойынша орындалуы тиіс іс-әрекеттер
уақыт
Сабақтың басы
Психологиялық ахуал
5 минут
Сәлемдесу: Әр тілде амандасу
-Неллоу
-Нихау -Сәлем -Здравстуй
Сабаққа дайындық; Үй тапсырмасын сұрақтарға жауап беру арқылы қайталау;
1.Сөйлем мүшелері дегеніміз не?
2. Биоалуантүрлілік дегеніміз не?
3.Бастауыш дегеніміз не? Қандай сұрақтарға жауап береді?
4.Баяндауыштың ережесін айт?Қандай сұрақтарға жауап береді?
5.Қазақстанның «Қызыл кітабы» туралы не білеміз?
Сабақтың тақырыбын болжау, мақсаттары мен бағалау критетийлерімен танысу.
Күн ретін дәптерге жазу.
Сабақтың ортасы «Миға шабуыл»
«Инсерт» стратегиясы арқылы оқушылармен сұхбат.
1.«Қызыл кітап» дегеніміз не? Мен не білемін? (Постер таратамын)
30 минут
2. Мен не білдім?
Сынып үш топқа бөлінеді.
Оқылым алды жұмыс
1-тапсырма.
Мәтінді оқып негізгі ақпараттарды анықта?
Қазақстанның Қызыл кітабында сирек және жойылып бара жатқан түрлердің
тізіміне енгізілген жабайы омыртқалылардың 87 түрінің және алтай таулары.
Өсімдіктердің 303 түрінің қазіргі таралуы, санының жай- күйі, биологиясы туралы
мәліметтер келтірілген.Қызыл кітапқа ресми енгізілген өсімдіктердің 16 түрі Батыс
Алтаймемлекеттік табиғи қорығының аумағында тіркелген. Алайда Алтай ботаника
бағының ғылыми қызметкері б.ғ.к. Ю.А. Котуховтың жұмысының нәтижесінде сирек,
осалдау және жойылып бара жатқан түр мәртебесіндегі тағы да 50 түр
анықталды.Адамдар мыңдаған жылдар бойы өсімдіктер мен жануарлар дүниесін
пайдаланып келді және де өзінің жан- жақты тіршілігінде жануарлар мен
өсімдіктердің пайдалы қорын қолданып ғана қойған жоқ, сонымен бірге табиғатты
өзгерту арқылы көптеген түрлердің өмір сүру жағдайларына әсер етті. Табиғатқа
антропогенді ықпал етудің әсерінен жер бетінде өсімдіктер мен жануарлардың кейбір
түрлерінің жойылу процесі басталды.
Бағалау критерийлері:
1. Мәтіннен негізгі ақпарат пен қосымша ақпаратты анықтайды, өз пікірлерін білдіреді.
2. «Мен нені білдім...» әдісімен мәтін бойынша алған білімдерін атап көрсетеді;
3. Қызыл кітапты ашудағы мақсат туралы сөйлегенде, өз тәжірибелерімен
байланыстырады;
Қалыптастырушы бағалау: Топта Оқулықпен жұмыс
5-тапсырма:
Мәтінді оқып, бастауыш пен баяндауышты анықтау
Бағалау критерийлері:
Мәтіннен бастауыш пен баяндауышты таба алады;
Сұрақтарға жауап береді
Қалыптастырушы бағалау: «Екі жұлдыз, бір тілек»
Сабақтың соңы
Рефлекция
5 минут
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«CLIL» - ҮШТІЛДІЛІК ОҚЫТУ БАҒДАРЛАМАСЫН
ЖҮЗЕГЕ АСЫРУДЫҢ ТИІМДІ ӘДІСІ
Алматы облысы, Еңбекшіқазақ ауданы, Қорам ауылы, «Қорам орта мектебі» КММ
Қазақ тілі мен әдебиеті пәні мұғалімі Бибаева Назигуль Турсынжановна
Өзге ұлт өкілдері мен ұлт сыныптарында қазақ тілін екінші тіл ретінде оқыту – білім саласындағы және
педагогика ғылымындағы келелі мәселелердің бірі. Қазақ тілінің мемлекеттік тіл ретінде дамып әлеуметтік
міндеттердің толық мағынада іске асуы оның қолдану аясының кеңеюдің кепілі. Қазақ тіліне толық ену арқылы
оқу үдерісін ұйымдастыру сондай бастамалардың бірі болып табылады. Орыс тілді оқушыны мектеп
табалдырығын аттаған сәттен бастап қазақ тіліне толық ену ортасын жасаған жағдайда оның екінші тілді
меңгеруі табиғи жолмен іске асады. Тілге толық енудің оқу ортасы қазақ тілінің екінші тіл ретінде міндеттерінің
іске асырудың жаңа мүмкіндіктерін ашады. Демек, тіл қарым-қатынас құралы ретіндегі міндеттерін іске
асырудың жаңа мүмкіндіктерімен қоса ойлау мен таным құралы ретінде адам, қоғам және табиғат туралы білім
мен білікті меңгеру құралы болады. Тілүйрену-белгілібіртүсінікпенбілім қалыптастырып, оларды түсіну және
сөйлеу үшін қолдана білу. Американдық ғалым Стивен Крашен өзге тілді үйрену барысында «табиғи тәртіп»
бар деп болжаған. Яғни грамматикалық құрылымды үйрену белгілі бір реттілікпен жүзеге асады делінген. Тілді
үйрену грамматикалық ережелерді шектен тыс жаттау мен қайталауды қажет етпейді. Тілді үйрену үшін сол
тілде мағыналы әрі шынайы қарым-қатынас болуы керек.
Көптілділік біздің қоғам үшін Елбасының «үш тұғырлы тіл» тұжырымдамасынан бастау алғаны мәлім.
Тәуелсіз елімізде негізгі үш тілді дамытуға басымдық беріле отырып, мемлекетімізде өмір сүріп жатқан басқа
халықтардың тілдері де назардан тыс қалған жоқ. Өйткені, мәдениет мен тілдердің сан алуандығы – бұл
Қазақстанның ұлттық байлығы. Яғни, еліміздегі кез-келген этностың өкілі қай тілде білім алатынын ерікті түрде
таңдай алады. Қоғамымызда барлық этностардың мәдениеті мен тілін дамытудың бірегей формуласы жасалып
отыр. Пән мен тілді кіріктіріп оқыту әдісі негізінде сабақта берілетін тапсырмалар мен жұмыстар тілді дамыту
бағытында жүреді. Яғни тілдік емес пән оқытушылары тек пәннің мазмұнына ғана емес, сонымен қатар сол пән
арқылы оқушылардың тілдік дағдыларын дамытады. Бұл әдіс арқылы бірден екі мақсатқа жетуге болады: тіл
арқылы сабақ мазмұнын түсіндіру және пәндерді меңгеру арқылы ғылыми тіл дағдыларын дамыту.
Үш тілді бірдей меңгеру әрбір қазақстандық жастың міндеті. Қазіргі білім беру саласында да үштілділікті
енгізу жаппай қолға алынуда. Біздің мақсатымыз - жан жақты, бәсекеге қабілетті, көптілді білетін, қазіргі
заманға сай маманды даярлау. Осы мақсатта мен де, болашақ іс жүргізуші мамандардың үш тілді қатар меңгеруі
бастамасын жүзеге асыруды мақсат еттім. Негізгі құзыреттілігін қалыптастыруға CLIL әдісі (Content Language
Integrated Learning) пән мен тілді кіріктіріп оқытуға ықпал етеді. «CLIL» терминін 1994 жылы ғылыми
айналыска Девид Марш оқыту жағдайларын белгілеу үшін пәндер немесе жеке бөлімдері «қосымша» тілде
жүргізілуі үшін енгізген болатын. Мен өз сабақтарымды CLILтехнологиясын басшылыққа ала отырып
өткіземін.
CLIL - екі мақсатты көздейтін оқыту әдістемесі:1. Екінші немесе үшінші тіл арқылы пәнді оқыту 2. Пән
арқылы тілді оқыту. CLIL әдісін қолданатын мұғалім тек пән мұғалімі немесе тек тіл мұғалімі болмауы тиіс,
керісінше, пән мен тілді қатар оқытуы керек. Бұл әдіспен оқытудың ерекшелігі, мұндатүрлі оқыту жағдайларда
сабақ және оқу мақсаттарының берілген кезеңіне тиісті тілді пайдаланып, сабақты өткізу екі тілде жүзеге
асырылады. Осылайша, сабақты CLIL әдісі бойынша жүргізу метапәндік байланыстарды қамтамасыз етеді және
жаңа білім беру стандарты принциптерін дамытуда практикалық нәтижелерге жетуге мүмкіндік береді, атап
айтсақ, мәдени хабардарлығын, тілдік құзыретін дамытады, тек оқуға ғана даярлығын емес, сонымен қатар
жаңа білімін өмірде қолдана білуге және сәйкесінше өмірлік дәлелдемесін көтеруге, табысқа мақсатталған,
сайып келгенде, басты мақсатқа қол жеткізуге– болашақ түлектердің кәсіби құзыреттілігін
қалыптастыруға,олардың ұтқырлығы мен тез өзгеретін өмірлік жағдайларға бейімделу қабілетін арттыруға
әкеледі.
CLIL әдісін қолдану мұғалімнен:пәндік білімін жетілдіруді, ресурстарды кеңінен қолдануды, сабағын
тиянақты жоспарлауды, кәсіби біліктілігін үнемі арттырып отыруды талап етеді. Педагогтердің кәсіби
құзыреттілігін дамыту – білім сапасын көтеру құралы. Қазіргі ғылым мен техника дамыған қоғамда білім беру
жүйесінде кәсіби құзыреттілігі дамыған, бәсекеге қабілетті мамандарды талап етіп отыр. Білікті де білімді
маман болу үшін әр ұстаз өз білімін үздіксіз жетілдіріп, заман талабына сәйкес кәсіби біліктілігін үнемі үздіксіз
жетілдіріп отыруы тиіс. Педагог оқытудың жаңа әдістерін барынша жетік меңгеріп, неғұрлым шығармашылығы
жоғары болса, мұғалімнің кәсіби құзыреттілігі соғұрлым кең болмақ. Қазіргі заманауи талапқа сәйкес өзіндік
көзқарасы бар жан-жақты дамыған жеке тұлғаны қалыптастыру мұғалімдер үшін маңызды мәселе болып отыр.
Жас ұрпаққа білім беруде, оларды болашақ еліміздің тірегі етіп тәрбиелеу әр ұстаздың, әр оқу орнының
жауапкершілікпен атқаратын міндетінде.
CLIL әдісін қолдану барысында:әр сабақтың пәндік және тілдік мақсаттары болуы керек, мұғалім
оқушылардың сол мақсаттарға жетуін қадағалауы қажет, сабақта тірек сөздермен жұмыс жасалуы қажет,
айтылым, жазылым, тыңдалым және оқылым дағдылары дамытылуы қажет, белсенді оқу әдістерін қолдану
қажет.
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CLIL әдісін қолдану барысында тапсырмалар:мақсатқа бағытталған, оқушылардың тіл деңгейлеріне сай,
орындауға қызықты, ынталандыратын, бір-бірімен логикалық түрде байланысқан болуы қажет.
Өзімнің өткізген сабақтарыма тоқтала кетейін. Мысалы: 6-сыныптарда «Алтынемеле» ұлттық саябағы туралы
қазақ тілінде және ағылшын тілінде кездеседі екен. Мен жаңа сабақты өткенде оқушыларға қазақша және
ағылшын тілінде мәтіндерді қатар ұсындым. 3-топқа тапсырма бердім. Оқушылар әр тапсырманы қызыға
орындады. Лайықты деңгей тапсырмасында сабақта кездесетін жаңа сөздермен танысып, негізгі ақпараттарды
бойынша тапсырмаларды орындау үшін «FILA» әдісін ұсындым. Оқушылар мәтін бойынша фактілерді бөліп
алды, мәтіннің идеясын анықтады, зерттеуді талап ететін сұрақтар тізбесін жасап, әрекет ету жоспарын құрды.
Әр топ бір-бірімен салыстырып, өз жұмыстарын толықтырды.
Жоғары деңгейде тапсырма ретінде мәтінмен жұмыс жасалып «Шын және жалған» тапсырмасына сұрақтар
құрады. Бәсекелесінен алда болу мақсатында ағылшын тіліндегі ақпараттарды да қазақшаға аударып, сұрақтар
құрастырып екі мәтіннің ерекшеліктерін тапты. Ал «Венн» диаграммасы арқылы ұқсас және жеке
айырмашылықтарына топтастырды.
Сабақ үш тілде: қазақ, орыс және ағылшын тілдерінде сұрақтар қойылатын «Ғажайып үштік» және
«Полиглот» ойындарымен бекітілді. Білімді толық игеру үшін оқушылардың ойлау қабілетін дамыту, еркін
сөйлеуіне, өз ойын ашық және толық айтуға үйрету, ой-өрісін кеңейту – оқытудың ең басты мақсаты. Әрбір
оқушыны өз мүмкіндігіне қарай білім, дағды алатындай етіп оқытуымыз дұрыс. Енді осы оқыған теориялық
білім мен өз басымнан кешірген тәжірибемді ескере отырып, келесі нәтижеге келдім.
Ағылшын тілін оқытуда пәнаралық кіріктірудің тиімділігі екі жақты жүзеге аса алады: егер лексикалық
тақырыптарды қарастыратын болсақ, онда ағылшын тілін ауызша пәндермен (тарих, география, биология,
әдебиет және т.б.) кіріктіруге болады, ал грамматикалық тұрғыдан қарастырсақ, ағылшын тілін басқа тілдермен
кіріктіре аламыз. Себебі кіріктіру қазақ, орыс тілдері мен шетел тілін бір-бірімен салыстыру нәтижесінде
жүзеге асады.
Елімізде білім беру мазмұны жаңарып, «Пәндік-тілдік кіріктіру технологиясы (CLIL): қадамнан қадамға»
әдістемелік нұсқаулық оқытудың жаңашыл көзқарас пайда болуын қалыптастырады.
Мұғалім өз ісінің маманыболуымен қатар, оның бойында баланы жақсы көру, баланың көзқарасы мен пікірін
сыйлау, тек өзпәнініңтөңірегінде ғана қалыпқоймай, қоғамда болып жатқан өзгерістерге құлағы түрік, көзі
ашық, жан-жақты талдау жасай білетін маман болуы шарт.
Ұлы ағартушы Ахмет Байтұрсынұлының: «Бала оқытуды жақсыбілейін деген адам әуелі балаларға үйрететін
нәрселерін өзі жақсы білуі керек» деген тұжырымында «Шығармашыл ұстаз шығармашыл шәкірт дайындайды»
деген ой айқын аңғарылады.
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Қазақстан Республикасында 2015-2020 жж. Білім беруді реформалаудың стратегиялық бағыттарын
жүзеге асыру. Диагностикалық есеп. http://nur.nu.edu.kz/handle/123456789/336
Қазақстан Республикасының «Білім туралы» Заңы. Алматы-2008
Қазақстан Республикасының Президенті Н.Ә.Назарбаевтың Қазақстан халқына жолдауы, 2018 жылғы
10 қаңтар.
Оқушылардың оқу жетістіктерін критериалды бағалау. Мұғалімдерге арналған әдістемелік ұсыныстар.
Астана. 2015-2016 оқулық.
http://almaobledu-gov.kz/news/cat-1/489/
http://melimde.com/clil-tehnologiyasin-oldanu-rdisi.html
http://www.nis.edu.kz/kz/programs/trilingualism/
http://www.orleu-uko.kz/?p=3464
http://zkoipk.kz/ru/confnis1s/712-conf.html
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ИНТЕРАКТИВНЫЙ МЕТОД ОБУЧЕНИЯ «ЛЭПБУК» НА УРОКАХ
РУССКОГО ЯЗЫКА В ПРЕДШКОЛЬНЫХ И НАЧАЛЬНЫХ КЛАССАХ
Алматинская область Карасайский район станция Шамалган
КГУ «Новая казахская средняя школа на ст.Шамалган»
учитель русского языка и литературы,
Иманалиева Альфия Алтаевна, педагог-модератор
Актуальной задачей современной школы является реализация компетентностного подхода в образовании, а
именно: формирование ключевых компетентностей, обобщенных и прикладных предметных
умений,
жизненных навыков. Вопросы активизации учения школьников относятся к числу наиболее значимых проблем
современной педагогической науки и практики.
У нынешнего учителя в багаже столько методов для работы, что порой бывает трудно подобрать тот или иной
действенный метод подачи нового материала на уроках в предшколе или в начальных классах, где в
большинстве присутствуют дети-инофоны.
Учащихся-инофонов можно разделить на две группы:
• учащиеся, совершенно не владеющие русским языком;
• учащиеся, владеющих русским языком на разговорном уровне.
Учащихся, владеющих русским языком на продвинутом уровне, целесообразно называть билингвами.
Какие есть пути обучения детей-инофонов?
Для детей первой группы целесообразно организовать на базе школы или других образовательных
учреждений элективные курсы по изучению русского языка на элементарном уровне, так как дети не способны
самостоятельно изучать язык. Дети-инофоны второй группы способны заниматься самостоятельно при условии
систематического контроля со стороны учителя.
Как показывает практика, рабочие тетради являются одним из перспективных средств обучения учашихся инофонов. А для предшкольных и начальных классов, «Лэпбуки» становятся нескучными рабочими
тетрадками. Есть очень знакомое изречение Конфуция "Скажи мне — и я забуду, покажи мне — и я запомню,
дай мне сделать — и я пойму". Для детей-инофонов, «Лэпбуки» становятся путеводителем в процессе изучения
второго языка. Лэпбук (лэпбук, lap – колени, book – книга). Если переводить дословно, то лэпбук — это книжка
на коленях. Часто можно встретить и другие названия: тематическая папка, интерактивная папка, папка
проектов. Но суть сводится к тому, что лэпбук — это самодельная интерактивная папка с кармашками, миникнижками, окошками, подвижными деталями, вставками, которые ребенок может доставать, перекладывать,
складывать по своему усмотрению. В ней собирается материал по какой- то определенной теме.
Лэпбук – не только мощный справочный инструмент и особая форма организации учебного материала, это –
основа партнерской проектной деятельности взрослого с детьми (педагога с воспитанниками, родителя с
ребенком, методиста и педагога).
Разновиностей лэпбуков очень много. В зависимости от назначения они могут быть учебными, игровыми,
поздравительными, праздничными.
По форме это могут быть книжки с разворотами, книжка-гармошка, фигурная папка.
По тематике лэпбуки должны соответствовать возрастным особенностям детей.
Лэпбук – это не просто книжка с картинками. Это учебное пособие. Поэтому надо продумать, что он должен
включать в себя, чтобы полностью раскрыть тему. А для этого нужен план того, что вы хотите в этой папке
рассказать.
Лэпбук можно сделать в форме книги, шкафчика, сундучка, домика. Его особая «изюминка» — множество
кармашков с дидактическим материалом. В такие кармашки складываются предметные картинки, карточки с
заданиями к игре и т. п.
Больше всего детям нравятся «потайные» места в лэпбуке. Это закрытые двери или створки на окнах, открыв
которые можно увидеть рисунок или схему. Двери можно сделать на замочке, зашнуровать их или вшить
«молнию». «Лэпбук» может содержать подвижные элементы: стрелочки, бусинки на ниточках, съемные детали
на кнопочках и др.
Лэпбук создается не за один раз, а собирается в течение изучения целой темы. Это превосходное средство для
закрепления пройденного материала, которое можно использовать для любых образовательных занятий.
*********
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«БАЛА ТӘРБИЕСІНДЕ ҰЛТТЫҚ ОЙЫНДАРДЫҢ МАҢЫЗЫ»
Солтүстік Қазақстан облысы, Жамбыл ауданы, Преснов селосы
«Айнагүл» бөбекжай-бақшасы» МКҚК. Тәрбиеші Тулегенова Айжан Хакимовна
Елбасымыз ұсынған «Қазақстан-2030» стратегиясының негізгі бағыттарының бірі ретінде халықтың ұлттық
моделі мен салт-дәстүрлерін есепке ала отырып ,білім мен білігі жағынан өркениетті елдердің замандастарымен
қатар тұра алатын , бойында ұлттық,отаншылдық рухы мықты қазақстандықтардың жаңа ұрпағын тәрбиелеу
қажеттігі баса айтылған. Мектеп жасына дейінгі балалардың мемлекеттік міндетті білім беру стандартының
жобасында «Мектепке дейінгі білім беру – Қазақстан Республикасының жалпы білім беру жүйесінің
құрылымдық бөлімі ретінде маңызды роль атқарады, себебі шегінде баланың табиғилық сапалары мен
ерекшеліктері анықталып, олардың даму жағдайлары қамтамасыз етіледі.» деп көрсетілген.
Тәуелсіздік алған еліміздің келешек ұрпақты, халықтық және эпостық-мәдени тұрғыда тәрбиелеуі бүгінгі
күннің басты мәселесі.Сондықтан мәселенің шешімін табу үшін білім берудің алғашқы сатысы-мектепке дейінгі
ұйымдарда баланың білімге деген құштарлығын арттырудан , ұлтымызға тән қасиеттер бойына сіңген шәкірт
тәрбиелеуде ұлттық ойындардың маңызы мол деп есептеймін.
Балалардың жан-жақты дамыған жеке тұлға ретінде тәрбиелеуінде , мінез-құлқын қалыптастырулында
ұлттық педагогиканың алатын орны зор, оның ішінде ойынның орны ерекше.
«Бала тәрбиесінде ұлттық ойындарды пайдалану» деп таңдап алуыма негіз болады.
Іс-тәжиірибенің нысаны «Көгершін» орта тобы
Іс-тәжиірибенің мақсаты: Балаларды ұлттық ойындар негізінде тәрбиелей отырып , жан-жақты дамыған тұлға
қалыптастыру.
Іс-тәжірибенің міндеті:
1.Балалардың ұлттық ойындар арқылы денсаулықтарын нығайту.
2. Ұлттық ойндардды қолдана отырып баланың ой-өрісін дамыту.
Іс-тәжірибенің әдіс-тәсілдері
- Жаңа технологияның негізінде дамытушы орталықтарында,
күнделікті жүргізілетін оқу –тәрбие
жүмыстарында ұлттық ойындарды қолдану.
- Ұлттық көрнекіліктерді көрсету,түсіндіру,қолдану,өз қолымен жасау.
- Ұлттық ойындардың қасиеттерін тәрбиелеу жұмысының мориторингісі.
Іс-тәжірибенің.нәтижесі:балаларға ұлттық ойындарды пайдалана отырып , қоршаған орта туралы білім
алумен қатар, күнделікті балалармен жүргізілетін оқу-тәрбие жұмыстарында алған білімдері ұлттық ойын
арқылы толықтырылып отырады.
-тәрбиелілік құзіреттілік — өзінің тәрбиелілігін ұлттық құндылықтар арқылы қалыптастырады.
- ұлттық ойындардыңшарттарын біледі, қиындықтарды жеңуді үйренеді.
-оқу іс-әрекетінде ұлттық ойындарды кең түрде қолдану тиімді екендігі анықталады.
-Іс тәжірбиенің болжамы егер ұлттық ойындар балалардың жас ерекшелігіне сәйкес жүйеленіп, ойындардың
мазмұны жинақталып , әдістемелік көмекші құралдар дайындалып ,ұлттық ойындарды қолдана отырып мәні
ашыла түседі,- деп сенемін.Ұлттық ойындарды оқу іс-әрекеті және тәрбиеүрдісінде пайдаланамын.
Ойынды оқу іс-әрекетінде қолдану балалардың ой-өрісін жетілдірумен бірге, өз халқының асыл мұраларын
бойына сіңіріп,кейінгі ұрпаққа жеткізе білу құрал ретінде тәуелсіздік күніне арналған мерекелік іс-шарада
«Тәуелсіздік төрінде», «Әз наурыз» қолдандым.
Оқу үрдісінде ұлттық ойын элементтерін пайдалану оқу іс-әрекеті тақырыбы мен мазмұнына сай алынады.
Сонда ғана оның танымдық, тәрбиелік маңызы арта түседі. Балаларды әсіресе, «Сиқырлы қоржын», «Көкпар»,
«Асық» секілді ұлттық ойындарға қатыстыру өте тиімді екеніне көз жеткізу қиын емес. Оның ішінде ашық
ұйымдастырылған оқу қызттері,іс шараларды ұсынамын. Мысалы: «Қызықты математика», «Сүйікті
ойыншықтарым», «Менің алғашқы президентім», «Әз,Наурыз», «Қазақстан халықтарының біріккен күні»
Сөйтіп, өзінің өмірден байқағандарын іске асырып, қоршаған адамдардың іс — әрекеттеріне еліктейді. Соның
нәтижесінде өзі корген жағдайларды отбасыық тұрмыс пен қызмет түрлерін жаңғыртады. Мәселен, қазақтың
ұлттық ойындары: «Арқан тартыс», «Орамал тастамақ», «Бәйге», «Аударыспақ», «Көкпар», «Күрес»,
«Ханталапай», «Қыз қуу», «Тоғыз құмалақ», «Тенге алу», «Сақина салу», «Асық», «Күн мен түн», «Кім күшті»,
«Қазан»,«Үкі»,«Дауыста, атыңды айтам», «Тапқыр», «Итеріспек» т.б. балалардың еңбекке деген қарым –
қатынас мен қабілеттерін арттырады. Ұлы педагок В.И.Сухомлинский: «Ойынсыз, музыкасыз, ертегісіз,
творчествосыз, фантазиясыз толық мәніндегі ақыл – ой тәрбиесі болмайды», - дейді. Демек, тәрбиеленушінің
ақыл – ойы, парасаты ұлттық салт – сана сіңіру арқылы байи түседі деп есептеймін.
Бұл ойындарды жаңа материалды бекіту немесе қайталау кезінде қолдану керек деген пікір бар. Бала
ойынының үстінде не соңында өзінің қатысу белсенділігіне қарай түрлі баға алуы мүмкін. Тәрбиеші әр баланың
еңбегін бағалап, ынталандырып отыруы тиіс. Ойынның тәрбиелік маңызы мынада: ол баланы зеріктікке,
білгірлікке баулиды. Бабаларымыздың асыл қазыналарына деген көз қарасын құрметтеуге сөз әсемдігін сезінуге
үйретеді. Батылдыққа, өжеттікке тәрбиелейді. Ендеше, ұлттық ойындар арқылы түсіндіру пән тақырыбтарын
тез, жылдам меңгеруге ықпал етеді. Баланың сөздік қорын байыта түседі.
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Халқымыздың ұлы данышпандарының бірі, жазушы М.Әуезов: «Біздің халқымыздың өмір кешкен ұзақ
жылдарында өздері қызықтаған алуан өнері бар ғой. Ойын деген менің түсінуімше, көңіл көтеру жұрттың көзін
қуантып, көңілін шаттандыру ғана емес, ойынның өзінше бір ерекще мағыналары болған», — деп тегіннентегін айтпаса керек.
Е. Сағындықов өз еңбегінде «Қазақтың ұлттық ойындар тақырыбқа өте бай және әр алаун», - дей келіп,
ұлттық ойындарын негізінен үш салаға бөліп топтастырған. М.Жұмабаев ойындарды халық мәдениетінен
бастау алар қайнар көзі, ойлау қабілетінің өсу қажеттілігі, тілдің, дене шынықтыру тәрбиесінің негізгі элементі
деп тұжырымдайды.
Қорыта айтқанда, қазақтың белгілі ғалым – ағартушылары А.Құнанбаев, Ш.Уалиханоы, Ы.Алтынсарин
халық ойындарының балаларға білім берудегі тәрбиелік мәнін жоғары бағалап, өткен ұрпақтың дәстүрі мен
салтын құрметтеп, адамдардың ойын мен іс — әрекетін танып түсінуде жастардың эстетикалық, адамгершілік
ой талабының өсуіне оның атқаратын қызметіне көп мән береді. Ежелден дәстүрлі ойындар да халықтың өмір
сүру әдісі, тұрмыс – тіршілік еңбегі, ұлттық дәстүрлері батырлық – батылдық туралы түсінігі,адалдыққа,
күштілікке ұмтылуы, шыдамдылық т.б құндылықтарға мән берілуі – халық данышпандығының белгісі.
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Қарағанды облысы,Жезқазған қаласы № 1 ЖОББМ КММ
Тарих пәнінің мұғалімі Жакипбекова Асемгул Бакиевна
8.3С Қазақстан Ресей құрамында

Мектеп: №1 ЖОББМ

Сынып: 8 «А»

Қатысқандар саны: 24

Сабақ тақырыбы:

Жәрмеңке саудасының дамуы.

Сабақ негізделген
оқу мақсаты
(мақсаттары)

7.4.2.2- сауда қатынастарына жәрмеңкелердің әкелген өзгерістерін анықтау.

Сабақ мақсаттары

Барлық оқушылар:
сауда қатынастарына жәрмеңкелердің әкелген өзгерістерін анықтайды.
Оқушылардың басым бөлігі:
Картадан жәрмеңкелерді көрсете алады.
Кейбір оқушылар:
Сауда қатынастарының дамуында жәрмеңкелердің рөлін сипаттайды.

Тілдік мақсат

Оқушылар:
Тақырыпқа қатысты терминдерді қолдануға тырысады
Негізгі сөздер мен тіркестер:
Елтірі, бөз, Қоянды жәрмеңкесі
Сыныптағы диалог/жазылым үшін пайдалы тілдік бірліктер:
Талқылауға арналған тармақтар:
Жәрмеңке туралы бейнефильмнен үзінді қарай отырып келесі жауаптар үлгісі
қолдану:
І үлгі. Бейнесюжетті қарай отырып мен ... көрдім,
Жазылым бойынша ұсыныстар:
Қазақ өлкесіндегі сауда саттықтың түрлерін жазып,постер қорғайды.
ХIХ ғ жәрмеңкелерді ЭКСПО -2017 көрмесімен салыстырып,1 ұқсастықпен,2
айырмашылығын анықтайды.
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Бағалау
критерийлері

сауда қатынастарына жәрмеңкелердің әкелген өзгерістерін анықтау.
Жәрмеңке орындарын кескін картада белгілеу.
ХIХ ғ жәрмеңкелерді ЭКСПО -2017 көрмесімен салыстырып, ұқсастығымен
айырмашылығын анықтау.

Тарихи концепт

дәлел

Пәнаралық
байланыс

әдебиет

Қауіпсіздік және
еңбекті қорғау
ережелері

Санитарлық нормаларға сәйкес қауіпсіздік ережелерін ұстану,

АКТ-мен байланыс

Интерактивті тақта

Құндылықтардағы
байланыс

- патриотизм
- ұлттық сана-сезім
- тәуелсіздік
- ар-ождан бостандығы

Алдыңғы оқу

Қазақстанда капиталистік қатынастардың дамуы,сауданың дамуы
Сабақ барысы

Сабақтың
жоспарланған
кезеңдері
Басы
2 мин

3мин

2 мин

Ортасы
2 мин

Сабақтағы жоспарланған іс-әрекет

Ұйымдастыру шаралары (сәлемдесу, оқушыларды түгендеу)
Психологиялық ахуал қалыптастыру.
«Шаттық шеңбер» әдісі. Оқушылар бір-біріне жылы лебіздерін білдіреді.(1 мин)
Алдыңғы білімді «Зымыран сұрақтар» әдісі арқылы қайталау және ой жылдамдығына
тексеру.(3 мин)
Сұрақтар:
1.Қарағанды көмірін алғашқы кім тапты? А.Байжанов
2.Ертіс бойындағы және Орталық Қазақстандағы көптеген кен орындарын ашқан тұңғыш
адам? Қ. Пішенбаев
3.Мекке қаласына қонақүй салуға үлкен үлес қосқан қазақ?- Нұрекен.
4.Кәсіпорындардан қашып кеткен жұмысшыларға қолданылатын жаза-3 ай абақтыға жабу
5.Жұмыс күнінің ұзақтығы мұнай кәсіпшіліктерінде созылды- 12 сағатқа
6.Павлодар қаласында мешіт салдырған кәсіпкер- Б. Шоқабасов
7.ХІХ ғасырдың екінші жартысынан бастап қазақ өлкесіндегі сауда – саттықтың қандай
түрлері пайда болды? Ел аралайтын, тұрақты, жәрмеңке.
8.Саудадағы қазақтардың баламалы эквиваленті не болды? қой
9.Орта Азиямен сауда негізінен кімдердің қолында болды? Татар мен ортаазиялық
көпестер
10.Орта Азиядан әкелінген тауарлар? мата, елтірі,кілемдер
Кері байланыс. Мұғалімнің бағалауы.Стикер арқылы мадақтау.
Жаңа тақырыпқа зейінін шоғырландыру.
«Ой шақыру» әдісі (3мин)
Жаңа сабақты ашу мақсатында оқушыларға әртүрлі түсті пазлдарды таңдаттырып,түстер
бойынша үш топқа отырып,құрастырады.Суреттен сауданың ел аралайтын, тұрақты,
жәрмеңке түрлері шығады.
-Бұл суреттен не көріп отырсыздар? - Бүгінгі сабағымыз не туралы болмақ?
Оқушылардың пікірлері тыңдалып,жаңа сабаққа көшу.
Сабақтың тақырыбы: Жәрмеңке саудасының дамуы.
Сабақ мақсаты: Жәрмеңкенің дамуымен байланысты сауда қатынастарында болған
өзгерістерді анықтау
М.Сабақтың тақырыбы мен мақсаты айтылып,нақтыланады.
БББ кестесі таратылады.Оқушылар 2 бағанын толтырады.(2мин)
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7 мин

10 мин

4 мин

5 мин

3 мин

2 мин

Тапсырма -1. "Біржан сал" фильміндегі Қоянды жәрмеңкесін бейнелейтін үзінді және
«Жәрмеңкелер тарихы» туралы бейнематериал көрсету. "Түртіп алу"әдісі бойынша
оқушылар көрсетілетін бейнебаяннан өздеріне қажет деп есептеген ақпаратты, термин
сөздерді дәптерлеріне түртіп алады. (7мин)
Интерактивті тақтада бейнесюжет көретіледі.
Оқушыларға сұрақтар қою.
Сұрақтар:
Не көрдіңіз? Не байқадыңыз?
Кімдермен қазақтар сауда байланысын жасады?
Жәрмеңкелердің әлеуметтік- мәдени салада атқаратын ролін атаңыз?
Ірі жәрмеңкелерді атаңыз?
Оқушылардың жауабын тыңдап, «Қолдап, қолпаштау»
Стикер арқылы бағалау
2-тапсырма. (10 мин)
«Ойлан, жұптас, топтас» әдісі бойынша жұппен,топпен жұмыс жасайды..
Оқушыларға мәтін таратылады,нәтижесінде постер жасалып,қорғайды.Қазақ өлкесіндегі
сауда саттықтың түрлері
1 топ.Ел аралап жүріп жасайтын сауда
2 топ.Тұрақты сауда
3топ. Жәрмеңке
Критерийлері:
Қазақ өлкесіндегі сауданың кең өріс алу себептері мен
сауда қатынастарына жәрмеңкелердің әкелген өзгерістерін анықтау.
Дескриптор Білім алушы
1. Себептерін біледі.
2.Сауда қатынастарына жәрмеңкелердің әкелген өзгерістерін анықтайды.
3. Әлеуметтік,мәдени салаға қосқан үлесін сипаттайды.
4.Саудаға әкелінетін тауар түрлерін айтады.
Топтық бағалау.Әр топ бірін-бірі бағалайды.
3-тапсырма.
Картамен жұмыс. «Құмырсқа» стратегиясы. Тақтада ілулі тұрған картаға сүйене
отырып, контур картаға, ірі сауда жәрмеңкелерді түсіру.(3 мин)
Мұғалім ірі сауда жәрмеңкелердің атын айтқанда, оқушылар қай қалада орналасқанын
айтып, картадағы қалаларға жапсырады.
Критерийлері: Картадан жәрмеңкелерді көрсету,белгілеу.
Дескриптор Білім алушы
1.Контур картаға ірі жәрмеңкелерді түсіреді.
2.Жәрмеңкелер орналасқан қаланы айтады.
3.Картаға орналастырады.
Топ басшыларының бағалауы. М «Қолдап, қолпаштау»
4 тапсырма.Венн диаграммасы (5 мин)
Оқушыларға ХIХ ғ жәрмеңкелерді ЭКСПО -2017 көрмесімен салыстырып,1
ұқсастықпен,2 айырмашылығын анықтау.
Критерийлері: ХIХ ғ жәрмеңкелерді ЭКСПО -2017 көрмесімен салыстыру арқылы
қоғамдағы рөлін анықтау.
Дескриптор Білім алушы
1.1 ұқсастығын табады.
2.1 айырмашылығын табады.
3.2 айырмашылығын табады.
Топтық бағалау. Әр топ бірін-бірі бағалайды.
БББ кестесінің 3 бағанын толтырады. Кері байланыс.
Рефлексия.
Не білдім ? Не үйрендім? Не әлі түсініксіз?
Оқушылар стикерге өз ойларын жазып, жапсырады. Нәтижесінде ойларын айтады.
Өзіндік бағалау. Мұғалім бағалауы.
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«ТАБИҒАТТЫ ТАНЫ» АТТЫ ФАКУЛЬТАТИВТІ КУРСЫНЫҢ БАҒДАРЛАМАСЫ
Павлодар облысы, Аққулы ауданы,Черное ауылы
«Потанин жалпы орта білім беретін мектеп» КММ
Бастауыш сынып мұғалімі Саматова Сауле Саматаевна
Адамзат тарихы табиғат тарихымен тығыз байланыста. Қазіргі заманда табиғат пен адамның өзара
әрекеттері үлкен көлемді экологиялық проблемаға әкеп соқты.
Егер адам баласы табиғатқа ұқыптылықпен
қарамаса, оның кесірі адамның өзіне тиюі мүмкін.Осындай деңгейге жетпес үшін, әр адамды экологиялық
мәдениеттілік пен жауапкершілікке үйрету қажет. Бұл экологиялық тәрбиені бастауыш сыныпта-ақ бастау
қажет, себебі бастауыш сыныпта алынған білім үлкен сенімділікке ұласады.
Табиғат –бұл тірі, сезімтал және өте күрделі экожүйе: біздің ақырын басқан қадамымыз да оған сезіледі.
Болашақта ұрпақтарымызға не қалатыны әркімнің қолында. Барлық тіршілік иесіне жауапты адам ғана екенін
балалардың санасына жеткізе білу керек. Әрбір өсімдік,әрбір жануар экожүйеде маңызды рөл атқарады,
сондықтан табиғатқа да бағалы.
Табиғат - адамның бойына қуат, көңіліне шабыт, сезіміне ләззат шапағын шашатын сұлулық пен әсемдік
әлемі, баға жетпес байлық. Ол – ырыс пен мол қазынаның қайнар көзі, сондықтан халқымыз: «Табиғат адамзаттың өмір нәрі, қажеттінің табылар содан бәрі» - деп бекер айтпаған. Қазіргі уақытта жас ұрпақтың жеке
тұлға болып қалыптасуына ізгілік, ғылымилық, жүйелілік ұстанымдарына негізделген үздіксіз экологиялық
білім беру жүйесін құру, оның тәрбиелік мүмкіндіктерін саралау өзекті мәселелердің бірі болып саналады.
Табиғатпен таныстыру – балалардың танымын дамытудың басты құралдардың бірі. Мұнда балалардың
қоршаған орта жөніндегі ұғым түсініктерін байытатын жалпы және нақты ғылыми мәліметтер алуының маңызы
зор. Табиғатпен таныстыру барысында «Табиғат – бүкіл тіршілік атаулының алтын ұясы, тал бесігі, өсіп-өнер
мекені» екендігі жөнінде нақты түсініктер беріледі.
Адам- өзі табиғаттың бір бөлігі. Таза экологиясыз адамның денсаулығы жақсы болуы мүмкін емес. Балаларға
білім берумен қатар, қоршаған ортаға деген қамқорлық қарым-қатынас тәрбиесіне жағдай жасау маңызды.
Оқушылар сабақтарда экология проблемасы бойынша тек ауызша айтып қоймай, онымен қоса, өзінің туған
өлкесінің экологиялық жағдайының жақсаруына бағытталған, нақты игі істерді атқаруға жағдайдың болуы.
Экологиялық тәрбие -біздің заманымызда өте маңызды.Тиісті экологиялық білім алған балалар болашақта
табиғатқа қамқорлықпен қатынасатын болады.
«Табиғатты таны» атты факультативтік курсының жаңашылдығы экология пәніне қызығушылықтарын
оятуға бағытталатындығы ғана емес, сонымен қатар бұл курс бағдарламасы өзіне теориялық білімді практикада
қолданумен ұштастырған. Қоршаған ортаны және оның құрамдас бөліктерін-өсімдіктер мен жануарларды
зерттеуде – балаға табиғатты жаңаша қарауға көмектеседі.
Табиғаттың дамуы мен заңдылықтарын білгені қоршаған ортаға қамқорлықпен қарауға көмектеседі.
«Табиғатты таны» атты авторлық оқу бағдарламасының өзектілігі, ең алдымен экология жағдайының
ушығуының себебі, техногенді апаттардан, экологиялық ұқыпсыз жүргізілген шаруашылық пен табиғатқа
жауапсыз қарым-қатынас. Қазіргі әлемде экологиялық проблемалар өзінің қоғамдық мәні жағынан алдыңғы
қатардағы проблемалардың біріне айналады, тіпті ядролық соғыс қаупі де оның көлеңкесінде қалып қойды.
Адамның шаруашылық іс-әрекетінің қауырт дамуы айналадағы ортаға үдемелі, көбінесе бүлдірушілік сипатта
әсер етуде. Адамның табиғатқа әсері мыңдаған жылдар бойы қалыптасқан табиғи жүйелерді өзгерту, сондай-ақ,
топырақты, су көздерін, ауаны ластау арқылы жүзеге асады.
Тағы бір өзекті проблема бұл бастауыш сыныптарда жыл бойына берілген оқу бағдарламасында экологиялық
білімнің жоқтығы. Бастауыш сыныптарда дүниетану пәні сабақтарында балалар табиғат пен оның барлық
заңдылықтарымен танысады, дегенмен бұл білім жалпылама түрде ғана.
Бірақ осы жалпыламадан біз нақтыны көре алмаймыз. Балалар кейде өздерін қоршаған өсімдіктер,
саңырауқұлақтар, балықтар, құстар, жануарлар туралы білмейді.
Қазіргі уақытта экологиялық проблема адамзаттың проблемаларының ең маңыздысына жатады.
Бағдарлама мақсаты:
Факультативті курстың мақсаты:
• қарапайым нәрседен таңқаларлық және
• өз туған өлкесінің табиғатын зерттеп қорғауға
ерекшелікті байқауға тәрбиелеу;
белсенді іс-әрекет жасау;
• алған білімдерін тереңдетіп оқыту;
• қоршаған ортаға жауапкершілікпен қатынасуға
• балалармен табиғаттың нақты объектілерді
тәрбиелеу;
бақылап зерттеу;
• Өсіп келе жатқан ұрпаққа белсенді
• Қазақстанның және өзінің облысының
экологиялық ұстаным қалыптастыру;
қорғалатын территориясы жайлы жалпы білу;
• бастауыш сыныптарда экологиялық білімнің
• Облысының және өзінің туған өлкесінің табиғи
негіздерін қалыптастыру.
ресурстарының қорғалуына, балаларды іс
Міндеттері:
жүзінде іс-әрекетке жұмылдыру;
• өзінің туған өлкесін зерттеуге қызығушылығын
• Оқушылардың өз елінің және өз өлкесінің
қалыптастыру;
қоршаған ортасына жауапкершілікпен
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қатынасуға тәрбиелеу;
• Экологиялық мазмұны бар буклет жасау;
Балаларда экологиялық мәдениеттілік пен
• Экологиялық көрме ұйымдастыру;
рухани-эстетикалық қасиеттерін қалыптастыру;
• Әдеби шығармашылық;
• Оқушылардың экологиялық білімін
• Табиғат туралы бейнефильмдерді көрсету;
жоғарылату.
Жұмыс принциптері:
Әдіс-тәсілдері:
• Ғылымилық;
• Ауызша
• Қолжетімділік;
• Зерттеу
• Әріптестік;
• Іздеу
• Жүйелілік;
• Көрнекілік
• Түрлі іс-әрекеттерді алмасып ауысуы;
• Практикалық
• Кері байланыс;
• Ойын
• Шығармашылық;
• Топтық жұмыс
• Қызығушылыққа тірелу;
Жұмыс түрлері:
• Жас ерекшелікті ескеру;
• Қосымша әдебиетпен жұмыс;
Экологиялық тәрбиенің әдістері мен түрлері: бастауыш
• Бөлме өсімдіктерін күту;
сыныптарда экологиялық тәрбиенің мақсаты мен
• Тақырыптық құжаттар мен стенд құру;
міндеттері 4 компоненттермен айқындалады:
• Сыныпты гүлдендіру;
1. Ғылыми-танымдылық;
2. Құндылық;
• Топсеруен;
3. Нормативті;
• Мектеп ауласын тазалау;
4. Практикалық-іс әрекеттілік.
Ғылыми-танымдылық компонент заттың құбылыстары мен ерекшеліктерін , байланыстарын айқындайды.
Құндылық компоненті адам мен табиғаттың өміріндегі зерттеліп жатқан объектілердің маңызыдылығын
көрсетеді.
Нормативті компонент – бұл адамның табиғатта өзін ұстаудың қағидаттары.
Практикалық іс-әрекетті компонент- адамның денсаулығы қоршаған ортаның жағдайына әрқашан
байланысты, сондықтан табиғатты қорғау керек деген үлкен қарттарымыз.
Аталмыш бағдарлама 1 сыныптың сабақтан тыс факультативтік курс ретінде қолдануға болады. Жыл бойына 33
сағат, аптасына 1 сағат.
Негізгі ұйымдастырушылық түрі:
Сабақ-викторина, сабақ-саяхат, сабақ-зерттеу,сабақ-ертегі,компьютерлік презентациялар. Көбінесе
үлкендермен бірігіп практикалық іс-әрекетке көп көңіл бөлінеді:бақылауды жүргізу, зерттеу, пікірталасты
қолдану, модельдеу, рөлдік ойындар, жағдаяттарды шешу, топтық ертегі құрастыру, сурет салу;энциклопедиялар
оқу, картамен жұмыс т.б. Мұғалім өтілген тақырыптарды бекіту үшін және жаңа тақырыпты зерттеуге тест
жұмысы немесе сауалнама алады.
Курс соңында білуі қажет:
• Экологиялық мәдениеттіліктің негіздерін;
• Өз туған өлкесінің ерекшеліктерін;
• Жыл мезгілдерінің маңызды ерекшеліктерін;
• Табиғаттың адам өміріндегі рөлін;
• Жануарлар мен өсімідктерді;
• Туған өлкесінің қорғалатын жануарлар мен өсімдіктерді;
• Табиғатта өзінді ұстау ережелері:
• Көп таралған мамандықтардың адам еңбегінің ерекшелігі;
• Туған өлкесінің жануарлары мен өсімідіктері;
• Заманауи экологиялық проблемалар.
Болжам бойынша табиғатты таны курсының қолданылуы келесі нәтижеге жетеміз деген ойдамыз:
1. Курсты ары қарай жалғастыру;
2. Өзінің мүмкінідктері мен өз-өзін бағалау;
3. Адамға,қоршаған ортаға қызығушылығын арттыру;
4. Қазіргі жануарлар мен өсімдіктер әлеміне қызығушылығын арттыру;
5. Жануарлар, өсімдіктер мен құстарға қамқорлық жасау.
6. Табиғи ресурстарға үнемділікпен қарау.
•
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№
1
2

3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20

21
22

«Потанин жалпы орта беретін мектеп»
«Табиғатты таны» атты факультативті курс
Жылына 33 сағат, аптасына 1 сағат
1 сынып
Тақырып
Сабақтың мазмұны
Оқыту түрі.
Тапсырмалар.
Кіріспе сабақ. Біздің
Экология деген не? Табиғатты қалай
Ойын «тірі және өлі»
қоршаған орта.
қорғайды?
Топсеруен. Күздің әуені
Күзде өсімдіктер мен жануарларды
Суреттер сайысы.Күз
мен бояулары.
бақылау. Күзгі табиғаттың сұлулығын бояулары. Абай
тамашалау. Жапырақ сыбдырын және
Құнанбайұлының "Күз"
құстар әуенін тыңдау.
өлеңін оқып, талқылау.
Қоқыс қайдан пайда
Мектеп алды учаскені, аула
Фото сайысы. «Қоқыстың
болады? Және оны
тазалығыныа назар аудару.
орны бар ма?
болдырмау.
Практикалық сабақ.
Ауыл тұрғындары мен мектеп
«Тазалықтың белгісі»
Мектепалды учаскені
оқушыларына тазалық сақтаудың
Суреттер сайысы.
тазалау.
үлгісін көрсету.
Жапырақты және қылқан Практикалық сабақ. Топсеруен.
«Ағашты жапырақтан
жапырақты ағаштар.
«Ағашты таны».
таны» ойыны.
Топсаяхат.
«Өзі тұратын туған жерінің
Саяхат кезіндегі
өсімдіктері мен жануарлар
қауіпсіздік ережесі.
дүниесімен танысу».
Менің ауламдағы
Біздің еліміздің кішкентай құсыСурет салу.
құстар.Торғай –әлемдегі
торғаймен танысу. Құстар туралы
ең көп тараған құс па?
қызықты ақпарат.
Қарға ақылды, сымбатты
Қарға жайлы презентация.
«Қарға мен түлкі»
құс.
ертегіні оқу
«Ұшты-ұшты» ойыны.
Орман дәрігері-тоқылдақ. Орман дәрігері деген не?
«Құстардың пайдасы»
әңгіме.
Аққу- киелі құс.
Аққу туралы
Аққу,шортан һәм шаян
бейнематериал.Оқушылармен әңгіме. И.А.Крылов
Жыртқыш құс-үкі.
Үкімен танысу.Презентация.
Ойын «кім не жейді?»
Пратикалық
Тұрмыстық қалдықтардан құстарға
Жемсауыттарды
жұмыс.Құстарға арнап
арнап жемсауыт жасау.
орналастыру.
жемсауыт жасау.
Қарлығаш,қарлығаш
Қарлығаш туралы қызықты мәлімет.
Қарлығаш немесе
құйрығың сенің айыр...
мамамның әңгімесі
Көкектің басқа құстардан Көкек туралы мәлімет.
Б.Баймахановтың «Атша
ерекшілігі.
көкек» аңызын
оқу,талқылау.
Құс патшасы-бүркіт.
Құс патшасы –бүркіт туралы
Бейнефильм көру
презентация.
Шымшық-ең пайдалы
презентация
Сурет салу
құстар.
Қараторғай-көршіміз.
Энциклипедиядан мәлімет оқу
Қосымша мәлімет
Жалпылама қорытынды
Практикалық сабақ «Құсты
«Біз білеміз» ойыны.
сабақ.
дауысынан таны»
Орманға топсеруен «Қыс Қысқы табиғатты бақылау. Өсімдіктер Суреттер сайысы «қыс
бояулары мен
тіршілігінде қардың маңызы.
қызығы»
дыбыстары»
Қу түлкі.
Түлкінің ерекшелігімен таныстыру
Талқылау: Түлкі
және түлкінің кейпін халық өнерінде
тышқанды қыста қалай
қолдану жайлы сабақ.
аулайды?
Жабайы жануарлар.
Ұзынқұлақ сұр қоян.
Қасқыр-қайсар аса сақ
хайуан.

Қоян туралы презентация.
Сөзжұмбақтар
шешу.Энциклопедиядан қасқыр
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«Көжек» мәтінді оқу
Б.Тұрсынбаев
Сұрақ:Қасқырларды жою
керек пе?

Күні
6.09
13.09

20.09
27.09
4.10
11.10
18.10
25.10
8.11
15.11
22.11
29.11
6.12
13.12
20.12
27.12
10.01
17.01
24.01
31.01

14.02
21.02

23

Орман иесі-аю.

24
25

Әрі епті, әрі жеңіл
қимылдайтын-тиін.
Сусар-тиіннің аңшысы.

26

Орман көрігі-бұғы.

27

Кірпі

28

Көртышқан-жерасты
жануар.

29

Жабайы жануарлар
турады жалпылама сабақ.
Көктемгі орманға
топсеруен. «Көктемнің
бояулары мен
дыбыстары»
Жалпылама сабақ. Не
білдің?
Не үйрендің?
«Ескі-құсқы бүлінген
қағазды жина» акциясыағашты сақта.

30

31
32

33

Қорытынды сабақ.
Топсаяхат.

жайлы мәлімет.
Жұмбақтарды шешу,мұғалімнің аю
жайлы мәліметі. «Сұр аю» портретін
құрастыру.
Тиіннің ерекшілігімен таныстыру.
Сусармен таныстыру. Сөзжұмбақ
шешу.
Мұғалімнің бұғы туралы әңгімесі,
жұмбақтар шешу.
Энциклопедиядан мәлімет.Сөзжұмбақ
шешу.
Энциклопедиядан мәлімет.Ойын.
Ойын «сипаттамасы бойынша тап».
Сөзжұмбақ, жұмбақ шеш,
Орманда өзіңді ұстау ережесі.Оянып
жатқан табиғатты тамашалау.
«Көктемнің бояулары мен
дыбыстары»
Мәселе: барлық жануарлар қорғауды
талап ете ме?
Ескі-құсқы бүлінген қағаздарды
жинаудың маңызы: қаланы, ауланы,
ауылды қоқыстан қорғау, ағаштарды
сақтау.
Постер жасау. Туған жерін тамашалап
қайту.

Сұрақ: Қыста аю азығын
қайдан алады?

28.02

Тиін туралы өлең оқу.

7.03

Бейнефильм көру.

14.03

Сурет салу

4.04

Кірпіге кірпік не үшін
керек?
Мәселелі сұрақ:
көртышқан пайдалы
ма,зиянды ма?
«Бұл қызықты жануар»

11.04

Суреттер сайысы
«Көрікті көктем»
Абай Құнанбайұлының
өлеңін оқу,талқылау.
«Тірі табиғатты біл және
сақта» ойыны.

2.05

Акцияға қатысу.

16.05

Көрме ұйымдастыру.
Туған жер туралы
жұмбақ, жаңылтпаш
жаттау.

23.05

18.04
25.04

6.05

Пайдаланған әдебиеттер мен сайттар тізімі:
1. https://bilimland.kz/kk/courses/dunietanu
2. https://www.tarbie.kz/23223
3. Менің алғашқы энциклопедиям 2011ж.Алматы
4. Мектептегі сыныптан тыс жұмыстар №2.2010ж
5. Мектептегі сыныптан тыс жұмыстар №10.2011ж
6. Мектептегі сыныптан тыс жұмыстар №4.2008ж
7. Мектептегі сыныптан тыс жұмыстар №7.2011ж
8. Қазақстандағы жануарлар әлемі 2009ж. Алматы
9. Жануарлардың мекен ауыстыруы 2011ж.Мәскеу
10. Қазақ балалар әдебиетінің хрестоматиясы 2004 ж.Арман
11. https://kk.wikipedia.org/wiki
12. https://kitaphana.kz/ru/downloads/referatu-na-kazakskom/244-ekologia/3016-ekologialik-problemalar-html
13. https://uskz.org/load/ash/avtor/tu_an_lke/14-1-0-1560
*********
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Батыс Қазақстан облысы, Казталов ауданы, Қараоба ауылы
Ғ.Қараш атындағы Қараоба мектеп-гимназиясының
бастауыш сынып мұғалімі Каюпова Ақмарал Ерсаевна
ҚЫСҚА МЕРЗІМДІ САБАҚ ЖОСПАРЫ
Пәні: Сауат ашу
Сабақтың тақырыбы: Орманға саяхат. Өө дыбысы мен әрпі
Күні:15.01.2020 ж.
Мұғалімі: Каюпова Ақмарал Ерсаевна
Сынып: 1 ә
Сабақтың тақырыбы
Табиғатқа саяхат. Ө дыбысы мен әрпін қайталау
Осы сабақта қол
1.2.6.1* мұғалімнің көмегімен ерекшелігіне қарай мәтін жанрын (өлең, әңгіме,
жеткізілетін оқу
ертегі) ажырату
мақсаттары (оқу
1.2.5.1 мәтін иллюстрациясы бойынша сұрақтар қоя білу немесе оқығаны
бағдарламасына
бойынша қойылған сұраққа жауап
сілтеме)
1.2.4.1 мұғалімнің көмегімен қарама- қарсы мағыналы, мәндес, көп мағыналы
сөздердің мағыналарын ажырату
1.1.4.1 мәтіннің мазмұнын тақырыбы немесе оның иллюстрациясы бойынша
болжау
1.3.8.1 жазу жолын, жоларалық кеңістікті, жолдың жоғарғы және төменгі
сызығын сақтап, әріп элементтерін каллиграфиялық талаптарға сай жазу
Сабақтың мақсаттары Барлығы:Жаңа білімді меңгереді.
Көбі:Тақырыпты түсініп, тыңдап, жетекші сұрақтар арқылы талқылайды.
Кейбірі: Алған білімді өмірде қолдана алады.
Жетістік критерийлері Айтылған сөздер мен сөйлемдердің көпшілігін дұрыс қайталай алады.
Нақты сөйлеу арқылы, мәселені түсінгенін көрсете алады.
Құндылықтарды
Оқушыларды бір-біріне деген құрмет көрсету және салауатты өмір салтын
дарыту
ұстануға тәрбиелеу.
Пәнаралық байланыс
жаратылыстану, дүниетану
АКТ қолдану
Электронды оқулық,
дағдылары
Тілдік құзыреттілік
Тілдік дағдылар:
Тыңдалым-тыңдалған мәтіннің негізгі мазмұнын түсіну.
Айтылым- өз пікірін айту
Терминология: Көңілді серуен
Сөз тіркестері: Көрші-көрші
Сабақ барысы
Сабақтың
Сабақтағы жоспарланған іс-әрекет
жоспарланған
кезеңдері
Ынтымақтастық атмосферасын қалыптастыру
Күлім қағып қолымды,
Сабақтың басы
Бір, екі, үш деп соғайын.
Қарап тұрып көршіме,
Қолымды мен бұлғайын.
Ыстық алақаныммен
Қолыңды бер қысайын.
– Балалар бір-бірінің қолын қысып,қуаныштарын білдіреді.
Балалар бүгінгі сабағымыздың мақсаты:Ө дыбысы мен әрпін қайталау.Ө дыбысы
бар сөздерді айту,буынға бөлу.Буындардан сөз құрау.
(ТЖ) "Ой қозғау"
« Ия-жоқ» әдісі арқылы оқушыларға сұрақтар қою:
1.Дыбыстар үшке бөлінеді(жоқ)
2.Дыбыстарды айтамыз,естиміз (ия)
3.Әріптерді көреміз, жазамыз (ия)
4.Ө дыбысы дауыссыз дыбыс (жоқ)
Тақтамен жұмыс
Тақтадағы суреттерден ө дыбысы бар сөздерді тауып.,сол сөзді оқиды, буынға бөледі.
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Дескриптор
1.Сөздерді оқиды
2.Сөздерді буынға бөледі
Қ.Б.
Өте жақсы
Жақсы
Талпыныс керек
(ЖЖ) Оқулықпен жұмыс
Сабақтың ортасы Мәтінді оқу.
Көңілді серуен
Көркем мен Серік серуенге шықты. Олар ауыл шетіндегі сырғанаққа келді.
Қолдарында шана. Шанамен сырғанады. Аққала соқты. Серуен көңілді өтті.
- Мәтін өлең бе, әлде әңгіме ме? (әңгіме)
Дескриптор
1.Мәтінді мұқият оқиды
2.Мәтіннің мазмұнын айтады
Қ.Б.
3 жұлдызша-өте жақсы
2 жұлдызша –жақсы
1-жұлдызша –талпын
Жаңылтпашты оқу
Үйіне көрші
Келді ме екен,көрші
(Омоним сөздер - айтылуы мен жазылуы бірдей бірақ мағыналары әртүрлі) мыс: шаш
-адам шашы, шаш- суды шаш т.б түсіндіру
Топтық тапсырма: 1-топ
"Сөз жұмбақ"
2-топ:Сөздерге дыбыстық талдау жасау (өрмекші,көмек,өрт)
3-топ:Сөздерді буынға бөлу(көбелек,көрші,көкек)
Қ.Б. топтар бірін-бірі шапалақтау арқылы бағалайды
Сергіту сәті
Жел үрлейді у-у
Құйын келіп билейді гу-гу
Қатты –қатты жел соқты
Жапырақтар қол соқты
Ойын: Өз орныңды тап
Сөздерді орналастыру
Бір буынды сөздер
Екі буынды сөздер
Үш буынды сөздер
(өрмекші, өрт,өрік, көлік, көйлек, көбелек, төл ,көл)
Аяқталуы
Кері байланыс
Пазл әдісі арқылы буындардан сөз құрау
Кө-лік, көр-ші, кө-кек, кө-мек.ө-рік.кө-бе-лек, өр-мек-ші
Дескриптор
Буындардан сөз құрайды
Сөздерді қатесіз оқиды
Рефлексия
Үлкен Ө әрпі-мен бәрін түсіндім
Орташа Ө әрпі-мен жартылай түсіндім
Кішкене Ө әрпі-мен түсінбедім
(Оқушылар стикерге өз аттарын жазып,тақтаға жапсырады)
Дифференциация – оқушыларға көбірек қолдау
Бағалау – оқушылардың материалды меңгеру
көрсетуді қалай жоспарлайсыз? Қабілеті жоғары
деңгейін тексеру жоспарыңыз?
оқушыларға қандай тапсырмалар қоюды жоспарлап
отырсыз?
Қолдау көрсету.
Қабілеті жоғары оқушылар айтылған сөздер мен
сөйлемдердің көпшілігін дұрыс қайталай алады.
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Қысқа мерзімді жоспары
Ұзақ мерзімді жоспар бөлімі: 5.1А
Натурал сандар және нөл саны

Мектеп: Қарағанды облысы Жезқазған қаласы №21 ЖОББМ
КММ

Күні

Мұғалімнің аты-жөні: Бисаринова Ақсұлу Мухангалиевна

Сынып: 5

Қатысқандар саны:

Сабақтың тақырыбы:
Осы сабақта қол
жеткізілетін оқу
мақсаттары (оқу
бағдарламасына
сілтеме)
Сабақтың мақсаттары

Бағалау критерийі

Тілдік мақсаттар

Қатыспағандар саны:

Теңдеу. Теңдеудің түбірі.
5.2.2.1 aрифметикaлық aмaлдaрдың белгісіз компоненттерін тaбу ережесі
негізінде теңдеулерді шешу
5.2.2.2 теңдеудің шығaрылуының дұрыстығының тексеру тәсілдерін қолдaну
Оқушылардың барлығы: aрифметикaлық aмaлдaрдың белгісіз компоненттерін
тaбу ережесі негізінде теңдеудің түбірін тaбуға есептер шығaру.
Оқушылардың көпшілігі: теңдеудің түбірінің дұрыстығын тексеру тәсілдерін
есептерді шығaрудa қолдaну;
Оқушылардың кейбірі: мәтіндік есептерге теңдеу құрып, кері aмaлдaр әдісімен
теңдеудің шығарылуының дұрыстығын тексеру .
Арифметикалық амалдардың белгісіз компонеттерін табу ережесін пайдаланып
теңдеулерді шешеді.
Теңдеудің шешімдерін айнымалыны түбірмен алмастыру әдістерін және кері
әдісімен тексеру.
Пәндік және тілдік мақсат: Оқушылар теңдеу шешуді түсінеді және мәтінді
есептерде теңдеуді қолданады. Теңдеудің түбірін табуды түсіне отырып өз ойын
жеткізе алады.
Пәнге тән лексика мен терминология: «белгісіз қосылғыш», «белгісіз
азайғыш», «белгісіз көбейткіш», «теңдеу», «теңдеудің түбірі», «белгісіз
азайтқыш», «белгісіз бөлгіш», «белгісіз бөлінгіш» , «мәтінді есеп»
Диалог үшін пайдаланылған сөздер мен тіркестер:
Белгісіз қосылғыш табу үшін...... керек, әріптің теңдеуді тура санды теңдікке
айналдыратын мәні ...... деп аталады, белгісіз азайғышты табу үшін....... керек.

Құндылықтарға баулу

Пәнаралық байланыс
Алдыңғы білім

Зайырлы қоғам және жоғары руханият құндылығы бойынша ауызша
тапсырманы орындатқан кезде жылдамдыққа үйрете отырып оқушылардың
көзқарасын құрметтеу, «қосу,алу,қызықты» стратегиясы арқылы жұптық жұмыста
бірін-бірі құрметтеу, достық қарым-қатынас бойларына сіңіру. Өзара бағалау
бойынша өзгенің көзқкарасына құрметпен қарау құндылығы қалыптасады.
Информатика, өмірмен байланыстыру
Қосу және көбейту амалының қасиеттері, Әріпті өрнектерді түрлендіру,
Әріптердің берілген мәндері бойынша әріпті өрнектердің мәндерін табу.
Сабақ барысы

Сабақтың
жоспарланған
кезеңдері
Сабақтың басы
10 мин
Білу

Сабақтағы жоспарланған іс-әрекет

Ұйымдaстыру кезеңі (ұжымдық)
Әдіс-тәсілі: Сұрaқ-жaуaп
1.
белгісіз көбейткішті тaбу үшін не істейміз?
2.
белгісіз aзaйтқышты қaлaй тaбaмыз?
3.
белгісіз бөлінгішті тaбу үшін не істейміз?
4.
белгісіз бөлгішті тaбу үшін не істейміз?
5.
белгісіз қосылғышты қaлaй тaбaмыз?
Бағалау: «Мaдaқтaу» әдісімен бaғaлaнaды.
Жaрайсың, тамаша, өте жақсы.
«Миға шабуыл» стратегиясы
Бaстaуыш сыныптa қaрaпaйым теңдеуді шешуде aлғaн білімін жетілдіру
үшін мынa төмендегі мысaлдaрды көрсетемін:
2х=10; 120 – х= 89; 64: х=16;
0х= 6; 12х=0
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Ресурстар

Мадақтау

Сабақтың
ортасы
25 мин
Түсіну
Қолдану

6.
Белгісіз көбейткішті табу үшін көбейтіндінің мәнін көбейткішке
бөлеміз.
7.
Белгісіз азайтқышты табу үшін азайғыштан айырманың мәнін
аламыз
8.
Белгісіз бөлінгішті табу үшін бөлінгішті бөліндіге бөлеміз
9.
Санды 0-ге бөлуге болмайтындықтан теңдеудің шешімі жоқ
10.
0-ді санға бөлуге болады және теңдеудің шешімі шексіз
Жаңа сабаққа кіріспе. Таныстырылым.
«Түртіп алу» стратегиясы
Мақсатым: Оқушыларға оқулықтан мәтінді оқып, таныстыру. Білімді
нақтылау үшін мынадай сұрақтарға көңіл бөлу:
Теңдеудің шешімі деп- теңдеудегі әріп көбейткіштің орнына қойғанда
оны дұрыс теңдікке айналдыратын сан мәнін айтады.
Теңдеудің бірнеше түбірі болуы немесе түбірі болмауы мүмкін.
Теңдеудегі әріптің орнына қойғанда оны дұрыс теңдікке айналдыратын
сан теңдеудің түбірі деп аталады.
Оқулықпен жұмыс (жеке жұмыс)
1 тапсырма: Ауызша орындалатын тапсырма
Оқушылардың барлығы:
Мaқсaтым : aрифметикaлық aмaлдaрдың белгісіз компоненттерін тaбу
ережесі негізінде теңдеудің түбірін тaбуға есептер шығaру.
•
x + 23 = 41
•
46 – y = 24
•
m : 21 = 10
•
12 * x =60
Бағалау: «Мадақтау» әдісімен бағаланады. Жарайсың, тамаша, өте
жақсы.
Тапсырма 2 . ( жұппен жұмыс )
«Қосу, алу, қызықты» стратегиясы
Мақсатым: теңдеудің түбірінің дұрыстығын тексереу тәсілдерін
есептерді шығаруда қолдану;
1) (12m –5m) * 4 =252;
2) 144 : ( x -3) = 36
3) 21* (y – 8) = 84;
Бағалау: «Бас бармақ» әдісімен бaғaлaнaды
(жалпы ұжымға тапсырманы бірдей бере отырып,саралау) Бас бармақ"
әдісі бойынша өзін-өзі бағалау.(бас бармақ жоғары көтерсе
"шығардым",көлденең тұрса "жартылай",төмен болса "жок")
Сергіту сәтін орындайды.
Көзге, саусақтарға жаттығулар жасайды
Тапсырма 3. «Аялдама» стратегиясы
Мақсаты: тапсырманы шығаруда оқушылар сынып ішінде қозғалып
жүріп, жұппен орындау.
5х+60=85
У
(6х-23)*9=117
Т
51у=357
Д
7у+10=80
Е
(3х+138):13=15
Ң
7у-25=45
Е
мәні
сөзі

6
Т

19
Ң

5
У

Бағалау: «Бағдаршам» әдісімен бағалау
«Қызыл» - түсініксіз
«Сары» - сұрағым бар
«Жасыл» - жақсы

Тапсырма 4.
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10
Е

7
Д

мадақтау

үлестірмелі
карточкалар

үлестірмелі
карточкалар

дескриптор

Сабақ
тың соңы
5 мин
Талдау
Жинақтау
Бағалау

Оқушылардың кейбірі:
Мақсатым: мәтіндік есептерге теңдеу құрып, кері амалдар әдісімен
теңдеудің шығарылуының дұрыстығының тексеру
1.Мектеп жанындағы шаруашылықтан оқушылар екі күнде 1260 кг
картоп жинады. Оқушылардың екінші күнгі жинағаны бірінші күнгіден
2 есе артық. Оқушылар бірінші күні неше килограмм картоп жинады?
2. Елдостың тауықтары мен қозылары бар.Қозылар тауықтардан 3 есе
кем. Қозылар мен тауықтардың барлығында 40 аяқ бар. Елдостың неше
қозысы, неше тауығы бар?
Дескриптор: Білім алушы
• мәтін есептің шaртын жaзaды;
• сұрақ қоя біледі;
• шешуін құрастырaды.
• теңдеуді шешеді
• жaуaбын жaзaды.
Кері байланыс
«Шығу парағы» - сабақ аяғында оқушылар сұраққа (3-4 сұрақ) жауап
береді,ол сұрақтар сабақты қорытындылап, оқушының алған білімін,
сабақтың қалай өткендігін бағалайды.
1. Кaндaй тендік теңдеу деп aтaлaды?
2. Теңдеудің түбірі деп нені атаймыз?
3. Белгісіз көбейткішті қалай табамыз?
4. Белгісіз азайғышты қалай табамыз?
«Рефлексия» жүргізу
«Екі жұлдыз, бір ұсыныс» бойынша стикерге бүгінгі сабақтан алған
білімін көрсетеді. Яғни бүгін не білдім, не үйрендім, нені білгім келеді.
Қосымша ақпарат

Саралау – Сіз қандай тәсілмен көбірек
қолдау көрсетпексіз? Сіз басқаларға
қарағанда қабілетті оқушыларға
қандай тапсырмалар бересіз?
Осы сабақта қолданған әдіс-тәсілдер
арқылы ауызша жаттығулар орындату,
жеке жұмыс, жұптық жұмыстар жасату
арқылы оқушылар теңдеудің түбірін
табады және оның дұрыстығына қол
жеткізеді.

Бағалау – Сіз оқушылардың
материалды игеру деңгейін
қалай тексеруді жоспарлап
отырсыз?
Сабақ барысында пайдаланған
жеке жұмыс жасай отырып
оқушылар ауызша тапсырмада
мадақтама,жұптық жұмыста бас
бармақ, дескриптор арқылы
бағаланады.

стикер

Денсаулық және
қауіпсіздік техникасын
сақтау
Мұғалім сабақта әрбір
оқушының қауіпсіздік
техникасы ережелерін
сақтап, жұмыс істеулеріне
бағыт беріп отырады.

«ҮШ ТІЛДІҢ ПАТШАЛЫҒЫ» АТТЫ ТІЛДЕР АПТАЛЫҒЫНЫҢ АШЫЛУЫ
Ақмола облысы Жақсы ауданы Беловодское орта мектебінің
ағылшын тілі пәнінің мұғалімі Батырбекова Данагуль Кунтугановна
Мектеп оқушыларына арналған.
Мақсаты: Мектептегі қазақ және басқа ұлт өкілдері балаларының қазақ, орыс, ағылшын тілдеріне деген
қызығушылықтарын оятып, тіл үйренуге деген ықыластарын туғызу. Оқушылардың сөздік қорлары мен тіл
байлығын дамыту. Ана тілі мен өзге тілдерді құрмет тұтуға, достыққа тәрбиелеу.
Елбасымыздың «Үш тұғырлы тіл» саясатын насихаттау.
Барысы:
1-жүргізуші: О, Адамдар, қадіріне жетіңдер,
Ана тілің – анаң, сыйлап өтіңдер.
Әркімнің туған тілі – туған шеше,
Оған бала міндетті сан мың есе.
Армысыздар, құрметті мұғалімдер, оқушылар! Елбасымыз Н.Әбішұлы Қазақстан халқына Жолдауында:
“Қазақстан халқы бүкіл әлемде үш тілді пайдаланатын жоғары білімді ел ретінде танылуға тиіс. Бұлар: қазақ
тілі – мемлекеттік тіл, орыс тілі — ұлтаралық қатынас тілі және ағылшын тілі —жаһандық экономикаға
ойдағыдай кірігу тілі”, — деген болатын. Елбасы көрегендік танытып, алдымызға үш тілді білу қажеттігін
қойып отыр. Әсіресе, өскелең ұрпақтың, жастар алдында бірнеше тіл білу міндеті тұр. Адамды мұратқа
жеткізетін ана тілі мен ата дәстүрі. Ендеше, тілдер апталығының ашылу салтанатына қош келдіңіздер!
2-жүргізуші: Язык-это общественное явление, которое действует на протяжении всего существования
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человечества. История не знает ни одного человеческого коллектива, который бы не пользовался языком. И это
понятно. Человек существует только в обществе. Он постоянно связан с другими людьми. Средством общения
служит язык. При помощи языка люди передают свои мысли, желания, чувства. Казахстан —
многонациональное государство. Все народы, населяющие его, равноправны. Все они на основе проводимой
нашим первым президентом, уважаемым Нурсултаном Абишевичем Назарбаевым, национальной политики
развивают свой язык, национальную культуру.
1-жүргізуші: Біздің патшалықта мынадай бұйрық жарыққа шықты:
2-жүргізуші: В нашем королевстве вышел такой приказ, послушаем:
1-тілмаш:«Бәріңе! Бәріңе! Бәріңе! Кішкентайлардан бастап үлкендерге дейін, қалалар мен ауылдарда үш тілде
(қазақша, ағылшынша, орысша) сөйлеуді үйренетін болыңдар!».
2-тілмаш:«Всем! Всем! Всем! От мала до велика, в городах и селах научиться разговаривать на трех языках
(казахском, английском, русском)».
3-тілмаш:«To everybody! The young and the old in the cities and villages should learn three languages-Kazakh,
English, Russian! »
1-жүргізуші: Ендеше, балалар, ортаға сол Үш тіл патшалығының Патшасын шақырайық.
2-жүргізуші: Тогда пригласим Короля королевства трех языков. ( Патша ортаға шығады).
Патша: Сәлеметсіңдер ме, балалар! Мен сонау Астана қаласынан жастардың, болашақтың қаласына ат басын
тіредім. Патшалығымыздың ішінен сіздің мектеп тіл үйренуде жақсы нәтиже көрсетіп жүрген алғашқылардың
бірі болып табылады. Менің көмекшім жарлығымның орындалуын сендерге тапсырма беру арқылы тексеріп
көреді. Кәне, көмекшім, баста!
1-жүргізуші:Патша, мектеп оқушылары үш тілге деген құрметтерін өз өнерлері арқылы көрсетуге дайын.
Ендеше, құрметті көрермендер, біздің оқушылардың тілге деген құрметтерін бәріміз бірге тамашалайық!
«Оқушылар сәлемі». Оқушылар үш тілде (қазақ, орыс, ағылшын тілдерінде) мәнерлеп өлең оқиды.
Айбын: Ана тілің біліп қой,
Язык, великолепный наш язык.
Еркіндігің, теңдігің.
Речное и степное в нём раздолье,
Ана тілің біліп қой,
В нём клёкоты орла и волчий рык,
Мақтанышың, елдігің.
Напев, и звон, и ладан богомолья.
Ана тілің – арың бұл,
В нём воркованье голубя весной,
Ұятың боп тұр бетте.
Взлёт жаворонка к солнцу — выше, выше.
Өзге тілдің бәрін біл,
Берёзовая роща. Свет сквозной.
Өз тіліңді құрметте!
Небесный дождь, просыпанный по крыше…
Ислам:
Дарина:
Ана тілім – ұраным,
We learned our ABC’s
Ана тілім – құралым,
And counting 1, 2, 3’s.
Ана тілім – болмаса,
And now we know all these,
Мықты болмас тұрағым.
The kindergarten class.
Ана тілім – елдігім,
Сабина:
Ана тілім – ерлігім.
And we learned how to share.
Ана тілім – болмаса,
And we learned how to care.
Бүтінделмес кемдігім.
Just ask us if you dare,
Көркем:
The kindergarten class.
Патша: Бәрекелді балалар! Талаптарына нұр жаусын. Сендердің үш тілді де еркін меңгергендеріне өте
қуаныштымын. Ал мен енді жүрейін басқа да мектептерге барып оқушылардың үш тілді қалай үйренгенін көріп
қайтайын.
1-жүргізуші: Келгеніңізге рахмет патша. Біздің мектебіміздің есігі сіз үшін әрқашан ашық. Ал енді кетпес
бұрын біздің оқушыларымыздың орындауында үш тілде ән шашуымыз бар. Соны тамашалап кетіңіз.
2-жүргізуші: Хор (мектеп оқушылары): Ән: «Әрқашан күн сөнбесін!», «Пусть всегда будет солнце!»,
«May there always be sunshine!».
Патша: Бәрекелді өнерлерің өрге жүзсін. Осы апталыққа ат салысып өз білімдеріңді көрсетіңдер. Сау
саламатта болыңдар.
1-жүргізуші: Осымен тілдер мерекесіне арналған шағын мерекелік іс-шарамызды жабық деп жариялаймыз.
Жақсы күндерде жолыққанша қош сау болыңыздар! Осы апта бойы барлық іс шараларға белсене қатысамыз.
2-жүргізуші: Вот и подошла к концу наша торжественное мероприятие, посвященное Дню языков! Желаем
всем всего вам доброго и прекрасного!
3-жүргізуші: Thank you, good bye! See you soon!
*********
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Пәні: әдебиеттік оқу
Күні: 13.12.2019 ж
Сынып: 4 « В »

Мектеп: Г.Титов атындағы №54 ЖОМ КММ
Мұғалімнің аты-жөні: Корганбаева Каламкас Кенесовна
Қатысқандар саны:

Ұзақ мерзімді жоспар
бөлімі
Сабақ тақырыбы:
Осы сабақ арқылы
жүзеге асатын оқу
мақсаттары

Мамандықтар әлемі
«Ақылды аспаз» молдаван ертегісі
4.1.3.1. шығарманың тақырыбы және қорытынды бөлімі негізінде сюжеттің
дамуын болжау, оның себебін түсіндіру;
4.1.5.1 өз ойын, сезімін, көзқарасын өмірде болған,өзге шығармадағы ұқсас
оқиғалармен салыстыра отырып білдіру
Барлық оқушылар:
«Ақылды аспаз» мәтінін түсініп оқып, оқиға барысын болжайды, жоспар
құрастыра алады;
Оқушылардың басым бөлігі:
Пікірталас барысында өз ойларының дұрыстығын мысал келтіре отырып,
дәлелдей алады;
Кейбір оқушылар:
Мәтін мазмұнын ашатын мақал-мәтел табады, сюжеттің дамуын
болжап,себебін түсіндіре алады;
* өз ойын, сезімін, өзге шығармадағы ұқсас оқиғалармен салыстырып айта
алады;
*Сюжеттің дамуын болжай алады, себебін түсіндіреді;
*Кейіпкерлердің іс-әрекетін бағалайды;
*Әдеби шығармаға жоспар құрастырады;

Сабақ мақсаттары

Бағалау критерийлері

Құндылықтарды дамыту
Пәнаралық байланыстар
АКТ қолдану дағдылары
Алдынғы оқу
Жоспарланған уақыт
Сабақтың басы

Қатыспағандар
саны:

Жауапкершілік, белсенді азаматтық ұстаным таныту және өз елінің дамуына
үлес қосу
Жаратылыстану
Интербелсенді тақта мүмкіндіктері, Ютуб желісі
Мамандықтың бәрі жақсы, түрлі мамандық иелері туралы біледі
Жоспар
Жоспарланған әрекет

Сәлемдесу, бір-біріне жылы тілек тілеу.
Өткенге шолу «Екі стикер» әдісі
Мақсаты: әуен ойнатылады, оқушылардың қолында стикерге жазылған мамандық
атаулары болады, әуен тоқтағанда сол атауларға қысқаша сипаттама береді.
БК: бірнеше мамандық иесі,өнер иесі болудың артықшылығын анықтайды;
Дескриптор:
бір адамның бойынан табылатын маман иесі мен өнер иесі жайлы айтады.
ҚБ: жақсы жауап берген оқушыларды мадақтау
Қызығушылықты ояту
АКТ арқылы болжау әдісі.
«Рататуй» мультфильмінен үзінді көрсетіледі. Мақсаты: үзіндіні мұқият тыңдап
көру арқылы шығарманың тақырыбын болжайды, өз ойларын айтады.
БК:* өз ойын, сезімін, өзге шығармадағы ұқсас оқиғалармен салыстырып айта
алады;
Дескриптор:
-өз ойларын мысалмен келтіреді;
-өзге оқиғалармен салыстырады;
Жетекші сұрақтар арқылы тақырып мазмұнын талқылай отырып, болжау:
-аспазшы мамандығы жайлы не білеміз?
-басқа мамандықтардан қандай ерекшеліктерін айта аласыңдар?
-аспазшы болу үшін адам бойында қандай қабілеттер болуы мүмкін?
-қандай тағамды ұнатып жейсіңдер, неліктен?
Талқылау негізінде сабақтың тақырыбы мен оқу мақсаты анықталады.
Бағалау критерийлерімен танысу.
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Сабақтың ортасы

«Орында» айдары
(Т) Өзіміз жасаймыз
1-топ: Аспаз рөліне еніп, өте тәтті тағамның рецебіне таныстырылым жасайды
(сурет,сөздер)
2-топ: аспаз рөліне еніп, өте ащы тағамның рецебіне таныстырылым жасайды
(сурет, сөздер)
Қонақтардың бағалауы: Тағамның сипаты + тағамның құрамы =
керемет,жақсы,жарайсың!
Мағынаны тану
«Түсініп оқы» айдары
«Оқиға картасы» әдісі
БК:*Сюжеттің дамуын болжай алады, себебін түсіндіреді;
1-тапсырма: (Ұ) оқушыларға «Ақылды аспаз» ертегісінің бір бөлігін оқу
тапсырылады. Оқу кезінде кейіпкерлердің іс-әрекетінің бейнеленген тұстарды
белгілеп отыру ұсынылады. Бірінші бөлікті оқығаннан кейін өздері жасаған
болжаммен салыстырады. Оқушылар оқиғаның әрі қалай дамитыны туралы өз
ойларын айтады.
–Мәтіннің екінші бөлігі оқылады. Жасалған болжамдарымен салыстырады.
–ертегіні тұтас шолып оқуға уақыт беріледі.
Дескриптор:
-мәтінді болжай отырып оқиды;
-өз болжамдарымен салыстырады;
ҚБ: басбармақ арқылы бағалау
Саралау: қорытынды тәсіл арқылы оқушылардың қабілеттеріне қарай оқиғаның
ретін анықтап, шығарманы өз ойымен болжауына мүмкіндік беру.
2-тапсырма: (Ө) «Ашық микрофон» ойыны.
Әр топтан бір тілші шығады. Тілші шығарма бойынша сұрақтар қояды. Топ
мүшелері қойылған сұрақтарға жауап береді.
*ертегі қалай басталды?
*Аспаз неге бар ақшаға тіл сатып алды?
*аспаздың ең жақсы тағам тіл деген ойымен келісесің бе? Ойыңды дәлелде.
*аспаз неліктен ең жаман тағам тіл деп ойлайды? Себебін түсіндір.
*ертегіден қандай қорытынды шығаруға болады?
Саралау: қабілеті төмен оқушылардың тапсырманы орындау барысында өздерінің
пікірін қосуына, ал қабілетті оқушылардың басқалардың табысқа жетуіне ықпал
етуіне көмектесу.
Бағ: ұтымды жауаптарға тілші өз бағасын береді. Оқушылар бірін-бірі бағалайды.
Сергіту сәті: тақырыпқа сай мақал-мәтелдер айту
«Пікірталас» айдары
БК: *Кейіпкерлердің іс-әрекетін бағалайды;
Ертегідегі қонақтар аспазға риза болды.
Иә,себебі..........
Жоқ,себебі........
А) тілдің «тәтті» екеніне бір мысал келтір;
Ә) тілдің «ащы» екеніне бір мысал келтір;
«Дәлелде» айдары
(Ө) Кейіпкерлердің іс-әрекетін еске түсіре отырып, кестені толтыр.
Кейіпкерлер: ...... Аспаз,патша,қонақтар
Іс-әрекеті: ......
Не істеді? .......
Мінез-құлқы (қандай?)
Саралау: қабілеті төмен оқушылар кейіпкердің мінез-құлқын анықтауда қарапайым
бір-екі мысал жазады. Ал, қабілетті оқушылар іс-әрекеттеріне баға беріп,
кейіпкердің мінез-құлқын сипаттайды.
ҚБ:дескриптор бойынша:
-кейіпкерлердің іс-әрекеттерін салыстырады;
-кейіпкерлерге мінездеме береді;
Рефлексия
Саралау. Мәтін мағынасына орай қандай мақал айтар едің?
Мақал-мәтел: Ас иесімен тәтті, Табағымен жақсы- деген мақалды қалай түсінесің?
ҚБ: «Жұлдызшалар жапсыру»
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Сабақтың соңы

Ой қорыту
-Қандай шығармамен таныстық?
-Бүгінгі сабақ ұнады ма?
-Қандай кезеңдері көңілдеріңнен шықты?
Үй тапсырмасы: Ертегі мазмұны бойынша жоспар құрып жазу.
Дәптермен жұмыс.
БК:*Әдеби шығармаға жоспар құрастырады;
Деск: ертегі мазмұнына сай жоспар құру, мазмұндама жазу
Кері байланыс: «Кемпірқосақ»
Қосымша мәліметтер

Саралау-оқушыға мейлінше қолдау көрсетуді
қалай жоспарлайсыз?
Қабілетті оқушыға тапсырманы
қалай түрлендіресіз?
Бағалау – оқушы білімін тексеруді қалай
жоспарлайсыз?

Диалог және қолдау көрсету

Жұптық, топтық, өздік жұмыста жұлдызша, смайликтер
арқылы бағалаймын. Мадақтау, марапаттау арқылы
бағалауды жүзеге асырамын

Рефлексия
Сабақтың мақсаты мен оқу мақсаттары 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 өзгеріс енгіздім және неге?
Қорытынды бағамдау
Қандай екі нәрсе табысты болды (оқытуды да, оқуды да ескеріңіз)?
1.
2.
Қандай екі нәрсе сабақты жақсарта алады (оқытуды да, оқуды да ескеріңіз)?
1.
Сабақ барысында сынып немесе жекелеген оқушылардың жетістіктері/қиындықтары туралы не
білдім? Менің келесі сабағымды жетілдіруге не көмектеседі, неге көңіл бөлу керек?
1.
2.
*********
Ұзақ мерзімді жоспар бөлімі:
8.1В. Молекулалық биология
Күні:
Сынып: 8
Сабақ тақырыбы
Осы сабақта қол
жеткізілетін оқу
мақсаттары
Сабақ мақсаттары

Бағалау критерийлері

Мектеп:№ 50 Абай атындағы орта мектеп
Мұғалімнің аты-жөні: Мешітбаева Айгүл Мәлікқызы

Қатысқандар саны:
Қатыспағандар саны:
Мономерлер мен полимерлер (жаңа тақырыпты меңгеру)
8.4.1.1 биологиялық мысалдарды пайдаланып полимерлер және мономерлер
арасындағы айырмашылықты сипаттау

Полимер және мономер ұғымдарын түсіну;

Полимерлер мен мономерлердің айырмашылығын түсіндіру;

Полимерлер мен мономерлерге мысалдар келтіру.
-мономер және полимер ұғымдарына анықтама бере алады;
-диализ түтікшесі арқылы жүргізілген зерттеудің мәнін сипаттай алады;
-мономер мен полимерлердің айырмашылықтарын түсіндіре алады;
- мономер мен полимерлерге мысалдар келтіре алады.
Оқушылар:
мономер полимер ұғымдарына анықтама беріп, сұрақтар құрастыра алады;
эксперимент барысында тиісті терминологияны қолданып, жазбалар жасай алады;
биологиялық полимерлердің мысалдарын жазады.

150

Тілдік мақсаттар

Құндылықтарды
дарыту

Пәнаралық
байланыстар
Бастапқы білім

Пәнге тән лексика мен терминология: мономерлер, полимерлер, глюкоза, фруктоза,
крахмал, гликоген, май қышқылдары, глицерин, аминқышқылдары, нуклеотидтер,
диализ түтікшесі, жартылай өткізгіштік.
Диалог пен жазу үшін пайдалы сөздер мен тіркестер:
Мономерлер … түзеді.
Полимерлер … тұрады.
Мономерлер жасуша мембранасынан….
Жасуша мембранасынан ... өте алмайды.
Ауызша жұмыстар арқылы ойды реттей білу, сенімділік, дәлелдерді қолдана білу
құндылықтары дамытылады.
Жазбаша жұмыстар арқылы академиялық шыншылдық, нақтылық, өзін өзі реттей
білу құндылықтары дамытылады.
Моделдеу арқылы креативтілік, жаңашылдық, тапқырлық, таңдау жасай білу,
ризашылық білдіру, ынтымақтастықта бола білу, бейімділік құндылықтары
дамытылады.
Жеке жұмыс кезінде өзіне деген сенімділік, өзін-өзі көрсету құндылықтары
дамытылады.
Практикалық жұмыс кезінде түрлі манипуляцияларды меңгеру, дұрыс таңдау жасау,
жобалау, бағалау, сыни ойлау, сынды қабылдау, сыни пікір айта білу, өз ісіне берілу
құндылықтары дамытылады.
Мономер, полимер түсініктері, олардың мысалдарын қарастыру арқылы химия
пәнімен байланысады
Органикалық заттардың құрамына кіретін элементтерді, азық-түліктің құрамында
көмірсу, нәруыз, майлардың болатынын біледі.

Сабақ барысы
Сабақтың
жоспарланған
кезеңдері
Сабақтың басы
0-3 мин

Сабақтағы жоспарланған іс-әрекет

Оқушыларға 1-слайд көрсетіліп,
Жасуша мембранасы арқылы қандай заттар өте алады, қандай заттар өте алмайды? сұрағы
талқыланады. Осы сұраққа бүгінгі сабақта жауап аламыз. Оқушылар жасуша
макромолекулаларды қабылдай алмайды деген қорытынды шығару үшін осы тақырыптың
қарастырылып жатқанын түсінсе жеткілікті.

Сабақтың ортасы
4-7 мин

8-13 мин

14-17 мин

18- 23мин
24-31 мин

Мұғалім таныстырылым арқылы шағын түсіндірме жасайды. Онда мономер және
полимер ұғымдарына анықтама беріліп, полимерлер мен мономерлердің мысалдары
аталады. Оқушылардан сабақтың не туралы екені сұрала отырып, сабақтың мақсаттары
мен бағалау критерийлері анықталады.
Оқушылар 2- слайдтан және өздеріндегі жұмыс парақтарынан сабақтың мақсаттары мен
бағалау критерийлерін оқып танысады.
Полимер мен мономердің айырмашылығын түсіну үшін оқушыларға шағын тәжірибе
жасау ұсынылады.
Мұғалім:
Тәжірибе барысында көзілдірік пен халат, қолғап кию қажет. Көзілдірікті неліктен кию
қажет? Қандай ерітінді киімге төгілсе оны бүлдіруі мүмкін? Ерітіндіні иіскеуге бола ма?
Көзге немесе қолға ерітінді төгілсе не істеу керек? ... Оны тез арада мол сумен шаю
қажет... деп қауіпсіздік ережелерімен таныстырады.
Диализ түтікшесі жасуша мембранасының үлгісі ретінде қолданылады. Мембрана арқылы
қандай заттың өтіп, қандай заттың өте алмайтынын тексеріп көрейік. Осы екеуінің
қайсысы мембранадан өте алады деп ойлайсыздар?
Неліктен? Жұмыс парақтарыңызға болжам жазудан бастаңыздар деп оқушылар глюкоза
мен крахмалдың қайсысы мембранадан өте алатынын болжап жазады.
Оқушылар болжамды жазып болғаннан соң тәжірибені қойып, 10 минутқа қалдырады.
Оқушыларға алты бұрыш бірнеше
қима қағаздар/лего бөлшектері/атом үлгілері
таратылып, мономерлерден полимер жасап, олардың айырмашылықтарын түсіндіру
тапсырылады.
Тәжірибені аяқтап қорытынды жасайды.
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32-37 мин

Оқушыларға мономерлердің полимерлердің мысалдары мен ағзада кездесетін орны
туралы кесте толтыру ұсынылады.

Сабақтың соңы
38-40 минут

Кері байланыс
• Позиция «Мен ...деп есептеймін»
• Түсіндіру «Себебі, ... »
• Мысалы «Мен ...дәлелдеймін, мысалы ретінде ... »
• Нәтиже «Айта келе, мен ... деп қорытындылаймын»
Кері байланыс сабақ барысы емес, тақырып мазмұнына қатысты жүргізіледі.
Саралау – оқушыларға
Моделдеу үшін әртүрлі материалдар ұсыну арқылы процесс сараланады.
қалай көбірек қолдау
Қабілеті жоғары оқушыларға полимерлердің қызметтерін анықтап, қосымша
көсетуді жоспарлайсыз?
мысалдар келтіру арқылы тақырып мазмұнын тереңдету мүмкіндігі жасалады.
Қабілеті жоғары
Тәжірибенің көрсетілімінен кейін өз пайымдауынша қорытындылар жасау
оқушыларға қандай міндет кезінде саралау жүзеге асырылады.
қоюды жоспарлап отырсыз? Тәжірибенің нәтижесін сызбаға түсіріп, сызба арқылы түсіндіру, немесе дайын
сызбада түсіндіру тапсырмаларын таңдап орындау арқылы да саралауға болады.
Бағалау – оқушылардың
материалды меңгеру
деңгейін қалай тексеруді
жоспарлайсыз?

Оқушылардың ауызша жауаптары арқылы;
Тәжірибенің болжамдарын жасап, оның дәлелденуіне талдау жасай білулері
арқылы;
Моделді дұрыс жасап, мономер мен полимердің айырмашылығын түсіндіре алуы
арқылы;
Тәжірибені жасау, қорытынды шығаруы арқылы.
Денсаулық және қауіпсіздік Көзілдірік, халат, қолғап кию.
техникасының сақталуы
Су моншасына күйіп қалмау.
Ерітінділерді төгіп алмау, иіскемеу.
Тәжірибелік жұмыс кезіндегі қауіпсіздік техникасының ережелерін сақтау
Тәжірибе жасау кезінде белсенді қозғалыс жасайды.
Дүниежүзі тарихы, 6 сынып.
Қысқа мерзімді жоспар № 10.2
Ұзақ мерзімді жоспар
бөлімі:
Қатысқандар саны:

Мектеп: № 50 Абай атындағы орта мектеп
Мұғалімнің аты-жөні: Әбілқасым Алтынкүл
Қатыспағандар саны:

Күні:

Сынып: 6

Сабақ тақырыбы

Неліктен крест жорықтары ұйымдастырылды?

Осы сабақта қол
жеткізілетін оқу
мақсаттары (оқу
бағдарламасына сілтеме)

6.3.2.6 – картада оқиғаларды даму динамикасында белгілей отырып, 1-4
жорықтар мысалында крест жорықтарының себеп-салдарларын анықтау

Сабақ мақсаттары

Тарихи дереккөздерді талдау негізінде, крест жорықтарының себептерін
анықтайды және кескін картада бағыттарын көрсетеді.

Бағалау критерийлері

кем дегенде 3 себептерін анықтау;
кескін картада 1-4 крест жорықтарының бағыттарын белгілеу;
крестшілдер құрған мемлекеттерді кескін картада белгілеу;
кескін картада крест жорықтарының кем дегенде үш маңызды қаласын белгілеу.

Тарихи концепт (фокус)

Себеп пен салдар
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Тілдік мақсаттар

Тілдік құзіретті дамыту:
Тыңдалым: ауызша пікірлерді тыңдау.
Оқылым: мәтіндік мәліметпен жұмыс.
Жазылым: жазба жұмыстарын орындау.
Айтылым: барлық сыныппен жұпта/топта ұжымдық талқылау, сондай-ақ
сұрақтарға жауап беру кезінде.
Пәнге тән лексика мен терминология: Крест жорықтары, крестшілер Ордені,
Қасиетті жер, Құдай қабірі, Рим папасы, Урбан II, Салах-ад-дин, Арыстан
жүректі Ричард.
Диалог пен жазу үшін пайдалы сөздер мен тіркестер:
Омейя билік құрған кездегі әр түрлі өзгерістермен/ жетістіктермен
сипатталады...
Ең маңыздысы Омейя басқарған кезде әлуметтік, экономикалық, саяси,
мәдени, ғылыми, философиялық, архитектуралық .... болған
Ең маңызды өзгеріс немесежетістік ... болған.
Дереккөз нені хабарлайды/ көрсетеді?
Еуропалық католиктердің исламға қарсы не крест жорықтарын
ұйымдастырудың бірінші себебі, .... болды.
Басқа да себептері .... болды.
Мен бұл дереккөздерден қандай қорытынды шығара аламын?
Бұл дерек .... көрсетеді.
Мен тағы қандай сұрақтарды қоя аламын ?
Менің тағыда білуіме .....қажет болып табылады

Құндылықтарды дарыту

жұптық/топтық жұмыстарды және бағалауды ұйымдастыру арқылы
ынтымақтастық, сыйластық пен академиялық шындықты дамыту

Пәнаралық байланыстар

География (кескін карта)

АКТ қолдану дағдылары

Осы сабақта интербелсенді тақта және сабақ тақырыбы бойынша презентация
пайдаланылады.

Бастапқы білім

Оқушыларда ислам діні туралы жалпылама білімдері болуы мүмкін.

Сабақ барысы
Сабақ
элементтері,
уақыт
Сабақтың басы
Ұйымдастыру
кезеңі 0-2

Жоспарланған іс-әрекет
(мұғалімнің және оқушылардың іс әрекеті)
1. Сәлемдесу
2. Оқушылардың сабаққа дайындығын тексеру.

Сабақ
тақырыбын,
мақсаттар және
бағалау
критерийлерін
анықтау
2-5

БЫМ/Б Мұғалім христиан шіркеуінің бөліну картасын көрсетеді
және оқушыларға сұраққа жауап беруді сұрайды: бұл карта қандай
ақпарат береді? 1054 жылы христиан шіркеуінің католик пен
провинцияға бөлінуі туралы оқушыларға түсінік беру.
Жұмыс дәптеріне сабақ тақырыбын жазып, зерттеу жұмысының
қадамдарымен, сабақ мақсаты мен бағалау критерийлерімен, тарихи
концептімен танысу.
Оқушылармен бірлесіп, зерттеу сұрақтары анықталады:
1. Крест жорықтарының себептерін анықтау.
2. Крест жорықтарын ұйымдастыруда шіркеудің рөлін түсіндіру;
3. 1-4 крест жорықтарының бағыттарын кескін картаға белгілеу.
4. Сабақтың тақырыбына қорытынды жасау.
Сабақтың ортасы М / Б Мұғалім екі картаны талдауға тапсырма береді: неліктен орта
Жұптық жұмыс ғасырда Иерусалим әлемнің орталығы деп саналады?
түрі
Оқушылардың жорамалдарын талқылау.
Ж Мұғалім крест жорықтарының басталуы туралы бейнені көруді
Зерттеу жұмысы ұсынады. Бейне клип көріп жатқанда, оқушылар тапсырмаларды
орындауы керек:
5-15
Крест жорықтарды ұйымдастыру себептерін анықтауңыз.
Неліктен жорықтар «крест» деп аталды?
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Ресурстар

Оқу құралдары

Презентация

Презентация
Бейне баян :Крест
жорықтарының
рыцарьлары
https://www.youtube.co
m/watch?
v=RnGEEZXWKM4

Қандай әлеуметтік топтар Папаға қолдау көрсетті және неге?
(5 минуттан бастап)
Дескрипторлар:
• Бейнедегі ең маңыздысын ажыратады;
• Крест жорықтарының себептерін анықтайды;
• «Крест жорықтары» атауының ерекшеліктерін түсіндіреді;
М/Б Сыныптың талқылауы, мұғалім оқушылардың жауаптарына
түзетулер енгізеді.
Т Мұғалім алдын-ала дайындалған крест жорықтарының себептері Дидактикалық
15-20
бар карточкаларды таратады, оқушылар карточкаларды салалар материал «Крест
бойынша топтастыру керек. Саяси себептер, экономикалық, жорықтарының
әлеуметтік, діни.
себептері
Ж/Т Оқушылар келесі тапсырма орындайды. (дидактикалық карточкалары»
20-30
материал)
1.
Кестені толтырыңыз:
Дидактикалық
Крест жорықтарына қатысқан крест жорықтарына қатысу
материал
әлеуметтік топтар
себептері
«Крест жорықтарының
себептері»
2.
Крест жорықтарына қатысқан әлеуметтік топтардың ортақ
себептерін анықтаңыз.
Дескрипторлар:
• Крест жорықтарына қатысқан әлеуметтік топтарды анықтайды;
Дидактикалық
• Крест жорықтарына қатысу себептерін анықтайды;
материал «Крест
• Крест жорықтарына қатысқан әлеуметтік топтардың ортақ
жорықтарының
себептерін анықтайды.
картасы», кескін карта
М/Б Қорытындылау үшін мұғалім тақтадаға әлеуметтік топтар мен
олардың мақсаттары бар кестені ұсынып, сәйкестендіруді сұрайды.
Ж/Ж Мұғалім оқушыларға атласты немесе оқулықтағы картаны
қолдана отырып, кескін картада тапсырманы орындауды сұрайды
(дидактикалық материал).
Кескін карта бойынша тапсырмалар:
1) крест жорықтары кезінде болған мемлекеттерді белгілеңіз:
Византия, Германия корольдігі, Франция корольдігі, Италия
корольдігі, Англия корольдігі, түрік-салжұқтары т.б.
2) Клермон, Константинополь, Иерусалим, Венеция қалаларын
белгілеңіз.
30-40
3) 1-4 крест жорықтарының бағыттарын белгілеңіз.
Дескрипторлар:
Кескін картада крест жорықтары кезінде болған мемлекеттерді
белгілейді. 1-4 крест жорықтарының бағыттарын белгілейді.
М/ЖЖұмыстың соңында өзін-өзі тексеру жүргізіледі. Оқушылар
аяқталған тапсырманың дұрыстығын тексереді.
М Мұғалім крест жорықтарының негізгі бағыттарын сипаттайтын
қысқаша түсіндірме береді.
Сабақтың соңы Ж Оқушыларға «Урбан Рим папасының сөзі» атты тарихи деректі Презентация
оқып, тапсырма орындайды.
Рефлексия және Дескрипторлар:
үй тапсырмасы • христиандардың мұсылмандарды жек көрушілігін анықтайды;
40-45
• папаның бекіткен билік түрін анықтайды;
• христиан діннің маңыздылығын ашады;
Рефлексия:
…есте сақтадым. …. атап өттім.
…. түсіндім. …ой елегінен өткіздім.
Саралау – оқушыларға қалай
Бағалау – оқушылардың
Денсаулық және қауіпсіздік
көбірек қолдау көрсетуді
материалды меңгеру деңгейін
техникасының сақталуы
жоспарлайсыз? Қабілеті жоғары қалай тексеруді жоспарлайсыз?
оқушыларға қандай міндет қоюды
жоспарлап отырсыз?
*********
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Сабақ : Қазақ әдебиеті Мектеп: 50
Күні :

Мұғалім: Алиякбарова Ұлболсын Шермановна

Сынып: 5

Қатысқан оқушылар саны:

Бөлім атауы

Адамгершілік - асыл қасиет

Сабақтың тақырыбы:

«Егіннің бастары» өлеңі

Осы сабақ арқылы жүзеге 5.Т/Ж2. Әдеби шығарманың тақырыбы мен идеясын анықтау;
асатын оқу мақсаттары
5.Б/С4.Оқырманның рухани дүниесіне шығарма әсерін талдай отырып, сыни
хабарлама жазу;
Сабақ мақсаты:
Шығарманың тақырыбы мен идеясын анықтау; шығарма әсерін талдай отырып,
сыни хабарлама жазу;
Ресурстар
Ғаламтор материалдары
Бағалау критерийлері:

Шығарманың тақырыбы мен идеясын анықтай алады;
шығарма әсерін талдай отырып, сыни хабарлама жазады;

Дескриптор

Шығарма тақырыбын табады;
Идеясын анықтай алады;
Шығармаға талдау жасай біледі;
Талдау барысында сыни хабарлама жазады;
Білу, түсіну, бағалау

Ойлау дағдыларының
деңгейі
Тілдік мақсаттар:
Құндылықтарды дарыту

Тағзым ету, қайран калу, шекірейіп қарау, сорайған қарасы, тәкаппар,
балау, теңгермеу.
Адамгершілік асыл қасиеттерге баулу

Пәнаралық байланыс

Орыс тілі

АКТ қолдану дағдылары

Презентация, слайд

Жоспар
Жоспарланатын Жоспар бойынша орындалуы тиіс іс-әрекеттер
уақыт
Сабақтың тақырыбы, мақсаты, бағалау критерийі айтылады.
Сабақтың басы Оқушылар Ахмет Байтұрсынов жайында мұғалімнің оқыған мәліметтері бойынша кластер
10 мин
құрады. 1-тапсырма. Ж.Ж. Т.Ж.
1. Ол халықты оқуға шақырған, ағартушылық жұмыстар жүргізген, қазақ ауылдарында
орысша - қазақша мектеп ашып, балаларға сабақ берді? (ағартушы, қоғам қайраткері, ұстаз)
2. Байтұрсынұлы қазақ балалары үшін «Оқу құралы» (1912), «Тіл құралы» (1914), «Әдебиет
танытқыш» атты оқулықтар жазды (Жазушы )
3. Араб әріптерінің негізінде қазақ алфавитін жасады. (ғалым - лингвист)
4. «Маса» өлеңдер жинағының авторы (1911 жыл). Өлеңдері: «Қазақ салты», «Қазақ
қалпы», «Жиған - терген», «Досыма хат» т. б. (ақын)
5. А. Байтұрсынов – Абай дәстүрін жалғастырып, мысалдар (басни) жазған. (мысалшы)
6. А. Байтұрсынов И. А. Крылов мысалдарын қазақ тіліне аударып, «Қырық мысал» (1909
ж.) деген атпен жинақ шығарды. (аудармашы).
Кластер: А. Байтұрсынов - ағартушы, қазақтың ірі қоғам қайраткері, талантты ғалым лингвист, дарынды ақын, педагог, жазушы, аудармашы, мысалшы.
Ал, мысал дегеніміз деген не? Мысал – адамға сабақ болар өсиеті бар шағын аллегориялық
шығарма. (Краткий, чаще всего стихотворный, нравоучительный рассказ) Аллегория деген
не? Астарлы, тұспалдау, меңзеу арқылы суреттеуді аллегория дейді.
Астарлы - иной смысл слова, чем говорится вслух (двусмысленно, иносказательно)
Тұспалдау – со скрытым смыслом.
Меңзеу - намекать (с намеком)
Әр мысалдың соңында түйінді ойы болады. (В конце басни содержится краткое
нравоучительное заключение — мораль)
Бүгін сабақта біз А. Байтұрсыновтың Иван Иванович Хемницерден аударған «Егіннің
бастары» мысалын оқып, идеясын ашуға тырысайық. (И. И. Хемницер - орыс ақыны,
мысалшы)
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2-тапсырма. «Болжау» стратегиясы
Әдістің мақсаты: оқушыларды креативті ойлауға, жаңа идеяларды тудыруға бағытталған.
Әдістің орындалуы: мысалдың 1-шумағын мұғалім оқиды, әрі қарай не болатынын
оқушылар болжайды. Дұрыс нұсқасын мұғалім оқиды, әрі қарай оқушылар тағы
болжайды. Осы ретте мәтін жалғасын болжату арқылы оқушылар әңгімені аяғына
дейін болжам жасаумен болады. Мұғалім оқитын үзінді мен оқушылардың болжайтын
тұсы төменде көрсетілген. Оқушылар деңгейлеріне сай болжам жасайды.
Бір адам жас баласын жанына алды,Соншама бұл бидайдың дәні көп пе?»
Екеуі
сайран
етіп
кетіп
қалды.Әрі қарай жалғастырыңыз!
Қыдырып
әрлі-берлі
жүрді
дағы,«Айтайын мұның мәнін, балам, саған,
Егінші
егін
еккен
жерге
барды.Шырағым, түрін көріп таңданба оған.
Аралап
әр
егінді
қарап
жүрді,Өзгесі
төмен
қарап
бүгілгенде,
Кез
еді
пісіп
болған
егін
түрлі.Ойлама кем екен деп бәрі сонан».
Бастарын дәнге толған төмен салып,Және де әкесі айтты баласына:
Бидайлар бейне тағзым етіп тұрды.
Әрі қарай жалғастырыңыз!
Әрі қарай жалғастырыңыз!
«Сұқтанба
құр
сорайған
қарасына.
Жалғыз-ақ бір бидай тұр көкке қарап, Құдайым
өзгесіне
дән
бергенде,
Бейне бір жалғыз өзін көпке балап.Бұл
бидай
дәнсіз
қапты
арасында.
Баланың
сол
бидайға
көзі
түсіп,Бидайлар
басы
толық
иіліп
тұр,
Білмекке
кетті
көңіл
жөнін
сұрап:Дән берген қожасына сыйынып тұр.
«Құбылып бидайлар тұр басын салып,Басында бұл бидайдың дәні болмай,
Жіберген мырза Құдай нұрға қанып.Кекірейіп, көкке қарап, бүлініп тұр.
«Әй,
әке,
мұның
мәнін
түсіндірші,Әкесінің баласына қандай ақыл берді?
Бір іске тұрмын өзім қайран қалып.«Елде көп бұл бидайдай адам, - дейді,
Бұл Бидай көтеріп тұр басын көкке,Тәкаппар, оны халық, жаман, - дейді.
Қарайды
шекірейіп
өзі
көпке.- Қалпы емес тәккапарлық данышпанның,
Өзіне
өзгелерді
теңгермейтін,Тұтынба бұл мінезді, балам», - дейді
Сабақтың
Шығарманы бір оқушыға мәнерлеп оқытып, тақырыбы мен идеясын анықтату.
ортасы
Анықтама бұрышы. Тақырып- көтерілген мәселе, идея-сол көтерілген мәселеге қатысты
15
автордың көзқарасы.
Жаңа сөздермен танысу.
Тағзым ету-қызмет көрсету.
Қайран калу-таңғалу.
Шекірейіп қарау-менсінбеу.
Төмен бүгілу-еңкею.
Сорайған қарасына-бойына.
Тәкаппар-өркөкірек.
Тұтынба-еліктеме.
Балау-тең көру,бірдей санау.
Сайран етіп-қыдырып.
Көкке қарап-жоғары,төбеге қарап.
5 мин
Теңгермейді-менсінбеу.
3-тапсырма. Ж. Екі түрлі түсініктеме күнделігі.
Оқушылардан дәптердің бетін (не таратылып берген парақты) ортасынан вертикаль
сызықпен бөлу сұралады. Мәтінді оқу барысында олар бөліктің оң жағына мәтіндегі қатты
әсер еткен тұстарды, үзінділерді жазады. Сол әсер еткен үзінділер жайлы пікір жазады (нені
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еске түсіреді, себеп-салдары қандай, қандай сұрақ бар, т.б.). Деңгейі төмен оқушының
пікіруде білдіруде ойының шашыраңқы екені байқалады; орта деңгейлі баланың ойы
түсінікті, дегенменойын көркем тілде жеткізуге талаптанбаған; жоғары деңгейлі оқушының
ойы жүйелі, әсерлі, көркем сөздермен жазылған.
Қалыптастырушы бағалау Ж. «Шағын әңгімелерден алған әсерім»
Өз ойын өлеңмен не хат түрінде жеткізе алады.
Деңгейіне қарай оқушы жазба жұмысын сапалы орындайды.
Қалыптастырушы бағалау
Сабақтың соңы Үйге тапсырма.
Ідеңгей.Өлеңнің мазмұнын шағын мәтін түрінде жазып келу.
3 мин
ІІ деңгей.А.Байтұрсынов туралы мазмұндау.
ІІІ деңгей.Нақыл сөздерді жаттау,өлеңді мәнерлеп оқу.
Кері байланыс: «3-2-1» стратегиясы

Бүгінгі сабақтан алған 3 маңызды ақпарат;

Бүгінгі сабақта қиындық тудырған 2 аспекті;

Бүгінгі сабақта ұнаған 1 іс-әрекет.
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М АТ Е МАТ ИК АЛ ЫҚ САУАТ Т ЫЛ ЫҚ – З АМАН ТАЛ АБЫ
Шығыс Қазақстан облысы, Көкпекті ауданы, Үлкенбөкен ауылы
«Үлкенбөкен мектеп-балабақша кешені» КММ
Математика пәнінің мұғалімі Солтангулова Сайра Кумаровна
Бүгі н гі күн т а лаб ын а с ай жан -жақ т ы д амығ ан , белс ен д і , өмі рге т а лп ын ы сы,
қ ыз ығушылығы б ар ад амд ы мект еп т аб а лд ырығын ан д ай ын д ап шығаруд ың ең бі р т иі мд і
т әсі лі ол - оқ ытуд ағы мат е мат и ка лық с ауатт ылық . Мат емат и ка лық с ауат т ылық т ың д ені
логи ка лық е с еп т ерд ен құра л ад ы. Логи ка лық е с еп т ерд і шешуд ің н егі з гі мақ с ат ы – б а лан ың
ой лау жүй е сі н рет ке келт і рі п , шыңд ай т үсу, өмі рді ң кез келген жағд ай ын д а дұры с әрі
ұт ымд ы шеші м т аб а а л ат ын д ай ұшқ ыр ойлылық қ а т әрби елеу. Логи ка лық е с еп т ерді
ха лқ ымыз өз ұрп ағын ұшқ ыр ой лы, е ст е с ақ т ау,б ақ ыл ағыш қ аб і лет т ерін жоғары ет і п
т әрб и елеуд е қолд ан ып келген . .Бүгі н гі т аң д а бі лі м беру жүй е сі н жаң а лауд ы і ске асыруд ың
қ ажет т і гі күн с ан ап арт а т үсуд е. Бұл мақ с ат т ы і ске а сыруд ағы өз ект і мәс елел ерді ң б і рі –
оқ ушылард ың ой -өрі сін д амыту м әс еле сі болып т аб ыл ад ы. Оқ ушылард ың ой лау қ аб і леті н
т ерең д ету, п ән ге қ ыз ығушылығын арт т ыру б ағыт ын д а мат емат и кан ы жаң а т ехнологи ялар
н егіз і н д е оқ ытумен қ ат ар, п ән д ер б ағд арламасын д а жоқ мәлі мет т ерд і п ай д а лануд ың ,
логи ка лық е с еп т ер қ ұру жән е олард ы шешуд ің жолд арын үй ретуд ің д е п ай д асы б ар. Бі зд ің
з аман ымыз ғылым мен т ехни кан ың қ арқ ын д ы д амуы мен ерек шел ен ед і . Сон д ық т ан әрб і р
мект еп оқ ушыс ын ың а лд а т ұрған мі н д ет і – қ аз і ргі з аман ғы мат е мат и ка лық логи кан ың
н егіз і н түсі н е б і лу, логи ка лық е с еп т ерді шеш е б і лу. Мат е мат и ка лық логи кан ы б і лмейі н ше,
он ы ой д ағыд ай мең геру қ иын , өй ткені б үгін гі к үн і ғылым мен т ехни кан ың д амуын а
б ай лан ыст ы ад амз ат т ехни ка лық құрылғылард ың түр- түрі н ойлап т абуд а. Әри н е, мұн ың б әрі
ад амн ың ой лау қ аб і лет ін ің ең і рі жеті ст і кт ері б олып т аб ыл ад ы.
Бі раз жыл бұрын ҰБТ формат ын ың өзгерген д і гі б аршағ а аян .
«Мат е мат и ка лық
с ауат т ылық » д еп ат а л ат ын жаң а ұғым п ай д а болып , о сы ат аум ен ҰБТ- ға «мін д ет т і п ән »
рет і н д е ен гі зі лд і . Бұл н е? Қ ан д ай п ән ? Қ ан д ай сұр ақ т ар болад ы? Мі н е о сын д ай б і рн еше
он д аған сұрақ т ард ың п ай д а болған ы д а рас. Мен ің ой ымша, мат емат и ка лық с ауат т ылық –
б і рін ші д ен , мат емат и кан ың ад ам өмі рі н д е а л ат ын орн ын түсі н у, ек ін ші д ен , мат емат и кан ың
н егіз гі ұғымд ар ы мен ан ық т ама ларын б і лу, үшін ші д ен , мат емат и кан ың ер ежелері м ен
т еоре ма л арын жән е мат е мат и ка лық апп ар ат т ы н ақт ы п робле ма лард ы шешуд е ұт ымд ы
қ олд ан а б і лу.Мат е мат и ка лық с ауат т ылық – мат е мат и кан ың әлемд егі рөлін ан ық т ау жән е
т үсі н у, әр т үрлі ф ормад а бері лген с ан д ық ақ п арат т ард ы оқ у, т а лд ау, түсі н д і рі п беру, д ұрыс
н егі зд елген мат е мат и ка лық п ай ымд аулар айту, е с еп т ерд і шығаруд ың т иі мд і т әсі лд ері н т абу,
орын д ау, өзі н -өз і т екс еру, өмі рмен б ай лан ыст ыру, мат емат и ка лық б і лі мд і өмі рлік
жағд аят т ард а ке зд е с ет ін т үрлі м әс елелел ерді шешуд е ерк ін қ олд ан у б олып т аб ыл ад ы.
М ат емат и ка лық с ауат т ылық арқ ылы бі лі м с а ла сын ың жаң аш а мі н д етт ері ай қ ын көрі ні с
т аб ад ы, ат ап ай т қ ан д а, мект еп оқ ушыларын ың функ ци он а лд ық с ауатт ылығы оқ ушын ың
п ән ді т ерең т үсі н у қ аб і лет ін д амытуға, а лған б і лі мін сын ып т ан т ыс жерд е, кез келген
жағд ай д а т иі мд і п ай д а лан а б і луге, яғни , оқ ушылард ың мект еп т е а лған б і лі мд ері н өмі рд е
т иі мд і қолд ан уын а б ағыт т ай д ы.М ат емат и ка лық с ауат т ылық әрб і р оқ ушыға оқ у- т ан ымд ық
үд ері ске белс ен ді т үрд е ен уге, сын т ұрғысын ан ойлауғ а жән е функ ци он а лд ық
с ауат т ылық т арын н ығайтуға, өз ін -өз і жоғары д еңгей д е көрс етуге мүмкі н д ік беред і .
Математикалық сауаттылықты енгізудегі негізгі мақсат:
Оқушылардың математикалық сауаттылығын нығайту арқылы құзіреттілік деңгейлерін көтеру және
танымдық-шығармашылық қабілеттерін арттыру, яғни мәтінді есептер шығару, сандық салыстыруға арналған
тапсырмалар орындау арқылы оқушылардың математикалық іс-әрекетке қабілеттерін нығайту, есептер шығару
арқылы оқушылардың өмірлік тәжірибелерін байыту, алған білімдерін өмірде тиімді пайдалану, логикалық
ойлау қабілеттерін дамыту. Оқушылардың функционалдық математикалық сауаттылығын қалыптастыра
отырып, логикалық тапсырмаларды өз бетімен шығара алатын қабілеттерін қалыптастыру қажет.
Математикалық сауаттылық функционалдық сауаттылықтың бір бөлігі болып табылады. Тұңғыш
Президентіміз Н.Назарбаев Қазақстан халқына Жолдауында мектеп оқушыларының функционалдық
сауаттылығын дамыту бойынша бес жылдық ұлттық жоспарды қабылдау жөнінде нақты міндет қойған еді.
Оқушылардың функционалдық сауаттылығын дамытудың жалпы бағдары ҚР білім беруді дамытудың
Мемлекеттік Бағдарламасында және ұлттық жоспарында анық көрсетілген. Ондағы басты мақсат – жалпы білім
беретін мектептерде зияткерлік, дене және рухани тұрғысынан дамыған азаматты қалыптастыру, оның әлемде
әлеуметтік бейімделуін қамтамасыз ететін білім алудағы қажеттіліктерін қанағаттандыру . Бұл үлкен
жауапкершілік артатын үлкен мақсат. Оны шешу үшін ең алдымен оқыту мазмұны жаңартылып, ол әрбір
оқушының жеке басының қасиеттері мен қабілеттерін дамытып, шығармашылығын ұштайтындай болып
ұйымдастыруды қажет етеді. Ұлттық жоспарда Қазақстан мектеп оқушыларының функционалдық
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сауаттылығын дамыту тетіктері айқындалды. Ұлттық жоспарды орындаудың нәтижесінде қазақстандық мектеп
оқушыларының функционалдық сауаттылығын дамыту үшін білім беру мазмұнын жаңарту, оқу-әдістемелік
қамтамасыз ету, мектеп оқушыларының білім сапасын бағалау және оған мониторинг жүйесінің жасалуы,
материалдық-техникалық базаның жақсартылуы сияқты жағдайлар жасалды.
Ендеше, бүгінгі күні ұстаз алдындағы басты міндет – оқушылардың шығармашылығын, ізденушілігін дамытып,
әрқайсысына жеке тұлға ретінде қарап, олардың өздеріне деген сенімін, білімге ынтасын арттыру. Ол үшін
мұғалім білім алушының бойына алған білімін практикалық жағдайда тиімді және әлеуметтік бейімделу
үдерісінде пайдалана алатындай негізгі қабілеттіліктерді сіңіруі керек.
Математикалық сауаттылық деген ұғымға оқушылардың келесі қабілеттіліктері жатады:
• қоршаған ортада пайда болатын, математика арқылы шешуге болатын мәселелерді тани білу
• бұл мәселелерді математика тілінде құрастыру;
• бұл мәселелерді математикалық айғақтар мен әдістерді қолдана отырып шешу;
• есеп шешуде қолданылған әдістерді талдау
• қойылған мәселелерді ескере отырып, нәтижелерді түсіндіру;
• шешімдердің нәтижелерін құрастырып жазу
Математика пәнінің басты мақсаты – оқушылардың логикалық ойлау қабілетін дамыту, яғни математикалық
сауаттылығын дамыту деген сөз. Логикалық ойлау қабілетін арттыруда есептің атқаратын ролі зор. Себебі, есеп
шығару – мидың «гимнастикасы». Математика сабағы басқа пәндердің сабақтарынан күрделі, оны түсіну үшін
ерінбей еңбек етіп, төзімді болып, талмай оқу қажет. Ал бұл көп оқушының шамасы келе беретін қасиет емес.
Сондықтан әр мұғалім оқушының қызығушылығын арттырып, сабақты түрлендіре жүргізсе жақсы нәтижеге
қол жеткізуге болады. Оқыту үдерісіндегі басты мақсат – оқушыға дайын білімді беру ғана емес, оларды дербес
ойлауға да үйрету. Мұғалім оқушыларға олардың математикалық білімдерінің сабақтас оқу пәндеріндегі,
практикадағы қолданбалылығын әрдайым көрсетіп отыруы керек. Мұғалім оқушыларды есептеуге
жаттықтырғанмен, көптеген дербес жағдайларды негізінен жалпысын көру біліктілігін жаттықтырғаны керек.
Мұғалім жаңа математикалық ұғымдарды енгізу барысында олардың өмірдегі, басқа пәндердегі қолдануын
көрсетіп отыруы қажет. Оқушылар іс жүзінде кездесетін есептерді шеше білулері тиіс, ал мұғалім ол үшін осы
заманғы ғылыми білімді математикаландыру жетістіктерін сабақта пайдаланып отыру керек. Себебі
математикада оқытылатын теңдеулер, теңсіздіктер, олардың жүйелері, функциялар әртүрлі процестердің
математикалық моделі болып табылатыны анық. Сонымен қатар модель жасауда әртүрлі математикалық
объектілер: сандық таблицалар, әріпті формулалар, қатарлар, геометриялық фигуралар, әртүрлі схемалар, Венн
диаграммалары, графтар және т.б. қолданылады. Мектепте мазмұнды есептің шарты бойынша құрылған теңдеу
әдетте оның алгебралық моделі болып табылады. Геометриялық есептегі фигураның берілген және белгісіз
мәндеріне сүйеніп салынған суреті, геометриялық моделі болып табылады.
Американдық педагог-математик Д.Пойа былай деген екен: «Математиканы білу деген не? Бұл есептерді
шығара білу, онда стандарттық есептерді ғана емес, ойлаудың еркіндігін, сананың сауаттылығын, өзіндік
болмысты, тапқырлықты керек ететін есептерді шығару». Әрбір есептің өзіндік әдістемелік мақсаты да бар.
Есеп шығарғанда, оны шығармашылықпен шешуге, шешімінен тиісті қорытынды жасай білуге тырысу қажет».
Қорытынды: Оқушылардың математикалық сауаттылығының қалыптасуы «математикалық құзыреттiлiктiң»
даму деңгейлерімен сипатталады, яғни білу, қолдану және ойлау Математикалық құзыреттілік – нәтижелерді
түсіндіру, талдау және түрлендіру, математикалық модель құрастыру, қатынастарды анықтау, шынайы өмірде
пайда болған мәселелерді шешу үшін математиканы дәлме-дәл қолдану қабілеттілігі.
Оқушылардың дайындық деңгейіне қойылатын талаптар:
-алған білімдері мен біліктерін күнделікті өмірде тиімді қолдану;
-қажеттілігіне қарай анықтамалық материалдарды және қарапайым есептеуіш құралдарды пайдаланып,
формулалар бойынша тәжірибелік есептеулер жүргізу;
- ең қарапайым математикалық моделдерді құрастыру және зерттеу;
-нақты байланыстарды функцияның көмегімен суреттеу және зерттеу, оларды график түрінде беру; нақты
үдерістердің графиктерін түсіндіру;
- геометриялық, физикалық, экономикалық және т.б. мазмұнды қолданбалы есептерді шешу;
- диаграмма, графиктер, статистикалық сипаттағы ақпараттарды, мәліметтерді танып білу,
- оқып игерілген формулалар мен фигуралардың қасиеттері негізінде қарапайым тәжірибелік жағдайларды
зерттеу (моделдеу);
- шынайы объектілердің ұзындықтарын, аудандарын және көлемдерін есептеу.
Біздің заманымыз ғылым мен техниканың ғарыштап дамыған кезеңі, біз ұстаздар сол заманмен бірдей қадам
басуға міндеттіміз, себебі біз адам тағдырына, бала тағдырына жауаптымыз. Сондықтан оқушылардың
функционалдық математикалық сауаттылығын арттыру үшін мынадай жұмыстар жүргізуіміз керек:
1) Сабақ берудің жаңа технологиясы негізінде құрастырылған осы бағдарламаның әр бөлімі, әр тақырыбы
бойынша “білу-түсіну-қолдану-тұжырымдау” деңгейлік тапсырмаларымен жүйелі жұмыс жасауды күшейту;
2) Сабақта практикалық мазмұнды есептерді, әртүрлі форматтағы тест тапсырмаларын, стандартты емес
жағдайларда білімді қолдануға арналған қызықты есептер шығарту;
Математика пәні сабақтарында, таңдау курстарында алған білімдерін өмірмен ұштастыруға, логикалық есептер
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шығаруға, оны практикада қолдануға үйрету керекпіз деп ойлаймын. Өз іс-тәжірибеме тоқталсам, сабақ
басталар алдында міндетті түрде оқушылардың қызығушылығын ояту үшін ауызша логикалық есептер
ұсынамын. Бұл тәжірибемді әсіресе жас мұғалімдер әрі қарай қолданса деймін.
Мысалы: 1) Мұраттың 7, Мақсаттың 8 алмасы бар, ал Асанның алмасы жоқ. Алмаларды үшеуі бес бестен
теңдей қылып бөліп жейді. Кейін Асан үйінен 30 жаңғақ алып келеді. Мұрат пен Мақсатқа берген алмаларының
мөлшеріне тең келетіндей етіп бөлістіріп береді. Екеуіне қанша қаншадан түседі?
Жауабы: Мұратқа 12 жаңғақ, Мақсатқа 18 жаңғақ
2-мысал: Барлық жылқының үштен бірі және екеуі бөлініп алынды. Бұдан соң қалған жылқының жартысы
айдалып кетті. Сонда өрісте 9 жылқы қалды. Басында неше жылқы болды?
Жауабы: 30 жылқы
3-мысал: Атасы немерелеріне сақтап қойған асығын бергісі келді.Оларға жетеуден берсе, асықтың екеуі артық
қалады. Ал сегізден берсе, асықтың біреуі жетпей қалады. Атаның неше немересі бар? Асығы нешеу?
Жауабы: 23 асық, 3 немере
4-есеп: Торда 12 құс отыр. Оның 11-нен басқасы ұшып кетті? Торда қанша құс қалды? Жауабы: 12 құс
(Тордан ұша алмайды)
Жұптық жұмыс жасатамын: мұнда мәтін есептер шығаруға болады.
1) Әкесі 34 жаста, баласы 11 жаста. Неше жылдан кейін әкесінің жасы баласының жасынан 2 есе артық болады?
Теңдеу арқылы шеш.
Шешуі: 34+х=2(11+х) ; 34+x=22+2x ; -2x+x=22-34 ; -1x=-12 ; x=12
2) Үш тауық үш күнде үш жұмыртқа табады. Он екі тауық он екі күнде неше жұмыртқа табады?
Шешуі: Үш тауық 3 күнде 3 жұмыртқа тапса, онда 3 тауық 12 күнде 4 есе артық жұмыртқа табады, ал 12 күнде
тағы да 4 есе, яғни 48 жұмыртқа табады. Есепті кесте көмегімен шешуге де болады:
Тауықтар саны
Күндер саны
Жұмыртқа саны
3
3
3
3
12
3 * 4=12
12
12
12 * 4=48
3) Қосындыcын тап: 5+10+15+20+25+...+100
Шешуі: Гаусс әдісін қолданғанда қосындының мәні 105 болатын сандардың 10 жұбы пайда болады.
5+10+15+20+25+...+100=(5+100)+(10+95)+(15+90)+...+ (50+55)=105*10 =1050
Оқушылар бір-біріне есептің шығару жолын түсіндіреді, өз білімдерін сынайды, рефлексия жасайды.
Қосымша тапсырмалар үлгілерін ұсынамын:
І. Белгілі бір заңдылық бойынша жазылған сандарды табу.
1-мысал. 200; 100; 300; 75... келесі санлы табыңыз.
Шешуі: Алғашқы екі санды қоссақ үшінші сан шығады, ал үшінші мен төртінші санды қоссақ біз іздеген сан
шығады, сонда 300+75=375
2-мысал. Шеңбер ішіндегі сандар белгілі бір заңдылықпен орналасқан. Сұрақ белгісінің орнына сәйкес келетін
санды табыңыз.
Шешуі: Берілген шеңбердегі заңдылық мынадай: 2+3-1=4, 3+4-1=6, 6+9-1=14 22+14-1=35
ІІ. Цифрлар және сандар туралы есептерді шешу.
1-мысал: 200-ден 401-ге дейінгі натурал сандар арасында толық квадрат бола алатын қанша сан бар екенін
анықтаңыз
Шешуі:
Жауабы: 6
2-мысал: Кітаптың беттерін нөмірлеу үшін 2322 цифр қолданылды. Нөмірлеу 1-ден басталса кітапта қанша бет
болғанын анықтаңыз.
Шешуі: Берілген цифрлардың алғашқы 1-ден 9-ға дейінгі цифрлары 9 бет, ал 10-нан 99-ға дейінгі цифрлары 90
бет, 100-ден 2322-ге дейінгі цифрлары бет құрады. Мынадай теңдеу құрамыз: 9+180+3=2322
=711
Сонда, 9+90+711=810 бет
Жауабы: 810 бет
3-мысал: саны қандай цифрмен аяқталады?
Шешуі: екендігі белгілі. 7-ні дәрежелегенде сандардың соңғы цифрлары 7, 9, 3, 1, 7... заңдылығы бойынша
құралады. Сонда 4 саннан кейін қайталанады: 100 , =1 цифрымен аяқталады.
Жауабы: 1

•
•
•
•
•
•
•
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БЕРЕКЕЛІ АЛТЫН КҮЗ
Маңғыстау облысы Бейнеу ауданы Төлеп ауылы "Ә.Махутов атындағы
мектеп-балабақша кешені" КММ тәрбиешісі Еділова Ғайша Кушербаевна
Жүргізуші: Сары жібек көйлегін желбіретіп
Жапырағын ағаштың селдіретіп,
Тойға бөлеп елімді күзім келді
Нұр тамшысын аспанның мөлдіретіп.
Бүгінгі «Құлыншақ» тобы дайындаған «Берекелі алтын күз» атты ертеңгілігімізге қош келдіңіздер.
Мінеки алуан түрлі жапырақтармен айналаны сары алтынға бөлеп күз де келді.
Ел байлығын арттырған мерекелі де,берекелі күз мереесі құтты болсын!
Құттықтау сөз кезегін балабақша әдіскері: Ертүгелова Зухраға береміз.
Топ бүлдіршіндерін музыка әуенімен ортаға шақыру.
Хор: «Алтын күз»
Балалар тақпақтары:
Біреу астық түсіріп,
Біз кішкентай балдырған
Біреу астық ұшырып
Болат Айназ
Қорықпаймыз жаңбырдан
Ясмина
Жатқан мезгіл күз екен
Төбемізде қолшатыр
Алдым соны түсініп
Алдымызда жол жатыр.
Қыстың жақын қалғанын
Сары ала тон жамылған
Жапырқтар білгендей
Күз атамыз секілді
Желмен ұшып барады
Әмина
Қойны толған дәмді нан
Альберт
Жерге қонып үлгермей.
Тәттісі көп не түрлі.
Берекесін сыйлауға
Алқаптан бидайды
Өлкемізге күз келді
Қоймаға жинайды.
Жаннұр
Жемістерін жинауға
Досымжан
Тырнасы тізілген
Шақырады біздерді
Ұнатам күзді мен.
Күздің қазан айында
Күзім, күзім, күзім ау
Алма, алмұрт піседі
Мінезің бұзық ау
Жапырақтар сарғайып
Бексұлтан
Жаңбырың сіркіреп,
Айжұлдыз
Желмен бірге түседі.
Келгенің қызық ау.
Жүргізуші: Балалар бізге сонау алыстан «Күз ханшайымы»келіпті.
Қошеметпен ханшайымды қарсы алайық.
-Сәлеметсіңбе «Күз ханшайымы».
Күз ханшайымының қолында достарына арналған хаты бар екен.Хатта былай жазылыпты: «Менің
тапсырмаларымды орындасаңдар, мерекені сендермен бірге өткіземін»,-деп тұр.
Орындаймыз ба?
Олай болса хатты ашып тапсырмаларын орындайық.
Жұмбақ: Ағайынды бәрі
Шықса жасыл,
Түссе сары.
2.Күзде неше ай болады?
3.Күз мезгілінің ай аттарын атаңдар?
Жүргізуші:Ән салыңдар күліңдер
Жайнап гүлдей жүріңдер,
Күздің тойын тойлайық
Би билейік, ойнайық.
Би: «Мамбо» Наурыз Әмина
Жүргізуші: Ендігі кезекті ата-аналар арасында өткізілген күзгі өнімдерден жасалған «Күзгі қиял» атты сайысқа
береміз.
Би: «Чунга чанга»
Ойын: Ата анамен
Би: «Мысықтар»
Ән: «Алтын күз» Болат Айназ
Ән: «Күзгі вальс» Наурыз Әмина
Марапаттау кезеңі
Кешімізді қортындыламас бұрын сөз кезегі ата анаға беріледі.
Осымен «Құлыншақ» тобы дайындаған «Берекелі алтын күз»атты ертеңгілігіміз аяқталды.
Біздің балапандарымызды қолдап, қолпаштап келген ата ана,қ онақтарға көп рахметімізді айтамыз.
*********
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БАЛА - АДАМЗАТ БОЛАШАҒЫ
Солтүстік Қазақстан облысы, Ақжар ауданы
Қарашілік орта мектебінің педагог-психологы
Темиргалиева Қарлығаш Имангалиевна
Қоғам бізден жан-жақты жетілген, рухани бай, білімді, жаңа заман адамдардын тәрбиелеуді талап етеді. Бала
адамзат баласының болашағы, сондықтан балаға жасынан өнегелі тәлім- тәрбие беруімізбен бірге оларды
түрлі келеңсіз жағдайлардан қорғап, қамқор боп жүруіміз де керек. Отбасы –баланың тұлға болып
қалыптасуына әсер ететін маңызды фактор. Отбасындағы бала тәрбиесінде ата-аналардың жауапкершілігінің
төмендеуінің салдарынан, өкінішке қарай, көше кезіп қателіктерге бой алдырып, жағымсыз істерге әуес боп
жүрген балалар саны көбейе түсуде. Сондай жағдайларды болдырмау үшін мектеп пен отбасы үнемі бірлікте
болған дұрыс.
Бала өзінің отбасында өмірдің алғашқы сабақтарын алады, бірақ мектеп пен қоршаған ортасы үлкен қоғам
екенін естен шығармауымыз керек. Ал сол қоғамда болатын түрлі жағдайлар баланы дұрыс немесе бұрыс жаққа
бағыттауы мүмкін. Міне, осындай кезде бала қасында мектеп психологының көмегі керек. Осындай
жағдайларға байланысты өз мектебімізде түрлі іс-шаралар өткізіп отырамыз.
Атап айтар болсам, мектебімізде 1-11 сынып ата-аналарының қатысуымен «Өз баламызды қорғайық» атты
ата-аналар жиналысы өтті. Жиналыс барысында
ата –аналар бала тәрбиесі жөнінде өз тәжірибелерімен
бөлісті. Кей отбасыларда ата-аналар тіршілік қамымен жүріп, бала тәрбиесін ұмытып кететін де жағдайлар
орын алып жатады. Соның салдарынан өкінішті жайттар орын алып жатады.
Баланы тәрбиелеуде маңызды факторлардың бірі - құқықтық сауаттылық. Құқықтық сауаттылық жайында
мектебімізде өтетін жиналысқа аудандық ішкі істер басқармасының учаскелік полициясын да шақырып,
құқықтық сауаттылық жөнінде ата-аналарға мәлімет беріп қана қоймай, сұрақтарына да жауап беріп отырады.
Мұндай кездесулер оқушылармен де өтіп тұрады.
Сонымен қатар қазіргі таңда бәрімізді алаңдатып отырған проблемалардың бірі -ерте жүктілік мәселелері
өзекті болып келеді. Мектебіміздің медбикесі де осыған байланысты оқушылармен кездесіп өз кеңесін беріп,
арнайы лекциялар оқып тұрады.
Баламен әртүрлі сұрақтарды талқылау маңызды ғана емес, сонымен қатар қажетті ақпаратты дұрыс білу
керек. Оқушылардың мінез-құлқы, отбасылық жағдайлары, тәрбиесі әр түрлі. Сондықтан да олар кездескен
қиындықтарды әрқалай қабылдайды. Кейі күйзеліске де түсуі мүмкін. Осы кезде мектеп психологының көмегі
ауадай қажет. Оқушының жақын досымен, өзімен жеке сөйлесіп, ата-анасымен кездесу сияқты жұмыстар
жүргізіледі.
Оқушылардың бірінші сыныпқа бейімделуі, бастауыштан орта буынға өткен кездерінде де оқушылармен
тиісті жұмыстар өткіземін. Пән мұғалімдерімен де пікірлесіп отырамын.
Осындай тренингтер оқушылардың бірін-бірі тыңдауға, түсіне білуге, достық қарым- қатынасын жақсартып,
өтпелі кезеңдегі қорқыныштарынан сәтті өтулеріне көмектеседі.
Еліміздің болашағы-балалар. Ендеше, ертеңіміз мықты да жарқын, кемел де кең болуы үшін бала тәрбиесін
бір сәт те естен шығармаған дұрыс. Сол үшін бала, ата-ана, ұстаздың одағы бірлікте, дұрыс қатынаста болғаны
жөн. Балаларға тек «олай істеме!», «былай істе!» деген құр сөздер дұрыс емес, кері әсер беретінін ата-ана
түсінуі үшін де әр жиналыста түрлі-түрлі интерактивті іс-шаралар өткізіп отырамын. Бұл ретте мен атааналардың өз тәжірибелеріне сүйенемін.
Оқушылардың өзіндік танымын жетілдірсек, тек ақылды ғана емес, сонымен қатар өз іс-әрекетін сарапатап,
жан жүрегімен сезіне алатын жоғары білімді ұрпақ тәрбиелей аламыз деген сенімдемін. Сондықтан үш одақ
оқушы, мектеп, ата-ана жұмысындағы сабақтастық және ынтымақтастық өз үйлесімін таып бірлікте болса
ұтарымыз көп болатыны анық.
********
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Ұзақ мерзімді жоспардың тарауы:
Мектеп: №50 Абай атындағы орта мектебі
5.4.С Ежелгі Қазақстан тарихына шолу
Күні:
Мұғалімнің аты-жөні:
Жүсіпова Шара Келдіғұлқызы
СЫНЫП:5
Қатысқандар :
Қатыспағандар:
Сабақтың тақырыбы:
Ежелгі Қазақстанға саяхат
Осы сабақта қол жеткізілетін оқу
5.4.2.1.Еңбек құралдары мен қару-жарақ түрлерін сипаттау
мақсаттары (оқу бағдарламасына
сілтеме)
Сабақ мақсаттары Барлық оқушылар:
Алғашқы адамдардың еңбек құралдары мен қару-жарақтарының атауларын
біледі, түрлерін ажыратады.
• Ежелгі адамдардың құралдары мен қаруларының табылған аумағын картадан
көрсетеді;
Оқушылардың басым бөлігі: Алғашқы адамдардың еңбек құралдары мен қаружарақтарының өзгерістерін сипаттайды.
Кейбір оқушылар: Алғашқы адамдардың еңбек құралдары мен қару-жарақтарының
қазіргі заманда қолданылатын түрлерін анықтайды.
•

Бағалау критерийі

Тілдік мақсаттар

• Ежелгі адамдардың еңбек құралдарын және қару-жарақ түрлерін біледі.
• Еңбек құралдары мен қарау-жарақ түрлерінің пайда болу себебін айтады.
• Ерекшеліктерін анықтайды.
Оқушылар:
Еңбек құралдарын сәйкестендіру үшін кестемен жұмыс жасайды.
«Тас дәуірінің кезеңдері» тақырыбына топтық талдау жасайды.
Мәтінді оқып, түсінігін бөліседі.
«Тас құралдары мен қарау-жарақ түрлері» тақырыбында бейнежазба тыңдалады.
Негізгі сөздер мен тіркестер:
Палеолит, мезолит, неолит, чоппер, өңдеу тәсілі, болас, нефрит, кварцит, яшма, тақтатас,
обсидиан, бумеранг, дротик, гарпун
Сыныптағы диалог/ жазылым үшін пайдалы тілдік бірліктер:
Тас құралдары неше кезеңнен тұрады?
Тас дәуірі ұзақ уақытқа созылды, себебі еңбек құралдары түгелге.........
Мен тас құралдары мен қару жарақтарын ауыр және өте берік болады деп
ойлаймын, себебі .............
Еңбек құралдарын жасауға .....................тастарды пайдаланады

Құндылықтарға
баулу
Пәнаралық
байланыс
Алдыңғы білім

Сын тұрғысынан ойлау, ынтымақтастық,жауапкершілікті сезіну.
Жаратылыстану -Алғашқы адамдар өмірі(5.4)
Ежелгі дүние тарихы -Мәдениеттің дамуы (6.1)
Ежелгі тас дәуірі және оның кезеңдері, археология , заттай деректер , этнография
туралы түсініктері бар.

Сабақ барысы
Сабақтың
жоспарланған
кезеңдері
Сабақтың басы
5 мин

Сабақтағы жоспарланған жаттығу түрлері

Ұйымдастыру кезеңі
Ұжымдық жұмыс – «Ой қозғау» әдісі
- Адамзаттың дамуындағы ұзақ кезеңді ата. Неліктен олай ойлайсың?
-Археология және этнография ғылымдарының байланысы неде?
-Тастан жасалған қандай еңбек құралдарын білесің?
Бағалау: Мадақтау арқылы
«Тас құралдары мен қарау-жарақ түрлері» тақырыбында бейнежазба тыңдалады.
Бейнежазбадан, алғашқы адамдардың тұрмыста қолданатын тас құралдары және қарау162

Сабақтың ортасы

жарақ түрлерімен танысады.
Тапсырма 1. Жұптық жұмыс –«Кестемен жұмыс» әдісі
Шарты:Қазақстан аумағындағы тас дәуірінің кезеңдерін атаңыз.

32 мин
Палеолит (көне тас)
Мезолит (орта тас) Неолит (жаңа тас)
Б.з.б 2,6 млн-12 мың Ерте палеолит
Б.з.б.12 мың-5 мың Б.з.б. 5 мың-3 мың
Б.з.б. 2,6 млн -140мыңжыл Орта палеолит
жыл
жыл
Б.з.б. 140 - 40мың жыл Кейінгі палеолит
Б.з.б.40-12 мың жыл
Бағалау: өзара бағалау - дайын үлгі жауап арқылы
Тас дәуірі кезеңдері (палеолит мезолит, неолит) қағаз қиындылары арқылы сынып
оқушылары топқа топтастырылады және жаңа тақырыптың оқу мақсатымен
таныстырылады.
Тапсырма 2. Топтық жұмыс –« Джигсо» стратегиясы
Топ мүшелері рөлдерді (уақыт сақшысы, хатшы, баяндамашы, төраға, ішкі бақылаушы,
сыртқы бақылаушы) өзара анықтап алады.
Палеолит
Тас құралдар
Табиғаты
Топтар берілген тақырып бойынша талқылау жасап, постер рәсімдейді.
Бағалау :өзара бағалау-Сыртқы бақылаушылар арқылы
Кері байланыс орнату.
1) Топта жұмыс істеу ұнады ма?
2) Өзге топтың бақылау нәтижелерімен келісесіздер ме? Неліктен?
Сергіту сәті. (Калифорния жауыны)
Тапсырма 3. Картамен жұмыс - Жеке жұмыс.
Шарты:Картадан ежелгі тас ғасыры, орта тас ғасырының ескерткіштерін көрсет.
Бағалау: өзін-өзі бағалау- дайын үлгі жауап арқылы
Тапсырма 4. Жеке жұмыс – «Галереяға саяхат» әдісі
Шарты: Суретке қарап, ежелгі адамдардың еңбек құралдары мен қару-жарақ түрлерінің
осы күнге жеткен түрлерін анықтаңыз.
Бағалау: Өзін-өзі бағалау - Бағдаршам арқылы
Тапсырма 5. Кестені толтыру (Жеке жұмыс)
1 тапсырма."Суретті ажырат"
2 тапсырма. Сәйкестендіру кестесі
Сабақтың соңы
Рефлексия: Әр саусақтың – өзінің орны /позициясы/ бар,
5 мин
солар бойынша өз оларыңызды айтасыздар.
Бас бармақ – мен үшін маңызды және қызық
Сұқ саусақ – маған қиын болды
Ортаншы саусақ – қандай жетістікке жеттім
Төртінші саусақ – менің көңіл күйім
Бесінші саусақ – менің ұсынысым
Үйге тапсырма. Үй жағдайында тәжірибелер жасау, зерттеу, бақылау нәтижелерін жазу.
Саралау – Сіз қандай тәсілмен
Бағалау – Сіз
көбірек қолдау көрсетпексіз. Сіз
оқушылардың
Денсаулық және
басқаларға қарағанда қабілетті
материалды игеру
қауіпсіздік техникасын сақтау
оқушыларға қандай тапсырмалар
деңгейін қалай тексеруді
бересіз.
жоспарлап отырсыз?
Белсенді оқуды ұйымдастыру жұптық өзара бағалау - дайын үлгі жауап Сергіту жаттығуы
жұмыс -кестемен жұмыс
арқылы
қимылмен көрсету:
өзара бағалау-сыртқы
-алақанды ысқылау;
Бірлескен оқуды ұйымдастыру топтық бақылаушылар арқылы бағалау - өзгеріс жасау;
жұмыс Джигсо стратегиясы
өзін-өзі бағалау- дайын үлгі
- аяқты қозғау;
жауап арқылы
-жауынның дыбысы:
Оқушылардың қажеттілігін анықтау
өзін-өзі бағалау - бағдаршам
Қауіпсіздік техникасы ережелері
жеке жұмыс картамен жұмыс,
арқылы бағалау
галереяға саяхат әдісі
Сабақ бойынша рефлексия
Төмендегі бос ұяшыққа сабақ туралы өз пікіріңізді жазыңыз.
Сол ұяшықтағы сіздің сабағыңыздың тақырыбына сәйкес
келетін сұрақтарға жауап беріңіз.
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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
Сабақта ең жақсы өткен екі нәрсе (оқыту мен оқуға қатысты)?
1:
2:
Сабақтың бұдан да жақсы өтуіне не оң ықпал етер еді (оқыту мен оқуға қатысты)?
1:
2:
Осы сабақтың барысында мен сынып туралы немесе жекелеген оқушылардың жетістіктері/
қиыншылықтары туралы нені анықтадым, келесі сабақтарда не нәрсеге назар аудару қажет?
БАСТАУЫШ СЫНЫПТА ФУНКЦИОНАЛДЫҚ САУАТТЫЛЫҚТЫ
ҚАЛЫПТАСТЫРУДЫҢ МАҢЫЗДЫЛЫҒЫ
Қызылорда облысы, Арал қаласы «№ 220 орта мектебі» коммуналдық мемлекеттік
мекемесінің бастауыш сынып мұғалімі Есенова Балагуль Абилкаировна
Қазіргі уақыт әлемдік білім кеңістігіндегі сан алуан өзгерістерге толы. Халықаралық стандарт талаптарына
сай оқыту үдерісінің де сипаты өзгерген. Жалпы білім беретін мектептерде зияткерлік, дене және рухани
тұрғысынан дамыған, өмірге бейімделген азамат қалыптастыру басты мақсатқа айналды. Сондықтан қоғамның
дамуына сай сауаттылық ұғымының да мәні өзгеріп, қойылатын талаптары да күрделенген. Осыған дейін
оқушыларға тақырып бойынша ауқымды мәліметтер беріліп, оны есте сақтау талап етілген болса, қазір тұлғаға
қойылатын талаптар оқу, жазу, санау, сызу дағдыларымен шектелмей, белгілі бір қоғамда өмір сүруге қажетті
білім мен білікті игеруі, яғни функционалдық сауаттылыққа жету қажеттілігі туындап отыр..
Функционалдық сауаттылықты дамыту Қазақстан Республикасының білім беруді дамытудың 2011-2020
жылдарға арналған мемлекеттік бағдарламасында нақты көрсетілген. Осыған орай оқушылардың
функционалдық сауаттылығын дамыту жөнінде ұлттық жоспар қабылданды. Қазақстан Республикасындағы
мектеп оқушыларының функционалдық сауаттылығын дамыту мақсатында білім беру мазмұны жаңарып,
стандарттар, оқу бағдарламалары мен оқу жоспарлары, оқулықтар өзгерді. Озық технологиялар зерделеніп,
тәжірибеге ене бастады. Бұл ғасыр талабына сай болу дегенді білдіреді. Осының нәтижесінде фунционалдық
сауаттылықты қалыптастыру басты міндетке айналды. Функционалдық сауаттылық – оқушылардың бойында
сыртқы ортамен қарым - қатынас жасау қабілеті, өзгермелі өмірге бейімделуінің шарты, оқушылардың жеке бас
қабілеттерін дамытудың негізі, әлеуметтік –мәдени дамуының өлшемі, білім, білік, дағдыларының
құзіреттілікке қарыштау жолы. Ол білім алушылардың қатысымдық, ақпараттық, проблемалардың шешімін
табу құзіреттілігінің бірлігінен құралады. Функционалдық сауаттылық қайдан басталады? Әрине, отбасынан.
Кішкентай шақтан бастап - ақ өз қажеттілігін сұрауға, өзіне қызмет етуге, үй шаруасымен айналысуға
жетелеуден басталады. Еңбекке араласқан бала өмір сүруге икемделе бастайды. Ең қарапайымы электр
жарығын, крандағы суды үнемді пайдалануға үйрету бала бойында рухани құндылықтарды дарытудың үлкен
мектебі болады. Ал мектеп қабырғасында бұл істер жалғасын табады. Мұғалімдер оқушылардың пәнді терең
түсініп, алған білімін сыныптан тыс жерде, кез келген жағдайда тиімді қолдана алуын қамтамасыз етеді.
Оқушылардың
функционалдық сауаттылығын арттыруда оқу, жазу сауаттылығы, жаратылыстану ғылыми
сауаттылығы, математикалық сауаттылығы және құқықтық сауаттылық мәселелері қарастырылады.
Жаңартылған білім беру бағдарламасында осы аталған функционалдық сауаттылықтар сатылап , спиральды
қағидатпен беріледі. Оқушылардың функционалдық сауаттылығын қалыптастыруда әр пәннің рөлі ерекше.
Дүниетану пәнінің ықпалы қандай? Оқушылардың өзін қоршаған ортамен дұрыс қарым- қатынас жасауға,
ұқыптылық пен үнемшілдікті үйретуде ықпалы зор. Мысалы:2-сыныпта «Өзім туралы» бөлімі отбасы
құндылықтарын білуге, түсінуге, құрметтеуге үйретуден бастап, әр балаға қоғамның бір мүшесі екенін
сезіндіріп, қоғамдық орындарда дұрыс қарым - қатынас жасауға үйретеді. «Досыңның туған күніне не сыйлар
едің?», «Досыңа қандай тілек айтар едің?» деген сұрақтар шынайы өмірге жетелейді. «Менің мектебім»
бөлімінде мектептегі тәртіп ережелерін еске түсіре отырып, адамның іс -әрекетінің айналаға әсер ететіндігін
ұғындырады және күнделікті әрекетіне баға беруге дағдыландырады. Ал «Дені саудың – жаны сау» бөлімінде
пайдалы және пайдасыз тағамдармен танысып, салауатты өмір қағидаттарын ұстануына және мектептегі ,
қоғамдық орындардағы қауіпсіздік ережелерімен таныстырып, өз өмірінің қауіпсіздігін сақтауға
жауапкершілігін туындатады. Осы секілді сұрақтар мен тапсырмаларға жауап іздей отырып, оқушылар
мектептен алған білімдерінің өз өмірінде қандай пайдасы бар екендігіне жауап алады.
2-сыныпта қазақ тілі оқулығының «Салт – дәстүр және ауыз әдебиеті» бөлімін өткенде қазақ халқының салт –
дәстүрін дәріптеп, өзінен кішіні, үлкенді құрметтеуге шақырады. «Қазақ халқында «жеті қазына» деген ұғым
бар. Ол - адамдардың күнделікті ұстап жүрген нәрселері. Сендер соны білесіңдер ме?» деген проблемалық
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сұрақ тасталғанда көп ойланады, ізденеді. Оны табу арқылы өзінің айналасының құнды дүниелерге толы
екендігін біледі. «Қоршаған орта» бөлімінде «Жемістерді қалай пайдалану керек?», «Дене жарақаты кезінде
көрсетілетін алғашқы жәрдем», «Құстарға қамқорлық жасау» нұсқаулықтарын құрастыру тапсырмалары
оқушының функционалдық сауаттылығын дамытуға мүмкіндік береді. Қазақ тілі сабақтарында төрт дағдыны
дамытуға көбірек мән берген дұрыс. Себебі оқушылар кең ойлап, ойын еркін әрі анық жеткізуді үйренуі тиіс.
Ал жаратылыстану пәні - бастауыш сыныпта жаңа пән, бірнеше ғылымның тоғысқан пәні. Жаратылыстану
пәнінде алған білімдерін күнделікті өмірде кездесетін табиғат құбылыстары мен үдерістерін түсіндіру, сипаттау,
болжау үшін қолдану білігін дамытуға бағытталған. Оқулықта тапсырмалар мен ақпараттар «Зертте», «Сен
білесің бе?», «Есіңе сақта!», «Ойланып көр» айдарлары арқылы беріледі. Онда оқушылар қоршаған орта
ғажайыптарымен таныса отырып, өзіндік зерттеу әрекетінің көмегімен жаңа білімді дайын күйінде емес,
өздігінен әрекеттену арқылы алады. Сондай – ақ, мұғалімнің көп ізденуін , оқушыға ғылыми қосымша ақпарат
беруді талап етеді. 2-сыныптың жаратылыстану оқулығында «Күш және қозғалыс» бөлімі өмірлік тәжірибеге
сүйеніп оқытуды қажет етеді. Мысалы: «Массаны қалай өлшейміз?», «Жылдамдықты қалай өлшейміз?»
тақырыптарында оқулықтағы ақпараттармен шектелген білім оқушыға бұлыңғыр болар еді. Сынып ішінде
дүкен ұйымдастырып, сатушы және сатып алушы рөлдеріне енгізіп, заттың массасын қалай өлшеуге
болатындығын үйретуге болады. Енді бірін дәрігер қылып, оқушылардың салмағын өлшетіп, оқушыға өзінің
массасы туралы хабардар ету де пайдалы. «Табиғат физикасы» бөлімі де тәжірибе жасауға өте қолайлы. Жарық
өткізетін немесе жарық өткізбейтін, жартылай өткізетін денелерді анықтау, оларды білудің өмірде
маңыздылығын түсінуге үйретеді. Айнала толы алуан дыбыстардың ерекшеліктері мен таралу бағыттарын
білгізу, температураны өлшеуді үйрету аса маңызды. Сабақтағы бүгінгі білім өмірінің қай тұсына қажеттігін
сезіндіре алуымыз қажет. Математика да тек есептеулер жүргізумен шектелмейді. Ауқымды ақпарат қоса
беріледі. Бұған «Саяхат», «Қоршаған орта» бөлімдерінде берілген тапсырмалар дәлел болады. Комбинациялау
тапсырмасында логикалық ойлаумен қатар сәндеу өнерін де жетілдіреді. Сауат ашу сабағында «Кафеде»
тақырыбын өткенде іскерлік ойын ұйымдастыру өте тиімді болар еді. Оқушылар қоғамдық орындағы, яғни
кафедегі мәдениетті игеріп, дұрыс қарым- қатынасқа түсу, ас мәзірін дұрыс даярлау сияқты әрекеттерді
атқарады.
Қай оқулықты алсақ та, оқушыларды мұқият іріктеліп алынған тапсырмалар мен жан -жақты ойластырылған
оқу әрекеттері ынтасын ашады, шығармашылық, зерттеу және сыни ойлау дағдыларын дамытады,
функционалдық сауаттылығын қалыптастыруға септігін тиғізеді. Ол үшін мұғалім өз тәжірибесін үздіксіз
жетілдіріп, тиімді әдістерді қолдана алуы тиіс. Сабақта жағымды әлеуметтік ортаны тудырып,
ынтымақтастықта диалог жүргізуге, бақылауға, шағын топтар мен жұптарда проблеманы бірлесе шешуге,
саралауға, жағдаятты бағалауға төселдіру қажет.
Қорыта айтатын болсақ, функционалдық сауаттылық - адамның алған білімін сауатты пайдалана алуы және
үнемі жетілдіріп отыру үдерісі. Қазіргі білім беру жүйесінде оқушылардың ұлттық болмысын, сана сезімін,
өзіндік дүниетанымы мен көзқарасын қалыптастыруға негіз болатын құндылықтардың бірі - функционалдық
сауаттылық. Ұлттық білім беру жүйесін өзгертуге мұғалімнің ықыласы, оның ұмтылысы және маңыздылығы
мен қажеттілігін түсінуі жетістікке жетелейді.
*********
Қызылорда облысы, Арал қаласы «№ 220 орта мектебі» коммуналдық мемлекеттік
мекемесінің бастауыш сынып мұғалімі Сагиндикова Ляззат Беркимбаевна
Пәні: әдебиеттік оқу
Мектеп: №220 орта мектеп
Ұзақ мерзімді жоспар бөлімі:
2. Жақсыдан үйрен, жаманнан жирен (жарық пен қараңғы)
Күні:
Мұғалімнің аты-жөні: Сагиндикова Ляззат Беркимбаевна
Сынып: 3
Қатысқандар саны:
Қатыспағандар саны:
Сабақ тақырыбы
Есеннің кірпісі. Сапарғали Бегалин.
Осы сабақта қол
3.2.3.1 – шығарманың тақырыбын анықтау және негізгі ойды білдіріп тұрған
жеткізілетін оқу
мәтін бөлігін, сөйлемді анықтау.
мақсаттары (оқу
бағдарламасына сілтеме)
Сабақ мақсаттары
Барлық оқушылар :
Шығарманы түсініп оқиды, мазмұндайды.
Көптеген оқушылар:
Мәтінді бөліктерге бөледі, ат қояды.
Кейбір оқушылар:
Мәтіндегі кейіпкерлердің іс-әрекетіне баға береді.
Бағалау критерийлері
Мәтін тақырыбын біледі;
мәтінді түсініп оқиды;
мәтіндегі негізгі ойды білдіріп тұрған сөйлемді, бөлікті анықтайды;
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Тілдік мақсаттар

Түйінді сөз: Қызғылт бүлдірген, дөңгелене өскен,электр жарығы, асыранды
кірпі, кереует,мандолина.
Талқылауға арналған сұрақтар:
1.Қандай жеміс ағаштарын білесіңдер
2.Бақша мен бақтың айырмашылығын айтып бересің бе?
3.Кірпінің инесі қандай қызмет атқаратынын білесің бе?

Құндылықтарды дарыту

Кірпінің табиғаттағы орнын, пайдасын талқылату арқылы табиғатты сүюге,
еңбек етуге дағдыландыру.
Өзін-өзі тану , дүниетану
Интербелсенді тақта, видео
Автор жайында біледі, кірпінің жануарлар тобына жататынын ажырата алады

Пәнаралық байланыстар
АКТ қолдану дағдылары
Бастапқы білім
Сабақ барысы
Сабақтың
жоспарланған
кезеңдері
Сабақтың басы
4минут

Сабақтың ортасы
32 минут

Сабақтағы жоспарланған іс-әрекет

Ресурстар

«Ширату» арқылы психологилық атмосфера қалыптастыру
1.
Өзінше ноян,
Қорқақ кім... (қоян)
2.
Алмастан тыным,
Шабады ... (құлын)
3.
Бата алмас түлкі, Үсті тікен ... (кірпі)
4.
Айбат шегер алыстан, Аң патшасы ... (арыстан)
Әр жұмбақ шешуі арқылы топтасамыз.
Бағалау : «Жарайсың! Тамаша ! Керемет! Өте жақсы!»
-Не арқылы топтастыңдар?
-Жануарлар туралы не білесіңдер?
Кірпі қандай жануар екенін айтып бере аласыңдар ма?
-Ендеше ,бүгін біз кірпі жайында мәтінмен танысып, ондағы
сөйлем бөліктерін анықтауды үйренеміз.
Алдыңғы сабақтарда оқыған шығармалардың авторлары туралы
ой жүгіртіп көрейік.
«Суреттер сөйлейді» әдісі арқылы алдыңғы білім бойынша
қайталап аламыз. «Смайликтер» арқылы бағаланады.
Бейнеролик Сапарғали Бегалин жайында қысқаша көрсетіледі.
-Бейнеролик кім жайында айтылып тұр ?
С.Бегалиннің «Есеннің кірпісі» мәтінімен танысамыз.
Топпен жұмыс
Тапсырма «Хикая картасы»
Мәтінді мұқият оқыңыз. Берілген бөліктерді ретімен
орналастырыңыз , әңгімелеп беріңіз.
(Қима қағаздар таратылады. Әр топқа мәтін бөліктері беріледі, сол
бойынша суреттерді ретімен орналастырып, мәтінді әңгімелеп
береді).
Дескриптор:
Білім алушы
• Мәтін бөліктерін анықтайды
• Мәтін бөліктеріне сай суреттерді орналастырады
• Мәтін мазмұнын әңгімелейді
Бағалау :
« Түйінді сәттер» арқылы (әр топтың өте түйінді тұсын тауып
айту)
Жұппен жұмыс Тапсырма
1-топ: Мәтіннен өсімдік атауларын тауып жаз.Олар жайында не
айтасыңдар?
2-топ: «Кереует» сөзі қандай мағына береді? Ұлттық төсеніштерді
жазып шық.
3-топ: Мандолина жайлы естідің бе? Ұлттық аспаптарды ата .
4-топ: Есен кірпісіне қандай азық дайындап қояды? Санамалап
жазып шық.
Бағалау : Жұптарда өзара бағалау жүреді. « Неліктен бұл үздік?»
Шығармашылық тапсырма Тапсырмалар арқылы саралау
1-топ: Ермексаз арқылы кірпіні мүсіндеңіз.

«Ұйқасын тап»
ойыны арқылы
жұмбақтар,
суреттер
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Сұрақ-жауап
Интербелсенді
тақтадан
авторлар
суреттері
көрсетіледі.
Бейнеролик

Сюжетті
суреттер

Интернетті
пайдалана
отырып,
ізденеді.

Сабақтың соңы

2-топ: Мәтін кейіпкері Есенге мінездеме беріңіз.
Дереккөздер арқылы саралау
3-топ: Кірпінің түрлерін іздене отырып жазыңыз.
4-топ: Кірпінің пайдасы мен зияны жайында ізденіп жазыңыз.
Бағалау: «Мен досымды мақтан етемін,себебі...»
Жеке жұмыс
«Ой толғау» Қб ретінде дәптердегі 2-тапсырма
Мәтін тақырыбына қатысты сұрақ құрастыр.
1.----------------------------------------------------------------------------------2.----------------------------------------------------------------------------------Дескриптор Білім алушы
- Үш және төрт сөзден тұратын сұрақтар құрастырады.
- Сөйлемдегі сөздерді дұрыс байланыстырады.
Бағалау: «Смайликтер»арқылы бағалау
Кері байланыс «Ойды жалғастыр»
-Мен бүгін...... білдім.
-Мені ..... қызықтырды .
-Маған .....қиын болды.

Саралау – оқушыларға қалай көбірек
қолдау көрсетуді жоспарлайсыз?
Қабілеті
жоғары
оқушыларға
қандай міндет қоюды жоспарлап
отырсыз?
Топтық, жұптық, жеке
жұмыс
жасау
барысында
бағыттаушы
сұрақтар берілді.
Сурет бойынша мәтін құрау,мәтінге
ат қою, мәтін мазмұнын әңгімелеуге
тапсырмалар жүйелі берілді.
Тапсырмалар арқылы және
дереккөздер арқылы саралау
жүргізілді.

Бағалау – оқушылардың материалды меңгеру
деңгейін қалай тексеруді жоспарлайсыз?
«Жарайсың! Тамаша ! Керемет! Өте жақсы!»
сөздері арқылы оқушылардың белсенділіктерін
арттыру.
« Түйінді сәттер» арқылы әр топтың өте
түйінді тұсын тауып ата отырып, көпшілік
оқушылардың сөйлеу қабілеттерін арттыру.
« Неліктен бұл үздік?» бағалауы арқылы
жұптарда бір-бірін бағалауда белсенділікті
арттыру .
«Смайликтер» арқылы жауапкершілікті
арттыру .
«Мен досымды мақтан етемін, себебі...» әдісі
арқылы бірін-бірі бағалайды.

Денсаулық және
қауіпсіздік
техникасының
сақталуы
Топқа бөлу
кезіндегі қимыл
қозғалыстарда
бір- бірін итермеу.
АКТ – ны қолдану
кезінде тоқ
қауіпсіздігін
естен шығармау.

Пайдаланылған әдебиеттер:
1. Мұғалімге арналған құсқаулық 3-сынып
2. Оқу жоспары 3-сынып
3. Интернет желісі
4. Ақын –жазушылар кітаптары
5. 3-сынып бойынша әдебиет оқулығы
6. Бастауыш үлестірме материалдар
*********
Demonstration lesson
Theme of the lesson: Reading for pleasure: Graffit
Unit 5. Reading for pleasure
School: №19D.Konaev
Date:
Teacher’s name: Artaeva S
Grade: 8A
Number present:
Absent:
Theme of the lesson:
Reading for pleasure: Graffiti
Learning objectives
8.1.3.1 respect differing points of view
8.4.2.1 understand independently specific information and detail in short, simple texts
on a limited range of general and curricular topics
8.3.6.1 communicate meaning clearly at sentence and discourse level during, pair, group
and whole class exchanges
Lesson objectives
Learners will be able to:
communicate their ideas clearly
identify specific information in the text
identify whether statements are True or False
Assessment criteria
Learners have met 8.4.2.1 learning objective if they can identify specific information in
the text correctly.
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Value links:
Respect
Cross-Curricular Link
Arts and Literature
Previous learning
The purpose of graffiti
Planned
Planned activities
Resources
timings
Beginning
(P, W) Warm-up:
Power
Point
10 min
What is fiction and non-fiction story?
Presentation
Explain to learners that they are going to read about non-fiction stories. https://www.youtube.
Learners are divided into 2 groups; they should list the features of fiction and com/watch?
non-fiction texts. Do first examples together with a class.
v=npAdXLkoKac
Learners watch a YouTube video about graffiti and they need to share their
ideas and associations about the topic of the lesson
Middle
(I, P, W) Pre-reading Learners match words with the pictures. Some http://learnenglishtee
10 min
learners can give definitions to these words.
ns.britishcouncil.org/
(I, P, W) Reading Learners work in pairs. They read the text and fill the study-break/gradedchart in. They should find the information about the event, name of the event, reading/graffitiyear and location. Learners can compare their answers with other learners.
street-art-level-1
Model the first event to the learners, show how the chart should be
completed.
Handout 1
(I, W) Formative assessment Learners work individually and read the text
10 min
again. They should answer True/False questions.
Differentiation: more proficient learners should give written explanations if
the answer is False.
Handout 2
Post reading discussion
Learners work in small groups and discuss the questions below:
5 min
What do you think about graffiti? Is it really art?
Is there graffiti in your town or city?
Do you think it makes your town or city look good? Should the
police stop graffiti artists?
If you have some time left, listen to the learners’ responses and write their
ideas on the board.
End
Reflection
5 min
Learners complete student’s reflection form.
Handout 3
Additional information
Differentiation – how do you plan
Assessment – how are you
Health and Safety
to give more support? How do you planning to check learners’
Everyday classroom precautions
plan to challenge the more able
learning?
will ensure that safety measures
learners?
Reading is formatively assessed.
are provided to prevent the
Differentiation by task
exposure of electrical power cords
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?
Graffiti and street art isn't new. Find out about its history in this article.
The story of street art. Modern graffiti began in big cities in the United States in the 1970s. In New York, young
people wrote their names, or 'tags', in pen on walls around the city.
One of the first 'taggers' was a teenager called Demetrius. His tag was TAKI 183. He wrote his tag on walls and in
stations in New York. Other teenagers saw Demetrius's tag and started writing their tags too. Soon, there were tags on
walls, buses and trains all over New York.
Then, some teenagers started writing their tags with aerosol paint. Their tags were bigger and more colourful. Aerosol
paint graffiti became very popular in the 1970s and 1980s. It appeared on trains, buses and walls around the world.
In the 1990s and 2000s, a lot of graffiti artists started painting pictures. Some artists' pictures were about politics. Other
artists wanted to make cities beautiful and painted big, colourful pictures on city walls.
Graffiti in galleries. In some countries, writing or painting on walls is a crime. Sometimes, graffiti artists have
problems with the police. In other countries, artists can draw and paint in certain places. For example, in Taiwan, there
are 'graffiti zones' where artists can paint on walls. In São Paulo in Brazil, street artists can paint pictures on walls and
houses. Their pictures are colourful and beautiful. Some tourists visit São Paulo just to see the street art!
In Bristol in the UK, there is a street art festival in August every year. Artists paint all the buildings in a street. Lots of
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people come to watch the artists and take photos. You can see exhibitions of street art in some galleries too. There have
been exhibitions of street art in galleries in Paris, London and Los Angeles.
Who are the artists?
Some street artists have become famous. Here are three stars of the street art world:

OsGêmeos are twin brothers from São Paulo. They paint big, colourful pictures of people on buildings. In
2007, theypainted a castleinScotland!

Blek le Rat is from Paris. He is famous for painting pictures of homeless people in big cities.

Faith47 is from Cape Town in South Africa. She paints big, colourful pictures of people and animals. She likes
painting in different places and you can find her work on pavements, postboxes, buses and, of course, on walls!
The future of street art
Many street artists use the internet to look at photos of street art from around the world. They communicate with other
artists online and share ideas. Some street artists are famous and you can see their pictures in galleries. We don't know
about the future of street art, but it is here to stay for sure!
YEAR

LOCATION

NAME

EVENT

Түркістан облысы, Отырар ауданы, Темірбек Ибрагимов атындағы
жалпы орта мектебінің бастауыш сынып мұғалімі Рай Бибараба Аңламасқызы
Пән: Қазақ тілі
Бөлімі: Өнер

Мектеп: Т.Ибрагимов атындағы жалпы орта мектеп
Мұғалімнің аты-жөні: Рай Б.А.

Күні: 17.01.2020 ж
Сынып: 3 Б

Сабақ тақырыбы: № 70 сабақ Зат есім.18-20 жаттығу
Қатысқандар саны: 18
Қатыспағандар саны: 0

Оқу мақсаты:

3.2.4.1 өз бетінше мәтіннің тақырыбын және мұғалімнің көмегімен негізгі ойды
анықтау;
3.3.5.1 жіберілген пунктуациялық, орфографиялық, грамматикалық және
стилистикалық қателерді мұғалімнің көмегімен тауып, түзету;
3.4.2.3 сөйлемнен сөз таптарын (зат есім, сын есім, сан есім, етістік) табу;

Сабақтың
мақсаты:

Барлық оқушылар:
-мұғалімнің қолдауымен мәтіннің тақырыбын, ондағы негізгі ойды анықтайды;
-мұғалімнің қолдауымен жіберілген пунктуациялық, грамматикалық қателерді тауып,
түзетеді;
-сөз таптары кестесін қолданып, сөйлемнен сөз таптарын табады;
Оқушылардың көбі:
-мәтіннің тақырыбын, мұғалімнің қолдауымен ондағы негізгі ойды анықтайды;
-жіберілген пунктуациялық, грамматикалық қателерді үлгі/талдау негізінде тауып,
түзетеді
-сөз таптарының сұрақтарын қолдана отырып, сөйлемнен сөз таптарын таба алады;
Оқушылардың кейбірі:
-мәтіннің тақырыбы мен ондағы негізгі ойды анықтай алады;
-жіберілген пунктуациялық, грамматикалық қателерді тауып, түзетеді;
-сөйлем құрамындағы сөздерді сөз таптарына ажыратып, олардың орнын тәртібін
біледі;
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Сергіту сәті:

Оқулықпен жұмыс.
18-жаттығу
Мәтінді түсініп оқып, ат қою. Сұрақтарға жауап беру. Мәтіннен зат
есімдерді табу. Олардың жалқы есім, жалпы есім екенін анықтау.
Мәтінді түсініп, мәнерлеп оқиды. Мәтінге ат қойып, негізгі ойды
анықтайды.
Мұзафар Әлімбай өмірімен таныстыру.
Сұрақтар:
1. Әртістер қайда барды?
2. Құрманбек Жандарбеков неге мұңайды?
3. Кең маңдайлы, келбетті жігіт Құрманбекке не деді?
4. Халық клубқа қалай жиналды?
5. Халықты клубқа кім жинап берді?
6. Мәтіннен зат есімдерді тап. Олардың жалқы есім, жалпы есім екенін
анықта.
Әміре Қашаубаев пен Құрманбек Жандарбеков туралы қысқаша
мәлімет беріледі.
ҚБ: Бас бармақ арқылы бір-бірін бағалау.
Бағалау дескрипторы:
1.
мәтінді түсініп оқиды;
2.
сұрақтарға жауап береді;
3.
мәтіннің негізгі ойын анықтайды;
4.
мәтіннен зат есімдерді табады;
Абайдың «Көзімнің қарасы» әні
3.3.5.1 (МК; Ө; Т; Қ) Нақыл сөздерді қатесіз жазу. (Дәптермен жұмыс)
Мағынасын талқылау.
19-жаттығу.Нақыл сөздерді қатесіз көшіріп жазады. Өзара бір - бірінің
жазғанын тексереді. Нақыл сөздерге байланысты өз ойымен бөлісіп, топта
талқылау жасайды.
Бағалау дескрипторы:
5.
берілген сөздерді қатесіз көшіреді;
6.
қателерді тауып,түзете алады;
Топтық жұмыс
1-топ. Постермен жұмыс.
Қыс «Бес жолды өлең құрастыру»
2-топ. ҚБ тапсырмасы Мәтінді оқы.
Ахмет Байтұрсынов - қазақтың ғалымы, ағартушысы. Ахмет
Байтұрсынов Торғай облысында қарапайым шаруа отбасында туған.
Ахметтің әкесі Байтұрсын ширақ, намысшыл, батыл, сергек адам
болған. Ол Ахметті Торғайдағы екі сыныптық орыс-қазақ мектебіне
береді. Оны 1891 жылы бітіріп, Орынбордағы төрт жылдық мектепке
оқуға түседі. Ол өте кемеңгер, білімді тұлғаның бірі болған.
Мәтіннен кестенің әр бағанына сәйкес 2 сөз тауып жаз.
Зат есім
Етістік
Сын есім
Сан есім

Дескриптор
Білім алушы
• зат есімдерді анықтайды
• етістіктерді анықтайды
• сын есімдерді анықтайды
• сан есімдерді анықтайды
3-топ. Сурет қиындыларын құрастыру. Мозайка әдісі.
Сөйлем құрастыру және сөйлемнен сөз таптарын табу.
4-топ. Саралау. Тест
1) Жалқы есімді белгіле
а) ақын ә) жұмысшы б) Әміре
2) Жалпы есімдер қатарын белгіле
а) қанат, Есіл, Ақтөбе ә) сурет, ән, мүсін б) ақ, сары, әдемі
3) Көптік жалғауларды тап.
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оқулық
Топпен
жұмыс
Мәтін
бөліктері

Бейне
көрсетілім

Дәптермен
жұмыс

Постер
қорғау

Сурет
қиындылары

Тест
жұмысы

Қорытынды
бөлім
35-40 минут
5 минут

а) –тай, -тей, -дай ә) –ға, -ге,-та б) –лар, -лер, -дар
4) Сөйлемнен зат есімдерді тап.
Сауытбайдың тойына көп адам жиналыпты.
5) Зат есім сұрақтарын белгіле.
а) кім? кімдер? не? нелер? ә) не істеді? қайтті? б) қандай?қай?
Топтық жұмыс ұйымдастырылады.Топ оқушылары жұмыстарын тақтаға
іледі. Топ оқушылары бір- бірінің жұмыстарын стикерлер арқылы
бағалайды
ҚБ: Бағдаршам түстері арқылы бірін бірі бағалайды.
қызыл түс- қате көп
сары түс-1 қате бар жасыл түс- қате жоқ
Кері байланыс
Сабақты қорытындылау.
Оқушыларды Белсе Қызығ Топпе
Өзіндік
Жетіст
ң аты-жөні
нділігі ушыл
н
жұмыстарды
ігі
ығы
жұмы орындай алуы
с

Бағалау
парағы

Топ басшы бағалау.
Үй тапсырмасы: Мәтінді түсініп оқу. 20-жаттығу
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

Топтық тапсырмаларды саралау
бойынша беру. Қабілеті жоғары
оқушыларға одан әрі дамуы үшін
көмек қажет ететін оқушыларға қайта
түсіндіру арқылы қолдау көрсетіледі.

Қалыптастырушы бағалаулар
дескрипторлар негізінде өзін-өзі
бағалау, жұпта бағалау және
мұғалімнің бағалауы арқылы
жүзеге асырылады.

Топта бірі-бірі тыңдау.
Сыныпта қауіпсіздік
ережелерін сақтау.

Рефлексия
Бүгінгі сабақ өз мақсатына жетті.
Сабақ мақсатына жеттім бе?
Оқушылар сөйлемнен сөз таптарын (зат есім, сын есім, сан
Оқушылар не үйренді?
есім, етістік) таба алды.
Ынтымақтастық атмосферасы орнады ма?
Таңдаған материал бойынша тірек сөздерді белгілеу, ашық
Оқушылар арасындағы
және жабық сұрақтарға жауап бере алды.
дифференциациялау бойынша іс-әрекеттер Бұл сабақта топтық жұмыс жақсы өтті, себебі оқушылар
ұтымды болды ма?
бірлесе жұмыс атқарғанда топ мүшелері белсенділік танытты.
Жоспарланған уақытты ұстандым ба?
Сабақта уақытты тиімді пайдаланылды.
Жоспардан қандай шегіністер жасадым
Келесі сабақтарымда топтық бағалауды қолға алуды ұйғардым,
және неліктен?
себебі оқушылардың белсенділігін молайтатынына сенімдімін.
Қорытынды бағалау
Сабақтың ең ұтымды кезеңдері.(оқытуды да, оқуды да ескертіңіз)
1: Әр тапсырма соңында ҚБ тәсілдері тиімді жүргізіліп отырды. Топ басшылары топтағы әр оқушыны
бағалауды жетік меңгерген.
2: Мәтінді топқа бөліп оқуда жете меңгерді. Сабақ барысында оқу мақсаттары толық қамтылды.
Сабақты жақсартуға септігін тигізген екі әдіс. (оқытуды да, оқуды да ескертіңіз)
1: Ресурстарды тиімді қолдану және оқушыларға тиімді жеткілікті дәрежеде үлестіру ықпал етеді.
2:Бағалау арқылы оқушылардың материалды меңгеру дағдысын қалыптастыруым және кері байланыс алуым.
Келесі сабақты жоспарлауға септігін тигізетіндей осы сабақтан сыныптағы және жеке оқушылар жайлы не
білдім?Сыныптың шығармашылығын байқай отыра әлі де қосымша тапсырма беруге болады?

172

Түркістан облысы Отырар ауданы Т.Ибрагимов атындағы жалпы орта мектеп
Бастауыш сынып мұғалімі Сейітбек Гүлвира Сүйерқұлқызы
Сабақ: қазақ тілі

Мектеп: Т .Ибрагимов атындағы жалпы орта мектеп

Ортақ тақырып:
Сабақтың тақырыбы:
Күні: 16.01.2020ж
Сынып: 2 «А»

«Дені саудың –жаны сау»
Омоним дегеніміз не?
Аяқталмаған ойын.
Мұғалімнің аты: Сейітбек Гүлвира Сүйерқұлқызы
Қатысқандар: 21
Қатыспағандар:

Осы сабақ
арқылы жүзеге
асатын оқу
мақсаттары
Сабақ мақсаттар

Бағалау
критерийлері

Тілдік мақсат

2.1.2.1 Мәтіннің тақырыбы мен тірек сөздердің негізінде мәтіннің мазмұнын болжау
2.2.2.1 Синоним, антоним, омоним сөздерді ажырату және мағынасын түсіну, сөйлеу
барысында қолдану
Барлық оқушылар орындай алады:
Қойылған сұрақтарға өз ойларымен жауап береді;
Оқушылардың көпшілігі орындай алады:
Сөздің мағынасын түсінеді;
Кейбір оқушылар орындай алады:
Берілген тақырып бойынша тұжырым жасай алады;
1.Синоним, антоним, омоним сөздерді ажыратады және мағынасын түсінеді, сөйлеу
барысында қолданады;
2. Мәтіннің тақырыбы мен тірек сөздердің негізінде мәтіннің мазмұнын болжайды;
3. Тыңдаған материал бойынша түсінбеген сөздерін белгілеп, мәтін мазмұны бойынша
қойылған сұрақтарға жауап береді
Омоним
Түйінді сөздер мен сөз тіркестері:
Тірек сөздердің айтылуын ,есте сақтау дағдысын қалыптастыру; тірек сөздерді сабақ
барысында қайталату.
Талқылауға арналған сұрақтар:
Не себепті......деп ойлайсыз
1. Антоним сөздер дегеніміз не??
2. Мағынасы қарама-қарсы сөздерді қандай сөз дейміз?
3.Синоним сөз дегеніміз не?
5.Омоним сөз дегенімз не?

Құндылықтарды
дарыту
Алдыңғы оқу
Жоспарланған
уақыт есебі
Басы 5мин
5 минут

Мәңгілік ел-тарихтың, мәдениет пен тілдің біртұтастығы. Сабақ барысында өзгелер
көзқарасына құрмет, жауапкершілік сезімін арттыру.
Омоним
Жоспар
Жоспарланған жаттығу түрлері
1.
Ұйымдастыру кезеңі.
Психологиялық ахуал қалыптастыру.
Алақанды ашайық.
Күннің көзін жасайық.
Таза ауаға қол сермеп
Жүрек жылуын жасайық.
Мейірімділік шоғын біз
Қонақтарға шашайық
Сәлеметсіз бе!
Здравствуйте!
Good morning!
II Топқа бөлу: «Адасқан әріптер» әдісі арқылы 3топқа бөлемін.
1 -топ Антоним
2- топ Синоним
3 -топ Омоним
( кеспе әріптермен сөз құру)
III. Өткен сабақты пысықтау. ҰЖ
«Кезбе тілші» әдісі .
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7 минут

3минут

Соңы

Дескриптор:
1.
Шымбұлақ туралы білетіндерін айтады.
2.
Бейнеролик көріп танысады.
3.
Көшіріп жазады.
ҚБ: «Күлегештер арқылы бір-бірін бағалау»
26-жаттығу: ТЖ «Суреттер сөйлейді» әдісі.
Үш топта топтық тапсырма орындау. Сөздерді екі мағынада қолданып, сөйлем құру (үш
тілде айтады)
1 топ Қой -баран--- sheep
2 топ Алма –яблоко—apple
3 топ Мақта - вата--- cotton
Дескриптор:
1.
Берілген сөздерді екі мағынада қолданады,
2.
Сөйлем құрап айтады.
ҚБ: Отшашу арқылы бір-бірін бағалайды.
**** Шығармашылық тапсырма Т.Ж «Ойлан тап» әдісі
Ребус шешу.
1 -топ Қияр
2 - топ Раушан
3 -топ Қария
Дескриптор:
1.
Ребусты шешеді.
2.
Мағынасы бірдей сөздерді атайды.
** «Еркін жазу» әдісі
Жеке оқушылармен жұмыс жүргізу. Таратпа материалдармен тапсырма орындау.
Бағалау.
«Білім ағашы» арқылы оқушылар өз жұмыстарын бағалап,кері байланыс береді.
Үй тапсырмасы: 24-жаттығу . Суретті толықтыру.
Қосымша мәліметтер

Саралау – Сіз қосымша көмек көрсе туді қалай
жоспарлайсыз? Сіз қабіле ті жоғары оқушыларға
тапсырманы күрделендіруді қалай жоспарлайсыз?
«Бірлесіп оқу» әдісі бірлесіп жұмыс істеу арқылы
оқушыларды іс-әрекеттерді болжауға , өз ойын еркін
айтуға жетеледім. «Көркем жазу» әдісі арқылы
орындалатын тапсырмада сауаттылыққа жетеледім.
« Мақалды тап» әдісінде мақалды құратырып,жатқа
айтады. «Суреттер сөйлейді» әдісін қолдана отырып
сөздерді екі түрлі мағынасында айтып, үш тілде атайды
«Ойлан тап» әдісі ребусты шешуге жетеледі. «Еркін
жазу» әдісін қолдану барысында жеке жұмыс жүргізуге
жетелеу.
Рефлексия
Сабақ / оқумақсаттары шынайы ма?
Бүгін оқушылар не білді?
Сыныптағы ахуал қандай болды?
Мен жоспарлаған саралау шараларытиімді болды ма?
Мен берілгенуақыт ішінде үлгердім бе?
Менөз жоспарыма қандай түзетулеренгіздім және
неліктен?

Бағалау – оқушылардың
үйренгенін тексеруді қалай
жоспарлайсыз?
Оқушылардың жеке,
топтық жұмыстардағы
жауаптарын тыңдаймын.
«Басбармақ» әдісі
арқылы бағалауды жүзеге
асырамын.
«Күлегештер» арқылы
бағалау. «Отшашу»
арқылы бағалау.

Денсаулық және
қаіпсіздік
техникасының
сақталуы.
Денсаулық сақтау
тенологиялары.
Белсенді іс-әрекеттің
түрлері. Сабақта
қолданылатын
қауіпсіздік
техникасы ережесі.

Ия бүінгі сабақ өз мақсатына жетті.Оқушылар
сөздің мағынасын ажыратады. Қарама –қарсы,
мағынасы бірдей, айтылуы бірдей мағынасы
әртүрлі сөздерді дұрыс қолданады. Сабақ
қызықты өтті. Ондағы топтық жұмыс және
жұптық жұмыстар тиімді болды. Онда
оқушылар бірлесіп жұмыс істеуге, бірін-бірі
тыңдауға үйренді. Саралау тапсырмалары өз
ретімен орындалды. Уакытты дұрыс
пайдаландым.Келесі сабағымды жаңа әдістәсілдерді, АКТ – ны жиі қолдануды
ұйғардым.Себебі ол оқушылардың ойлау
дағдысы мен сөздік қорын артырады деп
есептеймін.

Қорытынды бағамдау
Қандай екі нәрсе табысты болды (оқытуды да, оқуды да ескеріңіз)?
1: «Бірлесіп оқу» әдісі арқылы орындалған жұмыс оқушыларды сын тұрғысынан ойлауға, болжам асай алуға
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, сөздік қорын дамытуға әсерін тигізді.
2: «Суреттер сөйлейді» әдісі оқушыларды үш тілде айта алуға , сөздерді әр түрлі мағынада қолданылуын
меңгерді.
Қандай екі нәрсе сабақты жақсарта алды (оқытуды да, оқуды да ескеріңіз)?
1: «Бірлесіп оқу» әдісі
2: «Ойлан тап» әдісі
Сабақ барысында мен сынып немесе жекелеген оқушылар туралы менің келесі сабағымды
жетілдіруге көмектесетін не білдім?
Сыныптың ұйымшылдығы көрінді.Сыныптың шығарашылығын байқай отырып , әлі де қосымша тапсырма
беруге болады.
Алматы облысы, Еңбекшіқазақ ауданы, «Әймен орта мектебі» КММ
Қазақ тілі мен әдебиеті пәнінің мұғалімі Нук Еркегулдің рефлексивтік есебі. 2 деңгей
2018-2019 оқу жылы бойынша мектептің білім алушыларының қажеттіліктеріне сәйкес мектептің даму
жоспарына «Диалогтік оқыту арқылы оқушылардың танымдық қабілеттерін дамыту» тақырыбын басымдыққа
алдым. Мақсатым-мұғалімдерді бірлескен жұмыс арқылы диалогтік оқытудың түрлі әдіс-тәсілдерімен
таныстыра отырып, оқу үрдісінде пайдалануға бағыттау болып табылады. Күтілетін нәтиже-диалогтік
оқытудың түрлі әдіс-тәсілдерін біледі, әңгіме түрінің мәнін анықтайды,қолданып жүрген оқытудың тиімді әдістәсілдерімен салыстырады,диалогтік оқытудың тиімді әдіс-тәсілдерін іс-тәжірибесіне жинақтайды, диалогтік
оқытудың оқушының танымдық қабілетінің дамуына маңыздылығына баға береді. Бірінші деңгей
бағдарламасын игерген көшбасшы ретінде мен де өз үлесімді қосып, мектебіміздің алдыңғы қатарлы болуына
себепші болу үшін педагогикалық шеберлік орталығынан алған білімімді пайдалана отырып, мектептегі
шығармашылық топпен бірлесіп, мектептің даму жоспарына сәйкес іс-шараларды жоспарладық.Блум
таксономиясы арқылы сабақты жоспарлауға, 7 модульді ықпалдастыра отырып, жаңа форматта сабақ өткізу
үшін әріптестерімізге әдіс-тәсілдердің тиімділігін түсіндіру үшін алдын-ала коучингтер ұйымдастырылды.
Мәселен, «Топтық жұмысты ұйымдастыру барысындағы диалогтік оқытудың тиімділігі», «Диалогтің түрлері»,
«Бағалау критерийлері арқылы оқшылардың шығармашылық қабілетін арттыру», «Сын трғысынан ойлау
стратегиялары».
Мектепте өткізілетін семинарлар мен әдістемелік күндерде сабақтың тақырыптары 7 модульге
ықпалдастырылып жасалды.Сабақтарды жоспарламас бұрын алдын-ала коучингтер жүргізіледі. Жаңа әдістәсілдерді меңгерту үшін коучинг сабақтарына қатысқан мұғалімдерге әдістердің тиімділігі, әдіс-тәсілдерді
қалай және неге қолдану керектігі түсіндірілді.Коучинг пен тәлімгерлік үдерісінің мұғалімдердің үздіксіз кәсіби
дамуына оң әсері тиіп жатқанын тәлім алушылардың сабақтарынан,сонымен қатар «оқушы үнінен, атааналардың пікірлерінен» байқауға болады. Бірқатар мұғалімдер өткізілген коучинг пен тәлімгерлік үрдісінен
кейінгі алынған кері байланыста қысқа және орта мерзімді жоспардың жасалуы,қалыптастырушы және
жиынтық бағалау сияқты мәліметтерді тереңірек алғысы келетіндіктері туралы жазады. Бірінші деңгей
бағдарламасын игерген мұғалім алға ілгерлеу бар ма екенін қадағалап отыру үшін мұғалімдердің іс-тәжірибені
іске қалай асырып жатқандығы маңызды болғандықтан білім алушылардың сұранысын қанағаттандыру
мақсатында жоспарымызға өзгеріс енгізу қажеттігі де туындап жатады. Менің ойымша, өзгеріс енгізу
мақсатында коучинг пен тәлімгерлік үдерісінің үздіксіз жүргізіліп отырғандығы дұрыс деп ойлаймын.Атааналардан алынған сауалнамаларда балаларының жекелеген пәндерге деген құлшыныстары мен қызығушылық
деңгейінің біршама жоғарлағаны, сабақтың қызықты, ізденіске толы өтетіні туралы жазылған пікірлері мен
үшін өте маңызды. Мен өз тарапымнан «Сын тұрғысынан ойлау стратегияларының тиімділігі», «Оқушылардың
жас ерекшеліктеріне сәйкес оқыту мен оқу» тақырыптарына шебер-сыныптар өткіздім. Сабақтарымды
қызықты, әрі мағыналы етіп өткізу үшін түрлі әдіс-тәсілдерді қолдануға тырыстым.Сабақтың сәтті және сәтсіз
жақтары да кездесіп жатты, бірақ болашақта шешімін табады деп ойлаймын. Шебер-сыныптан кейін білім
алушылардың өз сабақтарында үйренген әдіс-тәсілдерді пайдалануы мені қуантты. Мұғалімдер рефлексия
жазуды біршама үйреніп қалды,осыған дейін тілек түрінде берілсе, қазір ұсыныстарын білдіреді. Ондай
ұсыныстар мен үшін өте қажет.Себебі алдағы уақыттағы өтілетін жұмыстарымның сәтті болуына көмегі тиері
сөзсіз.
«Оқуды және оқытуды бірлесіп жақсарту мақсатында Lesson Study тәсілін пайдалану»
тақырыбы бойынша мектеп тренері Нук Еркегулдің қысқа мерзімді коучинг жоспары
Сабақ тақырыбы «Оқуды және оқытуды бірлесіп жақсарту мақсатында Lesson Study тәсілін пайдалану
Сілтеме 1. Мұғалімдерге арналған нұсқаулық 96-97 бет
Жалпы мақсаты Мұғалімдер топтарының арасында тәжірибені жетілдіру құралы ретінде Lesson Study -ді қалай
пайдалануға болатының көрсету
Күтілетін нәтиже Lesson Study -ді пайдалану үшін әріптестермен қалай ынтымақтастық орнатуға болатынын
біледі; Lesson Study кезінде әріптестерге қалай қолдау көрсетуге болатынын түсінеді.
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Негізгі идеялар Lesson Study -дің мәнін түсіну.
Тапсырмалар
1. «Мен үшін......» тренингі.
2. Психологиялық ахуал қалыптастыру.
3. «Lesson Study тарихы»таныстырылымы
«Lesson Study тиімділігі»атты қысқа бейнежазбаны қарау
Теориямен танысу Ұстаздардың мінзінің сипаты бойынша топқа бірігу.
Мысалы:
1.Ең батыл.
1. Ең ақылды.
2. Ең шығармашыл.
3. Ең креативті.
1 Ойын арқылы мұғалімдердің көңілін көтере отырып, топқа бөлу
Жүргізілетін жұмыс.
Уақыты Коучтің іс-әрекеті. Әріптестердің іс-әрекеті.
5мин І. Ұйымдастыру кезеңі.
Әріптестермен амандасу. «Мен үшін тренингі»
Әріптестер тренингке қатысу арқылы жұмысқа ынталанады және топқа бөлінеді
10 мин Бейнежазбамен таныстыру Бейнежазба туралы пікірлерін тыңдау
15 мин Қызығушылықты ояту. «Ашық микрафон» әдісі.
1. Ашық сабақтардың мектептегі рөлі қандай?
2. Ашық сабақтар кімге керек?
3. Ашық сабақ дегеніміз не?
Постер қорғау. 1-топ. Ақ қалпақ. Фактілер. Статистикалық мағлұмат. Лессон стади тәсілінің жазылу тарихы,
қашан, қайда?
2-топ. Көк қалпақ. Аналитикалық (Неге?Не үшін? Қажеттігі? Деген сұрақтарға жауап іздейді. Жалпы түсінігін
жазады.
3-топ. Сары қалпақ. Позитив.Сәттілік. Лейсон стади тәсілінің сәтті тұстары.
4-топ. Қара қалпақ. Жағымсыз. Сәтсіздік.
5-топ. Жасыл қалпақ креатив. Шығармашылық. Жаңа заманда жаңаша көзқарас, жаңашыл идеялар. Болжамдар
айту. А,В,С оқушының жетістіктері мен табыс критерийлеріен анықтайтын сабаққа қатысу формасын құру.
6-топ. Қызыл қалпақ. Түйсік.Ескілік білім дәстүрінен бас тартып, жаңашылдыққақадам басу. «Ашық микрафон»
стратегиясы.
«Ақылдың алты қалпағы» стратегиясы
15 мин «Жайқалған гүл» әдісі. Жайқалған гүл әкелінеді.Гүлді бүгінгі коучингпен қалай байланыстырады? Гүл
өсіп, жапырағын тереңге жаяды. Гүл сияқты мектептің жайқалуы (Лейсон стади) ұстаз,оқушы арасындағы
байланысты сипаттайды. «Жайқалған гүл» әдісі
5 мин Бағалау. Коучингтен алған әсерім.....
Жетістіктер алаңы..... 2 жұлдыз 1 тілек арқылы бағалайды
Сабақ аяқталды. Сау болыңыздар. Пікірлерін жазады.
Пaйдaлaнғaн әдебиеттер:
1.Мұғaлімге aрнaлғaн нұсқаулық. Екінші (негізгі) деңгей. Үшінші бaсылым(2014) Aстaнa. «Нaзaрбaев
зияткерлік мектептері ДББҰ 2014 »
********
АРАЛДЫҢ ТУМАСЫ ӘБДІЖӘМІЛ НҰРПЕЙІСОВКЕ
95 ЖЫЛ ТОЛУЫНА БАЙЛАНЫСТЫ ТӘРБИЕ САҒАТЫ
Қызылорда обл. Арал ауданы. Қамыстыбас а/о № 21 орта метебінің
бастауыш сынып мұғалімі Ибайдуллаева Ильмира Қожакелдіқызы
Тәрбие сағатының мақсаты:
Білімділік:
Жас ұрпақтың бойына ұлы бабамыз Әбдіжәмілдің өмір жолы мен шығармаларының тарихи мазмұны мен
мағынасы туралы білімдерін жетілдіру. Оқушыларға шығармашылығының табиғатын таныту,
Дамытушылық:
Сөз мәдениеті мен сөйлеу мәдениетін, шешендік өнерге деген құштарлық, поэзия сөйлеу мәдениетін, шешендік
өнерге деген құштарлық, поэзияға деген қызығушылықтарын ояту.
Оқушылар дүниетанымын кеңейту. Кітапты сүйіп оқуға баулу.
Тәрбиелік:
Оқушыларды ұлтжандылық рухқа, ізгілік пен өз бетінше ізденуге баулу. Отанына адал еңбек ететін
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жаапкершілігі мол азамат тәрбиелеу.
Сабақтың көрнекілігі:
Әбдіжәміл Нұрпейісов кітаптары, суреті, тақырып бойынша слайд, плакат, стикер, маркер
Тәрбие сағатының барысы:
Ақынның өмірі мен шығармашылығына байланысты әр топ постер құрап, оны қорғау
Әбдіжәміл Кәрімұлы Нұрпейісов (1924 жылы 22 қазан Қызылорда облысы, Арал ауданының Құланды
поселкесінің Үшкөң ауылы) – Қазақстанның халық жазушысы, XX ғасырда қазақ әдебиетіне зор үлес қосқан
суреткерлердің бірі, қоғам қайраткері. 1941-1945 жылдардағы Ұлы Отан соғысы ардагері, Оңтүстік және
Прибалтика майданында, Луганск түбінде миномёт ротасында саяси қызметкер, кейін штабист ретінде
Балтықмаңында Курляндия плацдармындағы шайқастарға қатысқан
Үрленген түрлі – түсті шарлардың ішінде кітапхана жайында, кітапханаға келгенде нені ескеру керектігі және
кітап, оны күтіп ұстау ережелері жайындағы сұрақтар берілген.
Әр оқушы бір шарды
Әр топ осы шығарманың өздері жаттаған бөлімдерінің шумақтарын сайыс талабына сай ретімен қойып шықты.
Ретімен қойып шығу барысында оқушылар бастапқыда шатасып, шумақтардың орындарын ауыстырып алып
жатты. Оқушыларға осы сайыс өте қызық болды.
1924 жылы 22 қазанда Қызылорда облысы, Арал ауданының Құланды ауылдық кеңесіне қарасты Үшкөң деген
жерде туған.1942-1945 жж. Ұлы Отан соғысына қатысқан. 1956 жылы М.Горький атындағы Әдебиет
институтын бітірген, 1962-1964 жж. "Жұлдыз" журналының бас редакторы болды. Қазір халықаралық Қазақ
ПЕН клубының президенті.Әдебиетке 1947 жылдан араласа бастады.
Тұңғыш шығармасы - Ұлы Отан соғысы тақырыбына арналған "Курляндия" романы 1950 жылы жарық көрді.
Бұл шығармасы үшін жазушыға Жамбыл атындағы республикалық сыйлық берілді.
"Курляндия" романын кейіннен өңдеп, толықтырып, 1958 жылы "Күткен күн" деген атпен қайта жариялады.
"Қан мен тер" трилогиясы (1-кітап - "Ымырт", 1961; 2-кітап - "Сергелдең", 1964; 3-кітап - "Күйреу", 1970) және
"Сең" (1983), "Соңғы парыз" (1999) романдары дүние жүзі халықтарының көптеген тілдеріне аударылған.
"Қан мен тер" романы бойынша жасалған инсценировкасы М.Әуезов атындағы академиялық қазақ драма
театрының (1974 жылдан) репертуарынан тұрақты орын алды, экранға шығарылды. Таңдамалы әдеби-сын
мақалалары "Толғау" (кейіннен "Жүрегі толы жыр еді") деген атпен қазақ және орыс тілдерінде жеке кітап боп
шықты (1972).
НҰР-СҰЛТАН, 22 қазан — Президент Қасым-Жомарт Тоқаев Қазақстанның халық жазушысы, Мемлекеттік
сыйлықтың лауреаты Әбдіжәміл Нұрпейісовті 95 жасқа толған мерейтойымен құттықтап, жеделхат жолдады,
деп хабарлайды Ақордада. Яғни елімізге танымал Арал тумасының кітаптары жетерлік. Балаларға өмір жолы
мен шығармалары туралы айту. Мемлекет басшысы жазушының "Қан мен тер", "Соңғы парыз" романдары қазақ
көркем сөзінің алтын қазынасына еніп, әлем әдебиетінде өзіндік орны бар рухани құндылыққа айналғанын атап
өтті. Жазушының жалпыадамзаттық мәселелерді арқау еткен шығармалары арқылы халқымызды бүкіл дүние
жүзі танығанына да тоқталған.
Қазіргі кезі
"Баршаны алаңдатқан Аралдың ахуалы Сіздің қайталанбас туындыларыңызда көрініс тапты. Ел мүддесін
жаһандық деңгейге жеткізіп, оқырманның шексіз ықыласына бөленіп келесіз",– деп жазды Тоқаев.
********
ЖАҢАРТЫЛҒАН БІЛІМ МАЗМҰНЫ – УАҚЫТ ТАЛАБЫ
Алматы қаласы Түркісіб ауданы Азаматтық авиация академиясы
Авиация колледжінің Информатика пәні мұғалімі Абдуллаева Улмекен Абиловна
Оқытудың ақпараттық –коммуникациялық интерактивтік технологиялары –жеке тұлғаның ақпараттық –
коммуникативтік құзырлығын қалыптастыру негізі Қазіргі заман талабына сай адамдардың мәлімет
алмасуына,қарым–қатынасына ақпараттық–коммуникациялық технологиялардың кеңінен қолданысқа еніп,
жылдам дамып келе жатқан кезеңінде ақпараттық қоғамды қалыптастыру қажетті шартқа айналып отыр.
Ақпараттық қоғамның негізгі талабы – оқушыларға ақпараттық білім негіздерін беру,логикалық ойлау –
құрылымдық ойлау қабілеттерін дамыту, ақпараттық технологияныпайдалану дағдыларын қалыптастыру және
оқушы әлеуметінің ақпараттықсауатты болып өсуі мен ғасыр ағымына бейімделе білуге тәрбиелеу,
яғниақпараттық қоғамға бейімдеу.
Ақпараттық технологияларды пайдаланудың артықшылықтарын айтып өтетін болсақ:
1. Олар оқытудағы тақырып шеңберіндегі немесе белгілі бір уақыт аралығында айтылуға тиіс мәліметтер
көлемін ұлғайтады.
2. Білімге бір – бірінен үлкен ара қашықтықта орналасқан әр түрлі оқу орнында отырып қол жеткізуге болады.
3. Оқытудың жүйесінің көп денгейлі жетілдіруі олардың таралымдалуымен оқу сапасын арттырады.
4. Білім алушылардың өз бетінше немесе өзге оқушылармен топтасып бірге жұмыс істеуге мүмкіндік алады.
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5. Оқушының танымдық іс –әрекеттері күшейіп, өзіндік жұмыстарды тез орындау мүмкіндіктері артып отыр.
Бүгінгі Қазақстандық қоғам білім беру жетекші орында тұрған қоғамдық модернизациялаумен және әлемдік
интеграциялық процестерге енумен сипатталады.Осыған байланысты ұлттық білім беру жүйесі бәсекеге
қабілетті, жоғары сапалы болуы тиіс. Қазіргі мектептің алдында заманауи өмірге бейімделетін және өзін жүзеге
асыра алатын оқушыларды даярлау міндеті тұр. Егер мұғалімнің өзі тез өзгермелі әлемнің жағдайларына дайын
болмаса, бұл мақсатты бағындыру мүмкін емес .Жаңартылған білім мазмұны бойынша оқыту белсенді болуы,
коллаборативті орта жағдайында ұйымдастырылуы, оқытуды саралау, пәнаралық байланыс жүзеге асырылуы
көзделеді. Кәзіргі уақытта сабақты жоспарлауда «Кері дизайн » әдісі жаппай қолданылуды.Елімізде қарқынды
іске асырылып жатқан «Білім беру мазмұнын жаңару аясындағы оқу бағдарламасы» кері дизайн моделіне
бағытталған. Ол өз зертеуінде білім алушылардың белгілі бір мақсатқа қол жеткізгенін анықтау үшін , мақсатты
дұрыс қойып , тапсырмаларды мақсатқа байланысты жоспарлауды ұсынған. «Кері дизайн » әдісі әдетте үш
кезеңді қамтиды:
• Тиімді болатын дәлелдерді анықтау
• Қалаулы нәтижені анықтау
• Оқу тапсырмалары мен нұсқауларды жоспарлау
Сондай-ақ АКТ қолдану, диалогтық оқыту, зерттеу әдістері жүзеге асырылуы және оқушылардың
қажеттіліктеріне уақытында жауап беру міндетті болып табылады. Блум таксономиясы бойынша оқу
мақсаттарының иерархиясы; бір білім беру аясында және пәнаралық байланыстарды жүзеге асыру мақсатында
«ортақ тақырыптардың» берілуі; оқу үдерісін ұзақ, орта және қысқа мерзімді жоспарлар арқылы ұйымдастыру;
оқытудың АКТ әлеуетін арттыру, оқушының адамгершілік-рухани қасиеттерін қалыптастыру; білім беру
деңгейлері аралығында пәндік сабақтастықты ескеруге мүмкіндік беретін толық оқу курсы бойынша
педагогикалық мақсат қою; бөлімдердің мазмұны мен ұсынылған тақырыптардың уақыт талабына сай келуі,
әлеуметтік дағдыларды қалыптастыруға назар аударылуы; оқытудағы жүйелі-әрекеттік ұстаным (оқушының
білім алу үдерісіне белсенді қатысуы). Жаңартылған білім беру мазмұны оқушылардың оқу дағдыларын
(оқылым, айтылым, тыңдалым, жазылым), ойлау дағдыларын (білу, түсіну, қолдану, талдау, салыстыру, бағалау),
шығармашылық ойлау, логикалық ойлау, сыни ойлау, алгоритмдік ойлау, проблемалық ойлау, технологиялық
ойлау дағдыларын қалыптастырады.
Ақпараттық–коммуникациялық технологияны дамыту білім берудің бір бөлігі. Соңғы жылдары заман
ағымына сай күнделікті сабаққа компьютер,электрондық оқулық, интерактивті тақта қолдану жақсы нәтиже
беруде. Білім беру жүйесі электрондық байланыс, ақпарат алмасу, интернет, электрондық пошта,
телеконференция, On –line сабақтар арқылы іске асырылуда.Сабақтардағы танымдық белсенділік деңгейлері
өнімді, интерпретациялық, шығармашылық болып бөлінеді. Аталмыш танымдық белсенділік деңгейлеріне
стандарттық, стандарттық емес, аралас тапсырмалар сәйкестендіріледі. Жаңартылған білім мазмұнында оқушы
мен мұғалімді белгілі бір шеңберге қоятын бағалау жүйесі болмайды. Кейде баланың оқу жетістігін бағалау
қиын болады. Жаңартылған білім мазмұнының ендірілуіне байланысты бұл проблема маңызды емес болып
қалды. Қалыптастырушы бағалау мұғалім мен оқушылардың арасындағы кері байланысты қамтамасыз етеді.
Оқушыларда сабаққа қызығушылық және жауапкершілік пайда болады, жеке, топтық жұмыс дағдылары
қалыптасады. Толеранттылық, өзара көмек, ұжымшылдық сезімдері тәрбиеленеді. Жаңартылған білім
мазмұнында рефлексия тиімді оқытудың шарты болып табылады.
Жаңа форматтағы сабақтар бірін-бірі алмастыратын түрлі іс-әрекеттен тұрады, сондықтан оқушылар бір
мезгілде сан алуан іс-әрекет түрлеріне тартылады. Оқушыларда тілдік әрекеттің төрт түрін дамыту арқылы
олардың ересек өмірге бейімделуіне көмектесетін қарым-қатынас дағдылары қалыптасады. Сонымен, білім
беру мазмұнын жаңарту шеңберінде жүзеге асырылып жатқан барлық іс-шаралар кешені тұлғаның үйлесімді
қалыптасуы мен дамуы үшін қолайлы білім беру кеңістігін құруға бағытталады.
Бұл технологияның тиімділігі, оқушы мұғалімнің бағыт – бағдар беруі арқылы өз бетімен ізденіп, жаңа
мәліметтер алып, еңбектену арқылы игереді. Білімді меңгере отырып, оқушы сын көзбен қарауға, өз ойын еркін
айтуға, өз құқықтарын қорғай бі луге, ақпарат көздері арқылы ізденуге, білімін толықтыруға жәрдемдеседі.
Қорыта айтқанда, ақпараттық-коммуникативтік технология-оқу материалын терең түсінуге, оқу
мотивациясының артуына, алған білімнің ұзақ уақыт есте сақталуына, білім беруге жұмсалатын уақыттың
азаюына ықпал етеді.Сондай-ақ, ақпараттық – коммуникативтік технологияларды оқу үрдісінде қолданудың
нәтижесінде оқушылар жинақталған тәжірибиесін сыртқа шығарып, оны өмірінде пайдалана алады. Жалпы
заман талабына сай білім беру қашан да өзектілі мәселе.
********
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«ПЕДАГОГИКАЛЫҚ ТЕХНОЛОГИЯЛАР МЕН БІЛІМ БЕРУ
МАЗМҰНЫН ҮЙЛЕСТІРУДЕГІ МҰҒАЛІМНІҢ ШЕБЕРЛІГІ»
Шығыс Қазақстан облысы «Бородулиха ауданының Білім бөлімі»ММ
«Краснопол орта мектебі» КММ. Бастауыш сынып мұғалімі
Әлімбекова Гүлжан Серікқалиқызы
Мақсаты: Үрдіс пен нәтижеге сай қызметкерлердің кәсіби мәдениетіне
педагогикалық бағыттың өсуіне ықпал жасау.
Ұстаз дегенің өзі-биік атауға тең. “Болмасаң да ұқсап бақ, бір ғалымды көрсеңіз!”-деп ұлы данышпан Абай
Құнанбаев айтып кеткендей, және де ұстаздың өзі-адам құндылықтарды терең сіңірген, рухани жаны таза адам
болуы ,қазір жаңалықтар легімен енген соңғы технология, технологиялық дәуір ,осыған орай қазіргі кезеңнің
талабына сай өскелең ұрпақты білімді, мәдениетті,ұшқыр ойлы, Отанын жан-тәнімен сүйетін азамат дәрежесіне
тәрбилеу және осыған жетелеудің өзі педагогикалық шеберлік демекпін.
Педагогикалық технология — бұл қатысушыларға жағымды жағдай туғыза отырып, нақты қорытындыға
жету мақсатымен білім беру үрдісін жобалау (жоспарлау), ұйымдастыру, бағыттау және оқушылар мен
мұғалімнің қосыла жасаған іс-әрекеттерінің үрдісті жүйесі.
Мұғалім шеберлігінің төрт негізгі бөліктерін атауға болады: балалардың жеке және ұжымдық іс-әрекетін
ұйымдастыру шеберлігі, өз ой-пікірін мақұлдату шеберлігі, білім беру және тәжірибе қалыптастыру шеберлігі
және педагогикалық техниканы меңгеру техникасы.
Мектеп алды даярлық тобында ойын технологиясын қолданамын Өйткені осы жастағы балалар өзінің күшжігерін жаттықтырып,еңбек дағдысын,қоршаған орта туралы түсініктерін ойын арқылы қабылдайды.Сондықтан
да ойынның сан алуан түрлерін қолдану тиімді. Ойынның өзі дидатикалық,сюжеттік-рөлдік,қимылды және
театыр ойындары деп бөлінеді.Қай ғалымды алмайық өздерінің ойын туралы еңбектерінде: “Ойын баланың
жетекші әрекеті” деген сипаттама береді өйткені ойын баланы ақыл-ой жағынан да, дене жағынан да алға
жетелеп, дамытады, баланың ойын өрбітіп,бойын өсіреді. Ойын барысында белгілі бір әрекет жасай отырып,
балалар қоғамдық өмірге қатысудың алғашқы үлгісін алады.
Сабақтың ойын түрінде өтуін жүзеге асыру үшін төмендегі бағыттар жүзеге асырылған:
Оқушыларға дидактикалық мақсат ойын түрінде қойылады.
Оқу материалы ойын құралы ретінде қолданылады.
Оқу іс-әрекетінде дидактикалық мақсатты ойын мақсатына айналдыратын жарыс элементтері енгізіледі.
Дидактикалық тапсырманың табысты орындалуы ойын қорытындысымен байланыстырылады.
Ойын арқылы оқушы неге үйренеді?
• Қисынды ой-қабілетін дамытады
• Өздігінен жұмыс істеуге үйренеді
• Сөздік қоры баийды, тілі дамиды
• Зейіні қалыптасады
• Байқампаздығы артады
• Өзара сыйластыққа үйретеді
• Ойынның ережесін бұзбау, яғни, тәртіптілікке баулиды
• Бір-біріне деген оқушы сенімі артады достыққа, ынтымақтастыққа баулиды
• Сабаққа қызығушылығы артады.
Ойын ұйымдастыру формасына қарай:
Жалпы сыныптық, барлық оқушылар қатысады.
Топтық Жеке
Дидактикалық ойындар.
Дидактикалық ойындар – көп салалы, күрделі педагогикалық құбылыс. Дидактикалық ойындар оқу процессінде
екі түрлі мақсатпен қолданылады:
Оқу танымдық.
Ойын ойнау мақсатында.
Дидактикалық ойындарды жаңа тақырыпты түсіндіру, қайталау, жаттығу сабақтарында пайдалануға болады.
Дидактикалық ойындар оқушылардың ой -өрісін дамытып, ойлау қабілетін арттырумен қатар, өтілген
тақырыпты саналы да берік меңгеруге әсер етеді.
Сабақ барысында оқушының тілін дамытатындай, коммуникативтік құзыреттілігін қалыптастыратындай
ойындарды қолданамын. Олар: «Саңырау телефон», «Кім тез?», «Не артық?», «Кім болам?», «Орнын тап»,
«Қарап ал да есіңе сақта», «Қай әріп жоғалды», «», «Жасырынбақ», «Атын айт», «Түсін таны» т.б. ойындар
Әр ойын сабақ мақсатына сай қолданыс табады.
Рөлдік ойындар:
Мектепалды даярлық сыныпта рөлдік ойындардың пайдасы зор. Ойын – оқушылардың тілді үйренуге деген
сезімін оятады. Рөлдік ойындарда барлық балаларға бірдей рөл тиеді де, бір-бірімен міндетті түрде қарым180

қатынасқа түсіп сөйлеседі. Оқушылар белсенді жұмыс істеп, бір-біріне жәрдем беріп, жұмыстарын мұқият
тыңдап өздерін және бірін-бірі бағалайды, ал мұғалім тек бағыттаушы болады.
Педагогикалық ойындардың тиімділігі:
Оқушының ойын жетілдіреді.
• Тілін дамытады.
• Сабаққа қызығушылығын, белсенділігін арттырады.
• Ой - өрісін дамытады.
• Ойлау қабілетін арттырады.
• Материалды зор ынтамен тыңдап, берік меңгеруіне көмектеседі
• Адамгершілік қасиеттер қалыптасады.
• Шығармашылығы артады.
• Оқушының жеке тұлғалық қасиеттерін қалыптастырады.
Қорытынды:
Ұлы ағылшын ағартушысы Уильям Уорд:
Жай мұғалім хабарлайды
Жақсы мұғалім түсіндіреді,
Керемет мұғалім көрсетеді,
Ұлы мұғалім шабыттандырады,-дегендей
Нағыз ұстаз бейнесін Әбу Насыр Әл-Фараби сөзімен түйіндесем “Ұстаздық мінез-құлық нормасы мынадай
болуға тиіс:ол тым қатал да болмауға тиіс, тым ырыққа да жығыла бермеу керек, өйткені тым қаталдық шәкіртті
өзінің ұстазына қарсы қояды, ал тым ырыққа көне беру ұстаздық қадірін кетіреді, оның берген сабағы мен оның
ғылымына шәкірті селқос қарайтын болады. Ұстаз тарапынан барынша ынталылық пен табандылық
қажет.Өйткені олар жұрт айтқандай, тамшысымен тас тесетін бейне бір су тәрізді. Жаңа ғасырдағы мектеп
алдындағы міндет- егеменді еліміздің жас ұрпағын жан-жақты дамыта отырып тәрбиелеу. Қорыта келгенде,
бүгінгі талапқа сай мектепте білім берудің жаңа саласына жету-мұғалімнің мейірімділігімен,
білімімен,шеберлігімен тығыз байланысты. Өз мамандығына жан-жүрегімен берілген ұстаз ғана ұстаздық
этиканы да,ұстаздық техниканы да, шеберлікті де жақсы меңгереді.
********
Қысқа мерзімді сабақ жоспары
Ұзақ мерзімді жоспардың тарауы: Мектеп: № 50 Абай атындағы орта мектеп
3. Адамгершілік-асыл қасиет
Мұғалімнің аты-жөні: Сартаева Зульфия Репиновна
Сынып: 5

Қатысқандар:

Қатыспағандар:

Сабақтыңтақырыбы

3.А.Байтұрсынұлы.«Егіннің бастары» мысалы

Осы сабақта қол
жеткізілетін оқу
мақсаттары (оқу
бағдарламасына сәйкес)

5 Т/Ж1. Әдеби шығарманың жанрына қарай фабуласы мен сюжеттік дамуын
сипаттау.
5 Т\Ж2.Әдеби шығарманың тақырыбы мен идеясын анықтау.

Сабақтың мақсаты

Өлеңнің өзіндік ерекшелігі мен сюжеттік дамуын қарастыра отырып, негізгі
идеясын анықтау.

Бағалау критерийі

Өлеңнің идеялық мазмұнын аша біледі.
Өлеңнің сюжеті арқылы композициялық құрылымына талдау жасайды.

Тілдік мақсаттар

Оқушылар орындай алады: Сөздердің тура және ауыспалы мағынасын
түсінеді.
Пәнге қатысты сөздік қор:
Тәккаппар,тағзым,шекірейіп,кекірейіп,сұқтанбау
Талқылауға арналған сұрақтар:
Өмірде бидай секілді адам бойында мінездер кездесе ме?
Олардың іс- әрекетінен өмірлік сабақ алуға бола ма?
Әке өсиетінен қандай ой түйіндеуімізге болады?

Құндылықтарға баулу

«Мәңгілік ел» идеясының негізінде рухани және адамгершілік құндылықтарға
баулу.

Пәнаралық байланыс

Тарих, қазақ тілі, өзін-өзі тану
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Алдыңғы білім

А.Байтұрсынұлының өмірі мен шығармашылығынан және «Аққу,шортан һәм
шаян» мысал өлеңінен түсініктері бар.

Сабақ барысы
Сабақтың
жоспарланған
кезеңдері
Сабақтың басы
5 минут

5 минут

5 минут

Сабақтағыжоспарланғанжаттығутүрлері

Ұйымдастыру кезеңі
Сыныпта жағымды ахуал туғызу.
«Шаттық шеңбері» тренингі
Оқушылар өз есімін мінезімен байланыстырып, сөз тіркесін айтып шығады.
Сыныпты топқа бөлу.
«Пазл» әдісі. Тәкаппар, мақтаншақ,ақылды
Мысалы:
Үй тапсырмасы:
«Ақиқат, жалған» әдісі
Сұрақтар
Ақиқат Жалған
1.А.Байтұрсынұлы 1873 жылы 5 қыркүйекте
дүниеге келген.
2. Крыловтың «Балықшы мен балық»
шығармасын аударған.
3.Мысал дегеніміз –жер- су аттарына байланысты
аңыз.
4. Өлеңдегі «Адамдықтың диқаншысы» -егінші.
5.Өлеңнің негізгі идеясы -жаңа өмірге, білімге
ұмтылу.
6.А.Байтұрсынұлы балаларға арнап «Қазақ
хрестоматиясын» жазды.
ҚБ.Смайликтер
Тыңдалым алды тапсырмасы.
«Дауыстап айтылған ой» әдісі
Суретпен жұмыс
Бұл суреттер жайлы не ойлайсыздар?
Сурет пен адам мінезінде қандай ұқсастықтар бар?
Топ аттарын қандай мінездерге жатқызуға болады?
ҚБ. Мадақтау(жарайсың,керемет,тамаша)
Сабақтың тақырыбы мен мақсаты айтылады.

Сабақтың ортасы Тыңдалым кезіндегі тапсырма
5 минут
Мәтінді тыңдау
Аудио таспадан мәтінді тыңдайды.
«Стоп кадр» әдісі
Мәтінді өз ойымен аяқтау.
Оқушы ойларын тыңдап болған соң, өлең аяғына дейін тыңдалады.
ҚБ. От шашу
Тыңдалымнан кейінгі тапсырма (Т)
1-топ.«Әдеби үйірмелер» әдісі
1.Баяндап беруші- өлең мазмұнын өз көзқарасымен қысқаша мазмұндау.
2.Зерттеуші- мәтіндегі таныс емес сөздерді жазады.
3.Сұрақтар құрастырушы- өлең мазмұны бойынша 2 сұрақ даярлайды.
4.Сілтемелер табушы- шығарма құндылығын ашатын сілтеме (мақал- мәтел,тұрақты
тіркестер) жазады.
5.Бейнелеуші- суретші-кейіпкерге ауызша сипаттама беру.
10 минут
6.Дәнекер-оқиғаны бүгінгі өмірмен байланыстыру.
Дескриптор:
1.Шығарма мазмұнын түсініп,таныс емес сөздерді жаэады.
2.Шығарма мазмұнынан сұрақтар дайындап,сілтеме табады.
3.Кейіпкерге суреттеме беріп,өмірмен байланыстырады.
2-топ.Өлеңнің композициялық-сюжеттік құрылымына талдау
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1.Шығарманың басталуы
2.Шығарманың байланысы
3.Шығарманың дамуы
4.Шығарманың шиеленісуі
5.Шарықтау шегі
6.Шығарманың шешімі
Дескриптор:
1.Өлеңнің басталу кезеңі мен байланысын анықтайды.
2.Оқиғаның дамуына негіз болған әрекетті табады.
3.Шиеленісу мен шарықтау шегін айқындап, қорытындылайды.
3-топ. «Екі жақты түсіндірме күнделігі» әдісі
Мақал мен мысалдың байланысын дәлелдер келтіре отырып талдау
Кітаби сөз
Оқушы түсіндірмесі
Бидайдың басын көтергені – дақылының жоқтығы,
Жігіттің кеудесін көтергені – ақылының жоқтығы
Дескриптор:
1.Ортақ шешім шығара алады.
2.Мақалдың мағынасын аша алады.
3.Мақал мен мысалдың байланысын дәлелдермен ашады.
Кері байланыс:
Топтағы қарым- қатынас тапсырманың орындалуына қалай әсер етті?
ҚБ. Екі жұлдыз, бір тілек
Сергіту сәті. «Санамақ» ойыны
ЖТ. «Тұжырым кестесі» әдісі
Жанры

5 минут

Сабақтың соңы
5 минут
Рефлексия

Тақырыбы
мен идеясы

Кейіпкер-лер

Іс-әрекеті

Тұжырым

Дескриптор:
1.Өлеңнің идеясын анықтайды.
2.Кейіпкер бейнесін ашады.
3.Тұжырым жасайды.
Кері байланыс: Жұптық жұмыста кедергілер кездесті ме?
ҚБ. Мен - саған, сен – маған
Рефлексия. «Қосу. Алу. Қызықты» әдісі
Қосу
Алу
Қызықты
Сабақта барлығы ұнады: Ұнамады, түсініксіз Барлық деректер мен
сабақ мазмұны, жұмыс болып қалды
әдістер қызықты
түрлері
Үйге тапсырма: өлеңді жаттау

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

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

Денсаулық және
қауіпсіздік
техникасын сақтау
Пәнаралық байланыс

Қарым-қатынас формалары бойынша
саралау жүргізіледі.Бұл жерде қабілеті
орта оқушылар топтағы қабілеті жоғары
оқушылардан көмек алуға мүмкіндік
алады.
Оқушыға жеке қолдау көрсету арқылы
саралау жүргізіледі. Бәріне бірдей
тапсырма беріледі. Ішінде кейбір оқушыға
аралап жүріп, арнайы көмек «көпірше»
арқылы көрсетіледі.
Диалог негізінде саралауды
жүргіземін.Оқушылардың қабілетіне қарай

«Өзара бағалау», «Смайликтер», «От
шашу», «Мадақтау»,«Екі жұлдыз, бір
ұсыныс», «Мен - саған, сен - маған»
арқылы бағаланады.Осы
қалыптастырушы бағалау арқылы
оқушылардың жетістіктерін
айқындаймын.
Оқушылардың оқу мақсаттарына
жету қадамдарын анықтау үшін
дескрипторлар беріледі.
Рефлексия «Қосу.Алу.Қызықты»
Оқушылар «Қосу» бөлімінде сабақта

Өзін-өзі тану,тарих
пәнімен байланысады.
Оқуды жақсарту үшін
АКТ қолданылады,
сұрақтар көрсету
үшін интербелсенді
тақта қолданамын.

183

сұрақтар қойылады.
Тілдік қор, қолданылатын тілдің
мүмкіндіктері мен күрделілігі әр оқушының
қабылдау деңгейіне сай ескеріледі.
Нәтиже және жауап бойынша саралау
жүргіземін.Топтағы оқушыларға бірдей
тапсырма беріледі және бірдей талап
қойылады.Әр оқушы өз деңгейінде жауап
береді.

ұнаған кезеңдердің барлығы
жазылады. «Алу» -оқушының
пікірінше, бұл ақпарат ол үшін
керексіз, пайдасыз. «Қызықты»
оқушылар қызығушылық тудырған
деректер мен әдістерді, ол туралы
басқа дерек көздерінен көбірек білгісі
келгендіктері туралы жазады.

Сабақ бойынша рефлексия
Сабақ мақсаттары немесе оқу мақсаттары шынайы,
қолжетімді болды ма?
Барлық оқушылар оқу мақсатына қол жеткізді ме? Егер
оқушылар оқу мақсатына жетпеген болса, неліктен деп
ойлайсыз? Сабақта саралау дұрыс жүргізілді ме?
Сабақ кезеңдерінде уақытты тиімді пайдаландыңыз ба?
Сабақ жоспарынан ауытқулар болды ма және неліктен?

Бұл тарауды сабақ туралы рефлексия жасау
үшін пайдаланыңыз. Сол бағандағы өзіңіз
маңызды деп санайтын сұрақтарға жауап
беріңіз.
Оқушылар оқу мақсатына жетеді деп
ойлаймын,дегенмен алдағы сабақтарымда,
әріптестерімнің берген көмегі арқылы бұдан
да жақсы сабақ жоспарлаймын деп сенемін.

Жалпы бағалау
Сабақта ең жақсы өткен екі нәрсе (оқыту мен оқуға қатысты)?
Сабақта белсенді оқудың әдістерін пайдалау тиімді болады деп ойлаймын.Оқушы ынтасын арттыру үшін
қалыптастырушы бағалау түрлерін пайданалу тиімді
Сабақтың бұдан да жақсы өтуіне не оң ықпал етер еді (оқыту мен оқуға қатысты)?
Келесі сабақтарда оқушыларға ой салып, ынталандыратын тапсырма түрлерін қолданамын.
Оқушы қажеттіліктерін қанағаттандыруды қолға аламын
Осы
сабақтың
барысында
мен
сынып
туралы
немесе
жекелеген
оқушылардың
жетістіктері/қиыншылықтары туралы нені анықтадым, келесі сабақтарда не нәрсеге назар аудару
қажет?
Батыс Қазақстан облысы, Шынғырлау ауданы, Сегізсай ауылы, Сегізсай негізгі ОББМ
Мектепалды даярлық тәрбиешісі Жантаушева Нурсауле Мухитовна
Тобы/сыныбы:
Білім беру саласы:
ҰОҚ
Тақырыбы:
Бөлім:
Бөлімше:
Оқу мақсаты:
ҰОҚ мақсаты:
Күтілетін нәтиже:
Қолданылатын
әдіс – тәсілдер:

Мектепалды даярлық сыныбы
«Таным»
Қарапайым математикалық ұғымдарды қалыптастыру
Фигуралар мен заттардың пішінін атаймын
3.Геометриялық фигуралар
3.1.Фигуралар мен денелер
0.3.1.1.Геометриялық фигуралар
(дөңгелек,сопақша,үшбұрыш,шаршы,тіктөртбұрыш) мен денелерді
(шар,текше,цилиндр) дұрыс атап,ажырату
Геометриялық фигуралар мен денелерді ажыратып,дұрыс атай білуді,құрастыруды
менгерту.
Геометриялық фигуралар (дөңгелек, сопақша, үшбұрыш, шаршы, тіктөртбұрыш )
мен денелерді (шар,текше,цилиндр) дұрыс атап,ажырата біледі.
Саралау әдісі,ойын,жұптық,топтық,ұжымдық жұмыс,бір – бірін мадақтау,сұрақ –
жауап әдісі.
ҰОҚ жоспарлау

ҰОҚ жоспарын жүзеге
асыру кезеңдері/
уақыты
ҰОҚ басталуы:
2 минут

ҰОҚ жоспары бойынша іс - әрекет
Психологиялық ахуал тудыру сәті.
Шаттық шеңбері:
Күнге сәлем,
Қуан,шаттан,алақай,
Атқан таңға,шыққан күнге
Сәлем беріп,
Тілейік бақыт,баршаңызға осындай!
Гүлдердің түсі арқылы топтарға біріктіру.
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Негізгі бөлім:
15 минут

Қорытынды рефлексия
3 минут

1 – тапсырма
«Ой қозғау» әдісі.
Аудижазба «Бәрінен де кім күшті?»ертегісі.
Жетелеуші сұрақтар.
- Сен фигуралардың орнында болсаң не істер едің?
-Қалай ойлайсыңдар осы ертегінің ішінде цилиндр бар ма?
- Геометриялық фигуралардың ішінен цилиндр бойынша не құрастыруға болады?
Бала үні. Балалар өз пікірін айтып,сұрақтарға жауап береді.
Саралау:қызығушылықты ояту.
Бақылау.
Жетелеуші сұрақтар қою арқылы бақыладым.
Бақылау кезінде кейбір балалар туралы біледі.
Кейбір балаларды сурет арқылы әңгімеге тарттым.
Бағалау. Балалар «Бас бармақ»әдісі арқылы бір - бірін бағалайды.
Тәрбиеші: «Көңілді смайликтер» арқылы бағалаймын.
Сергіту сәті: «Жақсы серігіп қаламыз»
Кел,балалар,кел бері,
Қыздырайық денені.
Орнымыздан тұрып-ақ,
Жүгірейік бір уақ.
Аяқты алға созайық,
Тік көтеріп,қозғайық.
2 – тапсырма
«Пішіндер көрмесі» әдісі.
(4К креативті)
І – топ. Кеңістік фигураларын атау.Оларды суреттеп ұқсас заттармен
сәйкестендіру.
ІІ – топ. Дөңгелек,сопақша,үшбұрыш,шаршы,
тіктөртбұрыш мен денелерді (шар,текше,цилиндр) сәйкестендіру.
Топтар өз ойларын әңгімелейді.
Саралау.Қарқын,жылдамдық.
Бақылау.
Уақыт шектеп тапсырманы аяқтау.
Кейбір балаларды кеңістік фигураларын атау қажеттілігін біледі.
Ал кейбір балаларға қолдау көрсетемін.
Бағалау: Балалар «Үш шапалақ» арқылы топтарды бағалайды.
Тәрбиеші: «Көңілді смайликтер» арқылы бағалаймын.
3 – тапсырма.
«Күн мен түн» қимылды ойыны.
Күн белгісін көрсеткенде – күледі,жүреді,секіреді.
Түн белгісін көрсеткенде – қозғалыстарын тоқтатып,бәрі ұйқыға кетеді.
Саралау.Нәтиже.
Түрлі тапсырмалар балалар геометриялық фигуралар мен денелерді
ажыратып,дұрыс атай білуді,құрастыру қажеттілігін түсінеді.
Бақылау.
Белгілі бір әрекетке арналып іске асырылатын әртүрлі жұмыс беріледі.
Барлық балалар геометриялық фигуралар мен денелерді ажырата алады.
Кейбір геометриялық фигуралар мен денелерді ажырата алмаған балалармен
жұмыс жасаймын.
Бағалау.
Өзара бағалау, эмоциялы гүлдер арқылы мадақтау.
Тәрбиеші: «Көңілді смайликтер» арқылы бағалаймын.
Сабақты қорыту.
«Ауа - райы» әдісі арқылы рефлексия жүргізу.
Мен.......... түсіндім (шуақты )
Мен.......... бұлтты (жартылай түсіндім)
Мен......... жаңбырлы (түсінбедім)
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Батыс Қазақстан облысы, Шынғырлау ауданы, Ақшат ауылы, А.Тихоненко атындағы
ОЖББМ. Мектепалды даярлық тәрбиешісі Кенжебекова Нургул Мухитовна
Тобы/сыныбы:
Білім беру саласы:
ҰОҚ
Тақырыбы:
Бөлім:
Бөлімше:
Оқу мақсаты:
ҰОҚ мақсаты:
Күтілетін нәтиже:
Қолданылатын
әдіс – тәсілдер:
ҰОҚ жоспарын жүзеге
асыру кезеңдері/уақыты
ҰОҚ басталуы:
2 минут

Негізгі бөлім:
15 минут

Мектепалды даярлық сыныбы
«Қатынас»
Сауат ашу
Саматтың ойыны. С дыбысы мен әрпі.
3. Жазылым
3.2. Пунктуациялық нормаларды сақтау
0.3.3.1. Жазу жолын, жоларалық кеңістікті, жолдың жоғарғы және төменгі
сызығын сақтап, әріп элементтерін жазу.
С дыбысын сөз арасынан табу, С дыбысын жаздыру
Сөздегі дыбыстарды, олардың түрлерін (дауысты, дауыссыз, дауыстылар)
ажыратады, жазады.
Саралау әдісі,ойын,жұптық,топтық,ұжымдық жұмыс,бір – бірін мадақтау,сұрақ
– жауап әдісі.
ҰОҚ жоспарлау
ҰОҚ жоспары бойынша іс - әрекет
Психологиялық ахуал тудыру сәті.
Шаттық шеңбері
Қайырлы таң, ұстазым
Good morning, good morning
Қайырлы таң, достарым
Good morning to you
Шеңберге тұрайық
Good morning our teacher
Жылулық сыйлайық
We are glad to see you!
Добрый утро учитель
Өткен сабаққа шолу
Добрый утро друзья
Дыбыс дегеніміз не?
Посмотрите друг на друга
Дыбыстар нешеге бөлінеді?
Пожелейте добра
Қандай әріптермен біз таныстық?
1 – тапсырма
«Ой қозғау» әдісі.
«Суретпен жұмыс»
– Суреттен не болып жатыр деп ойлайсыңдар?
Сурет бойынша балалар «Менің отбасымның бір күні» тақырыбында әңгіме
құрайды. Тәрбиеші балаларға кебіс, мәсі сөздерінің мағынасын түсіндіреді.
«Саматтың осы қылығы дұрыс па?» деген сұрақ қойып, балалардың пікірлерін
тыңдайды. Аудижазба «Бәрінен де кім күшті?»ертегісі.
Жетелеуші сұрақтар.
- Сен Саматтың орнында болсаң не істер едің?
Тәрбиеші балаларға кебіс, мәсі сөздерінің мағынасын түсіндіреді. «Саматтың осы
қылығы дұрыс па?» деген сұрақ қойып, балалардың пікірлерін тыңдайды
Бала үні. Балалар өз пікірін айтып, сұрақтарға жауап береді.
Саралау:қызығушылықты ояту.
Бақылау. Жетелеуші сұрақтар қою арқылы бақыладым.
Бақылау кезінде кейбір балалар мәсі, кебіс туралы біледі.
Кейбір балаларды сурет арқылы әңгімеге тарттым.
Бағалау. Балалар «Бас бармақ»әдісі арқылы бір - бірін бағалайды.
Тәрбиеші: «Көңілді смайликтер» арқылы бағалаймын.
2 – тапсырма«Апта күндері»
(4К креативті)
І – топ. Самат қай күндері бақшаға бармайды деп ойлайсың? (Балалар апта
күндерін бояйды).
ІІ – топ. Балалар апта күндерін атауларымен атап, санап шығады.
ІІ – топ. Апта күндерін атайды Апта күндеріндегі «С» дыбысы естілмейтін апта
күнін табады.Топтар өз ойларын әңгімелейді.
ІІІ топ. Саматтың неше жаста екенін табады?
Саралау.Қарқын,жылдамдық.
Бақылау. Уақыт шектеп тапсырманы аяқтау.
Кейбір балалар апта күндерін атау қажеттілігін біледі.
Ал кейбір балаларға қолдау көрсетемін.
Бағалау: Балалар «Үш шапалақ» арқылы топтарды бағалайды.
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Қорытынды рефлексия
3 минут

Тәрбиеші: «Көңілді смайликтер» арқылы бағалаймын.
Сергіту сәті.
Саусағымда сақина
Санап көрші кәнеки
1,2,3 бір,екі,үш
Демалайық жинап күш
-Балалар, әліпбиден бізге қонақ келіпті. Бейне баян көрсетіп, балалардың
назарын аудару
С» дыбысының дұрыс айтылу артикуляциясы.
-Ерін езуге қарай тартылып, тіс көрінеді. Тіл тістерге тиіп, арасынан «с» дыбысы
қысылып шығады
-С дыбысы созып айтылама?
- -Ұзақ айтыла ма екен?
-Сондықтан «с» дыбысы дауыссыз дыбыс
С әрпімен таныс болайық.
Педагог М. Әлімбаевтің өлеңін оқып береді.
Балалар өлеңді не туралы екенін мазмұндайды.
Суреттегі айдың, орақтың суретіне қарап С әрпінің бейнесіне ұқсайтынын
айтады.
Балалар С әрпіне ұқсайтын тағы басқа бейнелерді табады.
Бағалау С дыбысының дұрыс айтылу артикуляциясын меңгереді
Дискриптер
С дыбысын дұрыс айтады
Бағалау Смайликтермен бағалау
3-тапсырма Сынған сағатты жөндейміз.
Суреттегі сағаттың қандай сандары жетіспейтінін анықтайды. 1, 2, 3, 6
цифрларынан басқа сандарды атайды.
8 санының неден тізілгенін айтады.
Қандай сандарда С әрпі естілетінін анықтайды.
Сегіз, бес сандарын атайды.
С әрпінің баспа түрін жазу жолдарына жазады.
«Күн мен түн» қимылды ойыны.
Күн белгісін көрсеткенде – күледі,жүреді,секіреді. Түн белгісін көрсеткенде –
қозғалыстарын тоқтатып,бәрі ұйқыға кетеді.
Саралау. Нәтиже. Түрлі тапсырмалар балалар орындау арқылы «С» дыбысын
ажыратады,,дұрыс атай білуді, құрастыру қажеттілігін түсінеді.
Бақылау. Белгілі бір әрекетке арналып іске асырылатын әртүрлі жұмыс беріледі.
Барлық балалар дауысты және дауыссыз дыбыстарды ажырата алады.
Кейбір дауысты және дауыссыз дыбыстарды ажырата алмаған балалармен
жұмыс жасаймын.
Бағалау. Өзара бағалау, эмоциялы гүлдер арқылы мадақтау.
Тәрбиеші: «Көңілді смайликтер» арқылы бағалаймын.
Сабақты қорыту.
І топ. «Сәбіз» құрастыру, сөзді буынға бөлу,
с дыбысын табу, сөйлем құрау
ІІ топ; «Орнын тап» сөз арсынан
с дыбысын табу
ІІІ топ; «буындарды оқу»
«Бағдаршам» әдісі арқылы рефлексия жүргізу.
Мен.жасыл.. түсіндім
Мен..сары........ жартылай түсіндім
Мен қызыл......... түсінбедім

187

Алматы қаласы, Медеу ауданы, Б.Момышұлы атындағы № 131 мектеп-лицейінің
Балаларды Физио-Пульмонология оңалту орталығына қарасты мектептің
география және биология пәні мұғалімі Кельдинова Гульнара Турсынбаевна
Ұзақ мерзімді жоспардың тарауы: Бөлім 3.Физикалық география 3.1 Литосфера
Мектеп: Б.Момышұлы атындағы №131 мектеп-лицейінің БФПОО-на қарасты мектеп
Күні:
Мұғалімнің аты-жөні: Кельдинова Гульнара Турсынбаевна
Сынып: 8
Қатысқандар:
Қатыспағандар:
Сабақтың тақырыбы
Жер бедерінің жіктелуі
Осы сабақта қол
8.3.1.2-жер бедері түрлерін жіктейді
жеткізілетін оқу
8.3.1.3-жер бедері турлерін жоспар бойынша сипаттайды
мақсаттары (оқу
бағдарламасына сәйкес)
Сабақтың мақсаты
Оқушылардың басым бөлігі: Жер бедері түрлерін жіктейді, жер бедерінің
ерекшеліктерін әңгімелеу.
Оқушылардың көпшілігі орындай алады:Жер бедерінің дамуы мен
қалыптасу факторларын түсіндіру
Кейбір оқушылар: Қазіргі жер бедерінің қандай күштердің әсерінен
қалыптасқанын түсіндіру. Картадан ірі таулар мен жазықтарды көрсету.
Бағалау критерийі

Тілдік мақсаттар

Құндылықтарға баулу

Пәнаралық байланыс

Алдыңғы білім

Білу: Жазықтар мен тауларды есте сақтау
Түсіну: Жер бедерінің қалыптасу себептері мен пайда болу ерекшеліктерін
түсіндіру
Қолдану:Жер бедерінің жазық жерлерін шаруашылықта пайдалану
ерекшеліктерін көрсету
Термин сөздермен жұмыс: тектоникалық құрылымдар,
плиталар,геосинклинальдар мен антисинклиналь т.б
Айтылым:Жер бедерінің жіктелуі туралы айтылады
Оқылым:Жазықтар мен таулардың пайда болуын оқулық мәтінен оқиды.
Жазылым:Кескін картаға жер бетіндегі ірі таулар мен жазықтардың атарын
белгілейді
«Мәңгілік ел»құндылықтары:Қазақстандық патриотизм және азаматтық
жауапкершілік тақырыбы аясында:
Оқушыларға патриотизм және азаматтық жауапкершілікке баулу, топтық
жұмыс арқылы сыныптастарының жауаптарын тыңдауға,қорытынды жасауға,
бірін- бірін құрметтеуге баулу.
Физика пәнімен:Жер қыртысының қалыптасуы кезіндегі ішкі және сыртқы
күштердің әрекетін айтуы,
Математика пәнімен:жазықтардың ауданы мен таулардың биіктігін
есептегенде сипаттауы,
Биология пәнімен: тау жыныстарының үгіндісінде кездесетін өсімдіктер мен
жануарлардың шығу кезеңдерін анықтай алуы
8.3.1.1-жер бедерінің қалыптасуы және таралу заңдылықтары
САБАҚ БАРЫСЫ

Сабақтың
жоспарланған кезеңі
Сабақтың басы
4 минут

Ресурстар
Сабақтағы жоспарланған жаттығу түрлері
Ұйымдастыру бөлімі. Сәлемдесу.
Сергіту сәті: Сыныптағы барлық окушылар шеңбер болып
тұрады, жүрекше беру арқылы бірін- біріне жақсы тілектерін
білдіреді.
Топқа бөлу: Оқушылар жер бедерінің суреттері арқылы
бөлінеді.
1.Солтүстік Қазақ жазығы, 2.Тұран жазығы, 3.Тянь-Шянь
таулары, 4.Сарыарқаның суреттерін алып топтарға бөлу.
«Жер шарының қалыптасу кезеңдері»
Бейнемәтін көру арқылы жаңа сабақты бастаймыз.
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Жүрекше суреті
https://www.
youtube.com/
watch?
v=7pl2bK
2wJyc
3 минут

Түсіну: 15 мин

1 – тапсырма. жұптық жұмыс.
«Миға шабуыл». Оқушылар оқулықтағы мәтінмен
танысады,негізгі ұғымдарды ажыратады.
Сабақтың негізгі ұғымдарын түрткі сұрақтар арқылы
анықтайды.
Түрткі сұрақ қою әдісі:
-Таулардың пайда болу ерекшелігін түсіндіріңдер?
-Қандай ірі тауларды білесіңдер ?
Жазықтардың пайда болу себептерін түсіндіріңдер ?
- Қандай ірі жазықтарды білесіңдер?
Бағалау критерий
Дескриптор
Жазықтар мен тауларды
--Жазықтар мен таулардың
есте сақтау
пайда
болу
себептерін
әңгімелейді
-- Ірі жазықтарды картадан
картадан көрсете алады,
--ірі
тауларды
картадан
көрсете алады,
- Таулардың пайда болу
ерекшелігін еске түсіре алады.
ҚБ-«Үш шапалақ» әдісімен бағалайды
Мақсаты:Оқушылар бірін- бірі қол соғу арқылы
бағалайды.Егер оқушы бір рет қол соқса, қанағаттанарлық
деген соз, екі рет қол соқса жақсы үш рет қол соқса өте
жақсы деген сөз.
2-тапсырма: «Белгілі бір жердің жер бедерін сипаттау
жоспары: Әрбір топ өздерінің таңдаған суреттері бойынша
жер бедерін сипаттайды:
1.Жер бедерінің жалпы сипаты қандай?

Оқулық 54-55
беттері

Үлестірмелі
материал

Оқулықтың 56 беті
Атлас 3 бет

2.Жер бедерінің негізгі ірі пішіндері қалай орналасқан?Тау
жоталарының орналасу бағыттары қандай?
3.Теңіз деңгейінен ең төмен,ең жоғары жатқан бөліктері.
4.Жер бедерінің кең тараған пішіндері қандай?
5.Жер бедерінің қалыптастырған күштерді анықтау.
I- топ « Тұран» ойпатын сипаттау:
II- топ «Солтүстік Қазақ» жазығын сипаттау :
III- топ « Тянь-Шань» тауын сипаттау:
IV- топ- « Сары арқа» үстіртін сипаттау :
Бағалау
Дескриптор
критерий
Жер бедерінің
қалыптасу
себептері мен
пайда болу
ерекшеліктерін
түсіндіру

Қолдану: 10мин

--Жер бедерінің жалпы сипатын
түсіндіре алады,
--Жер бедерінің негізгі ірі пішіндерін
көрсете алады,
--Тау жоталарының орналасу
бағыттарын анықтай алады,
--Теңіз деңгейінен ең төмен,ең жоғары
орналасқан нүктесін көрсетеді
--Жер бедерінің кең тараған
пішіндерін түсіндіреді
--Жер бедерінің қалыптастырған
күштерді анықтайды

ҚБ-Смайликтер жабыстыру арқылы бағалау.
3 – Тапсырма. Жеке жұмыс.
«Үшіншісі артық» әдісі: оқушыларға таратпа материалдар
беріледі,танысады,негізгі
ұғымдарды
анықтайды,
жазықтарды кескін картаға жазады.
189

Таратпа материал

Оқушылар тізім бойынша артық элементті табуы тиіс.
Дұрыс немесе қате жауаптың болмауы мүмкін, болмаса кез
келген сөз артық болуы ықтимал. Сондықтан, оқушылар
неліктен ол сөзді таңдағаны туралы дәйекті және нақты
жауап бере отырып, тізімдегі
сөздердің арасынан
жазықтарды
көрсетеді.
Мысалы:Аппалач,Анд,Туран,Чад,Дунай,Шығыс
Европажазығы,Алтай,Сарыарқа,Қазақ
жазығы,Бетпақдала,Ертіс,Тұран,Сауыр-Тарбағатай т.б
Бағалау критерий
Дескриптор
--Жер бедерінің жазық
Жер бедерінің жазық
жерлерін картадан көрсетеді,
жерлерін шаруашылықта
--Жазықтардың
пайдалану ерекшеліктерін шаруашылықта қолдануын
жоспарлау
зерттейді,
-- Жазықтарды
ерекшеліктерін қарай жіктеп
суреттейді,
--Оларды кескін картаға
белгілейді

Кескін карта

Дүниежүзінің
физикалық
картасы

БББ- білемін, білгім келеді, білдім
Оқушылыр кері байланыс парағына өз ойларын берілген
сөйлемді жазады.
Максаты: Кері байланыс арқылы оқушының тақырыпты
қаншалықты меңгергендігін білу,қолдану.
Саралау
Бағалау
Пәнаралық байланыстар,
Сіз оқушыларға қандай
Сіз оқушылардың материалды
Денсаулық және қауіпсіздік
тәсілмен көмектесесіз?Сіз
игеру деңгейін қалай тексеруді
техникасын сақтау
басқаларға қарағанда қабілетті
жоспарлап отырсыз?
ақпаратты коммуникацияық
оқушыларға қандай
технологияларды қолдану.
тапсырмалар бересіз?
Такырып бойынша оқу
Оқушылардың тақырыпты
Оқушылардың денсаулығын
мақсаттарына қол жеткізу үшін
меңгеруін тексеру бағытында
сақтау сабақ барысында сергіту
сараланған тапсырмалар
ойлау деңгейлеріне сәйкес
сәттері, дене шынықтыру
беремін.
берілген тапсырмаларды
жаттығуларының жасалуымен
№ 3 тапсырма«Үшіншісі артық»
бағалау критерии және
орындалады.
әдісі: арқылы жеке
қалыптастырушы бағалау
Сабақ барысында АКТ
оқушыларымен саралау
арқылы жүргізіледі. ҚБ-«Қарлы
колданамын
жұмыстарын жүргіземін.
кесек әдісі», БББ- білемін, білгім
№3 – Тапсырма. Жеке жұмыс.
келеді білдім әдісі, -«Үш
«Үшіншісі артық» әдісі:
шапалақ» : ҚБ-Смайликтер
оқушыларға таратпа
жабыстыру арқылы бағалау
материалдар беріледі,
танысады, негізгі ұғымдарды
анықтайды, жазықтарды
кескін картаға жазады.
Оқушылар тізім бойынша
артық элементті табуы тиіс.
Кері байланыс
5 мин
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ЖАҢАРТЫЛҒАН БІЛІМ БЕРУ МАЗМҰНЫ
БОЛАШАҚТАҒЫ САПАЛЫ БІЛІМ КЕПІЛІ
Жамбыл облысы, Т.Рысқұлов ауданы, Көгершін ауылы «Ақтоған шағын
орталықты орта мектебі» КММ. Қазақ тілі мен әдебиеті пәнінің мұғалімі
Балгимбекова Гулнур Богембаевна
Бүкіл әлемде білім беру жүйелерінің келешек ұрпаққа қандай білім беретіні туралы көптеген мәселе
туғызды. Осы мәселе аясында «Балалар ХХІ ғасырда табысты болу үшін нені үйренуі керек?» және «Оқытудың
тиімді әдістері қандай?» деген сияқты сұрақтар туындайды. Бұл сауалдар оқу бағдарламасымен және оқу
бағдарламасын жүзеге асыруда қолданылатын педагогикалық тәсілдермен тығыз байланысты. Мен
«жаңартылған мазмұнда» курста оқып жүргенде барлық оқушылар өздері өмір сүретін әлемде жұмыс істеуге
дайын болуы керек екенін ұқтым. Оқушылар күн сайын жаңа дағдылар және түрлі технологиялар арқылы
орасан зор
ақпаратпен танысатындықтан, тыңдалым, айтылым, оқылым және жазылым дағдылары
оқушыларды жаһандану жағдайындағы қоғамда қарым-қатынас жасауға дайындайды. Біріншіден бұл
дағдылар қазақ тілі мен қазақ әдебиеті бойынша сапалы білім алу оқушылардың өздерінің ойлары мен
эмоциясын басқаларға жеткізе алу үшін еркін оқуына және жазуына мүмкіндік береді. Сонымен бірге оқылым
және тыңдалым арқылы басқалар да олармен қарым-қатынас жасай алады. Оқушылар оқу арқылы мәдени,
эмоциялық, зияткерлік, әлеуметтік және рухани жағынан дамуға мүмкіндік алады. Жаңартылған оқу
оқушылардың жаңа білімді меңгеруіне, сонымен қатар алған білімін әрі қарай дамытуына да мүмкіндік береді.
Менің ойымша қоғамның толыққанды мүшесі болу үшін адамдарға барлық тілдік дағдылар маңызды.
Оқу бағдарламасында ұлттық стандарттарға, бағалауға, оқулықтар мен оқыту әдістеріне қатысты білім беру
саласындағы өзекті құндылықтар мен мақсаттар мектеп оқушыларының жалпы үлгерімін арттыруды, сонымен
қатар инновация мен көшбасшылықты талап етеді. Жаңартылған оқу бағдарламасы мен бағалау жүйесін оқу
мекемелеріне енгізген. «Қазақ тілі» және «Қазақ әдебиеті» пәндері бойынша жаңартылған оқу бағдарламалары
да осы үдерістің құрамдас бөлігі болып табылады. Жаңартылған оқу бағдарламасы оқушылардың оқылым,
жазылым, айтылым, тыңдалым дағдыларын дамытуға көмектеседі. Оқушылар әр жылы келесі сыныпқа
ауысқан сайын ақпаратты бағамдау, дәлелдерді қабылдау және өз дәлелдерін ұсыну, тапсырмаға, аудитория мен
мақсатқа сай келетін терең жазбаша дағдыларын қолданады. Олар алған білімдері мен үйренген дағдыларын
кез келген орта жағдайында, ресми /іскерлік ортада қарым-қатынас үдерісінде тиімді қолдана алады.
Қай қоғамда болсын, жеке тұлғаның қалыптасуы ұстаздың еңбегінен бастау алады. «Ұстазы жақсының –
ұстанымы жақсы» деп халқымыз бекер айтпаған. Білім саласындағы заман талабына сай өзгерістер ұстаздан
үлкен жауапкершілікті талап етеді. Өйткені қоғамдағы жаңа өзгерістер ұстаздың кәсіби біліміндегі
жаңашылдықты қажет етеді.Қазіргі кезде еліміздегі білім беру жүйесін әлемдік деңгейге көтеру аса маңызды
мақсаттардың біріне айналып отыр. Әлемдік
білім беру кеңістігіне ықпалдастырылған және қоғам
қажеттіліктеріне сай көп деңгейлі үздіксіз білім берудің ұлттық үлгісін қалыптастыру. Әлем өзгеруде. Әлемді
жаһандану жайлауда. Ғылым мен техниканың шапшаң дамып жатқан заманында ұялы телефон мен ғаламтор
желісіне тәуелді болған баланың қолына оқулық ұстатып,оны жан –жақты тәрбиелеу мұғалім еңбегінің
өзекті мәселесі екені шындық. Бәсекеге қабілетті елдің қатарына білімді ұрпақ қана апара алатыны тағы да
шындық. Сондықтан да әр ұстаз жоғары шығармашылық деңгейде ізденіп, сапалы білім беру жолында жан
– жақты жұмыс істегенде ғана өз еңбегінің жемісін көреді. Бүгінгі таңдағы оқыту үрдісі жаңа әдістәсілдерді,жаңаша идеяларды қолдануды талап етеді. Әр
мұғалім өз
істәжірбиесінде
көптеген
қиындықтармен, кедергілермен кездеседі. Ол заман көшіне ілесу өз білімін жетілдіріп отыруы қажет.
Өйткені, қарыштап дамыған әлемдік білім жүйесіндегі жаңарулар мен толығулар , толассыз ақпараттар ағыны
еліміздегі білім беру жүйесінің алдына да жаңа міндеттер жүктеп отыр. Осы орайда аталған талаптарға
жауап бере алатын жаңа тұрпатты мұғалімдер даярлау –бүгінгі күннің кезек күттірмес күрделі мәселесіне
айналуда.
Мұғалім атты киелі мамандықтың иесі болғаннан кейін, бар саналы ғұмырымды ұрпақ тәрбиесіндегі ізгілік
жолына арнап, оларға қайтсем тиянақты сапалы білім беремін деген ой әруақытта мені мазалайтын. "Алға
талпыну – тыныштықты жоғалту, бір орында қалып қою – өзіңді – өзің жоғалту"- деп, Серен Обо Кьеркегор
айтқандай, бір орында тоқырап қалмаудың амалын тапқандай болып, алдымен педагог кадрлардың біліктілігін
арттырудың үшінші деңгей бағдарламасы курсын аяқтадым. Осы курстан алған әсерім мол. Шын мәнінде бұл
оқу менің кәсіби өсуіме, дамуыма шеберлігімді шыңдауыма ықпал етті. Ойыма ой қосты. Осы уақытқа дейін
көшбасшы мұғалім ретінде курстағы оқып – білгенімді мектеп тәжірибесіне енгізе отырып, бүкіл мектеп
шеңберінде өзгеріс жүргізілуіне ықпал жасап, мектепті дамыту үдерісіне, мұғалімдерге қолдау көрсетіп
келдім.Мектебімнің өзгеріске бейім мұғалімдер қатарының көбейіп жатқанына қуандым. Ұрпағы білімді елдің
болашағы жарқын. Олай болса, білімді ұрпаққа қол жеткізу үшін мұғалім өзі қандай болмақ ? Кезінде
«Қазақтың қаны бір, жаны бір жолбасшысы мұғалім». «Алты алаштың баласы бас қосса қадірлі орын
мұғалімдікі»,- деп Мағжан Жұмабаев бізге қандай баға беріп еді? Осы теңеуге лайықпыз ба? Мен өз
мектебімнің мұғалімдерінің осы теңеуге лайық болуын, оқыту ісінде мектебім табысты мектепке айналуын
қалаймын. Ал қазіргі таңда кәсіби біліктілігімді арттыруға жаңыртылған білім беру курсына келдім. Менің
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осы курстан түйгенім, жаңашыл мұғалім ретінде міндетіміз – оқушыларды оқыту үдерісінде жас ұрпақты
жылдам өзгеріп жатқан әлемде өзіне сенімді және табысты болуға мүмкіндік беретін дағдылары мен
түсініктерін дамытуға, өмірлік жағдайларда өз білімдерін қолдануға ықпалын тигізетін,сыни ойлауға үйретуді
қамтамасыз етуге көмектесетін педагогикалық әдіс-тәсілдерді меңгерту.Жаңашыл білім бағдарламасы спираль
тәріздес құрылымға негізделген.
Бұл курстан өту мен үшін қызықты болып жатыр. Мен осы курс барысында талай қызықты мәліметтермен,
әріптестерімді, яғни ересек оқушыларды осы бағдарлама мақсатымен, материалдарымен таныстыратын өте
тиімді жаңа әдіс-тәсілдермен таныстым.Оқытудың сапасын арттыру үшін өте тиімді, қазіргі таңда әлем
мойындаған, дүниежүзіндегі көптеген мұғалімдердің іс-тәжірибесінен тұрақты орын алған және орта білім беру
саласында қолданып жүрген тәсілдердің теориялық негіздерімен әріптестерімді таныстыра отырып, бұл
әдістерді мектеп өміріне енгізетін боламыз. Атқарылған жұмыстардың нәтижесі қандай болғанын анықтау
үшін мен өзіңе-өзің есеп беріп, рефлексия жасаудың маңызының зор екенін, ал рефлексия дұрыс болу үшін,
жұмысты алға қарай итермелеп, дамыту отыру үшін шынайы жазылған кері байланыс алудың тиімді екенін
білдім. Мен алдағы уақытта оқушыларыммен, ересек оқушыларыммен үнемі кері байланыс жасап,
жұмысымдағы жетістіктерім мен кемшіліктерімді анықтап, кемшіліктерімді жойып, Тренер үйреткен
дәрістеріміз, біздің өмірімізге елеулі өзгеріс енгізеді деп ойлаймын және сеніммен айта аламын. Осы алған
білімімізбен кездесетін кедергілерді бірге жеңетінімізге сенімім мол.. Топтасып, жұптасып, жеке жұмыс
жасауымызға мүмкіндіктер жасап қолдап отыратын ол тренеріміз .Сондықтан алдағы ұстаздық жұмысымызда
осы үйренген әдістерді тиімді пайдалану жолдарын қарастырамын. Тиімді жоспарлау нәтижеге жетудің тиімді
сатысын анықтауға мүмкіндік береді. Әрбір топ мүшелерінің шығармашылық және ізденіс қабілеті көрінуі топ
жұмысында ынтымақтастық, қызығушылық, бірізділіктің болуы. Аудиторияда жағымды жұмыс атмосферасы,
шынайы нақты ұжымдар қалыптасты. Тақырыпта теориялық және практикалық жағынан барынша
меңгерілді. « Қыран түлегіне қайтпас қанат сыйлайды, ұстаз шәкіртіне талмас талап сыйлайды» демекші, ұстаз
қай кезде де мектептің жүрегі, қоғамның тірегі. Қоғам тұлғаны қаншалықты жетілдірсе, жетілген тұлға
қоғамды соншалықты дәрежеде дамытады. Сондықтан қоғам дамуында білім беру – ең маңызды мәселе
болып табылады. «Келер ұрпақ алдында зор жауапкершілік жүгін арқалап келеміз» деген Елбасы Нұрсұлтан
Назарбаев бүгінде мұғалімдер алдында үлкен жауапкершілік жүктеді. Әрбір мемлекеттің өсіп – өркендеуінің,
бәсекеге қабілетті болуының ең басты ошағы – ұстаз берген білімде. Ендеше осындай бәсекеге қабілетті, рухы
биік, ұрпақ тәрбиелеу, жаңа формация мұғалімінің еншісіне тиері анық.
Пайдаланылған әдебиеттер тізімі:
1. Оразбаева Ф. Тілдік қатынас. Оқулық-Алматы.
2. Сөздік-словарь, 2005жыл
3. «Қазақ тілі мен әдебиеті» журналы
4. Қазақ тілі: Әдістемелік нұстаулық
5. Қазақстан Республикасында орта білім мазмұнын жаңарту аясында қазақ тілінде оқытылатын
мектептердің қазақ тілі мұғалімдерінің біліктілігін арттыру бағдарламасы.
********
ТІЛДІК ҚАТЫНАС БАРЫСЫНДА ОҚУШЫЛАРДЫҢ
ТЫҢДАЛЫМ ДАҒДЫСЫН ДАМЫТУ ЖОЛДАРЫ
Жамбыл облысы Т.Рысқұлов ауданы Көгершін ауылы
«Ақтоған шағын орталықты орта мектебі» КММ
Бастауыш сынып мұғалімі: Кушекбаева Жаныл Амангоскызы
Бүгінгі білім беру мазмұнын жаңарту жағдайында тіл мен әдебиет пәнін оқыту жүйесі түбегейлі өзгерістерге
ұшырап отыр. Бұл өзгерістер уақыт талабынан келіп туындаған, жылдар бойы қалыптасқан жүйені
қоғамның қарыштап даму талаптарына сәйкес бейімдейтін үдеріс болып табылады. Еліміздің Білім туралы
Заңында «Білім беру жүйесінің басты міндеті - ұлттық және жалпы адамзаттық құндылықтар, ғылым мен
практика жетістіктері негізінде жеке адамды қалыптастыруға және кәсіби шыңдауға бағытталған білім алу
үшін қажетті жағдайлар жасау, оқытудың жаңа технологияларын енгізу, білім беруді ақпараттандыру,
халықаралық ғаламдық коммуникациялық желілерге шығу» екендігі айтылған. Бүгінгі мектепте оқушы
ақпаратты өте көп біліп, меңгергенімен, оны қолдану, өз қажетіне жарату жағдайында қиындықтарға
кездесетіні ешкімге де жасырын емес. Соңғы уақыттарда мектеп оқушыларының функционалдық
сауаттылығы туралы жиі, әсіресе, тілдік дағдыларды дамытудың өзекті мәселелері қарастырылып жүр.
Мектеп оқушылары өз сөздерін дәйектеп, дәлелді пікірлер айтуда, жинақтап, қорытынды жасауда,
қиындықтарға тап болып жатады.
Тілдік кемшіліктермен қатар, орфографиялық, пунктуациялық қателерді де жиі жібереді. Мектеп
мұғалімдері оқушылардың сауаттылығымен жылдар бойы жұмыс істегенімен, өкінішке орай сол қателер
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дағдыға айналып қалып қояды, түбегейлі жойылмайды. Бұл білімнің болғанымен, қолданылуының төмен
деңгейде екендігін көрсетеді. Сондықтан да білім мазмұнын жаңарту- уақыт күтпейтін талап.
«Қазіргі заманда жастарға ақпарттық технологиямен байланысты әлемдік стандартқа сай жаңа білім
беру өте қажет»,- деп ел Президенті атап көрсеткендей, оқытудың жаңаша әдіс – тәсілдерін, ақпарттықкоммуникативтік технологияларды мектеп өміріне кеңінен енгізу – жаңаша білім берудің бірден - бір
шарты. Оқыту үрдісін оңтайландыру , соның ішінде қазақ тілін оқыту жұмыстарын жандандыру – ұдайы
жалғасып, дамып отыратын жұмыс. Қазіргідей ақпараттық технологиялар қарыштап дамыған тұста, оның
озық үлгілерін қазақ тілін оқыту барысында да тиімді пайдаланудың маңызы зор. Сондықтан қазақ тілін
оқытуда тек жазба мәтіндермен шектеліп қалуға болмайды.
Өкінішке орай, біздің бұрынғы тәжірибемізде тыңдалым дағдысына жеткілікті мән берілмейді. Вокзалда,
әуежайда, кез келген мекемеде радиорубкамен айтылған хабарландыруға көпшілік өз көзімен көріп
оқымайынша сене бермейді. Берілген хабарламаны бір – бірінен қайталап сұрап, нақтылығына көз жеткізіп
жататыны жиі байқалады. Сол себепті қазіргі білім саласында, әсіресе тілдік пәндерді оқытуда «тыңдалым»
дағдысына баса назар аударылып отыр.
Тыңдалым - соңғы кезде көп сөз болып жүрген және оқу үдерісінде кеңінен орын алған маңызды сөйлесім
әрекетінің бірі. Тыңдалым – «аудирование» деген терминнің білдіретін мағынасы – «есту арқылы түсіну». Біз
тыңдау арқылы қоршаған ортада орын алып жатқан оқиғалар жайында ақпарат алумен
бірге,
дүниетанымымызды, тілдік қорымызды байытып, қабылданған ақпаратқа талдау жасап, өз пікірімізді
білдіреміз. Тыңдалым оқушының сөйлеу әрекетінің дамуына серпін бере отырып оқытуды қамтамасыз етеді.
Оқушы тыңдалым арқылы жаңа тілдік, сөйлеу және елтанымдық материалдармен танысып, сөйлеу әрекетінің
барлық түрлеріне қатысты дағдысы мен шеберлігін дамытады. Тыңдалым дағдысы арқылы оқушының белгілі
мәтіндегі негізгі ойды түсіне білуі, ақпарттың маңызы мен мағынасын анықтай білуі және түсінгенін іс жүзінде
қолдана алуы бағаланады. Коммуникативтік әрекеттерді дамытуға бағытталған тапсырмалар өзіндік
ерекшеліктеріне сәйкес белгілі бір жүйемен жүзеге асады. Мысалы, тыңдалым дағдысын жүзеге асыру үшін
тыңдалым алды, 52 тыңдалым, тыңдалымнан кейінгі тапсырмалар ұйымдастырылуы тиіс.
Тыңдалымға арналған сабақ құрылымы: Тыңдалым алдындағы тапсырма: тақырыпты таныстыру;
тыңдалымдағы тірек сөздерді тапқызу, тақырыпқа қатысты сұрақтар құра отырып, сол тақырыптағы
оқушыбілімінқозғау. - Тыңдалым тапсырмасы: әртүрлі тыңдалым дағдыларын қалыптастыруға арналған
жаттығулар тобы. Олар жалпы мазмұнын түсінуден бастап, детальді түсінуге бағытталады.
Тыңдалымнан кейінгі тапсырма: тыңдалымдағы тақырып туралы сұрақтардан тұрады және сұрақтарға өз
көзқарастарын білдіріп, тәжірибелерімен байланыстыра отырып жауап берулері тиіс. Сонымен қатар
сұрақтарға жауап беру барысында тыңдалымдағы сөздерді пайдалана алатындай құрылуы қажет. Өз
тәжірибемде тыңдалым дағдысына арналған төмендегі белсенді жұмыс түрлерін жиі пайдаланамын.
1.Суреттеу. Оқушылар аудиожазбаны тыңдай отырып, мағынасына қарай сөзді суретпен бейнелейді. Осы
арқылы оқушылардың зат пен атауды байланыстыра алу қабілеті қалыптасады.
2. «Дұрыс - бұрыс» әдісі. Оқушылар аудиожазбаны тыңдап, өздеріне ұсынылған пікірлердің дұрыс бұрыстығын анықтайды. Осы арқылы оқушының тыңдалым дағдысы менкөзқарасықалыптасады.
3. «Сәйкестендіру» әдісі.
Оқушылар
мәтінді екі рет тыңдайды. Олардың
алдында жазбадағы
сөйлеушілердің айтқан пікірлері таратылады. Оқушылар сөйлеуші мен оның сөзін сәйкестендірулері керек.
Бұл әдістің белгілі бір ақпаратты қабылдау дағдысын дамытудағы маңызы үлкен. Осы арқылы оқушылардың
тыңдау әрекеті мен сөздік қоры дамиды. Айталық, мәтінде «жанар» деген сөз болуы мүмкін, сіз тапсырманы
бергенде мәтіннен «көз» сөзіне синоним табуын сұрайсыз.
6.«Болжау» әдісі. Тапсырма: «Алдар Көсе – өнер күші» мультфильмінің бастапқы бөлігін көріп, аяқталуын
өздеріңіз болжап, ерекшелігінкестеге толтырыңыздар. Болжау кестесі: Мәтін бөлімдері Қандай мәселе
көтеріледі? (не болады?) Шындығында қандай мәселе көтерілді? (не болды?) 2 сөйлемнен кем емес болжау 2
сөйлемнен кем емес ақпарат
7. «Төрт сөйлем» тәсілі. Белгілі бір тақырыпқа мәтін тыңдап, тапсырманы орындаулары тиіс: 1 .Пікір.
Тыңдаған мәтін бойынша өзіндік пікірлеріңізді бір сөйлеммен жазыңыздар.
2. Дәлел. Пікірлеріңізді бір сөйлеммен дәлелдеңіздер.
3. Мысал . Осы өмірмен байланыстырып, мысал келтіріңіздер.
4. Қорытынды. Тақырып бойынша қорытынды шығарыңыз.
8. «ПОПС» формуласы. Мысалы, белгілі бір тақырыптағы мәтінді тыңдағаннан кейін, оқушылар өздерінің
ойларын жүйелі жеткізіп, пікір айтып, бірін – бірі бағалайды.
- Бірінші сөйлем: «Менің ойымша,...» - Екінші сөйлем: «Себебі, мен оны былай түсіндіремін...» - Үшінші
сөйлем: «Оны мен мына фактілермен, мысалдармен дәлелдей аламын...» - Төртінші сөйлем: «Осыған
байланысты мен мынадай қорытынды шешімге келдім...»
Тыңдалым дағдысы бойынша тапсырмалар берген кезде сын тұрғысынан ойлауға байланысты сұрақтардың
қамтылуы өте маңызды. Мұндай сұрақтар оқушылардың өзіндік көзқарасын, ойын, дүниетанымын дамытуға
септігін тигізеді. Қорыта айтқанда, тілдік білім беру жалпы өркениеттік деңгейдегі нәтиже ретінде білім
алушыда өмірге деген жаңа көзқарасты қалыптастыруды, ақпараттық мәселелерге толы өмірде жұмыс істей
білуге даярлығы мен қабілеттілігін қалыптастыруды, ұжым өкілдерімен түрлі формаларда қарымқатынас жасай
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білуді және қажетті шешім қабылдай білуді, оны бәсекеге қабілетті жанжақты дамыған жеке тұлға ретінде
қалыптастыруды қамтамасыз етеді.
Пайдаланылған әдебиеттер:
1. Оразбаева Ф. Тілдік қатынас. Оқулық -Алматы: « Сөздік –Словарь », 2005жыл.
2. Қазақстан Республикасында орта білім мазмұнын жаңарту аясында қазақ тілінде оқытатын
мектептердің қазақ тілі мұғалімдерінің біліктілігін арттыру бағдарламасы. « Назарбаев
Зияткерлік мектептері » ДББҰ Педагогикалық шеберлік орталығы, 2016 жыл.
3. « Қазақ тілі мен әдебиеті » журналы. №9/ 2015 жыл . 28-29-бет.
4. 10 - 11- сыныптардағы «Қазақ тілі» (Т1) пәнінің жаңартылған мазмұны бойынша дидактикалық
материалдар. Әдістемелік құрал. Ы.Алтынсарин атындағы Ұлттық білім академиясы, - Астана,
2014жыл.
5. Қазақ тілі: Әдістемелік нұсқау. Жалпы білім беретін мектептің 6-сынып мұғалімдеріне арналған
құрал.- Алматы:Мектеп, 2018 жыл. 265-266-бет.
*******
КГУ «Средняя школа №1» Акмолинская область, Ерейментауский район,город Ерейментау
КГУ «Средняя школа №1» Учитель русского языка и литературы
Сарсекеева Карлыгаш Акремхановна
КГУ «СШ №1
г.Ерейментау»
Дата:
Тема урока:
Урок:
Цель урока:

Метод урока:
Приемы:
Ресурсы:
Ожидаемый
результат:

Оргмомент
(1 мин)
Деление на
группы по цвету
круги
(1 мин)
Актуализация
знаний
(2 мин)

Учитель: Сарсекеева К.А

Класс 8 «а»

Предмет: русский язык
Обобщающие слова при однородных членах и знаки
препинания при них.
Деятельность учителя
Ч8.3.3.1 – формулировать проблемные вопросы по тексту,
позволяющие выдвигать идеи, интерпретации, предположения,
и отвечать на разные типы вопросов;
8.3.7.1 – извлекать необходимую информацию из различных
источников, определяя ее актуальность, достоверность,
полезность и ценность;
ИЯЕ 8.5.2.1 – правильно расставлять знаки препинания в
предложениях с однородными членами и обобщающими
словами.
Урок-практикум
Находить, выделить, подчеркнуть, рассуждать,
аргументировать.
Учебник, интерактивная доска, опорные схемы, дидактические
карточки.
Все учащиеся смогут найти однородные члены предложения;
большинство учащихся смогут выделить запятыми
однородные члены предложения; некоторые учащиеся смогут
правильно расставить знаки препинания и составить схемы в
предложениях с обобщающими словами при однородных
членах предложения.
ХОД УРОКА
Добрый день, ребята! Рада вас видеть на моем уроке! Для того
чтобы настроиться на наше занятие, давайте подарим друг
другу улыбки.
1 гр. – красный
2 гр. – желтый
3 гр – зеленый
Проверка домашнего задания.
Фронтальный опрос
1. Все ли члены предложения могут выступать в
качестве однородных?
2. Запятая не ставится при однородных членах
предложения перед противительными союзами: О а О
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1слайд
Деятельность
учащихся
2 слайд

Групповая, парная,
индивидуальная.

Учащиеся готовятся
к уроку
Уч-ся
рассаживаются по
группам
Учащиеся отвечают
ДА-НЕТ
3слайд

Запятая не ставится во фразеологических оборотах
Запятая не ставится перед повторяющимися союзами:
иОиО
5. Запятая не ставится между однородными членами,
усиливающими значение друг друга
6. Запятая ставится перед второй частью двойных
(составных) союзов: не только О но и О
7. Какие члены предложения называют однородными?
Ф.О Большой палец. Смайлики
1 гр. Составляет кластер об однородных членах предложения.
2 гр. – запятая ставится при однородных определениях.
3 гр. – запятая не ставится при однородных членах
предложения.
Ф.О Две звезды и одно пожелание
3.
4.

Работа в группах
(5 мин)

Объяснение
нового материала
(8 мин)

Работа с
учебником
(3 мин)

(5 мин)

Физминутка
«Смак».
(2 мин)

Задание по
группам
(4 мин)

Работа с текстом
(4 мин)
Закрепление.

Ребята, при однородных членах предложения могут быть
обобщающие слова.Обобщающие слова (жалпылауыш сөздер)
являются тем же членом предложения, что и однородные. Они
могут стоят впереди или после однородных членов
предложения.
Следует знать: Двоеточие ставится:
В человеке все длжно быть прекрасно: и лицо, и одежда, и
душа, и мысли. [0: и 0, и 0, и 0, и 0.]
На поляне росли деревья, а именно : дуб, клён, берёза. [0, а
именно: 0, 0, 0.]
Тире ставится: Сказка, быль, легенда, миф - всё на миг
перемешалось. [0, 0, 0, 0 – 0.]
Вопросы по изученному:
4.
Если обобщающее слово стоит впереди однородных
членов предложния, то какой знак препинания ставится?
5.
Если обобщающее слово стоит после однородных
членов предложения, то какой знак препинания ставится?
Приведите примеры.
Ф.О Похвалы
Разобрать по членам предложения, составить схему.
10.
В вазе стояли цветы астры гвоздики хризантемы.
11.
В парке в саду везде лежала опавшая листва.
12.
Армянин грузин казах киргиз русский белорус латыш
это национальности
Ф.О Смайлики
Подготовьте салат «Здоровье », находя при этом в предложении
однородные члены и обобщающие слова при однородных
членах.
Для начала работы мы берем фрукты: яблоки, апельсины,
бананы, киви. Вырезаем эти фрукты кубиками и складываем в
посуду по слоям. Салат заправляем йогуртом!
Подобрать обобщающие слова.
1 гр. Пушкин, Лермонтов, Некрасов, Гоголь .
Редкие морские рыбы
2 гр. Тигр, леопард, пантера, лев.
Ромашка, роза, тюльпан, лилия.
3 гр. Комфортабельные иностранные машины
Плавание, биатлон, волейбол, велосипедный спорт.
Ф.О Смайлики. Большой палец

Уч-ся составляют
кластер, защищают
постеры
Группы оценивают
друг друга
4слайд
Уч-ся
самостоятельно
изучают
теоретический
материал,
рассказывают друг
другу (лепетбормотание)
5слайд
Учащиеся отвечают
на вопросы,
приводят свои
примеры
6 слайд
К доске выходят по 1
ученику из группы
7слайд

Упр 192 стр 115

Великие русские
писатели
Кит, касатка,
дельфин.
Опасные хищные
животные
Великолепные
многолетние цветы
Ниссан, Мерседес,
КИА
Виды спорта
8 слайд
Работа с учебником

Тестовые вопросы

9слайд
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(3 мин)

Задание на дом
(1 мин)
РЕФЛЕКСИЯ
Обратная связь
(1 мин)

1.Поставьте вопросы к однородным членам в предложении: В
человеке все должно быть прекрасно: и лицо, и одежда, и
душа, и мысли.
А. Почему? В. Как? С. Что? Д. Куда?
2.Дополните предложение однородными членами в
предложении: Пусть Наурыз несет в каждый дом ...
А. Черный, белый
В. Высокий, красивый
С. Счастье, благополучие
Д. Веселье, радость.
3. Какой схеме соответствует ряд однородных членов в
предложении: Героями произведения Некрасова были
крестьяне, труженики, «маленькие люди» большого
капиталистического города.
А. [О ,О , ]. В. [О ,О , О ]. С. [О, ].
Д. [О и О ].
4. Какими членами являются обобщающие слова в
предложении: Вдруг все зашумели: и дети, и
учителя, и гости.
А. Подлежащие
В. Сказуемые
С. Определения
Д. Дополнения.
Ф.О Звёздочка
Упр 194 стр 116
Что нового вы узнали сегодня об обобщающих словах?
Каким членом в предложении является обобщающее слово?
Какие знаки препинания ставятся в предложениях с
обобщающими словами?

Оценивание
уч-ся
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Уч-ся выбирают
правильные ответы.
8.
С

9.

С

10.

В.

4. А.
Уч-ся записывают в
дневниках.
10 слайд
Уч-ся отвечают на
вопросы
11слайд

ЖАҢАРТЫЛҒАН БІЛІМ –ЖАҢАША КӨЗҚАРАС
Алматы облысы, Еңбекшіқазақ ауданы, Қорам ауылы, «Қорам орта мектебі» КММ
Қазақ тілі мен әдебиеті пәні мұғалімі Ахметова Назигуль Сламбековна
Бүгінгі күннің өекті мәселесі-білімді ұрпақ.Білімді ұрпақты тәрбмелеп өсіру, өзге ұлт өкілдеріне қазақ тілін
меңғерту - әрбір қазақ тілі мен әдебиеті пәнінің мұғалімі үшін үлкен парыз. Қазақстандағы білім беру үдерісіне
енген жаңартылған білім беру бағдарламасы – заман талабына сай келешек ұрпақты алға жетелейтін жаңа
бағдарлама. Елбасы Н.Ә.Назарбаевтың Қазақстан халқына жолдауында «Ұлттық бәсекелестік қабілеті бірінші
кезекте оның білімдік деңгейімен анықталады.»-деп айтқанындай,еліміздің әлемдік өркениетке жетудің бірденбір жолы – білім беру жүйесі. Қазақстан Республикасында орта білім мазмұнын жаңарту шеңберінде орыс
тіліндегі мектептерде «Қазақ тілі»пәні педагогика кадрларының біліктілігін арттыру курсы барысында
тыңдаушыларды жаңаша тың көзқарас пайда болды.Бағдарламаның негізгі мақсаты-жас ұрпақты бәсекеге
қабілетті білім мен тәрбие беретін заманға сай мектеп құру.Болашақ
жастардың білімді
де,білікті,парасатты,саналы азамат болыпжетілуі мұғалімге байланысты.Бізде ,яғни ұстаздарда білім беру
бағдарламасына өзгеріс енгізудің қандай қажеттілігі бар деген сұрақ туындады.Бұл сұрақтың жауабын да осы
курс барысында таптық деп ойлаймын.
Курстың мақсаты-орыс тілінде оқытатын мектептердегі қазақ тілі пәні бойынша білім беру бағдарламасын
жаңарту және критералды бағалау жүйесін енгізу тұрғысынан мұғалімдердің педагогикалық шеберлігін
жетілдіру. Кешегі уақыт ,дүр сілкінткен жаңалық бүгін ескіріп жатады.Бүгінгі күннің жаңалығы тілшілер үшін
қазақ тілі мен әдебиеттің бір пән болып оқылатындығы.Орыс мектептеріндегі қазақ тілі аптасына төрт
сағат,әдебиет бір сағат еді.Енді міне, кіріктірілген қазақ тілі мен әдебиетін оқытпақпыз.Біз ұттық па, ұтылдық
па? Менің пайымдауымша,ұтарымыз көп сияқты.Неге десеңіз, орыстілді аудиторияда қазақ тілін оқытудағы
басты мақсат - төрт тілдік дағдыны қалыптастыру. Орыс тілінде оқытатын мектептерде қазақ тілін оқытуда
қолданылатын әдіс-тәсілдердің алуан түрлерін білгенімізбен, әдеттен өзгеше, дәстүрлі сабақтан тыс тіл
үйретуде көптеген әдіс-тәсілдерді меңгердік.«Кіріспе болжамдары» кітабымен әйгілі Крашеннің табиғи
әдісімен таныстық. Табиғи әдіс техникалары әдетте «ТКО» «ТҮҚ» сияқты тәсілдермен бірге қолданылады.
Оқушылар өздері естіген тілді белсенлі тыңдау және естігендерін өңдеу арқылы тілдік құзіреттілік
қалыптасатын «үнсіздік кезеңін» сипаттайды. Тіпті тілдің түсінуін жақсарту үшін сөйлеу қажет емес деп
болжайды.Бұл жерде біз спиральді білім беру бағдарламасымен келісеміз.Қарапайымнан біртіндеп күрделіге
ауысу тіл үйретушіге де,тіл үйренушіге де оң әсерін береді.
Джером Брунердің «Білім беру үдерісі»атты еңбегінде «Оқушы пәнді қайталап оқыған сайын ақпарат
толықтырылып бекітіліп отырады»,-делінген. Біз дәстүрлі сабақта оқушылардың мінез-құлқы, олардың уәжі,
арман-тілектерімен қызығушылықтары, дағдылары, оқу стильдеріәр түрлі болатынына немесе әлеуметтік
жағдайына онша мән бөле бермейміз. Сондықтан болар,мектепте жақсы оқыған, ұстаз назарына іліккен
оқушылар өмірден өз орнын таба алмай қиналып,кейбірі жаман жолға түсіп жатады.Оған ұстаздар өзіміз де
кінәліміз.Ол оқушының мектеп жасында жалаң,жаттандыбілім алуына біз себепкер болдық.
Заманауи әдіс-тәсілдерде оқушыларды уәждеу жағымды мінез-құлықты нығайтып,кері тәртіпті шектеуді
қамтамасыз ету мақсаты кері байланысты қолдануды көздейді.Уәжді өсіретін де,өшіретін де сыртқы фактор
мына біздер екеніміз даусыз.Кіріктірілген пәнді оқыту арқылы оқушы уәжін өсіріп ,арман-тілегіне құлақ салып
қызығушылықтарын ояту,рухани құндылықтары мен дағдыларын қалыптастыру керек.
Екіншіден,тілді үйрену ,үйрету үшін тілдік төрт дағдының мәні зор.Ғ.Мүсіреповтің ғажап ойларынан «Соқыр
көретіндей,саңырау еститіндейетіп жаз»деген сөзі еріксіз еске түседі.Қарым-қатынас дағдыларын қалыптастыру
көп нәрсеге қол жеткіземіз.Жаңартылған білім беру мазмұнында ұстаз,шәкірт,мектеп «үштік одақ»тәрізді бірбірінен ажыратуға болмайтын атаулар. «үш одақ»қазанында қайнаған еңбек жаңартылңан білім,белсенді оқу
мен оқушылар
Халқымыздыңардақты ұлдарының біріМіржақып Дулатов:»Жалғыз сүйеніші,жалғыз үміті –оқуда Тек
бақытқа жетсек те,жұртымыздысақтап та ,дүниедегі сыбағалы орнымызды алсақ та бір ғана оқудың арқасында
аламыз.Жақсылыққа бастайтын жарқын жұлдыз-оқу.Надан жұрттың күні –қараң,келешегі тұман»,-деп
ғылым,білім, оқудың маңызын халыққа көрсеткен.
ХХ1ғасыр –ғылым ғасыры.Сондықтан жас ұрпаққа жас буынға жаңаша білім беру жолында түбегейлі
өзгерістер жүріп жатыр.Жеке тұлға яғни,дарынды,шығармашыл тұлға қалыптастырубілім мен тәрбие берудегі
мемлекеттік істің ең маңыздысы.Мақсатты білім беру-тұлға дамуын жүзеге асыратын мәселе.Адам баласының
өз ұрпағын оны тәрбиелеудегі ең озық тиімді ізденістер-тәжірибелерін жалғастырып ізгі жолдар іздеу жаңашыл
әдіс-тәсілдің озық үлгілерін дамыт жолында ұстаздарымыз көп болсын.
********
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ЖАҢАРТЫЛҒАН БІЛІМ БЕРУДІҢ ТИІМДІЛІГІ
Қызылорда облысы Шиелі ауданы «Шиелі аудандық кешкі жалпы білім беретін мектебі» КММ
Орыс тілі мен әдебиеті пәнінің мұғалімі Әуелбекова Назерке Дүйсенбекқызы
Тәуелсіздік жылдарында еліміз екі процесті – саяси реформа мен экономикалық жаңғыруды қатар жүргізіп,
белгілі бір нәтижеге жетті, қазіргі уақытта жаңа тарихи кезеңге – Рухани жаңғыру кезеңіне аяқ басты. Рухани
жаңғыру бізден ұлттық санамызды қалыптап, бәсекеге қабілетті болып, кез-келген мәселеге прагматистік
тұрғыдан келуді, жалпы алғанда ұлттық бірегейлігімізді сақтай отырып дамуымызды талап етеді. Рухани
жаңғырудың ең басты шарты – «білімді, көзі ашық, көкірегі ояу болуға ұмтылу» Өйткені, ҚР Президенті
«Болашаққа бағдар: рухани жаңғыру» атты Бағдарламалық мақаласында атап көрсеткендей, «табысты болудың
ең іргелі басты факторы білім екенін әрқайсысымыз терең түсінуіміз керек…
Себебі, құндылықтар жүйесінде білімді бәрінен биік қоятын ұлт қана табысқа жетеді». Бұл жерде әңгіме
еліміздің болашағы туралы. Оның ертеңі – жас ұрпақтың қолында. Бүгінгі жас ұрпақ, болашақ маман Қазақстан
Республикасы «Білім туралы» Заңының 8-бабында көрсетілген міндеттер бойынша: «Ұлттық және жалпы
адамзаттық құндылықтарды игеріп, ғылым мен практика жетістіктеріне негізделген білім алулары керек».
Ендеше, біздің ұстаздарымыз оқытудың жаңа технологияларын енгізіп, білім беруді ақпараттандырып,
халықаралық ғаламдық коммуникациялық желілерге шығу арқылы оқытуды сауатты, сапалы жүзеге асырып,
мамандардың кәсіби құзіреттілігін қалыптастырғанда ғана қоғамымыздың дамуына елеулі үлес қоса алады. Бұл
істердің барлығын жүзеге асыратын еліміздің ұстаздар қауымы. Ендеше, бүгінгі ұстаздар қауымына қойылатын
талап та жоғары болмақ. Олар жан-жақты, әлемдегі жаңалықтардан мағлұматы бар, үнемі шығармашылық
ізденістегі, кәсіби біліктілігін шыңдайтын жеке көзқарасы бар, соны қорғай білетін жігерлі тұлға, зерттеушілік
қабілеті бар, білімді де білікті, көп оқитын, көп тоқитын, білімін күнделікті ісіне шебер қолдана білетін, өзінің
оқушысын өз бетінше білім алуға баулитын кәсіби маман иесі болуы керек. Бұл өмір талабы. Ұстазда
ұйымдастырушылық, құрылымдылық, бейімділік, сараптамалық қабілеттердің де болуы шарт.
Жаңартылған білім берудің маңыздылығы – оқушы тұлғасының үйлесімді қолайлы білім беру ортасын құра
отырып сын тұрғысынан ойлау, зерттеу жұмыстарын жүргізу, тәжірибе жасау, АКТны қолдану, коммуникативті
қарымқатынасқа түсу, жеке, жұппен, топта жұмыс жасай білу, функционалды сауаттылықты, шығармашылықты
қолдана білуді және оны тиімді жүзеге асыру үшін қажетті тиімді оқыту әдіс-тәсілдерді курс барысында
ұғындық. Жаңартылған білім беру бағдарламасының ерекшелігі спиральді қағидатпен берілуі. Спиральділік
қағидаты бойынша құрылған оқу бағдарламасы Джером Брунердің «Білім беру үдерісі» (1960) атты еңбегінде
қарастырылған танымдық теорияға негізделеді. Оған оқу мақсаттарын зерделей отырып тапсырмаларды,
сабақтарды құрастыру барысында көз жеткіздік. Бағалау жүйесі де түбегейлі өзгеріске ұшырап, критериалды
бағалау жүйесіне өтеді. Критериалды бағалау кезінде оқушылардың үлгерімі алдын ала белгіленген
критерийлердің нақты жиынтығымен өлшенеді. Оқушылардың пән бойынша үлгерімі екі тәсілмен бағаланады:
қалыптастырушы бағалау және жиынтық бағалау. Баланың жан-жақты ізденуіне ынталандырады. Бұл бағалау
жүйесінің артықшылығы, баланың ойлау қабілетін дамытып, ғылыммен айналасуға ықыласын туғызады.
Кеңестік заманнан қалған бес балдық бағалау жүйесі жойылды. Қалыптастырушы бағалау күнделікті оқыту мен
оқу үрдісінің ажырамас бөлігі болып табылады және тоқсан бойы жүйелі түрде өткізіледі.
Қалыптастырушы бағалау үздіксіз жүргізіле отырып, оқушылар мен мұғалім арасындағы кері байланысты
қамтамасыз етеді және балл немесе баға қоймастан оқу үрдісін түзетіп отыруға мүмкіндк береді. Жиынтық
бағалау оқу бағдарламасының бөлімдерін (ортақ тақырыптарын және белгілі бір) оқу кезеңін (тоқсан, оқу
жылы, орта білім деңгейі) аяқтаған оқушының үлгерім туралы ақпарат алу мақсатында балл және баға қою
арқылы өткізіледі. Қалыптастырушы бағалау және жиынтық бағалау барлық пәндер бойынша қолданылады.
Критериалды бағалау жүйесі Филиппин, Сингапур, Жапония, Франция, Финляндия сынды дамыған елдерде
пайдаланылады. Кіріктірілген білім беру бағдарламасында қазақ тілі пәнінің берілу жайы да өзгеше.
Бағдарлама оқушының төрт тілдік дағдысын: тыңдалым, айтылым, оқылым, жазылымды жетілдіруге
бағытталған. Бұл төрт дағды оқу жоспарында «Шиыршық әдісімен» орналастырылған және бір-бірімен тығыз
байланысты. Айталық, қарапайымнан күрделіге қарай шиыршық бойымен дамып, өрлей түскені жай ауызекі
тілде ғана ойын жеткізуден, күрделі мәтіндер құра білу дағдылары шыңдалып, тілдік құзыреттіліктері шыңдала
түседі. Бүкіл әлемде білім беру жүйелерінің келешек ұрпаққа қандай білім беретіні туралы мәселе қайта
қаралуда. Осы мәселе аясында «Балалар ХХІ ғасырда табысты болу үшін нені оқыту керек?» және «Оқытудың
тиімді әдістері қандай?» деген сияқты негізгі сауалдар туындайды. Бұл сауалдар оқу бағдарламасымен және оқу
бағдарламасын жүзеге асыруда пайдаланылатын педагогикалық әдістемелермен тығыз байланысты.
Қарқынды жаһандану, сондай-ақ, ұлттық экономикаға да ықпал етуде және қазіргі уақытта экономикалық
дамуды қамтамасыз етуге бағытталған халықаралық бәсекелестік артты. Білім беру жүйесін жаңартуға арналған
бұл экономикалық дәлелдерге қоса, қазіргі жиырма бірінші ғасырда басқа да негіздер бар: байланысқа
бейімділікті арттыру, әлеуметтік өзгерістер, ауа райының өзгеруімен байланысты мәселелер, бүкіл әлемдегі
халықтың қарқынды өсуі, заманауи әлеммен өзара табысты байланысу үшін қажетті және келешек күннің
әлемімен өзара байланысу үшін қажетті дағдыларды қазіргі таңдағы мектеп жасөспірімдері талап ететін
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шектеулі ресурстарға деген сұраныстың өсуі. Сондықтан оларға заманауи бағдарламалар мен оқыту
әдістемелерін, білікті мамандар ұсыну маңызды. Орта білім жүйесінде жалпы білім беретін мектептерді
Назарбаев зияткерлік мектептеріндегі оқыту деңгейінежеткізу керек. Мектеп бітіруші түлектері қазақ, орыс
және ағылшын тілдерін білуге тиіс. Оларды оқыту нәтижесі оқушылардың сындарлы ойлау, өзіндік ізденіс пен
ақпаратты терең талдау машығын игеру болуға тиіс» деп атап көрсеткеніндей, қазіргі таңда елімізде жаппай
білім беру мазмұны жаңартылуда. Жаңартылған бағдарлама бойынша әлемдік білім беру жүйесі бәсекеге
қабілеттілікке қарай білім алушыны баулу, қоғамнан өз орнын таба білетіндей сапалы маман болуына
бағытталынған. Ал осы уақытқа дейін біздің елімізде жалпы білім беретін мектептерде білім алушылар
күтілетін нәтижеге көз жеткізбей, түрлі әсер етуші факторлар ықпалымен мамандық таңдап, ақыр соңында сол
оқыған мамандықтары бойынша жұмысқа тартыла алмай отырғаны бәрімізге белгілі.
Орта білім мазмұнын жаңарту аясында әзірленген оқу бағдарламалары оқушылардың бір сыныптан екінші
сыныпқа өтуі кезінде білімі мен дағдылары қайталанып тексеріліп отыратын спиральділік қағидаты бойынша
құрылған оқу бағдарламасы моделіне негізделген. Оқу үдерісінің алға ілгерілеуі айқан көрінуі үшін, оқу
мақсаттары өзара тоғысқан бөліктер мен бағыттарға біріктірілген. Айталық, қарапайымнан күрделіге қарай
шиыршық бойымен өрлей түскені жай эссе жазудан әңгіме тіпті повесть жаза алатындай дағдыға ие болып,
тілдік құзыреттіліктері шыңдала түседі. Мұғалімдердің пайдаланатын оқыту әдісі оқушыларды оқытудың ең
жоғары стандарттарын қамтамасыз ету үшін маңызды. Осы орайда жаңа бағдарламаны меңгеру барысында
ерекше есте қалған мына әдіс-тәсілдер сабақтың тиімді өтуіне, оқушы бойында қажетті 4 дағдыны (тыңдалым,
айтылым, жазылым, оқылым) қалыптастыруға ықпал ететіні сөзсіз: «Қабырғадағы роль», «Ыстық орындық»,
«Пікірлер сызығы», «Саналылық аллеясы», «5 сұрақ, 5 жауап», «5 қадам», «Драма әдісі», «Маңыздылық
аймағы», графикалық органайзерлер – «Дара диаграмма», «Қос диаграмма», «Оқиға тауы», «Хикая картасы»,
«Стоп кадр» т.б
Мұғалімдер пайдаланатын әдіс оқудың тиімділігіне елеулі әсерін тигізеді. Педагогикалық әдістерді
жетілдірмей тұрып, оқу бағдарламасын өзгерту білім беру стандарттарына қатысты реформалау шараларының
мүмкіндіктерін және нәтижелілігін төмендетеді. Жаңартылған бағдарлама бойынша әр мұғалім төмендегідей
нәтижелерге қол жеткіздік:
• жаңартылған оқу бағдарламасының құрылымына;
• жаңартылған оқу бағдарламасының мазмұны мен жүйесіне;
• оқу бағдарламасының және оны іске асырумен байланысты құжаттамалардың мақсаты мен рәсімделуіне;
• білім беру бағдарламасын іске асыруға көмектесетін тиісті педагогикалық тәсілдерді меңгеруге.
Біліктілікті арттыру курсы соңында әр мұғалім жаңартылған бағдарлама бойынша мазмұн мен жүйелілікті,
білім беру бағдарламасын іске асыруға көмектесетін тиісті педагогикалық тәсілдерді қолдана алатын
нәтижелерге қол жеткізді. «Адамның көңілі шын мейірленсе, білім-ғылымның өзі де адамға мейірленіп, тезірек
қолға түседі. Шала мейір шала байқалады», – дейді Абай. Ғаламдық деңгейде өркениет атаулысы – білім мен
ғылымға арқа сүйей бастағанын дүйім жұртқа алғашқылар қатарында айту, жадында жаттатқызу –
халқымыздың аяулы перзенттерінің бірі – ұлы Абайға бұйырғаны әрі заңдылық, әрі қажеттілік болатын. Қорыта
келе, Міржақып Дулатовтың «Жалғыз сүйеніш, жалғыз үміт – оқуда. Теңдікке жетсек те, жұрттығымызды
сақтасақ та, дүниедегі сыбағалы орнымызды алсақ та, бір ғана оқудың арқасында аламыз. Жақсылыққа
бастайтын жарқын жұлдыз – оқу. Надан жұрттың күні – қараң, келешегі – тұман». Өркениетті дамудың өзегі
білім, ғылым, тәрбие екендігіне ешкімнің таласы жоқ. Кезінде ұлт ұстазы Ахмет Байтұрсынұлы: «Мұғалім
қандай болса, мектеп һәм сондай болмақшы, яғни ұстаз білімді болса, ол мектептен балалар көбірек білім алып
шыкпақшы. Солай болған соң, ең әуелі мектепке керегі – білімді, педагогика, методикадан хабардар, жақсы
оқыта білетін ұстаз» – деп айтқан болатын XXI ғасыр – ғылым ғасыры. Мақсатты білім беру – тұлға дамуын
жүзеге асыратын мәселе. Ал осы жалпы еуропалық стандартқа сай жаңа білім беру – жеке тұлғаның жан-жақты
дамуына әкелетін бірден-бір жол! Ұстаздардың шығармашылық қабілеті, жаңашылдық әрекеттері, біліктілігі,
физиологиялық және психикалық сапасы, педагогикалық кәсіптік біліммен сәйкестенеді. Бұл педагогикалық
бағытта оқытушы мен оқушының өзара ықпалы, өзара дамуда, ынтымақтастықтан теңгермешілікке, дамудың
жоғарғы деңгейіне жетуде мәні зор.
********
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«ӨЗІН-ӨЗІ ТАНУ» ПӘНІН ОҚЫТУДА ҚОЛДАНЫЛАТЫН
ӘДІС-ТӘСІЛДЕРДІҢ ЕРЕКШЕЛІКТЕРІ
Қызылорда облысы Шиелі ауданы «№ 50 Абай атындағы орта метебі» КММ
Өзін-өзі тану пәнінің мұғалімі Жанкушева Райхан Серикбаевна
Еліміздің егемендігі нығайып, ертеңіне сеніммен қадам басқан шағында заманына сай адамын тәрбиелеу
басты міндет.Осы өрелі жолда ұрпақ өнегесі, олардың адамдық болмысы жайлы ой толғап, рухани-адамгершілік
білім беруді басты идея етіп ұстанатын «Бөбек» қорының президенті С.Назарбаеваның «Өзін-өзі тану»
авторлық бағдарламасының алға қойған мақсатының өзі ерекше. Себебі өзін-өзі тану баланы өзінің қадірін өзі
білуге, өзін сыйлауға, өзгелердің талқы-талдауына тәуелді болмауға, өзін-өзі жетілдіруге, өз бетінше шешім
қабылдай алуына және өз сөзі мен әрекеттері үшін жауапкершілікті сезіне білуге тәрбиелейді.
«Өзін-өзі тану» бағдарламасында көзделетін басты мақсат - әрбір баланы өз бойындағы шығармашылық
әлеуетін тани және аша білуге, өзінің эмоционалдық көңіл-күйі мен мінез-құлық ерекшеліктерін ұғына білуге,
өз әдет-қылығы мен тәртібін басқара және бағалай білуге үйренуіне мүмкіндік туғызу. Оқу-әдістемелік
кешеннің барлық компонеттері өзара байланысты және дамыта оқытудың мақсаттарын арнайы сабақтарда және
сабақтан тыс уақытта, балабақшада, үйде іске асыру көзделген (дәптердегі кейбір тапсырмаларды тәрбиеші
нұсқауымен үйде орындауға болады).
«Өзін-өзі тану» бағдарламасы сабақтары 10-15 баладан құралған шағын топтарда ұйымдастырылады.
«Өзін-өзі тану» бағдарламасы баланың даму ортасын ұйымдастырумен тығыз байланысты.Сабақ жүргізілетін
арнайы бөлме кең, жарық, сабаққа қажетті құрал-жабдықтармен жабдықталған болуы керек. Балалар өзін емінеркін, психологиялық тұрғыдан жайлы да жағымды сезінетіндей, көзтартарлықтай көркем безендірілуі тиіс.
Бөлмеде сабақтың мақсат-мазмұнына, дәптермен жұмыс істеуге ыңғайлы болатындай үстелдерді алуан түрлі
етіп (шеңбер, қатар, қарама-қарсы және т.с.с.) орналастыру қажет.
Сондай-ақ міндетті түрде музыкалық шығармаларды тыңдау және бейне көріністерді тамашалау үшін дыбыс
бейнежазба қүралдар, дидактикалық материалдар мен фотосуреттерді іліп көрсету үшін тақта болуы керек.
Мұндай бөлмелер балалардың жақсы жұмыс істеуіне, тамаша әсер алуына ықпал етеді.
Тәрбиешінің балалармен жеке тұлға ретінде қарым-қатынас жасауындағы басты мақсаты - баланың өзі
туралы айтуға, өзінің сезімі, ойы, әдеті туралы әңгімелеуге, оны ой елегінен өткізіп, баға бере білуге, тек өзіне
ғана емес, жанындағы адамдарға да көңіл аудартып, оларды өзіндік табиғи болмысымен қабылдау, ізгі ниет,
ықылас таныта білуге үйрету. Қарым-қатынас барысында әр баланың жанарына жылы шыраймен қарап, өзінің
қимыл-қозғалысы, ым-ишарасы арқылы оған оң көзқарасын байқата отырып, сенімге ие болу керек.
Әрбір сабақта төмендегідей негізгі үш мәселе ескерілуге тиіс:
• сабақтың тақырыбын балалардың түсінуіне және оған өзіндік көзқарасын жағымды эмоциясымен
байқатуына кол жеткізу;
•адамгершілік ережелер мен құндылықтар жөніндегі ұғымдарды балалармен бірге нақтылай отырып бекіту;
•бала бойында тек жақсылық жасауға деген ниет, ынта-ықылас туғызу, өзі өмір сүретін ортада жағымды
эмоциялық ахуал қалыптастыру.
«Өзін-өзі тану» бағдарламасының оқу үрдісінде келесі интербелсенді әдістер қолданылады:
Кейс-стади–өзбетінше ойлау қабілетін және шешім қабылдау дағдыларын кӛрсетуге мүмкіндік беретін
мәселелі сипаттағы сұрақтарды топпен талдау.
Іскерлік, рөлдік ойындар–студенттерге әртүрлі кәсіби рөлдерде сөйлеуге және сабақты мәселелі жағдайды
қалыптастыруға мүмкіндік беретін оқыту әдісі.
Тестілеу–әртүрлі күрделіліктегі өзара байланысты тапсырмалар жинағынан тұрады.
PBL (problembasedlearning–мәселеге-бейімдеп оқыту)әдісі -қойылған мәселемен ӛзбетінше жұмыс
істеунәтижесінде студент әртүрлі пәндер бойынша компетенттілік құрылымдарын игеретін оқыту әдісі.
TBL (teambasedlearning–кішітоптардаоқыту)әдісі –студентте топта жұмыс істеу дағдысын дамытуға
мүмкіндік беретіноқытудың топтық әдісі.
Топтық дискуссия әдісістуденттердікәсіби жағдайды талдауға, мәселені құру дағдыларын қалыптастыруды
үйретуге, басқа қатысушылармен қатынасқа түсу игеріміндамытуға, соныменқатар, әртүрлі кәсіби мәселелер
бойынша шешім қабылдау дағдыларын қалыптастыруға бағытталған әңгімелесудің түрі.
Миға шабуыл әдісі–топтажұмыс істеудешығармашылық белсенділігін жігерлендіру негізінде
студенттергеситуация
шешіміжауабының
бірнешежолынайтуға
мүмкіндік
беретін,
идеялармен
шешімдердіқабылдаудың оперативтіәдісі.
Тренинг (ағылш. «to train» - оқыту, жаттықтыру). Егер оқыту интерактивті жүргізілсе, яғни ақпарат ала
отырып түсініксіз сәттерді талқылауға, сұрақ қоюға мүмкіндік алса берілген ақпаратты тез меңгереді және алған
білімдерін бекіте отырып, мінез-құлық дағдылары қалыптасады.
Тренинг жүргізуге қойылатын талаптар:
• оқушылар бір-біріне бетпе-бет отыратындай етіп айналдыра орындықтар қоюға мүмкіндігі бар кең бөлме
(бұл жағдайда еркін пікір алмасуға, жаттығулар мен серігу кезеңдерін жүргізуге ыңғайлы болады. Бір-біріне
сенімділік артып, қызығушылық танытады, ынталы болады);
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• тренингке қатысушылар саны 20-25 адамнан аспауы керек. «бұл сенім атмосферасын туғызатын және
барлық қатысушылардың назарын тұрақты аударуға мүмкіндік беретін қатысушылар саны);
• бүкіл тренинг бойында достық көзқарастағы сенімді атмосфераны жасау және қолдау;
• тренингке қатысушыларды марапаттап отыру және барлығының оған қатысуын қадағалау;
• оқытушы-жаттықтырушы өз пікірін ұсынбай-ақ қатысушыларды сабақтың мақсатын орындауға жетелеуі
тиіс;
• оқытушы-жаттықтырушы әрбір жаттығудың уақыт шеңберін сақтауы керек;
• тренингтің бірінші сабағында «танысу» жаттығуы өткізіледі және «келісім» (топтық жұмыс ережесі)
қабылданады;
• теориялық жадығат пен интерактивті жаттығулардың, серігудің арасында сабақтастық болуы керек;
• кез-келген тренинг сабақ басталарда сол сабақтың мақсаты мен міндеттері айтылады, ал соңында
қортындыланады;
• кез-келген тренинг қандай мақсат қойылса да, әрдайым танысу мен жұмыс ережесін жасаудан басталады.
«Тыныштың сәті»-балаларға күн сайын бірнеше минут «тыныштыққа бой алдыра» білу өте маңызды. Бұл
әрекетті кез-келген жерде және кез- келген уақытта жасап көруге болады. Балалардың ыңғайлы жағдайда
отыруын ескертіп, қадағалап отыру керек. Арқаны тік ұстап еркін отырады. Бүкіл денені босаңсытып, қолды
тізеге қояды. Ойды ізгілік күйге бейімдеу дегеніміз өзіне және жақындарына іштей игі тілек білдіру болып
табылады.Толық тыныштықта баланың жүрек соғу ырғағы мен тыныс алуы реттеледі, денесі жеңілденеді.Ол өз
ойын жинақтай алу мүмкіндігіне ие болады, өзінің сезімі мен көңіл-күйін жақсы сезінеді.
«Сергіту сәті»— шаршағанды ұмыттыруға, жалығуды болдырмауға, денеге түскен күшті төмендетуге
қажетті өзін-өзі тану сабақтарының компоненті.Бұл жұмыс олардың белсенділігін арттыру үшін
қолданылады.Сергіту жаттығулары бір әрекеттен басқа әрекетке ауысуға бағытталған қысқа ойындар түрінде
жүргізіледі. Осы тәсілді қолдану топта жақсы көңіл-күй тудырады, ұқыптылықты, ұжымға топтасуға ықпал
етеді.
«Дәптермен жумыс».Дәптердегі тапсырмаларды орындаудағы негізгі мақсат балалардың жағдаяттарға сәйкес ойлау қабілеттерін қалыптастыру, өз іс-әрекетінің нәтижесін білуге баулу.
Сонымен қатар төмендегідей бірнеше міндеттерді шешуді көздейді:
•өзіндік талдау жасай білудің алғашқы дағдыларын қалыптастыру;
•дәл осы мерзімге сәйкес өзінің іс-әрекетін тексере білу;
Тәрбиешілер дәптердегі шығармашылық тапсырмаларды орындау үшін ата-аналарға арнайы кеңес беруі
керек:
•ата-ананы сол күні өткізілген сабақ мазмұнымен таныстыру;
•дәптердегі тапсырмаларды орындаудың ретін түсіндіру және орындалу барысына бағыт беру, оны балаға
қарапайым түрде түсіндіру.
«Шығармашылық жұмыс»-өзін-өзі тану сабағыныңмаңызды бөлігі. Сурет салу, макет, коллаж жасауәртүрлі
нысандаөз бетінше және ұжымдық әрекеттер арқылы жүзеге асырылады.Шығармашылық тапсырмаларды
орындаудағы негізгі мақсат- балалардың қызығушылығын туғызу, бір-бірімен қарым-қатынас жасай білуге
үйрету, ойлау қабілеттерін қалыптастыру, өз іс-әрекетінің нәтижесін білуге баулу.
«Ғажайыпсөздер»-бұл әдістемелік тәсілде балаларға сабақ бойы айтып үйренген жақсы сөздер мен сөз
тіркестерін айтқызып, үйренген адамгершілік құндылықтарын пысықтап, бекіту мақсатында пайдаланылады.
«Қорытындылау»-сабақтың соңында жасалған қорытындыда тақырыпқа байланысты негізгі ой жүйеленеді.
«Журектен жүрекке» шеңбері- сабақ құрылымындағы негізгі міндетті әдістемелік тәсіл.
Мұнда:
•тәрбиеші балалармен бірге көңіл-күйді көтеруге бағыттап қысқаша тақпақтар, өлеңдер айтады;
•шеңбер құра отырып, сөз алмасу арқылы өз ой-пікірлерімен бөліседі, бірінің ойын бірі жалғастыруға
жаттығады;
•бет әлпеті, қимыл- қозғалыстары арқылы көңіл -күйлерін байқатуға үйренеді;
•бір-біріне жылы тілектерін шын жүректен ұсына отырып, мейірімді қарым-қатынастары орнығады.
«Өзін-өзі тану» пәні тәрбиешіге өзінің педагогикалық қабілетін танытуға мүмкіндік туғызады.Әрбір сабақты
дайындап, өткізу саралауды, шығармашылық ізденісті талап етеді. «Өзін-өзі тану» пәнінің жүргізілуі барысында
өзіндік өзгермейтін, міндетті бірнеше негізгі мәселелер бар.Олар:
-әр балаға жеке дара тұлға ретінде жеке басына сыйластықпен, түсіністікпен қарау;
-балаларға өз іс-әрекетін жоспарлау және дамыту орталықтарын ұйымдастыру арқылы таңдаулары мен
дамуын іске асыруға көмектесу;
-баланың өмірлік дағдысын түгел қамту және олардың өмірді қабылдаудағы жас ерекшелігі ескеріледі.
Сондықтан тәрбиеші сабақты өткізу барысында:
-балаларға үйретуші емес, тек бағыт беруші болғаны дұрыс,
-балаға жеке тұлға ретінде қарай отырып, оның жеке даму ерекшелігін басты назарда ұстау;
-жеке тұлғаның бірін-бірі түсінуі, тәрбиешімен еркін қарым-қатынас жасауға мүмкіндік туғыза алуы керек.
*******
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ЖАСТАР ЖЫЛЫ
Ақтөбе облысы, Алға ауданы, Сарықобда ауылы,
Сарықобда орта мектебінің дене шынықтыру пәнінің мұғалімі
Амандыков Азамат Кубигенұлы. Жас маман
Қайырлы күн, құрметті қонақтар мен жалынды жастар! Мен Ақтөбе облысы Алға ауданы Сарықобда
елдімекенінің тұрғыны, қазіргі күнде Сарықобда орта мектебінің жас маманы Амандыков Азамат Кубигенұлы
болам. Еңбек жолымның алғашқы жылы болсада осынау «Жастар жылында» аянып қалмай,өзімнің
баяндамамды сіздерге жеткізу арқылы арқылы осы кезекті Республикалық Форумға ат салысқалы отырмын.
Жастар – кез келген қоғамның болашағымен,қозғаушы күші.Еліміздің болашағы да жастар, сондықтан
оларға үлкен үміт артылып отыр. Нұрсұлтан Әбішұлы өзінің «Тәуелсіздік дәуірі» атты кітабында: «Менің
ойымша, біздің жастар елеспен өмір сүрмеуге тиіс. 2012 жылдың шілдесіндегі «Қазақстанның әлеуметтік
жаңғыртылуы: Жалпыға ортақ еңбек қоғамына қарай 20 қадам» атты мақаламда Қазақстаннан тыс жерде жұмақ
жоқ екенін, еш жерде, әлемнің ешбір елінде бәріне бірден ие болу мүмкін еместігін, туған Қазақстанда еңбек
етіп, өз әлеуеттерін жүзеге асырулары қажет екенін атап көрсеттім. Мен жас ұрпақ үшін тиімді әлеуметтік
лифтілер құру және өз бетінше өмір сүруге, ынталы еңбекке дағдылану жүйесін қалыптастыру қажеттілігіне
ерекше тоқталдым», – деп жазған болатын.Бұл жазбаның өзі адам бойына ерекше қанат бітіреді,және осы
баяндамамды «Жастар жылы»-деп алуыма бірден-бір себебі болды.Бұл арқылы Еліміздің жастарға деген
сенімін көріп,қолдауы байқалады. Жастарды білім жолына салып, түзу жолдан тайдырмай, санаға сәуле шашар
оқу білімнің тізгінін ұстату мемлекет пен қоғамның міндеті саналады. Қандай мықты мемлекет болмасын
жастардың білімі мен оқу-ағарту ісіне көп көңіл бөледі. Келешектің іргетасын қалау үшін, ең алдымен сол елдің
жастарының саналы ұрпақ болып жетілуіне күш салу керек.
Елімізде 2019 жыл Жастар жылы болып жарияланғаны белгілі. Басты мақсат – ел болашағы, жас буын
өкілдеріне жан-жақты қолдау көрсетіп, қоғам өміріндегі белсенділігін арттыру. Жастар жылы Тәуелсіз
Қазақстан тарихында алғаш рет аталып өтілмек. Бұл шарадан кейін Тұңғыш Елбасымыздың тапсырмасына
сай,білім беру мәселесіне келер болсақ, Тұңғыш Елбасымыздың «Бес әлеуметтік бастамасы» жарияланды. Осы
әлеуметтің әлеуетін көтеруге бағытталған бастама аясында студенттерге қосымша 20 мың грант бөлінді. Тегін
білім алу мүмкіндігі беріліп қана қоймай, елімізде жаппай жатақханалар құрылысы басталды. 2022 жылдың
соңына дейін 75 мың орынға арналған жатақхана студенттердің игілігіне беріледі деп жоспарланған. Негізінен
елімізде 4 млн-ға жуық жас бар. Олар жалпы халықтың 22%-ы. Осы өскелең ұрпақ 27 жылдың ішінде
мемлекеттің түрлі қолдауын алып келді.Қазақстандық жастарға жоғарғы білім деңгейі тән. Мәселен, жоғары
білімді жастар саны соңғы онжылдықта төрт есе, орта арнайы білімділер-екі есеге артты. Жоғары білімі бар
ауыл жастарының саны алты есе,қалалықтар төрт есеге өскен.
Қазақстандық жастардың білімділік деңгейі олардың ойлау салтын өзгертіп, өмір сүрудің жоғарғы
стандарттарына ұмтылысын арттырады. Сапалы білім беру қазіргі жастардың басты «әлеуметтік лифтісі»болып
табылады. Мыңдаған қыз-жігіттер халықаралық стандарттар деңгейіндегі орта және жоғары білімге қол
жеткізу мүмкіндігіне ие болды. Жаңа мектептер,жоғары оқу орындары мен түрлі бағдарламар түлектердің
табысты мансаптық өсуінің өзіндік кепілі болып отыр. «Болашақ» бағдарламасының түлектерінің көпшілігі
мемлекеттік қызмет пен халықаралық ұйымдарда жауапты қызмет атқарып,ел дамуына өз үлестерін қосуды.
Қазақстан жастары-бұл өз елінің дамуына үздік үлес қосу үшін білімге,тәжірибеге,технологиялар мен
ресурстарға қол жеткізуде ерекше мүмкіндіктері бар өскелең ұрпақ.
Форумда Елбасының айтқан үш бағыты ұнады. Ол – шынымен шешілуі және мемлекеттің қадағалануы керек
мәселелер. Бірінші жоба – жастардың кәсіпкерлігі. Бұл бағдарлама аясында біз жас кәсіпкерлерге 3-4 жыл
қолдау көрсетіп келдік. Бірақ бізде бір кедергі кездесе беретін. Кәсіпкерлік деген түсінікте ешқашан жастар
деген сөз болмаған. Жассың ба, кәрісің бе, кәсіпкерлікте бәрі тең деген сана қалыптасып қалған. «Жас екен ғой,
қолдау білдірейін» деген ниет кем де кем.
Екінші мәселе – бизнес бастауларға бөлінетін қаражат көлемін екі есе арттыру. Осының арқасында таяу арада
жас кәсіпкерлер ойында жүрген жобаларын жүзеге асыра алатын болады. Жастар жылы дегенде бір жыл ішінде
бәрі шешіліп кетеді деп қарамауымыз керек. Бірақ жастарға арналған көптеген мүмкіндіктердің негізі осы жылы
қалануы тиіс. Келесі мәселе – ерікті студенттердің шәкіртақысын 30 пайызға көтеру. Бұрындары университетте
белсенді болғаны үшін бірқатар жеңілдіктер, сабақтарына көмектер қарастырылатын. Қазір ол жоққа тән.
Студенттердің барлығының жұмыс істегісі келеді, бірақ қоғамнан сондай жауап болмағаннан кейін атсалыспай
жатады. Еріктілер қозғалысының дамымауының бір себебі осы, университет тарапынан қолдау таппау. Ал ерікті
шәкіртақысын көтеру арқылы Тұңғыш Елбасымыз студенттерді тағы бір ынталандырып отыр.
Тағы бір назар аударатын дүние, кезінде қабылданған «Дипломмен ауылға», «Жас маман», «Студенттік
құрылыс отряды» сынды бағдарламаларды жаңартып, оларға жан бітіру. Шынымен аталған бағдарламаларға
жаңа дем, жаңа бағыт, жаңа қолдау, жаңа көзқарас қажет. Себебі соңғы жылдары олардың тиімділігі азайған.
Сондықтан Елбасы бастамасы бойынша штат құрылып, жұмыстар жасалса, жастардың уақытын демалыс
уақытында тиімді пайдалануға көңіл бөлінсе, жастардың тәрбиесі мен тәжірибесінің артары сөзсіз.
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«Жастар жылын» жариялауды неге қолдап, бұл бастамаға қуанып отырмыз?
Оның бірнеше себебі бар. Ең бастысы, бұл – болашақты ойлаудан туған іс.
Бүгінгі таңдағы Қазақстанның халық саны 18 миллионнан асқандығын және 4,2 миллион жалпы алғанда –
бұл 14 жас пен 29 жастар аралығындағы жастар екендігінің көрсеткіші. Тәуелсіздіктің алғашқы күндерінен
бастап біздің еліміз жастарды барлық салаларда, ең алдымен білім алу, кәсіпті игеру, жұмыс табуда өзін-өзі
жүзеге асыру үшін көп мүмкіндіктер жасауға тырысуда. Жастарға қолдау көрсету үшін мемлекеттік
бағдарламалар жасалды және олар табысты жұмыс жасауда. Олардың арқасында бүгінде біздің еліміздегі
жастар сапалы білім алып, жаңа мамандықтар меңгеріп, өз үйлеріне ие болып, жұмыс істей бастады.
2020-шы жылы елімізде көптеген өзгерістер боларына сенемін. Біздің Еліміз жастарды қолдап сенім артып
отыр. Сенімді ақтау үшін мына біз жастар елімізге адал қызмет жасап, білімімізді көрсете білуіміз
керек.Тұңғыш Елбасымыз Нұрсұлтан Назарбаев жастар жақсы өмір сүріп, еркін дамып, өз елінің гүлденуіне
қызмет жасар деген мақсатпен қарауда. Осы жылда Жастар алға қойылған мақсат,міндеттерді нақтылап біршама
жұмыстар атқарады деген сенімдемін. «Жастар жылы» жастарымыз Отанымызды өркендетуге қоғамының
дамуына ықпалын тигізе отырып келер ұрпаққа жол көрсетіп, еңбек етсе жетістіктің бастамасы болар еді.
Болашақ жастардың қолында. Жастарға жүктелетін мақсаттар мен жауапкершіліктер менің ойымша тамаша
білім алып, экономиканы дамытып, азаматтық қоғамды қалыптастырып, интеллектуалды ұлт тәрбиелеп,
көптеген пайдалы жұмыстармен айналысса,бекерге уақыттарын жоғалтпаса, еліміз бұдан әрі дамитын болар еді.
Еліміздің ертеңі, мемлекетіміздің жарқын болашағы білімді де, білгір жастардың қолында. Жастар алдынғы
буын ағалардың жолын лайықты жалғастырып, өздерінің сенімді ізбасар екенін дәлелдеуде. Қай заманда
болмасын қоғамның қозғаушы күші – жастар.
Біз жастар ХХІ ғасырда Жаңа Қазақстанның — дамыған, бәсекеге қабілетті және әлемдегі сыйлы мемлекетті
қалыптастыруды белсенді жалғастыруымыз қажет. Бүгінгі таңда біздің еліміздің өзінің алдына әлеуметтік
жаңғыру,үдемелі инновациалық индустрияландыру және өзара тиімді экономикалық ықпалдастық бойынша
жаңа ауқымды міндеттерді қоюда. Қазақстан XXI ғасырдың үшінші онжылдығында әлемнің дамыған елдерінің
қатарына қосылуды көздеп отыр. Бұл ретте, жастарға аға буын бастаған эстафетаны жалғастыру,ұлттық
бәсекеге қабілеттілікті арттыру, XXI ғасырда Қазақстанның өркендеуі мен әлемге танылуын қамтамасыз ету
жауапкершілігі жүктеледі. Мұндай міндет елжанды, білімді, кәсіби, жаны мен тәні сау, рухы асқақ, әлеуметтік
және азаматтық жауапкершілігі биік жастардың ғана қолынан келеді.
Кез келген мемлекетте адамның өмір сүруі мен дамуына мүмкіндік беретін үш алып күш бар, олар – білім,
жұмыс және баспана екені сөзсіз. Елбасы дәл осы негізгі факторларға ерекше назар аудартып, олардың
өзектілігіне тоқталды. Қазақстанның үш ірі қаласында жұмыс істейтін жастарды жылына мыңға жуық пәтермен
қамту, жастар бизнесін қолдауды 20 мың грантқа көтеру, Жастар стартаптарын қолдау Қорын құру, студентволонтерлардың шәкіртақысын көтеру, жас ғалымдардың жобаларын қаржыландыру, студенттік құрылыс
қозғалыстарын дамыту, сонымен қатар, жас отбасыларға қолдау көрсету – бұл тек Жастар жылында ғана емес,
одан кейінгі жылдары да тиімді шаралар қабылдауды талап ететін басты мәселелер болып қала бермек.
Қасым-Жомарт Тоқаев өз баяндамасында елімізде еріктілердің қозғалысына айрықша көңіл бөлінетінін
айтты. «Қазақстан – жас әрі жастардың мемлекеті! Жастарымыз – дамудың қозғаушы күші. Барлық мемлекеттік
органдардың міндеті – жастардың өзін өзі жақсы танытуына жағдай жасау және олардың оң бастамаларына
қолдау көрсету»,– деді Мемлекет басшысы. Ең бастысы – жастар заманауи өзгерістер мен жаңарудан қалыс
қалмай, бәсекеге қабілетті болуы керек. Мұны Мемлекет басшысы баса айтты: «Біздің көз алдымызда жаңа
жаһандық өркениет келе жатыр. Цифрлық қоғамның, экономика мен білімнің дәуірі келді.
Менің буыным мектепте оқып жүргенде, әсіресе ауылда теледидар да жоқ еді. Радио енді ғана шыға бастаған
еді. 100 жыл тарих үшін тым қысқа уақыт. Қазір бәрі 10 жылдың ішінде қалай өзгеріп жатқанын көре беріңіз.
Сол үшін біздің мемлекет уақыт алға тартып отырған тегеуріндерге жауап бере алуы керек. Қазіргі таңда
мемлекеттер арасында ғана емес, адамдар арасында да бәсеке қыза түсті. Креативті буыны бар мемлекет
жеңімпаз болып шығады. Мен бұл жігерді Сіздерден көріп отырмын», – деді Нұрсұлтан Әбішұлы.
Еліміздің ендігі даму көкжиегін кеңейтетін де осы біздер жастар. Демек, қазір қуаты тасыған, еңселі еліміз ең
алдымен жастарды қолдап, оларға мемлекеттік деңгейде демеу көрсетуі – заңдылық. Бүгінгі күні елімізде
жастардың жан-жақты ізденімпаздығы, өнер-ғылымның сан-түрлі қырларына тереңдей баруы көңіл қуантады.
«Рухани жаңғыру» аясында жүргізілген «Жаңа 100 есім» бастамасында танылған, халық таңдаған түрлі сала
иегерлерінің ішінде 70 пайызына жуығы жастар. Техниканың тілін меңгерген, әлем әдебиеттерін қазақша
сөйлеткен аудармашылар, өз мамандығының мәнін ұғып, сол салаға сүбелі үлес қосып жүрген қыз-жігіттер
міне, солардың бәрі осы біздің Отанымызда өмір сүріп жүрген бауырларымыз. Биылғы «Жастар жылы»
танылмай жүрген таланттың қанатына су бүркіп, самғауына, ел мен елдің достығын жалғауына сеп болары
сөзсіз. Жастары жалындап тұрған ұлттың оты сөнбейді, келешегі көмескеленбейді. Тыңнан түрен салар
дүниелердің бәрі осы кезеңнің ұрпақтарынан шықпақ. Жаһандану дәуіріндегі жаңашыл ұрпақтың елге, жерге
деген аяулы сезіміне көлеңке түспесе екен. Қазақстан жастары білімді, жан-жақты дамыған әрі дарынды. Біздің
еліміздің болашағы жастардың қолында. Қазақстанның озық ойлы жастары ғылымда, ІТ технологиясында,
мәдениет, бизнес пен спортта тамаша нәтижелерге қол жеткізді.Біз тұрақты түрде жаңа жобаларымызды
дамытып, қолданыстағыларды жетілдіріп отырамыз. Сайып келгенде, мұның барлығы - заман талабына, ең
бастысы қоғамның,еліміздің сұранысына сай болудағы ұмтылысымыздың жарқын көрінісі деп пайымдаймыз.
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Қазіргі таңда Қазақстан – өркениетті, дамыған елдер қатарына енген мемлекет. Тәуелсіздік жастарға жарқын
болашаққа жол ашып берді. Осы мемлекетті одан да биіктен көрсету – білімді жастардың қолында.Мен осылай
деп ойлаймын, әрбір жас жүрек өзінің туған Отаны Қазақстанын жанындай сүйіп, танып, оған табынып өсуі
қажет. Сонда ғана жас ұрпақ бойында патриоттық сезім ұялап, келешегіміз кемелдене түспек. Жастарға
Тәуелсіздіктің жетістіктерін еселеп, елімізді дамытудың жаңа сапалы кезеңіне шығару мүмкіндігі беріліп отыр.
Ел ертеңі – болашағы Жастар!
*********
ДЕНЕ ТӘРБИЕСІ САБАҒЫНДА ОҚЫТУДЫҢ
ЖАҢА ТЕХНОЛОГИЯЛАРЫН ЕНГІЗУДІҢ ТИІМДІ ЖАҚТАРЫ
Қызылорда облысы Шиелі ауданы «№ 50 Абай атындағы орта мектебі» КММ
Дене тәрбиесі пәнінің мұғалімі Дауылбаев Төлеби Пірімбайұлы
Дене тәрбиесі өсіп келе жатқан жас ұрпаққа білім мен тәрбие беру саласының бір тармағы болып табылады
және ол жеке тұлғаның жан-жақты дамуына, күшті де қуатты болып өсуіне, ұзақ уақыт шығармашылық еңбекке
жарамды адамды қалыптастыруға, оны Отан сүйгіштікке дайындауға қызмет етеді.
Қазіргі білім беру жүйесінде жаңа технологияларды енгізу күннен-күнге басты талапқа айналып, осы
әдістерді жетілдіре түсу қажеттігі күшейіп келеді. Қоғамдық, әлеуметтік, мәдени өзгерістер, дамулар мектептің
оқыту үрдісіне әсер етеді. Кез келген оқыту белгілі мөлшерде адамды дамытады. Оқитын пән қаншалықты
жаңа, бағалы болса да, мұғалімнің шеберлігі қандай жоғары болса да, мұғалім оқушының өз белсенділігін
туғыза алмаса, берген білім күткен нәтиже бермейді. Оқушының адам ретінде қалыптасуы белсенділік арқылы
жүзеге асады. Жаңа технологияның басты мақсаттарының бірі – баланы оқыта отырып, оның еркіндігін,
белсенділігін қалыптастыру, өз бетінше шешім қабылдауға дағдыландыру.
Жаңа әдістерді пайдалануда өзіміз қолданып жүрген әдістерді жаңа жағдайға бейімдей пайдалануымыз керек.
Қазақстанның әлемдегі бәсекеге қабілетті елу елдің қатарына кіруі жөнінде мемлекет басшысы алға қойған
міндетті жүзеге асыруда халықтың денсаулығы ең маңызды мәселе болып табылады. Қазіргі уақытта әлеуметтік
жағдай, өмір сүру ұзақтығының төмендеуі және адам экологиясының қолайсыздығы бүкіл өркениетті әлем үшін
көкейтесті мәселе болып отыр.
Республикамыздағы білім беру саласында және әртүрлі қолдану салаларына байланысты жаңа бағыттағы
спорт, дене тәрбиесі жүйесі бойынша мамандарға деген сұраныстардың артуы, оларды дайындаудағы білімділігі
мен қабілеттілігі, біліктіліктің қазіргі талаптарға сай болуы өте үлкен маңызды жұмыстарды атқаруды талап
етеді және болашақ педагогтардың кәсіби даярлығын, білім стандартына, мазмұнына сай жетілдіру мәселелері
көкейкесті мәселе болып отыр. Көрсетілген міндеттерді толық жүзеге асыру дене тәрбиесі жүйесіне тікелей
байланысты. Дене тәрбиесін жүзеге асыру – денсаулықты нығайту, білім беру, дамыту, тәрбиелеу міндеттерін
шешуге арналған педагогикалық жұмыстардың бірі бола отырып, жеке тұлғаның денсаулық деңгейін арттыру,
табиғи күш-қуатын нығайту, дене мүшелерін гигиеналық негіздері мен дене- қозғалыс қабілеті мүмкіндіктеріне
сай, өз бетінше қимыл-қозғалыс жаттығуларын орындап, өзін- өзі үнемі дамытып, көңілді де сергек жүруге
баулиды. Болашақ ұрпағымыздың денсаулығының мықтылығы, салауатты өмір сүруі мектеп мұғалімінің жеке
басымен оның жоғары оқу орнындағы теориялық жеке тәжірибелік дайындығының дәрежесіне тікелей
байланысты. Осыған орай оқушылардың дене тәрбиесі жүйесін жүзеге асыру жұмыстарын ұйымдастыруға
болашақ мұғалімдерді даярлау ісін кәсіби дайындықтың ажырамас бөлігі ретінде қарастыру керек. Дене
тәрбиесі және спорт мамандары күрделі әлеуметтік міндеттерді шешуге араласумен бірге оқушылардың
психологиялық ерекшеліктеріне сай, оқу-тәрбие міндеттерін шешуде олардың рухани жетекшісі де болуы тиіс.
Оқушыларға дене шынықтыру сабақтарында жаңа технологияны пайдалану оқыту мен тәрбиелеудің жалпы
заңдылықтарына бағынған. Сондықтан оны іске асыру барысында дене тәрбиесінің жас және жыныстық
ерекшеліктерін ескере отырып, осы заңдылықтарды көрсететін жалпы педагогикалық ұстанымдарды
басшылыққа алу қажет. Ол ұстанымдарға жататындар: жан- жақтылық, саналылық пен белсенділік, бірте-бірте
жасалатын әрекет, қайталамалық, көрнекілік, жеке даралық.
Оқу үдерісінің үздіксіздігі негізгі үш қағидаларда көрініс тапқан:
а) оқу-тәрбие үдерісі көп жылғы және жыл бойындағы сипатқа ие болуы тиіс;
ә) сабақ барысында әрбір келесі сабақтың әсері алдыңғы сабақтың ізінше қатпарлы әсер қалдыруы тиіс,
себебі жас оқушының ағзасында алдыңғы сабақтардың әсерінен пайда болған жағымды өзгерістер беки түсуі
және жетіле түсуі қажет;
б) демалыс жұмыс қабілетін қалпына келтірудің арта түсуі үшін жеткілікті болуы тиіс.
Дене жүктемелерін бірте-бірте және жоғары деңгейге арттыру ұстанымы олардың көлемі мен
қарқындылығының, оқушыны дайындауға қойылатын талаптардың бірте-бірте күрделенуінің үздіксіз арта
түсуімен байланысты болып келеді. Сабақтарды бір-бірте күрделендіру оқушыны дайындаудың мүмкіндіктері
мен деңгейлеріне сәйкес келіп, олардың спорттық жетістіктерінің үздіксіз арта түсуін қамтамасыз етуі тиіс.
Дене жүктемелерінің толқынды түрде өзгеру ұстанымы олардың динамикасының толқынды сипатын көрсетеді,
себебі ол салыстырмалы алғанда оқу – тәрбие үдерісінің кіші-гірім үзіндісіне, немесе сабақтардың кезеңдері
мен тұтас бір дәуіріне де тән болуы мүмкін.
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Спорттық техника мен оны жаңа тұрғыда жетілдіруге үйрету әдістерінің кез-келген түрінің жағымды
жақтары бар, бірақ ол жеке қалпында шапшаң әрі тиімді үйретуді толық қамтамасыз ете алмайды, сондықтан
спорттық техниканы меңгеру барысында барлық әдістер бірін-бірі толықтыратын түрде қолданылады. Олар
жиірек бір уақытта пайдаланылады.
Қимыл-қозғалыстарды белгілі реттілікте игеру. Атап айтқанда: дайындалып жүрген оқушылардың оқуға
деген жағымды ынтасын қалыптастыру; қозғалыс қимылының мәні туралы білімді қалыптастыру; әрбір спорт
түрлері бойынша үйренетін қозғалыстар туралы толық түсінікті қалыптастыру; үйренетін қозғалыс қимылын
тұтастай игеру. Сөйтіп, қимылға үйрету дегеніміз - бұл білім алу, қозғалыс икемділігін қалыптастыру және
тиісті дене жағынан қалыптасудың қасиеттерін тәрбиелеу.
Талдау, жалпы білім беру мектептерінде оқу-тәрбие үдерісін ұйымдастыру мен басқаруға білім беру мен
спорттық мекемелерге тән құрылымдар - мақсат, жалпы және арнайы (арнайылық) міндеттер, әдістер мен
қағидалар, оқу кеңістігінде жүзеге асатын, нақты бағыттылығы бар, оқу материалының теориялық және
тәжірибелік мазмұны кіретінін көрсетті. Оқушы-спортшының осы білім беру кеңістігіндегі таңдаған жолының
басы, мектептегі оқу мерзіміндегі бастапқы кезеңнің де нақты құрылымы немесе мазмұны болады.
Дене шынықтыру пәнінің басқа пәндерге қарағанда көптеген ерекшеліктері бар. Мұнда негізінен оқушының
қабілеті, бейімділігі баса назарда болуы керек. Дегенмен де оқушыларды бейімдеу, қабілетін дамыту, спортқа
деген қызығушылығын арттыру жақсы ұйымдастырылған сабаққа байланысты. Сондықтан оқушылардың пәнге
қызығушылықтарын арттыру, сабақта тақырыпқа байланысты спорт түрлерінің шығу тарихын, спорт түрлері
дамыған елдерді спорттың әр саласындағы белгілі спортшылар өмірін алуға болады.
Сол себептен мұғалім сабақты тартымды етіп теория мен практиканы ұштастыруында жаңа инновациялық
технологиялардың тиімділігі баса назарда болуы қажет. Бұл мұғалім мен оқушы арасындағы қарым-қатынас,
сабақты жақсы оқитын, спортқа бейім оқушылармен белсенді жұмыс істеп қана қоймай, барлық баланың дамуы
үшін қолайлы жақсы ойлар туғызып, қабілеті жеткен жерге дейін еңбек етуін ойластыру тиіс. Барлық оқушылар
өз қабілетін ең төменгі жеңіл тапсырмаларды орындаудан бастайды, оларды міндетті түрде толық орындап
болғаннан кейін ғана, келесі күрделі деңгейдегі жаттығуларды орындауға көшіп отырады. Бұл оқушылар
арасындағы бәсекелестікті және әр оқушының өз қабілетіне, қызметіне сәйкес жоғары деңгейге көтерілуіне
толық жағдай жасалады.
Жаңаша әдістерді сабақтарда үнемі қолданысқа енгізуде теория мен практиканың ұштасуына мән бергенде
ғана жұмыстың мазмұндылығы көріне алады. Осы бағыттарда сын тұрғысынан ойлау және деңгейлеп оқыту
технологияларының тиімді әдістерін дене шынықтыру пәнінде қолдануды ұсынамын. Алдымен «Дене
шынықтыру пәні не береді?» –деген сұраққа:» Қимыл қозғалысты береді. Машықтандыру. Дене мәдениетін
қалыптастыру. Денені шынықтыру, тәрбиелеу. Жалпы дамыту жаттығуларын меңгертеді. Мемлекеттік
стандарттық бағдарламаны жоспарлай білуді, нормативтік тест жаттығуларды игертуді береді.
Дене тәрбиесі сабағында сын тұрғысынан ойлау технологиясын тиімді пайдалануға да болады. Осы
технологияның шығармашылық бөлігін басшылыққа ала отырып, ой толғау жасауға болады (мысалы, дене
шынықтыру сабағын ойын түрінде ұйымдастыру), сол арқылы, оқушылардың бейімділігін арттыруға болады.
Күтілетін нәтиже - дене тәрбиесі пәніне деген қызығушылықтарының артуы. Оқушы шығармашылығы, өзінөзі басқаруы, құрметі, эстетикалық талғамы да артып келеді. Мысалы, дене шынықтыру сабағында 3-4
сыныптарына сергіту сәтін алатын болсақ, өз тәжірибемде 4-сыныптарға өткізген «Эстафеталық жарыстар»
атты сабағымда, алдымен оқушыларға ой толғау жасау мақсатында, қазақтың ұлттық ойын түрлеріне
тоқталдым, ұлттық ойындар туралы өз түсініктерін сұрай отырып, сабақ барысы кезінде орындатуды
жоспарладым. Міне, осы арқылы оқушылар сабақтың жарыс түрінде топтық ойын әдісінде болатына көз
жеткізеді. Ойлау қабілетін дамыту тұрғысында 4 сыныптар арасында «Көңілді мәре» сайысы оқушылардың ойқабілетін, жылдамдық ерекшелігін, тез шешім қабылдауына және топтық әрекет жасауына пәндерді
байланыстыра отыра кіріктірілген сабақ көрермендердің көңілінен шықты. Сабақты қызықты өткізу үшін
мультимедиалық проектор арқылы қазақтың ұлттық ойындарының тарихын таныстырып өтіп, жасырылған
сұрақтарды табуға машықтандыру, әр топқа белгіленген ұпай сандарына қарай бағалап отырдым. Кейін сабақ
барысын: «Кім шапшаң?» бөлімі деп алып, бұл бөлімінде оқушылар белгіленген жерге дейін эстафеталық
таяқшамен жүгіріп барып, белгілі жеріне жеткен кезде, тақтаға жазылып берілген есептерді шапшаң орындап
шығып кейін қайтып келу талабы қойылды.
Дене тәрбиесі сабағында оқытудың дәстүрлі емес құралдарын қолдану барсында оқушылардың дене
тәрбиесін дамыту технологияларын жетілдіруге; дене тәрбиесі сабақтарында оқушыларды адамгершілікке
тәрбиелеуге, дене тәрбиесі арқылы жеке тұлғаның психофизиологиясын өзгеруге: өзін-өзі реттеуін
қалыптастыру; дене тәрбиесі сабақтарын пәнаралық байланыс арқылы жетілдіру; дене қабілетін рухани
құндылықтар арқылы дамыту; релаксация арқылы жеке тұлғаның психофизиологиялық қабілеттерін дамыту;
психикалық қуат мүмкіндіктері мен дене тәрбиесін сабақтастырып дамытуға т.б. қол жеткізуге болады.
*******
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Түркістан облысы, Отырар ауданы, Арыс ауылы
Т.Ибрагимов атындағы жалпы орта мектебінің бастауыш
сынып мұғалімі Райымбекова Бакжан Аманбаевна
Мектеп: Т.Ибрагимов
Ұзақ мерзімді жоспар бөлімі: «Табиғаттың таңғажайып құбылыстары».
Сабақ тақырыбы: Зат есім
Күні:16.01.2020 ж.
Мұғалімнің есімі:Райымбекова Бакжан
Сынып:4 «Б»

Қатысқандар саны: 19

Сабаққа
негізделген оқу
мақсаты

4.3.5.1 Зат есімнің тәуелдік жалғауларын, олардың түбірге жалғану ерекшелікерін
білу;
4.4.2.3 Мәтіннің қатесін тауып түзету,тәуелдік жалғаулы зат есімдерді табу.

Сабақ
мақсаттары:

Барлық оқушылар: Зат есімнің тәуелдік жалғауларын, олардың түбірге жалғану
ерекшелікерін біледі.Тыңдалған материал бойынша өз пікірін білдіру, мәтіндерге
салыстырмалы талдау жасау, оқыған, тыңдаған және аудиовизуалды материалдар
бойынша жазба жұмыстары жүргізу арқылы оқушылардың тыңдалым, айтылым,
оқылым, жазылым дағдылары жетілдіріледі.
Көптеген оқушылар: Мәтіннің қатесін тауып түзейтін болады.
Кейбір оқушылар: Мәтіннің қатесін тауып түзетеді,тәуелдік жалғаулы зат
есімдерді табады.
Пәндік терминология мен тірек сөздер:
Сөз таптары,зат есім,зат есімнің тәуелденуі т.б.
Сабақта диалог /жазу үшін пайдаланылатын тіл:
Талқылау үшін сұрақтар:
-Сөз таптары дегеніміз не? -Зат есім нені білдіреді?
-Зат есімнің тәуелденуі дегеніміз не?
Мәңгілік ел; Еліміздің ұлттық қауіпсіздігі және бүкіләлемдік, өңірлік мәселелерді
шешуге жаһандық тұрғыдан қатысуы, еліміздің ұлттық қауіпсіздігін
қорғауға,өңірлік мәселелерді шешуге болашақ жастарды жұмылдыру.
Әдебиеттік оқу-мәтін;дүниетану- қыс суреттері;Ағылшын тілі,орыс тілі- cөздік .

Тілдік мақсат

Құндылықтарды
дарыту
Пәнаралық
байланыстар
АКТ қолдану
дағдылары
Бастапқы білім
Сабақтың барысы
Жоспарланған
уақыт
Басталуы

7 мин

Қатыспағандар саны:

Оқушыларға https://www.i-mektep.kz алынған зат есімнің тәуелденуін көрсетемін.
3-сыныпта өткен «Сөз таптары», алдыңғы бөлімде қарастырылған .
Жоспарланған жаттығулар
Қызығушылықты ояту кезеңі.
Ынтымақтастық атмосферасын қалыптастыру.
Сыныпты 3-топқа бөлу.(Жемістермен алма, алмұрт, банан)
1. Алғырлар 2. Тапқырлар 3. Ойшылдар
Психологиялық дайындық:
Мынау менің жүрегім,
Бәрі осыдан басталған.
Мынау басым ақылды,
Бәрін осы басқарған.
Мынау менің оң қолым
Мынау менің сол қолым,
Барлық істі атқарған.
“Ой ашар”. Өткен сабаққа шолу
ІІ. Шеңберде «Кім көп біледі» әдісі арқылы.
1.Сөз таптарын ата. 2.Етістік дегеніміз не?
3.Сан есім дегеніміз не?Сұрақтарын ата?
4. Сын есім дегеніміз не?
5.Табиғаттың таңғажайып құбылыстарын ата?
Табиғаттың таңғажайып құбылыстарын ағылшын тілі,орыс тілінде айту.
Дескрипторы:
-Cұрақтарға жауап береді.
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Ортасы
26
мин

Аяқталуы
7 мин

- Табиғаттың таңғажайып құбылыстарын атайды.
ҚБ: Отшашу арқылы бір-бірін бағалау.
Оқу мақсатын таныстыру
Күтілетін нәтижені анықтау
Топ ережесін таныстыру
Мағынаны тану.Ой ашар.
Оқушыларға https://www.i-mektep.kz алынған зат есімнің тәуелденуін көрсету.
Оқулықтағы тапсырмаларды топта, жұпта, жеке орындау.
Дескриптор:
-Тыңдалған материал бойынша өз пікірін білдіру, мәтіндерге салыстырмалы талдау
жасау, оқыған, тыңдаған және аудиовизуалды материалдар бойынша жазба
жұмыстары жүргізу арқылы оқушылардың тыңдалым, айтылым, оқылым, жазылым
дағдылары жетілдіріледі;.
-Мәтінді оқиды,тәуелдік жалғаулы зат есімдерді табады;
-Мәтіндегі қарамен жазылған сөздерді үш жақта тәуелдеп жазады;
-Тәуелдік жалғау жалғағанда қай сөздің соңғы дыбысы өзгеретінін табады;
Жыл мезгілдері туралы пікірлерін білу.Қазір жылдың қай мезгілі.Қыс туралы кімнің
өлеңдерін білесіңдер?
ҚБ: бас бармақ арқылы бір-бірін бағалау.
«Жасырынған сөзді тап» әдісі. 18-жаттығу.
Дескриптор:
-Әріптер қатарында жасырынған сөйлемді оқиды;
-Тапқан сөйлемді жазып,тәуелдік жалғаулы сөздің астын сызады;
«Балық аулау» әдісі.Жұптық тапсырма.Балықтың сұрақтарына жауап беріп,
ұпай ал.
Дәптермен жұмыс:
Қаңтардың он алтысы.
Сынып жұмысы.
19-жаттығу.Мақалдың қатесін тауып жаз.
Дескриптор:
-Мақалдың қатесін табады;
-Мақалды топта талқылайды;
ҚБ: күлекештер арқылы бір-бірін бағалау.
«Тапқыштар»әдісі арқылы 20-жаттығуды орындау. Ребусты шешіп жұмбақтың
жауабын табу. Жұмбақта тәуелденіп тұрған зат есімдерді тауып,қай жақта тұрғанын
айт.
Дескриптор:
- Ребусты шешіп жұмбақтың жауабын таба алады;
-Жұмбақта тәуелденіп тұрған зат есімдерді тауып,қай жақта тұрғанын айта алады.
-Шабақ сөзімен ребус құрастыра алады;
Сергіту сәті.Қызыл өрік.
Шығармашылық тапсырмалар.
Тапсырмаларды топта, жұпта, жеке орындау.
Үй тапсырмасы 21- жаттығу.Оқушылардың күнделігіне жаздыру.
Бағалау.Асықтарды санау(қоржынға салу).Үздік топты анықтау (жеке
оқушыны,топты)
Рефлексия (жеке,жұпта,топта, ұжымда). «Конверт» кері байланыс.

Қосымша ақпарат
Саралау - Сіз қосымша көмек көрсетуді
қалай жоспарлайсыз? Қабілеті жоғары
оқушыларға қандай міндет қоюды
жоспарлайсыз?
Бағалау - Оқушылардың үйренгенін,
материалды меңгергенін тексеруді қалай
жоспарлайыз?

Топтық тапсырмаларды саралау бойынша беру.
Қабілеті жоғары оқушыларға өз бетінше жұмыс істеуге
мүмкіндік жасау.
Қолдауды қажет ететін оқушыларға көмек көрсету.
Қалыптастырушы бағалаулар дескрипторлар негізінде және
«Бас бармақ» әдісі арқылы жүзеге асырылады. Ұжымдық,
өзіндік жұмыстар барысында сөз таптарын, зат есімді
ажырата алуын бағалау.

Сабақ бойынша рефлексия
Сабақтың оқу мақсаты шынайы ма? Бүгін оқушылар не білді? Сыныптағы ахуал қандай болды?
Мен орындаған саралау шаралары тиімді болды ма? Мен бүкіл уақыт ішінде үлгердім бе?
Мен өз жоспарыма қандай түзетулер енгіздім және неліктен?
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Қорытынды бағамдау
Қандай екі нәрсе табысты болды (оқытуды да, оқуды да ескеріңіз)?
1.
2.
Қандай екі нәрсе сабақты жақсарта алады (оқытуды да, оқуды да ескеріңіз)?
1.
2.
Сабақ барысында сынып немесе жекелеген оқушылардың жетістіктері/қиындықтары туралы не білдім?
Менің келесі сабағымды жетілдіруге не көмектеседі, неге көңіл бөлу керек?
1.
Түркістан облысы, Отырар ауданы, Арыс ауылы Т.Ибрагимов атындағы жалпы
орта мектебінің бастауыш сынып мұғалімі Төлегенова Перизат Кәдірбекқызы
Ұзақ мерзімді жоспар бөлімі: 5-бөлім:
Мектеп: Т.Ибрагимов
«Өнер» Өнер туралы не білемін?
Мұғалімнің аты-жөні: Төлегенова П
Күні: 14. 01. 2020ж.
Сынып: 3 А
Қатысқандар: 17 Қатыспағандар саны:
Сабақ тақырыбы
68-сабақ Зат есім
12-14 жаттығу
Осы сабақта қол 3.1.1.1 тыңдаған материал бойынша тірек сөздерді белгілеу, ашық және жабық
жеткізілетін оқу сұрақтарға жауап беру;
мақсаттары
3.4.2.3 сөйлемнен сөз таптарын (зат есім, сын есім, сан есім, етістік) табу.
Сабақ
мақсаттары

Бағалау
критерийлері

Тілдік мақсат

Барлық оқушылар жасай алады:
•Мәтін мазмұны бойынша пікір білдіруге, өз ойын дәлелдеуге және толық, жүйелі,
түсінікті етіп айтуға, ойын жазбаша жеткізуге дағдыланады.
Оқушылардың көбі жасай алады:
• Диалогке қатысады; мұғалімнің көмегімен мәтіндегі негізгі ойды анықтай алады.
Оқушылардың кейбірі жасай алады:
• Берілген тақырып бойынша өз көзқарасын білдіріп, ой қорыту жасай алады.
Тыңдалған мәтін бойынша қойылған сұрақтарға жауап беріп, мәтінде жалпы не
туралы айтылғанын түсінеді.
• Диалогке қатысады; мұғалімнің көмегімен негізгі ойды анықтай алады.
•Мәтін мазмұны бойынша пікір білдіруге, өз ойын дәлелдеуге және толық, жүйелі,
түсінікті етіп айтуға, ойын жазбаша жеткізуге дағдыланады.
Пәндік терминология мен тірек сөздер:
Сөз таптары,зат есім т.б.
Сабақта диалог /жазу үшін пайдаланылатын тіл:
Талқылау үшін сұрақтар:
-Сөз таптары дегеніміз не?
-Зат есім нені білдіреді?
Мәңгілік ел:Өз ұлтын, халқын құрметтеу және мақтаныш сезімін қалыптастыру
Сұлулықты сезіне білуге баулу, жауапкершілікке тәрбиелеу
Дүниетану-жыл мезгілдері;Әдебиеттік оқу-мәтін;Ағылшын тілі,орыс тілі-сөздік.

Құндылықтарды
дарыту
Пәнаралық
байланыстар
Алдыңғы
2-сыныпта өткен «Сөз таптары», алдыңғы бөлімде қарастырылған .
меңгерілген білім
Сабақ барысы
Сабақтың
Сабақта жоспарланған іс-әрекет
жоспарланған
кезеңдері
Сабақтың басы
Ұйымдастыру кезеңі.
7 минут
Сәлемдесу(үш тілде).Психологиялық ахуал қалыптастыру.
Топқа бөлу,топ ережесімен таныстыру.
Бағалау: «Бағдаршам,басбармақ, от шашу,күлекештер» арқылы бағалау.
Өткен сабақты пысықтау: «Сөздер банкасы» әдісі арқылы.
Жаңа сабақ. «Серпілген сауал» әдісі арқылы жаңа сабақты ашу.
-Зат есім дегеніміз не?
-Зат есім қандай сұрақтарға жауап береді?
-Зат есімнің қандай түрлері бар?
-Зат есімнің жекеше,көпше түрін ата.
-Зат есімнің жалпы,жалқы есімдерін ата.
Оқулықпен жұмыс.Тыңдалым. Ересек оқушы.
Жеке жұмыс.
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Бейнебаян көрсету: Ә.Қастеев туралы.
Дескриптор:
Тыңдалған мәтін бойынша қойылған сұрақтарға жауап беріп, мәтінде жалпы не туралы
айтылғанын түсінеді.
Диалогке қатысады; мұғалімнің көмегімен негізгі ойды анықтай алады.
Сабақтың ортасы Өз ой қорытындысын оқулықтағы жаңа ақпаратпен салыстыра алады. Кез келген
жағдайда өз көзқарасын білдіріп, ой қорыту жасай алады.
28 мин
ҚБ: Бас бармақ арқылы бір-бірін бағалау.
Топпен жұмыс.Қабырғаға ілінген суреттерден сөз таптарын табу.
Дескриптор:
- Cөз таптарын таба алады.
-Сөз таптарын ажырата алады.
ҚБ: Күлекештер арқылы бір-бірін бағала
Сергіту сәті:» «Эстафета» ойыны.
Дәптермен жұмыс
Дескриптор:
-Жұмыс дәптеріндегі жазылым тапсырмаларын орындай алады.
-Зат есімнің көптік жалғауларының тиістісін қойып жаза алады.
-Көпше түрдегі зат есімдердің астын сыза алады.
ҚБ: Отшашу арқылы бір-бірін бағалау
Конверттің ішіндегі суреттердің қиындысынан суреттерді құрастырады.Үш тілде
аударып айтады.
Белсенді оқу тапсырмалары(топта, ұжымда)
ҚБ: Бағдаршам арқылы бір-бірін бағалау.
Сабақтың соңы
Рефлексия (жеке,жұпта,топта, ұжымда)
5 мин
Оқушылармен пікірлесе отырып,топтарды бағалау,оқушылардың өзге топтарға айтылар
кері байланысын тыңдау.Мұғалімнің кері байланысы.
Бағалау.
Үй тапсырмасы: 14-жаттығу Оқушылардың күнделігіне жаздыру.
Саралау – оқушыларға көбірек қолдау
Бағалау – оқушылардың материалды меңгеру деңгейін
көрсетуді қалай жоспарлайсыз? Қабілеті
тексеру жоспарыңыз?
жоғары оқушыларға қандай тапсырмалар
қоюды жоспарлап отырсыз?
Топтық тапсырмаларды саралау бойынша
Қалыптастырушы бағалаулар дескрипторлар негізінде және
беру.
«Бас бармақ», «Бағдаршам», «Отшашу» әдісі арқылы жүзеге
Қабілеті жоғары оқушыларға өз бетінше
асырылады. Ұжымдық, өзіндік,топтық,жұптық жұмыстар
жұмыс істеуге мүмкіндік жасау.
барысында сөз таптарын,зат есімді ажырата алуын бағалау.
Қолдауды қажет ететін оқушыларға көмек
көрсету.
Сабақ бойынша рефлексия
Бүгінгі сабақ өз мақсатына жетті.
Сабақ мақсаттары дұрыс қойылған ба?
Оқушылар сөйлемнен сөз таптарын (зат есім, сын есім, сан
Оқушылар оқу мақсаттарына қол жеткізді ме? есім, етістік) таба алды.
Оқу мақсаттарына қол жеткізілмесе себебі
Тыңдаған материал бойынша тірек сөздерді белгілеу, ашық
неде?
және жабық сұрақтарға жауап бере алды.
Ынтымақтастыққа қол жеткізілді ме?
Бұл сабақта топтық жұмыс жақсы өтті,себебі оқушылар
Саралау бойынша жұмыстар дұрыс жүргізілді бірлесе жұмыс атқарғанда,топ мүшелері белсенділік
ме?
танытты.
Уақыт кезеңдері дұрыс сақталды ма?
Сабақта уақытты тиімді пайдаланылды.
Жоспардан ауытқулар орын алды ма?
Келесі сабақтарымда топтық бағалауды қолға алуды
Неліктен?
ұйғардым,себебі оқушылардың белсенділігін
молайтатынына сенімдімін.
Қорытындылау
Қандай екі нәрсе табысты болды (оқытуды да, оқуды да ескеріңіз)?
1: «Галереяға саяха» әдісі арқылы орындалған топтық жұмыс сын тұрғысынан ойлау стратегиясы бойынша
қабырғаға ілінген суреттерден сөз таптарды таба білуде оқушылардың ойлау қабілетін дамытуға,сөздік
қорын байытуға тиімді болды.
2: «Эстафета» ойыны барысында зат есімнің сұрақтарына жауап беруде оқушылар белсенділік танытты.
Қандай екі нәрсе сабақты жақсарта алды (оқытуды да, оқуды да ескеріңіз)?
1:Ресурстарды тиімді қолдану және оқушыларға жеткілікті дәрежеде үлестіру жақсартуға ықпал етеді.
2:Бағалау арқылы оқушылардың материалды меңгеру дағдысын қалыптастыруым және кері байланыс
алуым.
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Сабақ барысында сынып немесе жекелеген оқушылар туралы келесі сабағымды жетілдіруге не
көмектесетін білдім?
Сыныптың шығармашылығын байқай отыра әлі де қосымша тапсырма беруге болады.
Түркістан облысы, Отырар ауданы. Темірбек Ибрагимов атындағы жалпы орта мектебі
Бастауыш сынып мұғалімі: Жанай Марияш Жүнісбекқызы
Сабақ: 5-бөлім Саяхат.
Табиғатқа саяхат. Өө дыбысы мен әрпі

Мектеп: Т.Ибрагимов атындағы Ж.О.М.

Күні: 15 .01.2020 жылы.
Мұғалімнің аты-жөні: Жанай Марияш Жүнісбекқызы
Сынып: 1 «А»сынып
Қатысқандар: 20
Қатыспағандар: 0
Оқу
1.2.5.1 мәтін иллютрациясы бойынша мұғалім көмегімен сұрақтар қоя білу немесе оқығаны
мақсаты:
бойынша қойылған сұрақтарға жауап беру.
1.2.1.2.Оқудың түрлерін(буындап,жиі кездесетін сөздерді тұтас оқу,түсініп оқу) қолдану.
1.2.4.1 мұғалімнің көмегімен айтылуы бірдей,мағыналары әр түрлі сөздердің мағыналарын
ажырату.
Барлық оқушылар орындай алады:
Сабақ
Оқудың түрлерін меңгереді,сөздерге дыбыстық,буындық талдау жасай алады.
мақсаты:
Оқушылардың көпшілігі орындай алады:
Алған білімді өмірде қолдана алады,тақырыпты тыңдап,сұрақтар арқылы талқылайды.
Кейбір оқушылар орындай алады:
Мағыналары әр түрлі сөздердің мағынасын ажыратады.
Тілдік
құзыреттілік:

Тілдік дағдылар:
Тыңдалым-тыңдалған мәтіннің негізгі мазмұнын түсіну.
Айтылым- өз пікірін айту. Терминология: Көңілді серуен.
Сөз тіркестері: Көрші - көрші.
Талқылауға арналған сұрақтар:
1. Дыбыстар нешеге бөлінеді? 6.Дыбысты не істейміз?(естиміз,айтамыз)
2.Әріптерден не құралады?(сөз) 7.Әріпті не істейміз? (көреміз, жазамыз)
3.Сөзден не құралады? (сөйлем) 8. Сөйлемдерден не құралады? (мәтін)
4. Ө дыбысы қандай дыбыс?
9. Ө дыбысынан келетін сөздерді ата?
5.Сөйлем қандай әріппен жазылады? (бас әріппен)

Бағалау
критерийлері





Құндылықтар
-ды дарыту
Пәнаралық
байланыс:
Бастапқы
білім:
Жоспарланған
уақыт есебі
Басы
5 минут

Әріпті таниды, оны дыбыспен сәйкестендереді.
Буындап, тұтас сөздемен оқиды, дыбыстық, буындық талдау жасайды.
Иллюсрация бойынша сұрақтарға жауап береді
№6 Мәңгілік ел - тарихтың, мәдеиет пен тілдің біртұтастығы.
Оқуға, білімге деген қызығушылығын арттырып, еңбекке баулу.
Жеке және топта жұмыс жасай алу, ынтымақтастық.
Дүниетану, жаратылыстану.
Табиғатқа саяхат. Өө дыбысы мен әрпі
Сабақтың барысы
Жоспарланған жаттығу түрлері
І. Ұйымдастыру кезеңі.
Психологиялық ахуал қалыптастыру.
Армысың көк аспан!
Армысың қызыл күн!
Армысың Жер- Ана!
Армысың достарым!
Сәлеметсіз бе! Здравствуйте! Good morning!
– Балалар, бір-біріміздің қолымыздан ұстап, алақан арқылы жүректің
жылуын сезініп үйренген қандай тамаша, қандай қуаныш!
ІІ.Топқа бөлу:«Кір жайғыш» әдісі арқылы 3топқа бөлемін.
1-топ: Күн. 2-топ: Ай.
3-топ: Жұлдыз.
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Ресурстар

АКТ, ноутбук.

Суреттер

Ортасы
10 минут

10 минут

2 минут
5 минут
3-минут

ІІІ. Тірек білімді белсендіру. Ұ.Ж.
-Қазақ тілінде неше әріп, неше дыбыс бар?
-Дыбыстар нешеге бөлінеді? - Сөзден не құралады?
- Сөйлемдерден не құралады? -Ө дыбысы қандай дыбыс?
«Қадам бас» ойыны. «Еркін айту» әдісі. Ж.Ж.
Мақсаты: алдыңғы білімді жаңа біліммен ұштастыру.
Әр топ берілген материалдар арқылы «Ө» дыбысынан келетін
сөздерді оқиды, дыбыстық талдау жасайды.
Өтілген материалды қорытындылайды.
ІV.Табиғатқа саяхат. Өө дыбысы мен әрпі
Ұ.Ж. 1- тапсырма. (Оқылым. Айтылым.)
Белсенді оқу «Сана аллеясы» әдісі.
Мақсаты:Бірлесіп жұмыс жасау арқылы белсенділік арттыру, диалог
құруға үйрету,оқылым дағдысындамыту.
«Көңілді серуен» мәтінін оқытамын.
а) Жаңа тақырыпты оқушылар өз бетінше оқиды.
ә) Жұпта, топта талдайды.
б) Ұжымда қаншалықты меңгергенін талдайды.
Сұрақтар:
- Оқыған мәтінің өлең бе, әлде әңгіме ме?
- Көркем мен Серік қайда шықты?
- Олар не істеді?- Серуен қалай өтті?
Дискриптор:

Берілген мәтінді оқиды, талдайды.

Мәтін бойынша қойылған сұрақтарға жауап береді.
ҚБ: Бас бармақ арқылы бір-бірін бағалау.
2- тапсырма. Топтық жұмыс.(Оқылым. Жазылым.)
1-топ. Жаңылтпашты оқы, жаңылмай жатқа айтып көр.
Үйіне көрші,
Келді ме екен, көрші.

Қарамен берілген сөздер қандай сөздер?
Олардың екі түрлі мағынаны білдіретінін дәлелдеп көріңдер.
2-топ. Суретке қарап, атауын жаз.
3-топ. Жоғалған әріптерді тауып көр.
Ор ...ан, көбе...ек, Өр...ен, өне...лі, көгер...ін, Өс...ен.
Дискриптор:

Жаңылтпашты оқиды, жатқа айтады.Суретке қарап, атауын
жазады.Жоқ әріптерді жазады, оқиды.
ҚБ: Күлегештер арқылы бір-бірін бағалау.
V.Сергіту сәті: «Көңілді күн» әуені.
Бейнежазбадағы әуен ырғағымен билеу.
«Бірлесіп жазу» әдісі
Дәптермен жұмыс. (Жазылым. Ж.Ж.)
Мақсаты: Оқушының әріпті әдемі және каллиграфияға сай жазуына
ықпал ету.

Ө ө әрпін ауада, тақтада жазу.

Үлгі дәптерге әріптерді жазу.
Дискриптор:

Әріп элементтерін дұрыс салады.

Жазу жолын сақтайды.

Сауатты, көркем жазады.
ҚБ: Отшашу арқылы бір-бірін бағалау.
3- тапсырма. Ұ.Ж.
VІ. «Жасырын бейне» әдісі. Ойлан, тап.
Мақсаты: Суреттер арқылы тілі, ой- өрісі кеңейіп, сыни тұрғыдан
дамиды.
Берілген суреттер бойынша жыл мезгіліне қажетті заттарды атайды.
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Таратпа
материалдар

Таратпа
материалдар,
суреттер,
маркерлер.

Аудио үнтаспа.
Жұмыс
дәптері, әріп
үлгілері,аудио
үнтаспа.

Соңы
5 минут

Рефлексия.
Кері байланыста оқушылар өз жұмысын бағалап, ұсынысын береді.
Үйге тапсырма: «Көңілді серуен» мәтінін оқу. (86-бет)

Қосымша мәліметтер
Саралау (Дифференциация) – оқушыларға
мейлінше қолдау көрсетуді қалай
жоспарлайсыз? Қабілетті оқушыға
тапсырманы қалайша күрделендіресіз?
Жеке жұмыс: Белсенді оқытуда
оқушылармен жеке жұмыс жасай отырып
жоғарығы нәтижеге бағдарлап
оқушылардың қабілеттеріне сәйкес
тапсырмалар таңдадым. Тапсырманы саралай
отырып оқушының қажеттілігін
қанағаттандыруды ескеріп дереккөздер
арқылы оқушылардың нәтижелерін күттім.
Өз тарапымнан қолдау көрсеттім. Тапсырманы
қабілетіне қарай бердім.
Тапсырма: «Кір жайғыш» әдісімен
суреттерді таңдай отырып үш топқа бөлінді.
«Еркін айту» әдісі арқылы
«Қадам бас» ойыны арқылы әріптерге
байланысты дыбыстардың дауысты,
дауыссызға ажыратып, сөзді оқып, буынға
бөліп, сұрақтарға жауап береді.
«Сана аллеясы» әдісі арқылы орындалған
жұмыста оқушылар жеке, жұпта, топта жұмыс
жасап, оқудың түрлерін меңгереді.
Топтық жұмыста:
1-топ:Жаңылтпашты оқиды, жатқа айтады.
2-топ:Суретке қарап, атауын жазады.
3-топ:Жоқ әріптерді жазады, оқиды.
«Жасырын бейне» әдісімен суреттер
бойынша жыл мезгіліне қажетті заттарды
атайды.
Сабақ бойынша рефлекция
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?

Бағалау – оқушы білімін тексеруді
қалай жоспарлайсыз?
Оқушылардың жеке, жұптық, топтық
жұмыстардағы жауаптарын
тыңдаймын.
«Бас бармақ» арқылы бір-бірін
бағалау.
«Күлегештер» арқылы бір-бірін
бағалау.
«Отшашу» арқылы бір-бірін
бағалау.

Стикер.
Күнделік.

Денсаулық және
қауіпсіздік
техникасының
сақталуы.
Денсаулық сақтау
технологиялары.
Сергіту сәттері
мен белсенді ісәрекет түрлері .
Осы сабақта
қолданатын
қауіпсіздік
техникасы
ережелерінің
тармақтары.
Жұмыс
барысында өз
партамызды таза
ұстау.

Иә, бүгінгі сабақ өз мақсатына жетті.
Оқушылар ө әрпін танып, ажыратады, оны дыбыспен
сәйкестендіреді. Оқудың түрлерін( буындап оқу, жиі
кездесеті сөздерді тұтас оқу, түсініп оқу) қолданады.
Мұғалімнің көмегімен айтылуы бірдей, мағыналары әр
түрлі сөздердің мағыналарын ажыратады.
Сабақта топтық жұмыс жақсы өтті, оқушылар
белсенділікпен тапсырманы орындауға, өзгелерді
тыңдауға үйренді.
Саралау тапсырмаларын да орынды пайдаланды.
Сабақта уақыт кезеңдерін ұтымды пайдаланылды.
Келесі сабақтарда АКТ-ны көп пайдалануды ұйғардым,
оқушының ойлау қабілетін, сөздік қорын молайтатынына
сенімдімін.

Жалпы баға
Сабақтың жақсы өткен екі аспектісі (оқыту туралы да, оқу туралы да ойланыңыз)?
1: «Қадам бас» ойынымен «Еркін айту» әдісі арқылы орындалған жеке жұмыста алдыңғы білімді жаңа
біліммен ұштастыра отырып, берілген материалдар арқылы «Ө» дыбысынан келетін сөздерді оқып,
дыбыстық талдау жасағаны тиімді болды.
2: «Жасырын бейне» әдісі.
Сұрақ қою арқылы тілі, ой- өрісі кеңейіп, сыни тұрғыдан дамиды.
Сабақты жақсартуға не ықпал ете алады (оқыту туралы да, оқу туралы да ойланыңыз)?
1.Ресурстарды тиімді қолдану және оқушыларға жеткілікті дәреде улестіру жақсартуға ықпал жасады.
2. Тапсырмалар шынайы өмірмен байланысты болуы оқушының есінде қалуына септігін тигізді.
Сабақ барысында сынып туралы немесе жекелеген оқушылардың жетістік/ қиындықтары туралы
нені білдім, келесі сабақтарда неге көңіл бөлу қажет?
1.Сыныптың ұйымшылдығы көрінді.
2. Жекелеген жұмыстарда дәптермен жұмыс жүргізуге көңіл бөлу.

212

МАЗМҰНЫ
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.
40.
41.
42.
43.
44.
45.
46.
47.
48.
49.

Молдабаева Нурила Ниязбековна
Илесбекова Сандуғаш Тағабайқызы
Сисенова Гулим Салимовна
Абаханова Ақбота Тлеубайқызы
Халилова Раийсам Адылжанқызы
Бодаубай Кулия
Касымова Галия Имангалиевна
Кәрібаева Раиса Өтегенқызы
Тұрсынбаева Индира Құмарбекқызы
Таңбаева Шарбану Бейсенбайқызы
Жумабаева Батима Даускожаевна
Сағатбек Қанипа
Масаева Жанар
Донбаева Шекер Тұрдықұлқызы
Шкибаева Майра Кабеновна
Худайбергенова Гулзада Назаркуловна
Кадыркулова Набира Торехановна
Онгарбай Жулдыз
Әбдірайым Балнұр Мәмбетқұлқызы
Бердібеков Бауыржан.Бекмұратұлы.
Бегалина Райхан Токсанбаевна
Бижанова Гулназ Шаукаровна
Байжанова Жанар Амангельдиевна
Дуйсебаева Мейрамкул Омаровна
Есмағамбетова Зайтуна Туралиевна
Искакова Айсулу Аблахатовна
Смаилова Жанар Шабазқызы
Казиева Фарида Камалиденовна
Гумарова Айымжан Суйугелиевна
Итжанова Асемгуль Каматаевна
Сарсенгалиева Айжан Талаповна
Ахметқалиева Жанна Тасқалиевна
Молдабаева Динара Ниязбековна
Серикова Балжан Дарибековна
Джумабекова Назгуль Мухаметжановна
Нығыметжанова Гүлжан Қымбатқызы
Наурузбаева Нұргуль Салижановна
Шинасилова Дамира Жуматаевна
Шинасилова Жанар Жуматаевна
Әбдімомынова Кенжегүл Сақтапбергенқызы
Муктарова Анаргул Бактыбаевна
Жанпейісова Шынар Мартенқызы
Газизова Халипа Калкузовна
Нсанбаева Гулайм Джаксылыковна
Азимбаева Алтынай Мухтаровна
Абиддулаева Инабат Абиддулақызы
Сембиева Айгүл Шынарбекқызы
Абишева Шынар Сералиевна
Калиева Акмарал Калияхметовна
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Оспанова Бахыт Жумановна
Дюсекова Маржан Жумахановна
Оспанова Нұргүл
Елшібаева Маржан Нурболатқызы
Абаева Кулшат Мырзабековна
Джайбергенова Шолпан
Кокбаева Шарбат Бапановна
Мустафаева Анар Жанабаевна
Бибаева Назигуль Турсынжановна
Иманалиева Альфия Алтаевна
Тулегенова Айжан Хакимовна
Жакипбекова Асемгул Бакиевна
Саматова Сауле Саматаевна
Каюпова Ақмарал Ерсаевна
Бисаринова Ақсұлу Мухангалиевна
Батырбекова Данагуль Кунтугановна
Корганбаева Каламкас Кенесовна
Мешітбаева Айгүл Мәлікқызы
Әбілқасым Алтынкүл
Алиякбарова Ұлболсын Шермановна
Солтангулова Сайра Кумаровна
Еділова Ғайша Кушербаевна
Темиргалиева Қарлығаш Имангалиевна
Жүсіпова Шара Келдіғұлқызы
Есенова Балагуль Абилкаировна
Сагиндикова Ляззат Беркимбаевна
Артаева Сағаткүл Бейсенбаевна
Рай Бибараба Аңламасқызы
Сейітбек Гүлвира Сүйерқұлқызы
Нук Еркегул
Ибайдуллаева Ильмира Қожакелдіқызы
Абдуллаева Улмекен Абиловна
Әлімбекова Гүлжан Серікқалиқызы
Сартаева Зульфия Репиновна
Жантаушева Нурсауле Мухитовна
Кенжебекова Нургул Мухитовна
Кельдинова Гульнара Турсынбаевна
Балгимбекова Гулнур Богембаевна
Кушекбаева Жаныл Амангоскызы
Сарсекеева Карлыгаш Акремхановна
Ахметова Назигуль Сламбековна
Әуелбекова Назерке Дүйсенбекқызы
Жанкушева Райхан Серикбаевна
Амандыков Азамат Кубигенұлы
Дауылбаев Төлеби Пірімбайұлы
Райымбекова Бакжан Аманбаевна
Төлегенова Перизат Кәдірбекқызы
Жанай Марияш Жүнісбекқызы

