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«ЖАҢАРТЫЛҒАН БІЛІМГЕ – ЖАҢАШЫЛ ҰСТАЗ»
Республикалық ғылыми практикалық форум

Ұйымдастырушы: «BILIMNUR» баспа редакциясы
Ақпараттық қолдау: «Матрица» қоғамдық, ақпараттық порталы, Республикалық 45minut.kz
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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Шығыс Қазақстан облысы, Аягөз қаласы «Қалалық көпсалалы қазақ
мектеп-гимназиясы» КММ Бастауыш сынып мұғалімі,
тренер Тастанбекова Марал Токтарбековна
ПӘН
Мектеп
Күні
Мұғалім

МАТЕМАТИКА
«Қалалық көпсалалы қазақ мектеп-гимназиясы» КММ
28. 02. 2019 жыл
Тастанбекова Марал Токтарбековна

Сынып: 2 «Б»
Сабақ тақырыбы

Қатысқандар: 25
1 санымен амалдар орындау
Мақал – халық даналығы

Бөлім
Бөлімшесі
Ортақ тақырып

2.2. Алгебра элементтері
2.1. Cандық және әріптік өрнектер
Салт- дәстүр және ауыз әдебиеті

Осы сабақта қол
жеткізілетін оқу
мақсаты:
Сабақ мақсаты:

2.2.1.4. Cанды 1-ге көбейту және бөлу жагдайларын әріптік теңдік түрінде : а х 1 =
a; a : 1= a көрсету.

Бағалау
критерийлері:

Барлық оқушылар :
•әріптік теңдік түрінде а х 1 = a; a : 1= a көрсетеді;
•амалдардың орындалу рентін айтады;
•көбейтуді бірдей қосылғыштардың қосындысымен алмастыра алады;
Көптеген оқушылар:
есептерге сызба таңдап оларды екі амалмен шығатындай етіп толықтырады және
шығарады;
алдында өтілген көбейту кестелерін және олардың заңдылықтарын біледі.
Kөбейтуді бөлумен тексереді.
Кейбір оқушылар:
баған түрінде есептеп, тексереді;
өрнек құрастырып, мәнін табады;
Тірек сөздер : жүйек, есе кем, кем, есе артық, ересек.
«Ағаш тамырымен, адам досымен мықты» мақалының мазмұнын ашу
Ортақ тақырыпты ашу сұрақтары :
•Санды 1-ге көбейту және бөлу жағдайларын түсіндір
•Салт- дәстүр дегеніміз не?
•Ауыз әдебиетінің түрлерін ата.
•Мақалдың мазмұнын қалай түсінесіңдер?
Талқылауға арналған сұрақтар:
•Көбейткіш пен көбейтіндінің мәнін салыстыр?
•Кез келген санды 1-ге және 1-ді кез келген санға көбейткенде қандай сан шығады?
•Бұлар неше амалмен шығарылатын есептер?
Мақалдың мағынасын түсіну арқылы оқушылардың бойына ұлттық құндылықты сіңіру.
«Мәңгілік Ел» ұлттық идеясының екінші құндылығы ұлттық бірлік, бейбітшілік пен
келісім дәстүрін сақтап, ұлғайтып ұрпақтан ұрпаққа берілетінін ұғындыру. (Бұл идея
сабақтың өн бойында іске асады)
Ұлттық дүниетаным, дүниетану, әдебиеттік оқу, дене шынықтыру,музыка.

Тілдік мақсаттар:

Құндылықтарды
дарыту
Пәнаралық
байланыстар

Қатыспағандар:

Санды 1-ге көбейту мен бөлу жағдайларын әріптік теңдік түрінде көрсету және
салт- дәстүр және ауыз әдебиетінің бір түрі мақалдың мағынасын ашу.

АКТ қолдану
дағдылары

Интербелсенді тақта,парақшалар, кестелер, дискі,сурет, бағалау мен сергіту түрлері,
смайликтер, т.б.

Бастапқы білім

Теңдік пен теңсіздік, санды және әріпті өрнектер
Сабақтың барысы

Сабақтың
жоспарланған
кезеңдері

Ресурстар
Сабақтағы жоспарланған
іс- әрекеттер
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Сабақтың
басы
3 минут

Сабақтың
ортасы
35 минут

Психологиялық дайындық
1-барлық
2- істе
3-саған
4-сәттілік
5-тілеймін
6-алақандарын қосады . РАХМЕТ!
«Ой түрткі» жаттығулары
-Балалар ой түрткі сұрақтарына жауап беру үшін «ішкі шеңбер»,
«сыртқы шеңбер» әдісін қолданамыз. Оқушылар бір, екіге
саналамыз. Біріншілер бір ады алдыға шығыңдар, ішкі шеңберді
құрамыз, екіншілер сыртқы шеңберге тұрыңдар. Сыртқы шеңбер
ішкі шеңберге қояды.
Талқылауға арналған тапсырмалар:
1.тапсырманы
сыртқы шеңбер ішкі шеңберге қояды
Көбейткіштердің орындарын ауыстырғаннан
________мәні өзгермейді
2- тапсырманы
ішкі шеңбер сыртқы шеңберге қояды
Белгісіз көбейткішті табу үшін, көбейтіндінің мәнін
_________бөлу керек
3 - тапсырманы
сыртқы шеңбер ішкі шеңберге қояды
Белгісіз бөлінгішті табу үшін,
бөліндінің мәнін _________________көбейту керек.
4 - тапсырманы
ішкі шеңбер сыртқы шеңберге қояды
Белгісіз бөлгішті табу үшін, бөлінгішті_________________бөлу
керек.
Жақсы, осы тапсырманы орындауда Сіздер қай оқушымен жақсы
жұптық жұмыс орындай алдыңыздар және өзіңізге кіммен жұмыс
істеуде кедергі болды?
Осы кезеңде қай оқушымен жұптық жұмыс тиімді болды сол
оқушыға смайлик жапсырайық.
Топқа бөлу
Балалар бүгінгі сабағымыздың тақырыбы 1 санымен амалдар
орындау. Мақал – халық даналығы
Сабақтың тақырыбы осылай болса мақсатымыз қандай болмақ?
Мақсатқа сәйкес жетістік критерийін құрайық
сабаққа белсенді қатысамын;
шапшаң есептеймін;
уақытты тиімді пайдаланамын;
достарыма көмектесемін;
Сабақта болу керек ең басты құндылық қандай? (бірлесе әрекет ету)
Салт-дәстүр дегеніміз не?
Ауыз әдебиетінің түрлерін атайық.
Сабақтың барысында Сіздер сандарға байланысты мақалмәтелдермен танысасыздар.
Оқулықтағы 1-тапсырмамен танысайық.
Тапсырманы қалай орындаймыз?
Планшетпен жеке жұмыс жасайсыздар.
Дескриптор:
- өрнектің мәнін өсу ретімен орналастырады;
- суретте кімдер туралы екенін айтады;
- мақалдың мағынасын түсіндіреді.
- Жылдам, әрі қатесіз санау үшін не қажет болды?
- Барлықтарыңыз бұл тапсырманы дұрыс орындадыңыздар ма?
- Суретте қандай достар бейнеленген?
- Ал сыныптағы достық туралы не айтасыздар?
- Қандай мақал шықты, мағынасын қалай түсіндіресіз?
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Балалар қарамақарсы тұрады,қол
алысады.
Оқушылар қатарға
тұрады, 1,2-ге
саналады,
ішкі және сыртқы
шеңберге тұрады
Ережелерді
толықтырып
айтады

Бағалау,смайлик
Тақтаға жазу
Оқулықтың 89сабағын, 56-бетін
ашады.
Мақсат құрады.
Критерий айтады.
Сұрақтарға жауап
береді.

Бір оқушы оқиды.
Бағалау,смайлик
«ауладағы достар»
Көрнекілік ілу
Әбілмансұр топқа
бөледі.

Сабағымыздың сөздік кілті :
мақал-пословица-proverd
мәтел-поговорка-saying
Топқа бөліну
Топпен зерттеу жұмысы «Проблемалық жағдаят»
( әр топ өз ішінде зерттеп талқылайды)
Дескриптор:
-көбейтуді қосылғыштардың қосындысымен алмастырады;
-көбейткіш пен көбейтіндінің мәнін салыстырады, қорытынды
жасайды.
Кез келген санды 1- ге және 1-ді кез-келген санға көбейткенде
сол санның өзі шығады
1∙а=а
а:1=а
Кері байланыс
Сергіту сәті
Дәптермен жұмыс
(52 беттегі 1-тапсырма.Жаңа тақырыпқа байл.)
1 санымен көбейтуге және бөлуге өзара байланысты мысалдар
құрастырады.
1 х 2= 2
1х5=5
1х9=9
2 х 1= 2
5х1=5
9х1=9
2: 1 = 2
5: 1=5
9:1=9
2:2=1
5: 5=1
9: 9=1
Дескриптор:

Карточканы тарату

-жаңа тақырыпты түсінеді;
-түсінгендерін жұмыс дәптерінде орындайды;
-қорытынды жасайды.

Бағалау, смайлик

Оқулық, 2-тапсырма, 57- бет
Есепті оқытамын, ауызша талдаймын
А)оқытамын ауызша талдаймын.
Б) оқытамын ауызша талдаймын.
Топтық жұмыс. Постер қорғау
Есептерге сызба таңда. Оларды екі амалмен шығатындай
сұрақтармен толықтыр және шығар.
а) Сырым 8 жүйек, ал Санжар одан 2 есе кем жүйек суғарды?
б) Серуенге 5 ересек адам, ал олардан 3 есе артық балалар шықты.
Неше . . . серуенге шықты?
5 х 3 + 5 = 20
Жауабы: барлығы 20 адам серуенге шықты.
Дескриптор:

-екі амалмен шығатындай сұрақтармен толықтырады;
-есептің шешуі мен жауабын табады;
-есептерге тиісті сызбаны дұрыс таңдайды.
-Түсінгендерін дәлелдеу барысында постер қорғайды.
Тақтамен жұмыс «Эстафета түрінде»
Мен, 1,2,3 деп айтамын. Әр топтан бір оқушы шығып баған түрінде
есептейді, келесі оқушы тексереді, тапсырма осылай кезектесіп
отырады.
(Оқулық, 57- бет, 3-тапсырма)
Баған түрінде есептеп, дұрыстығын тексер.
Дескриптор:
- баған түрінде есептейді;
- дұрыстығын тексереді.
Планшеттегі тапсырма.
5 – тапсырма
а)Өрнек құрастырып, оның мәнін тап.
ең үлкен екі таңбалы сан мен 77-нің айырмасына ең кіші екі таңбалы
санды қос. (99 – 77) + 10 = 32
Ауызша жұмыс
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А4 орындайды
Берілген ережені
әріпті өрнек
түрінде жазады
Тақтаға іледі
Бағалау, жапондық
әдіс, смайлик
Бой жазу
жаттығуын
жасайды
Тапсырманы
аяқтағанда
қоңыраумен белгі
береді жекелей
тексеремін

тақтаға іледі
“Шынығу әдісі
арқылы бағалау’’

Бағалау,смайлик

Бағалау,смайлик
Бағалау,смайлик
Қорытынды
бағалау.

5 – тапсырма
а) Өрнек құрастырып, оның мәнін тап.
ең үлкен екі таңбалы сан мен 77-нің айырмасына ең кіші екі таңбалы
санды қос. (99 – 77) + 10 = 32
Дескриптор:
- өрнек құрастырады ;
- өрнектердің мәнін табады.
Жарайсың!
Кері байланыс. «Сауалнама әдісі»
Кестені жинау
Кестені толтыру
Саралау – оқушыларға қалай
Бағалау – оқушылардың
Денсаулық және қауіпсіздік
көбірек қолдау көрсетуді
материалды меңгеру деңгейін
техникасының сақталуы
жоспарлайсыз ?
қалай тексеруді жоспарлайсыз?
Қабілеті жоғары оқушыларға қандай
міндет қоюды жоспарлап отырсыз ?
Оқушыларға тапсырмалар беремін,
Әр тапсырмадан кейін топты
Сергіту сәтін жасаған кезде , біртапсырмаларды орындау барысында бағалап (ҚБ) отырамын.
біріне кедергі жасамауын, бидің
білімдерін дамытамын.Дарынды
Тапсырманың соңында
барысында қауіпсіздік ережесін
оқушылар топтағы деңгейі төмен
бағалаудың мына түрлерін
сақтау керектігін ескертемін .
оқушыларға көмектесіп, түсіндіруін қолданамын:
қадағалаймын.Ұжыммен, топпен,
«Шапалақтау», «Бас бармақ»,
жұппен жұмыс істеуге көп көңіл
«Бағдаршам», «Смайликтер»,
бөлемін.
«Жапондық бағалау», «Екі
жұлдыз, бір тілек»,
«Жетістіктер жолағы».
Қызылорда облысы, Жалағаш ауданы, Аққұм ауылы.
КМҚК «№7 «Шұғыла» бөбекжай-бақшасы» Ересек «Ботақан» тобының
тәрбиешісі Рысмаханова Гүлдана Берікболқызы
Ұйымдастырылған оқу қызметінің жоспары
Тобы

«Ботақан» тобы
Ересек тобы

ББС

Әлеумет

ҰОҚ

Экология негіздері

ҰОҚ тақырыбы

«Қысқы ағаштар»

ҰОҚ мақсаты

Туған жерінің табиғатына деген сезімдерін білдіре алады.
Балабақша ауласындағы кейбір ағаштардың, бұталардың түрлері жайлы
білімдерін қалыптастырады, ағаштардың бөліктерін тауып атай біледі.
Табиғат ерешеліктері туралы, қоршаған ортаны тану дағдысын дамытады.

Күтілетін нәтиже:

Жаңғыртады: 4-5 ағаштардың түрлерін ажыратады.
Түсінеді: Маусымдық жағдайда ағаштардың қандай болатынын түсінеді.
Қолданады: Дәстүрден тыс табиғат сұлулығын бейнелейді.

Дағдылар

Табиғат бұрышындағы ағаштарды атай алады. Табиғатқа деген қамқорлық сезімін
қалыптастырады.

Ресурстар

Топтастыру (ағаш бөліктері: тамыры, діңі, бұтағы) суреттер, флипчерт қағаз, ақ
парақ, түтікшелер, тұз, пва желімі, қолғаптар, стакандар, смайликтер.

Әдіс – тәсіл

4К моделінің команда да жұмыс жасау тәсілі, Бала үні, «ой қозғау»,топпен
жұмыс, түсіндіру, құрылымдалған ойындар, ашық сұрақтар, саралау. Дәстүрден
тыс. Экспорт әдісі.

Жоспарланған уақыт

Жоспарланған іс - әрекет

Балалардың іс-әрекеті

Кіріспе бөлім (5 мин)

Ширату кезеңі:
Музыка әуенімен балалар билеп жатады.

Балалар стакандагы түтікшені
үрлеп, қолғап арқылы
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Жетелеуші сұрақтар
Бала үні
Жалпылама бақылау

Топтастыру
ІІ Негізгі бөлім
4К : командамен жұмыс,
ұжымдық жұмыс,
Бақылау,
құрылымдалған
қадағалау, үдеріс
арқылы саралау,
Бала үні.
Қортындылау

«Ашық микрофон» әдісі

Апайлар келеді.
Тәрбиеші: Ой, балалар бізге қонақтар келіп
қалыпты, апайлармен амандасайық.
Ұйымдастыру кезеңі:
-Балалар қазір жылдың қай мезгілі?
-Қыс мезгілінің ерекшеліктерін атап
айтыңдаршы?
Дұрыс айтасыңдар балалар.
Қыс мезгілінде ағаштардың жапырақтары жерге
түседі. Біз ағаштарға қамқор болуымыз керек
Ағаштар қыс мезгілінде ұйқыға кіріседі.
Қане, балалар экранға назар аударып, ағаш
құрылымдарымен танысайық.
Ағаштардың тамыры, діңі, бұтағы болады.
Олай болса ағаштың бөліктері (тамыры, діңі,
бұтағы ) арқылы топтасып, Педагог
жетекшілігімен жүргізілетін «Табиғат
сұлулығы» ойынын ойнайық
Мақсаты: 4К моделі бойынша командада жұмыс
жасай алады. Сыни ойлау қабілеті артады,
коммуникативтілігі дамиды.
Шарты: .Флипчерт қағазында бейнеленген
ағашқа ПВА желімін жағып, тұзды себу арқылы
қысқы ағаш бейнесін жасайды.
Үш топтан 3 стикер тағайындалады.

амандасады.

Балалар «Қар кесектері» ойынын ойнап серігіп
алайық.
Балаларға ашық сұрақтар қою арқылы оқу
қызметі қортындыланады.
Жақсы жауап берген балаларға смайликтер
беріледі.

Түтікше арқылы қарларды
үрлейді.

-Қыс мезгілі
Күн суытады, қар жауады,
адамдар қалың киімдерін
киеді. Ағаштардың
жапырақтары түсіп қалады.
Балалар мұқият тыңдайды

Балалар командада жұмыс
жасайды

Стикерлер бір-біріне жасаған
жұмыстарын түсіндіреді.

Балалардың жауаптары.
«ЖЕР, ӨМІР СҮР!» МЮЗИКЛ
Семей қаласы. №12 «Ажар» ҚМҚК ясли- бақшасының
Музыка жетекшісі Байнбетова Адина Бериковна
Мақсаты:
1.Білімділік: Балаларға табиғат -біздің тіршілік көзіміз, баға жетпес байлығымыз екенін ұғындырып, оны
қорғау, аялау міндетіміз екенін түсіндіру.
2.Дамытушышылық:Балалардың қоршаған ортаға деген түсініктерін кеңейту,Табиғат Анаға сүйіспеншілікпен
қарауға үйрету.
3.Тәрбиелік: Балаларға қоршаған ортаны, елін жерін, табиғатқа сүйіспеншілікпен қарауға, мейірімділікке,
ізгілікке тәрбиелеу,табиғатты қорғауға тәрбиелеу. Экологиялық тәрбие беру.
4.Көрнекіліктер:Зал іші табиғат көріністерімен дайындалған.Орман, ағаштар, шөптер, гүлдер, залдың бір
бұрышында үйдің жабдықтары тұрады. ( теледидар, светильник, диван)
Мюзикл барысы: Ғажайып орманның іші.Табиғатқа байланысты әуен ойнап тұрады.
«Туған жер» әнімен көрініске қатысушы балалар шығады. Би; «Туған жер»
Биден соң балалар шахматты қатарға тұрып тақпақтарын айту
Медина:.
Табиғатымыз тамаша,
Көз тоймайды қараса.
Табиғатты аялап,
Жүрейікші балаша.
Сәлем саған нұрлы Күн!
Сәлем саған Жер Ана!
Інжу-Маржан:.
Қазақстан туған жерім, киелім,
Қасиетіңе, қастерлеп бас иемін.

Табиғатың тұнып тұрған қазына,
Осылардың бәрін аялаймын, сүйемін
Айару Мединаға қарап:
-Медина, айтшы маған.Жерді «қымбаттым» дегенім
дұрыс па?, «алтыным» дегенім дұрыс па?
Медина; Жоқ, оданда «Менің туған жерім!», «Құрметті
жер анам!» дсең дұрыс болар. Өйткені, Жер анадан
барлығын аламыз: Тауды да, өзенді де,орманды да,
гүлді де, жыл мезгілдерінің ыстығы мен суығын,
жаңбырымен жылуын аламыз
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Алижан:
Табиғат, қызығам сенің суретіңе,
Бас ием сенің құдіретіңе.

Тұрасың күллі әлемге нұр таратып,
Тұтқасы тіршіліктің күн бетінде.

Ән: «Табиғат ана» Барлығы хормен
Енді босқа тұрмайық,
Жерімізді қорғайық.
Сіздерден қолдау болса егер Мюзиклды бастайық
(киім ауыстыратын балалар залдан шығып кетеді. Қалған балалар өздеріне дайындалған орындықтарына
отырады) Көңілді музыка ойнап тұрады. Табиғат аясында балмұздақ жеп келе жатқан Сотқарбек балмұздақтың
фантигін жерге лақтыра салады. Жерде өсіп тұрған гүлдерді жұлып бір иіскеп жан-жаққа шашып тастайдып.
Үйіне келіп су ішеді бірақ, судың кранын жаппай ағызып кетеді. Теледидарды қосады, есінеп ұйқысы келіп
диванға барып ұйқыға кіріседі.
Залға үсті басына қоқыс толып кеткен Жер шары кіреді. Ашулы көңіл күйімен Сотқарбектің құлағынан ұстап
- Мен енді шыдар емеспін. Бұндай қылығыңды көтере алмаймын. Қане, тұр! Сен не істедің? Тыңда!
-Достар, мені таныдыңдар ма?
Мағдияр: Сен Жер ана, планета жерсің!
Жер: Неге көңіл күйім жоқ екенін білесіңдер ме?
Айнұр: Жер ана, біз Сізді қорғаймыз! Біз Сізді аялаймыз!
Жер: Міне, балалар сендер айтқандай мені ешкім аяламайды, қорғамайды. Күйім болса мынау. Әбден
қалжырадым. Айналуға шамам жоқ .Биыл Ұлы Абай атамыздың 175 жылдық тойы болса келіп қалды. Ешкім
маған көңіл бөлмейді. Шаршадым.
3 бала: Балалар! Біз жерімізді аяламасақ төбемізде күн күлмейді, аспанымыз ашық болмайды, Жер ана тек
жылайтын болады.
4 бала: Иә, сол үшін Адамдар!
Қоқысты қалаған жерлеріңе тастамаңдар,
Жерді аялайық ластамаңдар
Егерде жер бетін ластай берсек
Бұзылады экологиямыз
Біз таза ауа жұта алмаймыз
5бала: Қане, босқа тұрмайық
Тазалықты сақтайық.
Қоқыстарды алайық
Қоқыс жәшігіне салайық
Ойын: «Қоқысты тазарт»( Жердің бетіндегі қоқыстарды қоқыс жәшігіне жарыса жүріп тасып, тазалайды)
Жер: Балалар, сендерге рахмет!(Сотқарбектің қасына келіп) Сотқарбек, мен Жер боламын, сен өмір сүріп
жатқан планетамын. Мен орманнан, таудан, мұхиттан,жан-жануардан, өсімдіктен тұрамын.Мен байырғы
ғасырлардан өмір сүріп келемін. Менің ол кездегі өмірімде барлығы таза,көңілді, әдемі болатын.
( Экраннан экология туралы мультфилм жүріп тұрады)
Жер: Сотқарбек көрдің ба? Осылай тап-таза, алаңсыз өмір сүріп жатқанда адамдар келіп өсіп тұрған ағаштарды
кесіп жерді жыртты. Заводтар салынып ауа бұзылды. Ауа қап-қара түтін болды. Қоқыстар көбейіп жер беті
ластанды. Бұлай бола берсе мен көтере алмай өмір сүруімді тоқтатамын. Мен өмір сүруімді тоқтатсам
адамдарда өмір сүре алмайды.
Сотқарбек: Құрметті планета Жер! Мен сенің өмір сүргеніңді қалаймын. Кешірші мені! Сені қалай қорғасам
болады екен?
Жер: Ол өте қарапайым. Жер беті таза болса сен жұтатын ауа да таза болады.
( Жер мен Сотқарбек жүре сөйлесіп залдан шығып кетеді)
Ән: (Дастархан әніміен балалар өлең айтады)
Ал, халайық, халайық
Жақсылықпен ақтайық.
Табиғатқа қарайық
Табиғат деген –Жер ана
Жер, су, ауа, тазарса
Табиғат деген – Туған жер
Пайдалы екен бұл аса.
Қорғайды оны барлық ел.-хей
Табиғат деген –Жер ана
Табиғат деген – Туған жер
Қорғайды оны барлық ел.-хей

Барлығы хормен:
Табиғаттың бауырысың, досысың
Аянбауда керек шығар дос үшін,
Екеуіңнің араңдағы байланыс
Өмір бақи үзілмесін, қосылсын.
Гүлдей бер Жер-Ана!

Тазалықты сақтайық
Табиғатты баптайық
Бізге деген пайдасын
Нұргүл Сапаргалиевна тәрбиеленушілерімен «Гүл шоқтары» модасын көрсетеді.
Моданың соңында Жер, Сотқарбек бірге шығады.
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Аспаның ашық болсын!
Орманың аң мен құсқа толсын!
Суың мөлдір, таза болсын!
Орманың қызыл, жасыл гүлге толсын!
Күнің жарық болсын!
Егер Жер ана разы болса, біз бәріміз бақытты боламыз!
Хормен: Табиғат Ана, сені сүйеміз,
**********
«СУ ҒАЖАЙЫПТАРЫ»
Жамбыл облысы, Шу қаласы «Балдәурен» бөбекжай-бақшасының
тәрбиешісі Лаушева Жанар Ибадиевна
Тақырыбы: «Таза судың пайдасы мен қажеттілігі»
Білім беру саласы: «Таным»
Бөлімі: Жаратылыстану
Мақсаты: Балаларды судың қасиеттерімен таныстырды жалғастыру /түсі мөлдір, түссіз, пішіні жоқ, сұйық зат,
буға айналады, қатады/, суды тазарту туралы мәлімет беру.
Тақырыпқа байланысты экологиялық ұғымдарын қалыптастыру, баланың танымдық қызығушылығын арттыру,
ой-өрісін кеңейту, сөздік қорын дамыту.
Туған өлкенің табиғатына деген сүйіспеншілік сезімін ояту және суды үнемдеу, күте білуге тәрбиелеу.
Оқу қызметінің көрнекіліктері: Су патшалығы кітабы, тарелка, шыныдан жасалған ыдыстар, геометрикалық
денелер, фильтр /матадан/, әр балаға май қүйылған су, салфетка, доп, магнитофон.
Билингвалды компонент: Табиғат –природа, кітап-книга
Оқу қызметінің барысы:
І. Кіріспе: « Табиғат дегеніміз не?» /балалармен пікір алысу/
- Ол бізді қоршаған дүние.
- Қандай табиғат болады? /өлі, тірі табиғат/
Үнтаспа арқылы судың сарқыраған, толқынның соққан дыбыстарын тыңдату.
- Қандай дыбыстар естідіңдер?
- Су қандай табиғатқа жатады?
- Судың дыбысын қай уақытта естуге болады? /тамшылағанда, сарқырап аққанда, теңіз толқығанда/
Тәрбиеші: Балалар «Су патшасы Сүлеймен» біздерге тамаша кітап беріп жіберіпті/ кітапты көрсету/, бұл
кітапты қарап біз су туралы көп нәрсені білеміз, үйренеміз.
Бірінші беті: «Сиқырлы су»
Тәрбиеші: Судың түсі қандай? Су түссіз, мөлдір./Балаларға оны байқату/
Су сұйық зат дейміз. Қане оны тексеріп көрейік. Менің алдымда көп ыдыстар тұр. Ол қандай ыдыстар?
Шыныдан жасалған. Суды тарелкеге құйып көрейік. Не болды?
Су тарелкенің бетіне жайылып кетті. Неге? Су – сұйық.
Алдарыңда геометриялық денелер жатыр. қандай /шар, цилиндр, куб/ оларды басқа жерге қойсақ олар пішінің
өзгерте ме? Жоқ! Олар өзгермейді.
Тағыда суды басқа ыдыстарға құйып көрейік, өзгере ме екен?
Су, құйған ыдыстың пішінін қабылдайды.
Сонымен біз не байқадық? Судың өзінің пішіні бар ма екен? Жоқ. Ол құйған ыдыстың пішінін алады.
Су табиғатта 3 түрде кездеседі. 1 түрі - сұйық, 2 қыста қатады, мұзға айналады, 3 түрі - бу күйінде болады.
Д/ойын: «Жақсы - жаман» /екі топқа бөлініп,/
Бірінші топ «Су - жақсы. Неге?»
Екінші топ: «Су - жаман. Неге?» деген сұрақтарға жауап береді
Жақсы - суды ішеміз, жуынамыз, шынығамыз, тамаққа керек, ыдыс, ойыншық,
киімдерді жуамыз, гүлдерге, өсімдіктерге қүйямыз, құстар мекендейді, балықтарға керек....
Жаман: мұздай суды ішсең аурып қаласың, ыстық суға күйіп қаласың, суға тайып құлауға болады, батып
кетесің, су тасқыны болады, үйлерді құлатады...
Екінші беті
«Судың ғажайып тұрғындары»
Су патшасы өзінің су асты патшалығымен таныстырғысы келіп отыр.
Суретте нелерді көріп отырсыңдар. Су асты толы тіршілікке. дельфиндер,
шортан, алабұға, жайын, шаяндар, балдырлар.
Теңіз жұлдыздары – тармақтарын қыбырлата баяу жылжып, теңіз түбінен жем іздейді; сегізаяқтар - олардың
аяқтары тұп - тура басынан өсіп шығады;
- Бас бітімі ертегіде айтылатын жүйрік аттың басынан аумайтын бір ғажайып балық
бар, ол теңіз атбас балығы.
- Балдырлардың арасында бір жіп - жіңішке, ұзын балық тіршілік етеді. оның тұмсығы
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үшкір, құйрығы тіпті жіп - жіңішке, ол инебалық
Балықтар су астында әр түрлі дыбыс шығарады. Міне мынау - теңіз әтеші. Шынына келгенде ол әтеш ше
шақыра алмайды, бірақ оның есесіне қатты шырылдайды. Түсі нағыз әтештің түсіндей қызыл ала.
Сұрақ-жауап:
- Аяқтары көп балықты ата?
- Аяқтары нешеу?
- Жіп - жіңішке, ұзын балықты ата?
Қатты шырылдайтын қандай балық?
Сергіту сәті: «Теңіз толқындары»
Теңізбен толқиық бір,Теңізбен толқиық екі,
Теңізбен толқиық үш,Шоршып, шоршып алайық
Су түбіне батайық, сол күйіңде қатайық.
Үшінші беті «Су - тіршілік көзі»
Судың қандай пайдасы бар? Ол неге қажет? Сурет бойынша суды неге пайдаланады, ол неге керектігін
әңгімелейді.
Төртінші беті «Судың да, сұрауы бар»
Тәрбиеші: Біз күнделікті өмірде таза су пайдаланамыз. Алдарыңда ыдысқа құйылған майлы суды ішуге болады
ма? Жоқ. Неге? Май иісі шығып тұрады, дәмсіз болады.
- Ол су таза болу үшін не істеуіміз керек? Тазарту керек.
- Оны фильтр арқылы тазартуға болады. Ондай фильтрді жәй әншейін жұмсақ матадан істеуге болады. /көрсету/
Тәжірибе: Балалар орындарында отырып ыдыстағы май құйылған суды фильтрден өткізеді.
Тәрбиеші: Су қандай болып шықты? Май қайда кетті? Ол фильтрде /матаның бетінде/ қалып қойды.
Су патшасына да өзінің су патшалығының таза болғаның жақсы көреді, ал кейбір адамдар су жағасында
демалып суға қоқыс тастап суды ластайтын көрінеді. Су патшасы сіздерден ластанған суды тазартуға көмекке
шақырады.
Тәрбиеші: Балалар кітап сендерге ұнады ма?. Ал қазір сабақтың соңында «Не үйрендің, не білдің?» атты
ойынын ойнайық.
Қорытынды: Тәрбиеші балаларға допты ортада тұрып лақтырады қағып алған бала «су қандай?» «су неге
керек?»деген сұраққа жауап береді.
Мысалы: мөлдір, таза, түссіз, дәмсіз, минералды, иіссіз, пішінсіз.
Күтілетін нәтиже:
Біледі: Судың ғажайып түрлерімен танысып білді.
Игереді:«Судың да сұрауы бар» сөзінің мағыныасын игерді.
Меңгереді: Таза судың маңыздылығын меңгерді
**********
Қызылорда облысы, Жалағаш ауданы, Аққұм ауылы.
КМҚК «№7 «Шұғыла» бөбекжай-бақшасы» Ересек «Ботақан»
тобының тәрбиешісі Мырзабекова Гүлсім Жұмаділлақызы
Ұйымдастырылған оқу қызметінің жоспары
Тобы

«Ботақан» ересек тобы (4-5 жас)

ББС

«Таным»

ҰОҚ

құрастыру

Тақырыбы

«Пирамида»

ҰОҚ мақсаты

Бір-бірімен достық, сыйластық қарым-қатынас орната алады.
Бөлшектерді бекіту арқылы ғимарат жасай алады.
Өз қиялындағы ғимаратты құрастыра алады.

Күтілетін нәтиже Жаңғыртады: Әр түрлі (домалақ, шаршы, үшбұрыш)пішіндерді пайдаланып пирамиданы
құрастырады.
Түсінеді: Пирамида үшбұрыш болатынын түсінеді.
Қолданады: Биіктігі, ұзындығы, ені бойынша пирамиданы құрастырады.
Дағдылар

Құрастыру техникасын меңгерген, пішіндерді ретімен қою арқылы пирамиданы
құрастырады, өзінің және басқа балалардың жұмысын бағалай алады.

Ресурстар

қызыл, сары, жасыл түсті пішіндер, ноутбук. Фребель материалдары.
Топтастыруға(үшбұрыш, шаршы, домалақ)пішіндер. Смайликтер.

Әдіс-тәсіл:

Флипчарт технологиясы, 4К моделінің командада жұмыс жасау тәсілі іске асады.
Коммуникативтілігі дамиды, креативтілігі, сыни ойлау тәсілдері іске асады.
Миға шабуыл, Бала үні, жалпылама, құрылымдалған тікелей бақылау, мазмұн арқылы,
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өнім арқылы саралау.
ҰОҚ жоспары
Жоспарланған
уақыт

Жоспарланған іс-әрекет

Балалардың іс -әрекеті

І. Кіріспе бөлім (5 Балалар, бізге көп апайлар қонаққа
мин)
келіпті, апайлармен амандасып алайық.
Ширату
Қайырлы таң ұстазым, Қайырлы таң
достарым, Шеңберге тұрайық,
Жылулық сыйлайық.
Балалар жүрекше арқылы бірбірімізге жылы лебізімізді білдірейік.
Ұйымдастырылған кезеңі:
Экраннан Томпақ балалармен
амандасады.
Балалар, мен Нұрсұлтан қаласына
Жетелеуші
барғанда бір ғажайып ғимаратты көрдім.
сұрақтар
Бірақ оның не екенін білмедім. Сендер
Бала үні
білесіңдер ме?
Жалпылама
Тәрбиеші: Қане балалар, Томпақ
бақылау
досымызға көмектесейікші. Ол үшін біз
лупамен қарап көрейік.
(Пирамида көрінеді)
Топтастыру
ал балалар Пирамида неге ұқсайды екен?
Иа, дұрыс айтасыңдар балалар.
Пирамида деп аталу себебі – оның
астыңғы жағы жалпақ, ал үсті жіңішке
ІІ. Негізгі бөлім
болып келеді, пирамиданың пішіні 4К: командамен үшбұрыш.
жұмыс
Сонымен қатар Бас қаламыз –
Жұптық жұмыс Нұрсұлтанда тағы қандай ғимараттар бар
Бақылау:
ойымызға түсірейікші.
Құрылымдалған Өте жақсы, жарайсыңдар Бүгін біз
бақылау;
Пирамиданы құрастыратын боламыз.
қадағалау
Ендеше біз пішіндермен топтасып
мазмұн арқылы алайық.
саралау
Қасиетті терезедегі кітапхана қорынан
Бала үні
пішіндерді (шаршы, домалақ,үшбұрыш)
алып пирамида құрастырамыз
Екі топтан стикер тағайындау.
Педагог жетекшілігімен жүргізілетін
ойын:
«Ыстық орындық» ойыны
Мақсаты: Балалардың сыни ойлау
қабілеті артады, креативтілігі,
коммуникациясы дамиды.
Шарты: Орындыққа ортадан бір бала
шығып отырады. Қалған балалар сұрақ
қояды.

Үш тілде амандасады.

Қорытынды
ҚҚ әдісі арқылы
рефлексия

Сергіту жасайды
Пирамиданы
сұрақтарға жауап беру қиын болды.

Сергіту сәті Али мен Аяның қимылы
Ал балалар құрастыруда не қызықты
болды?
Не қиын болды?
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Балалар бірге айтады.
жүрекшені бір-біріне беру арқылы сын есімді
пайдаланып жылы лебіздерін білдіреді.
Сәлеметсің бе, Томпақ
Балалар таңырқай қарайды.
пирамида

лупамен анықтап көреді.

Үшбұрыш

балалар мұқият тыңдайды
Хан шатыры, Бәйтерек, Ақ орда, Пирамида
ғимараттары бар.
Балалар пішіндеріне қарай топтасады.
Пішіндер арқылы пирамида құрастырады.
Жасаған жұмыстарын түсіндіреді.
-Астанамыз қай қала? (Нұрсұлтан)
-Қандай ғимараттар бар?
-Пирамида қандай пішінге ұқсайды?
-Пирамиданы қалай елестетесің?

«ТЕКТІЛІК ЖӘНЕ ПЕРЗЕНТТІК ПАРЫЗ» ТАНЫМДЫҚ САҒАТЫНЫҢ СЦЕНАРИЙІ
Жамбыл облысы, Шу ауданы, Төле би ауылы
Е.Бекмаханов атындағы мектеп-гимназиясының
шешендік өнер пәнінің мұғалімі Джантаев Маратбек Қазбекович
Сахнада ағаштар ортасында 2 тәрбиеші отыр (әңгімелеседі)
1т – Айман, осы күндері мені көп нәрсе ойландырып жүр
2т – Иә ол қандай нәрсе?
1т – Ол өзіміздің ұлттық тәрбие, байқайсың ба, біз бірте-бірте сол ұлттық тәрбиемізден алыстап бара жатқан
сияқтымыз
2т – Ия, оны қалай түсінуге болады?
1т – Ғалымдар адамның 5 жасқа дейінгі алған тәрбиесі бүкіл өмірден алған тәрбиесінің 90 пайызын құрайды
деген пікір айтып жүр
2т – Ия, дұрыс айтасың Америкада мынадай бір тәжірибе өткізіпті:
бір күнде, бір уақытта немістің үш, ағылшынның үш, орыстың үш баласын кіндігі кесіле салып, оңаша
жатқызып қойып, алдымен неміс тілінде «өмірге қош келдіңдер» деген сияқты жақсы сөздер айтқан, сол кезде
ағылшын, орыс балалары қыбырсыз жатыпты да, неміс сәбилері қозғалып дыбыс шығарыпты, ал ағылшынша
айтқанда ағылшын, орысша айтқанда орыс баласы қимылмен көңіл аударыпты
1т – Сонда бұл тәжірибе баланың ана құрсағында жатқаннан бастап тәрбие алатынын дәлелдеп отыр ғой
2т – Ал бізде осыған байланысты, ана құрсағына байланысты қандай дәстүр бар еді білесің бе?
1т – Ия білемін ғой, ол - «Құрсақ шашу»
2т – Бұрын келіндер бала көтергенде «Құрсақ шашу» тойын жасаған. Сол күнен бастап
Келінді күтімге алып, өзінің денсаулығын сақтауды ескертіп, көңіліне кірбің түсірмей, баса назар аудару
арқылы, дүниеге келетін ұрпақтың тәрбиесін құрсақтан бастаған
1т – Ал, қазір ше, құрсақ шашу жасамақ түгіл, баланы туғанда ғана есімізге аламыз ғой.
иә, ұмыта бастадық, некесіз туылып, тасталып жатқан балалар, тастап жатқан жастардың, аналардың болуы
өкінішті
2т – Дұрыс айтасың, салт-дәстүрден айрылсақ, тамырынан айырылған ағаштай боламыз
1т – Мен жақында Б. Момышұлының «Ұшқан ұя» кітабын оқыдым, шіркін, ұя десе ұя ғой.
Нағыз салт-дәстүрді осындай ұлы адамдар өмірінен алу керек
2т – Әрине сондықтан олар халқының нағыз патриот, ұлтжанды азаматтары болып өсті
1т – Олай болса, мен сол оқығаным бойынша сценарий жазып едім, бірге тамашалайық,
2т – Тегі жақсы, өзің қарап жүрмей, көп іс тыныдырыпсың, жарайсың, Айман!
Жүргізушілер
1. Бала дүниеге келерден бұрын берілетін той «Құрсақ шашу» болса, дүниеге келгенде «сүйінші»
сұралады
2. Жас нәрестені бірінші атасына көрсетіп, бата сұраған
1. Әжелеріміз бесік жырын айтқан
2. Үлкендерге сәлем беруді үйреткен
1. Ата-тегін үйретіп, сұрап отырған
2. Адамның туған күнін емес, мүшел кезеңдерін үйретіп, тойлаған
І көрініс Сахнада ортада үлкен ер кісі (әкесі) отырады жанында шешесі, екі қызы отырады. Бір кезде бір бала
жүгіріп келіп әкесін құшақтап жылай береді.
• Не боп қалды? Айтсаңшы? Неге жылайсың
Бала – Сүйінші ата, жеңешем ұл тапты
• О, айналайын, мә сүйіншіңді ала ғой (үстіне шапан жабады)
Сырттан айелдер құндақтаулы баланы әкеледі.
– О Момыш, балаңның бауы берік болсын! Ақментай баласындай батыр болсын!
• Енді немереңе бата бер – деп баланы ұсынады.
Шал баланы қолына алып, иіскеп анасына береді де, бата береді.
Алатаудың қыраны мол еді –
Қырағы болсын құлыным.
Қойнауы суға мол еді –
Бұлағы болсын құлыным.
Еліңнің тілегі зор еді –
Шырағы болсын құлыным.
Ата тілегі оң еді –
Құмары болсын құлыным.
Бұл жер батырлар төрі еді –
Сыңары болсын құлыным.
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ІІ көрініс Баланың жылаған даусы естіліп тұрады. Бесікте бала, қасында анасы бесік жырын айтып отырады
Бесік жырын айта басатағанда баланың даусы естілмей қалады
• Балам менің қайда екен?
• Қыздарменен тауда екен.
• Алма теріп жүр екен.
• Алмасынан кәнеки?... –
• Қызыл алма қолында
Қыз-боз бала соңында.
(Осы жерде баланың тағы да жылаған даусы естіледі)
Жылама бөпем, жылама,
Жілік шағып берейін.
Жілігінің майы жоқ
Жіпке тағып берейін.
Көк сиырдың сүтінен
Көже жасап берейін.
Оның тұзын кім татар,
Жыламайтын ұл татар.
ІІІ көрініс Аталар қымыз ішіп отырады. Сол кезде бала келіп әкесінің жанына отырады.
Әкесі: (баланың құлағына сыбырлап) – Сен немене, аталарыңа сәлем беруді ұмытпа дегенім қайда?
Бала жүгіріп шығып, аяғын нық басып келіп, көпшілікке қолын қусырып:
Бала: – Ассалаумалейкум, аталар –
Аталар: Уәлейкумассалам
(Әр қайсысы баланың маңдайынан сүйеді)
Бала атасының жанына барғанда
Атасы: Жарайсың, балам! Үйге кіргенде әрқашан үлкендерге сәлем беруді ұмытпа, әдепті бала сөйтеді.
ІV көрініс Атасы мен баласы отырады.
Атасы: Балам, ата-тегіңді біліп жүр. Жеті атаңды білесің бе?
Бала – жоқ білмеймін ата ол не?
Атасы – Ол ұрпағымыздың көші, ұрпағымыз үзілмесін десең, жеті атаңды біл. Олар:
1. Ата (Әке)
5. Шөпшек
2. Бала
6. Немене
3. Немере
7. Туажат
4. Шөбере
Атасы – Ал айт қойшы, атың кім, кімнің баласысың?
• Ақментайдың баласы
Баласы – Атым Бауыржан
• Ақментай кімнің баласы?
• Кімнің баласысың?
• Батырбасының баласы
• Мен Момыштың балысымын
• Батырбасы кімнің баласы?
• Момыш кімнің баласы?
• Жаңабайдың баласы
• Момыш Имаштың баласы
• Жаңабай кімнің баласы?
• Имаш кімнің баласы?
• Иманқұлдың баласы
Атасы – Міне Балам, сен жеті атаңды білесің, «жеті атасын білмеген-жетесіз» деген сөзді ұмытпа.
V көрініс Атасы – Балам, бері кел, сен биыл қай мүшелдесің білесің бе?
• 7 жас мүшеліндемін ата
• Адамның ең алғаш мүшелін білесің бе?
• Білмеймін, ата
• Ең алғашқы мүшел – нәрестенің қырқынан шығатын күні
• Қалғанын білесің бе, білсең айта ғой
1 мүшел қырқынан шыққан күн
2 мүшел – жетіге толғанда
3 мүшел – 13 ке келгенде
4 мүшел – 25 ке толғанда
Атасы: Жарайсың, балам, ұмытпапсың жүр үйге барайық!
Сахнаға алдыңғы екі тәрбиеші шығады.
• Айман, мен сенің ұлттық тәрбиенің басталуына арналған сценарийіңнен көп нәрсені білдім, тіпті, осы
ұлттық тәрбиені дұрыс түсініп қолданып жүрсе де әр әулет өз ұрпағын қаншама қателіктен сақтап, атабабаларымыздың аманатын орындар еді, рахмет саған!
• Адамға тәрбиені отбасы, ортасы және кітап береді. Сондықтан барлықтарыңызды даналарымыздың
ізімен ұрпақ тәрбиесін жалғастыруға шақырамын
(Екеуі көпшілікке бас иеді).
*******
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Атырау облысы, Мақат ауданы »Болашақ» бөбекжай балабақшасының
тәрбиешісі Саркулова Жайнагул Жанжигитовна
Білім бөлімі: Қоршаған ортамен таныстыру, аппликация, мүсіндеу.
Тақырыбы: Ыдыстағы қазақ оюы.
Мақсаты: Қазақ халқының ұлттық ыдыс - аяқтарымен таныстыру. Бұл ыдыстарды тұрмыста тұтынатыны
туралы балаларға түсінік беру. Ыдысты дәстүрден тыс жолдармен әшекейлеуді үйрету. Балалардың саусақ
икемдіктерін қалыптастыра отырып, эстетикалық талғамдарын бекіту.
Көрнекілігі: Ыдыстардың суреті, үлестірмелі материалдар, бейне таспа
Сөздік жұмыс: Ұлттық ыдыс - аяқ, торсық, астау, ожау, шара. кесе
Мотивациялық - қозғаушылық
Тәрбиеші балалармен қол ұстасып шеңбер құрайды:
Кел, балалар, күлейік,
Күлкіменен түлейік!
Қабақ түйген не керек,
Көңілді боп жүрейік!
Кел, балалар, күлейік,
Күлкіменен түлейік!
Күлкі көңіл ашады,
Күліп өмір сүрейік!
- Өте жақсы. Балалар, бір - біріміздің алақанымыздан не сезініп тұрмыз?
- Жылулық.
- Тәрбиеші: Балалар, осындай жақсы көңіл-күй мен орынымызға отырайық.
Жаңа сабақ.
- Балалар біз ненің суретін көріп тұрмыз.
-Балалар, қараңдаршы, мына жерден сендер не көріп тұрсыңдар?
-Ою.
-Дұрыс. Атауларын біз білеміз ғой, атап берейікші.
-Тарақ, қошқар мүйіз, гүл, айшық.
-Тамаша. Өте дұрыс. Енді осы оюларды ата-апалармыз қайда, қалай пайдаланғаны жайлы айтып берейін.
Қазақ халқының әр затты ою - өрнекпен әшекейлеп отырған.
3. Слайд арқылы Балалар тақтаға назар аударып көрейікші.
- Балалар біз ненің суретін көріп тұрмыз.
Бұл – қазақ халқының ертеден келе жатқан ұлттық ыдыс - аяқтары. Біз бүгін осы ұлттық ыдыс - аяқтармен
танысып, біз білетін оюлармен оларды әшекейлейміз.
- Балалар, мына жерде кесе, торсық, астау, ожау, шара - бұл қазақ ұлттық ыдыстары – деп аталады.
Торсық: қымыз, айран, сүт құйуға арналған ыдыс
Жасалғаны : теріден
Шара: қымыз, сүт құюға арналған ыдыс
Ожау: қымызды сапыруға арналған ыдыс
- Балалар, қараңдаршы ыдыстар әр - түрлі оюлармен әшекейленген.
Балалар біз бүгін сол ыдыстардың ішінен кесе жайлы әңгіме қозғаймыз.
- Балалар, кім айтады кесе бізге не үшін керек?
- Дұрыс айтасыңдар.
-Ал, енді балалар осы ыдыс-аяқтарды қолынан бал тамған зергер ұсталар жасайды екен. Мен бір зергер ұстаны
білемін, барсақ қалай қарайсыңдар. Бірақ, бару үшін кедергілер бар сияқты. Жолымызда ағаштар, тастар,
тікенекті шөптерде бар екен. Бірақ біздің күшімізде, денемізде шыныққан, күштіміз. Қорықпай өтеміз ғой.
-Иә (балалар кедергіден өтеді)
1. Кедергі:Тастардан өткен соң сандықшаның ішіндегі тапсырманы орындау керек.
Дидактикалық ойын: «Өз орның тап?»
-Балалар, жарайсындар енді екінші кедергіден өту керек сияқты.
2. Кедергі: Одан өткен соң тағы бір құпия сандықшада тапсырмалар бар.
Дидактикалық ойын: «Көлеңкесін тап?»
-Балалар жарайсындар біз өзіміздің білгір де, тапқыр екенімізді көрсеттік. Міне зергердің де шеберханасына
жеткен сияқтымыз.
-Сәлеметсіз бе, ұста ата. Біз сізге асыға жеттік. Біз сізден осы ұлттық ыдыстар туралы ақпарат алуға
келдік.
-Сәлеметсіңдер ме балалар, келгендеріне мен қуаныштымын. Қош келдіңдер. Бұл ұлттық ыдыстар менің
шебер қолдарымнан пайда болған заттар. Мен сендерге осы ыдыстар туралы ақпарат беруден бас
тартпаймын. Бұл ыдыстардың көбісін ағаш, теріден жасаймын. Мынау, астау, ожау, шара, кесені мен
жақсы ағаштан ойып тұрып, ал мына торсықты малдын терілерінен жасаймын. Мына тұрған оюлы
кесені сендер сияқты балалар жасап кеткен болатын. Осыны алындар.
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Топтарына барып, өздерін жасап, мен сияқты көрме жасандар. Сендер сонда нағыз шебер қолды балалар
болып аталасындар.
- Рахмет сізге ұста ата. Сау болыңыз.
-Ал, енді балалар, тобымызға барып бізде шығармашылықпен айналасайық. Бірақ қайтар жолда тағы да
арқаннан кедергі бар екен. Абайлап, саппен, тепе-тендікті сақтап өтейік.
- Біз бүгінгі сабағымызда қазақтың ұлттық ыдыстарының ішіндегі кесені алып әшекейлейміз.
(Балаларды екі қатарға отырғызып, бір қатар аппликация мен бір қатар мүсіндеуден кесенің бейнесін жасайды)
Сергіту сәті:
Он қолды біз алайық
Сол қолды біз алайық
Арлы-берлі серпілтіп
Билеп-билеп алайық
-Ал енді балалар сонымен бүгінгі өткен тақырыбымызды қорытындылай кетсек.
Ұлттық ыдыстардың қандай атауларын білесіңдер? Атап берейікші
Ондай болса бүгін не не үйренгенімізді бір ойын арқылы байқап көрейін.
Дидактикалық ойын: «Неге пайдаланамыз?» Көрме
- Кім айтады, кесені неден жасайды?
- Жарайсыңдар!
Тәрбиеші:
Қазақ халқының әр затты ою - өрнекпен әшекейлеп отырған.
- Біз бүгінгі сабағымызда қазақтың ұлттық ыдыстарының ішіндегі кесені алып әшекейлейміз.
Қызықты сәт: Есік қағылады. Қонаққа Қуыршақ бала келеді.
Сәлеметсіздер ме? балалар
- Балалар, сәлеметсіз бе?
- Қуыршақ бала: - Мен сіздердің ою - өрнек туралы айтып жатқандарыңызды естіп қалып келдім. Менің
қоржынымда мынадай ою - өрнектер бар. Мен бұл ою - өрнектердің қалай аталатының білмеймін.
Тәрбиеші: Қане, балалар, біз Қуыршақ балаға көмектесейікші. Ал мынау қандай ою түрі?
МҮЙІЗ» - қазақ оюының ең көне мәнері. Ою - өрнектің бұл элементі мүйізді мегзеуден шыққан. «Мүйіз» ою өрнек кейде ұсақ, кейде ірі болып келеді. Ұсақ түрлері ағаш, сүйек, мүйіз сияқты нәзік қолөнер саласында
қолданады
Ал мынау қандай ою түрлері?
- Гүл оюы. - Тарақ оюы. - Ирек су оюы
Балалар байқасаңдар біздің барлық заттарымыз ою - өрнекпен әшекейленген мысалы: сандық, көрпелер мен
жастықтар, ыдыстар мен киім-кешектер т. б. Әр оюдың өзіндік ерекшелігі мен құпиясы бар.
Балалар айтыңдаршы әдемі ою - өрнегі бар бұйымдарды жасайтын адамды кім деп атаймыз?
Балалар енді кесені Ирек су оюымен әшекейлейік
- Ирек су оюы балалар, толқын сияқты иректеліп келеді. Сондықтан ирек су өрнегі деп аталады.
Ирек су оюының түсі көк, көгілдір, сия көк болады. Ою заттың шетінде, жиегінде орналасады. Бұл әсемділікті
білдіреді. Бояумен жұмыс жасамас бұрын, жұмыс кезеңдегі ережелерді есімізге түсірейік.
Балалар: Бояуды ағызуға, көзге жақындатуға, Киімге жағуға болмайды, бояумен ұқыпты жұмыс істеу керек.
- Ал енді, балалар, қазір мен сендерге кесені қалай әшекейлеу керектігін көрсетемін.
біз бүгін қылқаламды саусақтың көмегімен кесеміздің сыртын Ирек су оюымен әшекейлейміз.
(тәрбиеші жұмыстың орналасу тәртібін көрсетеді). Ал бояуды әркім қалауы бойынша пайдалануға болады.
(тәрбиеші балаларды бояумен, бояғышпен дұрыс жұмыс жасауды үйретеді). Тәрбиеші жұмыс жасай алмай
жатқан балаларға көмектеседі.
Рефлексивті-түзетушілік
Жарайсыңдар балалар, кесені қандай тамаша, көркем етіп оюладық.
Міне сендер енді нағыз «шебер» болдыңдар. (балаларды марапаттайды)
Балалар медаль алады
Күтілетін нәтиже
Білуі:Қазақтың ұлттық ыдыс-аяқтарының аттарын білу.
Меңгеруі:Қазақ халқының ұлттық ою-өрнектерін, ыдыстарын түсіну керек.
Жасай алуы:Кесені қылқаламмен әшекейлей алуы керек.
*******
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«МЕКТЕП ЖАСЫНА ДЕЙІНГІ БАЛАЛАРҒА АСЫҚ ТЕРАПИЯСЫ»
Шығыс Қазақстан облысы, Курчатов қаласы «Күншуақ» бала бақшасы» КМҚК
Тәрбиеші Кунафина Лаззат Мамырбековна
Мастер класс
Мақсаты: асық терапиясында балалардың терапиясында балалардың қиымыл-қозғалыстарын реттеу,
кеңістікті бағдарлай білу, көрнекі іс-әрекеттік, көрнекі – бейнелік және сөздік – логикалық ойлауды сатылай
қалыптастырып, шығармашылық тұрғыда және сын тұрғысынан ойлауды дамыту, шыдамдылық, сабырлық,
бірлескен әрекетті қолдана білуге тәрбиелеу .зерделеу, келешек ұрпаққа насихаттау
Елбасымыз Н.Ә.Назарбаевтың «Болашаққа бағдар: рухани жаңғыру» атты мақаласында аталып өткендей
ұлттық кодтты жетілдіру мен сақтауда педагогикалық процесс ретінде асықтың мүмкіндіктерін пайдалануды
жөн көрдік. «Асық деген не ?» - сұрағына жауап іздеп көрелік.
Асық – төрт түлік мал мен қоңыр аңдар тілерсегінде болатын, қызметі аса күрделі, буынға біткен шымыр
сүйек. Қой, ешкі, сиыр, түйе асығы үлкен-кішілігіне қарамастан бір пішіндес, мүсіндес келеді. Ал жылқы асығы
басқа пішінді болады. Асықпен «Ханталапай», «үш табан», «Шеңбер» сияқты неше түрлі асық ойындары
ойналады. Ойын кезінде асықтың сыртқы пішіндері үлкен рөл атқарады.
Алшы – асықтың иірілгенде тегіс табаны жерге тиіп, тҧрық тҥсуі. Ойын кезінде оған бірінші дәрежелі мән
беріледі. Тәйке (тауа) – асықтың иірілгенде шҧңқырлау табаны жерге тиіп, тҧрық тҥсуі. Ол екінші дәрежелі
мәнге ие. Бҥге (бҥк) – асықтың иірілгенде дӛңес жоны ҥстіне қарап, етпетінен жатық тҥсуі. Ол ҥшінші
дәрежелі мәнге ие.
Шіге (шік) – асықтың иірілгенде шҧңқыр қҧрсақ жағы ҥстіне қарап, шалқасынан жатық тҥсуі. Ол тӛртінші
дәрежелі мәнге ие. Тҧрық – асықтың алшы не тәйке тҥсуі. Омпы – асықтың тҧмсығымен жер тіреп, тік
шаншылып тҥсуі. Сомпы – асық тҧмсығының кӛкке қарап, тік шаншылып шоңқая тҥсуі. Табан – асықтың
тәйке жағы.
Оңқай – асықтың бҥгесі алақанға қарап, тәйкесі оң қол бас бармағына басылып ыңғайлы ҧсталуы. Оңқай асық
– малдың сол жақ аяғының тілерсегінде болады. Солақай асықтың – шігесі сыртқа қарап, алшысы оң қол бас
бармағына басылып ыңғайлы ҧсталуы. Солақай асық – малдың оң жақ аяғының тілерсегінде болады. Сақа –
қолдағы бар асықтың ҥлкенінен, ірісінен, межемдісінен, салмақтысынан, оңқайынан белгіленеді. Солақайлар
сақаны солақай асықтан ұстайды.
Асықпен ойын балаларды еретеректе шеберлікке, мергендікке, батылдыққа, шешімдікке, ырымға ырысқа тәрбиелеу құралы болған. Педагогика және психология ғылымында мектепке дейінгі балалардың жетекші
әрекеті ойын екендігі мойындалып, білім берудің нәтижелігі ойынның алуан түрлілігіне, оқу-тәрбие мақсатында
үйлесімді қолдануға тікелей байланыста екендігі дәлелденген. Мектепке дейінгі педагогика ғылымында
балаларды дамыту, білім беру, тәрбиелеу мақсатында қолданылып келген педагогикалық технологиялар
жеткілікті. Дүние жүзінде және елімізде қолданыста болып, балабақшадағы педагогикалық процестің тетігіне
айналып келеді. өкінішке орай ұлттық кодты білдіретін педагогикалық әдістемелер, технологиялар, ойындар
жеткіліксіз. Балалардың мектепке дейінгі кезеңнен ақпараттық технологиялардың дамуына байланысты
компьютерлік ойындармен әуестігі байқалып келеді. Компьютерлік ойындардың педагогика ғылымында тиімді
және зиянды жақтары күннен күнге артып келеді.
Біз «Ата – аналармен балалардың ойыны. Қазіргі балалар ойнайды ма? Балалар ойындарының тақырыптары
қандай? Балаларға арналған қандай ойындар бар? Ұлттық ойындардың қандайын білесіздер?» деген сұрақтарға
жауап іздеп, дөңгелек үстел өткіздік. Сонда ата-аналардың көпшілігі балалардың смартфондар мен
компьютерлік ойындарды ойнаудағы кері әсерін және олардың бала денсаулығына келтіретін зиянды жақтары
туралы пікірлерін ортаға салды. Дөңгелек үстел соңында, салыстырмалы түрде төмендегідей асық
ойындарының пайдасы мен компьютерлік ойындардың зиянын ата-аналарға түсіндіріп жеткіздік.
Компьютерлік ойындар

1.Баланың жүйке – жүйесін тоздырады.
2.Баланың бойына тұйық мінезді қалыптастырады.
3.Қан айналымын бұзады.
4.Жүрек-қан тамырларының жұмысын баяулатады.
5. Көздің көруін нашарлатады.
6.Бойдың өсуіне кері әсер етеді.

Асық ойындары

1.Баланың ойлау қабілетін дамытады.
2.Адамдармен тез тіл табыса білуге үйретеді.
3.Денені шынықтырады.
4.Қан айналымы мен тыныс алу мүшелерінің
жұмысын жақсартады.
5.Көз қашықтықтан көруге қалыптасады.
6.Бойдың жылдам өсуіне көмектеседі.

Осылайша, педагогикалық ұжым мен ата-аналардың бірлескен жұмысының нәтижесінде асық терапиясын
ұсынып отырмыз.
Асық неліктен терапияға жатады? Сөздіктерде терапия – медицина ғылымында аурулардың себептері, даму
барысы, оларды анықтау, емдеу және олардың алдын алып, сақтану әдістерін зерттейтін сала. Арттерапия – бұл
бейнелеу өнерімен емдеу дегенді білдіреді. ―Арттерапия‖– терминi (art – өнер, artterapy – өнер арқылы терапия
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жүргiзу) көбiне ағылшын тiлдi халықтар қоныстанған елдерде кеңiнен тараған. Педагогика ғылымындағы
теориялар мен тәжірибелерді негізге ала отырып, бҥлдіршіндерді тәрбиелеуде асық терапиясының баланың
денсаулығына тигізетін пайдасын көрсету мақсаты көзделді.
Сондықтан да біз, ересектер, асық ойындарының жаңа мазмұнды ойындарын, жаттығуларын қҧрастырып,
оларды оқыту және дамыту ұйымдастырылған оқу қызметінде қолдана аламыз. Асықты пайдалана отырып
санау, құрастыру, асық ҥстінен жҥру, математикалық логикалық тапсырмаларды шешу сияқты әртҥрлі
оқиғаларды ойлап тауып, біз бала ҥшін әлдеқайда қызықты түрде өзіміздің біліміміз бен өмірлік тәжірибемізді,
қоршаған әлемнің заңдылықтары мен оқиғаларын кӛрсете аламыз. Балаларды ұлттық ойындарды ойнау
барысында шапшаңдылыққа, ептілікке, бір-бірін сыйлауға, өз ойын еркін жеткізе алуға баулимыз. Асық ату
ойыны арқылы көз жітілігін, мергендікті дамытып, ҧстамдылық пен шыдамдылыққа тәрбиелейміз. Асықтан
құрастырылған инновациялық тақтайшалар мен массажды қолғаптар арқылы бала денсаулығын шыңдаймыз.
Асық терапиясы Ф.Фребель, М.Монтессори технологияларын негізге ала отырылып жасалынды, ол балалардың
жас ерекшеліктері ескеріліп, көп функционалдылығымен, көп нұсқалылығымен ерекшеленеді.
Бірінші кіші топ Асықты жіпке тізу (Асық арқылы балалардың сенсорлық моторикасын дамытатын
жаттығулар) Балалар боялып, тесілген асықтарды жіпке бір тҥстен соң екінші тҥске тізбектеп тізеді. Бұл
тізбекті тізу арқылы бала тҥстермен танысып, бір – бірінен ажырата алады. Қолмен жұмыс жасау барысында
баланың ұсақ моторикасы дамиды. Саусақтарымен жұмыс жасауда баланың саусақтары иілгіш болып, жұмыс
жасауға жаттығады (бірінші кіші топтағы жұмыс төмендегі әдіспен жүзеге асырылуда).
Түрлі –түсті жәшіктер
Түрлі –түсті жәшіктерге асықтарды түстеріне қарай жіктеп салу.бұның екі түрі берілген : Түрлі –түсті оюланған
жәшіктер берілген. Бұл ойындарды ойнату арқылы түстерді ажырата білуіне және санауға үйретеміз, сонымен
қатар ұзақ қол моторикасын дамытамыз.Ендеше түстеріне қарай қолданып көруге болады.
Асықты гупкалар
Гупкаларға асықты ойып орналастырылған масаж жасау үшін пайдалану. Балалар ұйықтап тұрғаннан кейін
жаттығу жасауға өте тіімді құрал.
Екінші кіші топ. Асықпен із салу
Балалар түрлі – түсті бояуларды асықты қолдану арқылы пайдаланады. Бұл жерде балалар санына байланысты
төрт – төрттен бірнеше топқа бөлінеді, әр топқа тиесілі түс пен шеңбер сызылған парақшалар беріледі. Балалар
парақшада берілген шеңбердің ішіне асықты бояуға малу арқылы парақша бетіне нүктелер түсірулері тиіс. Бұл
әрекет осылайша бірнеше рет қайталанады.Нәтижесінде парақ бетінде әр балада әртүрлі бейне пайда
болады.Балалар үшін бұл жасырын пайда болған бейне, қызықты әрі сиқырлы сәт болады. Мұндай әдісті
қолдану балалардың саусақ моторикасын дамытумен қатар, баланы берілген тапсырманы таза әрі ұқыпты
орындауға баулиды.
Қағазда қанша тор, сонша асық Бұл әдіс асық және фетр қағазын қолдану арқылы жасалынады. Фетр қағазы
торкөз дәптер беттері сияқты шаршыларға теңдей бөлінген. Балалар фетр қағазында қанша дөңгелек, шаршы
немесе үшбұрыш тізілсе сонша асықты тізе білуі тиіс. Тапсырмаға мұқият мән бере отырып, ойланып
орындайды. Тапсырма бойынша фетр қағазындағы әр шаршының ішіне асықты дұрыс орналастыра білуі шарт.
Арнайы тақтайша түрлі-түсті, және сол түстерге сәйкестендіріп асықтарды орналастыру болып табылады.
Орта топ
Асықпен құмда сурет салу Балалар құмның үстіне асықпен түрлі мазмұнды суреттер сала отырып, нені
бейнелегендерін айтып береді. Ойнай отырып құмға асықпен сурет салу бала үшін қызықты, әрі пайдалы.
Баланың ұсақ моторикасымен қатар бейнелеуге деген қызығушылығы артады, қиялы дамиды және өзінің
ойымен салынған бейнені өз сөзімен түсіндіру барысында сөздік қоры молаяды, өз ойын еркін жеткізуге
дағдыланады.
Сурет құрастыру Суреттерді асықпен түстеріне қарай құрастыру. Көк асықты бұлтқа, сары асықты күнге
орналастырамыз.Бұл ойындарды ойната отырып балалардың тіл байлығы молаяды.Әңгіме құрастыра отырып
асықпен ойнатамыз.
Санамақ ойыны Бұл 1ден 10- ғе дейін жасалған түрлі түске боялған,1-10 дейін санауға үйретеміз.түсін
ажыратуға үйретеміз.Арнайы тізбектеп отырып балалардың саусақ моторикасын дамытамыз.
Ересек топ
Мозаика Балалар жеке – жеке отырғызылады. Оларға асықтан жасалған белгілі бір бейнеленген пішін
беріледі. Пішінді балалар дәл сондай қалыпта боялған асықтармен қҧрастырып шығулары тиіс. Бұл тапсырма
балалардан ұқыптылық пен мҧқияттылықты талап етеді.Тапсырманы орындау барысында балалар пішіннің
көлемімен қатар, оның ішінде берілген түстерден жаңылмауы тиіс. Ересек топтары үшін тапсырма қызықты әрі
өте пайдалы. Баланың логикалық ойлауы, көзбен көру арқылы есте сақтау қабілеттері артады және бір – бірімен
бәсекелесіп орындау барысында шапшаңдылыққа тәрбиеленеді. Тақтайшаны әсемдеу Балаларды ҥш-ҥштен
топқа бӛліп отырғызып, мозайка тақтайшасына әр тҥрлі тҥске боялған пішіндер, ал қасына тҥрлі тҥсті
бояулардағы асықтар беріледі. Балалар осы берілген пішіндерге боялған асықтардың ішінен пішінді ашатындай
тҥс таңдап, көлеміне сәйкес тізіп шығуы тиіс. Тапсырманы орындау барысында баланың эстетикалық талғамы
мен шығармашылық қабілеті дамиды. Ересек топтағы балалар үшін бұл оңай тапсырма болмағанымен, балалар
бұл тапсырманы қызыға орындайды.
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Дойбы ойыны: Тастарын асықтармен алмастырдық ,дойбы ойынының жаңаша түрі ,балалар асықты көріп
қызығып оның түріне түсіне қызығушылығы артады. Асықтармен жүру барысын үйренеді.
Мектепалды даярлық тобы
«Сиқырлы асық» Сыйқырлы асық қолғаптарымен уқалау Балалар «сиқырлы асық» қолғаптары арқылы түрлі
дене шынықтыру жаттығуларын орындайды. Бір – бірінің арқасын уқалау, сипалау арқылы омыртқа, арқа
жоталарына демалдыру әдісін жасайды. Мәселен, бұл әдістерді «сиқырлы» қолғаптармен қолдану барысында
балалардың арасындағы арқаның ұюы, майтабандылық, аяқтың ұйып қалуы деген денсаулық сыр беретін
қолайсыз жағдайлар жойыла бастайды. Балалар түрлі жаттығуларды жасау барысында шыдамдылыққа,
тӛзімділікке, ҧқыптылыққа тәрбиеленеді. Асықты тақтайшамен жүру Тақтайшалармен жүру арқылы
балалардың аяқ, қол еттері қатаяды, жҧмысқа қабілеттілігі артады. Қимыл-қозғалыс координациясы артып, қол
мен аяқтың бірлескен қимылы дамиды. Табандағы жҥйке нҥктелері арқылы ойлау қабілеті дамып, психикалық
процестердің дамуына әсерін тигізеді. Жалпақ табанның алды алынып, ең бастысы балалардың дҧрыс жҥру
дене бітімі артады.
Қорыта айтқанда, асық терапиясының мектепке дейінгі балалардың дене, психологиялық және әлеуметтік
дамуында орны ерекше, сонымен қатар оның көп функционалдық рөл атқаратынына көзіміз жетіп отыр.
Асығыңыз алшысынан түссін демекпін.
********
Пәні: әдебиеттік оқу
Мектеп: Г.Титов атындағы №54 ЖОМ КММ
Күні: 13.12.2019 ж

Мұғалімнің аты-жөні: Қорғанбаева Қаламқас

Сынып: 4 « В »
Ұзақ мерзімді жоспар
бөлімі
Сабақ тақырыбы:

Қатысқандар саны:
Мамандықтар әлемі

Осы сабақ арқылы
жүзеге асатын оқу
мақсаттары

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:

Сабақ мақсаттары

Қатыспағандар саны:

«Ақылды аспаз» молдаван ертегісі

«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:

Бағалау критерийлері

Құндылықтарды
дамыту
Пәнаралық
байланыстар
АКТ қолдану
дағдылары
Алдынғы оқу

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;
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 уақыт

Жоспарланған әрекет
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Сабақтың басы

Сабақтың ортасы

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.
«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.
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Сабақтың соңы

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»
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?

Диалог және қолдау көрсету

Бағалау – оқушы білімін тексеруді қалай
жоспарлайсыз?

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.
2.
Сабақ барысында сынып немесе жекелеген оқушылардың жетістіктері/қиындықтары туралы не
білдім? Менің келесі сабағымды жетілдіруге не көмектеседі, неге көңіл бөлу керек?
1.
2.

21

Сабақтың тақырыбы: Менің отбасым және достарым.
Менің отбасымдағы адамдар

Мұғалімнің аты-жөні:
Мамбетова Қ
Күні: 07.10.2019ж.
Қатыспаған оқушылар саны:

СЫНЫП: 2 «Ә»

Қатысқан оқушылар саны:

Сабақ негізделген оқу
мақсаттары
Сабақ мақсаттары:

2.2.1.1 Мәтінді дауыстап, дұрыс әрі түсініп оқу, рөлге бөліп мәнерлеп оқу
2.2.6.1. Кейіпкердің сыртқы келбетін сипаттау, мінез құлқы мен іс әрекетін бағалау
Барлығы мынаны орындай алады:
Мәтінді дұрыс әрі түсініп оқиды
Көбісі мынаны орындай алады:
Мәтінді дауыстап, рөлге бөліп мәнерлеп оқиды
Кейбіреуі мынаны орындай алады:
Кейіпкердің сыртқы келбетін сипаттап, мінез құлқы мен іс әрекетін бағалайды
-«Немере» мәтінін дұрыс әрі түсініп оқиды, рөлге бөліп диалог құрастырады
-Мәтіндегі кейіпкердің сырт келбетін сипаттап, іс әрекетін бағалайды
Оқушылар орындай алады:
Мәтінді дұрыс оқып, ондағы кейіпкердің іс әрекетін бағалайды
Пәндік лексика және терминалогия:
Немере, меселі
Диалог/жазбаша жұмысқа қажетті пайдалы фразалар
топтамасы
Талқылау:
-Отбасы мүшелерін ата
-Немере деген кім?
-Мәтіндегі кейіпкерге қандай сипаттама беруге болады
Жалпыға бірдей еңбек қоғамы

Бағалау критерийі
Тілдік мақсаттары:

Құндылықтарды
дарыту
Пәнаралық
байланыс
АКТ қолдану
дағдылары
Ресурстар

Дүниетану. Отбасы
оқулық, суреттер, және әртүрлі заттар, топтық тапсырмалар, кері байланыс

Алдыңғы оқу

Отбасы мүшелерін біледі

Сабақтың жоспары
Жоспарлы
уақыт
Басталуы
5 минут

Жаңа білім
10 минут

Сабақ барысы :
1 Ұйымдастыру кезең
Үш тілде амандасу
Шаттық шеңбері
«Көрші»
Мақсаты: әрбір қатысушының сол топтың бір мүшесі екендігін сезінуі, бір-біріне
жылулық сыйлау.
Көршіңді оң жақтан құшақта,
Көршіңді сол жақтан құшақта.
Оң жақтағы көршіңе бір жымиып,
Сол жақтағы көршіңе бір жымиып,
Бүгінгі тренинг барысы,
Біз үлкен отбасы.
Топқа бөлу
І – топ: « » ІІ-топ: « » ІІІ-топ: « »
Өткенді пысықтау
«Үрленген шар» әдісі
Мақсаты: Үрленген шарды жарып, ішіндегі тақырыпқа сай берілген тапсырманы
орындау
ҚБ. Өзін өзі бағалау
Жаңа сабақ
Сабақ мақсатымен таныстыру:
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Ортасы
10 минут

Сергіту сәті
2 минут
Аяқталуы
Сабақты бекіту
5 минут

Кері байланыс
3 минут

«Ой қозғау». «Галерея»
№1 Тапсырмасы (Ұ.Ж)
Мақсаты:
-Отбасы мүшелеріндегі туыстық атауларын толық айтып үйрену
Оқулықпен жұмыс
-Сөзжұмбақты шеш;
-туыстық атауларды есіңе түсір
Дескриптор:
-Сөзжұмбақты шешеді;
-туыстық атауларды еске түсіреді
ҚБ: «Басбармақ»
№2,3 Тапсырма (Т.Ж )
Мақсаты: Мәтінді оқи отырып Ақайдың мінез құлқын кеңінен таниды, автор туралы
толық мағлұмат алады
-мәтінді түсініп оқы;
- «Меселін» сөзінің мағынасын түсін;
-әңгіменің авторын ата;
-сызбаны пайдаланып автор туралы әңгімеле
Дескиптор:
-мәтінді түсініп оқиды;
- «Меселін» сөзінің мағынасын түсінеді;
-әңгіменің авторын атайды;
-сызбаны пайдаланып автор туралы әңгімелейді
№4 Тапсырма
-Мәтіндегі отбасы мүшелерін ата;
-мәтіндегі әжесінің, анасының Ақайды еркелеткен сөздерін тап;
-өзіңді үй іші қалай еркелететінін есіңе түсір
Дескриптор:
-Мәтіндегі отбасы мүшелерін атайды;
-мәтіндегі әжесінің, анасының Ақайды еркелеткен сөздерін табады;
-өзіңді үй іші қалай еркелететінін есіне түсіреді
Қ/б: «Бағдаршам» әдісі
Сергіту сәті
6 Тапсырма: (Ж.Ж)
Мақсаты:
Оқиғаға сәйкес кейіпкерлер арасына диалог құрып үйрену
-Мәтіндегі оқиғаға сәйкес кейіапкерлер арасында диалог құра;
-қимылмен ойнап көрсет
Дескриптор
-Мәтіндегі оқиғаға сәйкес кейіапкерлер арасында диалог құра;
-қимылмен ойнап көрсет
Қ/Б: «Бағдаршам» әдісі
«Қадам, қадам» әдісі
Үйге тапсырма:

40-41-бет оқу, 7 тапсырма бойынша сурет салып келу

Саралау – деңгейлік тапсырма
1 Отбасы мүшелерін ата
2 Немере мәтініндегі негізгі ой не туралы
3 Ақай және оның отбасы мүшелеріне
сипаттама бер

Бағалау - Оқушылардың
үйренгенін тексеруді
қалай жоспарлайсыз?
«Өзін-өзі бағалау» әдісі
«Басбармақ» әдісі
«Бағдаршам» әдісі

Рефлексия
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Пәнаралық байланыс
Қауіпсіздік және еңбекті
қорғау ережелері

Қызылорда облысы, Арал қаласы «№ 220 орта мектебі» КММ
Изекеева Райса Абдразаковна
Сабақ тақырыбы
Осы сабақта қол
жеткізілетін оқу
мақсаттары (оқу
бағдарламасына сілтеме)
Сабақтың мақсаты

Тура және тура емес теңдіктер
1.2.2.1 теңдікті, теңсіздікті, теңдеуді білу; дұрыс және бұрыс теңдікті ажырату
1.5.2.2 «+», «-», «≠», «=», «>», «<» белгілерін/ цифрларды /белгісіз санның
символын қолдану

Тілдік мақсат

Негізгі сөздер мен тіркестер:

Қосу мен азайту амалдарымен берілген санды өрнектерді салыстыру; сандар,
шамалар, санды өрнектер арасындағы қатынасты анықтау дағдысын дамыту.
Салыстыру нәтижесін арнайы белгілер арқылы белгілеуді үйрену, есептеу
дағдысын, сыни тұрғыдан ойлау қабілеттерін дамыту.
Оқушылар: Тура, тура есем ұғымы туралы біледі.
Тура теңдік, тура емес теңдік
Сыныптағы диалог үшін пайдалы тілдік бірліктер

Бағалау критерийлері
Құндылықтарды дарыту
Пәнаралық байланыстар
АКТ қолдану дағдылары
Ресурстар
Бастапқы білім
Сабақ барысы
Жоспар
ланған уақыт
Басы
(9 минут)
1 минут

4 минут

1 минут
3 минут

Ортасы
(26 минут)
5 минут

8 минут

Талқылауға арналған сұрақтар:
Тура емес дегенді қалай түсінесіңдер?
-сандар, шамалар, санды өрнектер арасындағы (=, <, >) анықтауды меңгереді.
Ынтымақтастық
Жаратылыстану
Компьютер
Салыстыруға арналған әртүрлі санды өрнек жазылған парақшалар, салыстыру
белгілері жазылған парақшалар
Теңдік және теңсіздік туралы біледі
Жоспарланған жаттығулар
төменде жоспарланған жаттығулар мен қатар ескертпелерді жазыңыз
Психологиялық ахуал
Сайқымазақтың қимылдарын жасату. Сайқымазақтың беріп жіберген
сыйлығының қорабын көрсетіп, бүгінгі тапсырмаларды дұрыс орындағанда
сабақ соңында сыйлық алатындарын айту.
(Ұ) "Ойыншықтарды орналастыр"
Қызыл, көк қорапқа теңдік және теңсіздікті ажыратып салу.
Тақтадағы жазудан өзін-өзі тексеру.
Миға шабуыл: "Бұл қандай жазу?"
10+4
12> 10
13=13
Оқушылар өрнек , теңсіздік, теңдік екенін айтады.
Мұғалім түсіндірмесі:
5-3 өрнегінің мәнін табайық. Енді 4-2 өрнегінің мәнін табайық. Екі өрнектің
мәнін салыстырамыз. Бұл тура теңдік .
5-3
4-2
Екі өрнектің мәнін салыстырамыз. Бұл тура емес теңдік.
6+4
2+7
Өрнектерді салыстыру нәтижесін теңдік түрінде жазуға болады. Тура және
тура емес теңдіктер болады.
Сабақтың мақсатымен таныстырамын
(Ұ) "Бәріміз бірге"
Әр топта неше бала бар? Санды өрнектерді салыстыр. Тура және тура емес
теңдіктерді ата.
1)1+4 ≠ 3+4-бұл тура емес теңдік
2) 5-2≠ 7-3- бұл тура емес теңдік
3) 5-3=7-5-бұл тура теңдік
Бағалау: ауызша бағалау
Кері байланыс: жарайсыңдар балалар байқағыш екенсіңдер.
(Т) "Ойлан, топтас, бөліс" әдісі
Балалардың жұмысын тексер. Сен неше тура емес теңдік таптың? Қателерін
түзе.
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1 минут
4 минут

3 минут

5 минут

Сабақтың соңы
5 мин

Жауабы: 3 қате
20+40=70-30
15-3 ≠ 16-4
11+0=14-0
Оқытып тексеремін.
Бағалау: ауызша оқыту арқылы өзара бағалау басбармақ арқылы
Кері байланыс: нешеуін тапқанын сұрау, мадақтау
Сергіту сәті:
"Тез-тез " ойыны
(Ж) 4-тапсырма. Ойлан.
Есептемей-ақ салыстыр. Берілген өрнектерді қандай тәсілмен салыстыруға
болады?
Жауабы: 1+2+3 * 1+2+4;
3<4;
1+2+3<1+2+4.
10+20+40 * 10+20+50; 40<50.
10+20+40<10+20+50;
Қалай салыстырғанын сұрау. (2 жұптан)
Дайын жауап арқылы тексеріп, жұптар өзін-өзі жұлдызша арқылы
бағалайды
(Ө) Жұмыс дәптері:
1.Салыстыру белгілерін қой
Сараланған тапсырмаларды орындау.
1) Салыстыр
11
11
14
19
9
7
2)Өрнектерді салыстыр = , ≠ бірін қой
6+2
7-3
3) Орындап көр
Сары түсті жолдың ұзындығын табу үшін санды өрнек құрастыр. Көк түсті
жолдың ұзындығын табу үшін санды өрнек құрастыр. Жолдардың ұзындығын
салыстыр. Не шықты? Теңдік пе? Теңсіздік пе?
Жауабы: 20дм+20дм+20дм+20дм<30дм+30дм+30дм;
80дм<90дм.
Бағалау: үш түрлі индикатор арқылы
"Сыныптағы төртбұрыш"
Төрт бұрышта теңдік, теңсіздік, тура теңдік, тура емес теңдік
Топтардың ортасына қорапшалар беру. Қорапшадағы
Кері байланыс:
Смайлик арқылы өз көңіл-күйін білдіру
Түсіндім Сұрағым бар
Түсінбедім
«ШӘКІРТТЕР ЖҮРЕГІНЕ ЖОЛ ТАПҚАН...»
(Ұстаз Қаласова Күләш апаймен кездесу кеші)
Наукеева Лайық

СЦЕНАРИЙ
Жалпы жоспар:
•Қаласова Күләш апайды күтіп алу
•Апайға сұрақтар қою
•Замандастарын
шақыру
(Ердіхалықов
Қуанышбай)
•Ән – «Армандастар» (слайд)
•Әріптестерін шақыру (Сұлтанова Жәмиға)
•Апайдың әзіл өлеңдері (оқушылар)(слайд)
•Бірлестік мүшесін шақыру (Әділова Түгел
апай)
•Апайдың өлеңдері (оқушылар)
•Әр жылдардағы шәкірттер
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•Алмағанбетова Баян 59-76 жыл
сәлемдеме)
•Мұсаева Бақытгүл 59-76 жыл
•Оразова Асыл 74-91 жыл
•Маханова Гүлшат 79-96 жыл
•Кемалова Аида 78-95 жыл (Әні бар)
•Берденов Ешмұрат
•Боранбаева Қазына (слайд)
•Ән – «Келші, айым» (слайд)
•Дархан Аманжолов немересі
•Мектеп директоры (Қорытынды сөз)

(видео

«ШӘКІРТТЕР ЖҮРЕГІНЕ ЖОЛ ТАПҚАН...»
(Ұстаз Қаласова Күләш апаймен кездесу кеші)
Жүргізуші:Сыңғырлаған күміс қоңырау! Шіркін, үнің қандай тәтті еді?! Қоңырау үнін естісек, біз, үлкендер
жағы мектепке қайта оралып, партаға отырғымыз келеді. Бізге әріп танытып, санауды үйреткен
ұстаздарымызбен қайта жүздесуді аңсаймыз. Құлын-тайдай тебісіп, бірге өскен сыныптастарымызбен қайтадан
балаша алысқымыз келетіні ойда жоқ емес. Қызық...
Қоңырау үні – тек шәкірттер ғана емес, оларды білім нәрімен сусындатқан ұстаздардың да сағынар үні. Аяулы
алтын ұя мектебіміз ең алғаш іргесі қаланған сәтте күміс қоңырауды бірге қағысқан ұстаздарымыздың бірі,
мінекей, бүгін біздің ортамызға келіп отыр. Олай болса, бүгінгі кейіпкеріміз – аяулы ұстаз, ардақты ана, Қазақ
КСР халық ағарту ісінің озық қызметкері, КСРО оқу ағарту ісінің үздігі, «Аға мұғалім», «Еңбек Ері», аңыз ұстаз
– Күләш Қаласова апайымыз. Қарсы алыңыздар!
(Апай келеді)
Ж: Қош келдіңіз, апай! Мен мына қоңырауды сізге беремін!
Өйткені, бүгін Қаласова Күләш апайдың ашық сабағы! (Апайды отырғызады)
Ж: Қош келіпсіз, апай, төрлетіңіз! Сабағыңызды бастамас бұрын мынадай сұраққа жауап берсеңіз: Апай,
қоңырау үнін естімегелі қанша жыл болды? Араға ұзақ жылдар салып қоңырау үнін естігенде қандай сезімде
болдыңыз?
Ж: Апай, сіздің бала күнгі арманыңыз сот болу екен ғой. Біз оны біліп қойдық. Осы бір сот болсам деген ой
баланың қиялына қайдан келді? Белгілі бір жайттар себеп болды ма, әлде, кітапқа құмар сол бір жастың Төле
би, Әйтеке, Қазыбектердің қара қылды қақ жарған төрелігіне тәнті болып, көңілі құлады ма?
Ж: Сөйтіп,Тағдыр сол бір арманшыл баланың маңдайына ұстаз болуды жазған екен. Арман қуып Қызылордаға
келдіңіз. Мұғалім болсам деген үмітпен сол кезеңдегі Гоголь атындағы іргелі университетке түсуді
армандадыңыз. Сізді тікелей ректордың өзі қабылдапты ғой. Сол жөнінде айтып берсеңіз.
(Замандастарын шақыру)
Ж: Апай, сіз ардақты ұстаз, аяулы жар, асыл ана ғана емес, ағайын-туыс, құрбы-құрдас ортасында сыйлы
жансыз. Ағайын арасындағы жанашырлықты жалғар дәнекер іспетті өз орныңыздың бар екеніне де ел куә.
Ендеше, біз сол бір қырыңызды көзкөрген замандастарыңыздың өз аузынан естиік. Осы орайда ауданымыздың
құрметті азаматы, ел ағасыҚуанышбай Ердіхалықов ағамызды ортаға шақырайық.
(Қуанышбай Ердіхалықов сөз сөйлейді)
Ж: Сіздің замандастарыңыздың құрметіне мектебіміздің өнерпаз жас ұстаздары «Армандастар» әнін
орындайды. Қабыл алыңыздар! («Армандастар» әні орындалады) слайд кетеді.
(Әріптестерін шақыру)
Ж: Апай, өзіңіз қызмет еткен жылдары сіз ерекше жақсы көрген, ол да сізді айрықша құрметтеген сіңліңіз бар
екен. Тіпті, анасы да сізге ілтипатын білдіріп өзінің алтын жүзігін сый қып тарту етіпті. Сол сіңліңіз бүгін
ортамызда. Ендеше, қарсы алалық, «Қазақ КСР еңбек сіңірген мұғалімі», «Жоғары санатты Аға мұғалім»,
«Еңбек ардагері» Сұлтанова Жамиға апайымыз!
(Жәмиға Сұлтановасөз сөйлейді)
Ж:Қиыншылығы мен қызығы қатар өрбіген ұстаздық жолда әріптестермен жарасымды әзіл, қағытпа қалжың
болатыны жасырын емес. Міне, осы орайда сіздің бір мерекелік кеште әріптестеріңізге арнаған әзіл
өлеңдеріңізді оқушыларымыздың орындауында тыңдап көрелік.
(Апайдың әзіл өлеңдері оқушылардың орындауында) слайд кетеді
(Бірлестік мүшесін шақыру)
Ж: Апай, үй ішіне үй тіккендей, ұжым ішіндегі ең бір етене жақын әріптестеріңіз – өз пән бірлестігіңіз. Сол
бірлестіктің жетекшісі болдыңыз. Қарап отырсақ, оның өзі де оңай жұмыс емес сияқты. Өйткені, сол кезеңдегі
нағыз майталман, кәнігі өз ісінің шеберлері болған тіл мамандарын бір жағадан бас, бір жеңнен қол шығартып,
ортақ іске жұмылдыру қиынның қиыны да секілді. Ендеше, сол жайында сөз қозғау үшін бірлестік атынан
ортамызға Әділова Түгел апайымызды шақырайық.
Мектебіміздің білікті мұғалімі, шәкірттері талай додаларда оза шауып, бәйге алған, ардагер мұғалім Әділова
Түгел апай! (Түгел Әділова сөз сөйлейді)
Ж:Сіздің өн бойыңызға ақындық қасиеттің ұшқыны қонғанын біз жүрекжарды жырларыңыздан аңғардық.
Міне, осы орайда сіздің шығармашылығыңыздан өлеңдеріңізді оқушыларымыздың орындауында тыңдап
көрелік.
(Апайдың шығармашылығынан өлеңдер оқушылардың орындауында)
(Әр жылдардағы шәкірттерді шақыру)
Ж: Халқымызда «мың жасаған Лұқман хәкім» деген аталы сөз бар. Аталы сөздің астарына үңілсек, Лұқман
хәкім өзінің өнегесін ғасырларға жалғаған шәкірттерімен мың жасаса керек. Сіздің де ұлағатты есіміңізді
ардақтап, ізіңізді өмірлеріне өнеге еткен шәкірттеріңіз бүгінде жүректері алып-ұшып, сізбен жүздесуге асыға
ортамызға келіп отыр.
Ұстаз алдына тарыдай боп келіп, таудай боп шыққан оқушыларыңыз қазіргі таңда өзіңізбен қайтадан
қауышқалы отыр. Ендеше, сол сәттің куәсі болуға рұқсат етіңіздер!
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Алдымен, белгілі бір себептерге байланысты келе алмай, ұстазыммен кездессем деген сағынышын бейне
сәлемдемемен жолдаған оқушыңызАлмағанбетова Баянның ыстық лебізін тыңдалық!
(Бейне сәлемдеме қосылады)
Назар аударғандарыңызға рахмет! Келесі кезекте, бүгінгі таңда Арал аудандық статистика бөлімінде бас маман
болып қызмет атқарып жүрген оқушыңыз Бақытгүл Мұсаеваны ортаға шақырайық!
(Бақытгүл Мұсаева сөз сөйлейді)
Келесі сөз кезегін, Қорқыт Ата атындағы мемлекеттік университетінің оқытушысы, журналист, сүйікті
оқушыңызАсыл Оразоваға берелік! (Асыл Оразова сөз сөйлейді)
Ендігі сөздің реті сүйікті оқушыңыз Шиелі аудандық ішкі саясат бөлімінің бас маманы Гүлшат Махановаға
беріледі! (Гүлшат Маханова сөз сөйлейді)
Келесі сөздің тізгінін өз ізіңізді жалғап, ұстаздық жолда жүрген оқушыңыз,
қаламыздағы №260 орта мектебінің маңдайалды мұғалімі, ақын қызыңыз Аида Кемаловаға берелік!
(Аида Кемалова сөз сөйлейді, ән айтады)
Ж: «Ғалым да, шахтер де бас иетін», ұстаздың ең ізгі қасиеті осы болса керек! Апай, сіз шын мәнінде бақытты
ұстаз екенсіз! Қазір ортамызда біздің де аяулы ұстазымыз, ардагер ұстаз, сіздің қайын ініңіз, бір жағы
әріптесіңіз, ақын ұстаз Ешмұрат Берденов ағай да өзінің жылы лебізін білдіруге келіп отыр.
Сөз кезегін Ешмұрат ағайға берейік! (Ешмұрат Берденов сөз сөйлейді)
Ж: Адамның теңін Тәңірі қосады ғой. Бар ғұмырын өзіңізбен бірге бала тәбиелеу
ісіне, іргелі мектеп абыройына арнаған, қоғам қызметіне бағыштаған аяулы жарыңыз Қанатбаев Жеткерген ағай
жөнінде сөз қозғамау әбестік болар еді. Жеткерген ағай – еліміздің білім саласына өлшеусіз үлес қосқан ұстаз
болғандығына ешкімнің таласы болмас. Ендеше, Қанатбаев Жеткерген ағайымыз жөнінде естелік әңгіме айтуға
саналығұмырын ұрпақ тәрбиесіне арнаған, ардагер ұстаз, сонау Қызылордадан арнайы келіп отырған сіздің
келініңіз Қазына Боранбаеваға сөз тізгінін берелік! (Қазына Боранбаева сөз сөйлейді)
«Келші, айым» әні орындалады слайд кетеді
Ж:Келесі сөз кезегін, балаңыз Дарханға береміз!
Міне, тарау жолдар жатыр алдымда,
қайда мені апарары беймәлім...
Бірге жомарт, бірге сараң тағдыр да
тосар екен маған қандай "сыйларын?!"
Ар жолына қарға адым қозғалсам,
тыншытпайды ой-санамды секем мың!
Ал, әдебиет - әжем айтқан сөз болса,
адаспаған екенмін...
Арал қаласы «№220 орта мектеп» кмм-нің қазақ тілі мен әдебиеті пәнінің мұғалімі Дархан Аманжолұлы
сөз сөйлейді.
Ж:Заңғар жазушыМұхтар Әуезовтіңсөзімен айтар болсақ, «Халық пен халықты, адам мен адамды теңестіретін
– білім» десе, адамдықтың тепе-теңдігі болатын алтын таразы – ол мектеп екені даусыз.Осы орайда туған
өлкеміз Арал қаласындағы білімнің Темірқазығы болған алтын ұя №220 орта мектебінің директоры, жаңашыл
ұстаз, білікті басшы Әліби Әбілбайұлына қорытынды сөз кезегін берейік!
Арал қаласы «№ 220 орта мектеп» КММ директоры Әбілбаев Әлібиге сөз беріледі
ЭПИЛОГ
(Жарық сөнеді. Секундтың дыбысы естіліп тұрады)
1.Бала тәрбиесінің негізгі құраушысы мейірім бе, білім бе?
2.Бүгінгі күннің қаһарманы кім?
3.Қара тақта мен ақ борды жиі сағынасыз ба?
4.Талай баланы үйреттіңіз! Ал, өзіңіз баладан нені үйрендіңіз?
5.Бүгінгі жас әріптестеріңізге көңіліңіз толады ма?
6.Әр қазақ оқуға тиіс үш кітап бар десе, қандай үш кітапты ұсынар едіңіз?
Рахмет, Күләш апай! Бұл «Еңбек Ері», «Аға мұғалім» Күләш Қаласованың ұлы жолы болатын. Әркімнің
өз жолы бар. Ал оны ұлы ету – әркімнің өз қолында!
********
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Шумакова Гульнар Болатовна
Учитель русского языка и литературы в национальной школе
КГУ « Городская многопрофильная казахская школа-гимназия» ВКО, город Аягоз
Раздел: Язык - это
окно в новый мир
Дата:

Краткосрочный план урока
Школа: КГУ «Городская многопрофильная школа-гимназия»
Тема: «Жемчужины русского слова» Урок: 4
Шумакова Гульнар Болатовна

Класс: 6 « »

Кол-во присутствующих:

Цели обучения:

6.С2. Понимать значение слов социально-культурной тематики.
6.Г1. Владеть словарным запасом, включающим фразеологические единицы,
паронимы, заимствованные слова.
6.Ч7. Извлекать необходимую информацию по предложенной теме из различных
источников, сопоставляя полученные сведения.
6.П3. Представлять информацию в виде иллюстраций, сюжетных рисунков, комиксов,
в том числе с использованием ИКТ.
Все учащиеся смогут: понять значение слов социально-культурной тематики,
определять фразеологизмы, синонимы, антонимы, работать со словарем
фразеологизмов, составить распространенные предложения с фразеологизмами,
смогут принять участие в формативном оценивании.
Большинство учащихся смогут: извлекать необходимую информацию по
предложенной теме из различных источников, представлять информацию в виде
иллюстраций к фразеологизмам, объяснить значение фразеологизмов, комментировать
формативное оценивание.
Некоторые
учащиеся смогут: сравнить фразеологизмы русского языка с
фразеологизмами родного языка, использовать в речи фразеологизмы, синонимы,
антонимы, заимствованные слова, описать ситуацию, в которой можно употребить те
или иные фразеологизмы, представлять информацию в виде комиксов к
фразеологизмам, аргументировать формативное оценивание.
1.Понимать значение слов социально-культурной тематики.
2.Владеть словарным запасом, включающим фразеологические единицы, синонимы,
антонимы, заимствованные слова.
3.Извлекать необходимую информацию по предложенной теме из различных
источников.
4. Сопоставлять полученные сведения.
5. Представлять информацию в виде иллюстраций, сюжетных рисунков, комиксов в
т.ч. с использованием ИКТ.
Знание, понимание, применение, синтез, анализ.

Цель урока

Критерии
оценивания:

Уровни
мыслительных
навыков
Языковая цель

Привитие
ценностей

Кол-во отсутствующих:

Учащиеся научатся: определять ключевые слова и понимать значение слов
социально-культурной тематики, извлекать необходимую информацию по
предложенной теме из различных источников, сопоставлять полученные сведения,
представлять информацию.
Слова для активного усвоения: золотые слова, заячья душа, острый язык, не
робкого десятка, сломя голову, в двух шагах.
Полезные фразы для рассуждения:
1.Я удивлён тем, что
2.Я согласен с тем, что…
3.Мне было интересно то, что…
Вопросы для обсуждения:
1.О чём мы сегодня будем говорить?
2.Что называют жемчужинами русского языка?
3.Что такое фразеологизм?
Письменные подсказки:
1.Жемчужины русского языка – это…
2.Фразеологизмы – это…
3.Фразеологизмы используются…
Привить уважение к русскому языку, сформировать толерантное отношение к
представителям других народов и национальностей.
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Межпредметная
связь
Предшествующие
знания по теме

Казахский язык, русская литература, самопознание.
Знают, что такое фразеологизм, синонимы, антонимы, паронимы.
ПЛАН

УРОКА

Планируемое
время и этапы
НАЧАЛО – 5 мин

Запланированная деятельность

СЕРЕДИНА –
30 мин
5 минут

Критерии

Создание позитивного настроя учащихся к уроку.
Приветствие. Психологический настрой.
-Ребята, здравствуйте! Сегодня на уроке
нам предстоит нелёгкая работа. Поэтому я хочу вам сказать: Ну, ни пуха ни пера!
Деление на группы с помощью приема «Пазл»– 2 мин.
Деление на группы по фрагментам картинок. На картинках изображены: острый язык,
мухи не обидит, золотые руки.

1.Выбрать фразеологизмы из каждой пары словосочетаний и отметить его хлопком.
2.Прочитать фразеологизмы.
3.Объяснить их значение, пользуясь фразеологическим словарём.
4.Составить распространённые предложения с любыми двумя парами.
Дополнительная информация

Дифференциация.
Дифференциация по целям обучения.
Дифференциация по выбору.
Дифференциация по заданиям.
Выбор заданий согласно своим
возможностям и уровням умений.
Составление заданий согласно таксономии
Блума.
Работа со способными учениками.
Способным ученикам были даны задания по
нахождению необходимой информации по
предложенной теме из различных источников;
по использованию в речи фразеологических
единиц, синонимов, антонимов,
заимствованых слов, по представлению
информации в виде комиксов.

Были ли цели обучения достижимыми?

Чему сегодня научились учащиеся?

Какой была атмосфера обучения?
Успешными ли были задания по
установлению различий между учащимися?
Придерживался ли я временного графика?
Какие отступления от плана я сделал и
почему?

Оценивание.
Оценивание учителем.
Взаимооценивание.
Самооценивание.

«Словесное
поощрение»,
«Стикеры»,
«Три хлопка»,
«Кулак-ладонь»,
«Незаконченный
смайлик»,
«Письменное
интервью»
Рефлексия:

Межпредметные связи:
Связь с предметами «Казахский
язык», «Русская литература»,
«Самопознание».

Связи с ценностями.
Привить уважение к русскому
языку, сформировать толерантное
отношение к представителям
других народов и
национальностей.

Цели будут достигнуты, так как все этапы урока расписаны.
Цели достижимы, учащиеся обладают соответствующими
ресурсами. Они реалистичны, т.к. ориентированы на
конкретный результат, и определены по времени.
Учащиеся научатся определять ключевые слова и понимать
значение слов социально-культурной тематики, извлекать
необходимую информацию по предложенной теме из
различных источников, сопоставлять полученные сведения,
представлять информацию.
Так как будут задействованы различные активные методы,
атмосфера будет благоприятная.
Да, всем учащимся будет предоставлен выбор заданий
разной сложности.
Все временные промежутки расписаны.
При необходимости можно будет перераспределять время
на своё усмотрение.
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Итоговое оценивание
Назовите 2 наиболее успешных момента (как преподавания, так и обучения)?
1. Активные методы обучения: «Выставка плакатов», «Спроси товарища» помогут учащимся достичь уровня
анализа и оценки через применение и понимание знаний (по таксономии Блума)
2. Дифференциация заданий.
Назовите 2 момента, которые бы способствовали улучшению урока (как преподавания, так и обучения)?
1. Материально-техническое обеспечение.
2. Учитывать уровень подготовки класса.
Что я узнал за время урока о классе или отдельных учениках такого, что поможет мне подготовиться к
следующему уроку?
1. Наблюдения, полученные на уроке, помогут определить темп работы учащихся для подбора заданий.
2. Особенность некоторых учащихся поможет организовать работу групп.

ЖАҢАРТЫЛҒАН БІЛІМ МАЗМҰНЫ БОЙЫНША ОҚЫТУДЫҢ ТИІМДІ ЖОЛДАРЫ
Алматы облысы, Еңбекшіқазақ ауданы, Шелек ауылы
«Әлия Молдағұлова атындағы орта мектеп, мектепке дейінгі шағын орталығымен» КММ
Жұмабаева Гүлзат Иманғожақызы
Жиырма бірінші ғасырдың мектептері оқушыларды өмірде, жұмыста және азаматтық ұстанымында өзгелермен
ынтымақтастыққа өмір сүруге дайындай отырып, ұлттық және жаhандық пікір алуандығының шынайылығын
ұғына отырып, өзіндік дербестігі мен ерекшелігін дамытуға көмектесуі керек». (Андреас Шлейхер, 2014)
Қазіргі білім беру технологиясында оқушы мен оқытушы арасындағы әріптестік қарым-қатынасқа көп көңіл
бөлінуде. Әлемдік дидактикада қазіргі кезде осындай әріптестікке үйретудің көптеген әдіс-тәсілдері бар. Оқу
серіктестік формасында сабақ беруді алуан түрлі етіп ұйымдастыруға болады. Оқытудың белсенді тәсілдерін
қолдану ғылыми білімнің гуманистік мазмұнын, құндылығын көрсетуге, оқушылардың шығармашылық
қабілетін, дүниетанымын қалыптастыруға мүмкіндік береді. Мұның бәрі оқытудың мақсаты болып табылатын
ұшқыр ойлы тұлға тәрбиелеуге, білімге қызығушылықтың артуына көмектеседі. Білім беру оқушының
ұстаздың алға қойған мақсатын түсіне отырып, оны бірге жүзеге асыруға бағытталған болуы тиіс. Тәжірибе
көрсеткендей оқушылардың 90 пайызы ақпаратты топпен жұмыс жасауда, яғни өзі оқып, өзгелерді де оқыту
барысында қабылдайды. Өкінішке орай, мұғалімдер әрдайым тиімді оқыту әдістерін қолдана бермейді.
Оқушылар тек бақылаушы ролінде отыратын сабақтарда оқудың алтын уақытының 82%-н өздеріне белгілі
мәліметтерді тыңдауға жібереді. Топтық жұмыс жасау барысында жаңа тың идеялардың туындайтыны белгілі.
«Орташа қабілетті адам жеке жұмыс істегенге қарағанда, топпен жұмыс жасау кезінде екі есе артық шешім
ойлап таба алады екен. Сонымен қатар, тәжірибе көрсеткендей жеке және топтық ойлауды кезектестіру үздік
нәтижелер береді» деген психологтардың пікірінше ( Г. Линскии, К. С. Халл, Р. Ф. Томпсон. Жалпы психология
хрестоматиясы).
Білім беруде ұжымдық оқыту тәсілінің тиімділігіне ерекше тоқталып өтейін.Ұжым – бұл көзделген мақсатқа
жетудегі ұйымшылдық пен мақсаттылық іс-әрекетімен сипатталатын белгілі бір топ.
Топтардағы бірлескен жұмыс төмендегі мақсаттарда жүзеге асырылады:
Әлеуметтік:Тәжірибемен және идеялармен алмасу.Мәселені бірлесіп шешудің амалын табу;Барынша жоғары
ұжымдық нәтижелерге қол жеткізу;
Танымдық:Жұмыстың баламалы амалдары туралы идеяларды ұсыну және пікір алмасу
Ойлау тәсілдері./Блум токсоноиясы./
Эмоционалдық:Топтың жекелеген мүшелерінің білімі мен тәжірибесіне сүйену арқылы жағымды эмоциялық
ахуал.Тереңдетілген жағымды эмоционалды қатынастардың тууы; /таңдану,қуаныш/
Топпен жұмыстың мақсаты: Білім берумен қатар оқушыны жан-жақты тәрбиелеу.
•Рухани дүниесін байыту;
•Ауызша, жазбаша тіл мәдениетін дамыту;
•Ойлау, есте сақтау қабілетін қалыптастыру;
•Көзқарасын тереңдету;
•Өзінше ой түюге дағдыландыру;
•Өз ойын еркін, жүйелі жеткізе білуге үйрету;
•Шығармашылық ізденіске жол ашу;
Оқушы мұнда оқытушы, тексеруші,дәлелдеуші, кеңесші,бағалаушы, талдаушы, ұйымдастырушы,ассстент
рөлін атқарады.
Топтық жұмыстың нәтижесінде ұйымшылдыққа,қайырымдылыққа, көшбасшылыққа, ізгілікке,
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бауырмалдылыққа, достыққа жауапкершілікке ынтымақтастыққа, сыйластыққа тәрбиеленеді.Яғни мұнда
оқытумен тәрбиенің тығыз байланыста жүретінін аңғаруға болады.
Топ мүшелерінің саны:
Шағын топтар:4-6 оқушыдан тұратын топ,топтық жұмыстың көптеген түрлері үшін және бір оқушының
топтағы үстемдігін бәсеңдету үшін тиімді. Топ мүшелерінің кейбіреулері үшін аз жұмыс істеуге көп мүмкіндік
береді.
Жұптар: (екі адамнан тұратын):Жұптар жоғары деңгейдегі (мысалы, шешім қабылдау, проблемаларды шешу)
бірлескен ойлы тапсырмаларды орындау және құрбы-құрдастарын оқыту үшін тиімді .
Үлкен топтар:6-10 оқушыдан тұратын үлкен топтар мәселені талқылау барысындағы мақсат көптеген
көзқарастарды алу болған жағдайда тиімді болуы мүмкін. Топ көп болған сайын, ондағы жұмысты, рөлдер мен
өзара қарым-қатынасты жоспарлау және ұйымдастыру, әңгімеге араласу соншалықты қиындай түседі.
Топқа бөлу тәсілдері:«Пазл»,«Фигуралар»,«Сэлфи»,«Деректер», «Түстер» т.с.с түрлі тәсілдермен бөлуге
болады.
Тиімді топтық қарым – қатынас.Әр топ өз ережесін құрастырады.Сол ережені қатаң
сақтап, жұмыс істеуге дағдыланады.
• тыныштық сақтау;
• кезекпен сөйлеу;
• белсенді тыңдау;
• ұсыныс енгізу және басқаларда ұсыныс бар ма екенін сұрау;
• өз ойларын және пікірлерін ортаға салу және басқалардың идеялары мен пікірлерін білу;
• ұсыныстарды, идеяларды және пікірлерді ұжыммен талқылау;
• көмектесу және көмек сұрау;
• түсініктеме беру және түсініктеме беруді өтіну;
• идеяларға түсініктеме беру және оны бағалау;
• топтық шешім қабылдау және бір тоқтамға келу;
• талқылаудың қорытындысын шығару;
• дәйекті айғақтар келтіру.
Топтық жұмыстың нәтижесі.
1.Оқушылар топта өз білімін мақтан тұтып, өзгелерден кейін қалмауға міндеттейді, өзін–өзі дамытады.
2.Оқушылар сабақтан тыс уақытта кездескенде үнемі бір-бірімен сөйлеседі, өзін-өзі оқыту жүреді.
3.Ұжымда өзара достасады, дауласады, жарысады және құқықтар мен міндеттер туралы пікір айтысады.
4.Топта талпынады, әр оқушы өзін жеке тұлға ретінде сезінеді және өз үлесін қосуға талаптанады. Бір адамның
айтқанынан бірнеше адамның айтқаны есінде тез жатталады
Қазіргі таңда жаңартылған оқу бағдарлама оқулықтарында тиісті шартты белгілерде осы ұжымдық жұмысқа
берілген тапсырмалар белгілері бар.Оқушылар өз бетінше тапсырмалар барысында орындауға жаттықты десек
те болады.
Курста үйренген әдіс-тәсілдерді, жеті модуль бойынша алған білімімді өзімнің іс-тәжірибемде ұжымдық
оқытуда толығынан қолдандым..
.Топпен жұмыстың негізгі принциптері болып мыналар саналады:
1.қабілетіне қарай оқыту (әркімде оқу мазмұнын игерудің өзіндік бағыты болады, өз екпінімен қозғалады, пән
мен тақырып таңдау құқығына ие);
2.түйіндеу немесе жоғары ақтық нәтижелерді бағдарлау (оқу мен демалу уақытының қатаң регламенті болмаған
жағдайда);
3. бір-біріне үздіксіз, тоқтаусыз білім беру (әр оқушы әркімді қажет етеді,жетістікке жету мүмкіндігі туады);
4.әріптестік және өзара көмек (кез келген уақытта оқушы басқалардан қолдау таба алады);
5.тақырып пен тапсырманың алуан түрлілігі(оқушының қабілетіне қарай жеке құрамын есепке алу);
6.педагогикалық процеске қатысушылардың әр деңгейлігі(тексеру, түзету, білімді іске асыру, өзара оқыту
барысында өзара әсер механизмін белсендіру мақсатында оқу топтарына түрлі жастағы оқушыларды қабылдау);
7.процеске қатысушының әрқайсысының педагогикалық іс-әрекеті (әрқайсысында ұйымдастырушының,
жетекшінің, тәрбиешінің міндетін атқару мүмкіндігі бар);
Топпен жұмысты қолдана отырып сабақ өткізуге «общ фр» болмау жағдайы тән, топ мүшелері түрлі оқу
міндеттерін жүзеге асырады, оқу мазмұнының түрлі бөліктерін зерттейді, жеке қабілет пен оқу деңгейін есепке
ала отырып, түрлі әдістер мен құралдар қолданады.
Топпен жұмыс кезінде мұғалім түрлі функциялар атқарады: топтағы жүмыс барысын бақылайды,
сұрақтарға жауап береді, жұмыс тәртібі мен қайшылықтарды реттейді, қажет болған жағдайда топқа немесе
жекелеген оқушыға көмек көрсетеді.Негіз қалаушы ережелер топтардағы жұмыс жағдайында өте пайдалы
болуы мүмкін. Мына ұсыныстар кейбір сұрақтар мен бастапқы нүктелерді қамтиды,топтарға осыларға қарап
өзінің жеке ережелер жиынтығын келісу ұсынылуы мүмкін болмағанымен, ЖАДА (Жақын арадағы даму
аймағында) аясында қарастырылғандықтан білім беру табысты болмақ.
Топтың жұмысы тиімді болуы үшін топ мүшелері арасында билік пен жауапкершілікті бөлу орын алады.
Педагогикада ынтымақтастық оқу тәсілдерінің саны жеткілікті, бірақ та бірлескен оқу үдерісінің негізгі
сипаттамалары мынадай:
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1.Оқу оқушылар ақпаратты игеретін және өздері игерген мәліметті бұған дейін меңгерген білімдерімен
байланыстыратын белсенді үдеріс болып табылады.
2.Оқу тапсырмаларды орындау үшін механикалық есте сақтау мен қайталау емес,құрдастардың белсенді
қатысып, ақпараттарды өңдеуі және қорытуын талап етеді.
3.Қатысушылар әр адамдардың көзқарасымен танысудан пайда алады.
4.Оқу оқушылардың әңгімелесу кезіндегі әлеуметтік ортасы жағдайында жетіледі. Осы зияткерлік гимнастика
кезінде оқушылар ой-пайымдарының негізін құрып, мәнін ұғады.
5.Оқудың ынтымақтастық ортасында оқушылар әлеуметтік және эмоционалдық тұрғыдан да дами түседі,
өйткені олар түрлі көзқарастарды тыңдап, өз идеяларын айтуға және қорғауға мәжбүр болады. Мұндайда
оқушылар сарапшылардың немесе мәтін аясында шектеліп қалмай, өздерінің ерекше тұжырымдамалық аясын
құруды бастайды.Осылайша ынтымақтастық оқу жағдайында оқушылар құрбы-құрдастарымен қарым-қатынас
жасауға, идеяларды ұсынуға және қорғауға, әртүрлі ұстанымдармен алмасуға, басқа тұжырымдамаларға
күмәнмен қарауға және оған белсенді қатысуға мүмкіндік алады. Сабақтарымда ұжымдық оқытуды қолданған
өте тиімді болды. Біріншіден, жеке, жұппен, топпен жұмыс барысында баланың белсенділігін, сабаққа
қатысуын бақылауға болады. Өйткені бірін-бірі оқыту арқылы ойлау қабілеттері дамиды. Әр оқушының жауабы
тындалуы қажет, әр топ мәселе бойынша өз ойларын ортаға салуы маңызды. Ой шақыру кезеңінің басты
міндеті – алдағы жұмыстарға оқушылардың қызығушылығын ояту, дайындау. Ой шақыру кезіндегі
жұмыстардың негізгі тәсілдері мен стратегиялары болады
Сабақта берілген тақырыпты жеке, содан кейін жұпта,топта, ұжымда талқылатып жұмыс жасайды. Бұл
жағдайда әрбір оқушы бір сәт өзін мұғалім ретінде сезініп, оқуға деген жауапкершілігі артады. Әр топқа
берілген тақырыпты жеке оқып, содан кейін өзге топқа реттік нөмірлер бойынша топталып, өз тақырыптарын
түсіндіреді. Бұл есте сақтау, негізге алу, түсіндіруді арттырады, яғни жаңа ақпараттарымен бөліседі.Тақырыпты
қаншалықты түсінгендерін флипчартқатүсіру ,түрлі диаграммалар құру арқылы жеткізеді.
Рефлексия кезеңінде оқушылар алған жаңа ақпараттарды, жаңа білімді реттейді, өз пікірлерін дәлелдеп айтады.
Манағы флипчартқа түсіргендерін топпен қорғайды.Топпен жұмыс істеу мен жеті модуль қолдана отырып,
өзімнің де көптеген қызықты идеяларымды жүзеге асыру жөнінде белсенділігім арта түсті.
Жаңартылған білім мазмұны бойынша өзімнің тәжірбиемде барлық пәннен осы ұжымдық жұмысты саб ақ
үстінде үнемі ұйымдастырып отырамын.Ол оқулықта да шарттарымен белгілі боп тұрады.Мысалы:Қазақ
тілінен мәтін тақырыбында қалыптастырушы бағалау тапсырмасына бір тақырыпта жазылған мәтіндердің
ұқсастығы мен айырмашылығына салыстырмалы талдау жасайды.Осында жұппен жұмыс жасауда өте жақсы
көрсеткіш көрсетті.Сол сияқты «Сын есім» тақырыбында заттардың қасиеттеріне қарай сәйкестендіруде
жұппен жұмыста өте қызығушылықпен орындады.Математикадан «Диаграмма.Пиктограмма» тақырыбында
шағын топтар ерекше жұмыс жасай білді.Әдебиеттік оқу «Туған жер» тақырыбында шағын топтар
Қартқожаның туған жері туралы өте жақсы постерлер құрастырып шықты.Жаратылыстану пәні бойынша
«Глобус жердің дәл үлгісі» тақырыбында үлкен топтар зерттеу жұмысын жүргізді. «Адамның дене мүшелері»
тақырыбында екі үлкен топта зерттеуге белсене қатысты.Әдебиеттік оқу А.Құнанбаев. «Ғылым таппай
мақтанба»,Дүниетану.«Дұрыс тамақтана біл.» Жаратылыстану. «Мөлдір денелер мен материалдар.»
тақырыптарында ұжымдық жұмыстардың нәтежесінде оқушылар жан-жақты жұмыс істеп өз
қызығушылықтарын көрсете білді.
Қазақстанның білім беру мазмұны сөзсіз жаңа сатыға көтеріліп, алға қадам бастап келеді. Біліктілік пен
шеберлігімізді ұштастырып, жас ұрпақты әлемді мойындататын рухани биікке көтеру біздердің
міндетіміз.Қоғам дамуында білім берудің ең маңызды мәселе екендігі белгілі. Әрбір мемлекеттің өсіпөркендеуінің, бәсекеге қабілетті болуының ең басты ошағы ұстаз берген білім. Сондықтан да дамудың ең биік
көкжиегінен көрінгісі келетін кез келген мемлекет, ең алдымен, білім беру саласын жолға қойып, сапасын
көтеруді мақсат етеді. Ендеше осындай бәсекеге қабілетті, рухы биік ұрпақ тәрбиелеу жаңа форматты
мұғалімінің еншісіне тиері анық. «Оқу мен жазу арқылы сын тұрғысынан ойлау» бағдарламасының қазіргі
таңда білімді, білгенін өмірге пайдалана алатын шәкірт тәрбиелеуде алатын орны ерекше. Сапалы білім негізі –
жан-жақты ақпараттық материалдарды, көрнекі құралдар мен ұтымды технологияларды, тиімді әдіс – тәсілдерді
пайдалана отырып, білім алушыға ешбір кітаптан таба алмайтын білім беру.
Бүгінгі күні оқушылардың өзіне көп сенім артқан дұрыс, ал мұғалім қосалқы ролде, көмекші не бірге
қатысушы ретінде болады. Осындай жағдайда оқушылар ұжымы өз мойындарына кәсіби оқытушы не тәрбиеші
ролін алады, сондықтан да жаңа педагогикалық технология ұжымдық оқыту әдісі деп аталады.
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. 2016 ж
********
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Күні:
Пәні: қазақ тілі
Сынып: 9
Бөлім:9,
4-сабақ
Сабақтың
тақырыбы:
Осы сабақ арқылы
жүзеге асатын оқу
мақсаттары:
Сабақ мақсаты:

Бағалау
критерийлері

Тілдік мақсат

Құндылыққа баулу
Пәнаралық
байланыс
Алдыңғы оқу

Мұғалімнің аты-жөні: Капбарова Раушан Есенбековна
қазақ тілі
Қатысқандар саны: 12
Табиғи ресурстарды тиімді пайдалану. Пунктуация.
Табиғи ресурстарды қорғау мәселесі. Құрмалас сөйлемнің тыныс белгілері.
9.1.3.1. Тыңдалым және айтылым. Мәтіннен ақпаратты анықтау:Тыңдалған
мәтіндегі ақпаратты өмірлік мәселелермен байланыстыра білу.
9.4.5.1. Әдеби тіл нормасы. Пунктуациялық норма:Құрмалас сөйлемнің тыныс
белгілерін (даралаушы, ерекшелеуші, ойдың аражігін ажырататын) ережеге сай
қолдану
-Тыңдаған мәтіндегі ақпараттарды анықтайды.
-Мәтіндегі ақпаратты өмірлік мәселелермен байланыстырады;
-Құрмалас сөйлемнің тыныс белгілерін ережеге сай қолданады.
-Өз ойын айта алады.
-Тыңдалған мәтіндегі ақпараттарды анықтайды.
- Мәтіндегі ақпараттарды өмірмен байланыстырады.
- Құрмалас сөйлемнің тыныс белгілерін ережеге сай қолданады.
Негізгі сөздер мен тіркестер: табиғи ресурстар, қоршаған орта, геожүйелер,
экология, табиғи-антропогендік, табиғи процестер, демографиялық аспектілер,
табиғи компоненттер, табиғи ресурстардың классификациясы
Сыныптағы диалог/ жазылым үшін пайдалы тілдік бірліктер:
«Менің ойымша,...»
«Себебі, мен оны былай түсіндіремін...»
«Оны мен мына факті,мысалдармен дәлелдей аламын...»
«Мен бұл мәселедегі пікірім...»
«Біз, мына мәселеде... заңдылыққа сүйендім»
Соңғы сөйлем: «Осыған байланыста мен мынадай қорытынды шешімге келдім...»
Бағалау үшін қолданылатын тілдік бірліктер:
бұл тапсырманы орындауда маған қиындық тудырған..., өйткені, сондықтан, түйген
ойым, себебі, мен жұмысты орындауда .... мәселеге кездестім, қорыта келе.
Индустрия мен инновацияға негізделген экономикалық өсу.
Қазақстанның экономикалық географиясы
Еліміздегі таскөмір өндеретін аудандарды ата. Мұнай мен газ Қазақстанның қай
өңірлерінде өндіріледі? Қазақстанда кездесетін қандай табиғи қорлар бар?
сұрақтарына жауап алу.
Жоспар
Жоспарланған жаттығулар

Уақыт
Сабақтың басы
1 мин
БСОЖ: Сыныптың жағымды ахуалын қалыптастыруда «Шаттық шеңбері» әдісі бойынша
оқушылар бір-біріне есімінің алғашқы дыбыстарынан басталатын жақсы тілектер тілейді.
Мысалы: ақылды Айдана, ержүрек Ержан, көрікті Кәусар, т.б. Төрт бөлікке бөлінген табиғи
ресурстар бейнеленген суреттерді құрастырып, 3 топқа бөлінеді.
1.Энергетикалық ресурс
2.Минералды ресурс
3. Биологиялық ресурс
4 мин
БСОЖ: «Ой шақыру» әдісі бойынша «Табиғи ресурстарды қорғау» тақырыбын көрсетіп осы
мәселе төңірегінде не білетіндерін сұрау.
Сұрақтар:
-Адамзаттың табиғат алдындағы неізгі міндеті қандай?
-Табиғи ресурстардың өмірімізде алатын қандай маңызы бар?
-Табиғи ресурстарды қалай қорғаймыз?
-Сарқылатын ресурстарды қалпына келтіруге болатын қандай іс-әрекет жасауға болады? Сабақ
мақсатымен бөлісу.
Сабақ ортасы
2 мин
Тыңдалым алды:
Аудиожазба тыңдалымын тыңдамас бұрын не тыңдауы мүмкін мәселені екі сөйлеммен жазады.
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6 мин

15 мин

8 мин

Тыңдалым кезі:
Бағалау критерийі: Тыңдалған мәтіндегі ақпараттарды анықтайды.
Топтық жұмыс: «Дара диаграмма» әдісі бойынша оқушылар аудиожазбаны мұқият тыңдап, өзі
күткен мәселені кездестірді ме сол туралы ойланады. Жаңа сөздермен танысады. Аудиожазбаны
қайтадан тыңдап, тыңдаған материалдан ақпараттарды анықтап, диаграммаға түсіреді.
Саралау тапсырмасы:
-"Қолдау/диалог» әдісі арқылы баяу қабылдайтын оқушыларға жеңілдетілген сұрақтар беру
арқылы оқушылардың қызығушылығын арттырып диаграмма құрастыруына ықпал жасауға
төмендегі сұрақтарды ұсыну:
-Ресурс дегеніміз не?
-Тыңдалған мәтіндегі мәселені оңтайлы шешудің қандай жолдарын ұсынасыңдар?
Дескриптор:
-Аудиожазбаны мұқият тыңдайды;
-Жаңа ұғымдардың мағынасын түсінеді;
- Аудиожазбадағы ақпараттарды анықтайды.
Тыңдалымнан кейінгі тапсырма:
Бағалау критерийі: Мәтіндегі ақпараттарды өмірмен байланыстырады.
Ұжымдық жұмыс: «Жылдам дебат» әдісі бойынша таңдап тыңдаған аудио мәтінді тағы екінші
рет тыңдап, мәтіндегі ақпараттарды өмірмен байланыстырып «Табиғат ресурстарын тиімді
қолану маңызыды/маңызды емес» тақырыбы бойынша жылдам дебатқа қатысады. Оқушылар
қызыл, жасыл карточкалар арқылы екі топқа бөлініп қызыл түстілер жақтаушы, жасыл түстілер
даттаушы болып пікірталасқа түседі.
Саралау тапсырмасы: «Қолдау және диалог» әдісі бойынша жылдам дебатқа түсуде кейбір
баяу ойлайтын оқушылар ойларын дәл уақытында жеткізе алмауы мүмкін. Осындай кейбір
оқушыларға төмендегі сұрақтар ұсынылады:
-Табиғи ресурс дегеніміз не?
-Қазіргі кезеңде қоршаған ортаға қандай факторлар ықпал етеді?
- Табиғатты қорғау қандай қолдауға бағытталған?
Дескриптор:
-аудио мәтіндегі ақпараттарды өмірмен байланыстырып дебатқа қатысады
Бағалау критерийі: Құрмалас сөйлемнің тыныс белгілерін ережеге сай қолданады.
Жеке жұмыс: «Семантикалық карта» әдісі бойынша картада берілген сөйлемдерді құрмалас
сөйлемнің қызметін түсіндіріп, оның түрлерінің бір-бірінен айырмашылығын айтады. «Табиғи
ресурстарды қорғау парызымыз!» тақырыбында 7-8 сөйлемнен тұратын мәтін құрастырады.
Мәтінді құрмалас сөйлеммен жазады. Құрмалас сөйлемнің тыныс белгілерін ережеге сай
қолданады.
Саралау тапсырмасы: «Қолдау/диалог» әдісі бойынша кейбір оқушылар құрмалас сөйлемнің
тыныс белгілерін ережеге сай қолдануда қиналуы мүмкін. Осындай оқушыларға мәтін жазудың
алдында төмендегі картадағы жаттығуларды орындату жоспарланды.
А парағы: Семантикалық карта
Сөйлемдер
Салалас
Сабақтас
Аралас
құрмалас
құрмалас құрмалас
Құнанбай Ұлжанның қасына
+
барды да, Мәкіш пен Абайдың
жүзіне қарады.
Қасым төре түрегеліп, күміс
+
қынды сапысын шешіп,Кенесарының алдына қойды
Жалма-жан от жағылып еді, үй
+
еңсесі көтеріліп, туырлықтың
оюлары көзге шалынды
Ә парағы Семантикалық карта
Картада берілген сөйлемдерді тыныс белгісіне қарай орналастыр
Сөйлемдер
Үтір
Сызықш
а
Күн шығып,ел тұра бастады, - Нұрлан
+
+
әлі жоқ.
Қасым төре түрегеліп, күміс қынды
сапысын шешіп,Кенесарының алдына
+
қойды
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Қос
нүкте

Мен солардың бәрін өз мақтаным үшін
жазғаным жоқ: мақтан үшін жазылған,
айтылған сөздің құны болмайтынын
жақсы білемін.

+
+

Дескриптор
-құрмалас сөйлемнің қызметін түсіндіреді;
- құрмалас сөйлемдерді қатыстырып ойын жазады;
-құрмалас сөйлемнің тыныс белгілерін ережеге сай қолданады.
Сабақтың соңы
4 мин Жеке жұмыыс: «Таңдау» әдісі бойынша «Табиғи ресурстарды қорғау мәселесі. Құрмалас сөйлемнің
тыныс белгілері» тақырыпқа қатысты кері байланыс тақырыпты түсіндім/ әлі дамыту керек.
ШҚО, Абай ауданы, Қасқабұлақ ауылы «М.езов атындағы орта мектебі» КММ-нің
қазақ тілі мен әдебиеті пәнінің мұғалімі Сагибаева Айтолкын Жакашевна
Сабақтың тақырыбы: 4-бөлім: Адам құқығы мен бостандығы Синтаксис
2-сабақ Адам құқығы мен бостандығы- мемлекеттің негізгі тірегі
Сынып: 9
Қатысқандар:18
Қатыспағандар:
Сабақ негізделген оқу
9.3.4.1 эссе құрылымы мен даму желісін сақтап, көтерілген мәселе бойынша
мақсаты :
екіжақты пікірді немесе жағдаятты талқылау, біреуіне таңдау жасап, өз ойын
дәлелдеп жазу (аргументативті эссе);
9.4.4.2 салалас құрмалас сөйлемдердің мағыналық түрлерін ажырата білу,
түрлендіру
Сабақ мақсаттары
Мәтіннен негізгі ойды анықтайды, жоспар құрады
Салалас құрмалас сөйлемдердің мағыналық түрлерін ажыратады
Көтерілген мәселе бойынша өз ойын дәлелдеп, эссе жазады
Білім алушы
Мәтіннен негізгі ойды анықтап, жоспар құрады
Бағалау критерийлері
Салалас құрмалас сөйлемнің мағыналық түрлерін ажыратады
Өз ойын дәлелдеп, эссе жазады
•Мәтіннен негізгі ойды табады, жоспар құрады
Күтілетін нәтиже
•Жай сөйлемдерді ыңғайлас салалас сөйлемдерге айналдыра алады
•Құрылымы мен даму желісін сақтап эссе жазады
Ойлау дағдыларының
Талдау,жинақтау, бағалау
деңгейі
Тілдік міндет
Оқушылар орындай алады: салалас құрмалас сөйлемдерді табады, ойбөліседі,
эссе жазады
Пәнге қатысты сөздік қор мен терминдер: Заң, конституция, құқық, бап,
жарлық, мүдде, бостандық, Адам құқығы
Диалог құруға /шығарма жазуға пайдалы тіркестер: Адам құқығы
Құндылыққа
Ашықтық және өмір бойы оқу
Оқушылар тақырып бойынша ақпаратты өз
баулу
бетінше табады және басқалармен бөліседі.
Ынтымақтастық
Берілген тапсырмаға қатысты топтағы
оқушылармен өзара пікір алмасады, бірлесе
жұмыс істейді.
Алдыңғы оқу:
Жоспарланғ
ан уақыт
Сабақтың
басы
2 минут

6 минут

Адам құқығы мен бостандығы- мемлекеттің негізгі тірегі
Жоспар
Жоспарланған жаттығулар

Ресурстар

Психологиялық ахуал қалыптастыру: «Көңіл-күй смайликтері» ойыны оқушылар өзіне
ұнаған түстегі смайликтерді таңдайды. Оны апарып үлкен смайликке жапсырады. (мысалы
сарыны таңдағандар сарыға, жасыл таңдағандар жасылға, қызыл таңдағандар қызылға) Сары
түс- көңіл-күйі жайбырақат «адам» тобы, жасыл түс- өздеріне сенімді «бостандық» тобы,
қызыл түс- бойын үрей, қорқыныш билеген жандар «құқық» тобы.
Өткенді қайталау: Оқушылар үй жұмыстары бар дәптерлерімен алмасады. Бір-бірінің
қатесін тексереді.
Кері байланыс:«Сұрақтар ілмегі» әдісі арқылы бір-біріне ыңғайлас салалас сөйлем туралы
сұрақтар қояды
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Сабақтың
ортасы
12 минут

15 минут

ТЖ: «Ойқазына» әдісі
«Адам» тобы: 8-тапсырма
Мәтінді оқып, негізгі ойды анықтайды, жоспар құрады. Ыңғайлас салалас құрмалас
сөйлемдерді табады.
«Бостандық» тобы: 11-тапсырма Мақал-сөздің мәйегі
Мақалдарды толықтырып жазады. Оларды пайдаланып қоғамдағы әділеттік жөнінде
пікірлерін айтады, Мақалдарды қатыстырып ыңғайлас салалас құрмалас сөйлемдер құрайды
«Құқық» тобы: 12-тапсырма Сәйкесін тап!
Сөйлемдерді мағыналық байланысына қарай сәйкестендіреді. Жай сөйлемдерді ыңғайлас
салалас құрмалас сөйлемдерге айналдырады
ҚБ: «Бас бармақ» әдісі
Кері байланыс: топтар қолдарындағы дескрипторларды ескеріп бір-біріне кері байланыс
жасайды
ЖЖ: Даналық ойдан дән ізде! 13-тапсырма эссе жазу (80-100 сөз)
Бағалау критерийі

дескриптор

балл

Суретті қамтып, ыңғайлас
салаластың жалғаулықтарын
қатыстырып шағын мәтін құрау

қатесіз құрылған мәтін

1

суреттің қамтылуы

1

ыңғайлас салалас сөйлемнің
жалғаулықтарын қолдануы

1

барлығы

3 балл

Бағалау критерийі

дескриптор

Тұлғалардың айтқан пікірлері мен
ыңғайлас салалас құрмалас
сөйлемдерді қатыстырып эссе жазады

Құрылымы мен даму желісін 1
сақтауы

Барлығы

Сабақтың
соңы
5минут

Балл

Пікірлердің біреуін таңдап
талдап жазуы

1

Ыңғайлас салалас құрмалас
сөйлемдерді қолдануы

1

Көркемдегіш құралдарды
пайдалануы

1

Сөз санын сақтауы

1

5 балл

Үйге: 63-бет № 9
Бағалау: топ басшыларының бағалауы
Рефлексия: «Жетістік баспалдағы»
Тапсырманы орындай алдым
Аздап қиналдым
Тапсырманы орындай алмадым
Қосымша ақпарат

Дифференциация
сізықпалетудіқалайжоспарлацсыз?
Сізеңқабілеттіоқушылардансабақсұ
раудықалайжоспарлайсыз?
Барынша қолдау көрсету:
Орташа қолдау: тірек
Қолдау көрсету аз

Бағалау – оқушы
білімін тексеруді
қалай жоспарлайсыз?
Қалыптастырушы
бағалау:
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Қиылысатын оқу мәтіндері Еңбек
гигиенасы мен қауіпсіздік техникасын
тексеру ІСТ тестілер маңызды
сілтемелер

Нәтиже
Сабақтың оқу міндеттері шынайы болды ма? Бүгін оқушылар нені жаттады?
Оқу атмосферасы қандай болды? Менің жоспарлаған дифференцация дұрыс
болып шықты ма? Мен регламентті сақтадым ба? Менің жоспарымда қандай
өзгерістер болды және олар қандай?
Рефлексия
Сабақтың мақсаты мен оқу міндеттері орындалды ма? Бүгін оқушылар не
үйренді? Сабақ қалай өтті, қандай деңгейде өтті? Жоспарланған саралау жақсы
іске асты ма? (тапсырмалар сәйкес болды ма?) Уақытты қалай тиімді
пайдаландым? Жоспарыма қандай өзгеріс енгіздім және неге?
Қорытынды бағалау
Ең жақсы өткен екі нәрсе (оқыту мен оқуға қатысты)?
1.
2.
Қандай екі нәрсе немесе тапсырма сабақтын 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.

Өз сабағыңызды талдау
үшін осы бос орынды
пайдаланыңыз.Сол
жақта
берілген сұрақтарға жауап
беріңіз.

МЕКТЕПКЕ ДЕЙІНГІ ҰЙЫМДАРДА ИННОВАЦИЯЛЫҚ
ҮДЕРІСТЕРМЕН ҚАЛАЙ БАСҚАРУҒА БОЛАДЫ?
Алматы облысы, Еңбекшіқазақ ауданы, Қорам ауылы «Раушан» бөбекжай
балабақшасының меңгерушісі Ракышова Алмагуль Ботановна
Мектепке дейінгі білім мекемелері басшылары алдында тәрбие мен білім беру ісінің мазмұнын серпінді түрде
дамыта отырып,тиімділігі мен сапасын арттыру міндеті тұр.Осы заманғы басшы мектеп жасына дейінгі
балаларды оқыту ,тәрбие және дамыту әдіс тәсілдерін іздетіру үнемі жаңалыққа жол ашу бағыттары
қарастырылуда.Ғасырдан астам тарихы бар және әлемдік қоғамдастықта балаларға мектепке дейінгі тәрбие мен
білім берудің негізгі нысаны ретінде сыннан өткен балабақша бүгінде үздіксіз білім берудің алғашқы
баспалдағының үлгісі болып қалып отыр.
Басқарудың тиімді тәсілі-менеджменттік басқару .Ю.Конаржевский «Менеджмент және мектепішілік басқару»
кітабында «Ұстанымдар жүйесі ашық және оны өмірде игеру,теориялық одан әрі ұғыну барысында басқа
ұстанымдармен толығып отырады дей келе,ұстанымның бірнеше түрін ажыратып көрсетеді.
1.Адамға құрмет және сенімі ұстанымы
А) Адамның жеке басын құрметтеу
Ә) Адамға өзінө өзі таныту
Б) Бастамшылдықты,шығармашылық бейімділікті ,ұжымда өз орнын таба білуді, барынша дамыту.
2.Ынтымақтастық ұстанымы
А) Педагогтардың жеке қасиетін білу және ескерту
Ә) Адаммен және педагогикалық жүйенің белсенді факторы ретінде санасу.
Б) Білім мекесінде жоғары өнімділікті жұмыстың ахуал қалыптастыру
В) Педагог бойындағы ізгілікті ,құзіреттілікті, басшылықты,жауапкершілікті бағалау.
Г) Мамандар тарапынан болатын бастамаларға қолдау көрсету,оң көзқарас таныту
3.Т ұрақты жаңғырту ұстанымы
Бұл ұстаным жаңа технологияларды және оқыту мен тәрбиелеу әдістемелерін игеру,ұйымдастырудың негізгі
басшылық ұстанымы болып табылады.Осы ұстаным негізінде жаңашылдық қалптасады.Жаңашылдықты
енгізуді үйретуден бастау керек.
Мектепке дейінгі білім мекемелері басшылары алдында тәрбие мен білім беру ісінің мазмұнын серпінді түрде
дамыта отырып,тиімділігімен сапасын арттыру міндеті тұр.
Стратегиялық жоспарлау бағдарлау мен жобалық менеджмент таяу болашақтағы мемлекеттік басқарудағы
жаңарудың өзегіне айналуға тиіс.
Қазақстан халқына жолдауынан Н.Ә.Назарбаев «Қазақстан – 2030 “Менеджмент»(басқару ағылшынның сөзі
оның түп төркіні гректің «мамус» яғни « қол күші» деген сөзінен шығып, алғашында мал бағу саласында
дәлірек айтқанда ат тізгінін ұстау,меңгеру шеберлігін білдірген.Кейіннен бұл атау қызметінің саласына
ауысып,адамдарды басқару және ұйымдастырудың ғылыми ,практикалық мәнін білдіретін болды.
Ағылшын тіліндегі Оксфорд сөздігінде бұл ұғымға мынадай түсінік беріледі.
•Адамдармен қарым қатынас жасау әдісі,үлгісі
•Билік және басқрау өнері
•Шеберліктің ерекше түрі және әкімшілік дағды.
•Басқару органы әкімшілік бөлігі
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Осыдан келіп бұл терминнің үшінші анықтамасы шығады менеджмент бұл адамдардың ,қызметкерлердің
жұмысын ұйымдастыру.
Сонымен менеджменттің екі ұғымы бар
1.Бірінші ұғым менеджмент бұл басқару ,басшылық ету органы.
2.Екінші ұғым менеджмент бұл адамдарды басқару әрекеті.
Менеджер дегеніміз кім?
Менеджер деген сөздің өзі ағылшын тілінен келген бір нәрсені реттеу,бір нәрсені меңгеру,басшылық ету деген
сөз .
Менеджер – ең кең тараған кәсіптің бірі.Бұл басқарумен,экономикамен шұғылданатын заң және басқада
мәслелерді жақсы білетін кез келген адам.
Мектепке дейінгі ұйымда инновациялық үдерістермен басқару үшін технология жағынан қандай жаңа
мазмұнмен толықтырып, сауатты ғылыми тәсілдемені қалай қамтамасыз етуе болады.
Инновациялық үдерістермен тиімді басқару үшін заманауи инноватика идеяларды іздестіруді,барлық әлеуетті
қатысушылардың жаңалықтар туралы қазіргі заманғы ақпараттылығын инновацияларды әзірлеуді және
ендіруді талап етеді.Бұл кезде басқарудың барлық деңгейін оңтайлы –стратегиялық ,тактикалық,жедел
үйлестіруді қамтамасыз ету қажет.
Инноватика – инновациялық іс әрекеттің маңыздылығы ,оны ұймдастыру мен қоғамның жаңалықтарды
коммерциялық негізінде сол сияқты коммерциялық қорда талап еткен жаңа білімдердің түрленуіне
қамтамасыз ететін инновациялық үдерістерді басқару туралы білімсаласы.
Инновацияларды ендіру үшін қажетті талаптар педагогикалық үдерістің барлық қатысушыларының
қызығушылығы болып табылады.
Инновация мектепке дейінгі ұйымның мүмкіндіктерін тән және педагогикалық балалар және ата аналар
қоғамдастығының қажеттіліктеріне
сәйкес енгізілуі тиіс.
Технологияларды ендірген кезде инновациялық үдерістердің жүру барысын бақылауды қамтамасыз
ету,сондай ақ ұжымның бастамасы арқылы басқару маңызы аз емес жағдай болып табылады.Бұл жаңа
енгізілімдерді толыққанды іске асыру үшін ұжым ішіндегі басқарушылықты және өзін өзі басқаруда
қамтамасыз етуге мүмкіндік береді.
Мектепке дейінгі ұйымда инновацияларды ендіруге ұжымның дайындығы бойынша зерттеулер жүргізу.
Жобалау және жаңалықты ендіру апробациясының сапасы бойынша критерилерді анықтау.
Нормативтік құқықтық қамтамасыз ету.Ұйымды дамыту тұжырымдамалары мен бағдарламаларын
,инновацияларды ендіру бойынша бағдарламаларды(қосымша) сараптамалау жұмыстарын ұйымдастыру
бойынша білім беру бөлімінің МДҰ бұйрықтарын әзірлеу .
Ғылыми әдістемелік кеңесті кеңесті ереже жоспар.
Мектепке дейінгігі тәрбиелеу мен оқытудың үлгілік оқу жоспарының негізінде жұмыстағы оқу жоспарына
өзгерістер енгізу.
Апробация ,инновацияларды ендіру кезеңдері:
Ұйымдастырушылық
Ғылыми әдістемелік сүйемелдеу.Ғалымдармен инновация авторларымен ғылыми ынтымақтастық туралы
шарттарды жасасу.
Педагогикалық шығарашылық топтарын құру(кадрларды инновациялық технологияларға оқыту) Бұл тұста
тәрбиешілер педагогтарды білім жетілдіру курсына жіберетініміз дәлел.
Оқыту және инновацияны игеру деңгейін арттыру (Пеагогтарды кәсіби шеберлік деңгейіне қарай жеке
сүйемелдеу бағдарламаларын жасау.
Технологияларды ендіру сапасын аралық бақылау(Технологияларды ендіру сапасын бағалау бойынша
педкеңестерді ,әдістемелік кеңестерді өткізу.
Мониторинг пен тьюторлық жаңалықтарды енгізетін педагогтардың шеберлігін арттыру бойынша мастер
кластар жүзбе жүз және қашықтықтағы сессиялар.
Ресурстық қамтамасыз ету инноациялық ортаны құру және байыту.
Шығармашылық жағынан құлшындыру,атмосферасын құру, және материалдық және моральдық
ынталандыру. Технология сәйкес ақпараттық дидактикалық материалдық қамтамасыз ету.
Сараптамалық бақылау және түзету
Агробация нәтижелері инновацияларды ендіру нәтижелері бойынша басқарушылық іс әрекеттер.
Тәрбиеленушілердің даму деңгейіне шығармашылық белсенділігіне инновацияның ықпал етуіне мониторинг
жүргізу диагностика жүйесі, 360 градусқа коучинг, менталдық карталар функционалдық теңгерім дөңгелегі.
Инновацияның тарату және оң тәжірибенің таралуы
Білім беру тәжірибесіне инновацияларды қосу.Ұсынылатын қызметтердің сапасын арттыру инновацияларды
ендіру алаңын кеңейту,тұрақты жоғарғы нәтижеге қол жеткізу.Нәтижелеріне қарай жаңғырту немесе
пайдаланудан бас тарту талдау, қорытынды,хаттамалар,сауалнамалар,баспасөз рәміздері,БАҚ қа
ұйымдастырушының сайтына жария есептері.Тәрбиеленушілердің дамытудың оң динамикасын қамтамасыз
ету.Ұйымның беделін көтеру.
Мектепке дейінгі ұйымда инновациялық үдерістермен басқару үшін технология жағынан қандай жаңа
мазмұнмен толықтырып,сауатты ғылыми тәсілдерімен қамтамасыз етеміз.
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Қазіргі заманғы ақпараттандырылған инновацияларды әзірлеуді және ендіруді талап етеді.Бұл кезде басқарудың
барлық деңгейін оңтайлы (стратегиялық ,тактикалық,жедел) үйлестіруді қамтамасыз ету қажет.
Басқару қызметіндегі әрбір басшы тек өзіне ғана тән стильде қызмет міндетін орындайды.Адамдардың қарым
қатынасында, соның ішінде басқару қызметін жүзеге асырауда стильге де ерекше мән беріледі.Честерфольд
стиль ой дүниесі десе, Бьюфурон стиль адамның өзі деп тұжырымдайды.Қазіргі кезде стильді басшының
басқару қызметін тиімді орындау мақсатында өзінің қарамағындағыларға ықпал етуі бойынша
бағалайды.Сонымен басшылық стилінің мәні сол басшы қандай әдістермен ұжымның өзіне бекітілген жұмысты
орындауына ықпал ете алатындығында,қарамағындағылардың іс әрекеті нәтижесін қалай
бақылайтындығында.Қабылдаған стиль ұжымда ерекше жағдаймен қарым қатынас туғызады.
********
Түркістан қаласы М.Әбенова атындағы жалпы орта мектеп
Бастауыш сынып мұғалімі Таубаева Улбиби Сайинновна
Пән: математика
Ұзақ мерзімді жоспар бөлімі:
20-ға дейінгі сандарды қосу және азайту
Сынып: 1 «Ә»
Сабақ тақырыбы

Мектеп: М.Әбенова атындағы жом
Мұғалімнің аты-жөні: Таубаева Улбиби Сайинновна
Қатысқандар саны:29
Қатыспағандар саны: 0

Қосудың ауыстырымдылық қасиеті

Осы сабақта қол
жеткізілетін оқу
мақсаттары
(оқу бағдарламасына
сілтеме)

1.1.2.4 біртаңбалы сандарды ондықтан аттамай қосу кестесін құру, білу және
қолдану
1.1.2.2 қосу және азайту – өзара кері амалдар екенін түсіну, қосу мен азайту
амалдары компоненттері мен нәтижелері арасындағы байланысты анықтау

Сабақ мақсаттары

Барлығы: біртаңбалы сандарды ондықтан аттамай қосу кестесін біледі
Көпшілігі: біртаңбалы сандардыондықтан аттамай қосу кестесін құрастырады
Кейбірі: қосу және азайту – өзара кері амалдар екенін түсінеді, қосу мен азайту
амалдары компоненттері мен нәтижелері арасындағы байланысты анықтайды

Бағалау критерийлері

-қосылғыштардың орнын ауыстыруға болатынын біледі
-қосылғыштардың орнын ауыстырып, өрнек жазады
-қосудың ауыстырымдылық қасиетін пайдаланады

Құндылықтарды
дарыту

Біздің еліміз әлемдік қауымдастықта рухани әлем мен келісімнің оң үлгісі ретінде
қабылданады. Мемлекеттік және қоғамдық өмірдің зайырлы сипаты экономикадағы
өрлеудің, білім беру, денсаулық сақтау және мәдениеттің ұлттық жүйесін табысты
дамытудың ең маңызды шарты.

Пәнаралық
байланыстар

Дүниетану

АКТ қолдану
дағдылары
Бастапқы білім

Интербелсенді тақта
0-ден 10-ға дейінгі сандар, біртаңбалы сандарды қосу және азайту кестесі

Сабақ барысы
Сабақтың
жоспарланған
кезеңдері

Сабақтағы жоспарланған іс-әрекет

Сабақтың басы
5-минут

Шаттық шеңбері
-Балалар, айналамыздағы көңіл-күй көтеріңкі, жақсы адамдардың болғанын бәріміз
ұнатамыз.
Ендеше қол ұстасып, бір-бірімізге жақсы көңіл-күйй мен саулық тілейік.
Достарымның барлығын,
Сыйлап, жақсы көремін.
Алақаным арқылы,
Жылуымды беремін.
Өткен сабақты еске түсіру «Кім жылдам?»
5+4=
10-7= 8-3=
9*6
Геометриялық фигураларлы ата?
Дескриптор: білім алушы
-қосу кестесін біледі, өрнектердің мәнін табады
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-геометриялық фигураларды ажыратады
Сабақтың
ортасы
30-минут

Жаңа сабақ Топтық жұмыс
Суреттерге қарап, қорытынды жаса

Не байқадың? (сандар орындарын ауыстырып тұр)
- Сонда біздің бүгінгі сабағымыздың тақырыбы не болуы мүмкін?
-Сабақтың мақсаты не? (мақсатын ашқызып аламыз)

Қосу амалында қосылғыштырдың орнын ауыстырға-нымен, қосындының мәні
өзгермейді. Бұл-қосудың ауыстырымдылық қасиеті.
Шығарып көр. Жұптық жұмыс
Парақша тарату арқылы тапсырманы орындату
Жазылым
2+7=7+2=
1+8=8+1=
1+7=7+1=
3+5=5+3=
2+6=6+2=
4+6=6+4=
2+8=8+2=
1+9=9+1=
5+4=4+5=
Дескриптор: білім алушы
-тапсырманы қатесіз орындайды
-қосудың ауыстырымдылық қасиетін түсіндіреді
Орындап көр шағын топпен жұмыс

Дескриптор: білім алушы
-Көк текшелерден қанша салу керектігін табады, суретін слады
1.Көк текшелерден қанша салу керетігін табады, суретін салады
Суреттер мен оларға сәйкес келетін мысалдарды сызық арқылы қос. Суреттердің біреуінде
неге екінші мысал жоқ?
Бірдей мысалдарда тап. Оларды сызықпен қос
Қосудың ауыстырымдылық қасиетін қолданып, 4-мысал құрастыр және жаз.
ҚБ тапсырмалары
Ауыстырымдылық қасиетіне берілген тапсырмаларды көк сызықпен қоршау
Сабақтың соңы Кері байланыс
5-мин
Бағалау ҚБ «Бағдаршам».
Саралау –оқушыларға қалай көбірек
Бағалау – оқушылардың материалды
қолдау көрсетуді жоспарлайсыз?
меңгеру деңгейін қалай тексеруді
Қабілеті жоғары оқушыларға қандай жоспарлайсыз?
міндет қоюды жоспарлап отырсыз?
Барлығы: біртаңбалы сандарды ондықтан

Денсаулық
қауіпсіздік
техникасының
сақталуы

және

Денсаулық сақтау
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аттамай қосу кестесін біледі
Кері байланыс
Көпшілігі: біртаңбалы сандардыондықтан
аттамай қосу кестесін құрастырады
Кейбірі: қосу және азайту – өзара кері
Бағалау ҚБ «Бағдаршам».
амалдар екенін түсінеді, қосу мен азайту
амалдары компоненттері мен нәтижелері
арасындағы байланысты анықтайды
Сабақ бойынша рефлексия
Сабақ мақсаттары /оқу мақсаттары дұрыс
қойылған ба? Оқушылардың барлығы ОМ қол
жеткізді ме?
Жеткізбесе, неліктен?
Сабақта саралау дұрыс жүргізілді ме?
Сабақтың уақыттық кезеңдері сақталды ма?
Сабақ жоспарынан қандай ауытқулар болды,
неліктен?

технологиялары.
Сергіту сәттерімен
белсенді
іс-әрекет түрлері.

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

Жалпы баға
Сабақтың жақсы өткен екі аспектісі (оқыту туралы да, оқу туралы да ойланыңыз)?
Сабақты жақсартуға не ықпал ете алады (оқыту туралы да, оқу туралы да ойланыңыз)?
Сабақ барысында сынып туралы немесе жекелеген оқушылардың жетістік/қиындықтары туралы нені білдім,
келесі сабақтарда неге көңіл бөлу қажет?
ШҚО, Аягөз қаласы «Қалалық көпсалалы қазақ мектеп-гимназиясы»КММ
Бастауыш сынып мұғалімі Надырбекова Гульназ Рахымберлиновна
Пән: Әдебиеттік оқу
Орта мерзімді жоспар бөлімі
6-тарау: Атақты тұлғалар
Күні: 24.12.2019
Сынып: 3 Б-сынып
Сабақ тақырыбы

Мектеп: гимназия
Мұғалімнің аты-жөні: Надырбекова Г Р
Қатысқандар саны: 21
Қатыспағандар саны: 0

Осы сабақта қол
жеткізілетін оқу
мақсаттары
(оқу бағдарламасына
сілтеме)
Сабақ мақсаттары

3.2.3.1 – шығарманың тақырыбын анықтау және негізгі ойды білдіріп
тұрған мәтін бөлігін, сөйлемді табу;
3.1.5.1 – өз ойы мен сезімін көркем-бейнелі сөздерді қолдана отырып
жеткізу.

Бағалау критерийлері

Құндылықтарды дарыту
Пәнаралық байланыстар
АКТ қолдану дағдылары
Ресурстар
Бастапқы білім

Алғашқы ұстаз

Барлық оқушылар: мәтіннің тақырыбын анықтай алады, негізгі ойды
табады.
Көптеген оқушылар: шығармашылыққа негізделген сұрақтар қояды.
Кейбір оқушылар: берілген тақырып бойынша ой қорыту жасай алады.
•мәтіннің тақырыбын анықтай алады, негізгі ойды табады.
•шығармашылыққа негізделген сұрақтар қояды.
•берілген тақырып бойынша ой қорыту жасай алады.
Оқуға, білімге деген қызығушылығын арттырып, еңбекке баулу.
Жеке және топта жұмыс жасай алу, ынтымақтастық.
Дүниетану, қазақ тілі.
Интернет-ресурстар, дерекқордан және интернеттен сабаққа қатысты ақпаратты іздеу;
Топқа бөлуге арналған парақшалар, , жұмыс дәптері, қалам мен түрлі түсті
қарындаш, стикер, видеоматериалдар., постер, кері байланыс парағы т.б
6-тарау өткен бөлімдерде алынған білім мен дағдыларға негізделген.
Оқушылар мақал-мәтелдерді шығармашылықпен қолдануды, өз ойын
айтуды, топпен, жұппен жұмыс тәсілін меңгеріп, басқаның ойын
қорытындылауды, негізгі ойды білдіріп тұрған мәтін бөлігін анықтауды
игерді.

Сабақтың барысы
Сабақтың жоспарланған кезеңдері

Сабақтағы жоспарланған іс-әрекет
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Сабақтың
басы

Сабақтың
ортасы

Сабақтың
соңы

Жаңа топ құру
Психологиялық ахуал қалыптастыру
Жұмыс ережесін келісу
1.Сабақта бір-бірімізді сыйлаймыз, тыңдаймыз!
2.Уақытты үнемдейміз!
3.Нақты,дәл жауап береміз!
4.Сабақта өзіміздің шапшаңдығымызды, тапқырлығымызды көрсетеміз!
5.Сабаққа белсене қатысып, жақсы баға аламыз!
6.Сабақ ұстанымдары қағидасын еске түсіру
7.Топ атауларымен таныстыру.Ағартушы.Жазушы.Ақын.
Ойсергек:
Аман болып бәріміз,
Атсын күліп таңымыз.
Здравствуй наша Земля,
Солнце,небо и я.
We aze happ childzen
Smile a can play.
«Сиқырлы гүлдегі қоңырау» әдісі арқылы үй жұмысын сұрау.
1-топ.Мәтінді оқы.Әл-Фараби кім?
2-топ.Мәтінді оқы.Кейіпкерлерді ата.Негізгі кейіпкер туралы не білеміз?
3-топ._Өлең жолдарынан не түсіндік?Өз ойларыңды жаз
Ширату. Ұстазым әні.
Қоңырау соғылады. Бұл ненің үні?Ол қай кезде соғылады?Кел,балалар оқылық! Өлеңінің
авторы кім?Тұлға жайлы не білеміз?өз ойларын жеткізеді.
Мағынаны ажырату.
Тыңдалым. Ыбырай Алтынсарин туралы білетіндерін толықтыру.тақтадағы өмірбаяны және
өлең авторына тоқталу.
Оқылымалды жұмыс. ЖК: Ғафу Қайырбеков – ақын. Балаларға арналған «Балқурай» т.б.
жыр кітаптары бар. Ол Ыбырай Алтынсарин туралы «Дала қоңырауы» атты шығарма
жазған деген жауаптары ерекше аталады.
Оқылым. Ғ. Қайырбековтің «Алғашқы қоңырау» өлеңі мәнерлеп оқылады.
Топтық жұмыс.1-топ.1-шумақ бойынша мақал мәтел құрастыру.
2-топ.2-шумақ бойынша өз ойларын қағаз бетіне түсіру
3-топ.3-шумақ бойынша сурет салу.
--Балалар Ы.Алтынсарин кім?Біздің ортамызда Ы.Алтынсарин атындағы Құрмет орденінің
иегері Шебер ұстаз Серикова Анар Темешовна отыр.Қошемет.Ұстаз туралы тақпақ.
( шәкірттерге тілегі)
Дескриптор:
•мәтіннің тақырыбын анықтай алады, негізгі ойды табады.
•шығармашылыққа негізделген сұрақтар қояды.
•берілген тақырып бойынша ой қорыту жасай алады.
ҚБ: Бас бармақ арқылы бір-бірін бағалау.
Жаңа білім мен тәжірибені қолдану
Оқушылар гүлдегі қоңырауға өз пікірлерін жазып, білім ағашына іледі.
«Ойлан, Жұптас, Пікірлес»
Оқушыларға
қандай да болмасын сұрақ, тапсырма берілгенен кейін оларды
тыңғылықты орындауға бағытталған интербелсенді тәсіл. Тақтада сұрақ/тапсырма
жазылғаннан кейін әрбір оқушы жекеше өз ойлары мен пікірін берілген уақыт ішінде (2-3
минут) қағазға түсіреді. Содан кейін оқушы жұбымен жазғанын 3-4 минут талқылайды,
пікірлеседі. Мұғалімнің екі-үш жұпқа өз пікірлерін бүкіл сыныпқа жариялауын сұрауына
болады.
Рефлексия (жеке, жұпта, топта, ұжымда)
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ШҚО, Аягөз қаласы «Қалалық көпсалалы қазақ мектеп-гимназиясы» КММ
Бастауыш сынып мұғалімі Садыкова Бакытгуль Алимбаевна
Пән: Әдебиеттік оқу
Орта мерзімді жоспар бөлімі: 5- тарау: Өнер
Күні:
Сынып: 3 «В»

Мұғалімнің аты-жөні: Садыкова Б.А.
Қатысқандар саны: 27
Қатыспағандар саны: 0

Сабақ тақырыбы

Шебердің қолы ортақ

Осы сабақта қол
жеткізілетін оқу
мақсаттары
(оқу
бағдарламасына
сілтеме)

3.2.9.1 – шығарманың мазмұнына сәйкес түрлі дереккөздерден:
иллюстрация, әдеби кітаптар, мультфильмнен нақты ақпаратты табу және ақпаратты
сызба түрінде беру.
3.1.5.1 – өз ойы мен сезімін көркем-бейнелі сөздерді қолдана отырып
жеткізу.

Сабақ
мақсаттары

Барлық оқушылар: мәтіннің тақырыбын анықтай алады, негізгі ойды табады.
Көптеген оқушылар: шығармашылыққа негізделген сұрақтар қояды.
Кейбір оқушылар: берілген тақырып бойынша ой қорыту жасай алады.

Бағалау
критерийлері

•мәтіннің тақырыбын анықтай алады, негізгі ойды табады.
•шығармашылыққа негізделген сұрақтар қояды.
•берілген тақырып бойынша ой қорыту жасай алады.

Құндылықтарды
дарыту

Оқуға, білімге деген қызығушылығын арттырып, еңбекке баулу.
Жеке және топта жұмыс жасай алу, ынтымақтастық.

Пәнаралық
байланыстар

Дүниетану, қазақ тілі.

АКТ қолдану
дағдылары

Интернет-ресурстар, дерекқордан және интернеттен сабаққа қатысты ақпаратты іздеу;

Ресурстар

Топқа бөлуге арналған парақшалар, интерактивті тақта, жұмыс дәптері, қалам мен түрлі
түсті қарындаш, стикер, видеоматериалдар., постер, кері байланыс парағы т.б

Бастапқы білім

5-тарау өткен төрт тараудан (1-4) алынған білім мен дағдыларға сүйенеді. Оқушылар
алдыңғы өткен құрылымды (шығарма кейіпкерлерінің іс-әрекетіне баға беруді, мәтін
бойынша өздігінен сұрақтар құрастырып, мүмкін болатын жауаптарды болжап, жоспар
құруды үйрену) ұстанып, әңгімелерді жоспарлап, мазмұнын айта және өз ойын жаза
алуы керек.

Сабақтың барысы
Сабақтың
жоспарланғ
ан кезеңдері

Сабақтағы жоспарланған іс-әрекет

Сабақтың
басы

Жаңа топ құру
Суреттер арқылы топқа бөліну.
Психологиялық ахуал қалыптастыру.
Алдыңғы білімді еске түсіру (ұжымда)
-Даналық ағашына өткен тақырып бойынша сұрақтар жазып,
жабыстыру. Сол сұрақтар бойынша үй жұмысын сұрау.
Саусақ әдісі арқылы бағалау.
Ой қозғау. -Суреттерге назар аударайық.
Осы суреттерге қандай ортақ тақырып қоюға болады?
-Зергерлік бұйымдар, шеберлік, ұсталық.
Тақырыпты болжау.
-Зергер сөзін естігенде ойларыңа не келеді?
-Зергерлік бұйымдарды кім жасайды?
Оқылым.
-Ендеше, Фариза Оңғарсынованың «Зергер» өлеңін оқиық.

Сабақтың
ортасы

Ресурстар
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Оқушыларды топтарға
бөлуге арналған
суреттер.
Сұраққа жауап берген
оқушыны
мадақтау,толықтыру
жасау, тиімді кері
байланыс орнату

-Фариза Оңғарсынова жайлы не білесіздер?
-Өлеңде зергерлік өнер туралы не айтуға болады?
Сөздік жұмыс.
-Тартады-жасайды
-Таралғы-ат әбзелдері.
Бағалау. Зергерлік өнер туралы қызықты, туғантуысқандарының еңбектерінен мысал келтіре айтқан топ
оқушылардың жауаптары мақталады.
Тыңдалым. Ақын Бауыржан Жақыптың «Тобылғы» өлеңі
тыңдалады. Тобылғы суретін көрсету
Тапсырма. «Қандай тобылғы?» деген сұраққа өлеңдегі ақын
сөзімен жауап беру тапсырылады.
Жауап: Саясында көде өскен, Сайға біткен тобылғы.
Желге билеп белестен, Ойға біткен тобылғы.
Ауылымның көп қырын Бұтаң басқан тобылғы.
Хош иісті ақ гүлің
Жұпар шашқан тобылғы.
Күлім қағып ақ әжем,
Күбі ыстаған тобылғы.
Таңғы самал ауамен
Тыныстаған тобылғы.
Мөлдір моншақ таң шығын,
Тағып алған тобылғы.
Бабам өрген қамшының,
Сабы болған тобылғы.
ЖК: Ақын тіліне мән бере тобылғы сөзіне ерекше екпін қойып
оқыған, айтқан оқушы жауабы мақталады.
Сергіту сәті. «Қара жорға»
Топтық жұмыс.
Өлең мазмұны бойынша бағалау критерийін құрып алайық.
1.Өлеңнен негізгі ойды таба аламыз.
2.Өлеңнен өзімізге қажетті ақпаратты аламыз.
3.Өлеңге сүйеніп тақырып бойынша ойымызды қорытып
айта аламыз.
Осы бағалау критерийін басшылыққа алып,жұмыс
жасаймыз.
1-топ. Өлеңге сүйеніп, тобылғы сөзіне кластер құру. Мысалы:
хош иісті ақ гүлі жұпар шашады т.б.
2-топ. 5-жолды өлең құрастыру.
3-топ. Тобылғыны шеберлер неге пайдаланған?
4-топ. Тобылғы мен қамшыны неліктен қастерлеген?Өз ойларын
жазу.
Сабақтың
соңы

Жаңа білім мен тәжірибені қолдану
Видеороликтен тобылғы ағашын пайдалану ,қолдану
әдістерін көрсету
ҚБ: Бағдаршам көздері арқылы бір-бірін бағалау.
Рефлексия (жеке,жұпта,топта, ұжымда)

Тапсырманы орындаған
оқушыны
мадақтау,толықтыру
жасау, тиімді кері
байланыс орнату.

Белсенді оқу тапсырма
лары.

Тапсырманы орындаған
оқушыны мадақтау,
толықтыру жасау, тиімді
кері байланыс орнату.

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

Саралау іріктелген тапсырмалар, нақты
бір оқушыдан күтілетін нәтижелер,
оқушыға дербес қолдау көрсету, оқу
материалдары мен ресурстарын
оқушылардың жеке қабілеттерін есепке
ала отырып іріктеу (Гарднердің жиындық
зият теориясы) түрінде болуы мүмкін.
Саралау уақытты ұтымды пайдалануды

Бұл бөлімде оқушылардың
сабақ барысында үйренгенін
бағалау үшін қолданатын
әдіс-тәсілдеріңізді жазасыз

Денсаулық сақтау технологиял
ары. Сергіту сәттері мен белсенді
іс- әрекет түрлері.
Осы сабақта қолданылат ын
Қауіпсіздік техникасы
ережелерінің тармақтары.
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есепке ала отырып, сабақтың кез келген
кезеңінде қолданыла алады.
Сабақ бойынша рефлексия
Сабақ мақсаттары /оқу мақсаттары дұрыс
қойылған ба? Оқушылардың барлығы
ОМ қол жеткізді ме?
Жеткізбесе, неліктен?
Сабақта саралау дұрыс жүргізілді ме?
Сабақтың уақыттық кезеңдері сақталды
ма? Сабақ жоспарынан қандай ауытқулар
болды, неліктен?

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

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?
ШҚО, Үржар ауданы, Мақаншы ауылы «Мақаншы орта мектеп- бақша» КММ
Бастауыш сынып мұғалімі Байрбаева Лаура Бакаевна
Ашық сабақ тақырыбы: «Барыс септігі»
Күні: 23.01.2020ж

Мұғалімнің есімі: Байрбаева Лаура Бакаевна

Сынып: 4 «А»

Қатысқандар саны: 15

Сабаққа
негізделген оқу
мақсаты
Сабақ
мақсаттары:

4.2.6.1 – белгілі бір тақырыпта берілген мәтіннің түрлерін, жанрын, стилін
салыстырып, ұқсастықтары мен айырмашылықтарын анықтау

Бағалау
критерийлері:
(жетістік
критерийлері,
табыс
критерийлері,
күтілетін нәтиже)
Құндылықтарды
дарыту
Пәнаралық
байланыстар
АКТ қолдану
дағдылары
Алдыңғы оқу/
Бастапқы білім

Қатыспағандар саны

Барлық оқушылар: 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: тыныс белгілері үйретіледі, жасалу жолдары танытылады.
Кейбір оқушылар:топтық,жұптық, жеке жұмыстарды орындайды.
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.

Адамгершілік, еңбекқорлық.
«Мәдени мұра» лексикалық ортақ тақырыбы аясында қарастырылады. «Мәдени мұра
дегеніміз не?», «Абайдың қара сөздері-ұрпаққа мәңгі мұра», «Мәдени ескерткіштер
сыр шертеді», «Мақала жазамын» тақырыптарындағы мәтіндермен жұмыс
«Дүниетану», «Музыкамен» пәнаралық байланыста жүзеге асыруды мүмкін етеді.
Электронды тапсырмалар.
Оқушылар алдыңғы сыныптарда көркем шығарма және ғылыми-көпшілік мәтіндермен
таныс. Мәтін түрлері мен жанрын ажырата алады. Сөз мағынасымен жұмыс істеуде
дереккөздерді дұрыс пайдалана алады. Аудио жазбалары арқылы ойын ауызша және
жазбаша жеткізеді.

Жоспар
Жоспарланған уақыт
Басталуы

Жоспарланған жаттығулар
«Бірлік» бейнеролик
Сабақта ынтымақтастық атмосферасын орнату..
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Ортасы

Аяқталуы

Оқу мақсатын таныстыру
Күтілетін нәтижені анықтау:
• Мәтіндерді салыстырып, түрлерін ажыратамын.
•Сөйлемдерден барыс септіктегі сөздерді табамын.
•Барыс септіктің жалғауларын білемін.
Алдыңғы білімді еске түсіру (жеке,жұпта,топта, ұжымда)
Табиғат құбылыстары.
Природные явления
Natural phenomena
Қазақстан аумағындағы табиғи апаттар жайлы картамен таныстыру.
Табиғи сипаттағы төтенше жағдай—бұл табиғи апаттардан (жер сілкінісі, сел,
көшкін, су тасқыны), табиғи өрт, эпидемия мен эпизоотиядан, ауылшаруашылық
өсімдіктері мен ормандардың аурумен және зиянкестермен зақымдануынан
туындайтын төтенше жағдай.Ел аумағының әртүрлі табиғи, таулы геологиялық
және геодинамикалық жағдайлары оның табиғи апаттарға ~ жер сілкінісіне, су
тасқынына, селге, желге, көктайғаққа, қар көшкініне, дауылға, орман және дала
өртіне, тем-ператураның шұғыл төмендеуіне, қарлы боранға, эпидемия мен
эпизоотияға ұшырауын анықтайды.
Морфология – зат есім – зат есімнің септелуі – барыс септік
Оқулықтағы тапсырмаларды топта, жұпта, жеке орындау.
Барыс септігі
Дескрипторы:
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.
1.Тыңдалған материал бойынша өз пікірін білдіру, мәтіндерге салыстырмалы
талдау жасау.
Мәтін түрлерін ажырату: ғылыми мәтін(нақты, дәлелді) мен әдеби- көркем мәтін
(әсірелеу, эпитет сөздер)туралы дәлелдер келтіру.
Топтық жұмыс. Өрт қауіпсіздігі туралы ереже құрастыр. Өртті болдырмау үшін
қандай қауіпсіздік шараларын қолданамыз?
Суреттермен жұмыс. Ит- құтқарушы. Ит туралы ойларымен бөлісу.
Жазылым. 47- жаттығудағы сөйлемдердің тыныс белгілерін қойып жазу. Қарамен
жазылған сөздерді сөз құрамына талдау, жалғауына назар аудару.
Ережемен таныстыру. Барыс септігінің сұрақтары мен жалғаулары, мысалдар
келтіру.
Шығармашылық үзіліс. Берілген жағдаятта қайда хабарласатыныңды айт.
(жұптық жұмыс)
Жаңа білім мен тәжірибені қолдану.
Тыйым сөздер. Жазып, барыс септігіндегі сөздерді сызбаға қарап ділелдеу.
Ой толғаныс кезеңі.
Барыс септігі
«Семантикалық карта» әдісін қолданады.
Рефлексия
Кері байланыс. «Жылы жүрек»
«Үш-ақ нәрсе адамның қасиеті: ыстық қайрат, нұрлы ақыл, жылы жүрек».
Абай Құнанбаев
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Пәні: Жаратылыстану
Тақырыбы:Қалай дұрыс тамақтану керек?

Мектеп :№180ЖББМ

Күні:26.11.2019

Мұғалімніңаты Исаева Ш.Д

Сынып:1 «К»

Қатысқандар:____

Оқу мақсаттары:
Сабақтың мақсаттары :

Қатыспағанда
р: ____
1.2.3.3 адамның өсуі мен дамуы үшін керек қажеттіліктерді анықтау
1.1.1.1 қоршаған әлем құбылыстары,үдерістері мен нысандарын зерттеудің
қажеттілігін түсіндіру
Барлық оқушылар білуге тиісті:
адамның өсуі және дамуы үшін керек қажеттіліктерді анықтау;
Оқушылардың көпшілігі білуге тиіс:
қоршаған әлемнің құбылыстарын, үдерістерін және нысандарын зерттеу
қажеттілігін түсін діру;
Кейбір оқушылар білуге тиіс:
жаңа сабақта алған білімдерін өмірде қолданады.

Бағалау критерийлері:

-Адам өсуі мен дамуына керек қажеттіліктерді анықтайды.
-Қоршаған әлемді зерттеу қажеттіліктерін түсінеді.

Алдыңғы білімдер

Адамның қалай өсіп, дамығаның, адам өмірінің кезеңдерін біледі, өз ісәрекетіне рефлексия жасай алады.
Интернет- ресустар,интернеттен сабаққа қатысты ақпаратты іздеу.

АКТ қолдану дағдылары:

Жоспар
Жоспарлан-ған
уақыт
Сабақтың басы
5 минут

Жоспарланғаніс-әрекет

2 минут

Түстер ( жасыл, сары, қоңыр,көк, қызыл) бойыншатоптарға бөлу.

3 минут

Сөзжұмбақшешу арқылытоптардың атынанықтау

Шаттық шеңбері:«Ыстық лебіз».
Шеңберге жиналып, бір-біріне жылы лебіз, тілек айту.

1 топ-көкөніс
2 топ-жеміс
3 топ ет өнімдері
4 топ-нан өнімдері
5 топ-сүт өнімдері
Сабақтың ортасы
20 минут

Ұлттық тағамдар»бейнефильм көрсету
Тағамдарға назар аударыңдар. Олардың ішінде қайсысы сендерге таныс? Тағы қандай
қазақтың ұлттық тағамдарын білесіңдер?
1.Әр халақтың ұлттық тағамдары болады.
2.«Дұрыс тамақтану» дегенді қалай түсінесіңдер?
3.Дұрыс тамақтану адамның денсаулығына пайдалы. Әрдайым уақытылы тамақтану
керек. Артық тамақ жеу-денсаулыққа зиян. Асты асықпай, жақсылап шайнау қажет.
Әр халықтың ұлттық тағамдары болады.Мысалы, орыс халқы борщ
,вареники,тұшпарасымен әйгілі болса,жапондықтар суши , италиялықтар пиица
,макарон өнімдерімен,өзбектер палау,кеспе ,әр түрлі теңіз өнімдерінен тағамдар
жасайды.
Ой сергек!
Видеодағы әуен ырғағымен билеу.
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Ғалымдар адамның денсаулығына пайдалы азық-түліктерді көрсету үшін тамақтану
пирамидасын ойлап тапты.
Тамақтану пирамидасы— дұрыс тамақтанудың негізгі қағидаларының сызбалық
көрінісі. Ол Гарвард қоғамдық денсаулық мектебінде америкалық диетолог Уолтер
Виллеттаның жетекшілігімен құрастырылған.
Пирамиданың төменгі жағында тамаққа жиі қол данылатын азық-түліктер, ал
төбесінде шектеулі мөлшерде қолдануға тиісті азық-түліктер орналас тырылған.
Кейіннен Азия, Жерорта теңізі мемле кеттері мен ет тағамдарын жемейтіндерге арнап
тамақтану пирамидасын жасады.
Зерттейік.
-Балалар, сендер қазір кішкентай ғалымдар болып, тамақтану пирамидасын
құрастырасыңдар. Зерттеуді оқушылар топпен орындайды.Қорытынды жасайды,
пирамидаға кіргізбеген тағамдарды атайды, себебін дәлелдейді.
Оқулықпен жұмыс36-37 бет. Оқушылар құраған пирамидаларын оқулықтағы
Тамақтану пирамидасымен салыстырады.
Шеңбердегі азық-түлік.
-Неліктен шеңбердің ішінде бейнеленген азық-түліктерді көп мөлшерде қолдануға
тыйым салынған? Газдалған тәтті сусындармен шөлді басуға болмайды, себебі
олардың құрамында көп мөлшерде қант болады. Тез дайындалатын азық-түліктер де
зиян.
Таңғы асқа балаға жұмыртқа, картоп, макарон, ботқа тағамдарын дайындаған дұрыс.
Оған қоса жеміс, көгөністің де пайдаcы зор. Сусыннан — шырын, шай, сүт қосылған
какао пайдалы. Бутерброд дайындауға болады, бірақ шұжықтың орнына піскен етті
пайдаланыңыз.
Түскі ас бірінші және екінші ыстық тағамнан тұруы қажет.
Ас қабылдау арасындағы үзіліс тым ұзақ болмауы керек, сондықтан бесіндікке жеміс,
ірімшік, йогурт, тоқаш жеп, шай, сүт ішуі керек.
Кешкі асқа жұмыртқа, сүзбе, көгөніс, балық тағамдарын, шай, шырын немесе сүт
өнімдерін пайдаланған абзал. Қарабидайдан жасалған нанды жеген дұрыс.
Ұннан жасалған және тәтті тағам-дарды (тәтті тоқаш, торт, халуа, шоколад және т.б.)
баланың күнделікті мәзіріне қосуға болмайды.
Оларды жеуге болады, бірақ сирек пайдаланған дұрыс.
Фастфуд — тез дайындалатын және тез тамақтану өнімдері. Әдетте оларды көп
мөлшер дегі майда және әртүрлі тағам қоспаларын, дәм күшейткіштерін қосып
дайындайды. Бұндай тағам дардың құрамында трансмайлар көп болады.
Дәптермен жұмыс 24 бет «Әжеңе көмектес» Тек пайдалы тағамдарды боя.

Қорытынды бөлім
10 минут

Бағалау

Қалай дұрыс тамақтану қажет?Төменгі сұрақтарды топтарға қою.
•1 топ-Күніне неше рет тамақтану керек?
2 топ-Мөлшері қандай болу керек?
3 топ-Қай уақытта тамақтанған дұрыс?
4 топ-Қай тағамды таңертең жеген дұрыс?
5 топ-Қай тағамды кешке жеген дұрыс?
Жауаптары:Күніне төрт рет (немесе бес рет) тамақтану қажет. Мөлшері көп болмауы
керек. Үнемі бір мезгілде тамақтанған дұрыс, мысалы: 8.00 — таңғы ас, (11.00 —
жеміс-жидек немесе шырын), 13.00 — түскі ас, 16.00 —бесіндік, 19.00 — кешкі ас.
Таңғы ас нәрлі болу үшін ботқа және жеміс-жидек жеген дұрыс. Ал кешке жұмыртқа,
көкөніс, балықтан жасалған тағамдарды жеген пайдалы.
: Оқушылар қандай азық түліктен жасалған тағамдар пайдалы болатынын
түсінеді
Кері байланыс: «Сөйлемді аяқта»
« Бүгін сабақта мен.......»

Рефлексия
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ОҚЫТУ-ТӘРБИЕЛЕУ ҮРДIСIНДЕ ИНТЕРАКТИВТI ОҚЫТУ ҚҰРАЛДАРЫН
ТИIМДI ҚОЛДАНУ ЖОЛДАРЫ ЖӘНЕ ОНЫҢ ПАЙДАСЫ
Қарағанды облысы Бұхар жырау ауданы Заречный ЖОББ
мектебінің математика пәні мұғалімі
Карибекова Бахшагуль Мангеловна
Заман талабына сай ғылым мен техниканың жетiстiктерiн бiлiм беру саласында жүзеге асыру бүгiнгi күннiң
өзектi мәселелерiнiң бiрi. Жаңа заманғы бiлiм беру жүйесi жаңа мiндеттердi жүктейдi. Сондықтан қазiргi бiлiм
берудiң жаңа ақпараттық технологияларын игермейiнше, сауатты, жан-жақты, бiлiмдi маман болу мүмкiн емес.
ХХI ғасыр ақпарат ғасыры болғандықтан адамзатқа компьютерлiк сауаттылық қажет. Бiлiм берудiң негiзгi
мақсаты – бiлiм мазмұнын жаңартумен қатар, окытудың әдiс-тәсiлдерi мен әр түрлi құралдарын қолданудың
тиiмдiлiгiн арттыруды талап етедi. Осы мақсатты жүзеге асыруда ақпараттық технологияны пайдалану әдiсi зор
рөл атқарады. Ақпараттық технологияларды сабақта пайдаланудың негiзгi мақсаты: Қазақстан Республикасында
бiртұтас бiлiмдiк ақпараттық ортаны құру, жаңа ақпараттық технологияны пайдалану Қазақстан
Республикасындағы ақпараттық кеңiстiктi әлемдiк бiлiм беру кеңiстiгiмен сабақтастыру болып табылады. Бiлiм
берудiң негiзгi мақсаты – бiлiм мазмұнын жаңартумен қатар, оқушылардың пәнге деген қызығушылығын әр
түрлi әдiс-тәсiлдердi қолдана отырып, белсендiлiгiн арттыру мақсатында интерактивтi тақтаны пайдаланып
сабақ өткiзудiң көптеген мүмкiншiлiктерi бар:
1.бiрiншiден, интерактивтi тақта арқылы электронды оқулықтарды қолдануға және оны көшiрiп алып, белсендi
жұмыс iстеуге болады;
2.екiншiден, қосымша материалдарды да көшiрiп енгiзiп, онымен белсендi жұмыс iстеуге болады;
3.үшiншiден, тақта ретiнде жазуға, сызуға, өшiруге, дайын сызбаны жасап қоюға, жартылай жауап кезiнде
қолдануға т.с.с. көптеген iс-әрекеттердi жасауда уақытты үнемдi пайдалануға болады.
Оқыту үрдiсiн компьютерлендiру мақсатында интерактивтi тақтамен жұмыс жасау тиiмдi.
Көптеген жаңа технологиялармен қатар соңғы кездерi информатика пәнi сабақтарында ақпараттық
технологиялар жиi қолданылуда.
Осыған байланысты күнделiктi сабаққа:
-мультимедия (видео, аудио қондырғылары мен теледидарды, электрондық оқулықтарды);
-компьютер (компьютерлiк бағдарламалар, интерактивтi тақта
-интернет және т.б. көрнекi материалдарды пайдалану айтарлықтай нәтиже бередi.
Ақпараттық технологиялардың бiрi – интерактивтiк тақта, мультимедиялық және он-лайн сабақтары. Оқыту
үрдiсiн компьютерлендiру мақсатында интерактивтi тақтамен жұмыс жасау тиiмдi.
Мысалы: информатика пәнiн оқытуда интерактивтi тақтамен жұмыс жасауда оқушылардың қызығушылығын
танытып қана қоймай, шығармашылық қабiлеттерiн дамыту мен қатар жаңа ақпараттық технологияны
меңгеруге, оны пайдалана алуына мүмкiндiк беремiз. Сабақта интерактивтi тақтаның элементтерiн пайдалану,
дайындалған арнайы тапсырмаларды тыңдап қана қоймай, көздерiмен көрiп, оны жетiк түсiнуге, дағдыланады.
Жалпы оқушылардың ақпараттық технология негiздерiнен алған бiлiмi арқылы:
1.Оқушының пәнге деген қызығушылығы артады, құлшынысы оянады.
2. Шығармашылық қабiлеттерi артады.
3. Жылдам ойлауға машықтанады, бiлiм сапасы артады.
4. Ққушы өз бетiмен жұмыс жасауға дағдыланды.
5. Компьютерлiк сауатты болуға үйренедi.
Интерактивтiк тақтасын қолдану барысында мұғалiмдер уақытты қалай үнемдейдi?
Қарапайым тақта және компьютер проекторына қарағанда, интерактивтiк тақта сабақ мазмұнын кеңiнен ашуына
мүмкiншiлiгi өте зор. Интерактивтiк тақтаны пайдалану кезiнде үлкен жетiстiкке қол жеткiзу үшiн, тек қана
сауатты сабақ жоспарлап, керектi материалдарды дайындау керек.
Сабақта мұғалiм интерактивтiк тақтаны бiр емес бiрнеше рет пайдалана алады, қарапайым тақтаға қарағанда
интерактивтi тақта пайдалануға ыңғайлы, әрi уақыт үнемдейдi.
Сабақ дайындығына дұрыс уақытты қалай бөлу керек?
Интерактивтi тақта оқытудың басқа тәсiлдерiне қарағанда (салыстырғанда), көптеген жетiстiктерi бар.
Бұл жетiстiктер туралы өз сабағында интерактивтiк тақтаны падаланатын мұғалiмдер ғана айта алады. Басқа
мұғалiмдермен мен бiрiге отырып сабақта дайындалу арқылы жақсы әсерге қол жеткiзуге болады, бұл тек қана
мiндеттердi бөлiп беру мен уақытты үнемдеу ғана емес, сонымен қатар берiлген материалдардың сапасын да
арттырады.
Интерактивтiк тақтаны дұрыс түсiну керек, ол сиқыршының таяғы емес. Неге десең сабақтағы барлық
мәселелердi өзi шешiп және сабақты елiктендiретiн болған.
Тағы да ойлау қажет емес. Интерактивтi тақта барлық сабақта қолдану мүмкiн, жоқ болмаса сабақтың әрбiр
сатысында. Басқа да заттар сияқты интерактивтi тақтаны пайдаланудан ең көп тиiмдiлiкке сабақта қойылған
мақсаттарға сәйкес қолдану арқылы жетуге болады.
Интерактивтiк тақтамен бiрге жүретiн бағдарламалық нұсқаулықты жақсы бiлiп, оны сабаққа дайындалғанда
қолданулары керек.
Интерактивтi тақтаның үш режимiнде де жұмыс жасауға болады. Сол режимдердiң әр қайсысына тоқталайық.
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Ақ тақта режимi– ең қарапайым режим, бұл режимдi семинар сабақтарын жүргiзгенде қолдануға болады. Ақ
тақта режимiн қолданғанда оны ақ бет қағазбен жұмыс жасағанда және тақырыпқа қажеттi жерiн бегiлеудермен,
негiзгi ұғымдарын ерекшелеу үшiн түрлi түстi қаламды қолдануға болады. Тақтаның бұл қасиетiн мысалы
географиядан, тарихтан, физика және т.б пандерден сабақ жүргiзгенде ынғайлы. Фон ретiнде географиялық
картаны, физикалық аспаптардың суретiн алуға болады және сабақ барысында қажет болса картаға белгi салуға,
жазуга мүмкiншiлiк бар.
Екiншi режим- Office режимi.Бұл режим сабаққа қажеттi дайындық жұмыстарын, яғни материалдар даярлауға
ыңғайлы. Сабаққа дайындық жұмыстары Word мәтiндiк редакторының, Excel электрондық кестесiнiң
құжаттары, Power Point–презентациясы болуы мүмкiн. Практикалық сабақты жүргiзуде қайталаудың рөлi
ескерледi. Қайталауды жүргiзудiң нұсқалары блиц – тестер, стандартты есептердi шығару екенi белгiлi.
Практикалық сабақтың бұл бөлiгiн жүзеге асыру мақсатында сабаққа дайындық материалдарын жақсы даярлау
қажет, ол үшiн интерактивтiк тақтаны қолдану мүмкiншiлiктерiне тоқталамыз.
Мысалы, Microsoft World құралдарымен төрт түрлi мәтiндiк тапсырмаларды қамтитын құжатта тапсырмаларда
қайталап, жауаптарының дұрыс нұсқаларының немесе амалдарының дұрыс тiзбегiнiң көрсету керек.
Қайталанған тапсырмаларды сурет салу панелiнiң ‘төртбұрыш’ ”овал” обьектiлерiмен жасырамыз. Сондай
мүмкiншiлiктерiнiң бiрi құрылған құжатқа мәтiндi қосуға болады, яғни экраннан түсiрiлген суретпен емес
құжатпен тiкелей жұмыс жасаймыз.
Үшiншi режим–тақтаның интерактивтi режимдегi жұмысы. Семинар сабақтарын жүгiзуге өткен материалды
қайталау қажет, сондай жағдайда интерактивтi тақтаның сiлтеме жасауға арналған компонентiн қолдануға
болады. Бұл компонент арқылы Microsoft Office құралдары арқылы
құралдары құрылған құжатарға, графиктiк редакторлардың немесе программалау ортасының көмегiмен
құрылған файлдарға, интернет бетерiнен сiлтемелердi ұйымдастыруға бередi. Объектiдегi сiлтеме белгiсi
арқылы белгiленедi.
Сабақтың бұл формасын өткiзуде сол сияқты әртүрлi пәндерге арналған галерея қорларын пайдаланған тиiмдi.
Қордан алынған материалдарды оқытушы өзiне ыңғайлап өзгерте алады.
********
«МҰҒАЛІМ МАМАНДЫҒЫ – БАРЛЫҚ МАМАНДЫҚТЫҢ АНАСЫ»
Шығыс Қазақстан облысы,Шемонаиха ауданы, Шемонаиха қаласы,
«№ 5 жалпы білім беретін орта мектебі» бастауыш сынып мұғалімі
Турдахын Жайнагул
Ғалым да, шахтер де бас иетін,
Ұстазым, бар сенің қасиетің.
Білім берген, ой берген, ақыл берген,
Көз алдымнан кетпейді асыл бейнең …
Өмірде мамандықтың түрі көп. Әр мамандықтың өзіндік ерекшелігі бар. Дәрігер адамдарды емдесе, мұғалім
оларды оқытады, әнші ән айтады ,құрлысшы үй салса, тігінші киім тігеді. Тағы басқа да мамандықтар туралы
айта беруге болады. Адамдар мамандықтыжүрегінің қалауы бойынша таңдауы керек. Өйткені, әрбір адамның
болашағы
таңдаған мамандығынатікелей байланысты. Өз ісін жақсы көріп, үлкенжауапкершілікпен
атқарғандағана адам өзін бақытты сезінеді екен. Жас ұрпақты білім нәрімен сусындатар, шәкірт жүрегіне гүл
егер, бала жанының бағбаны аяулы ұстаздар емес пе?Иә, ғылым иесі ғалым да, ел қорғаған батыр да, тілінен бал
тамған ақындар да, тегеуріне темір балқытқан жұмысшы да, егін еккен дихан да, мал бағып терін төккен шопан
да бәрі-бәрі ұстаздан білім алған. Сондықтан ұлағатты ұстаздарға бүкіл адам баласы құрметпен бас иеді. Ұс таз таудан арқырай аққан тау өзені секілді, айналасына қуат беріп, жолында кездескендерді суымен нәрлендіріп,
таудай қиындықтарды тастай домалатып, білімнің сар даласында тыныштық тауып, дамылдайды. Ұстаз - Жер
деген әлемнің бетін көркейткен, шәкірттеріне шуақ төккен Күн-Ана. Ұстаз – ақылдың тозбайтұғын асылы.
Қасиетті мамандық иелерінің ішіндегі жауһары. Өзге мамандық атаулылары өздерінің түр-сипатын мың
құбылтып жатса да, еш өзгеріссіз сол бәз баяғы қалпында жас ұрпаққа адамгершілік қасиеттердің дәнін еккен
диқаншы. Менің мамандығым – мұғалім.Қиындығы мен қызығы молосы мамандықты бала күнімнен
армандадым. Адам баласына көмектесу – игілікті істердің бастамасы. 2002 жылы Шемонаиха қаласында №2
мектепте бастауыш сынып мұғалімі болып жұмысқа орналастым. Ең алғаш «Ұстаз» деген атаққа ие болуым да
осы мектептен басталды. 2003 жылы СМП университетін бітіріп «бастауыш сыныпты оқыту әдістемесі»
мамандығын игеріп жоғарғы білімді маман атандым. Мектеп ұжымынан әрбір ұстаздың бойында болатын
төзімділік, сыпайылық, тазалық, адамгершілік, еңбек сүйгіштік сияқты жақсы қасиеттерді бойыма сіңірдім. Мен
өзімнің ұстаздарыммен қатар еңбек етіп, баланың бойына ақыл — білім дәнін сеуіп, аялап, көңілін табуды,
алаламай сүйе білуді үйрендім. Бұл мектеп оқушылары менің армандарымның жүзеге асуына өз үлестерін
қосты. «Бала жүрегі- кішкентай күй сандық. Сол сандықтың кілтін тапсаң ғана ашылады. Мұғалімнің қолында
әр кезде сол кілт тұру керек» - деп, М. Шаханов ағамыз айтқандай, әр баланың жүрегіне жол табу, бала
бойындағы дарынды ашу мұғалімнің ең басты міндеті деп ойлаймын. Күнделікті таңертең мектеп ауласына
жақындағанда, балалардың сыңғырлай күлген дауыстары мені қуанышқа бөлейді. Мектепке кіргеннен-ақ, өзімді
мазалаған сан түрлі ойлардан арылып, оқушыларымның тәтті қылықтарымен әдемі жүздерінен шаттанамын.
«Баласыз үй мазар, балалы үй базар»- деп ата- бабаларымыз бекер айтпаса керек. Балалардың әр күні біздің көз
алдымызда өтіп жатыр. Алдымызға келген балалар - біреудің маңдай алды жарығы, енді бірі – жал дегенде
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жалғызы, бірі – ерке, бірі – қой аузынан шөп алмас момыны. Маңдай алды жарығын Таңшолпандай
жарқыратып, жал дегенде жалғызды көпшілдікке үйретіп, қой аузынан шөп алмасты ортада жарқылдап сөйлер
шешен қылып тәрбиелеу үшін қажымас қайрат пен батырлық қажет. Мектеп — балалардың екінші үйі болса, ал
ұстаздар екінші анасы десек те артық етпейді. Әр үйдің еркелерін бір арнаға тоғыстырып, олармен жұмыс жасау
оңайға соқпайды. Алайда баланың тілін тауып, тілдесу, жақсы тәрбие берудің өзі бір үлкен ғанибет. Ақ парақ
бетіне сызу сызғандай баланың кіршіксіз санасына алғашқы адамгершілік, мейірімділік нұрын сеуіп, білім, өнер
нәрімен сусындату мына біз мұғалімдердің еншісінде. Сөзден жыр кестесін өрген Ғафу Қайырбеков ұстаз деген
сөздің анықтамасын дәл берген. Ұстаз болу - сезімнің ақындығы, Ұстаз болу – жүректің батырлығы. Ұстаз болу
- мінездің күн шуағы, Азбайтұғын адамның асылдығы. Осы төрт қасиет әр ұстаздың бойынан табылуы қажет.
Себебі мұғалім қай сабақта болмасын оқушысын еркіндікке баулиды. Сондықтан да ұстаздың міндетіталап пен
еңбекті оқушыдан талап ете отырып, білімнің теңізінен маржан тергізу. Оқушы сабағыңнан ешқашан жалықпау
керек. Жаһандану заманында ұлттық бәсекеге қабілетті болудың көрсеткіші – білім деңгейімен өлшенеді.
Сондықтан, әлемдік білім кеңістігіне кірігіп, білім беру жүйесін халықаралық биікке көтеру кезек күттірмейтін
өзекті мәселе.Бұл мәселені шешудің кілті ұстаз қолында. Өйткені, ұстаз елдің ертеңгі тізгінін ұстайтын ұрпақ
тәрбиелейді. Адам тәрбиелеу – ұлы міндет. Ол міндетті атқарушы – ұстаз. Ұстаздың негізгі құралы – сабақ.
Сабақ скрипка аспабы секілді: онымен жай гаммаларды ойнауға немесе Паганинише саусақ ұшын сымға жеңіл
тигізіп, одан ғажайып үн шығаруға да болады. Әрбір сабағы ғажайып әуенге толы нағыз ұстаз болу кімнің де
болса арманы.Менің түсінігімдегі ұстаз – рухы таза, ой – өрісі биік, ұлты мен Отанының болашағы үшін тер
төгіп, шыдамдылық пен табандылықтың үлгісін көрсетуші, өз бойындағы асыл қасиеттері мен білімін болашақ
ұрпақтың бақыты мен кәдесіне жаратып, қоғамды өрге өркендетуші, жаңашылдықтың Ұстаздан дәріс алмаған
адам қазір жер бетінде жоқ десе де болар. Бұл мамандық содан да киелі. Жан – Жак Руссоның «Ұстаз болу – өз
уақытыңды аямау, басқаның бақытын аялау» деген нақыл сөзі жаныма өте жақын. Ұстаз білгенін үйретуші ғана
емес, тұла бойы тұнған өнеге, ақ тілеулі ана тәрізді барлық адамның бойынан жақсылық іздейтін ізгі ниет иесі.
Шәкірті өзінен озған ұстаз – еңбегі ақталған ұстаз. Өйткені, өмірдің заңы даму, ілгерілеу, озу. Өзінен озған
шәкірт тәрбиелейтін шебер ұстаз үздіксіз ізденісте болып, қоғам сұранысына сай білімді, шығармашыл, өзін –
өзі дамытып, жетілдіре алатын болуы қажет деп ойлаймын. Мен ұстаздықтың ауыр жүгін арқалауды өз
жүрегімнің қалауымен таңдадым. Маман ұстаз ретіндегі негізгі ұстанымым: баланы тұлға деп тану, оның
пікірімен санасу, оқушының кішкентай қуанышын, табысын бағалай білу.
Ұстаз - Қаратаудың қойнауындай тереңде жатқан кенді ашып, білім мен ғылымның жемісінің дәмін
таттыратын, армансызға арман ұялатып, қанатсызға дарын қанатын бітіретін ғажайып күш иесі.Менің
мамандығым әлемдегіең қажетмамандықтардың бірі. Сондықтан мамандығымдымақтан тұтамын.
********
Бөлім: Табиғат
құбылыстары
Күні: 17.01.2020ж
Сынып: 4 д
Сабақ тақырыбы:
Оқу бағдарламасына
сәйкес оқу мақсаты

Сабақ мақсаты:

Жаңа сөздер:
АКТ қолдану
Бастапқы білім:
Сабақтың кезеңдері

Мектебі: «Қорам орта мектебі» КММ
Мұғалімнің аты-жөні: Тохтаболатова Ш.А.
Қатысқандар:
Қатыспағандар:
Ғажайып қыс
4.2.3.1. Белгілі бір тақырыпта сұхбаттасу барысында шағын мәліметті 4-5
мәтін баяндау
4.2.4.1. Сұрақтарға жауап беру (сурет, мәтін) бойынша жиі қолданылатын
сөздер мен сөз тіркестерінен құралған шағын мәтіндегі сөздердің мазмұнын
түсіну
Барлық оқушылар: Мәтінді түсінеді, әңгімелейді
Көбі: Сурет бойынша әңгімелейді, сұрақтарға жауап береді. Сөздерден
сөйлем құрайды.
Кейбірі: Мәтіннің мазмұнын айтады, ой-пікірін білдіреді
Сүңгі, мұзайдын, сырғанақ тебу
Интербелсенді тақта
Күн райын бақылау
Сабақтың барысы :
Жоспарланған жұмыс

Сабақтың басы

4.Ұйымдастыру кезеңі . Сәлемдесу

Сабақтың ортасы

5.Шаттық шеңбер
6.Үй тапсырмасын тексеру . Қыс туралы тақпақ жаттау , жұмбақ жасыру
Интербелсенді тақтадан қыс көріністерін көре отырып сабақты болжайды .
Сұрақтарға жауап береді . Сабақтың тақырыбы « Ғажайып қыс » .
Сабақтың мақсатын оқушыларға таныстырамын
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А) Оқулықтағы тапсырмалармен жұмыс . Берілген сөздерден сөз тіркесін
құра : бұлтты күн , боранды күн , аязды күн жаңбырлы күн ; мұзды аймақ ,
таулы аймақ , тайғақ жер , қараңғы жер .
Ә) Берілген сөздерден сөйлем құра . Тақтамен жұмыс
Сергіту сәті
1-топ Берілген сурет бойынша мәтін жазады
2-топ Мәтінді оқып , сурет салады .
Сабақтың соңы
Рефлексия

Мәтін ішінен бір сөзге дыбыстық талдау жасайды , бір сөзді септейді .
Кері байланыс . « Қыс ғажабы » сызба арқылы кері байланыс жасайды .
Үйге тапсырма . Қыс туралы мәтін жазып келу
Күн – түсіндім
Бұлт – енді түсініп келемін
Қар – түсінбедім
Оқушылар сабақтан алған әсерлерін стикерге жазып жапсырады

Қосымша ақпарат
Дифференциация – Сіз оқушыларға
Бағалау – Оқушылардың
Пәнаралық байланыс
көбірек көмек көрсету үшін не істейсіз ?
ақпаратты қаншалықты
Қауіпсіздік ережелері
Қабілеті жоғары оқушыларға қандай
меңгергенін қалай тексересіз ?
тапсырма беруді көздеп отырсыз ?
Жалпы баға
Сәтті өткен екі нәрсені атап көрсетіңіз ( сабақ беру және оқытуға қатысты ) ?
1:
2:
Қандай екі нәрсе сабақтың одан да жақсы өтуіне ықпалын тигізер еді (сабақ беру және оқытуға
қатысты ) ?
1:
2:
Осы сабақ барысында сынып немесе жеке оқушылар туралы менің келесі сабағыма дайындық үшін
қажет болуы мүмкін қандай ақпарат алдым ?
« ЖАЛПЫ БІЛІМ БЕРЕТІН МЕКТЕПТЕ ЕРЕКШЕ БІЛІМ БЕРУДІ
ҚАЖЕТ ЕТЕТІН ОҚУШЫЛАРДЫ ПСИХОЛОГИЯЛЫҚ – ПЕДАГОГИКАЛЫҚ ҚОЛДАУ »
Қызылорда облысы, Арал қалалық « № 220 орта мектебі» коммуналдық
мемлекеттік мекемесі директорының тәрбие ісі жөніндегі орынбасары Сейлова А.
Елбасы Н. Назарбаевтың 2014 жылғы «Қазақстан жолы – 2050: Бір мақсат, бір мүдде, бір болашақ» атты
халыққа Жолдауында даму мүмкіндігі шектеулі адамдарға қолдау мен көмек көрсету мәселесіне арнайы
тоқталғаны белгілі. Атап көрсетсек, «Мүмкіндігі шектеулі азаматтарымызға көбірек көңіл бөлу керек. Олар
үшін Қазақстан кедергісіз аймаққа айналуға тиіс. Бізде аз емес ондай адамдарға қамқорлық көрсетілуге тиіс –
бұл өзіміздің және қоғам алдындағы біздің парызымыз. Бүкіл әлем осымен айналысады»– деген болатын. [1]
Бүгінгі бала – ертеңгі азамат. Сол азаматты мектеп табалдырығынан бастап болашақ өмірге бейімдеу, дені сау
адамдардың арасында өздерін жайлы сезіну үшін қолайлы орта қалыптастыру – білім беру ұйымдарының
міндеті болып табылады.
Сондықтан бұл жүйені
мектепке дейінгі ұйымдарда инклюзивті білім беру кабинеттерін ашудан бастап, жалпыға бірдей мектептерде
ақыл ойы кешеуілдеген балаларға арналған сыныптарды ашу аясын кеңейтуді қолға алу, жоғарыда аталған
Қ.Р.-ның 2011-2020 жылдарға арналған мемлекеттік бағдарламасы аясында Қызылорда облысы Арал ауданы
әкімдігінің 2014 жылғы 22 қыркүйектегі № 411 қаулысымен бекітілген №13- қосымшасына сәйкес және
аудандық білім бөлімінің қолдауымен алғаш рет ауданымызда № 220 орта мектеп базасында инклюзивтік
коррекциялық – түзету сыныбы ашылды.
Аталған сыныптарда 2014-2015 оқу жылы басында 12 оқушы білім алуды бастаса, 2015-2016 оқу жылында
8 оқушы , 2016-2017 оқу жылында 11 оқушы,2017-2018 оқу жылында 7 оқушы, 2018-2019 оқу жылында 6
оқушы барлығы қазіргі таңда 44 оқушы арнайы коррекциялық - түзету сыныптарында білім алуда.Ал, жалпы
мектебімізде-69 ерекше білімді қажет ететін оқушы бар, олардың ішінде 18 бала мүгедектік анықтамасы бар.
Арнайы сыныптағы оқушыларымыздың барлығы «Психикалық дамуы тежелген» диагнозына қосымша ДЦП диагнозымен - 1 бала , есту қабілеті бұзылған -5 бала оның 5 баласына ота жасалып Кохлярный
имплантант орнатылған, 1- бала -косоглазие
жалпы сөйлеу тілінің бұзылысы мен дамымауы ОНР- II-III 20 бала. 20 оқушы өзге балалар сынды мектеп
партасында тең дәрежеде білім алып келеді.
Инклюзивті оқыту негізінде балалардың қандай да бір дискриминациясын жоққа шығару, барлық балаларға
деген теңдік қатынасты қамтамасыз ету, сонымен бірге оқытудың ерекше қажеттілігі бар балаларға арнайы
жағдай қалыптастыру болатын. Осы бағыт балаларды оқуда жетістікке жетуге ықпал етіп, жақсы өмір сүру
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жағдайынқалыптастыра алды.
Сонымен қатар осы оқушыларымыздың жан-жақты білім алып, диагноздарына сәйкес танымдық процестерін
дамыту үшін 2017 жылы аудандық, облыстық білім бөлімдеріне жасалған жазбаша негіздегі сұраныс
нәтижесінде облыстық бюджеттен 3.309132 теңге қаржы бөлініп: оның ішінде Монтессори әдістемесі
бойынша құрал-жабдықтарына –2.987692 тенге (9 компьютер, 2 логопедиялық тренажёр,15 парта
орындықтарымен ) және 321440 мын тенгеге интерактивті –проективті тақта комплектісі алынды. Аталған
құрылғы материалдарды пайдалана отырып дефектолог, психолог мамандары оқушыларымызбен жұмыс
жүргізіп келеді.
Әр оқушының білім алуда өз ерекшеліктері бар.Оқушылардың оқу процесі аясында білімдік жұмысты
ұйымдастыру; оңды қарым-қатынастар негізінде балалар ұжымын қалыптастырып, оны дамыту; ата-аналармен
тығыз ынтымақтастық орнату мәселелерінің реттелуіне нақты қамтамасыз етуіміз керек. Осы аталған
жағдайлардың барлығы түсінікті болғанымен ерекше білімді қажет ететін балаларға білім алу кезінде
үлгерімдерінің нашарлауы ащы болса да ақиқат.Себебі бүгінгі білім бағдарламалары өте қиын.Үнемі дайындық
пен қажырлы оқу нәтижесінде ғана нәтиже көрсетуге болады.Ал ерекше білімді қажет ететін бұл деңгейде
уақытылы болмаса да, біртіндеп шеттерінен жететіндіктерін ескеру қажет.
Оқушылардың ауызша және жазбаша сөйлеу тілі кемшіліктерін ескеріп, сөздердің дұрыс дыбысталу, сөйлеу
тілінің лексикалық-грамматикалық жағы, байланыстырып сөйлеу дамуының деңгейіне назар аударған жөн.
Сонымен қоса мұғалімге жасына сай тұрмыстық міндеттерді шешу үшін балалардың ауызша және жазбаша
сөйлеу тілін қолдану іскерлігін дамытқан дұрыс.[2]
Математика пәндерінен ерекше білім беруге қажеттілігі бар балалардың танымдық әрекеті мен эмоциялықерік саласындағы ерекшеліктерін ескеру қажет. Оқу процесінде балаға үнемі жеке ыңғай жасалу керек. Жеке
ыңғай дегеніміз баламен оқу процесінде бастан аяқ отыру деген емес, ол біріншіден баланың жеке
ерекшеліктері меноның дамунаәсер ететін әлеуметтік факторларды, екіншіден оның жоғарғы психикалық
қызметінің жай- күйін есепке алу мен ескеру.Балаға жылылықта оқу процесінде аз нәтиже бермейді.Ең
бастысы, бала білім беру процесінде өзінің жетістігін сезіну қажет, өзінің өрлеу деңгейін көре білу
керек.Баланың ұжымда, құрдастарымен, ұстаздармен қарым-қатынасында белсенділік танытуына көмек беру
керек. Тағы бір ескеретін жәйт, баладан оның шамасы жетпейтін іс-әркеттерді талап етпеу.Баланың зейінін тек
қажетті мәліметтер мен ең негізгі обьектілерге тұрақтандыру қажет. Оқуында қиыншылықтары бар
балалардың көбінде есте сақтау қабілеті кешіктіріліп, сұраққа нақты жауап бере алмауы мүмкін. Сондықтан
мұндай балалармен жұмыс барысында баланы қыспай төзімді бола білу қажет.
Сондай-ақ тәрбие, мәдени-іс-шараларды, спорттық-сауықтырушы және басқа да бос уақыттағы іс-шараларды
жүргізуде барлық ерекше білім беруге қажеттіліктері бар балалардың, оның ішінде даму бұзылысының
айқындық дәрежесіне байланыссыз мүмкіндігі шектеулі балалардың қатысуын қамтамасыз ету ұсынылады.[3]
Ең бастысы балаларға деген қоғамның көзқарасын, пікірін өзгерту керек, олар үшін кедергісіз орта
қалыптастырып және ерекше қажеттіліктері бар баламен бір сыныпта отырған дені сау бала әлдеқайда
мейірімді, қайырымды болып өсетінін халықаралық тәжірибе дәлелдеп отырғандай, енді сол тәжірибенің біздің
елімізде де қанат жайып, өркендеуіне педагогтар қауымы зор үлес қосуы қажет деп ойлаймын. Ерекше білімді
қажет ететін балалардың сыртқы ортамен қарым-қатынасқа түсіп, өзін әлеуметтік ортада жеке тұлға санап,
олардың тағдырын ел болып реттейтін уақыт келді.
Біздің алдағы
мақсатымыз - жалпы білім беретін мектепте психикалық дамуы тежелген баланы жалпы сыныптарға қосу,
жұмыс нәтижелі болу үшін, әр баланың рухани дамуына психологиялық-педагогикалық жағдай жасай отырып,
өз ортасына және өзге ұжымда өзін еркін сезіне алуға тәрбиелеу, өз-өзіне сенімді, жауапкершілік қасиетті
сіңірген, білімді ұрпақты қалыптастыру.
********
Қызылорда облысы Арал қаласы «№ 220 орта мектебі» кмм
Зекенова Рима бастауыш сынып мұғалімі, педагог-зерттеуші
Мектеп: №220 орта мектеп
Пәні:Жаратылыстану
Ортақ тақырыбы: « Тірі табиғат »
Сабақ тақырыбы: Жануарлардың қандай түрлері болады?
Күні:
Мұғалімнің есімі: Зекенова Рима
Сынып: 1
Қатысқандар саны
Қатыспағандар саны
Сабаққа негізделген
1.1 1.2.2.2. Жабайы және үй жануарларын ажырату
оқу мақсаты
Сабақ мақсаттары:
Барлық оқушы: Жабайы және үй жануарларын ажыратады
Көптеген оқушы: Жабайы және үй жануарларының айырмашылығын айтады
Кейбір оқушы: Жануарлардың төлдерін біледі, үй жануарларын қалай күту
керектігін айтады.
Бағалау критерийлері:
1. Жабайы жануарлар мен үй жануарларын айтады
2.жануарларды үй және жабайы жануарлар деп топтайды
Тілдік мақсаттар

Жануарлардың негізгі белгілерін тұжырымдап айтады, түсіндіреді
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Құндылықтарды дарыту
Пәнаралық байланыстар

Пәнге тән терминология мен лексика:
Жабайы жануарлар, үй жануарлары
Диалог пен жазу үшін пайдалы сөздер мен тіркестер:
1Суреттегі ( түйе, қой, сиыр, қасқыр, жолбарыс, арыстан)нәрселерге назар
аударайы, оларды бір сөзбен қалай атауға болады?
Жануарлардың қандай түрлері болады?
Үй жануарларын қастерлеу, табиғатты аялау, жабайы жануарларға зиян
әрекет жасамауға баулу
Музыка, қазақ тілі, дүниетану

АКТ қолдану дағдылары

http:// 45 minut.kz
bilimland

Алдыңғы оқу/ Бастапқы
білім

Үй жануарларын біледі;

Жоспар
Жоспарланған
уақыт
Басталуы
4 мин

1 мин

Ортасы
30 мин

Жоспарланған жаттығулар
Ресурстар
Ширату «Дыбыс арқылы топтас» әдісі
Оқушыларға әуелі жануарлардың суреттері таратылады.
Осыдан соң көздерін байлау арқылы өздеріне алған аңның не
жануарлардың дыбыстарына қарай топтасады.
Кері байланыс: «Сұрақ - жауап»
-Топтардың атауларына назар аударайық, оларды
бір сөзбен қалай атаймыз?
-Жануарлар туралы не білеміз?
- Қол, аяқтың көмегімен жануарлардың қимылын
жасап көрсетейік.
Топқа біріктіру жануарлардың дыбыстарына қарай суреттерді
топтастырады
І топ «сиыр»
ІІ топ: « жолбарыс»
ІІІ топ: «мысық»
ІҮ топ «аю»
Сабақтың тақырыбы мен мақсатымен таныстыру: жануарлардың
қандай түрлері болады деген тақырыпты өтетін боламыз.
ҰЖ: «Орынын тап» әдісі
Орман мен қораның суреті беріледі, сол суретке үй және жабаы
жануарларды тауып, жабайы жануарларды орманға , үй
жануарларын қора мекендеріне орналастырады
Кері байланыс: «Ыстық микрофон» әдісі
-Жануарларды қалай топтастырдың?
-Жабайы аңдарды неліктен орманға топтастырдың ?
-Осылардың қайсысы қолда бағуға бейімделген?
- олай болса олар қандай жануарлар?
- Орманда мекен ететін жануарларды қалай деп атаймыз?
Есте сақта! Өз бетімен тіршілік ететін жануарларды жабайы
жануарлар дер атайды.
Адамдар күтіп баптайтын жануарларды үй жануарлары деп атайды
Бағалау: «Жарайсыңдар» арқылы бағалайды
(ТЖ ) «Салыстыру » әдісі
Топ мүшелері өзара сайланады.(Капитан- тапсырма береді
Хатшы- кері байланыс береді уақыт сақшысы –уақытты белгілейді
спикер – баяндайды )
Суреттерге назар аударын жабайы жануар мен үй жануарының
қоректенуін, емделуін және баспанасын салыстырып,
айырмашылықтарын табады.
І топ. – Құндыз бен иттің суреті салыстырады .
ІІ топ. – Қоян мен иттің салыстырады
ІІІ топ. Қасқыр мен иттің салыстырады
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Жабайы жануарлардың қорегін өзінің табатындыңын,
жарақаттанғенда өздігінен емделетіндігін біледі Ал үй жануарының
қоректенгенде адам жем- шөп беретінін, адам мал дәрігеріне
апаратынын, адам үйшік жасап беретінін айтады.
Кері байланыс: «Бір ауыз сөз »
-Суреттегі әр жануар не істеп жатыр?
-Суреттер несімен ұқсайды?
-Ит пен құндыздың іс - әрекеттері қандай?
Бағалау: Топтар бірін - бірі басбармақ арқылы бағалайды
Жұптық тапсырма. «Жануарлар альбомы» әдісі
үстелінің артына қасқырдың , үстелінің артына иттің суретін
жабыстырып кетемін. бір жабайы және бір үй жануарлары болып
жұптасады.
Жұптар үй жануарларының суреттерін олардың қораларының,
азықтарының, бағып - күтуге арналған құралдарының суреттері мен
сәйкестендіріп, альбом жасайды. Мысалы түйе, сиыр,ит,жылқы, шөп,
қырғыш, жем- шөп,сүйектер, сиырқора,ит үйшігі, атқора, қойқора
біріктіріп альбом жасайды
Дерек көздерінен ақпарат.Адам үй жануарларын баптап, қора,
күрке, үйшік жасап бағады. Оларға жем- шөп береді.
Жыртқыштардан қорғайды.
Кері байланыс: «Иә- жоқ » әдісі
Қой қорада тұра ма?
Ит орманда тіршілік ете ме?
Аттың мекенін атқора деп атай ма?
Тауық күркеде мекен ете ме?
Қасқырдың мекені қора ма?
Бағалау: Жұптар бір- бірін смайликтер арқылы бағалайды.
Жеке жұмыс «Сандармен сәйкестендір » әдісі
Дәптерде берілген үй жануарлары мен жабайы жануарларды
сандар арқылы сәйкестендіреді.
Кері байланыс. «Бір сөз» әдісі
-Нелерді сәйкестендірдік?
-Жабайы аңдарды қай сандармен белгіледік?
- Үй жануарларын орналастырған сандарды ата
Бағалау Оқушы өзін – өзі жұлдызша арқылы бағалайды
Қалыптастырушы бағалау Суреттерге мұқият қараңыз. Олардың
қайсысы өз бетінше тіршілік етеді?
Қайсысына адамдар қамқорлық жасайды?
Сөйлемдерді толықтырып айтыңыз / жазыңыз.
Дескриптор:Білім алушы
өз бетінше тіршілік ететін жануарларды атайды;
- адамдардың қамқорлығындағы жануарларды атайды;
- жануарларды жабайы және үй жануарларына топтай
отырып, сөйлемдерді толықтырып айтады / жазады.
2- тапсырма Жануарлардың суреттерін қиып алып, тиісті бағанға
желімдеңіз.
Дескриптор: Білім алушы
- жабайы жануарларды анықтайды және сәйкес бағанға
орналастырады;
- үй жануарларын анықтайды және сәйкес бағанға
орналастырады
Сараланған тапсырма
«Ажырата біл» әдісі арқылы жүргізіледі.
-Оқушылар ит пен қасқырдың суретіне
қарай отырып. Оалрдың бес
ерекешеліктерін саусаққа салып айтады
2-тапсырма Суреттерге мұқият қараңыз. Әр
қатардағы жануарлар тобын
атаңыз. Бос орынға сол топқа жататын
жануардың суретін салыңыз.
3- тапсырма Кестедегі керекті сөздерді
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пайдалана отырып,жануарлардың тұратын
мекенін және алынатын өнімдері туралы
кестені толтыр
«Сәйкестендір » тапсырмасы.
Берілген суреттегі үй жануарларын
төлдерімен бірге сәйкестендіреді
Тапсырманы орындап болған соң «Төлдер»
әнін тыңдайды

Аяқталуы
4 мин
Бағалау
Рефлексия
Саралау оқушыларға қалай көбірек
қолдау көрсетуді жоспарлайсыз?
Қабілеті жоғары оқушыларға қандай
міндет қоюды жоспарлап отырсыз?

Бағалау – оқушылардың материалды
меңгеру деңгейін
қалай тексеруді жоспарлайсыз?

ҚЫСҚА МЕРЗІМДІ
Ұзақ мерзімді жоспардың тарауы:
2-бөлім: Киім. Сән.Талғам.
Күні:
Сынып: 5
Сабақтың тақырыбы

ЖОСПАР

ҚАЗАҚ

Суреттер

Денсаулық және
қауіпсіздік
техникасының
сақталуы

ТІЛІ

Мектеп: №219
Мұғалімнің аты-жөні:
Мамбетбаева Айгүл Идаятқызы
Қатысқандар:
Қатыспағандар:

ҰЛТТЫҚ КИІМ - АСЫЛ МҰРА

Осысабақтақолжеткізілетін 5Т/А4 Негізгі ойды анықтау. Тірек сөздер мен жетекші сұрақтар арқылы
оқу мақсаттары
негізгі ойды анықтау.
(оқубағдарламасынасәйкес) 5Ж4 Эссе жазу. Эссенің кіріспе, негізгі, қорытынды бөлімдерін сақтай
отырып, өзіне таныс адамды, белгілі бір мекен мен оқиғаны сипаттап не
суреттеп жазу.
Сабақтың мақсаты
Тыңдалған мәтіннен негізгі ақпараттарды анықтау және
ұлттық киімдердің түрлері жайлы ойын тиянақтай отырып, эссе жазу.
Бағалаукритерийі
Тыңдалған мәтіндердегі негізгі ақпараттары анықтайды.
Ұлттық киімдер жайлы өз тұжырымын эссе құрылымын сақтап жазады.
Құндылықтарға баулу
Тарихтың, мәдениет пен тілдің біртұтастығын сақтауға баулу. Ұлттық
киімдеріміздің дәстүріміз бен болмысымыздың бір бөлшегі екендегін
балаларға түсіндіру.
Пәнаралық байланыс
Көркем еңбек, тарих
Алдыңғы білім

Қазақ ұлттық киімі туралы түсінік бар

Сабақ барысы
Сабақтың жоспарланған
кезеңдері
Сабақтың басы
2 минут
2 минут
1 минут

Сабақтағы жоспарланған жаттығу түрлері
Қызығушылықты ояту кезеңі
Мұғалім сыныпқа қамзол киіп келеді.
Үй тапсырмасын сұрау. «Пликерс» әдісі арқылы
оқушылардың үй тапсырмасын тексеру.
Ойтүрткі
1. Отбасында кімдер ұлттық киім киіп жүреді?
2. Ұлттық киім атаулары қазақ тілінің сөздік қорын қандай
сөздермен байытты?
3. Қандай бас киімдердің атауларын білесіңдер?
Оқушылар «тақия», «марақ», «бөрік», «тымақ» суреттерін
таңдай отырып, төрт топқа бөлінеді.
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Ресурстар

Тақия, марақ,
бөрік, тымақ бас
киімдері
қойылады.
«тақия», «марақ»,
«бөрік», «тымақ»
суреттері бар
кеспе қағаздар

Сабақтың ортасы
3 минут

2 минут
7минут

Мағынаны тану кезеңі
Тыңдалым
алды
тапсырмасы.
Топқа бөлінген оқушылардан:
1.Не себепті тақияны таңдадыңдар? Тақия туралы не
білесіңдер?
2.Не себепті марақты таңдадыңдар? Марақтың басқа бас
киімдерден ерекшелігі неде деп ойлайсыңдар?
3.Не себепті бөрікті таңдадыңдар? Бөрікті көбіне кімдер
киген?
4.Тымақты таңдау себептерің неде? Тымақ туралы не
білесіңдер?
Дескриптор: - оқушылар бас киімді таңдау себебі мен
олар туралы білетін ақпаратын айтады.
ҚБ: смайлик жәнемұғалімнің ынталандыру, мадақтау
сөздері
ТЫҢДАЛЫМ. 1-тапсырмада берілген мәтінге негізделген
бейнематериал көрсетіледі.
ҚБ: мұғалімнің ынталандыру мен мадақтау сөздері
ТЫҢДАЛЫМ/АЙТЫЛЫМ тапсырмасы.
2тапсырма. «Қазақ халқының киімі басқа ұлттардан өзгеше»
деген тақырыпта әңгімелесіңдер.
«Жәрмеңке» әдісі арқылы тақтаға «орыс-қазақ», «кәрісқазақ», «өзбек-қазақ», «шешен-қазақ» киім үлгілері
жұптастырылған суреттер ілінеді.
Топ болып тақтаға шығып, өздері қалаған суретті алып,
сол суреттің артында жазылған сұраққа жауап береді. Егер
жауап берсе сатып алады, ал жауап бере алмаса орнына
қайта қойып кетеді.
•«Орыс-қазақ» жұптық суретінде: орыс халқының ұлттық
киімі мен қазақтың ұлттық киімінде қандай ерекшеліктер
бар?
•«Кәріс-қазақ» жұптық суретінде: кәріс халқының ұлттық
киімі мен қазақтың ұлттық киімінде қандай ерекшеліктер
бар? Ұқсастықтар кездесе ме?
•«Өзбек-қазақ» жұптық суретінде: өзбек халқының ұлттық
киімі мен қазақтың ұлттық киімінде қандай ұқсастықтар
бар? Бір- бірінен несімен ерекшеленеді?
•«Шешен-қазақ» жұптық суретінде: шешен ұлтының
ұлттық киімі мен қазақтың ұлттық киімінде қандай
ерекшеліктер бар?
•Дескриптор: - екі ұлттың киімін салыстырады;
•
- қазақ ұлттық киімінің
•
ерекшелігін айтады;
•
- ойын жүйелі жеткізеді.
•ҚБ: теңгелер арқылы бағаланады.
•Тыңдалымнан кейінгі тапсырма. 3-тапсырма. «Кім
жылдам?» әдісі. Көп нүктенің орнына қажетті сөздерді
қойып жаз.
•Дескриптор: - көп нүктенің орнына дұрыс
•
жауабын жазады;
•
- тілдік нормаларды сақтайды.
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ЖАЗЫЛЫМ тапсырмасы. «Суретті әңгімеле» әдісі
арқылы (оқушылардың көпшілігі) 4-тапсырмада берілген «Қазақтың
суретке қарап отырып, 50-60 сөз көлемінде эссе жазу.
ұлттық киімі»
4 минут
А) Жұптық жұмыс. Төрт түрлі тақырып беріледі.
бейнежазба
1.Біржан салдың киім үлгісіне сипаттама бер.
2.Аңшылардың киімдеріне сипаттама бер.
Таратпа
3.Билер мен серілердің киіміндегі ерекшеліктер мен
материалдар
айырмашылықтар.
4.Қазіргі кездегі билер, сал-серілер, батырлар, малшылар
мен аңшылардың киіміндегі өзгерістер.
Интербелсенді
Дескриптор: - оқушылар киімдердегі айырматақтадан
17 минут
шылықтар мен ерекшеліктерді жазады;
сөйлемдер
- тұжырымдарын дәлелді, жинақы жазады;
көрсетіледі.
- кіріспе, негізгі, қорытынды бөлімдерді
Оқушылар
сақтайды;
сөйлемдегі көп
- әдеби тілдік норманы сақтайды.
нүктенің орнына
Ә)Жеке жұмыс. Ұлттық киімдерімізді қайта жаңғырту
тақтаның
үшін не істеуге болады? Қандай жолдарды ұсынар едің?
қаламымен жазып
(60 сөз көлемінде) эссе
шығады
Дескриптор:- өзінің ойын тұжырымдайды;
-ұсынысын жазады;
-сөз көлемі мен тілдік нормаларды сақтайды.
Микрофон макеті
ҚБ: «Ашық микрофон» әдісі арқылы оқушылар
қолдарына микрофон ұстап, өз ұсыныстары мен
тұжырымдарын айтып өтеді. Мұғалім мадақтау сөздерімен
бағалайды. «Жарайсың», «пікірің орынды», «тамаша»,
«дұрыс айтасың» т.б.
Сабақтың соңы
Рефлексия
Интербелсенді
4 минут
«Блум ағашы» әдісі арқылы оқушылар топта жасаған тақтадан сурет
жұмыстары қайсы суретке сәйкес келетінін көрсетіп, көрсетіледі
себебін айтады.
1 минут
Үйге тапсырма. Тақия, марақ, бөрік, тымақ, сәукеле секілді https://baq.kz/kk/ne
бас киімдер жайлы қосымша ақпараттар мен фотосуреттер ws/ruhaniyat/takiya
жинап келу.
-kigen-tulgalar69219
Саралау – Сіз қандай тәсілмен көбірек қолдау көрсетпексіз? Сіз Бағалау – Сіз оқушылардың
басқаларға қарағанда қабілетті оқушыларға қандай тапсырмалар материалды игеру деңгейін қалай
бересіз?
тексеруді жоспарлап отырсыз?
Оқушылар айтылым тапсырмасын орындау барысында сұрақтардың
«Сұрақ-жауап» әдісі,
күрделілігі оқушының қабілетіне қарай диалогтық саралау жүргізіліп, «Жәрмеңке» әдісі,
ашық сұрақтар қойылады. Жазылым тапсырмасы беруде де
«Ашық микрофон» әдісі,
оқушылардың көпшілігіне жұптық жұмыс беріліп, қабілеті жоғары
қалыптастырушы бағалау
оқушыларға жеке жұмыс беріледі.
Сабақ бойынша рефлексия
Бұл тарауды сабақ туралы
Сабақ мақсаттары немесе оқу мақсаттары шынайы, қолжетімді
рефлексия жасау үшін
болды ма?
пайдаланыңыз. Сол бағандағы өзіңіз
Барлық оқушылар оқу мақсатына қол жеткізді ме? Егер оқушылар оқу маңызды деп санайтын сұрақтарға
мақсатына жетпеген болса, неліктен деп ойлайсыз? Сабақта саралау жауап беріңіз.
дұрыс жүргізілді ме?
Сабақ кезеңдерінде уақытты тиімді пайдаландыңыз ба? 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?
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ЖАҢАРТЫЛҒАН БАҒДАРЛАМА-БІЛІМ БЕРУДІҢ ЖАҢА МАЗМҰНЫ
Қарағанды қаласы, Дарын мамандандырылған мектеп-интернаты
География пәнәнің мұғалімі Өмірбеков Шалқар Қазыбекұлы
Қазақстан 2030 стратегиялық бағдарламасы білім берудің ұлттық моделінің қалыптасуымен және
Қазақстанның білім беру жүйесін әлемдік білім беру кеңестігіне кіріктірумен сипатталады. Оқытудың
парадигмасы өзгерді. Білім берудің мазмұны жаңарып, жаңаша көзқарас пайда болды. Осыған байланысты
ұстаздар алдында оқытудың әдіс-тәсілдерін үнемі жаңартып отыру және технологияларды меңгеру, оны тиімді
қолдана білу міндеті тұр. Мемлекетіміздің білім беру үдерісіне енген жаңартылған білім беру бағдарламасы
-заман талабына сай келешек ұрпақтың сұранысын қанағаттандыратын тың бағдарлама.
Шындығында мұғалімнің алдында оқушыларға білім мен тәрбие беруде үлкен жауапкершілік тұр. Әрбір
оқушыны оқытып тәрбиелеуге байланысты мәселелерді өздігімен және шығармашылық ынтамен шешуге
қабілетті жаңашыл мұғалім керек.
Жаңа 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.
Білім мазмұнын жаңарту тікелей шығармашылық ізденістегі мұғалімнің кәсіби шеберлігіне байланысты.
Қазіргі таңда пәнді жақсы, терең білетін, күнделікті сабақтағы тақырыпты толық қамтитын, оны оқушыға
жеткізе алатын, әр түрлі деңгейдегі тапсырмаларды білу іскерлігі, оқытудың дәстүрлі және ғылыми
жетілдірілген әдіс-амалдарын, құралдарын еркін меңгеретін, оқушылардың пәнге қызығушылығын арттыра
отырып дарындылығын дамытудағы іздену-зерттеу бағытындағы тапсырмалар жүйесін ұсыну өмір талабы.
Сондықтан да география пәнінде әр сабаққа әр түрлі тиімді әдіс-тәсілдерді қолдана отырып, оқушылардың
білім сапасын арттыруең басты мәселе.
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. География пәніне
арналған оқу бағдарламаларындағы оқу мақсаттары оқушылардан шынайы
проблемаларды анықтап зерттей білуді талап етеді. Негізінен жаңартылған білім жүйесі құзыреттілікке және
сапаға бағытталған бағдарлама. Жаңартылған білім берудің маңыздылығы – оқушы тұлғасының үйлесімді
қолайлы білім беру ортасын құра отырып сын тұрғысынан ойлау, зерттеу жұмыстарын жүргізу, тәжірибе жасау,
АҚТ –ны қолдану, коммуникативті қарым-қатынасқа түсу, жеке, жұппен, топта жұмыс жасай білу. Жаңа білім
беру бағдарламасы сыни тұрғыдан ойлауға, шығармашылықты қолдана білуді және оны тиімді жүзеге асыру
үшін қажетті тиімді оқыту әдіс-тәсілдерді (бірлескен оқу, модельдеу, бағалау жүйесі, бағалаудың тиімді
стратегиялары)үйретеді. Бағалау жүйесі де түбегейлі өзгеріске ұшырап, критериялық 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.Бұл
бағалау
түрлері
баланың
жан-жақты
ізденуіне
ынталандырады.Қалыптастырушы бағалау күнделікті оқыту мен оқу үдерісінің 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 не баға қоймастан оқу
үдерісін түзетіп отыруға мүмкіндік береді. Жиынтық бағалау оқу бағдарламасынның бөлімдерін (ортақ
тақырыптарын және белгілі бір оқу кезеңін (тоқсан, оқу жылы, орта білім деңгейі) аяқтаған оқушының үлгерімі
туралы ақпарат алу мақсатында балл және баға қою арқылы өткізіледі. Қалыптастырушы бағалау және
жиынтық бағалау барлық пәндер бойынша қолданылады. Қазіргі заманда елдің бәсекеге қабілеттілігі оның
азаматтарының парасаттылығымен анықталады, сондықтан білім беру жүйесі болашақтың талабына сәйкес
дамуы тиіс. Оқушыларды заманауи әдіс –тәсілдермен оқытып, ой –өрісі кең, саналы, еркін азамат етіп
тәрбиелеу қажеттілігі де осы себептен туындап отыр. Оның үстіне білім берудің жүйесін қарқынды дамытқан
бұл үрдістің жалпы білім беретін мектептерге де енгізіле бастауы көңілді қуантады.
Қорыта айтқанда, жаңа бағдарламаның мәні, баланың функционалдық сауаттылығын қалыптастыру. Оқушы
өзінің мектеп қабырғасында алған білімін өмірінде пайдалана білуі керек. Сол үшін де бұл бағдарламаның
негізі «Өмірмен байланыс» ұғымына құрылған. Оқушылардың бойына ХХІ ғасырда өмірдің барлық
салаларында табысты болу үшін, қажетті дағдыларды дарыту үшін, мұғалімдер тынымсыз еңбектену керек.
Жаңартылған оқу бағдарламасы аясында тек өз пәнін, өз мамандығын шексіз сүйетін, бала үшін ұстаз ғұмырын
құдіретті деп санайтын білімді мұғалімдер ғана жұмыс істей алады. Жаңартылған білім – болашақтың
кепілі.Мен өз сабақтарымда тиімді жаңа технологияларды қоса өтізудемін атап айтқанда,сыни тұрғыдан
ойлау,жаңа модулдік,Картамен байланысты тиімді технологияларды қарастырып түрледіріп,оқушылардың пәне
деген қызығушылығын арттырудамын,және жиі қолданатын топтастыру арқылы жүргізілетін
сабақтар,оқушылардың көңілдерінен шығып отырады.Осы жылдар аралығында қанша ғұмырымды сарп еткізіп
ой түйгенім осы мамандықта әр оқушының ой-санасына кең көлемді жан-жақтылық маңызды екенін ескертіп
шынайы,адам,азамат болуына үлес қосу деп ойлаймын.Заманауи мектеп білімі саналы түрде таңдау жасап, өз
бетінше шешім қабылдай алатын және қоғамдық өмірге жауапкершілікпен қатысуға ынталы тұлғаның
қызығушылықтарына бейімделуімен ерекшеленеді.
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Пайдаланылған әдебиеттер:
•Мұғалімге арналған нұсқаулық Үшінші (негізгі) деңгей.2012ж
•ҚР орта білім мазмұнын жаңарту еңберінде қазақ тілінде оқытатын мектептердегі бастауыш сынып пәндері
бойынша педагогика кадрларының біліктілігін арттыру курсының білім беру бағдарламасы.2016ж
•« Тәжірибедегі рефлексия» жалпы білім беретін мектептердегі педагогика кадрларының кәсіби даму
бағдарламасы Тренерге арналған нұсқаулық. 2016ж
•Жанпейісова М.М. Технология модульного обучения,2012ж
********
Түркістан облысы, Төлеби ауданы, Ә.Молдағұлова атындағы шағын жинақты негізгі орта
мектебінің бастауыш сынып мұғалімі Амантаева Ботагоз Нурлибековна
Пән: Математика
Орта мерзімді жоспар бөлімі:
2B-бөлім Шамалар және олардың
өлшем бірліктері
Күні: Сынып: 2-сынып
Сабақ тақырыбы
Осы сабақта қол жеткізілетін оқу
мақсаттары
(оқу бағдарламасына сілтеме)
Сабақ мақсаттары

Бағалау критерийлері
Оқытудың тілдік мақсаты
Құндылықтарды дарыту
Пәнаралық байланыстар
АКТ қолдану дағдылары
Ресурстар

Мектеп: Ә.Молдағұлова атындағы шағын жинақты негізгі орта
мектебі
Мұғалімнің аты-жөні: Б.Н.Амантаева
Қатысқандар саны:
Қатыспағандар саны: 0
12-ге дейінгі рим цифры
2.1.1.3 ** 12-ге дейінгі сандардың римдік нөмірленуін оқу, жазу және
пайдалану
Барлық оқушылар: Рим цифрларын таниды және оқиды.
Көптеген оқушылар: Рим цифрларын өсу ретімен жазады.
Кейбір оқушылар: Рим цифрларымен берілген өрнектердің мәнін
табады.
12-ге дейінгі сандарды рим цифрларымен таңбалайды және оқиды
Рим цифрлары мен араб цифрларының атаулары мен олармен
байланысты математикалық терминдерді қолданады.
Оқушыларды бір-біріне деген құрмет көрсетуіне тәрбиелеу.
қазақ тілі.көркем еңбек,дүниетану
Интернет-ресурстар, дерекқордан және интернеттен сабаққа қатысты
ақпаратты іздеу;
Топқа бөлуге арналған парақшалар, интерактивті тақта, жұмыс
дәптері, қалам мен түрлі түсті қарындаш, стикер, видеоматериалдар.,
постер, кері байланыс парағы т.б

Бастапқы білім
Сабақтың барысы
Сабақтың
Сабақтағы жоспарланған іс-әрекет
жоспарланған
кезеңдері
Сабақтың басы Ұйымдастыру кезеңі
Психологиялық ахуал қалыптастыру. «Жылы алақан»
Жұптар бір-біріне қарама-қарсы тұрып, басбармақтан бастап
саусақтарын тигізіп, келесі сөздерді айтады:
-Барлық істе саған сәттілік тілеймін! Рахмет!
6.Сабақта бір-бірімізді сыйлаймыз, тыңдаймыз!
7.Уақытты үнемдейміз!
8.Нақты,дәл жауап береміз!
9.Сабақта өзіміздің шапшаңдығымызды, тапқырлығымызды
көрсетеміз!
10.Сабаққа белсене қатысамыз!
Оқу мақсатын таныстыру
Күтілетін нәтижені анықтау
Топқа біріктіру І топ «Бақыт» ІІ топ «Қуаныш»
Сабақтың орта- Ширату тапсырмасы.
сы
(МК, Т) Сабақтың тақырыбын ашу
-Балалар, сабақтың тақырыбын анықтау үшін, мына жұмбақты шешу
керек.
Қозғалмастан бір елі, Түні бойы жүреді.
-Балалар, жұмбақтың шешуі не болды? (сағат)
-Ендеше мына сағаттарға қарап, олардың қандай ұқсастығы мен
айырмашылығы бар екенін айтыңдаршы.
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Ресурстар

Сұраққа жауап
берген
оқушыны
мадақтау,толықт
ыру жасау,
тиімді кері
байланыс
орнату.

Тапсырма
ны орындаған
оқушыны
мадақтау,толықт
ыру жасау,
тиімді кері
байланыс
орнату.

/оқушыларға қабырға сағаты мен темір жол бекетіндегі үлкен
сағаттың суретін көрсетіп, жауаптарын тыңдау/
-Қалай ойлайсыңдар, бүгінгі сабағымыздың тақырыбы қандай
болмақ?
-Қандай жетістіктерге жетеміз деп ойлайсыңдар?
Сабақтың тақырыбы мен мақсатын хабарлау.
12-ге дейінгі рим цифры
(Ө,Қ) Үлестірмелі қағаз жұмыс
1 Тапсырма • Берілген сандардың арасынан рим цифрларымен
жазылған сандарды тауып, оқыңыз қоршап және сызыңыз.
III 4
20
I
2
6 V 18 0
11
X
3
9
12
VI
Дескриптор :
-Рим цифрларымен жазылған
сандарды табады:
-Рим цифрларын оқиды және қоршайды;
ҚБ « Басбармақ» әдісі
Қызықты ақпарат:
Цифрларды да арифметика ережелері сияқты, ешкім бірден ойлап
шығарған емес. Осы заманғы цифрлар ғасырлар бойы қалыптасып
жасалынған. Рим цифрлары б.з.б. 500-жылдар шамасында пайда
болып, Ежелгі Римде
-Балалар, мұндай рим цифрлары бар үлкен сағаттарды қайдан
көруге болады?
-Бұл сағаттарды кім көре алады?
-Бұл оларға не үшін керек?
/оқушылардың жауаптарын тыңдау/
-Жалпы рим цифрларын өмірде көп кездестіруге болады. Әртүрлі
оқулықтар мен журналдарда, мұнара сағаттарында, темір жол
бекеттерінде де.
Сонымен қоса рим цифрлары адам өмірімен де тығыз байланысты.
Есіңізде болсын
2 -тапсырма (ЖҚ) «Кім жылдам?» әдісі
«Менің өмірімдегі сандар»
Оқушыларға ламинатталған тақталарға өздерімен байланысты рим
цифрларын жазып, топтастарына көрсету ұсынылады.
Мысалы:туған күнін, жасын, сыныбын, отбасындағы адам санын,
т.б.
Дескриптор: Білім алушы
4.рим цифрларымен жазылған сандарды белгілейді және оқиды;
5.сандарды рим цифрымен жазады;
ҚБ: Отшашу арқылы бір-бірін бағалау.
(Т,Қ) «Жапырақ теру» ойыны Cергіту сәті
Мынау менің жүрегім
Бәрі осыдан басталған
Мынау басым ақылды
Бәрі оны басқарған
Мынау менің оң қолым
Мынау менің сол қолым
Барлық істі атқарған
-Балалар, ойын арқылы рим цифрларын өсу ретімен ата
ІҮ, ҮІІ, Х, ІІІ, ІХ, ХІІ, ҮІІІ.
Дескриптор:
рим цифрларын атайды
рим цифрларын өсу ретімен жазады.
(ТЖ) «Домино» ойыны
ҚБ: Басбармақ әдісі арқылы бағалау.
Оқушыларға ойланып, ақылдасуға 1 минут беріледі.
4-тапсырма Есепте
I+II=III
X-V=V
III+VI=IX

IX-III=VI XII-IV=VIII XI-IV=VII
V+V=X VIII-V=III XII-VI=VI
X+II=XII IV+VII=X XII-IX=III
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Белсенді оқу
тапсырма
лары.
Интернет
ресурстарына
сілтеме:
Babyblog.ru
(Дереккөз).
Formula.co.ua
(Дереккөз).
Gamejulia.ru
(Дереккөз)
Кеспе қағаздар

А4 парақ
слайд

Плакат ,
А 3, маркер

Жапырақ
тар

ҚБ: Бас бармақ арқылы бір-бірін бағалау.
Жұмыс дәптеріндегі жазылым тапсырмаларын орындау
Дескриптор: - өрнекті оқиды
өрнектердің мәнін табады

Интербел
сенді тақта

«Ойлан,жұптас,бөліс» әдісі (Есеп құрамын еске түсірейік: шарты,
арқылы 5 есептің шартын құрып шығару.

Сызба бойынша есеп құрастырып, оны шығар.

Дескриптор: Білім алушы
6.есепті оқып,шығару жолын анықтайды
7.сызба моделді толтыруды біледі
8.өрнекті жазып,жауабын табады
ҚБ: смайлик арқылы өзін-өзі бағалау.
6 - тапсырма
«Күзгі бақтан алма теру» ойыны Саралау тапсырмалары сары алма
оңай тапсырма,жасыл алма орта тапсырма,қызыл алма қиындау
тапсырма
Дескриптор: Білім алушы Кесте бойынша теңдеулер
құрастырады,
9.олардың мәнін табады;
ҚБ: Баспалдақ әдісі арқылы бағалау.
Жаңа білім мен тәжірибені қолдану
ҚБ • Берілген сандарды рим цифрларымен жазыңыз
2
9 4
12

Сабақтың соңы

Дескриптор: Білім алушы
10.араб цифрларымен жазылған сандарды оқиды;
11.сандарды рим цифрымен жазады;
«Гүл күлтешелері» әдісі. .
7-5 балл «Жарайсың»
4-3 балл «Жақсы»
3-1балл «Талпын» жалпы қорытынды
«Алма ағашы» кері байланысы.

Саралау –оқушыларға қалай көбірек
қолдау көрсетуді жоспарлайсыз?
Қабілеті жоғары оқушыларға қандай
міндет қоюды жоспарлап отырсыз?
Барлық оқушылар рим цифрларын
таниды және оқиды.
Көптеген оқушылар рим цифрларын
өсу ретімен жазады.
Кейбір оқушылар рим цифрларымен
берілген өрнектердің мәнін табады.

Бағалау – оқушылардың материалды
меңгеру деңгейін қалай тексеруді
жоспарлайсыз?
Сабақ соңында оқушылар:
1-ден 12-ге дейінгі рим цифрының
жазылуын біліп, оларды оқи алуын бағалау.
12-ге дейінгі рим сандарымен қосу және
азайту амалдарын орындай алуын бағалау.
ҚБ « Басбармақ» әдісі
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Тапсырма
ны орындаған
оқушыны
мадақтау,
толықтыру
жасау, тиімді
кері байланыс
орнату.
Денсаулық және
қауіпсіздік
техникасының
сақталуы
Денсаулық сақтау
технологиялары.
Сергіту сәттері мен
белсенді іс- әрекет
түрлері.
Осы сабақта

ҚБ: Отшашу арқылы бір-бірін бағалау.
ҚБ: смайлик арқылы өзін-өзі бағалау.
(ТЖ) «Домино» ойыны
“Гүл күлтешелері” әдісі. .

қолданылат ын
Қауіпсіздік
техникасы
ережелерінің
тармақтары.
қауіпсіздік
ережелерін
сақтауды қадағалау

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?
Түркістан облысы, Төлеби ауданы, Ә.Молдағұлова атындағы шағын жинақты
негізгі орта мектебінің бастауыш сынып мұғалімі Мадибекова Дильфуза Тұрдықұлқызы.
УРОК 17. Наследие
народа

Школа: Малокомплектная основная школа им.А.Молдагуловой

Дата:23.10.2019 год

Ф.И.О. преподавателя:Мадибекова Д.Т.

КЛАСС: 4

Количество присутствующих:

Цели обучения,
которым посвящен урок
Учебные цели

Предполагаемый
результат

Языковая цель

Количество
отсутствующих:
4.1.1.1 слушать и понимать устную речь,аудиовизуальный материал
4.2.3.1 участвовать в речевой ситуации,понимать,о чем говорит
собеседник,объснить смысл прочитаннаго
Помимать содержание прослушанного\прочитанного материала,отвечая на
вопросы
Участвовать в различных ситуациях,соблюдая речевые нормы,аргументируют
свою точку зрения
Все учащиеся смогут:
Читать текст,определяя тему
Большинство учащихся смогут:
Обосновывать содержание текста,отвечать на вопросы по сожержанию
текста
Некоторые учащиеся смогут:
Самостоятельно восстанавливать деформированные предложения
Основные термины и словосочетания:
Культурное наследие,историко-архитектурные памятники

План
Планируемое
время

Запланированная деятельность

Ресурсы

Начало урока

1. Организационный момент.
1.Приветствие учащихся на двух языках.
Психологический настрой.Прием»Подари улыбку» Что такое
счастые? Что значит быт счастливым?-Хорошаоценка,похвала
учителя и родителей – можно ли это назвать счастьем?Что нужно
сделать,чтобы с каждого урока вы уходили счастливыми?
Повернитесь
друг
к
другу,поприветствуйте
друг
друга,улыбтитесь.Сядьте на места.Приятно видеть ваши улыбки.Я
надеюсь,что урок принесет вам радость и удовлетворение от
работы.Желаю успеха!
Деление на группы.Прием «Конфеты».Делятся на следующие
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Середина урока

группы:
1.группа «Культура»
2. группа «Наследие»
2.Актуализация знаний.Прием «Мячик»
Учитель предложит ученикам ответить на вопросы.
1.Ценности бывают разные, какие мы ценности знаем?
2.Перескажите духовные ценности?Материальные?
(Деятельность учащихся).Учащиеся отвечают на вопросы заданные
учителем
3. Изучение нового материала.
Говорение и слушание
Учитель предлагает посмотреть видеоролик «Чудесные
достопримечательности Казакстана», назвать удивительные
места нашей страны.
(Г)(групповая работа) Прием «Цепочка» (К) учитель предложит
ученикам внимательно прослушать затем прочитать текст,
ответить на вопросы,высказать свое мнение
1.Как ты понимаешь значение слова наследие ?
2.Какие слова помогли понять значение слова наследие ?
3.Почему историко-архитектурные памятники относятся к
культурному?
4.Найди прочитай предлодение,в котором заключена основная
мысль.
(Деятельность учащихся).Учащиеся по
цепочке читают
текст,отвечают на вопросы,выдвигая свою гипотезу.
Критерий: слушает и понимает устную речь,отвечает на
вопросы
Дескриптор:выразительно читает текст,отвечает на вопросы по
содержанию прослушенного и прочитанного.
(Фо) Формативно оценивание.Прием «Светофор»
Говорение и чтение.
(П) парная работа.Прием «Ты мне,я тебе»Учитель предложит
ученикам составить словосочетание
(Деятельность учащихся).Дети работают по парам,составльют
словосочетие устно:
Задание № 3
Народные
сказки,волшебная
песня,культурное
наследие,архитектурный памятник
Дескриптор:
-Составля правильное словосочетание
(Ф.О) формативное оценивание Прием «Фигуры»
Физминутка
(И) индивидуальная работа,Работа по учебнику,задание № 4
(Дописать предложения вствляя слова или словосочетания)
Дескриптор:
-Умеет вставлять подходящие слова и словосочетания
ФО.Формативное оценивание.Прием «Смайлик»
Чтение и письмо
Прием «Секрет фото» (индивидуальная работа)
Учащиеся
расскажут
по
данным
рисункам,како
это
наследие,расскажут о них.
Дескриптор:
-Рассказывает по картине о культурном наследий
Закрепление изученного материала
Чтение и письмо.
(И) индивидуальная работа.Прием «Головоломка» устная работа
1.Мой брат хорошо играет на кобызе.
2.В эпосе «Кобланды батыр» рассказывается о подвигах
казахского народного героя Кобланды батыра.
3.Мовзолей Ходжи Ахмеда Яссауи расположен в городе
Туркестане
Дескриптор:
1.Рассказывает по картине о культурном наследий
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Учебник,
задание 1.
Культурноенасл
едиеКазахстана40 фото.
СообществоКаза
хстан....
my.mail.ru/commu
nity/svoboda-kz/.
Учебник,
задание 2.

Учебник,
задание 3.

Учебник,
задание 4.

2.Умеет правильно составлять предложения
Ф.О «Большой палец»

Рефлексия.
3.Чему учились на уроке?
4.Что хорошо получалось?
5.Что давалось с трудом?
Д/з упр №6 (Измени порядок слов,чтобы получилось предложение)

Конец урока

Түркістан облысы, Төлеби ауданы, Ә.Молдағұлова атындағы шағын жинақты
негізгі орта мектебінің бастауыш сынып мұғалімі Әшім Сағи Фаридұлы.
Пән: Математика
Орта мерзімді жоспар
бөлімі:
1В бөлім – Көбейту және
бөлу
Күні:
Сынып: 3-сынып
Сабақ тақырыбы

Мектеп:
Мұғалімнің аты-жөні:
Қатысқандар саны:
Қатыспағандар саны: 0

Осы сабақта қол
жеткізілетін оқу
мақсаттары (оқу
бағдарламасына сілтеме)
Сабақ мақсаттары

3.1.2.4 6; 7; 8; 9 сандарына көбейту мен бөлу кестесін құру, білу және
қолдану

7 санына көбейту және бөлу кестесі

Құндылықтарды дарыту

Барлық оқушылар: 7 сандарына көбейту мен бөлу кестесін құру, білу және
қолдануды үйренеді.
Көптеген оқушылар: мұғалімнің көмегімен оқулықта берілген
тапсырмаларды орындайды.
Кейбір оқушылар: 7 санына көбейту және бөлу кестесіне өз бетінше
мысалдар келтіреді, өрнектер құрастырады.
6.7 сандарына көбейту мен бөлу кестесін құру, білу және қолдануды
үйренеді.
7.мұғалімнің көмегімен оқулықта берілген тапсырмаларды орындайды.
8.7 санына көбейту және бөлу кестесіне өз бетінше мысалдар келтіреді,
өрнектер құрастырады.
Пәнге тән лексика мен терминология:
7 санына көбейту және бөлу кестесі
Диалог пен жазу үшін пайдалы сөздер мен тіркестер:
Оқушыларды бір-біріне деген құрмет көрсетуіне тәрбиелеу.

Пәнаралық байланыстар

Қазақ тілі, көркем еңбек.

АКТ қолдану дағдылары

Интернет-ресурстар, дерекқордан және интернеттен сабаққа қатысты ақпаратты іздеу;
Топқа бөлуге арналған парақшалар, интерактивті тақта, жұмыс дәптері,
қалам мен түрлі түсті қарындаш, стикер, видеоматериалдар., постер, кері
байланыс парағы т.б
Формулалар

Бағалау критерийлері

Тілдік мақсаттар

Ресурстар
Бастапқы білім

Сабақтың барысы
Сабақтың
жоспарланған
кезеңдері
Сабақтың басы

Оқу әдістері
(Оқу мақсаттарына қалайша
жеттім?)
Сергіту жаттығуы
ҚЫНДЫҚ САНДЫҚ - ОЙЫНЫ
Ойынға қатысушылардың ішінен екі
ойыншы ортаға шығады да, біріне
бірі
арқаларын
тіреп
тұрып
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Бағалау әдістері

ҚБ: Тиындар
арқылы бір-бірін
бағалау.

Дифференциация
әдістері
Сұраққа жауап берген
оқушыны мадақтау,
толықтыру жасау,
тиімді кері байланыс

құшақтасады. Ойын жүргізуші белгі
берген кезде екеуі алға еңкейіп, бірін
бірі жерден көтеріп алудың қамын
ойлайды. Жерден қайсысы бұрын
көтеріп алса, сол ұтқан болып
есептелінеді. Енді ұтқан ойыншы
орнында
қалады
да,
ұтылған
ойыншының орнына кезек күтіп
тұрған келесі ойыншы шығады. Ойын
осылай біреуі жеңімпаз атанғанша
жалғаса береді. Жеңісті көп алған
ойыншы жеңімпаз атанады.
Жаңа топ құру.
Сандар арқылы.
Ортаға бала санына қарай 3 түрлі сан
қойылады
Оқушылар қағазды алып, артындағы
сандар бойынша топтасады.
1-топ бір саны
2-топ екі саны
3-топ үш саны
Жұмыс ережесін келісу
1.Сабақта бір-бірімізді сыйлаймыз,
тыңдаймыз!
2.Уақытты үнемдейміз!
3.Нақты,дәл жауап береміз!
4.Сабақта өзіміздің
шапшаңдығымызды,
тапқырлығымызды көрсетеміз!
5.Сабаққа белсене қатысып, жақсы
баға аламыз!
Логикалық тапсырмалар
Өрнектің мәнін тап.
1. 8 бірл.ІІІ кл, 204 бірл. ІІ кл, 7 бірл. І
кл тұратын санды жаз.
2. 7 бірл. 6-шы разрядта, 3 бірл. 5-ші
разрядта, 2 бірл. 3-ші разрядта және 9
бірл. 1-ші разрядта тұратын санды
жаз.
3. Қосындысы 1000-ға тең үшінші
қосылғышты тап. Мұнда бірінші
қосылғыш – 450, екіншісі – 380.
4. 480 саны ойлаған саннан 30 есе
артық. Ойдағы санды тап.
5. 5-тің кубын тап.6. Сегізден бір
бөлігі 15-ке тең болатын толық санды
тап.
7. Бөлінді 11-ге тең. Егер бөлгіш те
11-ге тең болса, бөлінгіш нешеге тең
болмақ?
8. Қандай санды бөліндіде 12 шығу
үшін 40-қа бөлу керек?
9. 87323 санында неше жүздік бар?
10. Мыңдықтар класында 346 бірлігі
бар санды жаз.
Оқу мақсатын таныстыру
Күтілетін нәтижені анықтау

орнату.
ҚБ: Бас бармақ
арқылы бір-бірін
бағалау.

Интерактивтік
әдістер. http://www.studfile
s.ru/preview/58369

Тапсырманы
орындаған оқушыны
мадақтау,толықтыру
жасау, тиімді кері
байланыс орнату.

Сабақтың ортасы
Ширату тапсырмасы.
Белсенді оқу тапсырмалары(топта,
ұжымда)
Дескриптор:
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ҚБ: Бас бармақ
арқылы бір-бірін
бағалау.

Тапсырманы
орындаған оқушыны
мадақтау,толықтыру
жасау, тиімді кері
байланыс орнату.

1.7 сандарына көбейту мен бөлу
кестесін құру, білу және қолдануды
үйренеді.
2.мұғалімнің көмегімен оқулықта
берілген тапсырмаларды орындайды.
3.7 санына көбейту және бөлу
кестесіне өз бетінше мысалдар
келтіреді, өрнектер құрастырады.
Жұмыс дәптеріндегі жазылым
тапсырмаларын орындау
Жаңа білім мен тәжірибені қолдану
Топтық жұмыс. «Галлерияда ой
шарлау»
Берілген тақырыпта топтық жұмысы
жүргізіліп, әр топтың жұмысы
қабырғаға ілінеді де, оқушылар
жүріп, аралап, оған әр оқушылар
кішкене жапсырма қағазға бағасын
беріп, пікірін жазып жабыстырып
кетеді. Ең жақсы баға алған топтың
жұмысы қаралады.
Рефлексия (жеке,жұпта,топта,
ұжымда)
Оқушыларға «Басбармақ әдісі» кері
байланыс
парағы
таратылады.
Оқушылар өздері белгілейді.
Өткен сабақ бойынша мұғалімнің рефлексиясы

ҚБ: Тиындар
арқылы бір-бірін
бағалау.

Белсенді оқу
тапсырмалары.
Интерактивтік
әдістер. http://www.studfile
s.ru/preview/58369
Тапсырманы
орындаған оқушыны
мадақтау,толықтыру
жасау, тиімді кері
байланыс орнату.

Сабақтың соңы

ҚБ: Бағдаршам
көздері арқылы
бір-бірін бағалау.

«Басбармақ әдісі»
кері байланыс
парағы

Оқулықтағы қосымша
тапсырмалар.
Интерактивтік
әдістер. http://www.studfile
s.ru/preview/58369
Тапсырманы
орындаған оқушыны
мадақтау,толықтыру
жасау, тиімді кері
байланыс орнату.

1) ОМ жеткен және жетпеген оқушылардың саны
2) Егер жетпесе, неліктен?
3) Сабақ жоспарынан қандай ауытқулар болды? Неге?
Жалпы бағалау
Оқу мақсатына жету үшін қандай өте тиімді әдістер мен тәсілдер қолданылды?
Сабақты қалай жақсартуға болады?
Келесі сабақтарда неге назар аудару қажет (әр оқушының, сыныптың жетістіктері мен қиындыққа тап
болуы)?
********
Жамбыл облысы, Тараз қаласы, Облыстық мамандандырылған спорттағы
дарынды балалар мектеп-интернаты. Химия пәні мұғалімі
Раймбаева Нурияш Темирбайкызы
Пәні: Химия
Мектеп: ОМСДБМИ
Ұзақ мерзімді жоспар бөлімі:
9.2 Металдар мен құймалар
Күні:
Мұғалімнің аты –жөні: Раймбаева Н.Т.
Сынып: 9
Қатысқандар:
Қатыспағандар:
Сабақтың тақырыбы: Металдардың жалпы сипаттамасы
Көрсетілім №2 «Металдардың кристалдық торларының модельдері
Осы сабақта қол
жеткізілетін оқу
мақсаттары (оқу
бағдарламасына
сілтеме)

9.1.4.1.- металдық байланыс пен металдық кристалдық тор жайындағы білімдерін
қолданып металдық қасиетін түсіндіре алу
9.1.4.2. – Металдардың физикалық, химиялық қасиеттерін сипаттау және
атомдарының тек тотықсыздандырғыш қасиет көрсететін түсіндіру
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Сабақтың мақсаты:

Бағалау критерийлері:

Тілдік мақсаттар:

Құндылықтарға
баулу:
Пәнаралық байланыс:
Алдыңғы білім:
Сабақ барысы:
Сабақтың басы

Сабақтың басы
3 мин

2 мин

Барлық оқушылар:
1.Металдарға жалпы сипаттама бере отырып, металдық байланыс пен металдық
кристалды торлары туралы айтады. Металдардың физикалық және химиялық
қасиеттерін сипаттайды.
Көптеген оқушылар:
Металдар атомдарының тотықсыздандырғыш қасиет көрсететіндігін түсіндіреді.
Кейбір оқушылар:
- Металдардың құрылымы мен қасиеттері арасындағы қатынасты талдайды.
- Металдарға жалпы сипаттама бере алады.
-Металдар арасындағы химиялық байланыстар мен металдардың кристалл
торлары туралы түсіндіре алады.
- Металдардың физикалық және химиялық қасиеттерін айтып, химиялық реакция
теңдеуін жаза алады.
- металдардың тотықсыздандырғыш қасиет көрсететіндігін түсіндіре алады.
Пәнге қатысты лексика және терминология:
жұмсақ, жылтыр, тор, металдар, иондар, электрондар,
жылтыр, иілгіш, созылымды, жағу, реакция, тотығу, тотықсыздандыпғыш
Диалог пен жазу үшін пайдалы сөздер мен тіркестер:
Зертханада қауіпсіздік өте маңызды, себебі…
Диалогқа/жазылымға қажетті тіркестер
Барлық/көпшілік метал:
- жоғары қайнау/балқу температурасына ие
- үш сыртқы электроннан артық емес
- оң иондарды түзейді
Барлығы/көпшілік металл:
-ион қоспалары
- жылтыр, иілгіш, созылымды
Металдық қасиетті қалай ажыратылады?
Әлемдік және өңірлік деңгейлерде негізгі құндылықтар: құрмет, өмір бойы білім
алу, ынтымақтастық
Физика, география
8.1.4.3. заттар қасиеттерінің кристалдық тор типтеріне тәуелділіген түсіндіру.
8.2.4.1.Металл атомдарының электрондарын оңай беретіндігін түсіндіру.
Сабақтағы жоспарланған жаттығу түрлері
Ұйымдастыру
1.Психологиялық ахуал туғызу
«Жылы алақан» психологиялық тренинг
Топқа бөлу: санау арқылы топқа бөлу
Үй тапсырмасын сұрау
«Серпілген сұрақтар» әдісі
1.Кристалл тор дегеніміз не?
2.Кристалл торларының неше түрі бар?
3. Металдарға қандай ортақ физикалық
қасиеттер тән.
4.Металдар мен бейметалдардың
айырмашылығы қандай.
5.Тотығу-тотықсыздану процесс дегеніміз
не?
6.Тотықсыздандырғыш дегеніміз не?
Жаңа сабаққа кіріспе «Миға шабуыл»
М: Біздің айналамызды қоршаған заттар өте
көп.
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Ресурстар

АКТ

Төменде берілген заттардан нені байқай
аласыздар?
О: Оқушылар өз жауаптарын ұсынады.
(металл, кристалл тор, алтын, күміс т.б.)
М: Ендеше, бүгін біздің өтетін
тақырыбымыз «Металдардың жалпы
сипаттамасы» деп аталады.
Сабақтың
мақсаты
мен
бағалау
критерийлерімен таныстырылады.
Сабақтың ортасы
27 мин
12 мин

5 мин

10 мин
Сабақтың аяқталуы
5 мин
3 мин
Саралау – оқушыларға
қалай көбірек қолдау
көрсетуді жоспарлайсыз?
Қабілеті жоғары
оқушыларға қандай
міндет қоюды жоспарлап
отырсыз? Үй
тапсырмасын диалог және
қолдау арқылы
саралаймын. Көмек қажет
оқушыларға басқа
оқушылар және мұғалім
бағыт-бағдар беріп қолдау
көрсетеді. Сабақтың
мәтінін тексеру үшін
дереккөз саралау
жүргізіледі..
Тапсырмалар арқылы зерек
әрі белсенді оқушылар
анықталады, қарқыны
төмен оқушыларға көмек,
қолдау көрсетіледі. Келесі
саралау тапсырма арқылы
өткізіледі. Оқушылар бұл
арқылы өз бетімен жұмыс
жасауға дағдыланады.
Сабақ соңында
шығармашылықтарын
дамытуға бағытталған

1-тапсырма
«Ойлан, жұптас, топтас»ТЖ
Оқулықпен жұмыс.
Оқулықтағы мәтінмен танысады. Қажетті
ақпараттарды қағаз бетіне түсіріп, топта
талқылайды.
І топ : металдардың кристалдық торлары.
ІІ топ: металдардың физикалық қасиеті.
ІІІ топ: Металдардың химиялық қасиеттері
ҚБ: «Топтар бірін-бірі бағалайды»
2-тапсырма
«Карталарды сұрыптау» әдісі Ж
Төменде берілген суретте А, В, С, Д әртүрлі
заттар берілген. Қай суретте металдық
кристалл торы бейнеленген, сипаттап
дәптерлеріне жазыңдар.
А картасы
В картасы
ҚБ: «Жарық жұлдыз»
3-тапсырма ЖЖ
«Реакциялар сөйлейді» әдісі
Берілген реакция теңдеулерін 2 мысалдан
аяқтаңыз:
Өте белсенді металл + су =
1. Сөзбен:
_______________________________________
Формуламен:___________________________
2. Сөзбен: ______________________
Формуламен:__________________________
Орташа белсенді металл + су =
1. Сөзбен: __________________________
Формуламен:___________________________
2. Сөзбен: _____________________________
Формуламен:__________________________
Белсенділігі төмен металл + су =
1. Сөзбен: ___________________________
Формуламен:________________________
2. Сөзбен: __________________________
Формуламен:_________________________
Калий + оттек =
Сөзбен: _____________________________
Формуламен:________________________
Мырыш + оттек=
Сөзбен: __________________________
Формуламен:__________________________
Алюминий + су =
Сөзбен: ____________________________
Формуламен:__________________________
Темір + оттек =
Сөзбен: __________________________
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слайд
интерактивті тақта

Бағалау парақшасы
Суреттер
Карталар

Ватман
Маркерлер

Интернет
Түрлі түсті маркерлер ватман
АКТ

Пәнаралық байланыс
Қауіпсіздік және еңбекті қорғау
ережелері
АКТ мен байланыс.
Оқушылардың жас
ерекшеліктеріне, оқу деңгейіне
байланысты тапсырмалар
беріледі. Барлық қауіпсіздік
ережелері сақталады. Белсенді
әдіс-тәсілдерді қолдану арқылы
қимыл-қозғалыстар
жасалынады.

тапсырма саралауды
қолданамын.
Сабақ бойынша
рефлексия
Жаңа сабақты өзін-өзі
бағалау арқылы
деңгейленген зертханалық
жұмыс бердім.
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?

Формуламен:___________________________
Алтын + су =
Сөзбен: ___________________________
Формуламен:_______________________
ҚБ: «Қағаз ақша» 200 т 500 т 1000 т
4-тапсырма ТЖ
«Айналма парақ» әдісі
Үш топқа бірдей тапсырма беріледі. Топта
талқылап, қосымша деректерді пайдалану
арқылы кестені толтырады. Толтырылған
кестені әр топ бір-бірімен алмасады.
Жазылмаған ақпаратты басқа түсті
маркермен толықтырады.
ҚБ «Дельта-плюс»
Кері байланыс
«5-5-1»
Оқушылар сабақ кезінде нені меңгергендері
жайлы 5 сөйлем жазады. Одан кейін сол 5
сөйлемді 5 сөзге дейін қысқартады. Соңында
5 сөзді 1 сөзге қысқартады. Оқушылар
өздерінің түйінді сөзін бүкіл сыныппен
бөліседі.
Үйге тапсырма:
Тақырыпты оқы
Мәтін астындағы сұрақтарға жауап бер
Қосымша дереккөздер қарап кел
Бағалау – оқушылардың материалды
меңгеру деңгейін қалай тексеруді
жоспарлайсыз?
Қалыптастырушы бағалау сабақтың өн
бойында жүргізіледі.
Оқушылар дескриптор арқылы бір-бірлерін
бағалайды, «Жарық жұлдыз», «Қағаз ақша»
қолданылады.
2-тапсырмада ҚБ «Жарық жұлдыз»
тапсырманы дұрыс орындаса жарқыраған
жұлдыз беріледі.
3-тапсырмада ҚБ «Дельта –плюс» Оқушылар
жауап беруші оқушының жауабына
байланысты1 дұрыс және 1 өзгеріс енгізу
қажет тұстарын айтады. Сол арқылы
оқушылар бірін-бірі бағалайды.
Бұл бөлімді сабақ туралы өз пікіріңізді
білдіру үшін пайдаланыңыз. Өз сабағыңыз
туралы сол жақ бағанда берілген сұрақтарға
жауап беріңіз
Сабағым мақсатына жету үшін таңдап
алынған белсенді әдістер оқушылардың
сабақ тақырыбын толығырақ меңгеруін
қамтамасыз етеді, оқушыларды оқу
үдерісіне тартуға бағытталып таңдалды
********

70

Бекітемін:
Пән: Әдебиеттік оқу
Күні:
Сынып: 4-сынып
Сабақ тақырыбы
Осы сабақта қол жеткізілетін оқу мақсаттары (оқу бағдарламасына сілтеме)
Сабақ мақсаттары

Жетістік
критерийлері
Құндылықтарды
дарыту
Пәнаралық
байланыстар
АКТ қолдану
дағдылары
Бастапқы білім
Сабақтың барысы
Сабақтың
жоспарланған
кезеңдері
Сабақтың басы

Сабақтың ортасы

Г.С.Ахметқалиева
Мектеп: Жалпы білім беретін Абай орта мектеп балабақша кешені
Мұғалімнің аты-жөні: Кубаева Анаргуль Еркебаевна
Қатысқандар саны:4
Қатыспағандар саны: 0
Ұлттық ойындарымыз
4.1.4.1Сөйлеу барысында мақал-мәтелдерді, өлең жолдарын, нақыл сөздерді,
шешендік сөздерді емес тілдік құралдарды қолдану
4.1.4.2 Сөйлеу барысында иллюстрациялар, көрнекіліктер, фотосуреттер қолдану,
таныстырылым, бейнежазба жасау
4.3.3.1 Шығармашылық жұмысын сызба, диафильм, таныстырылым түрінде
ұсыну
Барлық оқушылар: Ұлттық ойындар туралы мәліметтерді еске түсіріп,
таныстырылым жасауда тілдік құралдарды қолдана алады. Сөйлеу барысында
суреттерді пайдаланып, оқулықта оқыған мәтіндерін ойнату арқылы түсіндіру.
Оқушылардың басым бөлігі: Ойын ережесін құрастыра алады. Кейбір
оқушылар: Тақырыпқа қатысты ойларын ойын арқылы жеткізе алады.
1.Сөйлеу барысында ым-ишара, қимылды пайдаланады.
2.Сөйлеу барысында көрнекіліктер, таныстырылымлар қолданады..
3.Шығармашылық жұмыс жасап үйренеді.
Оқушыларды бір-біріне деген құрмет көрсетуіне тәрбиелеу.
Сабақ барысында жаттығуларды орындау, ұлттық
шынықтыру пәннен алған білімдерін пайдаланады.
БАҚ және мультимедиялық құралдарды пайдалану;

ойындар

туралы дене

Ұлттық ойындар туралы
Сабақтағы жоспарланған іс-әрекет
Психологиялық тренинг
Жүрекшелер шыққан сәтте- бір-біріңізбен құшақтасып амандасасыздар.
Алақан шыққан сәтте – бір-бірімізбен қол ұстасып амандасамыз.
Күннің бейнесі көрінсе – бәріміз қолдарымызды жоғары көтереміз.
Смайликтер шыққанда – бір-бірімізге күлкімізді сыйлаймыз.
Алдыңғы білімді еске түсіру (ұжымда)
Үй тапсырмасын сұрау, дәптердегі тапсырмаларды тексеру.
Берілген сұрақтарға жауап ала отырып мозайка құрастырады.
-Зерделі кімге кездесті?
-Қария Зерделіден әкең Қазақбайды білуші едім. Үш түрлі бала туады деп
еді.Сен қайсысы боласың?
-Өтірік пен шындықтың арасы қандай?
-Ақыл кімнен, ақыл неден шығады?
Қария мен Зерделінің арасындағы жұмбақты суреттер
арқылы көрсету арқылы түсінік айтқызу.
ҚБ: Үй тапсырмасына жауап берген оқушыларды мадақтау.
Қызығушылықты ояту
«Мозайка» әдісі арқылы құралған суреттің жасырын бөлігін ашу.
Суретте не бейнеленген?
Ол туралы қандай ойын білесіңдер?
Дескрипторы: Сұрақтардың жауабын дәлелдермен негіздеп айтады.
ҚБ: От шашу арқылы бір-бірін бағалау.
Сабақ мақсатымен таныстыру, хабарлау
Мағынаны тану
Қазақ халқының ұлы ойшылы Абай Құнанбаев: «Ойын ойнап ән салмай, өсер бала
болар ма?» деп айтқандай баланың өмірінде ойын ерекше орын алады. Ойын балалар
өмірінің нәрі, яғни оның рухани жетілуі мен табиғи өсуінің қажетті алғы шарты және
халықтың салтын үйренуде, табиғат құбылыстарын тануда олардың көру, есту, сезу
қабілеттерін, зейінділікпен тапқырлықтарын дамытады.
Этнограф – ғалымдардың пайымдауынша, ата-бабаларымыздан бізге жеткен ұлттық
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ойындарымыздың тарихы Қазақстан жерінде б.з.б. бірінші мыңжылдықта-ақ
қалыптасқан. Олардың ішінде тоғызқұмалақ, қуыршақ, асық ойындары кеңінен
тарады. Біздің қоғамыздағы ұлттық ойындардың негізі, шығу тегі халқымыздың
көшпелі дәстүрлі шаруашылық қарекеттерінен бастау алады. Бұлардың көбісі мал
шаруа-шылығына, аңшылыққа, жаугершілікке негізділген. «Өзге халықтар сияқ-ты
қазақтың да ертеден қалыптасқан, атадан – балаға мұра болып жалғасып келе жатқан
ұлттық ойын-сауық түрлері бар. Зер салып байқап отырсақ, ол ойын-сауықтар
қазақтың ұлттық ерекшелігіне, күнделікті тұрмыс-тіршілігіне тығыз байланысты
туған екен және адамға жастайынан дене тәрбиесін беруге, оны батылдыққа,
ептілікке, тапқырлыққа, күштілікке, төзімділікке т.б. әдемі адамгершілік қасиеттерге
баулуға бағытталған екен»
«Бейнебаян көрсету »
Топтық жұмыс
«Орамал тастау» ойыны туралы берілген мәтінді Ақтоты мен Аселге оқыту.
Ойынды ойнату.
Оқушылар екі топқа бөлініп бір – біріне қарама - қарсы тұрады. Жүргізуші
допты шетте тұрған ойыншыға береді.Ол орамалды қарсы беттегі бір ойыншыға
лақтырады да, сөздің алғашқы буынын айтады, ұтып алған кісі
жалғастырады.Ойын осылай жалғасады.
Дәптермен жұмыс
1 – тапсырма
Орамал тастау ойынының ережесін ретімен жазу.
1.Қатысушылар 2 топқа бөлінеді
2.Қарама – қарсы тұрады
3.Ойыншы орамалды лақтырады да, бір буын айтады.
4.Қарсы топтағы ойыншы қағып алып сөз айтады
Дескрипторы: Білім алушы:
•Оқушылар оқыған мәтіндерін түсіндіріп айта алады.
ҚБ: Шапалақтау
Асылбек Файзоллаұлы туралы мәлімет
Әлібек Файзоллаұлы – журналист, жазушы. Қазіргі ҚазҰТУ-ды бітірген (1977).
«Байжансай» кенішінде кен мастері, учаске бастығы болып жұмыс істеді. 1980 ж.
кеніштің кәсіподақ комитетті төрағалығына, 1985 ж. халық депутаттары кенттік
кеңесінің төрағалығына сайланды. 1987 – 1992 ж. «Кітап жаршысы» газетінің редакторы, «Ұлан» газеті бас редакторының орынбасары, 1992 – 1996 ж. Шымкент қалалық
және облыстық әкімшілігінің жауапты қызметкері, 1996 – 1998 ж. «Фемида» журналы
бас редакторының орынбасары, «Қазақстан заңдары» (қазіргі «Заң») журналының бас
редакторы қызметін атқарды. 2002 жылдан «Заң» газеті және «Заң» журналы
бас редакторының бірінші орынбасары. «Қатыбезер», «Екі алма», «Ескі сурет»,
«Көрші үйдің жарығы», «Бақыт туралы сөз», «Ең ұзақ түн» атты прозалық
кітаптардың авторы
Асық құрылысымен таныстыру.

Жұптық жұмыс.
Ерболатқа «Хан» ойынын оқыту, Әлфарабиге аудиомен тыңдату. Оқушыларды
ортаға шығарып ойынды ойнату.
Мұғалімнің түсіндірмесі
Хан ойынында ойнаушыларға шек қойылмайды. Хан ойыны кезінде балалар
ептілікке, шапшаңдықты, байқағыштықты қажет етеді.
Иір, көздеу, ату белгілерін ым – ишарамен, қимылмен түсіндіру.
Дескрипторы: Білім алушы:
Оқушылар асық туралы білетіндерін ортаға салады.
ҚБ: мадақтау
«Асық атаулары»
Сақа- ұсақ асықтарды ату үшін таңдалған, қорғасын құйылған, салмақты, ірі
асық.
Топай - сиырдың асығы
Кеней- ұпайға тігілетін кішкентай асық
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Ешкімер- ешкінің асығы
Қойлақ- қойдың асығы
2- тапсырма
Асықтың түсуіне қарай атауларын суреттермен сәйкестендіру
Алшы
Тәйке
Шік
Бүк
Оңқа
Шоңқа
Дескриптор:Білім алушы
Суреттегі заттарды атауларымен сәйкестендіреді.
Қ.Б. «Қосу, азайту амалымен тексеру»
«Галлереяда шарлау» әдісі арқылы оқушыларға асық ойынының атаулары
мен ойнау шарттары түсіндіріледі.
«Омпы»
Асықты мұртынан немесе жамбасынан тұрғызуды «омпы» дейді. Омпы ойынына 2-10
балаға дейін қатыса берулеріне болады. Арақашықтығы 10-20 адым (қалаулары
бойынша) жерге екі көмбе сызылады. Әр бала көмбенің тең ортасына белгіленген
сызық бойындағы көнге екі асықтан тігеді. Ортасына бір асықты омпысынан
тұрғызады. Балалар көмбедегі сызық бойына кезекке тұрып, қолдарындағы
сақаларымен көнге тігілген асықтарды атып түсірулері керек. Атып алған асықтары
өздерінде қалады. Егер омпыға тигізсе, көндегі барлық асықтарды алады. Неғұрлым
көп асық ұтып алған бала жеңіске жетеді.
«Үштабан»
Ойынға екі немесе оданда көп ойыншы қатысады. 5-6 ойыншы ойнаған
қызықтырақ.Әр ойыншыда көнге тігетін үш(асық санын қалауыңызша өзгерте аласыз,
тым көп болмағаны жақсы 3-5 аралығы) асық және бір сақа болуы шарт.
Көнге әр ойыншы бір-бір асықтан тігеді. Біреуі уысына салған сақаларды шашып
жібереді.Кімдікі алшысынан түссе сол бірінші, тәйкесінен тускен екінші кезекте. Егер
сақалар олай түспесе қайта шашылады.Ойын реті анықталған соң ойыншылар көндегі
асықтарды кезектесіп атады. Көндегі асықты үш табаннан асыра ұшырып жіберген
адам ол асықты өзіне алады. Үш табанға жетпесе құлаған жерінде жатқан асықты сол
қалпында ата береді.Ойыншыларда бірінші ойынды сызықтан бастағанымен, ойын
барысында сақалары түскен жерден атып отырады.Осылайша асықтары таусылып
ұтылғанша ойналынады.
«Хан» «Бүк» «Қақпақыл»
«Шік»
Қызықты деректер
Бір нүктеге қарап тұрғаннан кейін көздің бұлшықеттері дамымай қалады да,
жасаурап көз құрғап қалады. Бұл миопия ауруы деп аталады.Бұл аурудың
бірден – бір емі таза ауаға шығып , асықты көзбен қуалай отырып көздің етін
дамыту.
Қазақтың кемеңгер ақыны Абайдың өзі ханталапай ойының ойнаған.
Сабақтың соңы
(Ж) «Еркін микрофон» айдары
Мұғалімнің көмегімен бұл мәтіндердегі негізгі ойларды бір сөйлеммен айт.
Дескрипторы:
Оқылған, тыңдалған мәтіндердегі түйінді ойларды
қорытып, айтады.
ҚБ: «Ду қол шапалақ»
Үйге тапсырма: Отбасындағы үлкендерден ойнаған ойындары туралы сұхбат алып,
кесте түрінде жазып келу.
Рефлексия (жеке,жұпта,топта, ұжымда)
Кері байланыс.
Қосымша ақпарат
Саралау. Сіз қосымша көмек көрсетуді қалай
Дереккөздер: Кейбір оқушылар басқа
жоспарлайсыз? Қабілеті жоғары оқушыларға
сыныптастарына қарағанда анағұрлым
қандай міндет қоюды жоспарлайсыз?
күрделі дереккөздермен жұмыс істей
алады.
Бағалау. Оқушылардың үйренгенін, материалды
Бағалау парақтары
меңгергенін тексеруді қалай жоспарлайсыз?
Сабақ бойынша рефлексия
Сабақтың оқу мақсаты шынайы ма?
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Бүгін оқушылар не білді?
Сыныптағы ахуал қандай болды?
Мен орындаған саралау шаралары тиімді болды ма?
Мен сабақжоспарымды орындап үлгердім бе?
Мен өз жоспарыма қандай түзетулер енгіздім және
неліктен?
Қорытынды бағалау
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.
********
Қысқа мерзімді жоспар
Пән:Математика
Сынып:2
Күні:

Мектеп: БҚО, Казталов ауданы.
А. Оразбаева атындағы орта жалпы білім беретін мектебі.

Бөлім: 1В – бөлім Сандармен амалдар
орындау. Есептер.
Бөлімше: 1.2 Сандармен амалдар орындау

Мұғалімнің аты-жөні :Кабушева Жайнагул Галламовна.
Қатысқандар:
Қатыспағандар саны:

Сабақтыңтақырыбы: 11 санының құрамы.
Ұзақ мерзімдегі оқу
мақсаты
Сабақмақсаттары

Бағалаукритерийлері

Тілдік мақсат

Құндылықтарды
дарыту

2.1.2.5.**
Біртаңбалыжәнеекітаңбалысандардыондықтанаттапқосужәнеазайтутәсілінқолдан
ып, 100 көлеміндегісандардыауызшақосужәнеазайтудыорындау.
Барлық оқушылар:Біртаңбалыекісаннан 11
санынқұрайдыжәнеондықтанаттапқосужәнеазайтутәсілдерін біледі.
Көпшілігі:11 санының құрамы негізінде қосу және азайтуды, сонымен қатар екі
таңбалы санға бір таңбалы санды қосу және осыған ұқсас азайту тәсілін
орындайды.
Кейбірі:11 санының құрамын екі немесе үш қосылғыштан құрастырады, қосу
және азайту амалдарының өзара байланысы негізінде қосу және азайтуды
түсіндіреді.
11 санының құрамын анықтайды.
Бір таңбалы сандарды ондықтан аттап ауызша қосу/азайту тәсілін пайдаланады.
Қосу және азайту амалдарын орындайды.
Ондық арқылы өтіп ауызша азайту әдістерін түсіндіру; разрядтан аттамай екі
таңбалы сандардың ауызша тәсілдерін түсіндіру, сандардың разрядтық құрамы
туралы білімге негізделу.
11санының екі бір таңбалы санға жіктелуін түсіндіре алады.
Пәнге қатысты лексика мен терминология: 11 санының бір таңбалы
сандардан тұратын құрамы, қосу мен азайту компоненттері мен нәтижесі, қосу
мен азайтудың байланысы.
Диалогқа/жазылымға қажетті тіркестер:
11 санын қандай екі бір таңбалы саннан құрауға болатынын атап бере аласың ба?
11 санының құрамын біле отырып қалай қосу мен азайтуды қалай орындайтынын
түсіндіре аласың ба?
Топтық жұмыс арқылы ұйымшылдыққа,ынтымақтастыққатоптық, өзара бағалау
арқылы ашықты құндылығын дарыту.

Денсаулық және
техника қауіпсіздігінің
сақталуы

Сергіту сәті , оқу құралдарының қауіпсіздік ережесі.

Пән аралық
байланыстар

Дүниетану, көркем еңбек.
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АКТқолданудағдысы
(сабақта қолданылатын
болса көрсетіңіз)
Алдыңғы меңгерілген
білім
Сабақ барысы
Сабақтың
жоспарланған
кезеңдері
Сабақтың басы
5 минут
Сабақтың ортасы
30 минут
7 минут

5 минут

5 минут

6 минут

Сергіту сәті:
2 минут

7 минут

Таныстырылым, бейнежазба «11 санының сиқыры».

Бір және екі таңбалы сандарды біледі. Қосу, азайту алгоритіміне мысалдар
құрастыра алады. Разрядтық қосылғыштарды ажырата алады.

Сабақта жоспарланған іс-әрекет

(МК.Ұ.Т.)Ширату:«Өз тобыңды тап» тәсілі арқылы балалардың қолына түрлі
түсті гүл күлтешелері(қызыл, сары, көк) беріледі. Сол күлтешелерді жинақтау
арқылы топқа бөлінеді.
Сабақ мақсатымен таныстыру. Бір таңбалы және екі таңбалы сандарды
ондықтан аттап өту арқылы ауызша қосуды және азайтуды, екі таңбалы сандардан
11 санын құрауды уйренеміз.
11 санының құрамын табудың әртүрлі
тәсілдері бейнежазбадан көрсетіліп,
түсіндіріледі.
МК.Саралаудың «Тапсырма» тәсілі бойынша.
І топ: «Мақсатыңа жет» әдісі арқылы кестені толтырады
Тапсырма:
Дескриптор:
- 11 санының құрамын анықтайды
Кері байланыс: Жақсы.Жарайсыңдар. Тамаша.
ІІ топ:(ӨЖ.)«Кім шапшаң»әдісі
арқылы өрнектің мәнін табу.
Тапсырма:
7 см + 4 см = 9см + 2 см =
8 см + 3 см =
11 см – 4 см = 11 см – 2 см = 11см – 3 см =
27см + 4 см = 21 см – 4 см = 16 см + 5 см =
Дескриптор:
-11 санының құрамы негізінде қосу және азайтуды орындайды.
-Екі таңбалы санға бір таңбалы санды қосу және осыған ұқсас азайту тәсілін
орындайды.
Кері байланыс: Жұпта тексеру. Жарадыңдар.
ІІІ топ: «Ойлан – жұптас – бөліс» әдісі арқылы 11 санының құрамына есеп
шығарады.
Тапсырма: Арман 7 қызыл және одан 4 – еуі артық жасыл түсті бөлшектен өрнек
құрастырды. Арман өрнек құрастыру үшін неше жасыл бөлшек пайдаланды?
Дескриптор:
- Есептің шартын, сызбасынжазады.
- Есептің шешуін табады.
- Жауабы 11 болатынын анықтайды.
Кері байланыс:Тамаша. Өте жақсы.
(Т.Ж) «Мен білдім» тәсілі арқылы оқушылар 11 санының құрамын екі немесе
үш қосылғыштан құрастырады. Алдын ала дайындалған заттарды топтарға
немесе жұптарға таратамыз. Бұл үйреншікті фигуралар, суреттер немесе жай ғана
сандар. Соларды пайдалана отырып өрнектер құрастырады.
Дескриптор:1.
-Екі немесе үш қосылғыштан өрнектер құрайды.
-Кері амалдар қолданып өрнектер құрайды.
Кері байланыс: Жазбаша мадақтау.
Рефлексия.

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

Бағалау – оқушылардың материалды меңгеру
деңгейін тексеру жоспарыңыз?
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Сабақта саралаудың тапсырма әдісі арқылы
қолдауды қажет ететін оқушыларға«Мақсатыңа
жет» тәсілі арқылы 11 санының құрамын анықтау
мақсатында кестені толтыру тапсырмасы берілді.
Қолдауды орташа қажет ететін оқушыларға
«Кім шапшаң»тәсілі арқылы 11 санының құрамы
негізінде қосу және азайтуды орындауға
байланысты
өрнектің мәнін табу тапсырмасын бердім.
Қолдауды қажет етпейтін оқушыларға
«Ойлан – жұптас – бөліс» әдісі арқылы 11 санының
құрамына есеп шығарады.

Оқушылардың сабақ барысында үйренгенін бағалау
үшін төмендегідей әдіс-тәсілдер мен бағалау
тапсырмасының дескрипторларын қолдандым.
Дескриптор:
-11 санының құрамын анықтайды
Дескриптор:
-11 санының құрамы негізінде қосу және азайтуды
орындайды.
-Екі таңбалы санға бір таңбалы санды қосу және
осыған ұқсас азайту тәсілін орындайды.
Дескриптор:
- Есептің шартын, сызбасын жазады.
-Есептің шешуін табады.
-Жауабы 11 болатынын анықтайды.
Дескриптор:
- Екі немесе үш қосылғыштан өрнектер құрайды.
- Кері амалдар қолданып өрнектер құрайды.

Қызылорда облысы, Арал ауданы , КМҚК «Ақбота» бөбекжайы
Тәрбиеші: Ибраймова Лена Жаңабайқызы
Мектепалды даярлық тобы Ертеңгілік
Ертеңгіліктің тақырыбы: Тәуелсіздігім - мерейім
Мақсаты: Балаларға тәуелсіздік мерекесінің оңайлықпен келмегенін түсіндіру,тәуелсіздік алған жылдар ішіндегі
жеткен жетістіктерімен таныстыру,білімдерін кеңейту.
Болашақ ұрпақтың адамгершілік құндылықтарын дамыту.
Отанын сүюге, ел тарихын білуге,еліміздің мемлекеттік рәміздерін қастерлеуге тәрбиелеу.
Көрнекілігі: Қазақ елі суреттері,Қазақстан республикасының рәміздері, елбасының суреті .
(Балалар ортаға шығып желтоқсанда болған көріністі сомдайды)
Ән: «Желтоқсан желі»
Тақпақтар:Фарида
Желтоқсанда шықты жастар алаңға,
Шындық іздеп мынау тұрған ғаламда.
Өзге ұлттың қысымынан құтылып,
Егеменді ел болуға талпындық.
Бекболат:
Желтоқсанда шындық іздеп,
Жастарымыз шарқ ұрды.
Қазақ халқы намысы үшін,
Қорғауға елін талпынды.
Айзина: Желтоқсанның жаңғырығы,
Жүрегімізден өшпейді,
Қан қақсаған қазағымның зарлы үні,
Ешқашанда жадымыздан кетпейді.
Тергеуші (Бекболат):Сендер Қайратты көрдіңдер ме? Қайрат деген кім?
(ортадағы балалар тергеушіге өздерінің Қайрат екенін айтады. Қайрат шығады)
Тергеуші: Сен өзің кімді өлтіргеніңді білесіңбе?Мойындайсыңба?
Қайрат (Ернұр) :Жоқ.Мен ешкімді де өлтіргенім жоқ!
Тергеуші: Ақымақ!Әкетіңдер,атыңдар,көзін құртыңдар!
Қайрат: Күнәдан таза басым бар,
Жиырма бірде жасым бар.
Қасқалдақтай қаным бар,
Бозторғайдай жаным бар.
Алам десең алыңдар!
«Қайрат» деген атым бар.
Қазақ деген затым бар.
Еркек тоқты құрбандық,
Атам десең атыңдар! (Қайратты сүйреп алып кетеді,балалар шулап шығып кетеді)
Жүргізуші :
Тәрбиеші:Өсер елдің қай сәтте де бірлік болмақ қалауы,
Лаула,лаула,Желтоқсанның алауы!
Өздеріңдей ар-намысты жас өркені бар елдің,
Ешқашанда еңкеюге тиісті емес жалауы.
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Ендеше,елі,жері үшін құрбан болған,аға,апаларымызды еске алып бір минут үнсіздік жариялайық.
Иә содан бері көзді ашып жұмғанша 28 жылда өте шықты.Шіркін-ай тарыдай шашылған қазақ елінің басын
біріктірген үш жүздің билерін еріксіз есіңе аласың!
(әуенмен Төле би,Қазыбек би,Әйтеке би келеді)
Төле би Ернар:
Біз үш жүз-қазақтың ағайынды үш баласымыз,
Жүзге бөлінген жүзі қара.
Руға бөлінгеннің құруға асыққаны,
Атаға бөлінгендер адыра қалады.
Қазыбек би Нұрали:
Бір дегенім-бірлігі кеткен ел жаман,
Екі дегенім-егесіп өткен ел жаман.
Біз қазақ деген мал баққан елміз,
Ешкімге соқтықпай жай жатқан елміз.
Әйтеке би Аян:
Асқар тау сенде бір мін бар,асу бермейсің,
Тасқын су сенде бір мін бар,өткел бермейсің.
Билер сенде бір мін бар,өзгеге сөз бермейсің.
Үш би бірге: Біз үш жүз керіспейік,келісейік,
Халқымыз, ұрпағымыз аман болып,
Ауызбіршілікпен жүздесейік.
Жүргізуші: Мінеки,балалар біздің ата-бабаларымыз, қазақ халқы қаншама қиыншылықтарды ,зұлымдықты
бастан кешті.Міне осы билеріміз,бабаларымыз тарыдай шашылған қазақ елінің басын
біріктірді.Ынтымаққа,ауызбіршілікке шақырды.Құрметті әз билер! «Батаменен ел көгерер» дегендей мына
тұрған бүлдіршіндерге бататаларыңызды беріңіздер. (Төле би бата береді) Әз билер сіздерге рахмет бізбен бірге
болыңыздар.
Гимн-ел жүрегінің соғысы,
Ел тілегінің тоғысы.
Мәңгі бақи шырқалады,
Республикамның басты әні.
Құрметті қонақтар,орнымыздан тұрып Республикамыздың гимнін бірге шырқайық.
Гимн орындалады.
Жүргізуші:
Болашағы жайнаған бақ тұғыры,
Бұл да болса қазақтың мықтылығы.
Еркіндік,тәуелсіздік аңсаған ел
Жиырма сегіз жылға қыр асып шықты міне.
Міне бүгін еліміз егемендік алып,Тәуелсіздік мемлекет болған күн!Сіздерді Тәуелсіздігіміздің 28 жыл толуымен
құттықтаймыз.Тәуелсіз еліміз болашаққа айқын бағдар түзеп,өркениетті елдердің қатарына жетуіне аяқ
басты.Тәуелсіздігіміздің
тұғыры
биік
болсын,аспанымыз
ашық
болып,еліміз,жеріміз
аман
болсын.Тәуелсіздігіміздің 28 жылдығына арналған «Тәуелсіздігім - мерейім» атты ертеңгілігімізге өзінің ақ
тілегін арнау үшін бөбекжайымыздың меңгерушісі Сансызбаева Сауле апайымызға береміз.
Рахмет апай.
Балаларымыздың тақпақтарына кезек берейік.
Әмина:
Зульфия:
Он алтыншы желтоқсан
Қазақ жері-Қазақстан
Тәуелсіздік алған күн.
Мөлдіреген ашық аспан
Ерекше боп мәңгілік,
Алыс кетсем сағынамын,
Ел жадында қалған күн.
Отаным сен-Қазақстан.
Нұрислам:
Мерекеге шығады,
Бүкіл халық біліп қой,
Отандастар ұғады,
Тәуелсіздік ұлы той.

С.Аян:
Толтырған гүлге даланы,
Жайнатқан ауыл,қаланы.
Ардақты ата-мекенім,
Отаным-Қазақстаным

«Біз бақытты баламыз» әнін қабыл алыңыздар.
Жүргізуші: Балалар Қазақстан Республикасының тәуелсіздік алғанына 28 жыл толды.28 жылдың ішінде
елімізде көптеген өзгерістер болды.Көптеген нәтижелерге қол жеткіздік.
1.Ж.Ернұр: 1991 жылы желтоқсанда Қазақстан Республикасы тәуелсіз ел болып жарияланды.
2.Айзина:1992 жылы қаңтарда тұңғыш ата заңымыз қабылданды.
3.Нұрислам:Тұңғыш қазақ ғарышкері Тоқтар Әубәкіров ғарышқа ұшты.Мемлекеттік рәміздер қабылданды.
4.Фарида:1993жылы тұңғыш дүние жүзіндегі қазақтарының құрылтайы өтті.
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5.Нұрәли:1994жылы 15 шілдеде Республика Астанасын Ақмолаға ауыстыру жөнінде Үкімет комиссиясы
құрылды.
6.А.Аян: 1994жылы 15 қарашада Қазақстан Республикасының ұлттық валютасы енгізілді.
7.Әмина:1995жылы 30 тамызда жаңа Кониституция қабылданды.
8.С.Аян: 1996 жылы 16 желтоқсанда Алматыда «Тәуелсіздік монументі»ашылды.
9.Бекболат: 2001жылы 9мамырда Астанада Отан қорғаушылармемориалдық кешені ашылды.
10.Зульфия:2006 жылы жаңа Әнұранымыз қабылданды.
11.Ернар: «Жетінші қысқы Азияда» спорттық жарыс болды.
Жүргізуші:Еліміздің өміріндегі күнделікті жаңалықты естіп, үлкендердің айтқандарын естеріңе сақтағандарың
біз үшін үлкен қуаныш.Сендердің Қазақстан Республикасының тәуелсіздігінің 28 жылдығына қосқан үлестерің
деп білеміз.
Қыздарымыздың әсем биін қабыл алыңыздар.
Рәміздерім –елдігімнің белгісі,
Білу керек балаға дейін ең кіші,
Гимн,көгілдір Ту,Елтаңба.
Рәміздерді жатқа білсін әр кісі.
Балалар еліміздің рәміздері туралы тақпақ білесіңдерме?
Мәдина:
Зарина:
Көк аспандай көкпеңбек,
Бақыт бірлік күн талабы,
Қазақстан жалауы.
Тоқтамайды дүбір әні.
Көк емес ол тектен-тек
Мәңгі бақи шырқалады,
Елдің ашық қабағы.
Республика Әнұраны.
Мейрімжан:
Қатар шапқан қос тұлпар,
Ай астында қазақ үй.
Қалықтаған жас сұңқар,
Шарықтаған таза күй.
Бұл таңбасы елімнің
Елдігімнің белгісі.
Олай болса балалар, еліміздің рәмізінің бірі елтаңбаға арналған «Елтаңбасы елімнің»әнін бірге орындайық.
(Әннен кейін ішке жебе түседі)
Жүргізуші:Балалар мынау кімнің жебесі болды екен?Сірә,бұл Мергеннің садағының жебесі шығар.
Мерген (Айгүл тәрбиеші): Сәлеметсіздерме балалар.Менің жебем сіздерге қарай ұшып кетті.Бұл не думан?
Жүргізуші:Біздің бөбекжайда Тәуелсіздік мерекесі өтіп жатыр.Төрлет қонақ болыңыз.Мерген мен саған бір
сұрақ қойғым келіп тұр. Қалай мерген атандыңыз?
Мерген:Мен кішкене кезімнен асық атып жүріп,мерген атандым.Келіңдер,балалар мен сендерге үйретейін.
Жүргізуші:Олай болса «Ойын ойнап ән салмай,өсер бала боларма»демекші келесі кезекті қазақтың ұлттық
ойыны «Асық ату»ойынына берейік.
Ал енді балалар елімізді қорғайтын нағыз қаһарман сендерсіңдер!
Мерген ағаларың батыр жігіттеріміздің «Батырлар» биін тамашаласын.
Тәуелсіздікке қол жеткізген күніміз баршамызға құтты болсын!Еңсесін асқақтатқан Қазақстанымыз
жайнап,гүлдене берсін дей отырып, «Тәуелсіздігім-мерейім» атты ертеңгілігімізді
А-ата жолы қашанда тірегіміз
Т-тәрбиеші соғып тұрған жүрегіміз
А-ақылды бола берсе шәкірттерім
М-мақсатқа жету жолы тілегіміз
Е-елдігіміз танылар ынтымақта
К-келешегім мұрагер ұстаздықта
Е-егеменді ел болған Қазақстан
Н-намысымыз көрінер адамдықта – деп «Атамекен»әнімен аяқтаймыз.
Биік ұш бейбітшілік көгершіні,
Асып өт келер мұхит,келер шыңды.
Қанатыңды қаққанда бірге естілсін,
Әлемге жас ұрпаұтың өршіл үні.
Әрқашан күн сөнбесін, әлем балаларының ұйқысы тыныш болсын.Сау болыңыздар.
*********
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Түркістан облысы,Төлеби ауданы,Диханкөл ауылы, Диханкөл жалпы орта мектебінің
бастауыш сынып мұғалімі Жумабаева Кулия Избасарқызы
Күні: 12.12.2019ж
Сынып: 1 «а»
Пән мұғалімі:Жумабаева К
Пәні: “Сауат ашу”
Қысқа мерзімді жоспар
Сабақтың тақырыбы:

Мектеп Диханкөл ЖОМ
Қатысқандар саны:
Қатыспағандар саны:
Менің отбасым. Қ дыбысы мен әрпі.

Осы сабақта қол жеткізілетін оқу 1.2.1.2 Оқудың түрлерін (буындап оқу, жиі кездесетін сөздерді тұтас оқу,
мақсаттары:
түсініп оқу)
(оқу бағдарламасына сілтеме)
1.1.8.1 Берілген сюжетті сурет бойынша шағын әңгіме құрап айту.
1.3.8.1 Жазу жолын, жол аралық кеңістікті жолдың жоғарғы және төменгі
сызығын сақтап, әріп элементтерін каллеграфиялық талаптарға сай жазу.
Сабақтың мақсаттары:
Барлығы: Қ дыбысы және әрпімен таныс.
Көбі: Тақырыпты түсініп, тыңдап, жетекші сұрақтар арқылы талқылайды.
Кейбірі: Алған білімді өмірде қолдана алады. Қ дыбысына қатысты
мысалдар келтіріп, сөйлемдер құрай біледі.
Бағалау критерийлері:
Оқудың түрлерін (буындап оқиды, жиі кездесетін сөздерді тұтас оқи біледі,
түсініп оқи алады)
Берілген сюжетті сурет бойынша шағын әңгіме құрап айтады.
Жазу жолын, жол аралық кеңістікті жолдың жоғарғы және төменгі сызығын
сақтап, әріп элементтерін каллеграфиялық талаптарға сай жаза біледі.
Құндылықтарды дарыту:
Мәңгілік Ел, бұл- Тәуелсіздік және Астана.
Оқушыларды бір-біріне деген құрмет көрсетуіне тәрбиелеу.
Пәнаралық байланыс:
Көркем еңбек, музыка, орыс тілі, және математика
Тілдік мақсат:
Қ дыбысы мен әрпі, Қала-город, қол-рука,қалам-карандаш
Денсаулық қауіпсіздік
Көрнекіліктерді дұрыс қолдану, партада дұрыс отыру.
техникасын сақтау:
АКТ қолдану дағдылары:
Аудиожазба , таныстырылым, интербелсенді тақта, таратпа карточкалар.
Алдыңғы білім:
Балалар Қ дыбысын таниды, оқиды, мысалдар келтіре алады.

Сабақтың жоспарланған
кезеңдері:
Сабақтың басы
Ынтымақтастық
атмосферасын
қалыптастыру
5 минут

Сабақтың ортасы
30 минут
Айтылым

Сабақтың барысы
Сабақтың жоспарланған іс-әрекеті
Шаттық шеңбері
Ертеңгілік шеңбері
Қол алысып, қәне, біз,
Достасайық бәріміз.
Айтарым бар сендерге,
Тез тұрыңдар шеңберге.
Қандай жақсы бір тұру,
Достарменен бір жүру!
Қандай жақсы дос болу
– Балалар, бір-біріміздің қолымыздан ұстап, алақан арқылы жүректің жылуын
сезініп үйренген қандай тамаша, қандай қуаныш!
Топқа бөлу
1.Ата 2.Әже 3.Әке 4.Ана
Психологиялық ахуал Өткенді пысықтау
-Әр сабақта, балалар, дыбыстармен жұмыс жасаймыз ғой.
-Қане, кім айтады дыбыс дегеніміз не?
-Дыбысты біз естиміз, айтамыз, ал әріпті біз жазамыз, көреміз.
Т.Ж. «Бинго»әдісі
Дескриптор:Білім алушы
-әріптерді жазады
-сол әріптерден бірнеше сөз жазады
Оқулықпен жұмыс
Айтылым. ТЖ.
«Пазл» әдісі
“Менің отбасым” тақырыбында әңгіме құрау.
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Қалыптасты-рушы
бағалау

Дескриптор:Білім алушы
1-топ Суретте не көріп тұрғанын әңгімелейді.
2-топ Өз отбасымен байланыстырып айтады.
3- топ Суреттерді орнына қояды
4-топ Мәтін құрап айтады.
1.Балалар бүгін біз сендермен
«Менің отбасым» бөлімінің
Ққ дыбысы мен әрпімен танысамыз
1.Мына суреттегі қандай жидек екен? /қарақат/
Дыбыстық талдау жасалады.
Оқылым. Ж Ж.
қа ла
қа ра
Қа лақ
Қал та
қо ла
қо ра
қо нақ
тақ та
а сық
қар мақ
тал қан
Қа нат
қа сық
сыл дыр мақ тыш қан
Қу ат
мы сық
та мақ
а ла қан
Қа сым
та уық
ты мақ
қо ша қан
Қа лам қас
Дескриптор:Білім алушы
- Осы сөздердің ішінен адам аттарын тап?
- Олар қандай әріппен жазылады?
- Сылдырмақ сөзіде қ дыбысы қай буында тұр?
Сергіту сәті:

Қалыптасты-рушы
бағалау

Қалыптастырушы
бағалау

Рефлексия

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

Дәптермен жұмыс
Жазылым. ЖЖ.
- Ққ әрпін ауада жазып үйрету, элементін пысықтау.
-Үлгі дәптерге әріптерді жазу,
Суреттегі заттардың кімге тиесілі екенін тап.
Белсенді оқу. ЖЖ.
Оқушылардың материалды меңгеру деңгейін тексеру.
Қ дыбысы
-Кәне, бәріміз Қ деп айтып көрейікші
- Қ Қ Қ қалай айтылып тұр?
-Қысқа кедергіге ұшырау арқылы айтылып тұр...
-Қ дыбысы дауыссыз дыбыс.
Қоян, қонжық, қасқыр сөздерін буынға бөлейік
Қо-ян
қас-қыр
қон-жық
Кері байланыс 5 минут
Сабақ мақсаттары мен оқу мақсаттары дұрыс қойылған оқушылар әріпті
таныды, ажырата алды. Сөз, сөйлем сызбасын оқып алды. Оқушылардың
барлығын оқу мақсатына қол жеткізе алды. Сабақтың уақытының кезеңдері
сақталды. Сабақ жоспарында ауытқулар болған жоқ. Кейбір оқушыларға келесі
сабақтарда жеке тапсырмалар дайындауым керек.
Жалпы баға:
Оқушылар өздері жасаған бет-бейнелеріне қарап бір-біріне көңіл-күйлерін
айтады. (қуанышты, көңілді, көңілсіз, ашулы)
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Алматы облысы, Жамбыл ауданы, Ұзынағаш ауылы
«Тұрар Рысқұлов атындағы орта мектебі және МЖИ» КММ
Бастауыш сынып мұғалімі Бейбіт Зульфира Үрістемғалиқызы
ШЕБЕРЛІК СЫНЫП ЖОСПАРЫ
Тақырыбы: «Бастауыш сынып оқушыларының функционалдық сауаттылығын қалыптастыру»
Шеберлік-сыныбының -Шеберлік – сынып қатысушыларына әдістемелік көмек көрсету.
мақсаты мен міндеті · -Қатысушылардың өздерінің кәсіби шеберліктеріне ой жүгірте білуі.
-Үйренушілердің қызығушылығын тудыру;
-Оқу материалдарын тиімді меңгеру.
- Бастауыш сынып оқушыларының функционалдық сауаттылығын қалыптастыру
Әдіс - тәсілдері
түсіндіру, топтық жұмыс, сын тұрғысынан ойлауды диалог арқылы дамыту
Қажетті құралдар
https://www.classtools.net/random-name-picker/
https://learningapps.org/my.php
А4, видео
Күтілетін нәтижелер қатысушылардың білімдері жинақталады, зияткерлік және шығармашылық әлеуеті
ынталанады, қарастырылған тақырыпқа қызығушылығы туындайды, белсенділігі
артады, әдіс-тәсілдерді өмірде қолдана алады.
Кезең
Кезең мазмұны
Психологиялық тренинг «Ізгі тілек»
Ұстаздар бүгінгі күндеріне өз ниеттерін білдіреді
Бір-бірлеріне ізгі тілектерін айтады.
І Қызығушылықты « LearningApps.org» қалай тіркелу жолдарын түсіндіру
ояту
ІІ Мағынаны
ажырату

"Ойлан, бірік,бөліс"
  Күзгі орманның көріністері
  Біз орман ішін аралап жүріп келеміз. Бұл не ғажап! Орман мүлде өзгерген. Жаздағы
жап-жасыл түсі сұп-сұр болған. Тек шырша мен қарағай ғана жазғы өнің өзгерте
қоймаған.
 Аяқ астына қарай қалсаң, жерге сары кілем төселген сияқты . Жер жүруге ыңғайлыжұп-жұмсақ.
Анда-санда ағараңдап қайың көрініп қалады.
Бірақ ол жапырақсыз. Қалың бұтақтарының арасынан көгілдір аспан көрініп тұр.
«Ш-ш-у, ш-ш-у» деген адамның баяу ысқырығына ұқсас дыбыс естіледі. Ағаштың
бұтақтары желдің ығына қарай теңселіп, қозғала түседі.
Біраз жүрген соң көзіме әп-әдемі тиін көрінді. Түсі жаздыгүнгідей сарғыш қызыл емес,
сұрғұлтым, ағаш жапырағына ұқсайды. Екі құлағы тас төбесінде. Құлақтарының
ұшынан дөңгелене иірілген ұп-ұзын қара қылшықтар салбырап тұр. Ұзын қылшықты
көкке көтерілген құйрығы әдемі, ұшы сәл ғана төмен иілген.
Көздері мөлдіреп, үп-үлкен бүршікті екі аяғымен қыса ұстап отыр. Жан-жағына қарап
қояды. Бүршікті аузына апарып, жаңғақ дәндерін бір-бірлеп тісімен алады. Оларды өзі
отырған ағаштың бір қуысына жинап жатыр. Тиін уақытын босқа өткізіп отырған жоқ.
Ол қызу еңбек үстінде.
Тиін отырған үлкен бұтақтың түп жағында іні бар екен.
Іннің айналасы толған үлкенді-кішілі саңырауқұлақ. Олар ағаш бұтақтарына ілулі тұр.
Бұлардың бәрі тиіннің қысқа даярлап жатқан азығы екен.
Дөңестеу бір жерден үп-үлкен ін көрінеді. Іннің айналасында қарайып шіріген
жапырақтар мен таза топырақ жатыр. Бір кезде әлгі іннен бір борсық шыға келді. Ол да
қысқа даярланып жатыр екен. Інін тазартып, ұйықтайтын жеріне таза жапырақ төсеп
жүр. Борсық –қысқы ұйқыға кеш жататын аң. Ол күздің ақырғы күндерінде де інінен
шығып, күнге жылынып жүреді.
Оның жүні қалыңдап, ақ сұр түске айналыпты. Бұл жүн біртіндеп қыста мүлде
ағарады. Ақ түс қоянға қыстыгүні өз жауларынан қорғану үшін керек.
Дескриптор: Ұстаздар берілген мәтінді екі рет оқиды. Берілген график арқылы әр
абзацтағы негізгі ойды білдіретін сөздерді тауып сәйкестендіреді.
Қ.Б: Топтар бір-бірлерін бағалайды

ІІІ Ой толғау
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Түркістан облысы,Төлеби ауданы,Диханкөл жалпы орта мектебінің
бастауыш сынып мұғалімі Утегенова Багила Аблайқызы
Пән: дүниетану
Қысқа мерзімді жоспар бөлімі:
Күні:
Сынып: 2
Сабақ тақырыбы
Осы сабақта қол жеткізілетін
оқу мақсаттары (оқу
бағдарламасына сілтеме)
Сабақ мақсаттары

Бағалау критерийлері
Құндылықтарды дарыту

Мектеп: Диханкөл жалпы орта мектебі
Мұғалімнің аты-жөні: Утегенова Багила Аблайқызы
Қатысқандар саны:
Қатыспағандар саны:
Менің отбасым
2.1.1.2 мысалдар келтіре отырып, өз отбасындағы
әдеп нормаларын түсіндіру
Барлық оқушылар: Мысалдар келтіре отырып, отбасы туралы айтады.
Көптеген оқушылар:Мысалдар келтіре отырып, отбасындағы әдеп
нормаларын анықтайды.
Кейбір оқушылар: өз отбасындағы әдеп нормалары туралы әңгімелейді.
Өз отбасында сақталатын әдеп нормалары туралы әңгімелейді.
Азаматтық және рухани құндылықтардың бірлігі бізге өз жолымызды
табуға мүмкіндік беру.

Тілдік мақсат
Пәнаралық байланыстар
АКТ қолдану дағдылары
Бастапқы білім
Сабақ барысы
Сабақтың жоспарланған
кезеңдері
Сабақтың басы

Сабақтың ортасы

Әдебиет
ноутбук
1-сыныптардағы өткенді қайталау.
Сабақтағы жоспарланған іс-әрекет
Ұйымдастыру кезеңі
Ұжымдық жұмыс ретінде «Ашық микрофон» әдісі арқылы сұрақтарға
жауап береді.
Отбасы дегеніміз не?
Отбасына кімдер жатады?
Оқулықпен жұмыс «Моншақ» әдісі арқылы мәтінді оқушылар кезектесіп
оқиды.
1.Отбасы ненің бір бөлшегі?
2.Оған бір үйде тұратын кімдер?
3.Отбасында кімдер кішілерге қамқорлық жасайды?
4.Кішілер кімдерге көмектеседі?
5.Отбасында үлкендер не істейді?
Дескриптор
- мәтінді оқиды.
- сұраққа жауап береді.
«Суретті әңгімеле» әдісі арқылы топтық жұмыс жүргізіледі.
Суретте берілген отбасы мүшелерін айтып бер.
Суретте кімдерді көріп тұрсыңдар?
Олар не істеп жатыр?
Осы суреттерден не байқадың?
Дескриптор
- әр топ сурет бойынша мәтін құрастырады.
- құрастырған мәтіндерін оқып, салыстырады.
«Көршіңе әңгімеле» әдісі арқылы мақалды оқып, мағынасын жұптық жұмыс
ретінде түсіндіреді. 1.Отан отбасынан басталады.
Дескриптор
1.мақалды оқиды.
2.мағынасын түсіндіреді.
«Салыстыр» әдісі арқылы өзіндік жұмыс сурет бойынша жүргізіледі.
Дескриптор
- суреттерді салыстырады;
- отбасылық әдеп нормаларын анықтайды;
«Еркін айту» әдісі арқылы жеке жұмыста өз отбасы жайлы әңгімелейді.
1.Өз отбасыңдағы адамдар жайлы әңгімеле.
2.«Қамқор болу», «көмектесу» деген ұғымдарды қалай түсінесің?
3.Өз отбасыңа қандай қамқорлық жасайсың?
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Дескриптор
1.өз отбасы жайлы әңгімелейді;
2.өз отбасындағы әдеп нормаларына мысалдар келтіреді;
3.өз отбасына қамқорлық жасауы туралы айтады;
Сабақтың соңы
Кері байланыс «БББ» кестесі
5мин
Бағалау
Үйге тапсырма Болашақта мектеп қандай болу керек? тақырыбында мектептің
суретін салу немесе эссе жазып келу.
Саралау –оқушыларға қалай көбірек қолдау
Бағалау – оқушылардың материалды меңгеру
көрсетуді жоспарлайсыз?
деңгейін қалай тексеруді жоспарлайсыз?
Қабілеті жоғары оқушыларға қандай міндет
қоюды жоспарлап отырсыз?
Түрлі түсті таяқшалармен бағалау.
Жасыл - өте жақсы
Сары – жақсы
Қызыл – орта
Сабақ бойынша рефлексия
Сабақ мақсаттары /оқу мақсаттары дұрыс
Сабақ мақсаттары мен оқу мақсаттары дұрыс
қойылған ба?
орындалды. Оқушылардың барлығы оқу мақсатына
Оқушылардың барлығы ОМ қол жеткізді ме?
қол жеткізді. Сабақта саралау дұрыс жүргізілді.
Жеткізбесе, неліктен?
Сабақтың уақыттық кезеңдері сақталды. Сабақ
Сабақта саралау дұрыс жүргізілді ме?
жоспарынан ауытқулар болған жоқ.
Сабақтың уақыттық кезеңдері сақталды ма?
Сабақ жоспарынан қандай ауытқулар болды,
неліктен?
Жалпы баға
Сабақтың жақсы өткен екі аспектісі (оқыту туралы да, оқу туралы да ойланыңыз)?
дамыды.
Сабақты жақсартуға не ықпал ете алады (оқыту туралы да, оқу туралы да ойланыңыз)?
Сабақ барысында сынып туралы немесе жекелеген оқушылардың жетістік/қиындықтары туралы
нені білдім, келесі сабақтарда неге көңіл бөлу қажет?
БАЛАБАҚШАДА ҚАЗАҚ ТІЛІНДЕГІ ТӨЛ ДЫБЫСТАРДЫ
ДҰРЫС АЙТҚЫЗУ ЖОЛДАРЫ
Жамбыл облысы, Шу қаласы «Балдаурен» бөбекжай бақшасының
қазақ тілі мұғалімі Ш.Тұрысбекова
Біз орыс тілді балаларды қазақ тілінде сөйлеуге үйрету, қазақ тілі фонетикасына тән дыбыстарды дұрыс
айтқызудың түрлі жолдары болуы тиіс екенін білеміз. Тіл үйретуде ойынды көрнекі құралдар, түрлі
суреттер, кестелер, ойыншықтар, музыка және т.б. материалдар сабақты көркемдеп отырса, балалардың сөздік
қоры біршама толығады, ауызша сөйлеу түрлері кеңейеді. Әрбір сабақта ойын түрлерін және өзара сөйлеу
үлгілерін тақырыпқа сай қолданған жөн және тиімді. Балалардың қазақ тіліне тән дыбыстарды дұрыс шығару
үшін өткізілетін дәріске төмендегі мақсаттарды қою қажет.
Қазақ тіліне тән дыбыстардың айтылу ерекшелігін түсіндіру;
Дыбыстарды дұрыс, анық айтуға төселдіру;
Сөздік қорларын дамыту ,оны айтқызып жаттықтыру;
Дыбыстарды меңгертуге ерекше мән беріп, үнемі көңіл бөлу;
Дыбыстың айтылу, дыбысталу жолдарын түсіндіру, және дыбысты бірнеше рет қайталау;
Дыбыстың буын сөз ішінде қайталануы, осы дыбыстардың дауысты, дауыссыз тіркесімен қайталануын
түсіндіру.
Дыбысты дұрыс айту, үйрету үшін олардың артикуляциясына айрықша көңіл бөлеміз. Баланың ана тілін
дамыту сабағындағы алған біліміне сүйене отырып тілдің, еріннің, жақтың атқаратын қызметін көрсетіп
түсіндіремін. Бұл дыбыстарды айтылуы жағынан ана тіліндегі дыбыстармен салыстырып оны дұрыс, анық
айтуға машықтандырамын. Мысалы: құс, ұзын, құлақ, құлын сөздерінде «Ұ» жуан айтылады, ол орыс тіліндегі
«О мен У-дың» арасындағы дыбысқа сәйкес келеді. Оны айту үшін ерінді дөңгелетіп алға созып, тілді артқа
шегіндіріп « Ұ,Ү....» деп дыбыстаса дауыс жуан естіледі. «Ұ» дыбысының сыңары «ү», «ұ» дыбысына
қарағанда жіңішке айтылады. Мысалы: үлкен, сүт сөздерінде тілдің ұшы астынғы тіске тіреліп, ерін алға
созылады. «Ұ,ү» дыбыстары – дауысты, тіл арты, еріндік қысаң дыбыстар.
Қазақ тіліне тән дыбыстарды үйретуде ойындар мен жаттығуларға ерекше көңіл бөлу тиіс. Өйткені бір
бала ол дыбысты айта алмайды, екінші бала дыбысты айтқанмен сөз ішінде анық емес, үшінші бала дұрыс,
анық айтады. Дыбыстың қиындығына қарай балаларды әр топқа бөліп, кезекпен айтқызған дұрыс. Баланың
сөздік қорын молайтуға тырысып, көп сөз жаттатамыз да, сөз ішіндегі дыбыстардың анық айтылуына, оны
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дұрыс пайдалануына мән бермейміз. Дыбыстар дұрыс айтылмағаннан кейін сөздің мағынасы өзгереді.
Дыбыстарды жақсы меңгеру үшін оларды басқа дыбыстар тіркесінде ( қо, құ,қы.... қарапйым сөйлемде, мақалмәтелде, жаңылтпаштарда, өлеңдерде ) айтқызу керек. Қазақ тіліне тән дыбыстарды дәл, анық айтуда
дидактикалық ойындардың маңызы зор. Есту қабілеттерін жетілдіруге сөз ішіндегі дыбыстарды анық айтуға
келесі ойындарды ұсынамын.
1.« Көңілді пионино»
Бұл ойынның мақсаты: қызыл клавиш дауысты дыбыстар, көк клавиш дауыссыз дыбыстар мұғаліммен бірігіп
бір клавишті басып әуендетіп бір дыбысты дауыстап айтқызу.
2. «Қызыл, көп шамдар» - қолдарында текшелерді ұстап отырады. Бірнеше сөздерді жайлап оқимын егер
сөзде қазақ тіліне тән дыбыстар естілсе көп шам жанады, жоқ болса қызыл шам жанады.
3. «Сөз айт, тез айт» - бұл ойын өткен тақырыптарды бекітуге ойлау қабілеттерін дамытуға және дыбыстарды
ажыратуға көмектеседі.
Балаларға қазақ тілі дыбстарына «Ә,Ұ,Қ,Ғ» сөз ойлап табу керек. Дұрыс анық айтқан бала ұпай алады. Кім
көп ұпай алса сол жеңеді.
4. «Дыбыстар серуенге шығады» дауысты, дауыссыз екенін ажырату үшін дыбыстарға арнайы жасаған қызыл
және көк жолақшаларды, айтылған дыбыстың серуенге киіп шығатын көйлегі ретінде көтереді.
Тағы да сол сияқты көптеген дидактикалық ойындар қолдануға болады. Қазақ тіліне тән дыбыстарды
үйретуде ата-ананың яғни отбасының да маңызы зор.
Ойын балалардың тілді үйренуге деген сенімін оятады. Тілді қастерлеу, үйрену әр Қазақстандықтын парызы.
Менің парызым – бүлдіршін балаларға мемлекеттік тілді меңгерту. Себебі, өз білгеніңді біреуге үйрету – үлкен
ғанибет.
**********
CLIL - ӘДІСІН ФИЗИКА САБАҒЫНДА ҚОЛДАНУ ЕРЕКШЕЛІГІ
Алматы облысы, Еңбекшіқазақ ауданы, Қорам орта мектебі
Физика пәні мұғалімі Мунайтбасова А.Б.
Қазіргі таңда әлемнің алпауыт мемлекеттері көп тілді, әсіресе халықаралық тілдерді меңгеруді маңызды міндет
деп санайды. Сондықтан біз де өз халқымыздың қарыштап дамып, өркениеттен кенде қалмау үшін көп тілді
меңгеруіміз қажет. Бұл заман талабынан туындап отырған қажеттілік. Себебі, бірнеше тілде еркін сөйлей де,
жаза да білетін маман бәсекеге қабілетті тұлғаға айналатыны сөзсіз.Жалпы білім беретін жаратылыстануматематика бағытындағы мектеп мұғалімдері үшін, орта білім беру мазмұнын жаңарту негіздерінің бірі, үштілді
білім беруде заманауи CLIL әдісін белсенді қолдану өте тиімді.
CLIL(арнайы пәндерді ағылшын тілімен пәндік-тілдік кіріктіре оқыту) - әдісінің физика пәнің оқытудағы
артықшылықтары, біріншіден, тілдік құзыреттілікті және сенімділікті арттыру, екіншіден оқытушы мен оқушы
арасындағы мотивацияны көтеру, үшіншіден өз пікірін еркін жеткізу, ойлау қабілетін дамыту және мәдениет пән
мәдениетаралық білімді дамыту. Кіріктірілген білім беру бағдарламасын жүзеге асырудың тиімді жолы
ағылшын тілін оқып, үйрену. Ағылшын тілін үйрену – көптеген ізденістерді, талпыныстарды, уақытты, жаңа
технологияны керек етеді. Оқушыларды физика сабағын ағылшын тілінде оқыту үшін, мынадай маңызды
нәрселерді ескерген жөн: 1. Сабақ барысында жылы, достық жағдай тудыру: оқушының жеке басындағы
сенімсіздікті жоюға көмек беру; жеке дыбыстарды, сөзді, сөз тіркестерін, сөйлемдерді, грамматикалық түрлерді
дұрыс қолданбаған жағдайда оқушыны тоқтатпау, сөзін бөлмеу, қателіктеріне акцент жасамау. 2. Жаңа тақырып
материалын тек жағымды үлгі арқылы ұсыну. 3.Оқушы баға үшін оқымайтындығы ойын қалыптастыру. 4.Сабақ
барысында үйреніп жүрген тілде араласу талабын қатаң сақтау. Тілдерді араластыруға жол бермеу. 5. Сабақ
материалы «жанды», күнделікті өмірмен тығыз байланыстыру. Түрлі проблемалардан жол табу мүмкіндігін
ескеру. 6. Сөздікпен жұмыс жасау әдісін оқушының жетік түрде меңгеруі.
Сонымен бұл әдіс оқушылардың тілдік қарым-қатынас қажеттілігі мен мүмкіндіктерін ана тілінде
ойлануларына жағдай жасайды және бір мезгілде екі пәнді бірдей оқытуды жүзеге асыруға мүмкіндік береді,
алайда негізгі назар тілге де, тілдік емес пәнге де аударылуы мүмкін. Сондай-ақағылшын тілін физика
пәніменкіріктіріп оқыту барысында қолданылатын әдіс-тәсілдерін атап көрсетер болсақ. Олар:
1.Оқушылар арысында диктанттар жүргізу;
2.Диалогтік немесемонологтік түрде оқушыларды бір-біріментілдесуін
дамыту бойынша жаттығулар орындау.
3.Жаңа мәтіндер арқылы оқушылармен жұмыстар жасау.
4.Сөздер мен сөйлемдерді жаздыру арқылы бір-бірімен өзара тексерулер жүргізу.
5.Қолданылған мәліметтің көлемін арттырып отыру.
6.Оқушыларды әр түрлі терминдерді жатқа айтуға дағдыландыру
Осыған орай жаратылыстану пәндерінің ішінде физика пәнін ағылшын тілінде оқытудың маңыздылығын айта
кетер болсақ, ең алдымен оқушылардың физикалық терминдерге байланыстысөздік қорын кеңейте отырып, өз
бетімен ізденуге, шығармашылық қабілеттерін шыңдауға, өмірде болып жатқан әрбір физикалық құбылыстарды
ағылшын тілінде жеткізе білуге дағдылануға үлкен мүмкіндік туғызады.
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Сонымен қатар, еліміздің басқа мемлекеттермен қарым-қатынасы артып, нығайған шақта ағылшын тілін еркін
меңгере отырып, кезкелген салада ағылшын тілін қолдана отырып қарым-қатынасты жүргізе алатын жас ұрпақ
тәрбиеленеді.
Физика пәні мен ағылшын тілі пәнін байланыстыра оқыту барысында 9-сыныптарда өтілетін «Күш. Күш
түрлері. Масса» атты тақырыпта өтілетін сабақта төмендегідей тапсырмалар жүйесін қолдануға болады.
1-Тапсырма.Берілен сөздер мен сөйлемдерді аудармасы бойынша сәйкестендіріңіз.
Қазақшанұсқасы

Ағылшын нұсқасы

F = mg – ауырлық күші
F = μmg – үйкеліс күші
F = kΔx – серпімділік күші
N = mg – реакция күші
F = pS – қысым күші
FA = ρgV – Архимед күші (Archimedean force)
P = mg – Салмақ (weigth

a)pressure force
b)friction force
c)elastic force
d)gravity force
e)normal force
f)weigth
g)Archimedean force

2-Тапсырма.Берілген мәліметті қазақ тіліне аударыңыз
A force is a vector quantity. A vector quantity is a quantity which has both magnitude and direction. To fully describe
the force acting upon an object, you must describe both its magnitude (сан мәні) and direction. Types of forces: friction
force (air resistance, drag-тыныштық, sliding friction), gravity force, elastic force (серпімділік), electrical force,
normal force, magnetic force, pressure force, Archimedean force, weight
3-Тапсырма.Сызыққа тиісті сөзді жазыңыз:
---------------(symbolized m) is a dimensionless quantity representing the amount of matter in a particle or object. The
standard unit of mass in the International System (SI) is the kilogram (kg)
4-Тапсырма.Ағылшын тілінде берілген күштің атауларына қарай формуласын жазыңыз.
№
1
2
3
4
5
6
7

Ағылшына атауы
gravity force
friction force
elastic force
normal force
pressure force
Archimedean force
weigth

Формуласы

Физика сабағында ғылыми терминдер мен шамаларды ағылшын тілінде қолдану өте қолайлы, әрі сабақ
қызықты өтеді, үш тілде білімдерін кеңейтеді. Тақырып бойынша оқушыларда негізгі ұғымдар мен түсініктері
қалыптасады, физикалық шамаларды тек қазақ тілінде емес ,сонымен қатар ағылшын тілінде де меңгереді.
Сабақта қолданған әдіс-тәсілдердің артықшылығы: оқушы білімді өзі жинақтайды; олар бірін-бірі оқытады;
топта жұмыс жасайды; өз бетімен жұмыс жасайды; өзара ой бөліседі; бірін-бірі тексереді. Физика пәнін
ағылшын тілінде оқыту оқушылардың сөздік қорын кеңейте отырып, жаңалық ашуға, әртүрлі бақылаулар,
тәжірибелер жүргізуге құлшындырады. Қарапайым көрсетулер оқушыны өз бетімен ізденуге, танымдық және
шығармашылық икемділіктерін дамытуға бағыттайды. Сонымен қатар, алған білімі өмірге деген қажеттілігін
қанағаттандыру мақсатында меңгерілуі қажет екендігі оқушы санасына сіңіріледі. Ең бастысы оқушының
ағылшын тілін меңгерудегі сөздік қоры толығады, сөйлеу дағдысы қалыптасады. Ұстаздар осы жаңа әдіспен
сабақ жүргізуді бәріміз бірдей қолға алып кіріссек, елімізді ең алдыңғы қатарлы елдер деңгейінен көрсете алар
едік. Оқушыларымыз болашақта бірнеше тілде еркін сөйлеп, әлемнің алып елдерімен бірлесе жұмыс жасап,
техника мен ғылымды жетік меңгерген тұлға қалыптасатынына сенімім мол.
*********
Ұзақ мерзімді жоспардың Мектебі: Алматы облысы Еңбекшіқазақ ауданы
тарауы:
Қорам ауылы «Қорам орта мектебі» коммуналдық мемлекеттік мекемесі
7.1-бөлім: Жаңа заманның Сабақ №1
басталуы.
Күні: 05 .09.2019ж.
Мұғалімнің аты-жөні: Итекеева А.Т.
Сынып: 7 “Б”
Қатысты:
Қатыспады:
Сабақтың тақырыбы Жаңа заман дәуірі туралы түсінік және оның ерекшеліктері.
Осы сабақта қол
7.4.2.3 дүниежүзі тарихының жаңа кезеңін сипаттау үшін «жаңа заман» ұғымын
жеткізілетін оқу
қолдану;
мақсаттары(оқу
7.1.1.1 «капитал», «буржуазия», «жұмысшы табы»\пролетариат\ ұғымдарын
бағдарламасына сәйкес) қоғамның әлеуметтік құрылымын түсіндіру үшін қолдану;
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7.1.2.1 қоғамдық қатынастар жүйесіндегі буржуазияның рөлін анықтау.
Сабақтың мақсаттары Барлық оқушылар:. дүниежүзі тарихының жаңа кезеңін сипаттау үшін «жаңа
заман» ұғымын қолдана отырып,
«капитал», «буржуазия», «жұмысшы табы»\пролетариат\ ұғымдарын қоғамның
әлеуметтік құрылымын түсіне келе
экономикалық және саяси жүйенің өзгеруіне буржуазияның әсерін анықтайды.
Оқушылардың басым бөлігі: дүниежүзі тарихының жаңа кезеңін сипаттау үшін
«жаңа заман» ұғымын қолдана отырып,
«капитал», «буржуазия», «жұмысшы табы»\пролетариат\ ұғымдарын қоғамның
әлеуметтік құрылымын түсіне келе
экономикалық және саяси жүйенің өзгеруіне буржуазияның әсерін анықтап
саралайды.
Кейбір оқушылар: Батыс отарлаушы, ал Шығыс отаршылдыққа түскен елдер
ретінде капиталистік қатынастар аясында өмір сүруге мәжбүр болғандығы
жайлы ой тұжырымдайды.
Бағалау критерийлері Дүниежүзі тарихының жаңа кезеңі «жаңа заман» туралы мағлұмат алып, жаңа заман
дәуірінің хронологиясын анықтайды.
«капитал», «буржуазия», «жұмысшы табы»\пролетариат\ ұғымдарын қоғамның
әлеуметтік құрылымын түсіндіреді.
«жаңа заман», «капитал», «буржуазия», «жұмысшы табы»\пролетариат\
ұғымдарын қоғамның әлеуметтік құрылымын, экономикалық және саяси жүйенің
өзгеруіне буржуазияның әсерін сипаттайды.
Тілдік мақсаттары
Оқушылар орындай алады:мәтінмен жұмыс істейді, термин сөздермен жұмыс
жасайды.
Пәнге қатысты сөздік қор мен терминдер:
«капитал», «буржуазия», «жұмысшы табы»\пролетариат\,
революция, мануфактура.
Диалогтер мен жазылым үшін қолданылатын тіркестер: жаңа заман,өнеркәсіп
төңкерісі, индустриалды қоғам.
Тыңдалым: оқушылардың топтық және жұптық жұмыс барысында бір-бірінің
жауабын тыңдайды.
Айтылым: топтарда, жұптарда талдау жасап сұрақтарға жауап береді, мұғалімнің
сұрақтарына Жаңа заманның басталуы мен аяқталуы Батыс елдері мен Шығыс
елдерінде әртүрлі болғандығын ашады.
Жазылым:тапсырмалар орындауда жаңа сөздердің түсіндірмесін жазып алады.
Құндылықтарға баулу «Мәңгілік Ел» жалпыұлттық идеяның 4 құндылығы Индустрияландыру мен
инновацияларға
негізделген
экономикалық
өсу, техникалық және кәсіби
мамандарды тәрбиелеу.
Пәнаралық байланыс Қазақстан тарихы, география
АКТ қолдану дағдылары Интербелсенді тақта, карта
Алдыңғы білім

Неліктен Батыс Рим империясы құлады?
Феодалдық экономика деген не?

Сабақтың барысы
Сабақтың жоспарланған
Сабақта жоспарланған әрекеттер
кезеңдері
Сабақтың басы
Ұйымдастыру кезеңі
Психологиялық ахуал қалыптастыру:
2 мин
«Шаттық шеңберіне» тұрып оқушылар бір-бірімен әр ұлттың тілінде сәлемдеседі.
қазақ халқы орыс халқы ағылшын халқы жапон халқы француз халқы
Өткен жылғы сабақты қысқаша еске түсіру үшін «Мозайка» әдісі
«Уақыт сызығын» қима қағаздар арқылы ұсынамын. Әр жұп дүниежүзі тарихының
кезеңдерін құрастырып желімдейді. Бірінші болып тапсырманы орындаған жұп
тақтаға шығып қорғайды. Дұрыс құрастырған «Уақыт сызығы» тақтаға ілінеді.
1. Ежелгі дүние кезеңі
2.Орта ғасырлар
4 мин
3.Жаңа заман тарихы
4.Қазіргі заман тарихы.
ҚБ: «Чемпион» әдісі
Сабақтың ортасы
Топқа біріктіру: «Билеттер арқылы». Оқушылар кассадан билет алып, 1,2,3
вагондарға отырады.
Мұғалім: алдарындағы 8 сыныптың «Дүниежүзі тарихы» оқулығымен әр топ
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7 мин

8 мин

10 мин

4 мин

Сабақтың соңы
5 мин

Үйге тапсырма

танысып жарнамалап ұсынуды тапсырады.
«Жарнама» әдісі
- авторларын, кітап шыққан баспаны атау;
- қай тарихи кезеңдер қамтылады;
- қанша тараудан тұрады;
-жаңа термин сөздерді А4 парағына жазып,тақтаға іледі.
Термин сөздер: капитал буржуазия жұмысшы табы\пролетариат\ революция
мануфактура
ҚБ: « Екі жұлдыз, бір тілек»
«Миға шабуыл» әдісі
«Неліктен Жаңа заманның басталуы мен аяқталуы Батыс елдері мен Шығыс
елдерінде әртүрлі уақытта дамыды?»
Әр топтан бір оқушы талданған сұрақты ашып айтып береді.
ҚБ: «SMS жолдау» әдісімен оқушылар топ атынан таныстырылым жасаған
оқушыны бағалайды.
«Мәтін бөліктері» әдісі
Әр топқа мәтін беріледі, топпен жұмыс жасайды.Зерттеуші сұраққа жауап береді.
1-топ-Батыс елдерінде Жаңа заманға тән қандай өзгерістер жүрді?
2-топ-Индустриялық қоғамға тән қандай белгілерді атай аласың?
3-топ-Орта ғасырлар тарихындағы аграрлық қоғамның негізгі ерекшеліктерін ата?
Әр топ өз тапсырмаларын бірнеше оқушы болып түсіндіреді, постер қорғайды.
ҚБ: «Көңіл күй букеті» әдісі.
Қызыл түс– проблема бар, көмек қажет.
Сары түс – барлығы түсінікті емес.
Жасыл түс– барлығы жақсы.
«Кофе таяқшалары» әдісі
Жаңа тақырып бойынша топтарға «сөйлемді аяқта» тапсырмасы қағазға жазылып,
түтікше секілді етіп оралған таяқшаларды кофе саптыаяғынан алады, әр топқа үш
тапсырмадан беріледі.
ХҮ ғасырдың соңы ХХ ғасырдың басына дейінгі кезең......(жаңа заман)
Жаңа заманның басты ерекшелігі.........(капитализмнің орнығуы жіне дамуы)
Жаңа заманда пайда болған тап....(пролетариат)
Жаңа заманда Батыс әлеміндегі құндылықтың ең маңыздысы....(жекеменшік
құқығы)
Феодалдық құрылыстың орнына келген өркениет....(индустриялық)
«Индустриялық өркениет» алғаш қалыптасып,дами бастады....(Еуропада)
Капитализмнің негізгі таптары.....(капиталистер және жұмысшы табы)
ҚБ: «Бутерброд» әдісі
1) бірінші жағымды түсініктеме беріп, кейін құрылымды сын айтып, соңынан тағы
да жағымды пікір білдіру;
2) Жағдаяттық мәлімдеме – Маған ұнады ......, себебі ..... Енді/келесі жолы .....
Рефлексия «Өзін-өзі бағалау кестесі»
Бағалау критерийі
Дескриптор:
Дүниежүзі тарихының жаңа кезеңі
-Дүниежүзі тарихының жаңа кезеңі
«жаңа заман» туралы мағлұмат алып,
«жаңа заман» туралы мағлұмат алып,
жаңа заман дәуірінің хронологиясын
жаңа заман дәуірінің хронологиясын
анықтайды.
анықтады.
«капитал», «буржуазия», «жұмысшы
-«капитал», «буржуазия», «жұмысшы
табы»\пролетариат\ ұғымдарын
табы»\пролетариат\ ұғымдарын
қоғамның әлеуметтік құрылымын
қоғамның әлеуметтік құрылымы екенін
түсіндіреді.
түсінеді.
«жаңа заман», «капитал»,
-«жаңа заман», «капитал»,
«буржуазия», «жұмысшы
«буржуазия», «жұмысшы
табы»\пролетариат\ ұғымдарын
табы»\пролетариат\ ұғымдарын
қоғамның әлеуметтік құрылымын,
қоғамның әлеуметтік құрылымын,
экономикалық және саяси жүйенің
экономикалық және саяси жүйенің
өзгеруіне буржуазияның әсерін
өзгеруіне буржуазияның әсерін
сипаттайды.
сипаттай алады.
1-тақырыпты оқу, термин сөздерді қайталау
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Саралау
-Сіз қандай тәсілмен көбірек қолдау көрсетпексіз?
Бағалау – Сіз оқушылардың Денсаулық және
Сіз басқаларға қарағанда қабілетті оқушыларға қандай материалды игеру деңгейін
қауіпсіздік
тапсырмалар бересіз?
қалай тексеруді жоспарлап техникасын сақтау
отырсыз?
Оқытуда смарт мақсатқа жету барысында берілген
«Чемпион» әдісімен
Денсаулық және
тапсырмалар көлеміне қарай сыныптағы оқушылардың
мұғалімнің ауызша мадақтап, қауіпсіздік
жаңа сабаққа қызығушылығын арттыруға жұптық және
чемпиондық медальдар
техникасын сақтау .
топтық тапсырмалар аламын.
табыстауы.
Партада дұрыс
«Мозайка» әдісі арқылы дүниежүзі
отыруларын
тарихының кезеңдерінің хронологиясын «Уақыт сызығы» «Екі жұлдыз, бір тілек» әдісі қадағалау.
арқылы құрастырып ,желімдеп тақтаға іледі, алдыңғы
арқылы жұмыс істеген кезде
білімді еске түсіреді. Қабілетті оқушылар уақыт
ерекше ұнаған екі затқа екі
хронологиясында б.з.б.мен б.з. салыстырмалы түрде
жұлдыз береді, бір тілек бұл
ажыратып айтып өтеді.
жақсартуға болатын нәрсе.
«Жарнама» әдісі арқылы оқушылар топта жаңа оқулықпен
жұмыс жүргізіп танысты. Оқушылардың іздену
«SMS
жолдау»
әдісі
жұмыстарын, өздік жұмыстарын ұйымдастыруда оқулық оқушылар
топ
атынан
бойнша толық мәлімет алып, термин сөздерге түсініктеме таныстырылым
жасаған
берді. Қабілетті оқушылар жаңа заманда капиталистік
оқушыны
бағалайды. Сол
жүйенің қалыптасып, Батыс -отарлаушы, Шығыс
оқушыға стикерге жазылған
-отаршылдыққа түскені туралы мәліметтер мен деректер
өз ұсынысын жібереді.
келтіреді.
«Миға шабуыл» әдісімен топта балалар жұмысты бірге «Көңіл күй букеті» әдісінде
атқарып ізденеді, тақырыптың мазмұнын ашуда бір үш түрлі стикермен
қорытындыға келуде олардың ойлау, есте сақтау қабілеттері бағаланады.
дамиды. Топтан бір оқушы талданған сұрақты ашып айтып Қызыл түс– проблема бар,
береді. Қабілетті оқушылар индустриялық
көмек қажет.
өркениеттің отаны ХҮІІІ ғасырда Англия қоғамында саяси, Сары түс – барлығы түсінікті
экономикалық, әлеуметтік және мәдени салаларға өзгерістеремес.
алып келгенін қосымша материал қолдануымен мысалдар Жасыл түс– барлығы жақсы.
келтіріп кетеді.
«Мәтін бөліктері» әдісі
«Бутерброд» әдісі алдымен
Әр топқа
мәтін беріледі, оқушылар бірлікте жұмыс жағымды түсініктеме беріп,
жасайды. Зерттеуші сұраққа жауап беруде түйінді ойды кейін құрылымдысын
саралап, өз ойын анық жеткізуге дағдыланады. Қабілетті айтып, соңынан тағы да
оқушылар постер қорғауда кесте түзіп, Жаңа заман жағымды пікірлерін білдіру
кезеңінде
отарға
түскен
елдерде
ұлт-азаттық
арқылы бағаланады.
қозғалыстардың қандай себептерден шыққанын түсіндіреді.
«Кофе таяқшалары» әдісінде жаңа тақырып бойынша
топтарға «сөйлемді аяқта» тапсырмасы қағазға
жазылып берілді. Топтағы оқушыларда жұмыс
барысында оқылым, жазылым , қолданым дағдылары
қалыптасады .
Сабақ бойынша рефлексия
Сабақ мақсаттары немесе оқу мақсаттары
Бұл тарауды сабақ туралы рефлексия жасау үшін
шынайы,қолжетімді болды ма?
пайдаланыңыз. Сол бағандағы өзіңіз маңызды деп
Барлық оқушылар оқу мақсатына қол жеткізді ме?
санайтын сұрақтарға жауап беріңіз.
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?
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?
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Қалыптастырушы бағалауға арналған тапсырма
Пән: дүниежүзі тарихы
Тақырыбы
Оқу мақсаты

Ойлау дағдыларының деңгейлері
Бағалау критерийлері

8 сынып
Курсқа кіріспе.
ХVІІ ғасырдың ортасындағы Ағылшын буржуазиялық революциясы
қандай маңызға ие болды?
7.4.2.3 дүниежүзі тарихының жаңа кезеңін сипаттау үшін «жаңа
заман» ұғымын қолдану;
7.1.1.1 «капитал», «буржуазия», «жұмысшы табы»\пролетариат\
ұғымдарын қоғамның әлеуметтік құрылымын түсіндіру үшін қолдану;
7.1.2.1 экономикалық және саяси жүйенің өзгеруіне буржуазияның
әсерін анықтау.
Білу, түсіну,қолдану
-Дүниежүзі тарихының жаңа кезеңі «жаңа заман» туралы мағлұмат
алып, жаңа заман дәуірінің хронологиясын анықтайды.
-«капитал», «буржуазия», «жұмысшы табы»\пролетариат\ ұғымдарын
қоғамның әлеуметтік құрылымын түсіндіреді.
-«жаңа заман», «капитал», «буржуазия», «жұмысшы
табы»\пролетариат\ ұғымдарын қоғамның әлеуметтік құрылымын,
экономикалық және саяси жүйенің өзгеруіне буржуазияның әсерін
сипаттайды.
Тапсырма

1.Төмендегі сұрақтарға жауап беріңіз.
ХҮ ғасырдың соңы ХХ ғасырдың басына дейінгі кезең қалай аталды?
-----------------------------------------------------------------------------------------------------Жаңа заманның басты ерекшелігін қандай?
-----------------------------------------------------------------------------------------------------2.Кестеде берілген ұғымдарға сипаттама жазыңыз.
Ұғым
Сипаттамасы
капитал
Буржуазия
Жұмысшы табы /пролетариат/
3. Төмендегі берілген сөйлемдерде көп нүктенің орнына тиісті сөздерді қойыңыз.
Феодалдық құрылыстың орнына ..................................................... өркениет келді.
Еуропада өндірісті елдерге ................................ және ................................мемлекеттері айналды.
Бағалау критерийі
Дескриптор
Дүниежүзі тарихының жаңа кезеңі
Жаңа заманның басты ерекшелігін анықтайды;
«жаңа заман» туралы мағлұмат
Жаңа заманның басты ерекшелігін анықтайды;
алып, жаңа заман дәуірінің
хронологиясын анықтайды.
-«капитал», «буржуазия»,
Капитал ұғымына сипаттама жазады;
«жұмысшы табы»\пролетариат\
Буржуазия ұғымына сипаттама жазады;
ұғымдарын қоғамның әлеуметтік
Жұмысшы табы /пролетариат/ ұғымына сипаттама жазады;
құрылымын түсіндіреді.
-«жаңа заман», «капитал»,
Феодалдық құрылыстың орнына келген өркениетті анықтайды;
«буржуазия», «жұмысшы
Еуропада өндірісті елдерге айналған мемлекеттерді анықтайды;
табы»\пролетариат\ ұғымдарын
қоғамның әлеуметтік құрылымын,
экономикалық және саяси жүйенің
өзгеруіне буржуазияның әсерін
сипаттайды.
**********
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ЖАҢАРТЫЛҒАН БІЛІМ МАЗМҰНЫ – ЗАМАН ТАЛАБЫ
Бекзат Саттарханов атындағы Түркістан облыстық олимпиада резервінің
мамандандырылған мектеп –интернат- колледжінің қазақ тілі мен әдебиеті
пәнінің мұғалімі Абенова Гульмира Карауловна
Қай заманда болмасын адамзат алдында тұратын ұлы мұрат- міндеттердің ең бастысы -өзінің ісін, өмірін
жалғастыратын салауатты, саналы ұрпақ тәрбиелеу. Сол келешек қоғам иелерін жан- жақты жетілген ақылпарасаты мол, мәдени өресі озық азамат етіп тәрбиелеу- біздің, ұстаздардың басты парызымыз.
XXI ғасырдағы білім беру жүйесіндегі әлемдегі өзгерістер- қоғамның дамуына ықпалын тигізетін оңтайлы
өзгерістердің бірі. Егеменді мемлекетіміздің алға қойған басты мақсаттарының бірі- жаңа форматтағы
мұғалімдерді оқытып даярлау. Елбасының Қазақстан халқына жолдауында «Ұлттық бәсекелестіктің қабілеті
бірінші кезекте оның білімділік деңгейімен айқындалады» деп айтылған.Осыған байланысты жаппай
мектептерде болып жатқан жаңа реформалар мен өзгерістер - қазіргі таңда болып жатқан заңды, заман
ағымына сай құбылыстардың бірі.
Осы егеменді тәуелсіз Қазақстанда өркениетке апарар жолдың бастауы -мектеп десек, мектептің жүрегі мұғалім. Ұстаз бейнесі- шәкірт үшін адамгершіліктің ең жоғары үлгісі. Жуық
арада Қазақстан
Республикасының президенті Қ.Тоқаевтың жолдауы бойынша Педагог мәртебесі туралы заң жобасы әзірленіп,
халық арасында қызу талқыланды. Көптеген толғандыратын өзекті мәселелер ұсынылды. Бұл заң жобасы «
Педагог мәртебесі» туралы жаңа заң қабылданып, ұстаздарға көп мүмкіндіктер мен әлеуметтік тұрғыдан
көмектер қарастылды . Бұл заңның шығуы еліміздегі білім саласындағы барша ұстаздарға жаңа серпін беріп,
қанат бітірді.
Мұғалім мен оқушының оқу процесі күрделі және көп қырлы боп келеді. Оның тиімділігі оқушы сипатымен
айқындалады.Мұғалім өз пәнін жетік білгенімен, оқушылардың қызығушылығын оятып, шығармашылық
әрекетін ұйымдастыра алмаса, айтарлықтай табысқа жете алмайды. Мұғалім сабағын сыныпта отырған
оқушылардың білімі мен қабылдау деңгейлеріне байланысты түрлендіріп өткізу керек. Жаңартылған білім
мазмұнының басты ерекшелігі де осында. Жаңартылған білім мазмұны бойынша көркем әдебиеттің мазмұнын,
стилін, идеялары мен шығарманың композициялық құрылымдық ерекшелігін, кейіпкерлер жүйесін және
жанрын анықтау сияқты тапсырмалар берілген. Мұндай мазмұндағы тапсырмаларды орындау оқушыларды өз
бетімен сараптама жасауға, ізденуге, креативті ойлау дағдыларын дамытуға бағыттайды. Мүндай
тапсырмаларды орындау барысында оқушылар дайын аудиомәтіндер мен хрестоматиядағы қосымша
материалдарды қолдануға мүмкіншіліктері бар. Бұл тапсырмалар рефлексия дағдыларын дамытып,
оқушыларды әлеуметтік орта мен тарихи кезеңдерге баға беруге баулиды. Мұғалімдер оқу мақсаттарын жүзеге
асыру үшін оқытудың жаңа мазмұнды әдіс тәсілдері мен стратегияларды қолданады. Оқушылардың
аудиомәтіндерді тыңдап, онда айтылған ойды есінде сақтап, тапсырмалар орындауы арқылы көркем ойды
жадында сақтау қабілеттері ұшталады. Ал әдеби -теориялық ұғымдармен жұмыс бүрынғы кезде жоғары оқу
орындарында толық өтілетін. Қазіргі таңда барлық сыныптарда әдебиет теориясы бойынша ұғымдар мен
тапсырмалар берілген. Бұл оқушылардың мәтін көркемдігін түсінуіне өз ықпалын тигізері сөзсіз.
Оқытудағы ұтымды тәсілдерді пайдалану арқылы баланың білімге деген ынтасы мен танымдық қабілеттері
артады. Көркем сөздің құдіретін бағалайтын халқымыз қашанда сөз қадірін білген. Сондықтан дұрыс сөйлеп,
сауатты жазу оқытудың басты мақсаты екендігін білеміз. Көрнекті ағартушы педагог Ахмет Байтұрсынұлы :
«Елді түзетуді бала оқытуды түзетуден бастау керек»,- дегендей мемелекеттік жаңғыру мектептегі оқытудың
жаңғыруынан бастау керек. Бұл мәселенің шешімі педагог кадрлардың біліктілігін арттырумен тікелей
байланысты. Ал мүғалімдер өз біліктілігін үздіксіз арттыруға толық мүмкіндік алып отыр. Соңғы жылдарда
ұстаздар өз қалауымен педагогтерді аттестациялау сайтына кіріп,жаңа форматтағы Ұлттық біліктілік тестілеуге
өтініш білдіріп қатыса алады.
Оқыту пәнінің мазмұны мен педагогика, оқыту әдістемесі бойынша тест тапсырып, нәтижесі бойынша
бекітілген шектік ұпайды жинап, әр түрлі деңгейдегі категорияларды иемдене алады. Айталық, «педагогмодератор», «педагог- сарапшы», «педагог- зерттеуші», «педагог- шебер» сияқты категориялар беріледі. Әр
категория бойынша мұғалімге үстеме жалақы қосылады. Міне, осылай әрбір ұстаз өз мәртебесін өзі көтеруге
мүмкіндік алады деп түсінуге болады. Биылғы жылы қабылданған «Педагог мәртебесі туралы» заң аясында да
ұстаздарға әлеуметтік тұрғыдан көрсетілгелі жатқан көмектердің өзі үлкен қолдау, құрмет екендігін барша
ұстаздар қауымы сезініп отыр. Алдағы уақытта алған білімдеріміз бен жинаған тәжірибелерімізді
шәкірттеріміздің бойына сіңіріп, өз елінің ұлттық құндылықтарын сақтап, қастерлей білетін, жан- жақты
біліммен қаруланған, өз ойы мен көзқарасын ашық білдіре алатын, жауапкершілігі мол жеке тұлға
қалыптастыруда аянбай еңбек ететінімізге сенім білдіреміз.
Пайдаланылған әдебиеттер:
1.Қазақ әдебиетінің оқыту әдістемесінің ғылым ретінде қалыптасуы меғн дамуы Алматы «Жазушы» 2004ж.
2.Бұзаубақова К.Ж. Жаңа педагогикалық технология Жазушы, 2004 ж.
3.Қазақ тілі мен әдебиеті №2 2009 ж.
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БАЛАЛАРҒА АРНАЛҒАН МУЗИКАЛЫҚ ДИДАКТИКАЛЫҚ ОЙЫНДАР
Түркістан облысы, Сайрам ауданы № 28 Ақбай жалпы орта мектебінің
ән-күй пәнінің мұғалімі Тажиддинова Шахзода
Музыка балаға оның ерте даму кезеңдерінен бастап әсер етеді. Сондықтан да ерте балалық шақта осы
музыкалық байланысты үзбеу керек және баланың музыкалық қабілеттерін дамытуға барынша күш жұмсау
керек. Тұлғаның дамуы мен қалыптасуының басты ірге тасы балалық шақта қаланатындығын естен шығармау
керек, ал музыка дамуы жеделдетуші жақсы құрал болып табылады.
Баланы музыкалық дамыту табиғи түрде және мәжбүрсіз жүзеге асырылуы керек, яғни ойын формасында.
Ойын - мектепке дейінгі жастағы балаларға арналған қызметтің негізгі түрі. Балалардың өзіндік музыкалық
қызметін дамытудың маңызды құралдарының бірі - музыкалық дидактикалық ойындар болып табылады.Мен өз
тәжірибемде дидактікалық ойындарды қолдану арқылы оқушылардыңой –өрісін дамытуға ықпал ете алдым деп
айта аламын.Төменде назарларыңызға бүгінгі таңда қолданып жүрген және тиімді нәтижеге бағыттайтын
дидактикалық ойындардың кей бірлерін ұсынамын
«Көңілді – мұңды» ойыны (музыкалық туындының ерекшелігін анықтау үшін)
Ойын материалы:Төрт үлкен карточка: көңілді құлыншақ, көңілді ойыншықтар (тиін немесе піл), мұңды ит,
мұңды қоян. Осы кейіпкерлердің суреттері салынған бірнеше кішкентай карточкалар.
Ойын барысы:Музыкалық жетекші әртүрлі әуендерді орындайды Балалар әуенді тыңдайды да сәйкес
карточканы көрсетеді.
Көңілді
Жорғалап ол жүреді
Жылқы жағалауда жүр екен
Мұңды
Жасыл желек үстінде.
Мұңды көңілсіз жануарлар,
Ол басын шұлғып,
Олар ауырып қалған шығар.
Қара жалың желпілдетіп,
Қоянның аяғы ауырып тұр,
Алтын жүгенін сылдырлатып
Тұнжырап мұңайып тұр.
Сыңғыр, сыңғыр ете
Сондықтанда олар,
Тағып алған қоңыраулары,
Иттің басы ауырып тұр
«Үнінен таны»
Ойын материалы: Дабыл, сылдырмақ, үскірік, кселафон, керме (ширма)
Ойын барысы.
Музыка! Музыка!
Бұл не екен өзі?
Мүмкін бұл,
Көгілдір аспан шығар!
Мүмкін бұл,
Таңғы арай шығар?
Ал, мүмкін, музыка –
Тек қана дыбыстар шығар!
Музыкалық жетекші аспаптардың бірімен ойнайды. Балалар тыңдайды және музыкалық аспаптың атын атайды.
Осыдан кейін атауын тапқан музыкалық аспаптарда өз бетімен ойнайды.
«Көңілді паровоз»
Ойын материалы: Қатты картоннан жасалынған паровоз және аңдар.
Ойын барыс:«Көңілді паровоз» әдістемелік үстелге балалар жаққа қаратылып қойылады. Музыкалық жетекші
балаларға бос терезелерге назар аударта отырып, паровоз бен оның вагондарын қарап шығуды ұсынады.
Одан әрі қарай паровозға машинашы мен жолаушылар қажет болғандықтан, оның ұзақ жолға шыға алмай
тұрғанын хабарлайды. Ал вагондағы орындарға кім отыратындығын анықтауға музыка көмектеседі. Музыка
жетекшісі «Қорбаңбай аю» пьесасын тыңдауды және оның атауын еске түсіруді ұсынады. Балалар пьесаның
атауын табады, сөйтіп «Аш қасқыр», «Айлакер түлкі», «Көңілді қояндар».
«Музыкалық моншақтар»
Ойын материалы: Түрлі – түсті картоннан жасалынған моншақтар.
Ойын барысы: Ойын балаларды қысқа және ұзақ дыбыстармен таныстыру үшін қолданылады. Музыкалық
жетекші шағын әнді немесе әуенді ойнайды, ол ойнатылғанда әуеннің ритмитикалық суреті анық естілуі тиіс
және музыкадағы ұзақ және қысқа дыбыстарды табу керек. Бұл дыбыстарды үлкен және кіші моншақтардың
көмегімен бейнелеуге болады. Үлкен моншақтар – бұл ұзақ дыбыстар, кіші моншақтар – қысқа дыбыстар.
«Өз аспабыңды тап»
Ойын материалы: Музыкалық аспаптардың суреттері бейнеленген түссіз карточкалар және түрлі түсті төртке
бөлінген үш карта, және балаларға арналған муз аспаптар, ширма.
Ойын барысы: Ойынға бір жүргізуші, екі бала қажет. Жүргізуші ширманың артындағы аспаптардың жанына
төртке бөлінген түсті картаны қояды, ал түссіз картаны ойнайтын балаларға таратып береді. Балаларға
аспаптардың дауысын тағыда біррет тыңдатып, өлең айта бастайды солай ойын басталады. Жүргізуші суреттің
бір бөлігін көтеріп сол аспапта ойнап мен қандай аспапта ойнадым деп сұрайды. Дұрыс жауап берген балаға
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түсті картаның бір бөлігін беріліп ол карта түссіз картаның үстіне қойылады. Ойын карта жабылғанша жалғаса
береді.
«Балақан да алақан»
Балалар дөңгелене шеңбер жасап отырады. Музыка ойнаған кезде, балалар ән ырғағына ілесіп, қол соғып, өлең
айтады. Алақандарын басқалардан бөлек, жаңылыс соққандар, не басқадай бір қылығымен ойын тәртібін
бұзғандар «кінәлі бала» болып табылады. Оларды ортаға жеке шығарып, кінәсін ақтау үшін өлең, тақпақ
айтқызып, билетеді.
Кел балалар, шапалақтап
Алақанды ұрайық.
Жаңылғанды ортаға ап,
Бір өнерін сұрайық.
Қ – сы
Ла – ла – ла – ла, Балақан.
Ла – ла – ла –ла, Алақан.
Айып тартсақ саспайық,
Қысылмайық қиналып.
Кел ойынды бастайық,
Келді достар жиналып.
Қ – сы
Ла – ла – ла – ла, Балақан.
Ла – ла – ла –ла, Алақан.
Бәрі қол шапалақтап, өлең қайырмасын айтып тұрып, кінәлі баланы бақылайды. Оны тапқан кезде, айыбына
ән, би, немесе тақпақ сұрайды. Кінәлі бала айыбын өтеген соң, ойын одан әрі жалғасады.
Бәрі сол балаға бұрылып тұрып, былай дейді.
Соғылғанда алақан,
Жаңылдың сен, балақан.
Шаю үшін кінәңді,
Көрсет бір өнеріңді.
«Ән салған кім?»
Балалар шеңбер жасап жүріп әндетеді. Шет жақта, балаларға сыртын беріп отырған бала, ән салған
баланың дауысын тануы керек. Отырған бала ән салған баланы дауысынан таныса, олар орын ауыстырады.
(тембрді айыру үшін арналған ойын)
Көп бала бар бөлмеде,
Ән мен күйге зерекпін,
Бірі ғана ән салады.
Бірден қағып аламын.
Ал сырттағы
«Көлеңке»
Кім екен деп тамсанады
Көлбең көлбең көлеңкем,
Бір бала былай деп әндетеді.
Көлбеңдеген көлеңкем!
Мен бақытты бөбекпін,
Қане қатар тұрайық,
Таудай биік талабым,
Үлкен шеңбер құрайық
Тәрбиеші осы өлеңді әндетіп айта жүріп, бір үлкен, бір кіші баладан қатар – қатар тұрғызады.(кішісі
көлеңке). Барлығы шеңбер жасайды.
Көлбең – Көлбең көлеңкем,
Көлбеңдеген көлеңкем!
Бүркіт қалай бүреді?
Кім көрсете біледі?
Ән ырғағымен балалар бүркітше қанат қағады, еңкейіп саусақтарымен жер тірейді. Көлеңкелер қайталап
қимыл жасайды.
Көлбең – көлбең көлеңкем,
Көлбеңдеген көлеңкем!
Қасқыр қалай жүреді,
Кім көрсете біледі?
(Қасқырдың жүрісін бейнелейді)
Көлбең – көлбең көлеңкем,
Көлбеңдеген көлеңкем!
Аю қалай жүреді,
Кім көрсете біледі?
(Балалар көлеңкелеріне аюдың жүрісін көрсетеді)
Осы аңдардың, құстардың орнына басқа да құс аңдарды қойып, ойынды жалғастыра беруге болады.
**********
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Түркістан облысы, Сайрам ауданы № 28 Ақбай жалпы орта мектебінің
Тарих-география пәнінің мұғалімі Абдимавланова Машхура Адилбековна
СЫНЫП: 7
САБАҚ

ТАҚЫРЫБЫ

Осы сабақта
қолжеткізілетін
оқу мақсаттары
(оқу
бағдарламасына
сілтеме)
Сабақ
мақсаттары

Бағалау
критерилері

Сабақтың түрі
Тілдік
мақсаттар

Құндылықтары
дарыту
Пән аралық
байланыстар
АКТ
қолдану
дағдылары
Бастапқы білім

ФЕОДАЛДЫҚ ҚОҒАМ ҚАЛАЙ ҰЙЫМДАСҚАН
6.1.1.1 феодалдық қоғамның әлеуметтік құрылымын сипаттау
6.1.2.1 үстемдік етушілер мен бағыныштылардың (феодалдар мен шаруалардың) өзара
қатынасын сипаттау

Барлығы: феодалдық қоғамның әлеуметтік құрылымын сипаттау
Басым бөлігі: үстемдік етушілер мен бағыныштылардың (феодалдар мен
шаруалардың) өзара қатынасын сипаттау. - «әлеуметтік теңсіздік» мағынасын
мысалдар келтіру арқылы түсіндіру
Кей бірлері: тарихи оқиғаларға қарапайым қорытынды жасайу
1.феодалдық қоғамның әлеуметтік құрылымын сипаттап сәйкестендіре алады
*
үстемдік етушілер мен бағыныштылардың (феодалдар мен шаруалардың)
өзара қатынасын реттілігімен көрсетеді
*Феодализм ұғымын түсіну үшін бір қатар саяси, әлеуметтік кілтік сөздерді және
олардың анықтамаларын біледі
Жаңа сабақ
феодализм, феодалдық құрылыс/ экономика / қоғам / иерархия
еңбек, билік, жер/ жеке меншік / жер иелігі, феод, әлеуметтік рөлдер, өзара қатынастар
Терминдермен жұмыс
қожайындар, рыцарьлар, басыбайлы шаруалар, шаруалар, теңсіздік, міндет/ баж
салығы, міндеткерліктер, барщина, иелену, тұрмыс.
Барлық адамзат атаулыға бірдей көзқарас, адамзат баласын құрметтеу
География-математика , құқық
Ғаламтор ақпараттарымен кешенді жұмыс
Феодалдық қоғамның негізгі белгілерімен ерекшеліктері

Сабақ барысы
Сабақтың
жоспарланған
кезеңдері

Сабақтың басы
10 минут

Сабақтың ортасы
5 минут

Сабақтағы жоспарланған іс-әрекет
Сабақ бастамасында ынтымақтастық атмосферасын жақсарту мақсатында «Сықырлы
қолшатыр» ойыны. Мұнда оқушылар шеңбер болып тұрады және қолшатыр әніне
қимыл –қозғалыста болады.Ән біткеннен кейін мұғалім қолшатырды ашады және
жылы лебізін білдіріп топтарға бөлінуды ұсынады .
Оқушылар түсті қалпақшалармен топтарға бөлінеді.Қалпақшалардың ішіне стикерге
жазып жапыстырылған терминдер мен танысады. Стикерде феод, феодал, поместье,
айырбастау,натуралды шаруашылық,замоктар,дворян, феодолизм, т.с.с сөздер
жабыстырылған оқушылар сол сөздердің анықтамаларын айтады. Бұл ойын негізінде
өткен тақырыпқа шолу жасалады.
Жаңа тақырыпты ашу үшін суреттер ұсынылады:
Оқушылар феодалдық қоғам туралы пікірлерін айтады.
Жаңа тақырып: Феодалдық қоғам қалай ұйымдасқан (әлеуметтік құрылымы)
Топтық жұмыс : Мәтін таратылады.
Кароль
Рицарьлар
Герцогтер мен Графтар
Барондар мен виконттар
Шаруалар
Теңсіздік
Иелену
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5 минут

10 минут

5 мин

Барщина оброк
Міндеткерлік
Оқушылар деректермен танысып түсінген , меңгерген мәліметтерін айтады.
Олардың түсініктерін нақтылау мақсатында бейнеролик ұсынамын
Рөлдік ойын: Бір оқушыға үлкен «жер» атауы бар парақша беремін. Оған екі вассалды
сыныптан таңдауға мүмкіндік беріп, парақшаны екіге бөліп, біреуін өзіне қалдыруды,
екіншісін вассалдарына бөліп беруді сұраймын. Ал вассалдар өздеріне берілген
«жерлерін» дәл солай қарамағындағыларына бөліп береді. Бұл жұмыс феод, сеньор,
вассал деген ұғымдарды қалыптастырады. Ары қарай феодалдық қоғам не екенін
түсіндіру үшін , рөлдік ойын ұйымдастырып , оларға король, граф, барон, рыцарь, ұста,
диірменші, басыбайлы шаруа т.б. деген рөлдерді бөлемін және топтарға анықтама
қағаздарды тастаймын.
Оқушылар өздеріне ұсынылған кеспе қағаздар арасынан ролдерінің анықтамасын
табады және айтады.
1.Король Менің үстімде тек қана құдай. Мен тек құдайға бағынам. Бүкіл жер маған
тиесілі, мен бұл жерді тек маған бағынышты, шексіз берілген адамдарға беремін.
2. Барон «Мен бүгінгі күннен бастап сіздің құлыңыз боламын. Мен сізге жер
бергеніңіз үшін сенімдімін». Мен үлкен жер көлемін ұстап тұрмын, король үшін және
ол жерде билік жүргіземін.
3. Лорд «Бүгінгі күннен бастап мен сіздің құлыңыз боламын. Мен сізге жер бергеніңіз
үшін адал қызмет атқарамын». Мен баронның жерін ұстап отырмын және ол үшін
қызмет жасаймын. Менің қолымда да билік бар.
4. Рыцарь «Мен бүгінгі күннен бастап сіздің құлыңыз боламын. Мен сізге жер
бергеніңіз үшін адал қызмет атқарамын». Мен баронның жерін ұстап отырмын және ол
үшін қызмет жасаймын. Мен ол үшін шайқасамын.
5. Сот приставы Мен лордтың бұйрығының орындауылына жауап беремін. Мен
оның поместьесінде тұрамын және оның бұйрықтарын қадағалаушыға жеткіземін
6. Қадағалаушы. Мен сот приставының бұйрығын ауылға жеткіземін және оған
бағынбағандарды, жәй жұмыс жасайтындарды жазалаймын.
7. Басыбайлы шаруа. Ауыл Лорды өз жерінің бір бөлігін маған береді, оған
бағыныштылығым үшін, және сол жерде егін егу үшін.
8. Диірменші. Мен бидайды диірменде тартамын. Ауыл тұрғындарына ұн жасап
беремін, одан олар нан пісіреді. Мен ешкімге бағынышты емеспін.
9. Ұста. Мен темірден әр түрлі бұйымдар жасаймын. Егіншілікке қажетті еңбек
құралдармен қатар құлып пен есік тұтқаларын жасаймын. Мен бостандықтағы
адаммын және өнер шеберімін.
10. Дінбасы. Мен Құдайға және шіркеуге қызмет жасаймын. Мен ауыл адамдарына
көмек көрсетемін, олардың мәселелерін шешемін, мен аздап дәрігерлікті де білемін.
Мен епископпен попқа бағынамын.
11. Басыбайлы шаруа Б.
Мен лордтың жерінде жұмыс жасаймын, сол үшін ол мені қорғайды. Менің үйлену
немесе ауылдан кету үшін оның рұқсаты керек.
12. Батырақ (кедейлер)
Кішкене бақтан басқа менде жер жоқ егін егу үшін. Мен елдегі ең кедей адаммын
сондықтан менің тағдырым көмек бергендердің қолында.
Кейіннен феолдалды сатыны айқындау мақсатында ролдік ойын
Король
Дворянин А жерлері көп.
Дворянин В
Вассал 1
Вассал 2
Шаруалар
Шаруаларды бөлу Вассал1- 1/3, Вассал 2- 2/3
Әрбір шаруаға 10 конфеттен бөліп беру,
Вассал 1 конфетін өзіне қалдырады, 4- уіндворянинға, дворянин 2 – уін өзіне
қалдырады, 3 - уінкорольге береді. Әрбіреуінде қанша конфет қалғанын санайды
Сұрақ
1. Қалай ойлайсыздар, бұл әділетті ме?
2. Бұл жүйе неге алып келеді?
Түсінік:
Мүліктік теңсіздік
Әлеуметтік теңсіздік
Жаңа тақырыпты бекіту үшін қоғамдағы феодалдық қарым қатынастарды бейнелейтін
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Дескриптор-лар

Сабақтың
соңы
5 минут

бірнеше дерек құжаттарды ұсынамын.
Ж/Т Феодал қоғамының анықтамаларын суретпен сәйкестендіру.
Жеке тапсырма: Иә-жоқ кестесі
Б/т Оқушылар Еуропадағы феодалдық кілтті компоненттерді жақсы түсінген жағдайда
Үндістандағы касталық құрылысты, Жапониядағы самурайларды, яғни басқа
мемлекеттердің жүйелерін салыстырады;.
-феодалдық қоғамның әлеуметтік құрылымын сипаттап айтады және мәтіннің
көмегімен терминдердің анықтамасын жаза алады
-үстемдік етушілер мен бағыныштылардың (феодалдар мен шаруалардың) өзара
қатынасын ролдік ойында көрсетеді
- тарихи оқиғаларға қарапайым қорытынды жасайды
Оқушылардан Үш Қ кестесі арқылы рефлексия жүргізіледі
Қиын
Қызық
Құнды
Бағалау: бағалау парақшасы және топтық бағалау
**********
АБАЙ –ДАРА ТҰЛҒА
(факультатив сабақ жоспары)
Түркістан облысы, Қазығұрт ауданы Ш.Қалдаяқов мектебі өзбек тілі
және әдебиеті пәні мұғалімі Адхамова Мохидил Рахматуллаевна

Сабақтың мақсаты:- А.Құнанбаевтың өлең, поэмаларымен тереңірек танысу, поэзияның табиғатын, өлеңнің
құдіретін ұғыну.
- Абай өлеңдерін оқыту арқылы оқушы бойына адамгершілік, эстетикалық, азаматтық, ізгілік қасиеттерді
қалыптастыру, жалғандық пен шындықты айыра білуге тәрбиелеу.
Сабақтың түрі: аралас сабақ.
Сабақтың әдісі: әңгімелеу, сұрақ–жауап, пікір алысу, сайыс, миға шабуыл.
Пәнаралық байланыс: тарих, музыка, әдебиет теориясы.
Сабақтың көрнекілігі: Абай портреті,кітаптар, шығармалары, тірек сызбалар, қанатты сөздер, фотослайдтар,
презентация, суреттер, бейнежазба, аудиожазба
2. Кіріспе сөз: Абай ата-қазағымның тірегі,
Халқымыздың соғып тұрған жүрегі.
Төгетұғын сәулесі мен шуағын,
Маңдайдағы жарқыраған күн еді.
Өтіп кеттің өмірден,қалды үнің,
Сен өлгенмен, мәңгі өлмес бар өлеңің,
Ұғындырған осынау жас қадірін,
Ұрпағыңа қалдырған өсиетің,
Танытқандай қазақтың қасиетін.
«Поэзия мен өнердің патшасы» деп
Ұрпағың тұр алдында бас иетін. –
демекші қазақтың бас ақыны, асқан поэтикалық қуаттың иесі, халықтың мақтанышы Абай Құнанбайұлы туралы
әңгіме болмақ. Абай – туған елін, жерін, тілін, дінін жанындай жақсы көрген нағыз ұлтжанды дана ақын. Абай
қолына қалам алып, ғылым мен білімнің ауыр азабын арқалап, өз халқын өркениетті елдердің қатарына қосуға
тырысқан, қазақтың рухын жоғары көтерген дана қолбасшымыз болғандығы баршамызға мәлім. Сондықтан,
Абайды ұлттық жазба әдебиетіміздің атасы деп танып білуіміз керек.
3. Оқушылардың Абай туралы танымдарын тексеру үшін
Презентация бойынша Абайдың өмірбаянын, шығармашылығын сұраймын.
4. «Білім керуені»
Сұрақтар Абай шығармашылығына байланысты:
1.Абай қай жылы, қашан, қай жерде туды?Ескіше туған жылы қалай аталады?
/Қазақтың ұлы ақыны Абай Құнанбаев 1845 жылы Семей облысы, қазіргі Абай ауданы, Шыңғыс тауында
дүниеге келген. Туған жылы – жылан/
2. Абайдың шын аты кім?
/Абайдың шын аты – Ибрагим. Шешесі Ұлжан–Ибрагим деген атты бұзып Абай деп қойған./
3. Абайдың әкесінің, шешесінің, әжесінің аттарын атап беріңіз.
/Әкесі Құнанбай, шешесі Ұлжан, әжесі Зере. Руы тобықты./
4. Абай қайда оқып, білім алды?
/Абай он жасынан қырда мұсылманша оқыған, он үш жасында Семей қаласыдағы мұсылман медресесінде
оқыған. Медреседе жүргізілетін дін сабағын оңай меңгеріп, көп кітап оқып, өз бетінше ізденген. Орыс тілін
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жақсы меңгерген. Жастайынан ел бастауға араласқан Абай қазақтың білгілері, шешендері, ақындары,
жыршылармен жиі кездесіп, өз халқының рухани мәдениетінен ерте сусындайды. Өзі де билер секілді шешен
сөйлеуге үйренді./
5. Абайдың қанша қара сөздері бар? /Абайдың 45 қара сөзі бар./
6.Абай алғашқы өлеңдерін қай ақынның атынан жарияланып отырды? ( Көкбай ).
7. Абай туралы ең алғаш мақала жазған кім?( Әлихан Бөкейханов, 1903жылы Петербургта жазған).
8. Абайдың шын аты кім?(Ибраһим).
9.Абайдың қанша күйі бар? Аттарын ата.( Үшкүйі бар: «Тоқжанға», «Май түні», Абайдың желдірмесі»).
10.Абайдың аяқталмаған поэмасы.(«Әзім әңгімесі».)
11.Абай Леермонтовтан қанша шығарма аударған?(Жиырма жеті шығарма аударған).
12.Абайдың әжесінің және шешесінің аттарын ата.( Зере, Ұлжан.)
13. Ділдәдән туған балалары.(Ақылбай, Әбдірахман, Мағауия).
14. «Қазақтың бас ақыны -Абай Құнанбаев» деп атаған кім?( Ахмет Байтұрсынов).
15.Әйгерім кім? Әйгерімнің шын атын ата.(Абайдың екінші әйелі, шын аты Шүкман.)
16.Абай өлеңдер жинағы қайжылы басылып шықты және қай қалада?( 1909 жылы Петербургта).
17. « Абай жолы» романын кім жазды?( Мұхтар Әуезов).
18. Абай ескерткіші алғаш қай қалада қоыйлды?(Алматы қаласында мүсінші-Х. Наурызбай.)
19.Абай кімге ғашық болды? (Тоқжанға)
20. Шәкәрімнің Абайға қандай туыстық жақындындығы болды?(Абайдың ағасының баласы.)
5. Сандар сөйлейді:
1845
4
45
10
13
3
1904
1845- Абай Құнанбаев Семей облысы, қазіргі Абай ауданы, Шыңғыс тауында дүниеге келген.
4- Абайдың жылдың төрт мезгіліне жазылған өлеңдері бар.
45- Абайдың 45 қара сөзі бар. Ол сөздері философиялық ой мен терең тәлім-тәрбиеге толы.
10-Әкесі Абайды Семей Ахмет Риза медресесіне береді.
13- 0н үш жасында еліне оралады. Ел ішідегі әкімшілік-билік жұмыстарына араласады.
3- Абайдың 3 поэмасы бар. / «Ескендір», «Масғұт», «Әзім»/.
1904 – Абай дүниеден өткен.
6.Жаңа сабақ:
Абайдың ақындық жолға бет бұрғандығы алғашқы сөзі мәдениет пен білімнің маңызын насихаттауға арналады.
Оның 1885 жылы жазған «Жасымда ғылым бар деп ескермедім» өлеңі бұл тақырыптағы тұңғыш шығармасы
болумен қатар,ақынның сөз өнері жолындағы жаңа ізденісін де танытады.Абай мұнда,ең алдымен,жаңа үлгідегі
ақынға керек ғылым жайын сөз етеді. Ғылым-білімді кезінде зерттей алмағанына өкініш білдіреді.Өз қателігін
балаларын оқытумен түзеуге бет алғанын айтады.
Сонымен қатар ол «Қызмет қылсын,шен алсын» деген халық мүддесіне жат тәрбие жайын мінеп,сынайды.
Жасымда ғылым бар деп ескермедім,
Пайдасын көре тұра тексермедім.
Ер жеткен соң түспеді уысыма,
Қолымды мезгілінен кеш сермедім.
Баламды медресеге біл деп бердім,
Қызмет қылсын, шен алсын деп бермедім.
Бұл-өткенге құр өкіну емес, келешекте жастардың өзі тәрізді опық жеп қалмай,білім мен өнер қуатын шағын
бос өткізбей еңбектенуіне жөн сілтеу. Шығарма Абай ақындығының халықтық,ағартушылық мақсатқа қарай бет
алғандығының белгісі тәрізді.Кейінгі туындыларында ақын бұл идеяны тереңдете түседі.
1886 жылы Абай «Ғылым таппай мақтанба», «Интернатта оқып жүр» деген өлеңдер жазды.Мұның алғашқысы
ұстаз ақынның кейінгі ұрпаққа айтар өсиеті түрінде жазылған.Бүкіл өлең бойына Абай «ғылым» деген сөзді
қайталап айта отырып,адам бойындағы қазынаның үлкені және әрбір жігерлі жастың талпынатын арманы-ға лым болуы керектігін түсіндіреді.
Ғылым таппай мақтанба!
Орын таппай баптанба!
Құмарланып шаттанба!
Ойнап босқа күлуге,дейді ол. Сөйтіп,ғылымға берілудің,ғалым болудың жолдарын әңгімелейді.
Ғылым жолы-әділдік жолы. Оны ұстаған адам ескі жолмен жүре алмайды.
Надандарға бой берме,
Шын сөзбенен өлсеңіз,дегенде, ол ғылым үйренетін жастың қараңғы,надан қауымнан өзгеше болуын қалайды.
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7.Екі топ арасындағы сайыс:
1.Абай өлеңдерін оқу
2.Қара сөз бен Абай өлеңінің үндестігі
3.Ситуациялық сұрақ
4.Абай әндері
Қорытынды сөз:
Қазақ халқының мақтанышы Абай Құнанбаевтың ақындығы түпсіз терең мұхитпен тең десек,қателеспеген
болар едік.Ғажайып суреткер,нәзік лирик,көркемсөз шебері,ең алдымен-ойшыл ақын.Бұл пікір ақынның өмір
құбылыстарын терең толғап айту жағы басым келетін өлеңдеріне, философиялық дүниетанымына және оның
қара сөдеріне,әсіресе дінге, Алланың болмысы,имандылық туралы толғаныстарына қатысты...
Оқушы білімін бағалау: ізденістері мен сөз саптауларына, ой ұшқырларына қарай бағалау.
Үйге тапсырма беру: «Абай дара-Абай дана қазақта» тақырыбында өз ой-пікірі бойынша баяндама жазу.
**********
Қызылорда облысы, Арал қаласы № 220 орта мектебінің
қазақ тілі мен әдебиеті пәні мұғалімі Енсепова Тазабике Жанкушиковна
Күні: 18.01.2020 ж
Жиналыстың
тақырыбы:
Мақсаты:
Күтілетін нәтиже:
Формасы:
Дереккөздер:

Енсепова Тазабике Жанкушиковна
Оқу-тәрбие процесіндегі ата-ананың жауапкершілігі
Ата – аналарды балалар тәрбиесіне жауапкершілікпен, ұқыпты қарауға шақыру, атаана және ұстаз,бала арасындағы байланысты нығайту
Ата-ана мен бала арасындағы сенімді сыйластығын арттыра отырып,
ортақ тіл табысып,бір-біріне сезімдері нығаяды.
Тренинг
Интербелсенді тақта,видеоролик, ақ парақтар,маркер,стикер,нақыл сөздер жазылған
плакаттар,әр түрлі шарлар
Тренингтің өту барысы:

Жұмыс
барысы:
Ұйымдастыру
кезеңі
5 минут

Ой қозғау
Тапсырма
лары
28 минут

Мұғалімнің

іс-әрекеті

Сәлеметсіздер ме, құрметті ата – аналар мен әріптестер!
1. Бүгін сіздермен пікірлесіп, ой бөлісу барысында бала
тәрбиесіндегі ата – ананың жауапкершілігіне байланысты
түрлі құнды пікірлер мен өзекті ойлар айтылып, түрлі
кеңестер беріледі.Сондықтан сіздердің тараптарыңыздан
белсенділік, ойларыңызды ортаға салуда еркінділік
сұралады.Ендеше ,«Оқу –тәрбие процесіндегі ата –
ананың жауапкершілігі » атты тренингке қош
келдіңіздер!
2.“Киіз үй” тренингі (шаңырақты бейнелеу) Сіздерді
ортаға шаттық шеңберіне шақырамын.
Дөңгеленіп тұрайық
Керегені құрайық.
Уықтар боп иіліп,
Шаңыраққа киіліп
Киіз үйді құрайық.
Міне,сіздермен біз үлкен киіз үйді құрдық. Осы киіз үй
сияқты әр үйдің қабырғалары мықты болып, шаңырағы биік
болсын дегім келеді.
3.Топқа бірігу. (кереге, уық,шаңырақ суреттерін таңдау)
Топтық жұмыс. «Топтас,ойлан,бөліс» әдісі
1-тапсырма
Ата - аналарға бала тәрбиесі жөнінде тапсырмалар
беріледі.
1 – топ Бала жақсы білімді болу үшін ата - аналардың
міндеті қандай болу керек? Баланың оқу үлгеріміне
отбасының қарым — қатынасы әсерін тигізе ме?
2 – топ Сіз жұмыстан ашулы келдіңіз, балаңыз компьютер
алдында отыр, үйдің іші жиналмаған, тамақ істелмеген,
сіздің айтып кеткен тапсырмаңыз орындалмаған сіздің
әрекетіңіз?
3 – топ Тоқсандық қорытынды бойынша сіздің балаңыз бір
сабақтан төртке кетті делік. Сіздің іс - әрекетіңіз?
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Қатысушылардың ісәрекеті
Қатысушылармен
сәлемдесу.

Қатысушыларды ортаға
шақырып, жағымды ахуал
туғызу.

Ата-аналарды тірек сөздер
арқылы топқа біріктіру.

Қатысушылар жағдаяттан
шығу жолдарын постер
арқылы қорғап шығады.
Маркер, стикер, ақ парақтар
және қосымша деректер,
мазмұнды суреттер және
т/б

Мұғалім әр жұмыстан кейін кері байланыс береді.
Топтық жұмыс. Педагогикалық ойын.
2- тапсырма
1 – топ. Мақтау Ұрсу
(2 минут уақытта кестені толтырып, іштей шешімге келу.
Кестенің қай жағындағы сөздер көп? Ойлану,неге?).
2 – топ. Педагогикалық ойын.
Сіздің балаңыз сізді қатты қуантты (бір ісімен) сіз не
айтасыз? Қалай қолдайсыз?
(Балаға мадақтау сөздерін айтып, мәреге бірінші жету).
(Тамаша! Тіпті ертегідей ғой! Сенсіз мен не істер едім? Өте
жақсы! Мақтанышым менің! Мен де осындай нәтиже күтіп
едім! Қандай қуанышты!)
3 – топ. Педагогикалық ситуациялардан шығу.
Мектеп сөзінің әрбір әрпінен балаңыздың мінезін
сипаттаңыз. (әр топ мүшелері өз шешімін қорғайды.
Қатысушыларға кері байланыс беріледі.

Кері
байланыс
2 минут
Рефлексия
3 минут
Қорытынды
2 минут

4.Бейнежазба «Тәрбиенің ең тамаша мектебі-отбасы»
көру.
Сұрақтар: 1.Бейнежазбадан қандай ой түйдіңіздер?
2.Кішкене болса да,бала тәрбиесінде кетіп жатқан
қателіктерді түзетуге түрткі болды ма,қалай ойлайсыздар?
Кері байланыс беріледі.
5.«Бүгінігі қонағымыз әрі бақылаушылардың кеңесіне
құлақ түрсек...» сәті
А)Білікті маман дәрігер
Ә) Білікті маман,мектеп психологы
Б) Ұзақ жылдар мектеп қабырғасында жас ұрпақты білім
нәрімен сусындатқан ардагер ұстаз
Қатысушыларға кері байланыс бкріледі.
« Жылы лебіз» тілек
Қатысушылар балаларға ыстық жүректен шыққан ақ
тілектерін жазып, « Тілек ағашына » жабыстырады.
Ашық микрофон:
- Бүгінгі жұмыстан не ой түйдіңіз?
-Жиналыста айтылған мәселелердің сізге пайдасы бар ма?
Құрметті ата-аналар! Біз сіздермен отбасындағы ата-ана
мен оқушы арасындағы қарым-қатынастың түрлі жақтарын
тануға, жан-жақты талқылауға тырыстық. Сондықтан атааналар тарапынан «Тәрбиелеудің алтын заңының» ережелері
орындалып жатса, Сіздердің балаларыңыз, сіздерге тек
қуаныш әкеліп, жақсылыққа қарай ұмтылады. Ұлы Абай: «
Адамныңадамшылығы -ақыл,ғылым,жақсы ата, жақсы ана,
жақсы құрбы, жақсы ұстаздан болады » деп айтқан құнды
ойын бала тәрбиелеп отырған әр адамның ойынан
шығармауы керек.
Сіздің өсірген балаларыңыз сіздерді ылғида қуантып,
қуанышқа бөлей берсін !
**********
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Қатысушылар іс-әрекетпен
немесе постер арқылы
қорғайды.
Маркер, стикер, ақ парақтар

Қатысушылардың ойпікірлері тыңдалады.

Білікті мамандар
қатысушылардың
сұрақтарына маман ретінде
ақыл-кеңес беріп,ұсыныс
айтады.
Ата –аналар балаларына өз
пікірлерін жазады.
Қатысушылар ойларын
еркін,
ашық айтады.
Қатысушылар алғыс –
тілектерін айтты.

Ақтау қаласы, Саламат Мұқашев атындағы № 16 жалпы білім беру орта мектебі
Алмуханова Қарлығаш Турегалиевна
25.11.2019
Тәрбие сағатының
тақырыбы:
Тәрбие сағатының
мақсаты
Күтілетін нәтиже
Құндылықтарды
дарыту
Жоспарланған
кезеңдері
Сабақтың басы
5 мин

Сабақтың ортасы
10 мин

Сабақтың соңы
5 мин

Мұғалімнін аты жөні Алмуханова Қарлығаш Турегалиевна
«Мен және мені қоршаған орта».
Балалар флора және фауна туралы мәлімет алады. Өсімдік пен жануарлар дүниесіне
деген жауапкершілік және қорғау қарым қатынасын қалыптастырады.Күн және ауа
тіршілік иелерінің өмір нәрі екені жөнінде мәлімет алады.
Оқушылар өз денсаулығын сақтау үшін, жануарлар мен өсімдіктерді ,яғни қоршаған
ортаны қорғауға міндетті екенін түсінеді.
Балаларға қоршаған ортаға байланысты үлкен жауапкершілік жүктеледі.
Сабақ барысы:
Жоспарланған іс-әрекет
Тәрбие сағатының барысы:
Оқушыларды топқа бөлу.
І топ -Жер ІІ топ- Су
ІІІ топ –Ауа
Қоршаған орта туралы түсінік беру;
Қоршаған ортаның адам денсаулығына тигізетін әсері;
Табиғат сыйы;
ҚОРШАҒАН ОРТА – табиғи обьектілердің , оның ішінде өзара қарым –
қатынастағы атмосфералық ауаны , суды , топырақты , жер қойнауын , табиғи
ресурстардың жиынтығын айтамыз.
ҚОРШАҒАН ОРТАНЫ ҚОРҒАУ – табиғат пен адамның өзара үйлесімді іс –
қимылына қоршаған ортаның сапасын жақсарту , табиғи ресурстарды тиімді
пайдалану мен толықтыруға бағытталған мемлекеттік және қоғамдық шаралар
жүйесі
Табиғат қорғау туралы видеоролик
Флора және фауна дегеніміз не?
Флора- өсімдік әлемі (ағаштар, гүлдер,бұталар, шөптер, т.б.)
Фауна- жануарлар әлемі (үй жануарлары және жабайы жануарлар, құстар, балықтар,
жәндіктер).
І-кезең сұрақ-жауап
1.Табиғат дегеніміз не ?
2.Тірі табиғат дегеніміз не?
3.Өлі табиғатқа нелер жатады?
4.Табиғаттың сыйы дегеніміз не ?
5.Табиғатқа біздің сыйымыз қандай?
ІІ. Кезең .Топтық жұмыс
Жер тобына:Сөзжұмбақ дайындау
Су тобына:Табиғатта кездесетін су қоймалары туралы сұрақтар дайындау
Ауа тобына:Ауаны қалай ластаймыз,қалай тазалаймыз(пікірталас)
ІІІ. Кезең Ойын «Жер,су,ауа».
Дәрігердің кеңестері:
Өсімдіктер мен гүлдерді жұлма! Сүйсініп қара, басқа адамдардың да сүйсініп
қарауына мүмкіндік бер. Бөтен итті сипама, жақындама. Абай бол, ол оны өзіне
төнген қауіп санап,қауып алмауы мүмкін.
Егер жұмыртқасы немесе балапаны бар ұяны көрсең,тиіспе. Құстар өз балапандарын
қорғаймын деп, шоқып тастауы мүмкін.
Жануарларды таяқпен соғып, аяқпен теуіп, құйрығынан
тартып жәбірлеуге болмайды. Олар өзін қорғау үшін, сенің өміріңе қауіп төндіру
мүмкін.
Тәрбие сағаты бойынша рефлексия:
Адам табиғаттан бөлек өмір сүре алмайды, өйткені ол табиғаттың бір бөлігі.Табиғат
тіршілік нәрі.
Адам флора мен фаунаны қорғап, күтеді, ал олар адамға өмір сүруге пайдасын
тигізеді.
Адам табиғаттың бір бөлігі. Жер бетіне ауа, су, күн болмаса, тіршілік атауы болмас
еді.
**********
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ТІЛ САБАҚТАРЫНДА БАСТАУЫШ СЫНЫП ОҚУШЫЛАРЫНЫҢ
КОММУНИКАТИВТІ ДАҒДЫЛАРЫН ҚАЛЫПТАСТЫРУ
Нұр-Сұлтан қаласы «NURORDA» мектеп-лицейінің
бастауыш сынып мұғалімі Асанова Жанат Нуртаевна
Мақсаты: Коммуникативті дағдыларды қалыптастырудағы бастауыш сынып мұғалімдерімен тәжірибе бөлісу.
Міндеттері: Бастауыш сынып оқушыларының коммуникативті дағдыларын қалыптастырудың теориялық
негіздеріне сүйене отырып, коммуникативті дағдыларды қалыптастырудағы тиімді интербелсенді әдістермен
бөлісу, саралап оқыту технологиясының тілдік дағдыларды дамытудағы маңызын қарастыру;
Оқылым дағдысын қалыптастырудағы мәтінмен жұмыстың түрлері мен жолдарын қарастыру.
Кілттік ұғымдар:
коммуникативті (тілдік) дағдылар, коммуникация, сөйлеу әрекетінің түрлері,
тұжырымдамалық негіздер, технология, ширату жаттығулары.
Жаңартылған білім мазмұны аясында тіл сабақтарындағы басты мәселе - білім алушылардың тілдік дағдыларды
меңгермейінше басқа танымдылық білімі шектеулі болатындығы белгілі. Бастауыш сынып мұғалімдерінің «Тіл
және әдебиет» білім саласында пәндерді оқытудың тұжырымдамалық негіздерін тиісті деңгейде қабылдауына
және оқушылардың тілдік дағдыларды қалыптастырып, дамытуда тиімді стратегияларды пайдалануға
байланысты болатыны айдан анық.
Оқытудың белсенді әдістері – оқу материалын игеру үдерісінде оқушыларды белсенді ойлау және практикалық
әрекетке итермелейтін әдістер. Белсенді оқыту мұғалімнің дайын білімдерді баяндауына, оларды есте сақтауы
мен қайта жаңғыртуына емес, оқушылардың белсенді ойлау және практикалық әрекет үдерісінде өз бетінше
білімдер мен біліктерді меңгеруіне бағытталған әдістер жүйесін пайдалануды білдіреді. Белсенді оқыту
әдістерінің ерекшеліктері олардың негізінде практикалық және ойлау әрекетіне талпындыру жатыр. Онсыз
білімдерді игеруде алға жылжу болмайды. Оқытудың белсенді әдістерінің пайда болуы және дамуы оқытудың
алдына оқушыларға білім ғана беріп қоймай, танымдық қызығушылықтар мен қабілеттердің, шығармашылық
ойлаудың, өз бетінше ақыл-ой еңбегінің қалыптасуы мен дамуын қамтамасыз ету т.б. жаңа міндеттер
қойылуымен байланысты.
Назарларыңызға бірнеше жаттығулар мен әдістерді ұсынамын:
«Циклоп» тренингі. Мақсаты: ынтымақтастық атмосфера орнату, «Тілдесу не үшін қажет?», «Тілдік
дағдыларды қалыптастырудың маңызы қандай?» сұрақтар аясында ой қозғау (қатысушылар шеңбер құрып
тұрады), әр қатысушының міндеті:қарсы тұрған қатысушымен бірде бір сөз айтпай көзінің көмегімен т.б.
байланыс орнату, орындарын ауыстыру. Жүргізуші сыртқы, ішкі шеңберге бөліп, қатысушыларға бейвербальды
(ым-ишара, дене мүшелерінің көмегімен, т.б.) тапсырмалар беріп, ынтымақтастық атмосфера орнатады, сабақ
тақырыбына қатысты сұрақтар қояды.
«Айналмалы бекеттер» әдісі арқылы алдыңғы білімге сүйеніп, үй тапсырмасын не бекіту кезеңінде жаңа
тақырыпты талдауға болады.
Метафориялық карталар (Тыңдалым-айтылым дағдыларын қалыптастыру мақсатында)
Жұппен жұмыс. «Дауысты-дауыссыздар» болып екіге бөлінеді, бір-біріне қарама-қарсы арқа тірестіріп отырып,
дауыстылар карточкаларда не бейнеленгенін айтады, дауыссыздар қағаз бетіне түсіреді.
«Дауыстап оқу» диктанты немесе ширату жаттығу «Тізбектелген ойлармен жазылған хат» (жазылым
дағдысын қалыптастыру мақсатында).
«Әткеншек» әдісі арқылы мәтін бойынша проблемалық сұрақтарға жауап береді (оқылым дағдысын
қалыптастыру мақсатында).
Тілдік құзіреттілікті қалыптастырудағы интербелсенді әдістердің тиімділігі.
Сын тұрғысынан ойлау – оқу мен жазуды дамыту бағдарламасы. Оқушыны мұғаліммен, сыныптастарымен
еркін сөйлесуге, пікір таластыруға, бір-бірінің ойын тыңдауға, құрметтеуге, өзекті мәселені шешу жолдарын
іздей отырып, қиындықты жеңуге баулитын бағдарлама. Мақсаты барлық жастағы оқушыларға кез-келген
мазмұнға сыни тұрғыдан қарап, екі ұйғарым бір пікірдің біреуін таңдауға саналы шешім қабылдауға сабақтарда
үйрету. Тыңдалым, айтылым, оқылым дағдыларын дамытуға қатысты тапсырмалар (Топпен жұмыс):
№1 «Тыңдап отырған үштік» әдісін қолдану (кез-келген мәтінді алуға болады)
№2 «Оқиға картасы» әдісін қолдану. (кез-келген ертегіге құрастыру)
Тақырыбы, авторы
Кейіпкерлері
Оқиға болған орын
«Жеті лақ»
Ешкі, лақтар, қасқар, Орман
аңшы
Оқиғадағы проблема
Мен не үйрендім?
Маған не ұнады? (Сурет салу немесе 2-3
сөйлем жазу)
Қасқырға сеніп лақтардың есікті Бөтен адамдарға есік
ашуы
ашпау
№3«Менталды карта» (коммуникативтік құзіреттілік мәселесіне қатысты)
№4«Алмаздың тоғыз қыры» әдісі арқылы сабаққа қатысты түйін сөздерді маңыздылығына байланысты
орналастыру.
Оқылым дағдысын қалыптастыру (мәтінмен жұмыстың тиімді стратегиялары)
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Саралап оқыту әдісі.
Саралап оқытуды жүзеге асыру мақсатында кіріктірілген қазақ тілі мен әдебиеті пәні сабақтарында деңгейлік
тапсырмалар жүйесін қолдануға болады. Өзге тілдегі мектеп оқушыларын қазақ тілінде сөйлету немесе
үйретуде саралап оқытуды қолданудың екі бағытын атап көрсетуге болады. Біріншіден, оқушылардың қазақ тілі
мен әдебиетін білу деңгейлерінің түрлі болып келуін ескеру. Екіншіден, тіл мен әдебиеттен берілетін
тапсырмалар жүйесіне саралау тұрғысынан қарауды білдіреді.
№5 “Топтық тергеу ” әдісі (саралап оқыту технологиясы (оқушыларды қабілеті, мүмкіндігі, ерекшелігіне
қарай оқыту)
Мәтінді өз беттерімен оқытуға арналған «Топтық тергеу» әдісі
1- топ. Баяндап берушілер. Олардың тапсырмасы: әңгімені оқып, мазмұнын өз көзқарастарын қосып баяндау
немесе сахналау.
2-топ. Зерттеушілер. Әңгіме кейіпкерлеріне мінездеме беру, мәтіннен антоним, синоним сөздерді табу немесе
кез-келген грамматикалық тапсырма.
3- топ. Сұрақ құрастырушылар. Әңгімені оқып, жоғары деңгейлі сұрақтар дайындайды («Блум түймедағы»
бойынша құрастыруға болады).
4- топ. Бейнелеуші- суретшілер. Әңгіме мазмұны бойынша сурет салады.
5- топ. Сілтеме табушылар. Әңгіме мазмұнына сәйке мақал- мәтелдер, афоризмдер, қанатты сөздер тауып
сәйкестігін дәлелдейді.
6- топ. Дәнекершілер. Әңгіме оқиғасын бүгінгі өмірмен байланыстырады.
Кері байланыс
«Өрмекші» әдісі немесе «551» әдісі (уақытты үнемдеу мақсатында 5 сөйлем, 5 кілт сөз, 1 қорытынды сөз)
№6 «Қара жәшік» ойыны
Жәшікке салынған затты біреуі сипаттайды, басқалары анықтайды.
№7 «Өзім туралы» Бұл ойында оқушы өзін бейтаныс ортада таныстыруы шарт, ол үшін 30 секунд немесе 1
минут аралығында тоқтамай өзі туралы мәліметтерді айтып шығуы тиіс.
№8 «Ой бұлты», «Жүрек бұлты», «Арман бұлты» жаттығуы арқылы оқушы өзі қалаған бұлтты таңдап алып,
кері байланыс жазады.
№9 «Стоп, кадр» ойыны
Бұл жерде мәтінді аудио жазбамен тыңдатып, бейнежазбамен тамашалатып немесе өздеріне оқытып, мұғалім
ишарасымен кез-келген жерінде тоқтатып, әр топ не жұп мәтіннің жалғасын болжауы тиіс.
№10 «Сұрақ пен жауап» немесе «Әріптестер» ойыны
1-қима қағазда сұрағы, 2-шісінде жауабы болады. Әр оқушы өз жұбын іздейді, дұрыстығын дәлелдейді.
№11. «3 сұрақ» Қайда? Қалай? Қашан? сұрақтарына мәтіннен жауап іздеу немесе сабаққа кері байланыс беру.
№12 «Мен ешқашан...» ойыны
Мен ешқашан... сөйлемін толықтыру. Ең қызық жауапты таңдау.
№13 «Фрирайтинг» әдісі
Болашаққа немесе өздері үлгі тұтатын адамға хат жазу(5-15 минут бойы жазу)
№15 «6 қырлы сиқырлы текше» ойыны.
Неліктен?
Ойлап тап
Бөліс
Атап бер
Түсіндір
Текшенің қай қыры түссе, сол нұсқаумен жауап береді.
Қорытынды: тілдік құзыреттіліктерін дамытуда жазбаша сауаттылығы және ауызша сөйлеу дағдыларын
сабақтастыра қалыптастыру жолдарын негіздеу. Тілдік дағдыларды қалыптастырып, дамытуда ұсынылған
интербелсенді әдістердің, саралап оқыту мен СТО стратегияларының, тиімділігіне, жекеше орындаған
жұмыстардың мейлінше төмендеу орындалған себептерін анықтап, қандай мәселелерді алдын-ала болжамдау
қажет екендігіне назар аудару.
Қазіргі таңда оқушының бойында функционалдық сауаттылықты дамыту басты мақсаттардың бірі, сол себепті
әр оқушының ерекше қабілеттерін айқындап, оны дамыту арқылы, өзін-өзі ұдайы жетілдіруге ұмтылатын, кезкелген мәселені оңтайлы шешетін, жаҺандық тұлғаны тәрбиелеуде коммуникативтік дағдылардың
маңыздылығына назар аудару – әр ұстаздың міндеті екенін ұмытпайық.
«Ақылдың көркі – тіл, тілдің көркі – сөз» деген Жүсіп Баласағұнның нақыл сөзі қазіргі уақытта да маңызды
екенін оқушыларға жеткізу үшін ісімізбен, сөзімізбен үлгі бола білейік.
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Павлодар облысы, Павлодар қаласы № 19 орта білім беру
мектебініңбастауыш сынып мұғалімі. Педагог-зерттеуші
Нуржакипова Орынгүл Муратбековна
Сынып: 1 «Б»

Пән: Сауат ашу

Сабақ тақырыбы

Табиғатқа саяхат. Ж дыбысы мен әрпі.

Осы сабақта қол
жеткізілетін оқу
мақсаттары (оқу
бағдарламасына сілтеме)

1.7 Тыңдалған материал бойынша өз пікірін айту
1.8 Берілген тақырыпқа әңгіме құрап айту
1.9 Сөздерді, дыбыстарды орфоэпиялық нормаларға сәйкес дұрыс айту

Сабақ мақсаттары

Пәнаралық байланыстар

Барлық оқушылар:
Сөйлеу барысында мәтін мазмұнына сай өз пікірлерін айта алады.
Көптеген оқушылар:
Сөйлеу барысында мәтіндегі негізгі ойды анықтайды.
Кейбір оқушылар:
Сөйлеу барысында көнекіліктер пайдалана отырып әңгіме құрайды.
- Айтылған сөздер мен сөйлемдердің көпшілігін дұрыс қайталай алады.
-Нақты сөйлеу арқылы, мәселені түсінгенін көрсете алады
Пәнге тән лексика мен терминология:
Жарыс, жайлау, жел, жорға
Диалог пен жазу үшін пайдалы сөздер мен тіркестер:
Талқылау: Кім жарыс мәресіне тез жетеді?
Ынтымақтастық. Топтық жұмыс барысында оқушылардың арасында
ынтымақтастық қарым-қатынас қалыптасады.
Еңбек пен шығармашылық. Жұпта жұмыс жасау барысында еңбек ету
және шығармашылық құндылықтары қалыптасады.
Оқушыларды бір-біріне деген құрмет көрсетуіне тәрбиелеу.
Бейнелеу өнері сабағы

АКТ қолдану дағдылары

Аудиожазба , таныстырылым.

Бағалау критерийлері
Ғылыми тіл

Құндылықтарды дарыту

Сабақ барысы
Сабақтың жоспарланған
кезеңдері
Ынтымақтастық
атмосфера қалыптастыру
Сабақтың басы

Сабақтың ортасы

Сабақтағы жоспарланған іс-әрекет
– Балалар, бір-біріміздің қолымыздан ұстап, алақан арқылы жүректің
жылуын сезініп үйренген қандай тамаша, қандай қуаныш!
Ширату жаттығуы: «Жартысын тап» ойыны. Сынып төрт топқа бөлінеді.
Әр топқа суреттердің бөліктері беріледі. Ретке келтіру кезеңі
Оқушылар барлық топтың ішінде жүріп, суретті құрастырады. Осы суреттер
бойынша топқа бөлінеді.
Мақсатын анықтау: Суреттерді қалай құрастырдыңдар? (Бөліктерін
жинастырдық) Қандай бөліктерін құрастырдыңдар.
Т. «INSERT» әдісі.
«Жарыс» мәтінін оқып, сұраққа жауап береді
Оқушылар мәтінді түсініп оқи отырып, мәтіннің мазмұнына сай сұраққа
жауап табады.Өз бетінше оқуға 4-5 минут уақыт аралығы беріледі.
Бағалау критерий
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Дискрептор

-Мәтінді түсініп оқиды;
-мазмұнына сай сұраққа
жауап табады.

-мәтінді оқыды;
-сұраққа жауап тапты.

ҚБ:«Бағдаршам».Оқушыларда қызыл, жасыл, сары түсті карточкаларды өз
парталарына қояды немесе жоғары көтере отырып (қызыл түсті-түсінбедім,
жасыл-түсіндім, сары түсті-толық түсінбедім) топ бірін-бірі бағалайды.
Негіздеме:Оқушылардан мәселені шешу үшін сұраққа жауап іздеп,
жағдайларды айқындайды.
Тапсырманы орындау қарқын тәсілі арқылы cараланады.Кейбір оқушыларға
қосымша уақыт беріледі
Тақырыпты болжау
Оқылым: Т. Кім жарыс мәресіне тез жетеді?
Осы сұраққа жауап іздей отырып оқы.
Ж. Оқулықта берілген мәліметтерді пайдаланып, мәтін туралы әңгімеле.
Берілген бұл сұраққа парталас досың қалай жауап берген? Көрнекілікке
қарап дәлелде.
Бағалау критерий
Дескрептор
- Мәтіндегі негізгі ойды Сөйлеу барысында берілген
анықтайды.
мәліметтерді пайдаланды, мәтін
туралы әңгімеледі.
парталас досың қалай жауап бергенін
іздеді.
Көрнекілікке қарап әңгімеледі.

Сергіту сәті
1 минут

Сабақтың соңы

Дифференциация –
оқушыларға көбірек қолдау
көрсетуді қалай
жоспарлайсыз? Қабілеті
жоғары оқушыларға қандай
тапсырмалар қоюды
жоспарлап отырсыз?
Қолдау көрсету.
Қабілеті жоғары оқушылар
айтылған сөздер мен
сөйлемдердің көпшілігін
дұрыс қайталай алады.

ҚБ: «Көңіл күй» әдісі. Топтар бір –бірін тыңдайды, стикерлерге смайликтер
суретін салып, оны бағаланған топ үстеліне жапсырады.
Негіздеме:Барлық оқушылар үшін сұрақ қою тәсілі сабақтың бағытын
жүзеге асырылуына әрекет ету, оқушыларға қозғау салып, ойлануына түрткі
болу.
Тапсырманы орындау барысында тапсырма тәсілі арқылы сараланады.
Кейбір оқушыларға жан-жақты әрі нақты көмек көрсетіледі.
Т. «Оқиғалар желісі» әдісі.
Жаңа білім мен тәжірибені қолдану.
Жаңбыр тамшыларынан қандай сөздер құрауға болады?
Қ.Б. «Жапондық от шашу» әдісі
Негіздеме:Сөз сұрауларына қарай айқын негіздеме ұсыну.
Барлық оқушыларға бағытталған нұсқау бере отырып, есте сақтағандарына
көз жеткізу.
Оңға түзу тұр, Солға түзу тұр.
Алға бір адым Артқа бір адым.
Оңға бұрылып, Солға үңіліп
Жоғары, төмен қарайық,
Орнымызды табайық.
Рефлексия. «Бес саусақ» әдісі
1.Бас бармақ-басты мәселе.Бүгінгі сабақта ең құнды мәселе қандай болды?
2.Балалы үйрек-бірлесу. Мен топта қалай жұмыс жасадым?Кімге
көмектестім?Кімге риза болдым?
3.Ортан терек-ойлау.Мен бүгін қандай білім мен тәжірибе алдым?
4.Шылдыр шүмек-шынайылық. Сабақ маған ұнады ма?Неліктен?
5.Кішкентай бөбек-көңіл күй ахуалы.Мен сабақта өзімді қалай сезіндім
Бағалау – оқушылардың материалды меңгеру деңгейін тексеру

Оқушылар өздері жасаған бет-бейнелеріне қарап бір-біріне көңіл- күйлерін
айтады. (қуанышты, көңілді, көңілсіз, ашулы)
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Қызылорда облысы, Арал ауданы «№220 орта мектебі» КММ
Ағылшын тілі пәні мұғалімі Оңалбекова Жадыра Оңалбекқызы
Lesson plan
Unit of a long term plan: School:
Fantasy world
Date:
Teacher name:
CLASS:
Lesson title

Number present:
World 2

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

5. L7 recognize the opinion of the speaker(s) in basic, supported talk on an increasing range
of general and curricular topics
5. W6 link, with some support, sentences into coherent paragraphs using basic connectors
on a limited range of familiar general topics.
5.S6 communicate meaning clearly at sentences level during pair, group and whole class
exchanges
5. UE7 use simple perfect forms of common verbs to express what has happened
[indefinite time] on a limited range of familiar general and curricular topics
Knowledge, Understanding, application

Level of thinking skills
Lesson objectives

Values links

All learners will be able to
-read the text, identify the meanings of the words and match them with their definitions
- underline the simple perfect form sentences from the given text
Most learners will be able to
- say their opinions on a short video on the theme "The World around us" and talk about it
- make up the sentence s in the simple perfect forms using information about environment
and recycling
- summarize their ideas/ opinion on the theme ''The World around us"
Some learners will be able to
6.Compose a short story about environment and talk about healthy and unhealthy lifestyle
Identify the speaker's point of view in a simple conversation
Connect sentences into paragraphs with some support
not to be a litterbug and be attentively to litters

Cross-curricular links

Geography

Previous learning

Environment problems and suggesting solutions

Assessment criteria

Plan
Planned timings

Start
5 - 7 min

Middle
5 min

Planned activities (replace the notes below with your planned activities)Planned
activities (replace the notes below with your planned activities)
What will the pupils learn? How will they learn it?
Suggested Teaching Activities
Active Learning activities
Greeting:Org moment
Teacher greets the learners. Learners greet the teacher and take their places.
Warm-up. "Video prompt"
Teacher shows learners the video about the world around them.
- What was the video about?
- What words have you heard?
- What do you think about this videos?
- What are these words related to?
Teacher divides the students into 2 groups using the method of puzzles. Students take a
piece of paper and should collect the words and create a picture. And compose a little story
according to the picture. (5- 6 sent)
I. Task 1 "Find the definition" Activity.
Match the words with the definitions, use your dictionaries if you need. Differentiation by
outcome: make up your own sentences with these words if you are able to.
1) Waste
a) birds, animals, plants that live in a natural environment
2) Pollution
b) connected with chemistry
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5 min

10 min

10 min

3) Wildlife
c) something that is not needed and is therefore thrown away
4) Chemical
d) action of making air, water, land
AFL: Laminated paper
I. Task 2. "Find the right" Activity.
Complete the sentences choosing the necessary word.
1) Atmosphere is polluted with (wildlife, toxins, waste)
2) It’s difficult to (live, breathe, work) in big cities.
3) (Pollution, chemistry, wildlife) is in danger.
4) Busses and cars pollute (water, air, land).
Differentiation for more able students : Here are the results of an Internet survey of
teenagers.Write a short story about global environment according to the survey.
Compared to 30 years ago, the global environment today is
Much worse
47%
Worse
27%
A bit better
11%
I really don't know! 5%
About the same 4%
Much better
3%
Descriptors: a learner
1.completes the sentences with necessary words
2.writes a short story
AFL: "True " or "False" - Whole class
I. Task 3
Listen to the song and complete the missing words. Differentiation by support. For
less able students.
(p_ _ _ e,
p_ _ _ _ t, a _ _ _ _ ls, p_ _ _ ts, p_ _ _e, w_ _ _ _ _ _ _ _e, w_ __d, p_ _ _ _t,
g_ _ _t p_ _ _ e)
Song: Mother Earth Environmental Song
Mother Earth, Mother Earth
It's a great ....... to be (place )
Mother Earth, Mother Earth
Home .......... for you and me, (planet )
Look after our earth with care
Cos it's a planet we all share
Humans, .............. , ......... and trees (animals , plants)
Let's live together in harmony
Mother Earth, Mother Earth
It's a great place to be
Mother Earth, Mother Earth
Home planet for you and me,
In ourselves we must take ...... (pride)
For our future we need to strive
Be kind it's .......... (worthwhile)
Light the ...........up with your smile (world)
Mother Earth, Mother Earth
It's a great place to be
Mother Earth, Mother Earth
Home .......... for you and me (planet)
It's a .......... to be (great place)
In peace and harmony
Answer the questions
1) What is the song about ?
2) What does the author of the song want to inform us?
3) What comes to your mind after listening to this song?
Descriptor: a learner
- listens to the song very carefully
- Fills in with appropriate words and writes them
- answers the questions
AFL: Peer assessment
G. Task 4"Think and share" activity
You can use words form the box and other words and make a poster with the title "The
Earth needs you" (air, rock and soil, climate, weather, plant, tree, water, river, sea).
Descriptor: a learner
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5 min

End
3 min

- gives main information
- use more new words
- makes good presentation.
Criterias for the poster:
1) Brief and improve information
2) Use images and pictures
3) Good presentation of the poster
AFL: Auction
I. Task 5
Listen to the text. How many words can you remember for things in the environment?
And make up sentences using the Present Perfect Tense.
AFL: Oral feedback.
Home task:
Learn the song. "Mother Earth".
All of you stand up!
You are free!
Good - bye!
So long!
Apple tree
Red apple - I totally understand
Yellow - I understand the lesson but I need some helps
Green apple - I don't understand

Additional information
Differentiation – how do
you plan to give more
support? How do you
plan to challenge the
more able learners?
1) Differentiation by
outcome: make up your
own sentences with these
words if you are able to.
2) Differentiation for
more able students :Here
are the results of an
Internet survey of
teenagers.Write a short
story about global
environment according to
the survey.

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

Laminated paper
"True" or "False"
Peer assessment
Auction
Oral feedback

Reflection
Were the lesson
Use the space below to reflect on your lesson.
objectives/learning
Answer the most relevant questions from
objectives realistic?
the box on the left about your lesson.
Did all the learners
achieve the lesson
objectives/ learning
objectives? If not, why?
Did my planned
differentiation work well?
Did I stick to timings?
What changes did I make
from my plan and why?
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?
**********
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САБАҚТЫ ЗЕРТТЕУ-МЕКТЕПІШІЛІК МҰҒАЛІМДЕРДІҢ
БІЛІКТІЛІГІН АРТТЫРУДЫҢ ТИІМДІ ЖОЛЫ
( Тараз қаласындағы «НЗМ» ДББҰ ПШО филиалымен бірге жүргізген жоба)
Жамбыл облысы, Тараз қаласы Т.Рысқұлов атындағы № 48 орта мектеп КММ
Бастауыш сынып мұғалімі, мектеп тренері, педагог-зерттеуші
Сапарбекова Гулжазира Бериковна
Өзгерістерге толы бүгінгі күні әр педагогтың негізгі мақсаты – өз кәсіби деңгейін үнемі дамытып отыру. Ал
бұл жұмыстың ең тиімді әрі қолжетімді екі түрі бар: 1) сабақтарды бірлесе жоспарлау және 2) өзара сабақтарға
қатысып, оларды жақсарту мақсатында талдау мен талқылау.Осы екі әрекетті де қамтитын бірден бір құрал Сабақты зерттеу әдісі( Lesson Study нұсқаулық Пит Дадлий). «Сабақты зерттеу –мектепішілік мұғалімдердің
біліктілігін арттырудың тиімді құралы» деген пікірге қосыламын. Себебі 2019-2020 оқу жылында мектебімізде
Тараз қаласындағы «НЗМ» ДББҰ ПШО филиалымен бірге жүргізген «Сабақты зерттеу –мектеп тәжірибесінде»
атты жоба қазіргі таңда өз нәтижесін беруде. Сабақты зерттеу үдерісін меңгерген ұстаздар мұның дәлелін өз
тәжірибесінде көруде. СЗ-ді мектебімізде жүйелі жүргізіп, нәтиже шығару мақсатында Тараз қаласындағы
«НЗМ» ДББҰ ПШО филиалына мектеп директоры атынан сұраныс хат әзірленіп, нұсқаушы тағайындау
сұралды.ПШО директорының арнайы бұйрығы негізінде тренер Тортаева Г.Б. мектебімізге нұсқаушы болып
тағайындалды. Сондай-ақ СЗ жүргізу бойынша мектепте бірнеше оқыту семинары мен коучингтер
өткізуді жоспарлап, өткізді. Тортаева Г.Б. алғашқы оқыту семинарын СЗ-дің мақсаты мен міндеттерін
ұстаздарға таныстырудан бастады. «Сабақты зерттеу» үдерісінің тарихына кеңінен тоқталып өтті.1870
жылдары Жапонияда тәжірибені жақсарту мен жетілдіру мақсатында пайда болып, басқа елдерде 2007
жылдан бастап тәжірибеге енгізіле бастаған бұл әдісті қолдануға Қазақстан да алғашқылардың бірі болып
ықылас танытқандығымен таныстырды. Сабақты зерттеудің ұстаздардың кәсіби деңгейін көтеруге де
қосар үлесі зор екеніне тоқталды.СЗ тәсілін іске асыру барысымен таныстырды. Алдын-ала қалай
жоспарлауға болатынын, өткізуді қалай ұйымдастыру керектігіне көз жеткіздік.СЗ үшін топта әдетте үш
мұғалімнен кем болмауы керектігі айтылды. Тек бір мұғалім ғана сабақ беретіндігіне қарамастан, зерттеу
үшін бүкіл топ жауапкершілік алатындығына баса назар аударылды. Зерттеу барысында мұғалімнің емес
оқушының әрекетін бақылау керектігіне тоқталды. СЗ-дің 3 циклін де толық зерделеген ұстаздар теорияны
практикамен ұштастыра білді. Сабақты зерттеу мақсатында арнайы 5 топ құрылды. Г.Тортаеваның келесі
семинарында арнайы кестенің көмегімен «Мінсіз оқушы қандай болады? деген сұраққа жауап тауып,
сыныптардағы проблеманы анықтадық. Нәтижесінде коучингкке қатысқан 5 топ өз зерттеу тақырыптары
мен мақсаттарын мектептің даму жоспарына негіздеп жасады.
1-топ Диалогтік оқыту әдістерін пайдалану арқылы сөйлеу дағдысын арттыру
2-топ Ашық тапсырмалар арқылы оқушылардың зерттеу дағдысын қалыптастыру
3-топ Диалог арқылы оқушылардың сын тұрғысынан ойлауын дамыту
4- топ Сын тұрғысынан ойлауға үйрету тәсілдерін қолдану арқылы оқушылардың сөйлеу дағдысын
қалыптастыру
5-топ Сабақта сұрақ қою арқылы өзін-өзі бағалау,реттеу дағдыларын қалыптастыру деген тақырыптарды
басшылыққа алды. Соңында осы коучингтің қандай пайдасы болды? -деген сұраққа ұстаздар тұщымды
жауап бере алды. СЗ жүргізу мақсаты «Жаңартылған білім беру бағдарламасы арқылы оқушылардың
таным белсенділігін арттыру» болғандықтан білім сапасы төмен сыныптар жетекшілері мен СЗ топтары
бірлесіп сабақты зерттеу тақырыптарын ,пәндерін, өтетін күндерін анықтады. Мектеп директоры
А.А.Абдешованың бұйрығымен СЗ жүргізу уақыты бекітілді. Жоспар бойынша сабақтар жүйелі зерттеліп,
қорытындысы ретінде «Ашық сабақты зерттеу» мектепішілік тәжірибе алмасу семинары өтті. Семинарда
екі топта ашық сабақтар беріліп, соңында талқылау жүргізілді. Ашық сабақтарға мектептегі
шығармашылық топ мүшелері,басқа бірлестік мүшелері қатыстырылды. Арнайы нұсқау бойынша
қатысушылар сабақты зерттеп, сабақ соңында талқылау жүргізді. ПШО тренері Г.Тортаева бақылаушы
ретінде қатысып, талқылауды жүргізді. «Бірлік бар жерде-тірлік бар» демекші шынында топпен бірге жұмыс
жасау кәсіби дамудың баспалдағы екеніне ұстаздардың көзі жете түсті. 3 цикл бойы әдістерді жетілдіру
арқылы,сабақ соңында оқушы үнін тыңдап, келесі сабақта соны негізге алуды да ескеріп отырдық. Тыңғылықты
зерттеу нәтижесінен мұғалімдердің зерттеу дағдысы дамығаны,оқушы уәжін арттыруға мол әсерін тигізгенін
көре алдық. Жоба барысында жинақтаған тәжірибемен бөлісудің тағы бір жолы «Мектеп тәжірибесіндегі
зерттеу» атты облыстық семинар-практикум болды. Тағылымы мол семинар тәжірибе алмасудың тамаша түрі
болды. Сз үдерісі қазіргі таңда мектебімізде жүйелі жүргізілуде. 2019-2020 оқу жылында «Мектеп
тәжірибесіндегі зерттеу» мектепішілік кәсіби даму курсы ұйымдастырылып, курсы 15 тыңдаушы аяқтады. СЗ
үдерісінің жүргізілу барысы БАҚ жиі жарияланады. Биылғы оқу жылында да «Сабақты зерттеу аясында Ісәрекетті зерттеу» атты қалалық семинар өткізіп, тәжірибені тарату жоспарлануда.Бұл игі іс алдағы уақытта да
жалғасын таба бермек.
Пайдаланылған әдебиеттер:
1.Lesson Study нұсқаулық Пит Дадлий
2.МАН
**********
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Жамбыл облысы Кордай ауданы Масанчи ауылы № 13 орта мектеп
Бастауыш сынып мұғалімі : Конырбаева Венера Таубалдиевна
Математика Сабақ тақырыбы: Бір бағыттағы қуып жету қозғалыс
Сынып 4 В

Қатысқандар саны

Сабаққа
негізделген оқу
мақсаты
Сабақ
мақсаттары:

4.2.1.8 қуып жету қозғалысына байланысты формулаларды шығарып алу және
қолдану;
4.4.2.2 кеңістіктік ойлау қабілетін дамытуға арналған логикалық есептерді шығару
Барлық оқушылар: есепті сызба, алгоритм, дөңгелек диаграмма, график түрінде
модельдеу ережелерін білетін болады.
Көптеген оқушылар:
есептерді шығаруда жұмысқа жіберілген уақыт, атқарылған жұмыс; өнімділік/ егіннің
түсімділігі; ауданы мен массасы/ жылдамдық, арақашықтық, уақыт шамаларырының
өзара тәуелділігін пайдалану үшін қолдануды білетін болады.
Кейбір оқушылар:
қуып жету қозғалысы мен қалып қою қозғалысына байланысты формулаларды
шығарып алу және қолдануды білетін болады.
есепті сызба, алгоритм, дөңгелек диаграмма, график түрінде модельдеу ережелерін
білетін болады.
есептерді шығаруда жұмысқа жіберілген уақыт, атқарылған жұмыс; өнімділік/ егіннің
түсімділігі; ауданы мен массасы/ жылдамдық, арақашықтық, уақыт шамаларырының
өзара тәуелділігін пайдалану үшін қолдануды білетін болады.
қуып жету қозғалысы мен қалып қою қозғалысына байланысты формулаларды
шығарып алу және қолдануды білетін болады.
Тілдік дағдылар:
Оқушылар: санды қосындыға көбейту санды көбейтіндіге бөлу мен көбейту
ережелерін тұжырымдауды біледі.
Терминология:
Пәндік лексика және терминология
Қосынды,көбейтінді, бөлінді, формула.
алгоритм, дөңгелек диаграмма, график
Сөз тіркестері:
Диалогке/жазуға қажетті пайдалы фразалар топтамасы
Талқылау:
Бұл ережелерді не үшін қолдануға болады?
Ережелерді есептеулер ыңғайлы болу үшін қалай қолдануға
болады?
Адамгершілік, еңбекқорлық.

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

Құндылықтарды
дарыту
Пәнаралық
байланыстар
Алдыңғы оқу/
Бастапқы білім
Жоспар
Жоспарланған
уақыт
Басталуы

Қатыспағандар саны

Қазақ тілі, көркем еңбек, жаратылыстану.
шамалар арасындағы тәуелділікке, пропорционал бөлуге, белгісізді екі айырым
бойынша табуға берілген есептерді талдау және шығару
Жоспарланған жаттығулар
(Ұ) «Сиқырлы қапшық» 3 топқа бөлемін:
Шаттық шеңбері
Дене мүшелерімен амандасу (көзбен, қол алысып, құлақпен, аяқпен амандасу).
Жұмыс ережесін келісу
Алдыңғы білімді еске түсіру (жеке,жұпта,топта, ұжымда)
(Ұ) «Допты қағып ал» тәсілі бойынша сыныпқа сұрақтар қоямын.
ҚБ: Отшашу арқылы бір-бірін бағалау.
Оқу мақсатын таныстыру
Күтілетін нәтижені анықтау
Өзектендіру.
Бір бағыттағы қуып жету қозғалысы кезінде жақындау мен жылдамдықтың
айырмасына тең Vжак= V1-V2 формула
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S= 200 м
шешуі :
V1=110м\мин
1) V жак =V1-V2=110-60=50
V2=60м\мин
2) t=S: Vжак =200:50=4
t-?
3) S1= Vжак *t=50*1
S1-?м әр минут сайын аракашықтық 50м келеді.Әлия әжесін 4 мин кейін қуып жетті.
Қозғалыс
1 мин
2 мин
3 мин
4 мин
уакыт
Аракаш
50м
100м
150м
200м
канша метрге
кеміді?
Ортасы

Аяқталуы

№ 4 есеп
1.S =360
2) S= 56
3) V=324
t=4
t=8c
t=6
v=
V=
Sv= s:t=360:4=90
V=S:t= 56:8=7
s=v*t=324*6=1944
Дескрипторы:
Бір бағыттағы қуып жету қозғалысына берілген есептерді шығаруды үйренесің.
№5
(х+450)-3540= 4000:80
(1234+n)+2140=52741
(x+450)-3540=50
1234+n=52741-2140
X+450=50+3540
1234+n=50601
X+450=3590
n=50601-1234
X= 3590-450
n= 49367
X=3140
(1234+49367)+2140=52741
(3140+450)-3540=4000:80
Жаңа білім мен тәжірибені қолдану. Ойтолғаныс кезеңі.
№6
(123452-х)*(890000 +773)= 890773
(123452-х)*890773=890773
123452 – х = 890773:890773
123452-х=1
Х= 123452 -1
Х= 123451
Сен зерттеушісің
8 Тапсырма Ойлан және жауап бер.
Екі санның қосындысы 715-ке тең. Бірінші қосылғыш нөлмен аяқталады. Егер осы
нөлді сызып тастаса, онда екінші қосылғыш шығады. Осы сандарды тап.
Рефлексия (жеке,жұпта,топта, ұжымда)
«Білім сандығы» 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?
Сабақ бойынша рефлексия
Сабақтың оқу мақсаты шынайы ма?
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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?
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.
2.
**********
Жамбыл облысы , Тараз қаласы Тұрар Рысқұлов атындағы № 48 орта мектеп
Бастауыш сынып мұғалімі Жунсалиева Гаухар
Пән: Дүниетану
Орта мерзімді
жоспар бөлімі:
Демалыс мәдениеті
Мерекелер
Күні:
Сынып: 3-сынып
Сабақ тақырыбы

Мектеп:Тұрар Рысқұлов атындағы №48 орта мектеп
Мұғалімнің аты-жөні: Жунсалиева Гаухар
Қатысқандар саны:
Қатыспағандар саны: 0

Осы сабақта қол
жеткізілетін оқу
мақсаттары

3.1.6.1 зерттеулер негізінде Қазақстан халықтарының ұлттық мерекелерін
шығармашылық түрде ұсыну.

Сабақ мақсаттары

- Қазақстан халықтары мерекелерінің маңызын түсінеді;
-Мерекелердің түрлерін ажыратады;
-Ұлттық мерекелердің маңызын шығармашылықпен таныстырады.

Бағалау
критерийлері

-Қазақстан халықтары мерекелерінің мағынасын түсінеді;
- Мерекелердің түрлерін ажыратады: ұлттық, мемлекеттік және кәсіби;
- Қазақстандағы мерекелердің түрлеріне мысалдар келтіреді;
- Қазақстандағы мерекелердің бірін шығармашылық түрде ұсынады.
Пәнге тән лексика мен терминология:
Оқушылар: - Қазақстан халықтарының мейрамдары туралы айтады.
Терминология: мереке достық
Талқылауға арналған сұрақтар:
- "Қазақстан халықтары - тату отбасы" сөзін қалай түсінесің?
Жазуға берілетін тапсырма:
Кәсіби, ұлттық және мемлекеттік мерекелер бойынша постер құру.
Патриотизмді дамыту Қазақстан халықтарының ұлттық мерекелерінің маңызын
түсіну арқылы жүзеге асады.
Бірлікті, ынтымақты, достықты нығайтуға, сақтауға үйренеді.
Математика: жыл, апта, күн ұғымдары
Көркем еңбек: ашық хат, постер дайында
Интернет-ресурстар, дерекқордан және интернеттен сабаққа қатысты ақпаратты
іздеу;
Топқа бөлуге арналған парақшалар, интерактивті тақта, жұмыс дәптері, қалам мен
түрлі түсті қарындаш, стикер, видеоматериалдар., постер, кері байланыс парағы т.б.
Оқушылардың 2-сыныптың «Дүниетану» оқулығынан «Мен және қоғам»,
«Қазақстан халқы», «Мемлекеттік мейрамдар» тақырыптары бойынша алған
білімдері.

Тілдік мақсаттар

Құндылықтарды
дарыту
Пәнаралық
байланыстар
АКТ қолдану
дағдылары
Ресурстар
Бастапқы білім

Қазақстан халықтарының мейрамдары

Сабақтың барысы
Сабақтың

Сабақтағы жоспарланған іс-әрекет
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жоспарланған
кезеңдері
Сабақтың басы

Сабақтың ортасы

Сабақтың соңы
Саралау –
оқушыларға қалай
көбірек қолдау
көрсетуді
жоспарлаймын?
Қабілеті жоғары

Психологиялық ахуал қалыптастыру.
Мерекелік суреттері бар қима қағаздар таратылады
1.Пікір алмасу
Оқушылар мерекелер туралы өз ойларын ортаға салады.
Сұрақтар :
-Қалай ойлайсыңдар бүгін не туралы сөйлесеміз?(мереке,мейрамдар)
-Біздің елде қандай мерекелер атап өтіледі?
-Мереке күндері адамдар немен айналысады?
-«Мейрам, мереке» сөздерін естігенде есіңе не түсетінін ойлап көр: түстер,
дыбыстар, иістер, сезімдер мен көңіл күйлер.
-Мерекелерді түрлеріне қарай ажыратайықшы( ұлттық, мемлекеттік,кәсіби )
-Дұрыс айтасыңдар.Енді қолдарыңдағы суреттер бойынша топқа бөлініңдер
Осы атаулар бойынша оқушыларды 3 топқа бөлу:
1-топ: «Ұлттық мерекелер»тобы
2-топ: «Мемлекеттік мерекелер» тобы
3-топ: «Кәсіби мерекелер» тобы
Сабақ мақсатын анықтау(ұжымда)
•Сабақ тақырыбы мен мақсаты жайлы оқушылардың болжамдары айтылады.
•Сабақ мақсаты ұсынылады:
1.«Қазақстан халықтарының бірлік күні» мерекесінің маңызын түсінеді;
2.Мерекелердің түрлерін ажыратады;
1-тапсырма.Топтық жұмыс «Ойланып, бірге жасайық»
Нұсқаулық:Берілген суретті мәтін бойынша мерекелердің бірі жайлы постер жасау.
Постерге өздері мерекеге орай шығарған 1 шумақ өлеңдерін, мерекелік құттықтау
жазу.
Дескриптор:
- мереке тақырыбын ашады;
- мереке тарихына қысқаша шолу жасайды
- мерекені атап өтудің ерекшелігін көрсетеді;
Кері байланыс. «Екі жұлдыз,бір тілек».
2. Бейнежазбамен жұмыс (ұжымда)
Оқушыларға бірлік күні мейрамының видеосын ұсыну.
Топтар бір-біріне
бейнежазбадағы мәлімет бойынша сұрақтар қойып,пікірлерін айтады.
Зерттеу.
-Қазақстанда қанша ұлт ұлт өкілдері бар?
-Мектебімізде қанша ұлт өкілдері бар?
-Олар жайлы не білесіңдер?
- "Қазақстандағы халықтар- тату отбасы"деген тұжырымды қалай
түсінесіңдер?
-Қандай діни мерекелер бар?
- "Толеранттылық" сөзі нені білдіреді?
- Ұлттар арасындағы қарым-қатынаста толерантты мінез-құлықтың мысалын
көрсет.
Кері байланыс «Көңіл күй»
3.Жұптық жұмыс. «Өз орнын тап».
Мерекелерді мағынасымен сәйкестендіреді.
Мереке атаулары
Мағынасы
1 мамыр
Тәуелсіздік күні
22 наурыз
Ұстаздар күні
16 желтоқсан
Халықтар бірлігі күні
1 қазан
Ұлыстың ұлы күні
Қ.Б
«Досыңа ашықхат жолдау »
Рефлексия
Бағалау – оқушылардың материалды меңгеру
деңгейін қалай тексеруді жоспарлайсыз?
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Денсаулық және қауіпсіздік
техникасының сақталуы

оқушыларға қандай
міндет қоюды
жоспарлап
отырмын?
Қабілеті
жоғары
оқушыларға

Бағалау және кері байланыс беру сабақтың өн
бойында жүріп отырады.

Сергіту сәттері мен белсенді
іс- әрекет түрлері.

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?
**********
Түркістан облысы, Төлеби ауданы, Диханкөл ауылы
Диханкөл жалпы орта білім беретін мектебі. Бердиярова Гульнара Жумаликызы
Пәні: жаратылыстану
Орта мерзімді жоспар бөлімі:
2 Тірі табиғат. Жануарлар
Күні: 18.10.2019 ж

Түркістан облысы Төлеби ауданы Диханкөл ауылы
Мектеп: Диханкөл жалпы орта білім беретін мектебі
Мұғалімнің аты-жөні:
Бердиярова Гульнара Жумаликызы
Қатысқандар саны:
Қатыспағандар саны:

Сынып: 1 «А»
Сабақтың тақырыбы:

Жануарлардың қандай түрлері болады?

Осы мақсатқа қол жеткізілген оқу
мақсаттары
(оқу бағдарламасына сілтеме)

1.2.2.2 Жабайы және үй жануарларын ажырату.
1.1.1.1 Қоршаған әлем құбылыстары,үдерістері мен нысандарын
зерттеудің қажеттілігін түсіндіру.

Сабақ мақсаттары

Барлық оқушылар: Жабайы және үй жануарларын атайды.
Көптеген оқушылар:Жабайы және үй жануарларын ажыратады
Кейбір оқушылар:Жануарлардың түрлерін,қоршаған әлем
құбылыстарына қажеттілігін зерттейді
-Жануарлардың ерекшелігін ажыратады және төлдерін атайды.
-Қоршаған ортадағы үй жануарларының өміріне бақылау жүргізеді.
-жануарлардың негізгі сипаттамаларын атайды
Пәнге тән лексика мен терминология:
Жабайы жануарлар-Дикие животные-Wildanimals
Үй жануарлары-Домашные животные-Domestic animals
Төл-Детеныш животного-Kids
Диолог пен жазу үшін пайдалы сөздер мен тіркестер:
-Үйжануарларыната
-Жабайыжануарлардыата
-Жануарларбізге не береді?
-Жануарлар мен адамныңарасындақандайбайланыс бар?
Жануарлардың түрлерін біле отырып,денсаулық,достық және қамқорлық
көрсету,қарым-қатынас жасау қасиеттерін арттыру.
Дүниетану,көркем еңбек,ағылшын,орыс тілі
Слайд,бейнебаян,проектор
Жануарлар,олардың тірі ағзаларға жататыны туралы түсінік
қалыптасқан
Сабақтағы жоспарланған іс-әрекет
Оқушылармен ынтымақтастық атмосферасын орнату мақсатында
(Ұ)Шаттық шеңбері өткізіледі. (дене қимылдары арқылы)
Қуанамын менде,
Қуанасың сенде.
Қуанайық достарым,
Арайлап атқан күнге.

Бағалау критерийлері
Тілдік мақсат

Құндылықтарды дамыту
Пән аралық байланыс
АКТ қолдану дағдылары
Бастапқы білім
Сабақтың жоспарланған кезеңдері
Сабақтың басы
10минут
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Сабақтың ортасы
20 минут
Жазылым

Сурет арқылы топқа біріктіру.
1-топ " Түйе"
2-топ "Сиыр"
3-топ "Жылқы"
« Ойлан тап» әдісі
Жаңа сабақтың тақырыбын ашу мақсатында Жұмбақ шешу
Кішкене ғана тоны бар,
Айналдыра киген тоны бар.(Қой)
Басында мүйізі бар,
Үстінде киізі бар
(Сиыр)
Адамға серік,
Күзетке берік.
(Ит)
Өзі шира,өзі қу,
Жүген айқай шу.
(Түлкі)
Балалардан бұлар қандай жануарлар екенін сұраймын. (оқушы жауабын
тыңдау)
Ауызша мадақтау."Керемет". (Қ.Б)
Ендеше балалар жануарлардың қандай түрлері болады екен?
Яғни,бүгінгі сабағымыздың тақырыбы.
Жануарлардың қандай түрлері болады?
Олай болса,бүгінгі оқу мақсатымызда жабайы және үй жануарларын
ажырату және үй жануарларын қалай күту қажет екенін білеміз.
Есте сақта. Табиғатта өз бетінше тіршілік ететін жануарларды жабайы
жануарлар деп атайды. Адамдар күтіп-баптайтын жануарлар
үйжануарлары деп аталады.
1-тапсырма.Дәптермен жұмыс.
(Ө) Өздік жұмысы "Суретке ену" әдісі
Мақсаты:
Бірінші жолға-үй жануарларының,екінші жолға жабайы жануарлар
суреттерінің нөмерін жазады.Жұптасып дәптерлерін ауыстырып, бірбірін бағалайды:
Үй жануарлары
Жабайы жануарлар
1

Айтылым
Тыңдалым

2
1

4
3

5
6

3
6
5
2
4
Бағалау критерийі
-Жануарлардың ерекшелігін ажыратады
-Ретімен орналастырып жазады
Жұп бір-бірін мадақтау:" Керемет" арқылы бағалайды.(Қ.Б )
Сергіту сәті
Оқушылар сергіп алу мақсатында
"Бұл не" ойыны өткізіледі.
Интертақтада үй және жабайы жануарлардың дыбысын
естиді,оқушылар жануарлардың атын атау керек.
2-тапсырма.(Т.ж.)Топтық жұмыс.
"Ойлан,бірік,бөліс" әдісі.
Мақсаты:Оқушыларды топтық жұмыс жүргізу арқылы
ынтымақтастыққа, ұйымшылдыққа, бірін-бірі бағалап, бір-бірінің
пікірін тыңдай білуге қалыптастыру.
Зерттеу жұмысы орындалады.
1-топ: Үй жануарларын асырау үшін қора,күрке үйшігін зерттейді.
2-топ: Жануарлардың азығын қалай беру керектігін айтып береді.
3-топ: Жыртқыштардан қалай қорғайтыны туралы айтып береді.
Бағалау критерийі
Қоршаған ортадағы үй жануарларының өміріне бақылау жүргізеді.
Дескриптор
-үй жануарлардың қораларын анықтайды.
-Жануарлар немен қоректенетінін анықтайды.
-Жануарларды күтіп-баптайтыны туралы айтады
(Қ.Б) Басбармақ әдісі арқылы
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Сабақтың соңы
10 минут
Рефлексия

Саралау-оқушыларға қалай
көбірек қолдау көрсетуді
жоспарлайсыз? Қабілеті жоғары
оқушыларға қандай міндет қоюды
жоспарлап отырсыз?
Саралау кезінде қабілеті жоғары
оқушылар қима қағаздардан үй
жануарларының қораларын
құрап,жануарларды қалай күтіпбаптайтыны туралы айтады.
Қолдауды қажет ететін оқушылар
дәптермен жұмыс кезінде үй
жануарларымен жабайы
жануарларды ажыратады.
Зеттеу.
Үй жануарларын қалай күтіпбаптау,қора салып,ішін
тазалап,азығын беру керектігін
көрсетіп айтып береді.

Кері байланыс:
«Еркін микрафон» әдісі бойынша кері байланыс алынады.Оқушылар
берілген сұрақтарға жауап береді.
«Шапалақ ұру» арқылы ынталандыру
«Бағдаршам» әдісі арқылы
-Барлығы түсінікті
Бағалау-оқушылардың материалды меңгеру деңгейін қалай тексеруді
жоспарлайсыз?

"Басбармақ"
Мадақтау:"Жарайсың"
"Шапалақ ұру"

Құндылықтарды дарыту
Жануарлардың түрлерін біле отырып,денсаулық,достық және қамқорлық
көрсету қарым-қатынас жасау қасиеттерін арттыру.
Қорытынды бағамдау.
Сабақтың жақсы өткен екі аспектісі (оқыту туралы да,оқу туралы да ойланыңыз)?
1:
2:
Сабақты жақсартуға не ықпал ете алды( оқыту туралы да,оқу туралы да ойланыңыз)?
1:
2:
Сабақ барысында мен сынып немесе жекеленген оқушылардың жетістік/қиындықтары туралы нені
білдім,келесі сабақтарда неге көңіл бөлу қажет
Шығыс Қазақстан облысы, Аягөз қаласы «Қалалық көпсалалы қазақ мектеп-гимназиясы»КММ
Бастауыш класс мұғалімі Шаймерденова Назерке Турарбековна
Сабақтың тақырыбы:

Мұғалімнің аты-жөні:
Шаймерденова Н.Т.
Күні: 13.12.
Қатысқан оқушылар саны:
Қатыспаған
оқушылар саны:
2.3.2.1 - біздің ғаламшарымыз үшін ауаның маңызын түсіндіру;
2.3.2.2 - ауаның кейбір қасиеттерін сипаттау (агрегаттық күйі, түсі, иісі); 2.1.2.4 бақылау жүргізудің жоспарын құру;
Оқушылардың барлығы мынаны орындай алады: Оқулықта берілген және
қосымша тапсырмаларды орындайды. Жазба жұмыс жасайды. Сұраққа жауап береді.
Оқушылардың көбісі мынаны орындай алады: Топтық жұмысты брлесе
орындайды.Өз бетінше жұмыс жасайды. Сұраққа жауап береді. Қосымша үлестірме
ресурстармен жұмыс жасайды.
Оқушылардың кейбіреуі мынаны орындай алады:
Оқулықтан тыс берілген қосымша тапсырмалады орындайды, тақырып бойынша
қосымша мәліметтер мен дәлелдер келтіре алады.
Жеке, жұптық, топтық тапсырмаларды орындай алады. Сабақ барысында
тыңдаушының назарын өзіне аудара алады.
Оқулық, суреттер, топқа бөлуге арналған кеспе қағаздар және әртүрлі заттар, топтық
тапсырмалар, кері байланыс, стикер.
Сұрақ-жауап, әңгімелеу, түсіндіру, ойын, көрнекілік. Рефлексия.
Музыка, қазақ тілі.
Жердің ауа қабаты

СЫНЫП: 2
Сабақ негізделген оқу
мақсаттары
Сабақ нәтижесі:

Бағалау критерийі
Ресурстар
Әдіс-тәсілдер
Пәнаралық
байланыс
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Сабақтың жоспары
Жоспарланғануақ Сабақ барысы :
ыт
Басталуы
Сәлемдесу.
5 минут
Психологиялық ахуал қалыптастыру: Психологиялық тренинг
«Шалғын мен орман»
Қолдарыңызды еркін тізелеріңізге қойып, көздеріңізді жұмып, жайлы
отырыңыз. Менің айтқанымды ғана тыңдап отырыңыз. Менің
дауысыма зейініңізді тұрақтандырыңыз. Үш рет терең дем алып, баяу
дем шығарыңыз.
Ал енді өзіңізді күн сәулесінен жарқыраған шалғында елестетіңіз.
Жақсылап жан жаққа қарап, тыңдаңыз, қандай дыбыстар сізді аялайды?
Иісті сезініңіз, қандай иіс? Әдемі гүлдерді көріп тұрсыздар. Олар
көздің жауын алады. Сіз осы шалғын арасындағы жолмен келе
жатырсыз. Алдыңызда орман, соған кіріңіз. Мұндай қандай ағаштар,
орманның иісі мен дыбыстарын сезініңіз. Құстардың дауысы
жанымызға тыныштық береді. Орманнан шығып, шалғынға қайта
шықтық. Әдемі гүлдер, самал жел. Қандай жұпар иіс пен таза ауа.
Жеңіл және еркін демалыңыз. Көңіл күйлеріңіз сергек және қуанышты.
«Үш» дегенде көздеріңізді ашыңыздар. Көздеріңізге елестеткен
табиғатты суреттеп көріңдер және алған әсерлерің жайлы айтыңдар
-

Табиғат деген не?
-Өлі табиғатқа не жатады?
-Тірі табиғатқа не жатады?
-Тірі табиғатқа не қажет?
Ауа су қорек
Тірі табиғат Жылу жарық
Олай болса мына видео роликті тамашалайықшы.
-Атмосфера дегеніміз не екен?
-Ролик ұнады ма?
Не жайлы екен?
Сонда бүгінгі сабағымыз не жайлы болмақ?
-Ауа не үшін қажет?
-Ауа көріне ме?
– Оның түсі қандай?
– Ол қай жерлерде болады?
– Оның пайдасы бар ма?
– Балалар, мұрындарыңды жұмып,
бірнеше минут тұрыңдаршы.
Не байқадыңдар?
-Біз тамақсыз 2-3 күн, сусыз 4-5 сағат, шыдаймыз. Ал ауасыз 2-3 секунт
қана шыдай аламыз.
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Бағалау
түрлері

.

Видеоролик

Жеке тапсырма

Жаңа білім
10 минут

Сергіту сәті
2 минут

Білу және түсіну
Оқушылар оқулықтағы негізгі тақырыппен танысады.
1-тәжірибе. Бос стаканды су өұйылған ыдысқа батырамыз. Ыдысқа су
кірмейді. Неліктен?
-Себебі барлық боскеңістікте ауа тұрады.
Стаканды жанына қарай қисайтамыз. Стаканға су тола бастайды , неге?
-Себебі стакандағы ауа шыға бастады.Енді осы стакандағы суға
түтікшемен ауа жіберейік. Ауа суға батып кетті ме? Неліктен? Сонда
ауаның салмағы қандай екен?Жеңіл орын алады
2-тәжірибе. Жан-жағыңа қара. Не байқадың?
Сенің айналаңда ауа бар. Ауаны көріп тұрсың ба? Бұл ауаның қандай
екенін білдіреді? түссіз
3-тәжірибе: Жан-жағыңдағы заттардың түсі қандай? Ауаның түсі
көріне ме? Бұл ауаның қандай екенін білдіреді? мөлдір
4-тәжірибе:
Асханаға, дәрігердің бөлмесіне, шаштаразға барғанда ненің иісін
сезесің? Олар бірдей ме? Бұл ауаның қандай қасиетін білдіреді? иіссіз
5-тәжірибе: Қолыңа әр түрлі пішінді шарлар ал, үрле, Мына шардың
ішінде не бар?
- Шарды екі бүйірінен қысып едім не байқадыңдар? (Ішке қарай кірді.)
- Неліктен, ішіндегі ауаға не болды? (қысылды, сығылды.)
- Ал жіберіп қалып едім не болды ? (өз орнына келді.)
- Еденге ұрғанда не байқадыңдар? (Қайтадан жоғары көтерілді.)
- Яғни серпіледі екен. Бұл тәжірибеден не бақыладыңдар, ауаның
қандай қасиеттерін білдіңдер?сығылады, серпіледі
6-тәжірибе.
Екі майшамды жағып алып, есіктің төменгі және жоғарғы жағына
ұстаймын. Бөлмедегі жылыауа есіктің қай тұсынан шығып жатыр. Ал
дәліздегі суық ауа есіктің қай тұсынан бөлмеге кіріп жатыр. Сонда
жылы ауа мен суық ауаның қайсысы жеңіл, қайсысы ауыр болады екен?
7-тәжірибе.
Екі майшам жағып, бірінің үстін стаканмен жабамын. Қайсысы ұзақ
жанды? Бұдан ауаның қандай қасиетін байқаймыз? Жанады
Сергіту сәті. Мен қазақпын.

Ортасы
10 минут

Қолдану
Оқулықпен жұмыс

Аяқталуы
Сабақты бекіту
10 минут

Ой қорыту
Топтық жұмыстар.
1, 4-топ. Монолог. Мен ауамын...
2, 5-топ. Ауаның қасиеттерін жаз.
3, 6-топ. Ауаны ластайтын суреттерді тауып, жабыстыр.
Жұмыстарын қорғайды.
Дәптермен жұмыс
Ауаның қасиеттері
Шатасқан әріптерді орнына қойып, сөздерді тап. «Жердің ауа
қабаты» тақырыбына қатысты сөздерді белгіле.

Бағалау

Жұптық жұмыс
«Дұрыс, бұрыс»
Жердің ауа қабаты атмосфера деп аталады.
Ауаның түсі, исі болады.
Ауасыз от жанбайды.
Ауа ауыр, сұйық зат.
Ауа барлық бос кеңістікті алып жатады.
Ауа жерді қатты ысып, не суып кетуден сақтайды.
Орындаймыз да жұптарымызбен алмасып тексереміз.

5 минут

«Білім ағашы» кері байланыс
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Оқулық,
мәтіндер.

Ауаның
қасиеттерін
анықтауға
арналған
тәжірибелер

Оқушылар би
билеп сергіп
қалады.
Оқулық,қабырғ
аға ілінген
ватмандар,
түрлі-түсті
маркерлер
Топтық
жұмысқа
арналған
ресурстар
Тақырып
бойынша
түйген
білімдерін
жазады.
Жекелей
жұмыс
Жұптық
жұмыс
Ауаны қалай
қорғау
керектігі
туралы
ойларын
стикерге
жазып, ағашқа
жабыстырады.

Кері байланыс
3 минут

Балалар берілген жүрекшеге ауаны қалай қорғайтынымызжайлы бір-бір
сөйлем жазып, білім ағашына жабыстырады.

Үйге тапсырма: Мазмұндау.
Саралау – Сіз қосымша көмек көрсетуді
қалай жоспарлайсыз?
Сіз қабілеті жоғары оқушыларға
тапсырманы күрделендіруді қалай
жоспарлайсыз?

Бағалау Оқушылардың
үйренгенін тексеруді
қалай жоспарлайсыз?

Пәнаралық байланыс
Қауіпсіздік және еңбекті
қорғау ережелері
АКТ-мен байланыс
Құндылықтардағы
байланыс

Рефлексия
Сабақ / оқу мақсаттары шынайы ма?
Бүгін оқушылар не білді?
Төмендегі бос ұяшыққа сабақ туралы өз пікіріңізді
Сыныптағы ахуал қандай болды?
жазыңыз.
Мен жоспарлаған саралау шаралары
Сол ұяшықтағы Сіздің сабағыңыздың тақырыбына
тиімді болды ма?
сәйкес
Мен берілген уақыт ішінде үлгердім бе?
келетін сұрақтарға жауап беріңіз.
Мен өз жоспарыма қандай түзетулер енгіздім
және неліктен?
Қорытынды бағамдау
Қандай екі нәрсе табысты болды (оқытуды да, оқуды да ескеріңіз)?
1:Тәжірибелер өте ұтымды шықты
2:Көрнекіліктер тақырыпты толық аша алды
Қандай екі нәрсе сабақты жақсарта алды (оқытуды да, оқуды да ескеріңіз)?
1:ролик балалардың сабаққа қызығушылығын арттыра алды
2:Балалар сабаққабелсене қатысты
Сабақ барысында мен сынып немесе жекелеген оқушылар туралы менің келесі сабағымды
жетілдіруге көмектесетін не білдім?
1:Оқушылардан толық және жекелей жауап алуым керек
2:Уақытты үнемді пайдалануым керек
**********
ПОДГОТОВКА УЧАЩИХСЯ К ВОСПРИЯТИЮ ПРОИЗВЕДЕНИЙ РУССКО ЛИТЕРАТУРЫ
Самал Женисовна Жаркинбаева, учитель русского языка и литеретуры КГУ"
Городская многопрофильная казахская школа-гимназия" город Аягоз. ВКО.
Идалы педагогической профессий, профессий учителя -словесника в частности , и, они меняются с
развитием общества, зависят от его социальной организаций, идеологий и культуры.
Деятельность учителя-словесника, как и каждого педагога, многообразна; он организует и труд учащихся,
действует словом, применяет различные учебные средства.
Задача педагога-приобщить своих воспитанников к исскуству слова и тем самым воздействовать на них взгляды
,убеждения.
Одна из них важнейших функций человека- исследование. В работе учителя-словесника исследовательская
функция приобретает свои особенности. Мы анализируем художественный текст, изучаем художественное
восприятие, свойственное школьникам, чтобы совершенствовать его, изучаем их речь чтобы развивать ее.
Развитие образной речи учащихся
Мы являемся исследователями и по отношению
к самим себе. Счастье стать властителем душ своих учеников и повести их за собой в мир литературы не
подходит само собой вместе с дипломом о высшем литературном образовании.
Итак,урок- литературы -это труд и творчество.На фоне всех других учителей педагог-русист выделяется как
человек,которому свойственна широкая эрудиция, профессионализм, артистизм,а преподаватель русской
литературы в казахской школе помимо того должен владеть произведение владеть специфическими для
казахской школы приемами школьного анализа эпоса, лирики, драмы; владеть методикой обучения
выразительному чтению в условиях влияния родного языка учащихся в области произношения, интонацим, а
также сопоставительным анализом произведений родной и русской литературы; владеть навыками
конспектирования, рецензирования письменных работ учащихся; уметь привлекать произведения различных
видов исскуство для более глубокого постяжения языка; уметь создавать на уроке проблемные ситуации,
осуществлять элементы проблемного подхода к изучению материала; владеть методикой организаций уроков
внеклассного чтения на русском языке; формировать в процессе обучения русской литературы умения и навыки,
определямые программой.
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Итак, расчет времени вдохновение, новизна информации и строгая организация работы. Последнее- самое
главное в уроке литературы, поскольку , только строго рассчитав время , продумав все до мелочей , можно
надеяться на успех.
Предлагая в 10 классе работу над повестью " Бэла" из романа Лермонтова "Герой нашего времени". На
первый взгляд, здесь вроде бы все просто и понятно. Интерес учащихся к этому произведению обеспечен самим
произведением, острым по сюжету, интересным по представленным в нее характером. Вполне можно
ограничиться чтением одних эпизодов, пересказом учащимся других, небольшой беседой по содержанию
повести и обязательным обращения к "странностям".Печорина с последующим выводами о противоречиях в
характере главного героя, а также причинах способствующих появлениям этих черт
Но как полнее исльзовать богатые возможности текста? Где , в какой момент урока учащиеся должны будут
задуматься? Когда у них должна появиться необходимость перечитать текст? Как будут решаться задачи
образовательно-воспалительного порядка,намечаеться связь с послеующими уроками?Предусмотренно ли все
это при подготовке к уроку в поручном плане?
При подготовке к уроку были использованы материалы, которые именно в данный момент
показалисьинтересными и полезными. Привожу учащимся слова Чехова о языке произведений Лермонтова,
которые помогают мне привлечь их внимание к творчеству поэта: "Я незнаю языка лучше, чем у Лермонтова. Я
бы так сделал: взял его рассказ и разбил бы, как разбивают в школах, по предложениям, по частям
предложения... так бы я учился писать". Кроме того, незадолго перед этим уроком изучались стихи Лермонтова.
Виден ли в прозе поэт?Акак это показать учащимся?
На первый урок для работы над текстом "Бэлы" я ничего не прошу с собой, кроме романа. Учащися должны
услышать Лермонтова, заинтересоваться его мыслями, увидеть своими глазами его героев. А это очень сложно.
основные приемы, которые я выбираю себе в помощники,-подготовленные чтение и беседа. Поэтому заранее
намечаю, в какой момент урока и какие вопросы следует влючить в беседу о повести с тем, чтоб учащиеся
непросто находили на них ответы в книге, а думали.
Центральным, самым важным в данной работе все же остается анализ художественного текста. Поэтому в
поурочном плане по названной теме выделены два момента, работа учителя и работа учащихся.
Цели урока: заинтересоваться учащихся романом Лермонтова, научить их читать повесть "между строк",
познакомить с главным ее персонажем - Печориным.
Задание на дом: перечитать рассаказ Казбича о своем коне (подготовка к изложению), дочитать повесть до
конца, заполнить таблицу по образцу:
Индивидуальное задание: подготовить выразительное чтение отдельных эпизодов повести(по указанию
учителя).
Иной характер будет носить последний урок по изучению творчества Лермонтов: во первых, на нем необходимо
подвести итоги всему тому, о чем шла речь на предыдущих занятиях; во вторых именно на этом уроке следует
показать учащимся перспективы дальнейшего углубленного изучения (уже вне класса) творчества и биографии
писателя. "Прощание с Лермонтовым"-так был назван последний урок по творчеству поэта.
Цель урока: подведение итогов работы по изучению творчества Лермонтова(Лермонтов и Пушкин, Гете,Абай;
Лермонтов и русский язык; Лермонтов и мы).
Оборудывание урока: портреты Лермонтова разных периодов жизни; автопортреты поэта; переносная доска с
высказываниеми Белинского о языке "Героя нашего времени"; "Чернышевского - об идейной неправельнности
романа:"Лермонтов ... понимает и представляет своего Печорина как пример того, какими становится лучшие,
сильнейшие, благороднейшие люди под влиянием общественной обстановки их круга"; Чехова - о языке
Лермонтова; Л.Толстого - о творчестве, могучем таланте поэта: "Как рано он умер!Какие силы были у этого
человека! Что бы сделать он мог!Он начал сразу как власть имеющий"; графическое изображение парусной
лодки; библиотечка книг Лермонтова и о Лермонтове.
Ход урока
Работа учителя
Слово учителя о Лермонтове, о его творчестве, о "парусе -большой русской поэзии"/Лермонтов - художник.
"Русская душа" Лермонтова. Лермонтов-поэт. Вопрос учителя к классу: Какое стихотворение Лермонтова
особенно любимо вами, почему? Прочитайте наиболее понравившиеся строки. Проблемная ситуация:
расставить баллы за вопросы ("3","4","5") по по всему творчеству Лермонтова.
Работа учащихся
Активное слушание: по ходу рассказа отвечают на вопросы учителя: Почему на доске изображен парус? Какие
строки из этого стихотворения можно взять эпиграфом ко всему творчеству Лермонтова? Чтение учащимся
стихов Лермонтова. Оцениевание учащимся "качества" вопросов, обсуждение результатов работы.
Этот вид может быть организован по-разному:
1. Учащимся раздоют листочки записанными на них вопросами. Задание: разбить вопросы на три группы,
оценив каждую группы баллами (учитывается при этом сложность вопроса, оригинальность, проблемность.)
2. Все вопросы разделены учителем на три группы: учащиеся должны оценить их(это упращенный вид
задания).
3. Зачитывается каждый вопрос в отдельности, учащиеся оценивают его, поднимая 3,4,5 пальцев; в случае
разногласий в оценке вопрос тут же обсуждается.
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Возможные ответы учащиеся таковы: "3": Какое произведение Лермонтова тебе нравится боьше всего? В каком
году написан роман?Как звали Печорина? "4": Как бы ты озоглавил часть романа, если бы строго следовал
жизненому пути героя? Какое произведение Лермонтова считаешь самым сильным и выразительным?Почему?
"5": Виден ли в авторе романа поэт?Считаешь ли ты, что Лермонтов и Печорин одно и то же лицо?Почему
многие так считали?
Задание классу:Если бы вы лермонтоведами, какие вопросы вы бы попытались разрешить? (Обдумывание
учащимися своих вопросов, обсуждение "проблем" лермонтоведения).
Вопрос учителя: Почему на доске дано изображение паруса? Можно ли считать стихотворение "Парус" эпиграф
ко всему творчеству Лермонтова? Почему? (Обдумывание учащимися своих ответов, защита собственного
мнения).
Поведения итогов урока. Знакомство с библиотечкой. Индивидуальные задания к подготовке дополнительного
урока на тему "Последние стихи Лермонтова" или "Любовная лирика Лермонтова".
Заключительные слова на последнем уроке за учителем. В них сквозит "завершенная незавершенность". "Мы
прощаемся с Михаилом Юрьевичем Лермонтовым. Теперь вы хорошо знакомы с этим именем. И я надеюсь,
что вы всегда будете любить этого человека и его стихи. Любите их. Они помогут вам видеть красоту в
природе, в людях, в слове ценить ум и прямоту, смелость и отвагу. Как хорошо, что у вас всех впереди
длинная и прекрасная жизнь дружба с поэзией Лермонтова".
Процесс рождения урока никогда нельзя считать завершенным. "Там как дело преподавания есть искусство,
то законченность и совершенство необходимы, а развитие и совершенствование бесконечны", - писал
Л.Толстой.
**********
Краткосрочный план урока
Раздел ІV.Архитектура Урок 27
Школа: КГУ «Городская многопрофильная
Астана – центр современной архитектуры
казахская школа-гимназия»
Дата: 04.12.2019
ФИО учителя: Атиева Гульнар Жанатовна
г.
Класс: 3 «В»
Количество присутствующих:
Количество отсутствующих:
Цели обучения,
3.3.3.1 определять тексты разных жанров (стихотворение, сказка,
которые
загадка, рассказ, пословицы), различать текст- повествование/описание
необходимо
3.4.2.1 на основе прослушанного/ прочитанного/ увиденного
делать короткие записи
достичь на
с помощью учителя
данном уроке
Учебные цели
Умеют различать текст- повествование/описание.Знают типы текстов.
Применяют слова, обозначающие признаки предметов; подбирать признаки к
предметам по цвету, форме, величине, материалу по заданной теме при составлении
текста-описания
Предполагаемый
результат

Языковая цель

Все учащиеся смогут различать текст-повествование/описание;
составлять текст-описание, используя слова, обозначающие признаки предметов;
подбирать признаки к предметам по цвету, форме, величине, материалу.
Большинство учащихся смогут составлять рассказ, используя слова, обозначающие
признаки предметов; подбирать признаки к предметам по цвету, форме,
величине, материалу высказывать простые оценочные суждения.
Некоторые учащиеся смогут подбирать дополнительную информацию в интернете.
Ключевые слова и фразы: Дворец Мира и согласия, Акорда, Байтерек, «Қазақ елі»,
Город мира.
Основные термины и словосочетания:
Монумент – ескерткіш Сооружение – құрылым Колонна – тіреуіш Башня – мұнара
Уникальный – бірегей
Оригинальный – түпнұсқалық
Полиязычие:
Вопросы для обсуждения: -Какой праздник будет отмечать народ Казахстана 16
декабря? Как называют Астану? Какие
архитектурные сооружения Астаны ты видел или слышал о них?
Письменные подсказки: Қазахстан, Астана, Нурсултан,Байтерек, Хан Шатыр,
Дворец Мира и Согласия

Предыдущее
обучение
Привитие
ценностей
Межпредметные

Учащиеся могут иметь определенную базу знаний по теме «Архитектура», «Такие
разные дома».
Ценность идеи «Мәңгілік Ел»: «Светское общество и высокая духовность». Имеет
огромное воспитательное значение в формировании общей культуры личности и
культуры речевого поведения, расширяя лексический запас этикетных слов учащихся.
Познание мира, қазахский язык, английский язык
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связи
Планируемое
время и этапы
НАЧАЛО
Вызов (8 мин.)

Критерии
оценивания
1. Соотвествие
тематике.
2. В содержании
нет противоречий.
3. Включено
крылатое
выражение
4.
Оригинальность
исполнения
СЕРЕДИНА
Осмысление
(25 мин.)

Критерии
оценивания
1.Понимает
содержание
рассказа.
2. Определяет
основную мысль.
3. Высказывает
оценочные
суждения.

ПЛАН УРОКА
Запланированная деятельность

1.1.Организационный момент. Позитивный
настрой на урок: Учитель предлагает посмотреть
музыкальный ролик «Здравствуй, столица!» и
рассказать о чувствах, которые он вызвал
Деление на группы: «Выбери картинку».
3 группы: «Хан шатыр», «Байтерек», «Қазақ елі».
Прогнозирование темы:
1.Как вы думаете о чем мы будем говорить на
сегодняшнем занятии?
2.Ответы детей.
2.Предтекстовая работа. Даю задание составить,
акростих, синквейн, диаманту к слову
«Архитектура».
Дифференциация
Учащиеся категории А – акростих,
В - синквейн
С - диаманту
Ф.О. самооценка «Мишень».(4 сектора).
3.Текстовая работа.
А) Чтение учителя
Б) Словарная работа
В) Самостоятельное чтение (3 минуты)
Г) Чтение вслух по цепочке
Вопросы для обсуждения по стратегии
«Аквариум»:
Дескрипторы
Определяет тему текста;
называет основные сооружения Астаны ;
анализирует их, дает им свою оценку;
определяет главную мысль текста.
ФО Смайлики
Активным – улыбающий,
меннее активным проставляю –задумчивый,
призываю к активности учащихся.
Словарная работа, игра «Лучший переводчик»
1 рус.яз
.

англ.я
з.

2

Критерии
оценивания:
1.Из множества
предложенных
слов, подбирают
правильные
слова,
соотносящиеся к
ключевым.
2.Правильно
наклеивают их.
3.Быстрота
выполнения

3 Памят
ник
4

каз.я
з.

м
н.
ч.

Құры
лыс
шы
architec
ts

5 красо
та
Для категории С усложняю задание, они
прописывают еще и лексическое значение слов.
«Астана – центр современной архитектуры» виртуальный музей.
4.Послетекстовая работа :
По стратегии «Бинго»
Задания выполняют по группам:
Дескрипторы:
1.Правильно подобрать слова к каждой колонке.
2. Дифференциация
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Ресурсы
интерактивная доска
xmuzic.me›q/…/ Здравствуй,
столица,ты вольная птица
картинки (пазл)
Карточки с заданием

Русский язык.Учебник для 3 кл.
общеобразовательных школ с
казахским языком обучения –
издательство Алматыкітап
2018 г.Авторы
Т.М.Калашникова
А.Б.Султанова
Р.Х.Беспалова
Г.У. Карпыкова
карточки со словами, презентация,
опорные слова,
маркерная доска.
карточки
интерактивная доска
(Слайд)
«Коврик» из 12 слов (таблица)
ВЫ
СОК
АЯ
БА
ШН
Я,
ЗОЛ
ОТО
Й
ША
Р

БЕЛ
ОЕ
ЗДА
НИЕ
,
ГОЛ
УБО
Й
КУП
ОЛ

ВЫСОК
АЯ
КОЛОНН
А;ПТИЦ
А
САМРУК

КРА
СИВ
ОЕ
СОО
РУЖ
Е
НИЕ
В ВИ
ДЕ
ПИР
А
МИД
Ы

ФО «Лист взаимооценивания».
5.Объяснения учителем:
Имя прилагательное (признаки предмета по цвету,
форме, величине, материалу по заданной
теме).
6. Письменная работа в тетрадях.
Упражнения 2, 3, 4.по группам.
Итог урока.
Получение информации о стадии осмысления
КОНЕЦ
пройденного материала.
(7 мин.)
К, Ф Вспомните, чему вы научились на этом
уроке, что было для вас сложным, легким в
исполнении.
Задаю домашнее задание.Нарисовать
архитектурные сооружения и сделать описание к
ним.
ФО Рефлексия «Что, если…?» «Что, если бы я
был архитектором?»
предполагает включение на этапе рефлексии
вопросов, которые начинаются со слов: «Что,
если…?» Данные вопросы позволяют учащимся
по-новому, с другой стороны посмотреть на
проблему, выдвинуть свои предположения, свои
гипотезы развития событий, расширяя тем самым
опыт спонтанного общения, способствуя
развитию гипотетического мышления учащихся..
Дополнительная информация
Дифференциация – каким образом вы
Оценивание – как
Межпредметные связи. Здоровье и
планируете оказать больше поддержки?
вы планируете
безопасность.
Какие задачи планируете поставить перед
проверить уровень
Связи с ИКТ.
более способными учащимися?
усвоения материала Связи с ценностями
На этапе вызова: Сильные учащиеся делают учащимися?
Связь с предметами познание мира,
прогнозы, определяют тему.
Наблюдение,
қазахский язык, английский язык.
На этапе работы с текстом: 1Назначают
самооценивание,
Соблюдение на уроке санитарно –
лидера в группе.
взаимооценивание, эпидеологических норм.
2.Лидер распределяет вопросы между
ответы на вопросы. Создание благоприятной обстановки
учащимися по стратегии «Аквариум».
для творческой работы.
Работа по стратегии «Бинго»: некоторые
Ценности – идея
быстро отбирали нужные слова,
«Мәңгілік Ел»
аргументируя, что именно эти слова подходят
к данной колонке
БҚО, Казталов ауданы, Сексенбаев ауылы.
Т.Сексенбаев атындағы бастауыш жалпы білім беретін мектебі.
Ерахова Менсулу Сатыбалдиевна.
Кіріктірілген 2-3 сыныпқа қазақ тілінен сабақ жоспары
Мектеп: Т.Сексенбаев атындағы бастауыш жалпы білім беретін мектебі
Пән: қазақ тілі
Сөйлемдегі сөздердің
Сөйлем мүшелерінің байланысы.
Сабақ тақырыбы:
байланысы.
3 сынып
2 сынып
Күні:
Мұғалімнің есімі: М.С. Ерахова
Сынып : 2-3
Қатысқандар саны
Қатысқандар саны
Қатыспағандар саны
Қатыспағандар саны
Сабаққа негізделген
оқу мақсаты

2.4.2.6Сөйлемдегі бір-бірімен
байланысып тұрған сөздерді
табу
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3.4.2.6.Сөйлемдегі бір-бірімен байланысып тұрған
сөздерді табу
3.4.2.7.Сөйлемнің тұрлаулы (бастауыш,
баяндауыш) және тұрлаусыз мүшелерін ажырату

Сабақ мақсаттары:

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

Құндылықтарды
дарыту
Пәнаралық
байланыстар
АКТ қолдану
дағдылары
Алдыңғы оқу/
Бастапқы білім
Жоспарланған уақыт
Басталуы

1.Өз бетінше сөйлемдегі
сөздердің байланысын анықтай
біледі;
2.Сөйлемдегі сөздерге сұрақ
қоя біледі;
3.Берілген тақырып бойынша
ой қорыту жасай алады;
Сөйлемдегі сөздердің
байланысын сұрақ қою арқылы
анықтайды;
Жаттығулар орындай отырып,
сөйлемдегі сөздердің
байланысын сызба арқылы
көрсете білуге үйренеді;

1.Өз бетінше сөйлемдегі сөздердің байланысын
анықтай біледі;
2.Сөйлем мүшелеріне талдай алады;
3..Берілген тақырып бойынша ой қорыту жасай
алады;
Сөйлем мүшелерініңт байланысын сұрақ қою
арқылы анықтайды;
Жаттығулар орындай отырып, сөйлемдегі
мүшелерінің байланысын сызба арқылы көрсете
білуге үйренеді;
Сөйлемнің тұрлаулы,тұрллаусыз мүшеллерін
ажырата алады;

-Сөйлем.
-Сөйлемдеді сөздердің
байланысуы
Талқылауға арналған сұрақтар:
Не себепті......деп ойлайсыз
1.Сөйлем дегеніміз не?
2. Сөйлем нелерден құралады?
3. Сөйлемдегі сөздер қалай
жазылады?
4.Сөйлемдегі сөздердің
байланысын қалай білеміз?

-Тұрлаулы, тұрлаусыз мүшелер
-Сөйлем мүшелерінің байланысуы
Талқылауға арналған сұрақтар:
Не себепті......деп ойлайсыз
1. Сөйлем нелерден құралады?
2. Сөйлемдегі сөздер қалай жазылады?
3.Сөйлемдегі сөздердің байланысын қалай
білеміз?
4.Сөйлем мүшелерінің байланысын қалай
білеміз?
5.Сөйлемнің тұрлаулы, тұрлаусыз мүшелері
туралы не білесің?
Ынтымақтастық – Бірін- бірі тыңдай білу
Құрмет – жұптық жұмыс.
Өмірлік білім алу – зерттеу жұмыстары.
Дүниетану.
Тақырыпқа байланысты презентация
Сөйлемдегі сөздердің
байланысы

Сөйлем мүшелерінің байланысы
Жоспар
Жоспарланған жаттығулар

«Шаттық шеңбер»
Өзгелерге тілегенді –өзіңізге тілеңіз!
Әр оқушыға ішінен өзіне бір немесе бірнеше ізгі тілек тілеу тапсырылады.Содан киін оқушылар жұпқа бөлініп,бір-бірінің қолынан алып,жаңағы өзіне тілегендіжұптасына айту керек.
«Қабырғадағы суреттер»
«Топшамаға жауап бер» әдісі арқылы үй
әдісі арқылы үй
тапсырмасын бекіту(ӨЖ)
тапсырмасын бекіту. (ЖЖ)
1. Сөйлем нелерден құралады?
Әр партаға суреттер беріледі . 2. Сөйлемдегі сөздер қалай жазылады?
Жұптасып жұмыс істеу
3.Сөйлемдегі сөздердің байланысын қалай
арқылы суреттерді
білеміз?
байланыстырып сөйлем
4.Бір сөйлем құрып , сөйлем мүшелерін
құрайды.
байланыстыр.
1.Сөйлем дегеніміз не?
ҚБ: Мұғалімнің қолпаштауы арқылы кері
2. Сөйлем нелерден құралады? байланыс беру.
3. Сөйлемдегі сөздер қалай
жазылады?
ҚБ: Мұғалімнің қолпаштауы
арқылы кері байланыс беру.
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Ортасы

Қызығушылықты ояту.
Қызығушылықты ояту.(ЖЖ)
(ЖЖ)
-Алдарыңдағы берілген
Алдарыңдағы берілген
тапсырмаға назар аударыңыздар.
тапсырмаға
-Қандай сөйлем пайдда болады?
назар аударыңыз-Сөйлем мүшелерінің байланысын қалай білеміз?
дар.
-Сөйлемнің тұрлаулы, тұрлаусыз мүшелері туралы
-Берілген тапсырманы
не білесіңдер? Дескриптор:
орындайық.
Сөздерден сөйлем құрады;
-Сөйлемдегі сөздердің
Сөйлем мүшелеріне талдайды;
байланысын қалай білеміз?
Сөйлем мүшелерінің байланысын сұрақ қою
Оқушылар сұраққа жауап
арқылы анықтайды;
береді. Дескриптор:
Кері байланыс: «Өте жақсы»
Сөздерден сөйлем құрады;
ҚБ « Жұлдызшалар»
Мақал –мәтелді дұрыс оқиды;
Тапсырма арқылы сабақтың мақсаты анықталады.
Сөздердің байланысын сұрақ
қою арқылы анықтайды;
Кері байланыс: «Өте жақсы»
ҚБ « Жұлдызшалар»
Тапсырма арқылы сабақтың
мақсаты анықталады.
23 - жаттығу:
32 – жаттығу
«Мәнерлеп оқы»(ЖЖ )
«Түсініп оқу»(ЖЖ )
Дескриптор:
Дескриптор:
1.Өлеңді мәнерлеп оқиды;
1.Өлеңді түсініп оқиды;
2.Өлеңніңде қай жыл мезгі
2.Сүйекті қала туралы айтады;
туралы айтылғанын
3.Сөйлем мүшелеріне талдайды;
анықтайды;
4.Сызба арқылы сөйлемдегі сөздердің
3. Өлеңге ат қояды;
байланысын табады;
4.Қысты бейнелейтін сөздерді
Кері байланыс: «Өте жақсы»
тауып, каллиграмма жасайды;
ҚБ « Жұлдызшалар»
Кері байланыс: «Өте жақсы»
ҚБ « Жұлдызшалар»
Сергіту сәті
Сергіту сәтін қосайық. "Қызыл гүлім - ай"
1Дәптермен жұмыс.
Дәптерге көркем жаз.
25-жаттығу «Сөйлем
құра»(ӨЖ)
Дескриптор:
1.Табиғатқа қатысты сөздерді
атайды;
2.Сөйлемдегі сөздердің
байланысын дұрыс сақтайды;
3.Өзіне ұнаған сөзді
қатыстырып сөйлем құпайды;
4.Сөздердің байланысын
ажыратады;
5.Неше сөзден құралған
сөйлем екенін айтады;
Кері байланыс: «Бәре келді!»
ҚБ « Смайликтер»
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Дәптермен жұмыс. Дәптерге көркем жаз.
34 -жаттығу(ӨЖ)
Суреттегі заттардың алғашқы әріптерінен сөз
құра, шыққан
сөз туралы не білетініңді айт
Сөйлем құра.
Сөйлем мүшесіне талда, байланысын тап.
Дескриптор:
1.Суреттегі зат атауын атайды;
2.Сөз туралы білгенін айтады;
3. Сөзді қатыстырып сөйлем құрайды;
4. Неше сөзден құралған сөйлем екенін айтады;
5.Сөйлем мүшелерін байланысын табады;
Кері байланыс: «Бәре келді!»
ҚБ « Смайликтер»

Аяқталуы

Саралау тапсырмасы.
«Стакандағы сөздер» әдісі
Стақандағы сөздерден сөйлем
құра.
Сөз санын анықта.
Сұрақ қойып байланыстырып
көр.
Дескриптор:
1.Сөздерден сөйлем құрады;
2.Сөйлемдегі сөз санын
анықтайды;
3. Сұрақ қою арқылы
байланыстырады;
Кері байланыс: «Керемет»
ҚБ « Жұлдызшалар»
Үй тапсырмасы: 113 -бет 27жаттығу

Саралау тапсырмасы.
Сұрақ
Кім?
Не
Не?
істеді?
алды
қызыл
аспазшы
бір
бұрыш
сатып

Қандай?

Қанша?
Неше?

«Сұрақтар кестесі»әдісі
Сөздерді байланыстырып
сөйлем құрап көр.
Сұрақтарын анықта.
Сөйлем мүшелерін байланыстыр.
Дескриптор:
1.Сөздерден сөйлем құрады;
2.Сұрақтарын анықтайды;
3. Сөйлем мүшелерін байланыстырадды;
Кері байланыс: «Керемет»
ҚБ « Жұлдызшалар»
Үй тапсырмасы: 112 -бет 35-жаттығу

Кері байланыс: Бүгінгі сабақта болған көңіл – күйді бет – әлпеті салынған
суреттерді таңдау.
Қосымша ақпарат
Саралау - Сіз қосымша көмек көрсетуді қалай жоспарлайсыз? Қабілеті жоғары оқушыларға қандай
міндет қоюды жоспарлайсыз?
Бағалау - Оқушылардың үйренгенін, материалды меңгергенін тексеруді қалай жоспарлайыз?
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?
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.
2.
**********
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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.
50.
51.
52.
53.
54.
55.
56.
57.
58.
59.

Тастанбекова Марал Токтарбековна
Рысмаханова Гүлдана Берікболқызы
Байнбетова Адина Бериковна
Лаушева Жанар Ибадиевна
Мырзабекова Гүлсім Жұмаділлақызы
Джантаев Маратбек Қазбекович
Саркулова Жайнагул Жанжигитовна
Кунафина Лаззат Мамырбековна
Қорғанбаева Қаламқас
Мамбетова Қ
Изекеева Райса Абдразаковна
Наукеева Лайық
Шумакова Гульнар Болатовна
Жұмабаева Гүлзат Иманғожақызы
Капбарова Раушан Есенбековна
Сагибаева Айтолкын Жакашевна
Ракышова Алмагуль Ботановна
Таубаева Улбиби Сайинновна
Надырбекова Гульназ Рахымберлиновна
Садыкова Бакытгуль Алимбаевна
Байрбаева Лаура Бакаевна
Исаева Ш.Д
Карибекова Бахшагуль Мангеловна
Турдахын Жайнагул
Тохтаболатова Ш.А.
Сейлова А.
Зекенова Рима
Мамбетбаева Айгүл Идаятқызы
Өмірбеков Шалқар Қазыбекұлы
Амантаева Ботагоз Нурлибековна
Мадибекова Дильфуза Тұрдықұлқызы
Әшім Сағи Фаридұлы
Раймбаева Нурияш Темирбайкызы
Кубаева Анаргуль Еркебаевна
Кабушева Жайнагул Галламовна
Ибраймова Лена Жаңабайқызы
Жумабаева Кулия Избасарқызы
Бейбіт Зульфира Үрістемғалиқызы
Утегенова Багила Аблайқызы
Ш.Тұрысбекова
Мунайтбасова А.Б.
Итекеева А.Т
Абенова Гульмира Карауловна
Тажиддинова Шахзода
Абдимавланова Машхура Адилбековна
Адхамова Мохидил Рахматуллаевна
Енсепова Тазабике Жанкушиковна
Алмуханова Қарлығаш Турегалиевна
Асанова Жанат Нуртаевна
Нуржакипова Орынгүл Муратбековна
Оңалбекова Жадыра Оңалбекқызы
Сапарбекова Гулжазира Бериковна
Конырбаева Венера Таубалдиевна
Жунсалиева Гаухар
Бердиярова Гульнара Жумаликызы
Шаймерденова Назерке Турарбековна
Самал Женисовна Жаркинбаева
Атиева Гульнар Жанатовна
Ерахова Менсулу Сатыбалдиевна
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