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ГЕОЛОГИЧЕСКОЕ СТРОЕНИЕ, НЕФТЕГАЗОНОСНОСТЬ ОБОСНОВАНИЕ ПОДСЧЕТНЫХ
ПАРАМЕТРОВ МЕСТОРОЖДЕНИЯ АККУДУК
Аннотация
По административному делению площадь Аккудук относится к Жылыойскому району Атырауской области Республики Казахстан. Ближайшими населенными пунктами являются рабочие поселки Косчагыл, Кульсары. Районным центром и ближайшей железнодорожной станцией является г. Кульсары, находящийся в 80 км к севе ро-востоку. Областной центр г. Атырау находится от района работ в 300 км к северо-западу В орографическом
отношении район представляет собой слабо-всхолмленную равнину, покрытую сорами и слабо закрепленными
песками, с абсолютными отметками рельефа от минус 12 до минус 24м.
Ключевые слова: нефть, месторождение, почва, геологическое строение, структура залегания.
АҚҚҰДЫҚ КЕН ОРНЫНЫҢ ГЕОЛОГИЯЛЫҚ ҚҰРЫЛЫМЫ, МҰНАЙ-ГАЗДЫЛЫҒЫ ЕСЕПТІК
ПАРАМЕТРЛЕРІНІҢ НЕГІЗДЕМЕСІ
Аннотация
Әкімшілік бөлінісі бойынша Аққұдық алаңы Қазақстан Республикасы Атырау облысының Жылыой ауданына
жатады. Жақын елді мекендер Қосшағыл, Құлсары кенттері болып табылады. Аудан орталығы және жақын
маңдағы темір жол станциясы солтүстік-шығысқа қарай 80 шақырым жерде орналасқан Құлсары қаласы болып
табылады. Атырау қаласының облыстық орталығы жұмыс ауданынан солтүстік-батысқа қарай 300 км жерде
орналасқан орографиялық жағынан аудан минус 12-ден минус 24 м-ге дейін рельефінің абсолюттік белгілері
бар құммен жабылған, әлсіз-құрғақ жазықты білдіреді.
Түйінді сөздер: мұнай, кен орны, топырақ, геологиялық құрылыс, струтура, жатыс.
GEOLOGICAL STRUCTURE, PETROLEUM POTENTIAL JUSTIFICATION FOR ESTIMATION OF THE
PARAMETERS OF THE FIELD AKKUDUK
Annotation
According to the administrative division, akkuduk square belongs to Zhylyoy district of Atyrau region of the Republic
of Kazakhstan. The nearest settlements are the workers ' settlements Koschagyl, Kulsary. The district center and the
nearest railway station is Kulsary, located 80 km to the North-East. The regional center of Atyrau is located from the
area of work in 300 km to the North-West in orographic respect, the area is a slightly hilly plain covered with SORS and
poorly fixed Sands, with absolute relief marks from minus 12 to minus 24m.
Keywords: oil, field, soil, Geology, structure, occurrence.
Нефтяное месторождение Аккудук расположено в Эмбенском районе Атырауской области, в 64 км к юг-ю го-востоку от железнодорожной станции Кульсары. Структура подготовлена в 1952 г. сейсморазведкой МОВ. В
1981 г. начато поисковое и разведочное бурение и открыто месторождение. (рис.1).
Выделено два нефтеносных пласта в средней юре. Глубина залегания продуктивых пластов в своде 17371759 м. Залежи пластовые, тектонически экранированные. Высота залежи I пласта 21 м, второго - 7 м. ВНК проводится на абсолютных отметках - 1768 (I пласт) и 1780 м ( II пласт).
Продуктивная толщина сложена терригенными породами, коллектора поровые. Нефтенасыщенная толщина 12,3 и 6 м, соответственно для пластов I и II, открытая пористоть 21%, проницаемость 0,481 и 0,035 мкм2,
коэффициенты
нефтенасыщенности
0,62
и
0,58.
Дебиты нефти 119 м3/сут на 5 мм штуцере и 40 м3/сут на 10 мм штуцере. Газовый фактор 23,5 м3/м3, пластовое
давление 19,4-19,7 МПа, температура 63- Плотность нефти 836-842 кг/м3. Нефть малосернистая (0,18%), парафинистая
(1,67-1,85%),
содержит
12-14%
асфальтенов.
В составе попутного газа содержится: метана - 51,18%, этана -11,19%, пропана -7,12%, тяжелых гомологов
15,1%, азота 5,41%.[2] Режим работы залежей водонапорный. Пластовые хлоркальциевые воды имеют плотность 1148 кг/м3 и минерализацию 225,2 г/л. Месторождение находится в консервации. (рис.2)

Рисунок 1 Обзорная карта месторождении Аккудук
Мониторинг почвенного покрова Мониторинг почв на месторождениях является составной частью системы
производственного мониторинга окружающей среды и проводится с целью:
 своевременного получения достоверной информации о воздействии объектов месторождений на почвенный
покров;
оценки прогноза и разработки рекомендаций по предупреждению и устранению негативных последствий тех ногенного воздействия нефтедобычи на природные комплексы, рациональному использованию и охране почв;

Рис.2

Рис.3

Рисунок 2 Нефтяное месторождение Аккудук
А-структурная карта по кровле пласта среднеюрского продуктивного горизонта
I; Б-геологический разрез по линии І-І; В-разрез продуктивной части отложений.
1-внешний контур нефтеносности.
Рисунок 3 Месторождение южный Аккудук. По В.Я.Середе, Е.И. Бузмакову
1-песчаники; 2-туфы среднего состава; 3-песчаники, гравелиты; 4-известняки; 5-углистые известники; 6красноцветные известняки; 7-андезито-базальты; 8-10-барит-гематитовые; 9-баритовые; 10-кварцевые; 11-зоны
рассланцквания.

Определение литологического состава пород
Расчленение продуктивной части разреза скважины заключается в выделении слоев различного литологического состава, в установлении последовательности их залегания и, в конечном итоге, в выделении коллекторов и
непроницаемых разделов между ними. Решаются эти задачи с помощью комплекса методов, в котором основное
место занимают геофизические методы исследования скважин. Методами ГИС в обязательном порядке исследуются скважины всех категорий (поисковые, разведочные, эксплуатационные и др.). Данные ГИС увязываются с
геологической информацией, включающей анализ образцов пород (шлама, керна), результаты опробования интервалов на приток, результаты исследований скважин гидродинамическими методами. В терригенном разрезе
петрофизические свойства пород во многом обусловлены глинистостью, поэтому здесь наиболее информативны
показания электрических методов, методов ПС и ГК. Глинистые породы (аргиллиты) представлены обломочными осадочными породами с размерами частиц менее 0,01 мм. На диаграммах ГИС глинистые породы уверенно
выделяются по следующему комплексу признаков: высокие значения метода естественной радиоактивности ГК;
низкие показания нейтронных методов НГК или ННК-т; низкие значения удельного сопротивления; положительная аномалия метода ПС; совмещение показаний сопротивлений на диаграмме микрозондов; увеличение
диаметра скважины по сравнению с номинальным. [3]
Наилучшими коллекторскими свойствами обладают крупнозернистые песчаники с преобладающим размером
частиц от 0,5 до 1 мм. Для среднезернистых и мелкозернистых песчаников (с размерами частиц соответственно
0,1-0,25 мм и 0,25-0,5 мм) по мере уменьшения крупности зерен коллекторские свойства пород ухудшаются. [2]
Алевролиты, как промежуточная по размеру частиц фракция между аргиллитами и песчаниками (от 0,01 до
0,1 мм), характеризуются и промежуточными показаниями геофизических методов. Для их пористых разностей
наблюдаются повышенные показания метода ГК в сравнении с песчаниками.
Карбонатные породы (известняки и доломиты) в основном различаются по типу пустотного пространства и
емкостным характеристикам. При выделении поровых коллекторов в карбонатном разрезе наиболее информативны нейтронные и акустические методы. Карбонаты характеризуются широким диапазоном изменения удельных сопротивлений, низкими значениями естественной радиоактивности, высокими значениями нейтронных
методов (возрастающими с увеличением плотности породы), зависимостью величины диаметра скважины от
структуры пустотного пространства (в плотных разностях dc=dH, в карстовых полостях dc»dH, в карбонатных породах с трещинным пустотным пространством возможно dc>dH, в породах с межзерновой пористостью dc<dH).
[2] Гидрохимические осадки (ангидриты, соли) характеризуются очень высокими значениями удельного сопротивления, минимальными значениями метода ГК, максимальными показаниями нейтронных методов, номинальными значениями dc. От полноты комплекса геофизических исследований, обоснованности его выбора для
конкретных условий, освещенности разреза керном зависит степень детальности расчленения разреза скважины. При решении задач промысловой геофизики используется весь комплексов методов ГИС. [3]
На рис.3 приведен пример комплексной интерпретации результатов ГИС терригенных визейских отложений
Майкорского месторождения. В верхней части разреза пласт Тл представлен переслаиванием аргиллитов (высокие показания ГК, увеличение диаметра скважины) и глинистых алевролитов (повышенные показания ГК). Продуктивность скважины связана с пластом Бб, в котором по данным интерпретации ГИС в интервале отметок
глубин 1789,0-1798,4 м выделен нефтенасыщенный коллектор (низкие показания ГК, сужение диаметра скважины). В интервале отметок глубин 1792,8-1794,4 м по увеличению показаний ГК выделяется заглинизированный
пропласток. Непосредственно наблюдения за динамикой изменения свойств почв осуществляют на стационарных экологических площадках (СЭП), на которых проводятся многолетние периодические наблюдения за
комплексом показателей свойств почв. [1] Эти наблюдения обеспечивают выявление изменений направленности
протекающих процессов и свойств, определяющих экологическое состояние почв; выявления тенденций и динамики изменений, структуры и состава почвенно-растительных экосистем под влиянием действия природных и
антропогенных факторов. Проводимый экологический мониторинг осуществляет контроль состояния почв с целью сохранения их ресурсного потенциала, обеспечения экологической безопасности производства, условий
проживания и ведения трудовой деятельности персонала. На месторождении Аккудук наблюдения за состоянием почв в 2016г проводились на 1 СЭП (таблица 1).
Таблица 1 Результаты анализа проб почв
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квартал 2
квартал 3
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2016г
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1
2
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4
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2016г
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<5,0
<2,5
0,98
19,23

Норма,
мг/кг
7
3,0
23,0
1,0
6,0
-

Рис.4 Интерпретация разреза скважины по
данным геофизических методов исследований
Вывод: анализ полученных данных состояния почвенного покрова показывает, что содержание тяжелых металлов и нефтепродуктов не превышает
ПДК.
Выделение коллекторов и неколлекторов позволяет определить в каждой
скважине эффективные толщины пластов. При изучении разрезов скважин
выделяются: общая толщина горизонта (пласта) – расстояние от кровли до
подошвы; эффективная толщина, равная общей толщине за вычетом толщины прослоев неколлекторов; нефтенасыщенная (газонасыщенная) толщина, равная суммарной толщине прослоев нефтенасыщенных (газонасыщенных) коллекторов. [2]
В чисто нефтяной (газовой) зоне залежи во внутреннем контуре нефтеносности (газоносности) эффективная толщина равна нефтенасыщенной
(газонасыщенной). В водонефтяной (водогазовой) зоне пласта нефтенасыщенная (газонасыщенная) толщина определяется как часть эффективной в
интервале от его кровли до поверхности ВНК или ГВК.
Значения эффективной и нефтегазонасыщенной толщин в пределах площади залежи различаются, иногда довольно существенно. С целью графического отображения геологической информации, отображающей распределение толщин, строятся карты изопахит (линий равных толщин).
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РАЗВИТИЕ ИНФОРМАЦИОННОЙ КОМПЕТЕНТНОСТИ ЧЕРЕЗ
ИСПОЛЬЗОВАНИЕ СОЦИАЛЬНЫХ СЕТЕЙ, МЕССЕНДЖЕРА «WHATS APP»
В ОБУЧЕНИИ РУССКОМУ ЯЗЫКУ И ЛИТЕРАТУРЫ
Цыбенко Елена Анатольевна
учитель русского языка и литературы КГУ «Когалинская средняя школа»
Кербулакского района, Алматинской области
Мы живем в двадцать первом веке и сейчас, трудно представить нашу жизнь без современных устройств:
все вооружены планшетами, компьютерами, электронными книгами, смартфонами с выходом в Интернет.
Плотно вошли в обиход и социальные сети: ВКонтакте, Одноклассники, Facebook, Instagram, LiveJournal,
Twitter, мессенджер «WHATS aPP». Как показывает статистика, современные школьники чтению книг и живому
общению со сверстниками предпочитают проводить время в социальных сетях, поглощая гигабайты ненужной
им информации. Я хочу представить краткий обзор, как можно использовать всеобщее увлечение социальными
сетями в обучающих целях на уроках русского языка и литературы на примере наиболее популярных у
подростков социальных сетей.
Первая и, пожалуй, самая популярная сеть — ВКонтакте. Благодаря простому интерфейсу и многочисленным
функциям (просмотр видеороликов, прослушивание аудиозаписей, добавление и просмотр документов,
переписка в режиме конференции, опросы, хэштеги, собственная система оценивания и сохранения
понравившейся информации и др.), ВКонтакте может послужить нам отличным помощником в обучении. Я
разработала систему работы по формированию ключевых компетенций на уроках русского языка и литературы
и во внеклассной работе через использование материалов социальной сети «ВКонтакте».
Итак, шаг первый — регистрация на сайте www.vk.com
Совет: сразу же после регистрации искать в сети ваших учеников и отправлять запрос на добавление в друзья не
стоит! К сожалению, не все учащиеся адекватно реагируют на появление взрослых в данной сети, т.к. на их
страницах зачастую бывает много «личной информации».
Шаг второй — во вкладке «мои группы» создать собственную группу с коротким запоминающимся названием,
например «Я люблю русский язык!» или «Клуб любителей литературы». Групп с подобными названиями там

очень много, но сайт позволяет создавать группы с одинаковым названием. По желанию можно подобрать
аватар для группы.
Шаг третий — пригласить учеников вступить в эту группу.
Шаг четвертый — можно творить и создавать!
После уроков русского языка я выкладываю в группу материалы урока: таблицы с правилами, карточки;
указывать домашнее задание, давать ссылки на ЭОР с тестами. После уроков литературы можно выкладывать
фотографии авторов, их биографии, давать ссылки на тексты, а главное — добавлять книги а аудиоформате и
фильмы по прочитанным произведениям. Аудио и видеоматериалы загружать не надо, всё это ВКонтакте уже
есть, нам всего лишь нужно найти их через удобную систему поиска.
Я создаю в группе обсуждения и опросы, в которых ученики могут принять участие. Тут же они могут задавать
Вам вопросы по материалу, ответы на которые также увидят все остальные учащиеся. Если ученику понравился
предложенный мною материал, он поставит так называемый «лайк», то есть оценит его положительно. Ребенок
также может сохранить эту информацию у себя на странице и будет иметь возможность часто к ней обращаться.
Более продвинутые пользователи могут добавлять к материалам хэштеги — метки, объединяющие группу
сообщений по определенной теме. Перед хэштегом ставится знак #. Например, если Вы используете сообщение
с хэштегом #причастие, то, нажав на него, можно будет познакомиться со всеми материалами по причастию,
присутствующими ВКонтакте.
Если же ученик вступил в группу, но проявляет себя в ней неактивно: не расстраивайтесь! При просмотре
раздела «новости» у него в любом случае будет отображаться информация, которую Вы разместили, и здесь уже
сработает принцип «скрытой рекламы».
Преимущества мессенджера «WHATS aPP» в том, что, во-первых, можно легко отследить уровень усвоения
материала учащимися, во-вторых, сэкономить время, в-третьих, предоставить ученику возможность объективно
оценить свои знания и, в-четвертых, способствовать развитию информационной компетентности. Работа с
подобными дидактическими единицами повышает эффективность урока, обеспечивая доступность, делая урок
более увлекательным, что, в свою очередь, безусловно, повышает качество усвоения материала. При
организации самостоятельной работы учащихся по формированию основополагающих знаний школьного курса,
по коррекции и учету знаний учащихся использую обучение и тестирование с помощью WHATSaPP. Тестовый
контроль и формирование умений и навыков предполагает возможность быстрее и объективнее, чем при
традиционном способе, выявить знание и незнание обучающихся. Этот способ организации учебного процесса
удобен и прост для оценивания в современной системе обработки информации.
В процессе работы было замечено, что между мной и учениками установились более доверительные
отношения, тенденция к использованию ими на личных страницах неприличного контента уменьшилась
Сегодня Instagram пользуется популярностью среди молодежи.
Исследование возрастного состава аудитории сервиса показывает, что 57% пользователей - молодые люди от 18
до 34 лет, подростки от 13 до 17 лет составляют 22,3%.
Однако учителя смотрят на этот ресурс скептически, не считая целесообразным использовать его в
образовательных целях. Но, если подойти с некоторой долей фантазии и креатива, то и данную сеть можно
использовать для общения с учащимися.
1.
Расширяем рамки занятия. Из-за нехватки классного времени, учителя часто опускают интересные
подробности, которые способны заинтересовать учеников. Судьба ученого, история открытия, забавные детали
исследования... Да мало ли какие подробности остаются "за кадром" занятия. Из-за этого предмет теряет
привлекательность, становится сухой и безжизненной теорией. Можно добавить "изюминку", разместить фото
или другую иллюстрацию по теме прошедшего урока, добавить небольшой пост, и тема урока только выиграет
от этого.
2.
Конкурс одного вопроса. Необходимо добавить к изображению надпись с коротким вопросом по
дисциплине. Например, "ВУЗ или вуз. Как правильно?". Каждый учитель знает немало интересных и
заковыристых вопросов по своему предмету. Не надо делать такие мини-конкурсы обязательными. Это всего
лишь небольшой тренинг, ученики, обязательно, ответят в комментариях.
3.
Напоминание. У вас есть объявление? Сообщение для группы? Вы уже передали указания через
старосту, но может быть продублировать информацию в виде подходящей картинки или фото? Лишним точно
не будет...
4.
Иллюстрация к заданию. Есть темы, на которых учитель в процессе объяснения строит достаточно
длинные цепочки с выводом. Можно продублировать данное задание, разместив его фотографию из учебника
или из собственного конспекта. Можно выложить схему-подсказку, которая поможет ученикам выполнить
сложное задание. Плюсом будет краткий пост в тему.
5.
Фотография записей на доске. Вы объясняете критерии оценивания написания эссе? Назначаете
конкретные сроки? Описываете требования? И всегда находится кто-то, кто "забыл", "не знал", "не понял".
Сфотографируйте записи, если Вы их делали на доске. Отвертеться в этом случае будет сложно. Да и для Вас
эта шпаргалка станет напоминанием.
6.
Разбор ошибок. После проведения СОРа или СОЧа, или письменного теста, или устного опроса и
заметили, что многие из учеников допускают одну и ту же ошибку? Сфотографируйте тетрадный листок с
ошибкой, акцентируйте на ней внимание. В следующих снимках можно привести правильный вариант с
доказательством. А можно комментарии к ошибке вынести в пост. И лучше, если не затягивать с проверкой

работ. Теперь не надо ждать следующего занятия. Комментарии на следующий, после проведения работы, день
принесут больше пользы и вызовут больше интереса.
7.
Награды. Наши ученики участвуют в конкурсе, олимпиаде, конференции. И даже побеждают. Почему
бы не сфотографировать их дипломы и сертификаты? Надо поддержать престиж знаний и поощрять активных
учеников.
8.
Ответ на вопрос. На уроке возникла ситуация, когда Вы затруднились со ссылкой на источник
информации? Не откладывайте ответ в долгий ящик и не дожидайтесь следующего занятия. Сфотографируйте
обложку книги, страницу с текстом или сделайте скриншот экрана сайта, где аргументированно подтверждается
Ваш ответ. Быстрый ответ - знак уважения к ученикам.
9.
Мемы. Смайлики. Забавные рисунки в тему, снабженные смешной подписью очень популярны в сети.
Их можно использовать, чтобы немного разрядить обстановку, если произошло что-то не очень приятное на
занятии. Через пару дней уже сможете спокойно обдумать проблемную ситуацию. А пока - посмотрите на
произошедшее событие с юмором. В конце концов, именно улыбка и доброжелательная шутка - это те
инструменты, которые всегда помогут сохранять присутствие духа. Для учителя это очень важно!
Конечно, если я начала вести аккаунт в Instagram, то делать это мне приходится регулярно, чтобы приучить
учеников к тому, что я выкладываю интересные и полезные фотографии и заметки. Разумеется, это потребует
достаточно времени на освоение ресурса. Но в итоге, такой ресурс станет моим помощником в работе.
На мой взгляд, использование Интернет- ресурсов заключается в том, что они содержат лицензированный
систематизированный материал по всему курсу русского языка и литературы к действующим учебникам; вовторых, представляет широкий спектр ЦОР: интерактивные таблицы, схемы, орфограммы, диктанты,
анимационные ресурсы, электронные тренажеры, тесты и задания. Данные ресурсы целесообразно
использовать на любых видах и этапах урока.
В завершение хочется еще раз констатировать тот факт, что нам, современным учителям, необходимо не
просто двигаться в ногу со временем, но и опережать его. И социальные сети станут отличным подспорьем в
нашем нелегком деле.
***********
ЖАҢАРТЫЛҒАН БАҒДАРЛАМА – БІЛІМ БЕРУДІҢ ЖАҢА МАЗМҰНЫ
Т.Рысқұлов атындағы орта мектеп
Бастауыш сынып мұғалімі Азат Бұлғын Азатқызы
Жаңартылған бағдарлама – білім берудің жаңа мазмұны. Баяғыда Жапониядағы бір ұстаздан шәкірттері білім
алудағы басты мақсат не екенін сұрапты. «Ертең бәріміз тауға серуенге шығайық. Сонда түсіндіремін. Жолға
тамақ алыңдар, бірақ су қажет емес, барған жағымыздан табылар» дейді. Ертеңіне серуенде жүріп, ауқаттанып
алғаннан кейін балалар шөлдегендерін айтқаннан соң ұстаз су көзін таба алмай қалғанын мәлімдеп, өздеріне су
іздеуге кеңес береді. Түсте кеткен шәкірттері қас қарайғанда оралды. Шөлдерін қандырып, мәре-сәре болып
келген шәкірттеріне қарап «Бүгін шаршап-шалдыққандарыңызға қарамастан, өз беттеріңмен ізденіп жүріп, су
таптыңдар. Біздің міндетіміз – сендердің өз беттеріңше еңбектенулеріңе жағдай жасау. Ішіңіздегі бір-екі бала
маған арнайы су алып келіп, адамгершіліктерін танытты. Ал басты мақсатымыз – жас ұрпақты адамгершілікке
тәрбиелеу», деген екен. Елімізде қолға алынып жатқан білім реформасының да басты мақсаты осы хикаяға
саяды. Нақтылап айтсақ, енді мектепте бұрынғыдай мұғалім 45 минут бойы сөйлеп, сабақты тәптіштеп
түсіндірмейді. Ол тек оқушының өз бетімен оқып-ізденуіне жағдай туғызатын болады.
Жаңа бағдарлама құрмет, ынтымақтастық, ашықтық, қазақстандық патриотизм және азаматтық жауапкершілік,
еңбек және шығармашылық, өмір бойы білім алу тәрізді құндылықтарға негізделген. Қазіргі кезеңде оқушының
өз бетімен ізденуі оқу үдерісіне қойылатын басты талаптардың бірі болып табылады».
1. Жаңартылған білім беру мазмұнының ерекшелігі қандай?
Бұл бағдарламаның дәстүрлі бағдарламадан ерекшелігі:
1.Пән мазмұныныңспиралді қағидатпен берілуі. Яғни пән мазмұны қарапайымнан күрделенуі.
2.Блум таксономиясы бойынша оқу мақсаттарының иерархиясы;
3.Бір білім беру аясындағы және пәнаралық байланыстарды жүзеге асыру мақсатында «ортақ
тақырыптардың»берілуі
4.Оқу үдерісін ұзақ мерзімді, орта мерзімді және қысқа мерзімді жоспарлар арқылы ұйымдастыру;
5.Оқытудыңтәрбиелік әлеуетін арттыру, оқушының адамгершілік-рухани қасиеттерін қалыптастыру
6.Білімберу деңгейлері аралығында пән бойынша сабақтастықты ескеруге мүмкіндік беретін толық оқу курсы
бойынша педагогикалық мақсат қою;
7.Бөлімдердіңмазмұны мен ұсынылған тақырыптардың уақыт талабына сәйкес келуі, әлеуметтік дағдыларды
қалыптастыруға назар аударылуы;
8.Оқытудағыжүйелі-әрекеттік ұстаным (оқушының білім алу үдерісіне белсенді қатысу)
Жаңартылған білім беру мазмұнының басты ерекшелігі:
1.Оқу дағдылары (оқылым, айтылым, тыңдалым, жазылым);
2. Ойлау дағдылары (білу, түсіну, қолдану,талдау, салыстыру, бағалау);
3.Шығармашылық ойлау дағдысы

4.Логикалық ойлау дағдысы
5. Сыни ойлау дағдысы
6. Алгоритмдік ойлау дағдысы
7. Критикалық ойлау дағдысы
8. Проблемалық ойлау дағдысы
9.Технологиялық ойлау дағдысы
10.Тілдік құзіреттілік дағдысы
11.Оқушылардың коммуникативтік дағдыларын дамыту;
Бағдарлама аясында мұғалім үшін мыналар маңызды болмақ:
Мұғалім шеберсұрақ коюшы болуы қажет, себебі?
1.Ықтимал себептері
Оқудағы олқылықтарды анықтау үшін;
Оқушылардың ойларын бағыттау үшін;
Бағалау үшін;
Келесі сұрақтарға түрткі болу үшін;
Тақырыпты қайта қарау үшін;
Қызығушылықты немесе білуге құмарлықты ояту үшін;
Күрделендіру үшін;
Сұрақ-жауап пен сын тұрғысынан ойлауды модельдеу үшін;
Түсінуге көмектесу үшін;
Бағамдау үшін.
Білім берудің жаңарту жолдары
Біліктілікті арттыру бағдарламасының негізгі мазмұнындағы модульдер:
1. Білім беру мен білім алудағы жаңа тәсілдер.
2. Сыни тұрғыдан ойлауға үйрету.
3. Білім беру үшін бағалау және оқуды бағалау.
4. Білім беруде ақпараттық - коммуникациялық технологияларды пайдалану.
5. Талантты және дарынды балаларды оқыту.
6. Оқушылардың жас ерекшеліктеріне сәйкес білім беру және оқыту.
7. Білім берудегі басқару және көшбасшылық.
Осы мақсат негізінде алдыма қойған міндеттерім:
–жас ұрпақтың қабілеті мен талантын ашу;
–шығармашылық, логикалық ойлау қабілеттерін жетілдіру;
–өз алдына мақсат қою арқылы оны жүзеге асыра білу;
–өз әрекетінің нәтижелерін бағалай білу.
Мұғалімнің көшбасшылық қабілеті ең бірінші сабаққа даярлықтан басталады, яғни, өтілетін сабақтың
жоспарын құру, оны өткізу әдістемесі, оқушылардың қабілеттерін, жас ерекшеліктерін ескере отырып,
иллюстрация, техникалық құралдарды, дидактикалық материалдарды пайдалану. Мұғалімнің осы
шығармашылық әрекеті арқылы оқушының шығармашылық қабілеті қалыптасады. Ал, көшбасшылық
қабілеттер шығармашылық елес, шығармашылық ойлау арқылы жүзеге асады. Оқушыны шығармашылық
ойлауға, жылдамдыққа, икемділікке, тапқырлыққа үйрету ол мұғалімнің әр сабағында қалыптасып отыратыны
анық. Қай кезеңде, қай қоғамда болмасын жеке тұлғаның қалыптасуы ұстаздан басталады.Білім саласында
түбегейлі өзгерістер ұстазға үлкен жауапкершілікті талап етеді. Өздігінен білім алатын, жан – жақты ізденетін
алдағы өмір жолын өзі болжай алатын тұлға тәрбиелеу – ұстаз қолында. Заманауи қоғамның зиялы азаматын
білім беру сана әлеуеті жоғары дамыған, сын тұрғысынан жаңашаойлай білетін, рухы мықты, өз білімін
қоғамның алға басуына жұмсай алатын адам тәрбиелеу.
«Оқу инемен құдық қазғандай» демекші,шығармашыл,ізденімпаз ұстаз ғана табысты болады.
Қазіргі уақыттағы жаңа педагогика ғылымындағы проблема ол - оқушылардың пәнге деген қызығушылығын
арттыру болып табылады. Жаңа технологияның әдіс - тәсілдері оқушылардың білімін толықтыруға көмектеседі.
Осыған орай озық тәжірибе, жаңа технологияның тиімді әдістерін таңдап алып, оларды үйлесімді, тиімді және
шығармашылықпен пайдалану - ұстаз шеберлігінің белгісі. Ұстаз ретінде оқытып жүрген оқушыларымның
ерекшеліктерін зерттеп, біліп алған соң ғана, оларды даму деңгейіне орай әдіс - тәсілдерді іріктеп, талдап
қолдануға, жетілдіруге ерекше назар аударып келемін. Оқушыларды жұппен, топпен жұмыстандыру арқылы
ұйымдастырылған сабақтар, оқушылардың дарындылығын дамытып, шыңдау жолдарының бірі болып
табылады, олардың арасында ынтымақтастық пен серіктестікті тудыру, басқа адамның ойымен де есептесу
қажет екенін де түсіндіреді, уақыт үнемделеді. Жұппен және шағын топпен жұмыс тез, жаңа идеяларды
ұсынумен қатар белгілі бір жағдайды нәтижелі шешуге де мүмкіндік береді.

Сабақ барысында оқушылардың ізденуін қадағалап, білім дағдысын толықтыруға бағытталған сабақ өткізу
әдістерінің бірі - «Оқу мен жазу арқылы сын тұрғысынан оқу» жобасының стратегиялары. Бұл жобаның
стратегияларын сабақ барысында қолдану жаңа оқу материалдарындағы оқиға мен құбылыстарды
оқушылардың өздері байқап, талдауына жағдай жасайды. Демек, білім оқушыларға даяр күйінде берілмейді,
өзінің ой еңбегін қажет ететін тапсырмаларды орындауы арқылы қол жеткізеді. Әр оқушы өз ойына шек
келтірмей жауап беруге дағдыланады. Оқушы бойындағы танымдық қабілетінің шығармашылық ойлау
жүйесінің дамуына жол ашады. Практика кезінде өз сабақтарымда қолданып жүрген әдіс - тәсілдер: алты
қақпақ, түртіп алу, күнделік жазу, әлем шарлау, рөлдік ойындар, диалогтік әңгіме жүргізу, топтастыру,
семантикалық карта, венн диаграммасын толықтыру, Джиксо, сұрақ - жауап. Оқытуды диалогтік тәсілмен
дамытудағы сұрақ қою арқылы байқағаным: оқушылар тақырып бойынша және сындарлы сөйлеуге ынталанды,
пәнге қызығушылықты көрсетті, зерттеуге ынталанды, оқушылар сыни тұрғыдан ойлауға көмектесті,
оқушылардың бір - бірінен үйренді, басқа оқушылардың идеяларын құрметтеуіне және бағалауына ықпалын
тигізді, оқытудағы қиындықтар мен түсінбестіктерді анықтады.
«Әлем шарлау» стратегиясы бойынша қойылған сұрақтарға оқушылар алған білімдерін бір - біріне түсіндіріп,
жауап бергенде бір - бірін тыңдады.
«Топтастыру» стратегиясы арқылы сұрақ қойған кезде оқушылар бір нәрсе туралы ойындағы негізгі
қажеттіліктерін, білетіндерін, білгендерін топтады.
«Кубизм» стратегиясы аясында оқушылар сұраққа жауап бергенде ұғымды жан - жақты, әр қырынан
салыстырды, анықтады, зерттеді.
«Рөлдік ойыны» барысында бір - біріне сұрақ қою арқылы тілдері жаттығып, образдарда ойнауға үйренді.
«Венн диаграммасы» бойынша қойылған сұрақтарға топтар екі жаңа ұғымды салыстырды, екі ұғымның ортақ
қасиеттерін таба алды.
«Семантикалық карта» стратегиясы бойынша қойылған сұрақтарға жауап бергенде оқушылар жаңа ұғымның
өзіне тән ерекшеліктерін, қасиеттерін, қызметін, маңызын танып анықтайды, зерттейді.
«Фишбоун» тәсілін қолданғанда оқушылар белгілі бір мәтін бойынша берілген сұрақты жан - жақты
қорытындылап жауап берді.
«Тұжырымдамалық карта» бойынша оқушылар берілген тапсырмаға нақтылап, қорытынды жасап, зерттеп
жауап берді.
«Алты қақпақ» тәсілі бойынша топтар мәтінді әр қырынан салыстырып, зерттеп, талдап жауап берді.
«Ыстық орындық» тәсілі аясында оқушылар бір - біріне сұрақ қою арқылы тақырыпты жан - жақты
қарастырып, сыни тұрғыдан ойланып жауап берді.
«Блум таксономиясы» бойынша сабақты қорытынды жасағанда қойылған сұрақтарға топтар білу, түсіну,
қолдану, талдау, жинақтау, бағалау аясында жауап берді.
Қорыта келгенде, оқушылардың шығармашылығын, ізденушілігін дамытып, әрқайсысына жеке тұлға ретінде
қарап, олардың өздеріне деген сенімін, білімге ынтасын арттыруға үлесімді қосудамын.
Ұлы ағартушы Ахмет Байтұрсыновтың «Ұстаз үздіксіз ізденгенде ғана, шәкірт жанына нұр құя алады», – деген
сөзі ізденімпаз, жаңаша ұстаздарға арналғандай. Мұны әрбір мұғалім жадында сақтауы тиіс.
**********
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Тема урока

Какое значение имела Английская буржуазная революция середины XVIIвека?

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

8.3.2.1 характеризовать причины буржуазных революций в Западной Европе;
8.1.1.1 объяснять понятия «капитал», «буржуазия», «рабочий класс/пролетариат»,
используя их для объяснения социальной структуры общества;
8.1.2.1 определять влияние буржуазии на изменение экономической и политической
системы

Цели урока

- выявлять причины Английской буржуазной революции;
- определить значение Английской буржуазной революции

отсутствующих:

Критерии оценивания

- знает причины Английской буржуазной революции;
- характеризует причины революции, классифицируя их;
- знает содержание понятий «капитал», «буржуазия», «рабочий класс/пролетариат»;
- использует данные понятия при объяснении причин революции и изменениях в
социальной структуре
- определяет влияние буржуазии на итоги Английской революции.

Языковые цели

Слушание (аудирование): слушает объяснения учителя и ответы одноклассников.
Чтение: работа с определениями терминов, информационными текстами, с
карточками.
Письмо: учащиеся отвечают на вопросы устно и письменно.
Говорение: в ходе коллективного обсуждения в парах и группе, а также в ходе
обсуждения ответов на вопросы, при работе с терминами, с осмыслением содержания
информационных текстов и статических данных.
Лексика и терминология, специфичная для предмета:
Капитал, буржуазия, конституционная монархия, парламент, гражданская война
Полезные выражения для диалогов и письма:
Причинами Английской буржуазной революции являлись …
Буржуазия возглавила борьбу против короля так как..
Гражданская война началась из-за …
Конституционная монархия – это...
Значение Английской буржуазной революции заключается в том, что…

Привитие ценностей

Обучение на протяжении всей жизни через воспитание интереса к предмету;
формирование и развитие коммуникативных навыков при работе в парах и группе,
навыков сотрудничества.
Привитие ценностей осуществляется через вызов к уроку; обсуждение в группах,
взаимо- и самооценивание; проведение диалога между учителем и учениками.

Межпредметные
связи

Данный урок связан с такими дисциплинами как геграфия, русский язык (работа с
текстом и видеоматериалом)

Предварительные
знания

Учащиеся из раздела 7.3.А «Абсолютизм Запада и Востока» знают о казни Карла
Первого, о смене формы правления: абсолютной монархии на конституционную.
Ход урока

Запланированные
этапы урока
Начало урока

Середина урока

Запланированная деятельность на уроке
Организационный момент.
Психологический настрой: добрые пожелания друг другу
Обратить внимание учащихся на 1- слайд и по наводящим вопросам, определить
тему урока,
Запись в тетрадях .
Показать изображениеовецв Англии(Приложение 1) и слова Томаса Мора: «Ваши
овцы, обычно такие кроткие, довольные очень немногим, теперь, говорят, стали
такими прожорливыми и неукротимыми, что поедают даже людей»
Предложить учащимся высказать предположения на следующие вопросы:
Почему Мор так сказал?
С каким историческим процессом это связано?
Каковавзаимосвязь между восстанием У.Тайлера, казнью Карла I и овцами?
Объяснить учащимся, что они будут исследовать Английскую буржуазную
революцию, акцентируя внимание на ее последствиях.
Обсудить цели обучения и критерии оценивания к нему.
Формулирование цели урока, на основании целей обучения и темы.
Работа с терминами. Предложить учащимся нарисовать кпонятиям «капитал»,
«буржуазия», «рабочий класс/пролетариат», изображения, раскрывающие их
содержание.
По завершении данной деятельностипредложить взаимооцениваниерезультатов
работы групп по образцу с академическими определениями.
Дескрипторы к заданию:
- учащийся правильно отражает содержание не менее 3-х терминов

Объяснить учащимся особенности развития Англии накануне революции, используя
карту и включив информацию о том, что:
Англия в течение 2-х веков не подвергалась нападениям извне; у нее не было
расходов на содержание большой армии; быстро развивалась мировая торговля
вследствие выгодного географического положения, постоянно росла потребность в
английской шерсти.
Напомнить ситуацию из учебного материала 7 класса, подтолкнувшую страну к
гражданской войне.
Работа с карточками. Раздатькарточки с причинами Английской буржуазной
революции и предложить классифицировать их на несколько групп по определенным
признакам (по собственному выбору).Это классификации на внешние и внутренние;
политико-экономические и социально-культурные и т.д.
По окончании данной деятельности, обсудить в классе варианты классификаций и
распределение причин по ним. Учащиеся должны аргументировать свое
распределение.
Дескрипторы к заданию:
- учащийся правильно распределил (не менее 5-и) причин Английской буржуазной
революции.
Работа с видеоресурсом. Предложить учащимся записать при просмотре основные
события революции, затем сравнить записи с информацией на слайде.
Обсудить положительные события этого периода для Англии .
Работа с текстом. Предложить учащимся определить в тексте последствия Английской
революции и соотнести их с причинами. Затем сделать вывод о достижении целей ее
участниками. Обсудить результаты деятельности совместно с классом.
Попросить учащихся высказать предположения о влиянии итогов революции на
развитие Англии, акцентируя внимание на усилении позиции буржуазии.
Предоставить для самооценивания предположений, данные результатов национальной
переписи населения 1750 г. и 1900 г
Конец урока

Рефлексия:
Вернуться к целям урока и критериям оценивания к целям обучения. Предложить
учащимся оценитьуровень своего достижения целей обучения и цели урока и
определить потребность в дополнительном занятии.
Домашнее задание.
Ответьте на вопросы:
– Почему с Английской революции начинается изучение периода «новое время»?
Почему она названа буржуазной революцией?

Дифференциация – каким образом Вы
планируете оказать больше поддержки?
Какие задачи Вы планируете поставить
перед более способными учащимися?

Оценивание – как Вы планируете
проверить уровень усвоения
материала учащимися?

На этапе повторения материала, когда
Формативное оценивание
некоторые из учащихся могут вспомнить
реализуется при диагностическом
значимые факты из биографии Карла I;
оценивании на этапе вызова с
объяснить выражение Т. Мора «Овцы съели
определением зоны ближайшего
людей»; установить взаимосвязь между
развития; на этапе осмысления
итогами восстания У.Тайлера, казни Карла
учащиеся оцениваются по
I и ростом количества овец. На этапе
дескрипторам к заданиям, которые
осмысления дифференциация основывается
позволяют оценить навык
на способности учащихся соотнести
понимания новых терминов; навык
содержание новых терминов и
классификации причин,
изображения к ним, умении применять
установления причинноданные понятия при объяснении
следственных связей.
исторических процессов. На всех этапах
урока менее способным учащимся
предлагаются различные подмостки.
**********

Здоровье и соблюдение
техники безопасности

Соблюдение техники
безопасности при
передвижении учащихся
по классу во время
организации групповой и
парной работы.

Алматы облысы, Еңбекшіқазақ ауданы, Есік қаласы
"Рахат№1 орта мектебі" КММ. Тарих және құқық пәндерінің мұғалімі
Рахимова Гульмира Абилгазиевна
Қазақстан тарихы. Қысқа мерзімді жоспар
Ұзақ мерзімді жоспар бөлімі: 6.2. Тәуке хан
тұсындағы қазақтардың қоғамдыққұқықтық жүйесі.
Күні:
Сынып: 6
Сабақ тақырыбы:

Мектеп: Алматы облысы. Еңбекшіқазақ ауданы «Рахат №1
орта мектебі» КММ
Мұғалімнің аты-жөні:Рахимова Гульмира Абилгазиевна

Қатысқан
Қатыспаған оқушылар саны: 0
оқушылар саны: 28
Тәуке хан тұсындағы қазақтардың қоғамдық-құқықтық жүйесі

Осы сабақта қол жеткізілетін оқу мақсаттары
6.3.1.10.
Қазақ
хандарының
мемлекетті
(оқу бағдарламасына сілтеме)
нығайтудағы рөлін анықтау
Сабақ
Тәуке хан тұсындағы қазақ хандығының ішкі саясатын, хандық кеңес пен билік
мақсаты
кеңестің рөлін, сыртқы саясатын анықтау.
Бағалау
критерийлері

Тәуке хан тұсындағы қазақ хандығының ішкі және сыртқы саясатын анықтайды.
Тәуке хан тұсындағы Қазақ хандығының тарихи маңызын сипаттайды.

Ойлау дағдылары

Білу, түсіну, қолдану.
Тыңдалым дағдысы: Оқушылар интерактивті тақта арқылы электрондық кітаптан
алынған Тәуке хан кезіндегі қазақ хандығы туралы бейнебаяннан Тәуке хан кезіндегі
қазақ хандығының ішкі және сыртқы саясатын біледі, қазақ хандығындағы заңдар
жинағын түсінеді, Тәуке хан тұсындағы қазақ хандығының ерекшелігін анықтайды.
Айтылым дағдысы: Тәуке хан тұсындағы билер институты мен хандар
институтының айырмашылығын анықтайды.
Оқылым дағдысы: Мәтіннен Тәуке хан кезіндегі қазақ хандығындағы басқару
жүйесінің тарихи маңызын анықтайды.
Жазылым дағдысы: «Картамен жұмыс» әдісі арқылы Тәуке хан кезіндегі Қазақ
хандығының аумағы, көрші елдермен қарым-қатынасы, қазақ халқының этникалық
құрамы мен территориясын анықтап, сипаттайды.
Пәнге қатысты термин сөздер: "Қазақ хандығы", хандық кеңес, билік кеңес, "Жеті
жарғы", құрылтай, хандық, Дала Ликругі, дербес мемлекет
Диалогқа арналған сұрақтар:
1.Неліктен Тәуке хан тұсында мемлекетте тыныштық қалыптасты деп ойлайсың?
- Тәуке хан мемлекетті нығайтуда алдына қандай мақсат қойды деп ойлайсың? Дәлел
келтір.
2.Тәуке хан өзінің басқару жүйесінде билер кеңесін неге құрды ?
Оқушыларды «Мәңгілік ел» ұлттық идеясы аясында Қазақ хандығындағы хандардың
басқару жүйесінің айырмашылықтары мен ұқсастықтары туралы тарихын білуге
қызығушылығын арттыру арқылы патриоттық сезімі жоғары тұлға тәрбиелеу;
«Жалпы ұлттық бірлік, достық пен келісім» дәстүрін игерту, патриотизімге баулу.
АКТ қолдану арқылы, бейнеролик, презентация, слайд қолдану арқылы
оқушыларды шығармашылыққа баулу.
География, құқық негіздері

Тілдік мақсат

Құндылықтарды
дарыту
АКТ колдану
дағдысы
Пәнаралық
байланыс
Бастапқы білім

Қазақ аумағындағы Қасым хан, Есім хан кезіндегі заңдар жинағы және басқару
жүйесіндегі айырмашылықтарды біледі, байланыстырады.

Сабақ барысы
Сабақтың жоспарлаған
кезеңдері

Сабақтағы жоспарланған іс әрекет
Ұйымдастыру кезеңі
Оқушылармен сәлемдесу,түгелдеу,жұмыс орнының сабаққа дайындығын
тексеру,оқушылардың көңілін сабаққа аудару
Сыныпта жағымды психологиялық ахуал туғызу үшін оқушыларды шеңберге
тұрғызып, "Бүгінгі күнге жақсы бір тілек" тренингін өткіземін.
Топқа бөлу: Қағаз қиындыларын алу арқылы әр түс бойынша 3 топқа бөлінеді
1 топ - Әйтеке би 2 топ- Қазбек би 3 топ- Төле би

Сабақтың басы
минут
0-5минут

Сабақтың ортасы
5-25 минут

Үй тапсырмасын қайталау мақсатында «Кім жылдам» әдісі бойынша өткен
тақырыпқа байланысты сұрақты ауызша қоямын, деңгейлік сұрақтар бойынша
оқушы сұраққа жауап береді. Бұл тәсіл тілдік мақсаттың орындалуына көмек береді.
Сұрақтар:
1.
Қазақ хандығындағы Қасым хан тұсындағы қазақ хандығында халық саны
қанша, әскер саны қанша болды және кімнің деректерінде кездеседі?
2. Қасым хан мен Есім хан тұсындағы заңдар жинағы қалай аталды?
3.Есім хан тұсындағы қазақ хандығындағы басқару жүйесіндегі ерекшелік неде
болды?
Жаңа сабақ
«Стоп кадр » әдісі арқылы оқушылардың ішкі уәжін арттыру.
Оқушылар электрондық кітапта берілген «Тәуке хан тұсындағы қазақ хандығы»
туралы бейнероликті көру арқылы тақырыптың мағынасын ашады.
Электрондық кітап бойынша бейнероликтен не байқадыңдар?
1-Тапсырма топтық жұмыс
Ұлы дала тұрғындары Тәуке хан билік еткен жылдарды қалай атады? (1-топ Әйтеке
би тобы)
XVIIІ ғасырда Тәуке хан билігі қай жерлерге жүрді ? (2-топ Қазбек би тобы)
 XVIIІ ғасырда "Жеті жарғы" заңы қазақ қоғамының қажеттіліктеріне жауап бере
алды ма? (3-топ Төле би тобы)
Дескриптор
1.Тәуке хан билік еткен жылдар тарихта қалай аталатынын біледі
2.XVIIІ ғасырда Тәуке хан өз билігі қай жерлерге және кімдерге жүргізгенін біледі
3.XVIIІ ғасырда "Жеті жарғы" заңы қазақ қоғамының қажеттіліктеріне жауап бере
алды ма жоқ па анықтайды.
Қалыптастырушы бағалау Бір топты 2ші топ бағалайды. "Бас бармақ" әдісі
бойынша. еТ-2. 2- тапсырма. Жұптық жұмыс. Тапсырма бойынша
“ Домино ”аркылы Қағаз қиындылары домино пішіндес қиылып, ортасынан
қаламмен сызылады. Әр топта оқушылар жұппен орындайды.Бірінші жұп оң жақ
бөлігіне сұрақ жазады, келесі жұп келесі домино парақшасының сол жағына сол
сұрақтың жауабын жазып, оң жағына өз сұрағын береді, тиісінше келесі оқушы өз
доминосына осындай жазба қалдырады. Барлық оқушылар өз доминоларын жасап
болған соң , араластырып, көршілес топқа домино қиындыларын құрастыруға
ұсынады. Әрі жылдам, әрі дұрыс құрастырған жұп жеңіске жетеді. Мысалы:
"Домино" әдісі арқылы. Мысалы:
Сұрақ
1.Ұлы жүзді қай би
басқарды?
2. Орта жүзді кім
басқарды?
3. Кіші жүзді басқарған
кім?
4.Тәуке хан өмір сүрген
кезең?
5.Тәуке хан билеген кезеңде
Қазақстан мен Ресейдің
шекарасы қай жерде
тоғысты?
6. XVII-XVIIIғасыр
аралығында жоңғар
тағының қонтайшысы кім
болды?

Жауап
Төле би
Қазыбек би
Әйтеке би
1680-1715(1718)жж.
6. Қазақстан мен Ресейдің Алтайдағы
шегаралары Жоңғар хандығымен түйісті
де, бұл жерде жоңғарлар мен қазақтар және
орыстардың мүдделері соғысты
Цеван Рабдан

Дескриптор
Оқушылар 3 жүзді кімдер басқарғанын біледі.
Оқиғалар мен жылдарды сәйкестендіре алады.
Қалыптастырушы бағалау
3- тапсырма Топтық жұмыс
«Джигсо әдісі» арқылы тақырыпты оқулықтан тақырыпшаларды оқулықтан 189-192

бет аралығын бөліктерге бөліп оқуға тапсырма беріледі, постер қорғалады.
1 топ "Төле би" тобы Тәуке хан туралы мәлімет, Қазақ хандығындағы "Алтын ғасыр"
деп аталатын кезең туралы сипаттама.
2 топ "Қазбек би" тобы Тәуке хан кезіндегі Қазақ хандығының ішкі, сыртқы
жағдайына сипаттама жаса
3 топ "Әйтеке би" тобы Тәуке ханның Қазақстан тарихындағы рөлі туралы баяндау.
Дескриптор:
1.Қазақ хандығын Тәуке хан билеген кезеңді және Тәуке ханның өмірі жайлы
анықтайды.
2. Қазақ хандығын Тәуке хан билеген кезеңдегі ішкі және сыртқы жағдайларын
түсінеді.
3.Тәуке ханның Қазақстан тарихында рөлін анықтайды
ҚБ жұптық бағалау. "+" , "-", "қызықты" әдісі арқылы бағалайды.
Топтар бірін бірі бағалауда сол топтың жасаған топтың жұмысында "+" яғни
бір жақсы жағы "-" яғни бір жетпеген жерін "қызықты" өздеріне бір қызықты
жерлерін айтып баға береді
Сабақтың соңы
Жеке жұмыс
5 минут
4 тапсырма «Картамен жұмыс» 6-сынпқа арналған атлас карта бойынша Қазақ
хандығын Тәуке хан билеген кезіндегі шекара мен астанасын анықтаңдар.
Дескриптор:
Қазақ хандығын Тәуке хан билеген кезеңдегі шекарасын шамамен көрсетеді. Тәуке
ханның билігі жүрген жерлер мен үш жүздің территориясын анықтайды.
ХVIII ғасырдағы Қазақ хандығының территориялық аумағын астанасын картадан
корсетеді.
Үйге тапсырма:
ҚБ. Слайдтан көрсетілген карта бойынша оқушы картадан қарап өзінің дұрыс
немесе бұрыс белгілегенін өзі тексереді.
Рефлексия бес саусақ әдісі
Үйге тапсырма: Қазақ хандығындағы заңдар жинағын салыстырып эссе
жазып келу.
Саралау – оқушыларға
Бағалау- оқушылардың
Қалай көбірек қолдау көрсетуді
материалды меңгеру деңгейін
Денсаулық және
жоспарлайсыз?
қалай тексереді
қауіпсіздік
Қабілеті жоғары
Жоспарлайсыз?
техникасы
оқушыларға қандай міндет қойуды
Мен сабақта оқушылардан кері
жоспарлап отырсыз?
байланыс алу барысындамынадай
Барлық оқушыларға: "Стоп кадр " әдісі
қалыптастырушы бағалау тәсілдерін
арқылы Электрондық кітаптан "Тәуке ханның қолдандым
кезіндегі Қазақ хандығы" деген бейнеролик
Бір топты 2ші топ бағалайды. "Бас
көрсетіліп, оқушыларға тапсырма беріледі.
бармақ" әдісі бойынша(топтар бірін
Онда Тәуке ханның беделінің барлық үш
бірі бағалайды)
жүзде ықпал еткенін түсінеді. "Жеті жарғы"
"екі жұлдыз бір тілек" арқылы
заңы қазақ қоғамының қажеттіліктеріне
бағалайды.
жауап бере алғанын анықтайды.
"+","-","қызықты әдісі бойынша баға
Орта деңгейлі оқушылар:Жұптық жұмыс
береді. (Жұптар бірін бірі бағалайды)
арқылы тарихи оқиғаларды салыстыра
Өзін өзі бағалайды.(Слайдтан
отырып, мемлекеттің ішкі және сыртқы
көрсетілген картамен бірге отырып
саясатын түсіндіре алады.
тексереді)
Кейбір оқушылар: Жеке жұмыс арқылы
Тәуке хан кезіндегі қазақ хандығының
аумағын, астанасын біледі және орыс ғалымы
А.И.Левшиннің мәліметінен деректер
келтіреді.
Oқушылaрдың caбaққa дeгeн қaжeттілігін
Мeн caбaқтa oқушылaрдaн кeрі
Сабақ барысында
қaнaғaттaндыру мaқcaтындa "Стоп кадр" әдісі бaйлaныc aлу бaрыcындa мынaдaй
АКТ пайдалану
бойынша топқа электронды кітаптан топқа
Қaлыптacтырушы бaғaлaу
кезіндегі
тапсырмалар беріліп оқушылар Қасым хан
тәcілдeрін қoлдaндым
қауіпсіздік ережесін
және Есім хан кезіндегі заңдар жинағының
сақтайды.
«Бас бармақ»оқушылар
Тәуке хан кезіндегі "Жеті жарғы" заңының
Сабақта сергіту
жауаптарына байланысты топ бір
айырмашылығын Тәуке ханның кезіндегі
жаттығулары мен
бірін бағалайды
билер институтының тарихи маңызын
белсенді жұмыс
«Жарайсыздар»» қолпаштау
анықтайды.
түрлерін қолдану.
сөзімен айтылады
Oртa дeңгeйлі oқушылaр «Домино» әдіcі
Оқушылар ғаламтор
Топтық бағалау

aрқылы Тәуке хан туралы мәлімет, Қазақ
хандығындағы "Алтын ғасыр" деп аталатын
кезең туралы сипаттайды және
Қaбілeті жoғaры oқушылaрдың тaнымдық
қaбілeтін aрттыру мaқcaтындa
«Картамен жұмыс»әдіcі картаға XVIII
ғасырдағы қазақ хандығының шекарасын,
Тәуке хан кезіндегі астананы, территориялық
аумағын картадан көрсетеді

«Екі жұлдыз, бір тілек» әдісіне
байланысты оқушы берілген
тапсырмаға байланысты 2 ұсыныс,
1сұрақ қойылады
Рефлексия
бес саусақ әдісі

желісімен және
Power Point,
электрондық
кітаппен,
бейнероликтермен
жұмыс жасайды
«Бес саусақ» кестесі
бойынша сабақтан
алған әсерін
жеткізеді

Сабақ бойынша рефлексия
Сабақ мақсаттары / оқу мақсаттары дұрыс қойылған ба?
Оқушылардың барлығы ОМ қол жеткізді ме?
Жеткізбесе неліктен?
Сабақта саралау дұрыс жүргізілді ме?
Сабақтың уақыттық кезеңдері сақталды ма?
Сабақ жоспарынан қандай ауытқулар болды, неліктен?
Жалпы баға
Сабақтың жақсы өткен екі аспектісі (оқыту туралы да, оқу туралы да ойланыңыз)?
1:
2:
Сабақты жақсартуғане ықпал ете алады алады (оқытутуралы да, оқутуралы да ойланыңыз)?
1:
2:
Сабақ барысында сынып туралы немесе жекелеген оқушылардың жетістік\қиындықтары туралы нені білдім,
келесі сабақтарда неге көңіл бөлу қажет?
Жамбыл облысы,Тараз қаласы Тұрар Рысқұлов атындағы №48 орта мектеп
Бастауыш сынып мұғалімі Куракбаева Гулсим Садуакасовна
Сынып: 4
Бөлім: Заттар және
олардың қасиеттері

Мектеп: № 48
Мұғалім: Куракбаева Гулсим
Қатысқандар саны: 25
Қатыспаған оқушылар:

Күні 22.11.2019
Тақырыбы

Заттардың қасиеті өзгере ме?

Оқу мақсаты

4.3.1.1 заттың қасиетіне байланысты қолдану аясын анықтау;
4.1.2.2 алынған нәтижені оқушы таңдаған формада ұсыну.

Сабақтың мақсаты

заттың қасиетіне байланысты қайда қолданылатынын анықтайды;
заттардың қалай өзгеретінін, оған не әсер ететінін түсінеді.

Бағалау критерийі

заттың қасиеттерін сипаттайды;
заттың қасиетіне байланысты қайда қолданылатынын анықтайды;
заттың қолданылуына өздігінен мысал келтіреді;
заттың қасиетінің өзгеруіне өздігінен мысал келтіреді;

Тілдік мақсат

Пәндік терминология мен тірек сөздер Өзгеру

Алдыңғы меңгерілген білім Заттарды, денелерді сипаттай алады, қасиеттерін біледі.
Сабақ барысы
Жоспарланған
уақыт
Сабақтың басы
5 мин

Сабақта жоспарланған іс-әрекет

Ресурстар

Топқа бөлу суреттер арқылы (қаймақ,құрт,ірімшік,айран)
Кіріспе тапсырма.
Сүт тасып, пеш бетіне төгілген кезде не болады?
Қағаз жанған кезде не болады?
Зат басқа затқа айналуы мүмкін бе?
(Қағазды жандырып көрсету )

Сабақтың ортасы Мүмкіндігше жент (қоспа) көрсету.
- Жент (қоспа) дегеннің не екенін білесіңдер ме? Оны жеп көрдіңдер ме?
- Женттің құрамындағы заттарды ата.

Оқулықтағы
сызба,

5мин

5мин

10 мин

- Қалай жасалатынын еске түсіріп көр.
- Оқулықтағы инфографиканы зерделей отырып (немесе тәжірибені
ыдыстағы
пайдаланып), жент жасау үдерісін айтып бер.
жент (қоспа),
- Женттің құрамындағы заттар араласқанда олардың қасиеттері өзгере ме? тары.
Тәжірибеде женттің жасалуын көрсету.
Пиктограмма құрастыру (С деңгейдегі оқушыларға суреттер арқылы
құлпынай тосабын құрастыру )
В деңгейдедегі оқушыларға таблицамен жұмыс
Құрамы

Қандай үдеріс
жүреді

Сүт, қайнаған су,
шай, қант

Араластыру

Жеміс-жидектер,
қант, су

Қайнату

Биенің сүті

Ашыту

Сүр ет, әртүрлі
жармалар/дәндер,
айран, ұн,тұз, су

Жеті түрлі тағамды
араластыру, қайнату

Қандай сусын
алынды?

А деңгейдегңлерге Заттарды қайда қолданады? Су мен темірдің
қолданылуы жайлы кластер құрастырады.
Ықтимал жауабы
Су: ішуге, тағам дайындауға, жуынуға, өндірісте, т. с. с.
Темір: көлік жасау, үйдің есігі, орындықтың аяғы, т. с. с.
Дескрипторы
заттардың қайда қолданылатынын біледі;
заттардың қалай өзгеретінін, оған не әсер ететінін түсінеді.
. ҚБ:«Ду қол шапалақ»
Заттар түрлі үдеріс кезінде басқа заттарға айналады. Ол үшін заттарды
араластырады, қыздырады, ерітеді. Кейбір заттар араласқан қоспаның
құрамында болса да, қасиеттерін жоғалтпайды. Ал кейбір заттар басқа
заттармен әрекеттесіп, өз қасиеттерін жоғалтады немесе өзгертеді. Олар
бастапқы қалпына келе алмайды. Адамдар заттарды қосу, араластыру
арқылызаттың қасиеттерін жақсартуды, құрамын өзгертіп басқа заттар
жасауды үйренді.болады? Ол немен байланысты? Нәтижесінде қандай зат
алынды? Ойлан. Заттардың қасиетін білудің қандай пайдасы бар?
«Мен зерттеушімін»әдісі (жұптық жұмыс)
Ресурстарды (картоп, үккіш, екі шыны ыдыс, тамшуыр, құйғы, сүзгіш, йод
ерітіндісі), зерттеу нәтижесін тіркейтін парақтар мен маркерлерді тарату.
Топтарға біріктіру. Үккішпен жұмыс істегенде қауіпсіздік ережесін
сақтауды ескерту.
Зерттеу жүргізуге арналған нұсқаулықпен таныстыру.
1) Тазартылған картопты үккіштен өткізу;
Оқулық
2) Үккіштен өткізілген картопты шыны ыдыстағы жылы суға салу;
3) Біраз уақыттан соң шыны стаканға құйғы мен сүзгішті орналастырып,
картопты сүзіп алу;
4) Сүзгіш арқылы өткен сұйықтықтан ыдыс түбінде ақ түсті зат –
крахмалдың тұнғанын бақылау;
5) Шыны ыдыстағы тұнбаның жоғарғы жағындағы суды басқа ыдысқа
құйып алу;
6) Түбіндегі тұнбаға йод ерітіндісін тамызып, бақылау;
7) Нәтижені тіркеу, қорытынды жасау.
Зерттеу барысында картоптан крахмал бөлінгенін бақылады. Крахмалдың
қайда және қандай қасиеті үшін қолданылатыны туралы қорытынды
жасалады.
Зерттеу барысында картоптан крахмал бөлінгенін
бақылады. (Сүзгіш арқылы өткен сұйықтықтың астыңғы
қабатында, ыдыстың түбінде ақ түсті зат тұнғанын көреді.)

10 мин

Сабақтың соңы
5 мин

Крахмалдың қайда және қандай қасиеті үшін қолданылатыны туралы
қорытынды жасалады. (Крахмалдың қоюландырғыш қасиеті үшін оны
қамыр, печенье, кекс, кисель,
тұздық жасауда қолданады және кепкенде крахмал қатаяды, сондықтан
киімдерді крахмалдауға қолданылады,
киімді үтіктегенде формасын сақтайды.)
Дескриптор
Зерттеу барысында картоптан крахмал бөлінетінін біледі
Крахмалдың қасиетін анықтайды
Өзара бағалау
Ассоцияция құру әдісі топтық жұмыс
Шығармашылық тапсырма:
Сүттен не жасалады? Кластер құрастыру
«Айран» тобы бес жолды өлең құрастыру
«Құрт» тобы жұмбақ құрастыру
«Қаймақ» тобы ребус құрастыру
«Ірімшік» «Менің сүйікті тағамым» эссе жазу
Бағалау.
«Смс» әдісі арқылы топтар бір-бірін бағалайды
Рефлексиялық кезең. Бекіту «Бас бармақ»
-Не білемін?
-Не таңқалдырды?
-Не білгім келеді?
(ауызша оқыту)
- Қандай әрекеттер орындадық?

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

Бағалау – оқушылардың
Денсаулық пен қауіпсіздік
материалды меңгеру деңгейін қалай техникасының сақталуы
тексеруді жоспарлайсыз?

 Жұптау бойынша саралау
 Сұрақ қою арқылы саралау
 Тапсырмалар беру бойынша
саралау:
-Оқушылардың ақпаратты қабылдауына
байланысты тапсырмалар ұйымдастыру

Қалыптастырушы бағалау құралдары:
-Мұғалімнің ауызша кері байланысы
(мадақтау, қолдау сөздер айту);
- жұптардың өзара бағалауы;
- өзін өзі бағалау;
- мұғалімнің жазбаша кері байланысы;
-оқушылардың жауаптарын, ісәрекеттеріне бақылау жүргізу;
-оқушылардың жазбаша кері
байланысы

- Сабақ барысында
әрекеттер жиі
ауыстырылады;
- қауіпсіздік ережелерін
сақтауға назар аударылады.

Сабақ бойынша рефлексия
Сабақ мақсаттары дұрыс қойылған ба?
Оқушылар оқу мақсаттарына қол жеткізді ме?
Оқу мақсаттарына қол жеткізілмесе себебі неде?
Ынтымақтастыққа қол жеткізілді ме?
Саралау бойынша жұмыстар дұрыс жүргізілді ме?
Уақыт кезеңдері дұрыс сақталды ма?
Жоспардан ауытқулар орын алды ма? Неліктен?
Қорытындылау
Қандай екі нәрсе табысты болды (оқытуды да, оқуды да ескеріңіз)?
1:
2:
Қандай екі нәрсе сабақты жақсарта алды (оқытуды да, оқуды да ескеріңіз)?
1:
2:
Сабақ барысында сынып немесе жекелеген оқушылар туралы келесі сабағымды жетілдіруге не көмектесетін
білдім?

«ҮЛГЕРІМІ ТӨМЕН ОҚУШЫЛАРДЫҢ БІЛІМ САПАСЫН
АРТТЫРУДА СЫНДАРЛЫ ОҚЫТУДЫҢ ТИІМДІ ЖОЛДАРЫ»
Алматы облысы Іле ауданы Боралдай кенті
№ 39 гимназия Бірінші санатты қазақ тілі мен әдебиеті
пәнінің мұғалімі Кенжебаева Нурсулу Елимбаевна
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нәтижесі

Үлгерімі төмен оқушылардың білім сапасын арттыруда сындарлы оқытуды пайдаланудың
маңыздылығын ұғынады және өз тәжірибелерінде қолданады.
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Коучингтің жоспары
Жоспарланғ Коучинг барысы :
ан уақыт
Коучингтің
басы

Коучингтің
басы

Қатысушының
іс-әрекеті

«Шаттық шеңбері»
«Биопоэма» әдісі «Мен ғажайыппын» тренингі
"Үй" деген сөзді естігенде, сіздің қиялыңызда қандай
Өзін өзі
сурет пайда болды, соны бірден салыңыз.
таныстырады
Үй-адамның өзін-өзі бағалау деңгейін көрсетеді.
Үйдің суреті кең әрі биік болса, онда бұл мұғалімнің өзін-өзі бағалау деңгейі жоғары деп есептеуге тұрарлық.
Үйдің есік-терезелері бар болса онда бұл мұғалім- қарым-қатынасқа ашық адам.
Қиялындағы
Үйдің есігі ашық болып немесе оның тұтқасы бар болатын болса, бұл жәйт адамның
қонақжай
үйдің суретін
екендігін білдіреді.
салады.
Топқа бөлу:
І топ. Жұлдыз
Топтар Ай, күн,
ІІ топ. Күн
жұлдыз болады
ІІІ топ. Ай
Сабақтың тақырыбы
Ой шақыру
«Мен жұлдызбын» әдісі
1)Сабақта баланың қызығушылығын арттыру үшін қандай әрекет жасау керек?
2)Кедергі кімнің тарапынан болуы мүмкін ?
3)Оқушының сіздің пәніңізге деген қызығушылығын жоғалтып алмау үшін сіз
не істер едіңіз?
4)Сіз сабағыңызда үлгерімі төмен оқушылармен қандай жұмыстар жүргізесіз?
5)Үлгерімі төмен оқушыны өз тәжірибеңіз арқылы өзгерте алдыңыз ба?

Талдау
Шығармашылықпен жұмыс
Коучингтің І топ. ««Еркін талқылау» әдісі
ортасы
«Үлгерімі төмен оқушылардың білім сапасын арттыруда қандай әдістерді
пайдалануға болады?»
ІІ топ. «Кластер» әдісі
Оқушы үлгермеушілігінің себептерін анықтау
ІІІ топ. «Менің ойымша...» әдісі
Ұстаздарға үлгермеушілікті болдырмау үшін қандай кеңестер берер едіңіз ?
Сергіту сәті «Дала, үй, адамдар»

суреттер.

Ватман, маркер
Стикер

Коучингтің «Сонымен...» әдісі
соңы
Сөзден сөз туындату:
Қарлығаштар
(қар, ар, ара, қара, шара, аға,…)
Полиглот жұмбақтар
Нәтижесінде:оқушының бойынан оңтайлы өзгерістерді аңғаруға болады.
Пәнге деген қызығушылығы артады;
Өздеріне сенімді бола бастайды;
Белсенділік көрсетеді;
Жолдастарының ықыласына бөленеді;
Сабақты себепсіз босатпайды;
Жауапкершілігі артады;
Түсінбей қалса, батыл сұрақ қоюға талпынады.
Бағалау
3+2+1= стратегиясы
Кері
байланыс

Коучингтен
алған әсерлерін
стикерге
жазады.

«ҚАЗАҚ ТІЛІ МЕН ӘДЕБИЕТІН ОҚЫТУДАҒЫ ИННОВАЦИЯЛЫҚ
ТЕХНОЛОГИЯЛАРДЫҢ ТИІМДІЛІГІ»
Алматы облысы Іле ауданы Боралдай кенті № 39 гимназия
Жоғары категориялы қазақ тілі мен әдебиеті пәнінің мұғалімі
Мұсаева Бибігүл Омарханқызы
Елбасымыз Н.Ә.Назарбаев “Қазақстанның болашағы –қазақ тілінде” және “Тіліміздің мемлекеттік қызметте
де, өндірісте де, ғылымда да, білім беруде де дәл орыс тілінің қолданылуындай болып қолданылуы үшін қолдан
келгеннің бәрін істеу керек” деген тұжырымдары бар.
Бүгінгі таңда Қазақстанның дүниежүзілік білім кеңістігіне ену қажеттілігі көтеріліп отырған кезеңде білім
беру мәселесін, әдіс - тәсілдерді жаңа технологиялар, инновациялық үрдістермен алмастыру арқылы жалпы
білім сапасын арттыру көзделген. Осы орайда әрбір мұғалім озық технологияларды терең талдаудан өткізіп,
өзіне тиімдісін таңдауы керек. Ж. Аймауытов айтып өткендей «Сабақ беру – жай үйреншікті нәрсе емес, олжаңадан жаңаны табатын өнер»,- деген екен. Ұстаз пән мұғалімі ретінде осынау жаһандану заманында қай
технологияны, қандай әдіс - тәсілдерді таңдаса да өз еркі. Ал қоғам бізге тап қазіргі таңда, жан - жақты
жетілген, рухани бай жаңа заман адамдарын тәрбиелеуді талап етіп отыр.
Мемлекеттік тілді орыс мектептерінде оқытуда оқушыларды қазақша дұрыс сөйлеуге, оқуға, сауатты жазуға,
бір-бірімен қарым-қатынас жасауға (айту, жазу, оқу, сөйлеу) үйрету, ойлау қабілетін дамыту, ойын қазақша
жеткізе алатындай болуы көзделеді. Шәкірт талабын шыңдау қазақ тілі мен әдебиет пәнінің мұғаліміне үлкен
жауапкершілік жүктейтіні рас. Сондықтан оқыту технологияларын оқу мазмұнына оқушылардың жас және
психологиялық ерекшеліктеріне орай таңдап, тәжірибеде сынаудың маңызы зор. Қазіргі білім беру саласында
оқытудың озық технологияларын меңгермейінше, сауатты, жан-жақты маман болу мүмкін емес. Жаңа
технологияны меңгеру мұғалімнің интеллектуалдық, кәсіптік, адамгершілік, рухани азаматтылық, адами
келбетінің қалыптасуына игі әсерін тигізеді, өзін-өзі дамытып, оқу үрдісін тиімді ұйымдастыруына көмектеседі.
[2]
Инновация сөзі латын сөзінен аударғанда жаңалықты ендіру деген ұғымды білдіреді.Ал инновциялық оқыту
дегеніміз - жаңалықты ашу, оны игеру және өмірге енгізу.Қазіргі кейбір жаңалық жүйесі ескінің айналып келуі
немесе өзгеріске еніп қайталануынан туған мәселелер. Білім берудің инновациялық технологиясы – бірыңғай
мақсатпен біріккен және оқыту мен тәрбиелеудегі инновациялық технологияларды қамтыған, оқыту, тәрбиелеу
және басқару түрлерінің, әдістері мен оқу құралдарының жиынтығы, оқытудың инновациялық технологиялары
– нәтижесінде оқу процесіне деген ішкі себептің оң қатынасы анағұрлым жақсаратын, тұлғалық бағытталған,
кіріктірілген, ұжымдық іс-әрекеттік, ақпараттық, қашықтықтық, дамытушылық, модульді дамытушылық және
т.б. технологиялар жетекші орын алады. [3]
«Шәкірт – біліммен толтыратын бос құмыра емес, ол жануға дайын тұрған шырақ, ал ұстаз шырақшы
ғана...». Сондықтан, білім беру саласындағы оқытудың озық жаңа техналогияларын меңгермейінше, сауатты
болу мүмкін емес. Жалпы білім беруде баланың білімін, білігі мен дағдысын емес, оның тұлғасын, білім алу
арқылы дамуын бірінші қойып отыр. Бұл жүйенің басты компоненті – оқыту мақсаты. Ол мақсат өздігінен
дамуға ұмтылатын жеке тұлғаны қалыптастыру, сондықтан оның өзіндік танымдық іс - әрекеті белгілі бір
дәрежеде белсендірілуі қажет.
Оқыту технологиясы оқу мазмұнын өңдеуге, көлемі мен мақсатын тұжырымдауға арналған әдістер мен
құралдырдың жиынтығы болса, екінші жағынан, оқушының оқыту үрдісінде қажетті ақпараттық, техникалық
құралдарды пайдаланып, оқушыға оң әсер ету әдістерін зерттейді. Демек, оқыту технологиясы – педагогикалық

әрекеттерді ғылыми-әдістемелік, іс-тәжірибелік негізде нәтижелі болатындай етіп, жоспарлы түрде
ұйымдастыру қажет.
Өз тәжірибемде мынадай технологияларды басшылыққа аламын:
1. Ақпараттық технологиялар;
2. Ізденіс технологиялары;
3. Ойын технологиялары;
4. Педагогикалық технологиялар;
5. Білім беруді ізгілендіру технологиясы;
6. Проблемалық оқыту технологиясы;
7. Тірек сигналдары арқылы оқыту технологиясы;
8. Түсіндіре басқарып оза оқыту технологиясы;
9. Деңгейлеп саралап оқыту технологиясы;
10. Ұжымдық ойлау технологиясы;
11. Сын тұрғысынан ойлау т.б.
Бұл педагогикалық технологиялардың маңыздылығы:
- Білімгер барлық тақырыпты меңгереді, яғни жоқ дегенде міндетті деңгейді біледі.
- Білімгер жоғары деңгейде меңгереді, дамиды, ізденеді.
- Білімнің теориялық, жариялық, әділдік қағидалары сақталады.
- Ұстаз бен шәкірт қарым-қатынасы өзгереді.
- Білімгердің танымдық, интелектуалдық қабілеттері дамиды.
- Өзіндік көзқарасы қалыптасып, тыңдай, сыйлай білу мәдениеті артады.
Инновациялық технология нәтижелері:
1. Түрлі әдістерді пайдалану сабақтың нақты мәнін терең ашуға көмектеседі.
2. Оқушылардың барлығын сабаққа қатыстыруға мүмкіндік туды.
3. Олардың әрқайсының деңгейін анықтай аласың.
4. Оқушылардың көбін бағалауға мүмкіндік аласың.
5. Оқушыларды ізденіске баулып, өз бетімен жұмыс істеуге үйретеді.
6. Оқушылардың қабілеттері, сөз саптау еркіндігі, ұйымшылдығы, шығармашылық белсенділігі артады.
7. Жеке тұлғалық сипатын дамытуға, шығармашылығын шыңдауда, өзіне деген кәсіби сенімін
қалыптастырады.
Әдеби шығармаларды меңгерудегі саналылық оқушының дүниетанымдық көзқарасының, мінез-құлқының
қалыптасуында маңызды орын алады. Табиғат құбылыстарының, қоғамдық-әлеуметтік өмірдің мәнін,
заңдылықтарын терең түсінудегі өздігінен өзінің білім дағдылары мен іскерлігін жетілдірудегі оқушының әрбір
қадамы оның дүниетанымы кеңейте түседі.Сондықтан өтілгелі отырған тақырыппен сабақтас келетін қызықты
оқиғалар, ақын-жазушылар өмірінен қосымша мәліметтер, естеліктер,тарихи-деректі әңгімелерді қызықты етіп
әңгімелеу немесе оқушылардың өздерінің олармен танысуына кеңес беріп отыру үнемі қажет. Мұндай жұмыс
олардың пәнге деген қызығуын арттырады, әдеби шығармаларды оқу, өмірбаяндары туралы естеліктерді іздене
жүріп оқу баланың өмір талабына айналады, сөйтіп оның азаматтық қалыптасуына әсер етеді. Әдеби
шығармаларды өту барысында оқушыны творчестволық іскерлікке баулу, әртүрлі құбылыстарды, оқиғаларды,
адамдардың пиғыл-әрекеттеріндегі ерекшеліктерді байқай білуге және олар жөнінде қорытынды жасай білуге
үйрету танымдық тәрбиенің басты құралы деуге болады. Жоғары сыныптарда оқушылардың көркем туындыны
қабылдаулары да жас ерекшелігіне байланысты болады.Бұл жастағылар өздерін еркін сезінеді.Әр баланың
өзінің сүйетін жанры, тақырыбы айқындалады. Оқығандарына сынмен қарайды, оны өмірді түсінудің бір
құралы деп қарайды, сондықтан одан өз сауалына жауап іздейді., кейде тауып та жатады.
Мемлекеттік тілдің жоғарғы деңгейде оқытылуы оқушы санасына сіңірлетін білімнің сапасымен
өлшенеді.Сондықтан да әрбір ұстаз үнемі шығармашылық ізденісте болуы керек.
Мен өз тәжірибиемде көбінесе оқушылармен бірлесіп, ұйымдасып, топтасып жұмыс істеуіне көңіл бөлемін.
Оқушы бірлесіп үйренуде кішігірім топтармен, жұппен жұмыс жасауда ортақ проблемаларды талқылағанда
жаңа пікірлерге шығармашылықпен қарау тұрғысында жаңалықтар ашу барысында жұмыс істейді. Топ
мүшелері өз ойларын ортаға салып және сол ойларды кесте арқылы көрсетеді. Шамалары келгенше қорғап
шығуға тырысады. Бірлесіп жұмыс жасағанда мына жайттарды есте ұстаймын:
• Сыйластық ( бір – біріне бірдей бағынышта болу);
• Жауапкершілік ;
• Топқа бөлгендегі әр тектілікті ұмытпау;
• Топтың барлық мүшелерінің кезепен сөйлеу дағдысын үйрету;
• Тікелей сөйлеуде әлеуметтік қарым – қатынас жасау, дағдыларын қалыптастыру;
• Мұғалімдердің, оқушылардың топ ішінде сөйлеуін бақылау және қажет кезде кірісіп сөйлеп кету;
• Топта ұтымды жұмыс істеу.
Осындай топта бірлесіп жұмыс істеп үйренген оқушылардың білімдері нәтижелі болады, шыңдалады.
Бірлесіп жұмыс жасауда қол жеткізген жетістіктерім:
• Оқушының ең алдымен есте ұстау қабілетінің жоғарлауы;
• Жиі- жиі ой талқасын жасау және терең түсінікпен ойлаудың дамуы арқылы оқушыны сөйлету;
• Сабақта өз бетімен бақылаусыз отырғаннан гөрі оқушынының жұмыс басты болуы;

• Бір нәрсеге үйрету мәнді түрде қызығушылығын оянуы;
Оқушылар жұмыс жасау барысында бір – біріне көмектесіп, ойларын ортаға салады, ынталарына күш – қуат
бере отырып, өздерінің білім алуын көтермелейді, оқуға, жазуға, тыңдауға, сөйлеуге кең мүмкіндіктер беретін
ортада оқушыны өз пікірлерін еркін жеткізуге жағдайлар жасайды.
Мысалы, 7-сыныпта қазақ әдебиеті пәні бойынша Сайын Мұратбековтың «Жусан иісі» әңгімесін өттім.
Алдымен оқушыларды топтастырып, ынтымақтастық атмосферасын өткіздім. Ұйымдастыру кезеңінен кейін,
бірден «Еркін микрофон» әдісі арқылы оқушылардан интерьвю алдым. Оқушылар С.Мұратбеков жайлы не
білетіндігін ортаға салды. Әр топтың алдына бір-бір микрофон бердім, оқушылар С.Мұратбеков туралы әкелген
мәліметтерімен және әңгімеден алған әсерлерімен бөлісіп,өмірмен байланыстырды. Мұндағы мақсатым,
оқушылар еркін сөйлесіп үйренсін, камерадан қорықпасын деген мақсат еді. С.Мұратбековтің өмірі мен
шығармашылығы туралы шағын бейнебаян көрсетілді. (шағын бейнебаянды көре отырып өздері білмейтін
ақпаратты дәптерге жазып алады).
Топпен жұмыс жасау барысында:
1-топ: Композицялық талдау.(оқиғалар картасы).
2-топ: Аянның портретін шығармадан тауып жазу. («Қос құты» әдісі).
3-топ: С.Мұратбековқа хат.(Ашық хат).
4-топ: Аянның көніл күйін беру. (эмоциялар графигі).
Оқу барысында сабақ мақсаттарына қол жеткіздім деп ойлаймын.
Оқушыларға әңгіме кейіпкері жақсы әсер қалдырды. Сабақ бойында өз әсерлерімен бөлісіп, өмірмен
байланыстырып, өз пікірлерін ортаға салды. Сабақта қолданылған «графикалық органайзерлерді» тиімді
пайдаланды. Сыйласымдылық, ынтымақтастық , тапсырманы орындау барысындағы жұмысты өзара тең
дәрежеде бөліп алу, жауапкершілікпен орындау сияқты әрекеттер көңілімнен шықты.
Қорыта келгенде қазақ тілі мен әдебиеті сабақтарында жаңа иннновациялық технологияларды қолдану,әр түрлі
әдіс-тәсілдерді пайдалану барысында мынадай қорытындыға келдім:
1. Оқушы өмірге деген өз ойын білдіру мүмкіншілігін біледі.
2. Жаңа білім бойынша өз жобалары, болжамдарын тыңдап, талқылауды үйренеді.
3. Білімді өз бетімен алуға деген ынтасы, шығармашылық жұмыстарға қабілеті, танымдық белсенділігі артады.
4. Білім дәрежесі деңгейін саралау, өзіндікталдау, бағалауының деңгейі қалыптасады.
5. Бір-бірімен ынтымақтастығы, пікірлерін айта білуге дағдыланады.
6. Оқушыларда жазу кезінде ғажайып ойлар пайда болады, онымен қатар өзінің және өзгеледің пікірі мен
тәжірибесіне құрметпен қарауға үйренеді.
7. Оқушылар өз ойымен, іс-тәжірибесімен, пікірлермен бөлісуге үйренеді, бұл бағыт топпен жұмыс істеуге
мүмкіндік береді.
Жаңа педагогикалық технология оқушының жеке тұлғалық күшін арттырып, шығармашылық ойының
дамуында басты роль атқарады.
Мысалы, «Саралап деңгейлеп оқыту» технологиясын пайдаланғанда оқушы жұмысының нәтижесін өзі бағалай
алады. «Тірек-сызба» технологиясы арқылы ойлау белсенділігі артып, сенімділік туып, нұсқау арқылы дәл
жауап беруге үйренеді. Шығармашылық қабілетін арттыру мақсатында «Бес жолды өлең» технологиясын алсақ,
оқушы тапсырманы орындау барысында грамматиканы да, әдебиетті де пысықтайды. «Жуан, жіңішке сұрақ»
қою арқылы бір-бірінің білімдерін тексереді.
Бұдан шығатын нәтиже:
• оқушының оқуға деген қызығушылығы артады;
• ойлау белсенділігі, тапқырлығы, шешім қабылдау әрекеті қалыптасады.
Осындай сабақтар барысында оқушылар өздерінің, бір-бірінің ой-пікірлеріне сын көзімен қарай отырып, жаңа
тың идеялар туғызады. Сабақтар баланың танымдық белсенділігін арттыруға, өз бетінше білім алуына,
шығармашылығын қалыптастыруға ықпал етеді. Оқушылар мұндай сабақтарда оқудың қызықты әрі жеңіл
өтетіндігін, ұжымда бірлесіп жұмыс жасауға үйрететіндігін, білімнің тереңдігі әрі тиянақтылығы артатындығын
түсінді. Сыни ойлауға үйретудің, АКТ, диалогтік оқытудың осындай ерекшеліктерін ескере отырып, болашақта
әріптестеріме де осындай жаңа әрі қызықты идеялардың тууына мүмкіншілік беретін әдістерді өз сабақтарына
енгізуге ұсыныс білдіремін.
Пайдаланған әдебиеттер
1. Инновациялық білім беру үрдістерінің мәні, түрлері және құрылымы //Ізденіс. – Алматы, 2005. № 3 (2).
2. Инновациялық білім беру үрдістерін жүйелі басқару үлгісінің қызметтері, құрылымы және
технологиялары //Ұлт тағылымы. – Алматы, 2005. № 4. – Б.35-38.

Алматы облысы Іле ауданы № 39 гимназия. Бірінші санатты қазақ тілі
мен әдебиеті пәнінің мұғалімі Бектемисова Ақмарал Донбаевна
Сабақтың тақырыбы: С.МҰРАТБЕКОВ «ЖУСАН ИІСІ» ӘҢГІМЕСІ
Ұзақ мерзімді жоспар
бөлімі:

Мектеп: №39 гимназия

Күні:

Мұғалімнің аты-жөні: .

Сынып: 6

Қатысқан оқушылар саны:

Сабақтың тақырыбы

Қатыспағандар:

С.Мұратбеков «Жусан иісі» әңгімесі

Осы сабақ арқылы
жүзеге асатын оқу
мақсаттары

Т/Ж6.1.1.1. Әдеби шығарманың жанрын, фабуласын, сюжетін анықтау;
Б/С 6.3.3.2. Шығармадағы кейіпкерлер қарым-қатынасын отбасылық құндылық
тұрғысынан талдап, әдеби эссе жазу.
.

Сабақтың
мақсаттары

Барлық оқушы орындайды:
Эпикалық шығарманы біледі, жанрын, фабуланын анықтай алады;
Көптеген оқушы орындайды:
Эпикалық шығарманың мазмұнын біліп, автор атынан болжамын жасай алады;
Кейбір оқушы орындайды:
Эпикалық шығарманы талдап, әдеби эссе жаза алады.

Бағалау
Критерийлері

1. Топтық жұмыс кезінде:өзара сұрақ қою арқылы, өз пікірін айта білуге
дағдыланады.
2. Оқыту барысында: диологты атқару арқылы сөйлеу мәнерін жетілдіреді.
3. Бір-бірін тыңдап, ой бөлісе алады.

Сабақта қамтылатын
құндылықтар

· «Мәңгілік Ел» жалпыұлттық идеясы аясындағы өзгелердің мәдениетіне және
көзқарастарына құрметпен қарау;
· - шығармашылық және сын тұрғысынан ойлау;
- өмір бойы оқуға дайын болу.
-еңбек және шығармашылық, ынтымақтастық, өмір бойы білім алу.

Пәнаралық байланыс

Әдебиет, өнер

АКТ қолдану
дағдылары

Осы сабақ барысында оқушылар Power Point бағдарламасынан тақырыпқа қатысты
көрнекі құралдарды пайдаланып, интербелсенді тақтаны қолданады.

Тілдік мақсат

Оқушылар орындай алады: Әңгіменің баяндалу ретін, даму желісін, жанрын
анықтай алады.
Пәнге қатысты сөздік қор мен терминдер:
Ана, бала, мұң, сағыныш, мейірімділік, пендешілік, тіршілік, бала психологиясы,
күту, уәде, үміт.
Диалог құруға /шығарма жазуға арналған пайдалы тіркестер:
Шығармадағымұң, қасірет, жетімсөздерінің мағынасын түсінеді.
Талқылауға арналған сұрақтар:
Шынында да, бұл күнде Аян қайда екен? Тірі ме екен?
Тірі болса, Жусандытөбеге бір оралмауы қалай?
Сіз неліктен ... екенін айта аласыз ба?
Неліктен әңгіме «Жусан иісі» деп аталады?

Күтілетін нәтижелер

Автор көзқарасын анықтай алады, шығарманың түйінді ойын анықтайды.

Осыған дейін
меңгерілген білім

Көркем шығарма бойынша әдеби сын

Жоспар
Жоспарланат
ын уақыт
Сабақтың
басы
3 минут

Жоспар бойынша орындалуы тиіс іс-әрекеттер
Қызығушылықты ояту
Оқушылармен сәлемдесіп,«Алақан жылуы»әдісі арқылы сыныпта
жағымды ынтымақтастық ахуал туғызуға бағыттаймын.
Сыныпты топқа бөлу. «Аян». «Садық». «Ерікбай»
Ой қозғау:

Дереккөздер
Топқа бөлу

- Жусан деген қандай шөп? (Жусан-полынь- аrtemisia)
- Бұрын жусан туралы естігендерің бар ма?
- Бүгін біз Сайын Мұратбековтің «Жусан иісі» әңгімесімен танысамыз.
Болжау.
Сабақ тақырыбы мен бағалау критерийлерімен таныстыру.
Сабақтың
ортасы

«Автор үшін алты сұрақ» әдісі 1) Сайын Мұратбеков қай жылы, қай жерде
дүниеге келд?(1936 жылы Талдықорған өңірі Қапал ауданы, Қоңыр ауылында
дүниеге келген) 2) Қай жылы қай оқу орнын бітірді?( 1971 жылы Мәскеудегі
М. Горький атындағы Әдебиет институтын) 1) «...Сайын өзіне ғана тән
тапқырыптық, жанрлық, стильдік даралығы, ерекше сөз нақышы, ашық үні,
өзіндік бояуы бар шығармаларымен танылды» деп пікір айтқан кім?
(Мырзатай Серғалиев) 2) Қай салада қызмет етті (Мұғалім) 1) Жазушының ең
алғаш шығармалары қай жылы жарияланды?(1954жылы) 2) Ел арасына
тараған қандай шығармаларын білесіңдер? (Дос іздеп жүрмін. Камен-Тоғай.
Жабайы алма. Ауыл оты. Менің қарындасым және бүгінгі өтіп отырған
«Жусан иісі» повесі, араб тілінде кітап болып шықты.)
1. Аудиожазба «Жусан иісі».
2. Прототип– кейіпкерлердің бейнесін жасауға негіз болатын, өмірде болған ,
яғни өмірде бар бастапқы, түпкі тұлға.Аянның прототипі-Науқан Керімов
бүгінде Алматы облысы, Ескелді ауданының Ақын Сара ауылында тұрады.
1937 жылы туған.Еңбек ардагері, құрметті зейнеткер. Отбасында
11қыз,4ұлы, 50 шақты немере-шөбересі бар.
3. 1. «Жусан иісі» әңгімесі не туралы деп ойлайсыңдар?
4. 2. Автор повесті неге «Жусан иісі» деп атады?
3. Оқиға қай кезеңде болған?
4. Әңгіменің басты кейіпкері кім?
Топпен жұмыс. «Аян» тобы
«Уақыт тізбегі» әдісі арқылы оқиғалар желісін баяндайды.
Оқиға-оқиға-оқиға-оқиға-оқиға (фабула)
«Садық» тобы
5-тапсырма. «Кейіпкер сөзі»

«Автор үшін
алты сұрақ»,
Аудиожазба,
«Уақыт тізбегі»,
Венн
диаграммасы.

Кейіпкер
дің аты

Шығармадан үзінді

Мінезі

Аян

Шолақ жең ақ жейде, кекіл шашы
бар, мұнтаздай таза бала

Сезімтал, шыдамды, сабырлы, сенімді

Садық
Есікбай

Сотқар, бұзық, айтқанынан
қайтпайтын атаман бала
-Қойсаңшы, енді,-деп күңкілдеген
сайын, Есікбай ыржақтап кеп ,
қайта-қайта оның басынан тоқай
алып, аяғын шалып мазасын
кетірді.

Бұзықтау, шыдамды, қайсар.

«Есікбай» тобы. «Венн диаграммасы»
7 минут

Сол кездегі жетім балалар
1 Жоқшылықтан
2 Соғыс салдарынан жетім қалды

Қазіргі кездегі жетім балалар
1 Тәрбиесіздіктен 2 Ата – анасының құқығынан
айырлыған балалар 3. Тастанды балалар

Дескрипторлар:
· 1.Әңгіменің мазмұнын түсіне отырып,оқиға желісін баяндайды.
2.Оқиғаның сюжетін анықтайды.
3. Кейіпкерлерге мінездеме береді
4. Кейіпкердің ұқсастығы мен айырмашылығын табады.
Бағалау: «Екі жұлдыз бір тілек» әдісі бойынша топтық бағалау жүргізіледі
Аянның басынан өткен оқиғаларды саралай отырып, эссе жазу.
«Аянның болашағы»

Сергіту сәті
Сабақтың
соңы
3 минут

Абайдың өлеңі «Өлсем көңілім қара жер сыз болмайды»
V Қорытынды
Оқушылардың оқу мақсаттарына жеткендігінбағамдау және саралау
үшінжалпы сыныпқа қорытындылаушы сұрақтар қойылады.
«Блум түймедағы» әдісі бойынша сұрақтар қою.
1.Қарапайым сұрақ: Повестің авторы кім?
2.Түсіндіруші сұрақ: Өз ойы мен пікірін қалай білдіреді?
3.Айқындаушы сұрақ:Неліктен әңгіме «Жусан иісі» деп аталады?
4.Шығармашылық сұрақ:Хикаят қай жақтан баяндалған?
5.Практикалық сұрақ:Автордың басынан осы жағдайлар өтуі мүмкін бе?
6.Бағалау сұрақ: Әңгімеге сенің көзқарасын қандай?
Қазір осындай бала бар ма?
Кері байланыс: «Стикер» Оқушылар стикерлерге жеке ойларын жазып тақтаға
апарып іледі:
· Мен нені үйрендім? · Маған не жеңіл болды?
· Маған не қиын болып көрінді?
Бағалау парақшасымен бағалау.
Үйге тапсырма: Әңгіменің композициялық құрылысына талдау.

«Блум
түйме
дағы»
Бағалау
Рефлек
ция

Қосымша ақпарат
Дифференциация – Сіз оқушыларға
көбірек қолдау көрсету үшін не істейсіз?
Қабілеті жоғары оқушыларға қандай
тапсырма беруді көздеп отырсыз?
Сабақ барысында қабілеті жоғары
оқушылардың топ спикері ретінде
бағалау арқылы сыни ойлау , топ
мүшелерінің ойын қорытындылау
арқылы шығармашылық қабілетін
арттыру көзделеді. Сабақтың
барысындағы «Уақыт тізбегі »,
«Шығармашылық ізденіс» әдісінде
қабілеті жоғары оқушының
көшбасшылық, зерттеушілік қабілетін
дамыту көзделеді.

Ойлану
Сабақ мақсаттары/оқу мақсаттары
жүзеге асырымды болды ма?
Бүгін оқушылар нені үйренді?
Сыныптағы оқу атмосферасы қандай
болды? Дифференциацияны жүзеге
асыру қолымнан келді ме?
Мен жоспарланған уақытымды
ұстандым ба? Мен жоспарыма қандай
өзгерістер енгіздім және неліктен?

Бағалау – Оқушылардың
ақпаратты қаншалықты
меңгергенін қалай тексересіз?

Сабақ барысында сынып
оқушыларының материалды
меңгеру деңгейі әр тапсырма
барысында бағалау критерийі
бойынша топтық, өздік бағалау
ретінде жүзеге асырылады.

Пәнаралық байланыс
Қауіпсіздік ережелері
АКТ-мен байланыс
Құндылықтармен байланыс
(тәрбиелік элемент)
Оқушылардың
денсаулығын
сақтау
мақсатында
«Уақыт
тізбегі»,
«Шығармашылық
ізденіс»,
«Топпен жұмыс» әдісін жүзеге
асыру
кезеңінде
қимылқозғалысқа ерекше мән беріледі.
Сыныптағы үстелдер қабырғаға
жылжытылады, орындықтар екі
қатарға қарама-қарсы,
оқушылардың дауыстары анық
естілетіндей етіп қойылады.
Сараптама жасайтын оқушыға
жеке орын дайындалады.

Төменде берілген бөлімді осы сабақ туралы ойларыңызды жазу үшін
пайдаланыңыз. Сол жақ бағанда берілген сабағыңызға қатысты ең
маңызды сұрақтарға жауап беріңіз.
Оқушылар жинақы мәтін жасауды, топта үйренді, алдағы уақытта
олар, жеке жасап жаттығады. Уақытымды үнемді пайдалана
алдым,өйткені жоспарлаған әркеттер орындалды.
Дифференциациялық тапсырмалар бұл сабақта жоспарланған жоқ.

Жалпы баға
Сәтті өткен екі нәрсені атап көрсетіңіз (сабақ беру және оқытуға қатысты)?
1: Топпен жұмыс.
2: «Аянның болашағы» эссе.
Қандай екі нәрсе сабақтың одан да жақсы өтуіне ықпалын тигізер еді (сабақ беру және оқытуға қатысты)?
1: Басқа да әдіс-тәсілдерді қолдана білсек сабақтың жақсы өтуіне ықпалын тигізер еді.
Осы сабақ барысында сынып немесе жеке оқушылар туралы менің келесі сабағыма дайындалу үшін қажет
болуы мүмкін қандай ақпарат алдым?

Тусупова Айсулу Бериккановна
КГУ « Городская многопрофильная казахская
школа-гимназия» ВКО, Город Аягоз
Краткосрочный план урока
Раздел « Климат: погода и времена года».
КГУ « Городская» многопрофильная казахская
Урок Русского языка по теме
школа-гимназия
Ф. Тютчев. Чародейкою зимою…
Дата 5.12.2017

Тусупова Айсулу Бериккановна

Класс 6

Кол-во присутствующих:
14

Цели обучения,
которые необходимо
достичь на данном
уроке:

Ч.6.3.1.1.- понимать основную информацию, определяя тему, цель или назначение
текста;
6.3.2.1.- определять стилистические особенности текстов художественного стиля
(рассказ); определять принадлежность текста к типу описание на основе характерных
признаков;
6.4.6.1.- правильно писать глагольные окончания.

Цель урока

Все учащиеся смогут понимать основную информацию, определяя тему, цель текста.
Создавать текст-описание по сюжетным картинкам, с опорой на ключевые слова и
фразы.

Кол-во отсутствующих: 1

Большинство учащихся смогут определять стилистические особенности текстов
художественного стиля; принадлежность к типу описание на основе характерных
признаков.
Некоторые учащиеся смогут определять стилистические особенности текста –
описания, особенности строк, рифму, выделяя слова, которые придают глубину,
красоту.
Языковая цель

Ключевые слова и фразы: чародейка-зима, лес, солнце.
Полезные фразы для диалога\письма:
1 в стихотворении повествуется о: …
2 основная мысль стихотворения:…
3 ключевые слова стихотворения:…
4 стихотворение можно назвать так:…
5 в этом стихотворении утверждается мысль о:…
Вопросы для обсуждения:
С каким словом у вас ассоциируется слово чародейка? В каких красках
изображен зимний лес? Изображение природы называется …
Можете ли вы сказать, почему…? Почему автор называет зиму чародейкой?
Письменные подсказки: бахрома, мещет, не затрепещет, оксюморон.

Предыдущее
обучение:

Раздел «Климат: погода и времена года» опирается на знания и языковые навыки,
полученные в 1-5 классах.
Учащиеся должны знать произведения о природе, временах года. Умеют работать с
текстом, определяя тему, идею, тип текста.

Привитие ценностей

« Мангилик ел». Единство истории, культуры , языка. Воспитывать любовь к природе,
защищать, оберегать ее. Прививать чувство прекрасного.

Межпредметные
связи

Живопись, музыка, Казахский язык.
ПЛАН УРОКА

Планируемое время и Запланированная деятельность
этапы
НАЧАЛО

2.1. Орг. момент проверить готовность класса к уроку. Класс
делится на группы по стратегии «Круг чтения»(Деление было на
предыдущем занятии)
(структурированная дифференциация)
У каждого обучающегося лист оценки «Мишень», по итогам
выполнения заданий, в секторах отмечают

Ресурсы

Лист оценки
«Мишень».
Видеоролик
« Времена года»

Критерии
1. Создавать текстописание по
сюжетной картинке

Звучит музыка Чайковского из цикла «Времена года» «Зима».
Поэзия - музыка слов. Какое настроение навевает?
- С чем ассоциируются слова: снег, мороз, стужа, иней, Новый год?
Какое настроение навевает музыка? Ученики определяют тему
урока.
Предтекстовая работа.
Г* Ученики выполняют 1 задание, составить по картинке 2-3
предложения о зимнем преображении природы. Зачитывают ответы
(лидеры оценивают членов группы смайликом).
Дескриптор
1.Составляет несколько простых предложений – зеленый смайлик.
2. Составляет текст – описание, используя
лексические средства характерные для данного типа текстов –
желтый.
3. Создает художественный текст – описание, используя
эмоционально-окрашенную лексику – золотой.

- На сегодняшнем уроке речь пойдет о зиме, прекрасном времени
года, воспетом в произведениях многих писателей и поэтов.
- С какими произведениями вы ознакомились?
- На предыдущем занятии мы работали со
1. Критерии
стихотворением Тютчева «Есть в осени первоначальной…» Сегодня
Понимать основную мы ознакомимся с еще одним его произведением .
информацию,
Текстовая работа.
определяя тему, цель Г* Ученики читают 2 задание стихотворение «Чародейкою зимою».
или назначение
Работают по стратегии «Круг чтения»
текста.
каждый по своей роли. (уч. дает начальные фразы ответов,
поддержка )
Ч6. 3. 1. 1.
Стратегию «Круг чтения» целесообразно использовать для развития
следующих умений:
Обсуждают в группе, под руководством лидера. Затем выступают
перед другими группами. Оценивают члены других групп: лидеры
лидеров, пересказчики пересказчиков и т. д., выставляют баллы на
мишени.
1.Группа- образ зимы.
2. Группа-образ леса.
3. Группа – волшебные слова.
4. Группа – авторская позиция.
5. Группа – литературные критики.
Роли круга чтения
1. Лидер
- прочитайте стихотворение дважды и приготовьте, по крайней
мере, 5 общих вопросов к нему;
- задайте один или два вопроса, чтобы начать обсуждение;
- убедитесь, что каждый имеет возможность говорить и принимает
участие в дискуссии;
- обращайтесь к каждому члену круга, чтобы он выступил с
приготовленной информацией;
- ведите дискуссию и следите за ходом обсуждения.
2. Пересказчик
- выпишите ключевые слова, которые помогут запомнить текст,
выучите 1 строфу стихотворения, выпишите сказочные слова.
3. Связист.
- Прочитайте дважды, поищите связь между стихотворением и
внешними событиями;
- сделайте записи по крайней мере двух возможных связей с вашим
собственным опытом, опытом друзей, семьи или с реальной
жизнью;
События: Случалось ли вам побывать в зимнем лесу? Напомнило ли
что-нибудь в стихотворении?
- начните с фразы « Когда я был в лесу меня поразило…»
4. Мастер слова.
- прочитайте стихотворение, выпишите новые слова или фразы,

«Зима».

Сюжетные
картинки с
изображением
зимнего леса.

СЕРЕДИНА

Учебник, роли
круга чтения,
карточкиинформаторы,
алгоритм
анализа
стихотворного
произведения,
таблица со
средствами
художественной
выразительности
,
листы для
иллюстраторов,
фломастеры.

которые трудно понять, поясните их;
- выберите 5 слов, которые важны для содержания стихотворения,
объясните почему эти слова важны для понимания.
5. «Литературное светило»
-прочитайте стихотворение, найдите важные, интересные или
трудные строфы;
- заполните таблицу, для чего использованы средства
художественной выразительности;
- какие звуки повторяются.
Выступление членов групп.
Дескриптор
1.Понимает основную информацию, определяет тему, цель или
назначение текста – 7 круг;
2.Понимает, определяет стилистические особенности текстов
художественного стиля, принадлежность текста к типу- описание –
8 круг
3.Определяет стилистические особенности текста- описание,
особенности строк, рифму, выделяя слова, которые придают тексту
глубину, красоту – 9 круг.
Критерии
1.Создавать текст- описание.
2.Использует виды чтения.
Г*3-е задание. Составить диаграмму Венна.Заполнить круги ,
записать различия.
Для сравнения «Есть в осени первоначальной…»

КОНЕЦ

1. Дескриптор
создает высказывание – описание, соблюдая последовательность
изложения.
2. Использует виды чтения, выделяет признаки характерные для
текста- писания,
определяя принадлежность текста к художественному стилю.
Рефлексия
Стратегия «Дерево Блоба»
На листках с изображением дерева отметьте
где вы находитесь

Дерево «Блоба»

Дополнительная информация
Дифференциация – каким
образом вы планируете оказать
больше поддержки? Какие задачи
планируете поставить перед более
способными учащимися?
На этапе работы с текстом
учащиеся выполняют роли
соответствующие их уровню
подготовки (структурированная
дифференциация).
Слабым учащимся в качестве
поддержки даны карточкиинформаторы, алгоритм
ответа.
Сильные ученики выполняют
задания по анализу текста.

Оценивание – как вы планируете
проверить уровень усвоения
материала учащимися?

Межпредметные связи. Здоровье и
безопасность.
Связи с ИКТ.
Связи с ценностями.
Музыка, живопись.
Живопись, музыка.

Наблюдение, самооценивание,
взаимооценка, ответы по тексту.

Ценности – идея «Мангилик ел»
7) …Механизм реализации
идеи в образовании и воспитании.
Единство истории, культуры и языка.

Рефлексия:
Были ли цели обучения
достижимыми?

Да ,были. Цели были сформулированы с учетом возрастных ,
индивидуальных особенностей, предыдущих знаний обучающихся.

Чему сегодня научились
учащиеся?

Учащиеся, опираясь на знания полученные в 1-5 классах, усвоили навыки
частичного анализа стихотворного текста, умения определять
стилистические особенности текста- описания, выделять некоторые виды

тропов: метафоры, эпитеты, ознакомились со звукописью.
Какой была атмосфера обучения? Оживленной, эмоциональной.
Успешными ли были задания по
установлению различий между
учащимися?

Да, при планировании целей, при распределении ролей были учтены
индивидуальные особенности обучающихся.

Придерживался ли я временного
графика? Какие отступления от
плана я сделал и почему?

Были отступления от временного графика, в середине урока, во время
обсуждения, потому что было важно выслушать каждого.
Итоговое оценивание

Назовите 2 наиболее успешных момента (как преподавания, так и обучения)?
1 Выступление по ролям.
2 Выступление группы «Литературные критики».
Назовите 2 момента, которые бы способствовали улучшению урока (как преподавания, так и обучения)?
1. Думаю надо было взять несколько стихотворений о зиме.
2. Использовать стратегию направленного чтения.
Что я узнал за время урока о классе или отдельных учениках такого, что поможет мне подготовиться к
следующему уроку?
1. Некоторые учащиеся не смогли дать полный исчерпывающий ответ.
2. Большинство владеют навыками анализа, последовательного изложения информации.
********
Unit Unit:8. Having fun

School: 8 gymnasium

Date:

Teacher’s name: Marat M. Марат Мөлдір Маратқызы

Class: 3

Number present:

absent:

Theme of the
Lesson:

Fun places

Learning
objective(s) that
this lesson is
contributing to

3.R.5.1 understand the main points of short simple texts on a limited range of familiar general and
some curricular topics by using contextual clues;
3.S.8.1 recount very short, basic stories and events on a limited range of general and some
curricular topics;

Lesson objectives All learners will be able to
-recognise the main points of short simple text when reading with some support
-recount very short, basic stories and events about fun places when speaking with considerable
support.
Most learners will be able to
-recognise and point out to the most points of short simple text when reading with limited support.
-recount very short, basic stories and events about fun places when speaking with any errors.
Some learners will be able to
-recognise and analyse the main points of short simple text when reading without any support.
-recount very short, basic stories and events generating new ideas when speaking without any
support.
Assessment
criteria

-recognise correctly the main poins of short simple text
-recount very short, basic stories and events about fun places in grammatically correct English

Value links

Mutual respect and support

Cross curricular Nature Study
links
Previous learning Having fun
Plan
Planned timings

Planned timings

Resources

Beginning
3 min

Middle

15min

1 min
1 min

13 min

2 min

End
5 min

Org.moment.
Teacher greats the students.
Warm-up. (W, I) strategy “Odd one out”
Learners see set of words with a link to the lesson content. They should
explain which one does not belong with the rest and give a reasin why.
1.grapes, orange, cinema, apple, pear
2. Music, English, Art, PE, circus
3. playground, potato, carrot, onion, tomato
4.t-shirt, dress, sunglasses, aquarium
Group division
“Snowball fight”
1-group.citites-London, Washington, Almaty, Hollywood, Paris, Rome
2-group.fun places- Circus, aquarium, cinema, playground, square,
Activity 1.Reading. Active method Strategy “Jigsaw ”
Task A. Read the letter and identify the main points of it.
1-Group. Hi Peter!
How are you? I’m writing to tell you about my holiday in Hawaii.
It was great!
I went there with my family. We stayed at a hotel near the Pacific Ocean.
The sand there is black. I swam every morning. We visited the rainforest.
2-group. We took lots of all animals pictures. Mum and Dad took me to see
the waterfalls and climb the mountains. It was wonderful holiday.
Write and tell me all about your holiday.
Task B. Put events on stories in correct order.
Nick…
a. swam every morning 1.______________
b. took lots of all animals picture 2.______________
c. see the waterfalls. 3.______________
d. climb the mountains. 4.______________
e. stayed in the Pacific Ocean 5.______________
-Descriptor:
-works in a group
-reads the text
-identifies the main events of the text
- puts events of story in correct order
Differentiation by pace
Assessment: Feedback strategy “Compliment”
Relax time. Watching the video and doing physical exercise.
Activity 2. Speaking. Active method Strategy “Story board”.
Look at the letter and retell it using the model provided below
Model: Dear….
I’m ……
On Monday….
On Tuesday…
Students are suggested to make their own story using the letter as a
model and retell it to a partner.
Descriptor A learners
-listens the task
-draws the story.
- retells very short stories
Differentiation by grouping
Teacher provided Assessment: oral feedback from the teacher
Activity: Speaking. Formative assessment task
Learning objective(s):
-3.R.5.1 understand the main points of short simple texts on a limited range
of familiar general and some curricular topics by using contextual clues;
Assessment criteria:
- recognise the main points of short simple text when reading
Level thinking skills: Knowledge and comprehension
Application

htts://youtu.be/udJv
DwquW30

https://learnenglishk
ids.britishcouncil.or
g/en/shortstories/pyramidsparis

TaskA. Read the text and identify the main point of it. Active strategy
“Read and say something”
Pyramids in Paris
Something very strange happened last month. A naughty, young giant moved
all the world’s famous landmarks.
People around the world were very confused.
He put the Pyramids in Paris.
‘And on your left the … Pyramids?’
He moved the Leaning Tower of Pisa to London.
‘Here we can see the famous … leaning tower of … London?’
He swapped the Sydney Opera House with Stonehenge.
‘Hey, where are the stones, man?’
When his mum saw the newspaper she was very angry.
‘Kevin! Go and put them back in the right place, you naughty boy.’ ‘Yes,
Mum.’
So don’t worry. If you go to London, Cairo, Pisa or Paris today, you’ll
see all the landmarks in their correct place.
Descriptor A learner:
-identifies the main events of the text without any difficulties
-sounds the main events of the text using the information
from the text
Self-assessment
Hometask: -write a story about your vacation.
Additional information
Differentiation – Assessment – how are you planning to check learners’ learning?
how do you plan
to give more
support? How do
you plan to
challenge the
more able

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

Differentiation by Pear assessment
pace
Self-assessment
Differentiation by Teacher provided assessment
grouping

Mutual respect and
support
Use audio 2-3
minutes
Nature Study

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 the lesson about this class or individuals that will inform my next lesson?
***********
Пәні: Дүниежүзі тарихы
ҰМЖ тарауы: 2В бөлімі –Ежелгі Үндістан:
буддизмнің гүлденуі мен индуизмнің салтанат
құруы

Шымкент қаласы. Мектеп №80 мектеп-лицейі
Мұғалімнің аты-жөні: Дусабаева Гулноза Мухтаровна

Күні: 27.12.2019ж
Сынып:5 к

Қатысқандар- Қатыспағандар-

Сабақтың тақырыбы:

Ежелгі Үндістанда ғылыми білімдер қаншалықты дамыды.

Осы сабақта қол
5.2.4.2 –Ғылымдардың (Арифметика, геометрия, астрономия, медицина ) пайда
жеткізілетін оқу мақсаттары болып , дамуына шаруашылық іс- әрекет пен әлеуметтік өзгерістердің ықпалын
сипаттау.
Сабақ мақсаты

Барлығы: Ежелгі Үндістанда дамыған ғылыми білімдерді сипаттайды;
Көбісі: Үнді өркениетінің тағдырын анықтайды;
Кейбірі: Ежелгі Үндістан мен бүгінгі Үндістанды салыстырып, ұқсастықтары

мен өзгерістерді өздігінше пайымдайды.
Ойлау дағдылары

Қолдану

Бағалау кретирийі

Ежелгі Үнді жеріндегі

Тілдік мақсаттары

Терминдер: медицина,астрономия,арифметика,геометрия.
Айтылым/жазылымға қажетті тіркестер
Тыңдалым дағдысы: Суреттер мен бейнефильмді көре отырып, топтық жұмыс
барысында топ мүшелерінің өзіндік ойын, пікірін тыңдап,тарихтан терең білім
алу арқылы тыңдалым дағдысын қалыптастыру .
Айтылым дағдысы:Топта тақырып бойынша негізгі мәселені талдау,
Оқылым дағдысы: Топқа берілетін тапсырма арқылы оқылым дағдысын
қалыптастыру:
Жазылым дағдысы: «Кестемен жұмыс» арқылы тарихи кезеңді түсіндіру үшін ,
медицина, астрономия, арифметика, геометрия ұғымдарын меңгертуде жазылым
дағдыларын қалыптастыру.
Құндылықтарға баулу
Өзгелердің мәдениетіне және көзқарастарына құрметпен қарау

Пән аралық байланыс

Дүниетану, Математика, Жаратылыстану.

Алдыңғы білім

Ежелгі Үндістанда индуизм діні буддизмнен басым болғандығы туралы түсінік
қалыптасқан

Сабақтың барысы
Сабақты жоспарланған
кезеңдері
Сабақтың басы
2-3 минут

5-6 миунт

Сабақ ортасы
2-3 минут

Сабақтағы жоспарланған жаттығу түрлері
Ұйымдастыру кезеңі.
Оқушылармен сәлемдесу, түгелдеу, жұмыс орнының сабаққа
дайындығын тексеру, оқу құралдарын түгелдеу.
Қызығушылықты ояту: «Үш тілде тілек айту» арқылы
ынтымақтастық атмосферасын қалыптастыру.
Топтастыру. (түрлі түсті қима қағаздар арқылы)
1 топ – «Әдебиетшілер»;
2-топ –«Әлеуметтанушылар»;
3-топ – «Ғалымдар» ;

Ресурстар

«Сұрақты
ұстап ал» әдісі

Бағалау парақшасымен таныстыру
ҚБ-ды
Үй тапсырмасын тексеру: (Белсенді оқу әдістері)
«Медальондар»
1.«Сұрақты ұстап ал» әдісі арқылы өткен сабақты
әдісі.
пысықтау және оқушылардың белсенділігін арттыру;
1. Үнді жерінің табиғи ерекшеліктері қандай?
2. Ежелгі Үнділіктер қай мемлекеттермен сауда қатынастарын
жүргізді?
3. Ежелгі Үнділіктердің экспортқа шығарған өнімдері?
4.Үнді жазуында қанша иероглифтік белгі бар?
5. Индуизмнің үнді қоғамындағы орны?
6. Нирвана түсінігі?
7. «Бес өзен елі» деп аталған аймақ?
8. Ежелгі Үндістандағы ең ежелгі қалалар?
9. Үнді халқы қасиетті деп есептеген жануарлар?
10. Үндістанның атақты өзендері?
ҚБ-ды «Медальондар » әдісі.
ҚБ-ды қолдану мақсатым: Үй тапсырмасына белсене әрі
дұрыс жауап берген оқушыларды медальон (алтын, күміс, қола)
беру арқылы жауаптың жылдамдығына қарай бағалау.
Оқушыны жылдамдыққа баулу.
«Суреттер сөйлейді» әдісі.
Ой қозғау мақсатында интербелсенді тақта арқылы тақырыпқа
байланысты суреттер көрсетіледі
Оқушылар суретке қарап жаңа сабақтың тақырыбына болжау
жасайды.
«Кинометафора» әдісі

«Суреттер
сөйлейді» әдісі.

Кинометафор

10-12 минут

Сабақтың соңы
6-7 минут

«Үнді мәдениеті» деректі видео.
Топтық жұмыс: Ежелгі Үндістан тақырыбында Постер
қорғату
 1 топ – «Мәдени өзгерістер»;
 2-топ – «Әлеуметтік өзгерістер»;
 3-топ – «Экономикалық өзгерістер»;
«Кинометафора» әдісін қолдану мақсатым: оқушылардың тек
оқулықпен шектелмей, оқиғаны көзбен көру арқылы есте сақтау
қабілеттерін жақсарту.
ҚБ «Мадақтау сэндвичі»
«Не жақсы орындалды және ... болса, жақсы болар еді»
«Мадақтау сендвичі» әдісін қолдану мақсатым: оқушы
тапсырманы орындау барысында қол жеткізген жетістіктері мен
кемшіліктерін біледі, саралайды.
Қалыптастырушы бағалау тапсырмасы:
Жеке жұмыс: «Сәйкестендіру тесті».
Тапсырма: Ұғымдарды мазмұнына қарай сәйкестендіріңіз.
р/с

Ұғымдар

Реті

Мазмұны

1

Ауа райындағы өзгерістерді
зерттеген ғылым саласы

А

360күн 12 ай

2

Жерді өлшеуде пайда болған
ғылым саласы

В

Медицина

3

1 жыл

С

а әдісі.

https://www.y
ou tube.com.

«Мадақтау
сендвичі» әдісі

Жеке жұмыс:
«Сәйкестендір
у тесті».

геометрия
4

5-6 минут

2-3 минут

Дәрі-дәрмек жүйесі

Д

Астрономия

1

2

3

4

Д

С

А

В

« Ойлан. Бірік. Бөліс» әдісін қолдана отырып пікірталас
«Ойлан. Бірік.
жасау -оқушылар жоғарыда берілген тапсырмада ұғымы мен
мазмұнын сәйкестендіріп жазады. (Ойлан). Одан кейін олар өз Бөліс» әдісі.
идеяларын әріптестермен біріктіреді (Бірік) және соңында
мұғалім бүкіл сыныптың идеяларын талқылауды бастайды.
(Бөліс)
Ежелгі Үндістанда ғылыми білімдер қаншалықты дамыды ?
Мақсаты:Сыныптағы оқушыларға жаңа сабақ тапсырмасына
қатысты жеке және жұптық тапсырмалар беру арқылы бүкіл
сынып оқушыларын сабаққа деген қызығушылығымен
белсенділігін арттыру арқылы сабаққа түгел қатысуын
қамтамасыз ету.
ҚБ.Плюс, минус, керемет
ҚБ. Плюс, минус, керемет бағалау тәсілінің мақсаты:
Орындалған тапсырманың жақсы, әлсіз және керемет
тұстарына баға беру.
Қалыптастырушы бағалау: тапсырмасымен жұмыс жасату
Дескриптор
· Білім алушы
Ø -« астрономия, геометрия, медицина» ұғымындарын
анықтамасымен сәйкестендіреді
Ø Ежелгі Үндістандағы ғылыми білімдердің даму барысына
талдау жасайды
Үйге тапсырма: § 17 Ежелгі Үндістанда ғылыми білімдер
қаншалықты дамыды.
Зерттеу: Бүгінгі таңда осы дастандағы қандай оқиғаға
байланысты мереке өткізіледі? Ол қалай тойланады?

Сабақ бойынша рефлекция
Сөйлемдерді толықтыр
Мен ... білдім.
Мен ... үйрендім.
Маған … ұнады.
Мен … қиналдым
Саралау-сіз қандай
тәсілмен көбірек қолдау
көрсетпексіз?
Сіз басқаларға қарағанда
қабілетті оқушыларға
қандай тапсырмалар
бересіз?
Оқушылардың пәнге деген
қызығушылығы мен
белсенділігін арттыру
мақсатында үй тапсырмасын
«Сұрақты ұстап ал?»әдісі
арқылы сұрадым
«Суреттер сөйлейді »
арқылы әр топтың сабаққа
қатысу белсенділігін
арттыру үшін оқушыларға
сұрақ беру арқылы
сұраймын.
Постер тәсілі бойынша
«Кинометафора» әдісін
қолданып топтық
тапсырмалармен жұмыс
жүргіземін.
Қалыптастырушы бағалау
тапсырмасы:

Бағалау-сіз оқушылардың материалды игеру деңгейін
қалай тексеруді жоспарлап отырсыз?

Денсаулық
және
қауіпсіздік
техникасын
сақтау

Денсаулық
сақтау
педагогикасын,
СЭС
талаптарын
сақтау.
Егер шаршап
кетсе
қажеттіліктерін
е сәйкес ой
сергек өткізу.
Топқа бөлінген
кезде
қауіпсіздік
ережелерін
сақтау туралы
ескертіледі

ҚБ-ды «Медальондар » әдісі.
«Мадақтау сендвичі» әдісі
ҚБ:Плюс, минус, керемет.
Сабақ бойынша рефлекция
Сөйлемдерді толықтыр
Мен ... білдім.
Мен ... үйрендім.
Маған … ұнады.
Мен … қиналдым

Қысқа мерзімді жоспар

Сабақтың түрі:
кіріктірілген сабақ

Шымкент қаласы. Мектеп: № 80 мектеп-лицейі

Күні: 27.11.2019 жыл

Мұғалімнің есімі: Исабай Бибігүл және Үсенова Әсия

СЫНЫП: 9 «Е»

Қатысқандар саны:

Сабақтың тақырыбы

Ахмет Байтұрсынұлы - ұлт ұстазы

Қатыспағандар
саны:

Сабақ негізделген оқу 9.2.2.2 А.Байтұсыновты қазақ тіл білімінің негізін салушы, қоғам
мақсаты (мақсаттары) қайраткері ретінде бағалау;
Сабақ мақсаттары

Қазақтың халық педагогикасын жан*-жақты зерттеген, қазақ
этнопеда-гогикасының негізін қалаған қазақ халқының рухани
көсемі, ұлттың ұстазы Ахмет Байтұрсынов туралы білімдерін
толықтыру.

Бағалау критерии

1.Оқушының төменгі жетістігі (ОТЖ): тыңдау-көру материялда
баяндалатын оқиғаларды түсінеді, қарапайым сөйлеу үлгілері
арқылы айтады.
2.Оқушының орташа жетістігі (ООЖ): сабақ жазбаша, ауызша
жұмыстарды орындайды, бейнебаянда берілген ақпаратты
түсінеді, қолдана алады.

3.Оқушының жоғарғы жетістігі(ОЖЖ): тақырып аясында топтық
жұмыстар жасайды.
Тілдік мақсат

Оқушылар:
Негізгі сөздер мен тіркестер:
публпедагог,ағартушы,ақын,аудармашы,публицист,
Ақын,аудармашы,публицист,этнограф,жазушы т.б.
Сыныптағы диалог/жазылым үшін пайдалы тілдік бірліктер:
Discuss the chart that is created. Which is the most popular fruit choice? How do
we know?
Has every learner’s choice been recorded? How can we check?
Ask learners if they can think of other questions that we might have investigated. If
ideas are not forthcoming, ‘lead’ the discussion by suggesting – what else could we
have put in the basket? What other things could we try, to see if people have
favourites? What other questions could we have asked about our fruit basket?
Take ideas and ask – What do you think the result might be? What would the
pictogram look like?

Талқылауға арналған тармақтар:
Қазақ зиялыларының ішінде репрессияға ұшыраған қазақ
әліпбиінің негізін қалаған ұлт ұстазы кім?
Жазылым бойынша ұсыныстар: Еркін жазу,Жеңілдетілген
анықтама әдістері.
Құндылықтарға баулу: Тілін,дінін,әдебиетін сыйлауға тәрбиелеу.
АКТ дағдысын
қолдану

Интербелсенді тақта аудиовизуалды материалды
демонстрациялауға қолданылады.

Алдыңғы тақырып

Репрессия құрбандары туралы

Жоспар
Жоспарланған
уақыт

Жоспарланған жаттығулар (төменде жоспарланған
жаттығулармен қатар, ескертпелерді жазыңыз)

Басталуы
2 мин

І. Ұйымдастыру бөлімі:
- Амандасу.
- Оқушыларды топқа бөлу.
1.«Тарихшылар» тобы. 2.«Әдебиетшілер» тобы.
Үй тапсырмасын сұрау. «Сұрақ-жауап» әдісі бойынша
Сталиндік репрессия туралы сұрау.

Кіріспе
8 мин
Ортасы
10 мин

Бейнебаян «Зерттеу» әдісі
1.А.Байтұрсыновтың өмірбаяны
2.А.Байтұрсыновтың шығармалары
3.А.Байтұрсыновтың аудармалары
4.А.Байтұрсыновтың әліпбиі
5.А.Байтұрсыновтың репрессияға ұшырауы
1. Автобиографиясы
Ахмет Байтұрсынұлы(15.1.1872, қазіргі Қостанай
облысы Жангелдин ауданы Сарытүбек ауылы –
8.12.1937, Алматы қаласы) – қазақ халқының 20
ғасырдың басындағы ұлт-азаттық қозғалысы
жетекшілерінің бірі, мемлекет қайраткері, ақын,
публицист, қазақ тіл білімі мен әдебиеттану
ғылымдарының негізін салушы ғалым, ұлттық жазудың

Ресурстар

А.Байтұсынұлы
ның
шығармалары
Суреттері

реформаторы, ағартушы. Атасы Шошақ немересі Ахмет
өмірге келгенде ауыл ақсақалдарынан бата алып, азан
шақырып атын қойған. Әкесінің інісі Ерғазы Ахметті
Торғайдағы 2 сыныптық орыс-қазақ мектебіне береді.
Оны 1891 жылы бітіріп, Орынбордағы 4 жылдық
мектепке оқуға түседі. 1895–1909 жылы Ақтөбе,
Қостанай, Қарқаралы уездеріндегі орыс-қазақ мектептерінде оқытушы, Қарқаралық училищесінде меңгеруші
қызметін атқарады. Байтұрсыновтың саяси қызмет
жолына түсуі 1905 жылға тұс келеді. 1905 жылы Қоянды
жәрмеңкесінде жазылып, 14500 адам қол қойған
Қарқаралы петициясы (арыз-тілегі) авторларының бірі
Байтұрсынұлы болды. Қазақ зиялылары-ның қолдауына
сүйеніп, тұңғыш жалпыұлттық «Қазақ» газетін шығарып
тұрды. даярлаған шағын топтың құрамында болды.
2.Хронология
Ахмет Байтұрсынов.Туған жері — бұрынғы Торғай
уезінің Тосын болысы (қазіргі Қостанай облысының
Жангелдин ауданындағы Ақкөл ауылы). 1882—84 жж.
ауыл
мектебінде
оқыды.
1890 ж. Торғайдағы екі кластық, орыс-қазақ училищесін,
1895 ж. Орынбордағы мұғалімдер мектебін бітірген.
1895—1909
ж.
Ақтөбе,
Қостанай,
Қарқаралы
уездеріндегі мектептер мен орыс-қазақ училищелерінде
мұғалімдік қызмет атқарады. 1909 ж. патша үкіметінің
саясатына наразылық білдіргені үшін Семей түрмесіне
жабылып, 1910 ж. жер аударылды.1913 ж. Орынборда
«Қазақ» газетін ұйымдастырып, 1917 жылдың аяғына
дейін оның редакторы болды. Патша үкіметі
құлатылғаннан кейін ұлт-азаттық қозғалыс күшейеді.
5. Аудармалары

8 минут

Байтұрсынұлы қалдырған бай мұраның тағы бір саласы
— көркем аударма. Ол орыс классиктерінің
шығармаларын қазақ тіліне аударып, көркем қазынаның
бұл саласын байытуға мол үлес қосты. И.А. Крылов
мысалдарының бір тобын қазақ тіліне аударып, «Қырық
мысал» деген атпен жеке жинақ қылып бастырды. И.И.
Хемницердің «Атпен есек»,А. Пушкиннің «Балықшы
мен балық», «Алтын әтеш», «Ат», «Данышпан Аликтің
ажалы» шығармаларын, орыстың белгілі лирик ақыны
С.Я. Надсонның өлеңін қазақ тіліне аударды.
Топтық жұмыс
“Тарихшылар” тобы:
“Топтастыру” әдісі .Автор бейнесін топтастыра
отырып ашу.
“Әдебиетшілер” тобы:
“Еркін жазу” әдісі. “Латын графикасына көшу –
заман талабы” тақырыбына эссе жазу. (50-60 сөз)
Топтық жұмыс “Жеңілдетілген анықтама” әдісі
“Тарихшылар” тобы:
А.Байтұрсынұлы туралы.
“Әдебиетшілер” тобы:

7 минут
Аяқталуы
3 мин

Төте жазу туралы мәлімет
Поэзия әлемі
“Әдебиетшілер” тобы: А.Байтұрсынұлының өлеңдері
Рефлексия. “Үш жапырақ” әдісі
Қызық

Қиын

Құнды

Үйге тапсырма 1.“А.Байтұрсынұлы – ұлт ұстазы” тақырыбына эссе
2 минут
жазу
(150 сөз)..
2.А.Байтұрсынұлының тарих әлемінде алатын орны
туралы
Қосымша ақпарат
Саралау –Сіз қосымша
көмек көрсетуді қалай
жоспарлайсыз? Сіз қабілеті жоғары оқушыларға
тапсырманы күрделендіруді қалай жоспарлайсыз?

Бағалау - Оқушылардың үйренгенін Пәнаралық
тексеруді қалай жоспарлайсыз?
байланыс
Қауіпсіздік және
еңбекті қорғау
ережелері
АКТ-мен байланыс
Құндылықтардағы
байланыс

Қабілеті жоғары оқушылар зерттеу жұмыстарын
жасайды

Алғыс хат ұсыну

Рефлексия
Сабақ /оқу мақсаттары шынайы ма?
Бүгін оқушылар не білді?
Сыныптағы ахуал қандай болды?
Мен жоспарлаған саралау шаралары тиімді болды ма?
Мен берілген уақыт ішінде үлгердім бе? Мен өз жоспарыма қандай
түзетулер енгіздім және неліктен?

Тарих, АКТ
интерактивті тақта

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

Қорытынды бағамдау
Қандай екі нәрсе табысты болды (оқытуды да, оқуды да ескеріңіз)?
1:
2:
Қандай екі нәрсе сабақты жақсарта алды (оқытуды да, оқуды да ескеріңіз)?
1: Оқушылардың сөйлеу, сұрақ қою дағдыларын дамыту
2: Уақытты тиімді пайдалануды
Сабақ барысында мен сынып немесе жекелеген оқушылартуралыменің келесі сабағымды
жетілдіруге көмектесетін не білдім?
*********

1. Критерий:
Сурет бойынша тағамдар мен сусындар атауларын атайды.
Дескриптор:
 Суреттегі тамақ атауын атайды.
 Суреттегі сусын атауларын атайды.
 Олардың бір-бірінен ерекшеліктерін айтады.
1. Критерий:
Оқушылар таңғы асқа қандай тамақ жейтінін, қандай сусын
ішетінін айтады.
Дескриптор:
 Суреттен тамақтарды ажыратып алады.
 Суреттен сусындарды ажыратып алады.
 Өзіне таңғы ас мәзірін таңдай отырып айтады.
1. Критерий:
Тамақтану ережесінің маңыздылығын айтады.
Дескриптор:
 Ет тағамдарының маңыздылығын айтады.
 Сүт тағамдарының маңыздылығын айтады.
 Дұрыс тамақтану ережесін сақтаудың денсаулыққа
маңыздылығын айтады.
Мақсатқа оралу:
1. Пайдалы тағамдар мен сусындарды атаңдар.
2. Таңғы асты қай кезде ішеміз?
ҚБ «Қошемет көрсету»
3 рет шапалақтау – өте жақсы
2 рет шапалақтау – жақсы
1 рет шапалақтау – қалыпты
2-тапсырма. Берілген ас мәзірлерін тамақтану мерзімімен
сәйкестендір. (ҚБ арналған тапсырмалар жинағы, 37 б.)
«Сәйкестендіру» әдісі арқылы жүзеге асады.
Саралау тәсілдері (зерттеу және зерделеу)
1. Критерий:
Тамақтану режимі туралы біледі.
Дескриптор:
 Тамақтану режимі туралы түсінік қалыптасады.
 Өзінің тамақтану режимі туралы айтады.
 Тамақтану режимін сақтаудың маңыздылығы туралы
әңгімелейді.
1. Критерий:
Ас мәзірлерін тамақтану мерзімімен сәйкестендір.
Дескриптор:
 Ас мәзірі туралы біледі.
 Ас мәзірлерінің уақытын ажырата алады.
 Ас мәзірлерін тамақтану мерзімімен сәйкестендіреді.
1. Критерий:
Отбасына арнап кешкі ас әзірлейді.
Дескриптор:
 Кешкі асқа керекті тағамдарды таңдайды.
 Құрамындағы дәрумендерді атайды.
 Отбасына арнап кешкі ас әзірлейді.
Мақсатқа оралу:
1. Ас мәзірін тамақтану мерзімімен айтайық
2. Ас мәзірінің маңызы қандай?
ҚБ «От шашу»
3-тапсырма. Сенің түскі ас мәзірің қандай тағамдардан тұрады?
Өзіңнің түскі мәзіріңді жаса. (ҚБ арналған тапсырмалар жинағы,
37 б.)
«Көрсету және модельдеу» әдісі арқылы жүзеге асады.
Саралау тәсілдері (тапсырма, қорытынды)
1. Критерий:
Түскі ас мәзіріне қандай тағамдар жататынын біледі.

Сабақтың соңы

Дескриптор:
 Түскі ас мәзіріне қандай тағамдар жататынын айтады.
 Түскі ас мәзіріне қандай тағамдар пайдалы екенін біледі.
 Олардың құрамын сипаттай алады.
1. Критерий:
Түскі ас мәзінінің суретін салады.
Дескриптор:
 Түскі ас мәзіріне жататын тағамдардың суретін салады.
 Түскі ас мәзіріне жататын сусындардың суретін салады.
 Салған түскі ас мәзірін бояйды.
1. Критерий:
Өзінің түскі ас мәзірін жасайды.
Дескриптор:
 Түскі ас мерзімін (уақытын) біледі.
 Түскі ас мәзіріне керекті тағамдарды таңдайды.
 Өзінің түскі ас мәзірін құрастырады.
Мақсатқа оралу:
1. Түскі ас мәзірінің маңыздылығы туралы нені білеміз.
2. Өзімізге түскі ас мәзірін құрастыра аламыз ба?
ҚБ
Қорытынды
«Дұрыс және бұрыс» әдісі
1. Тағам және сусын адамның тіршілік етуі үшін
қажет (дұрыс)
2. Сүт, айран, қымыз ет тағамдарына жатады
(бұрыс)
3. Қымыз-емдік қасиеті бар сусын (дұрыс)
4. Таңғы асқа майлы тағамдармен тамақтанған
жөн (бұрыс)
5. Тамақтану ережесін сақтау денсаулық үшін
маңызды(дұрыс)

Үлестірмелі
қағаздар

Ақтөбе облысы, Шалқар қаласы «№ 6 ЖОББМ» КММ
Бастауыш сынып мұғалімі Исмагамбетова Нургайша Булатовна
Ортақ тақырып: Сәулет Тақырыбы:
Тіктөртбұрыш пен шаршының ауданын табу
Сынып: 3 «б»
Мұғалім: Н.Исмағамбетова
Күні: 25.11.2019
Қатысқандар саны:
Қатыспағандар саны:
Осы сабақта қол жеткізілетін 3.3.1.3 шаршы, тіктөртбұрыш ауданы формуласын:
оқу мақсаттары
S=a2, S=aхb шығарып алу және қолдану
Сабақтың мақсаттары
Барлығы: ауданы болатын нысандарды атау және ауданды өлшеуге арналған
өлшемдер мен құралдарды таңдап алады
Көбі: Тіктөртбұрыштың (S=a·b), шаршының (S=a 2)ауданын табу
формулаларын құрады және қолданады
Кейбір оқушылар: Тіктөртбұрыштар мен шаршының ауданын табу
формуласын қалай құру және қолдану керек екенін түсіндіреді.
Бағалау критерийлері
––Түймемен(қақпақпен,дөңгелекпен) ауданды өлшейді;
-Фигуралардың қабырғаларын өлшейді;
–– Тіктөртбұрыштың периметрін табады;
–– Тіктөртбұрыштың ауданын табады
Пәнаралық байланыс
Көркем еңбек (түйменің қажеті)
Ресурстар
Үлестірмелі парақшалар
АКТ қолдану дағдылары
Аудан туралы слаид,,видео фильм
Тілдік құзыреттілік
Аудан,периметр,тіктөртбұрыш

Алдыңғы оқу

Тіктөртбұрыш пен шаршының ауданы
Сабақ барысы
Сабақтағы жоспарланған іс-әрекет

Сабақтың
жоспарланған
кезеңдері
Сабақтың басы 1.Ширату
3 минут
«Кір жаю» әдісі.Бір санның квадраты болатын санды табу.
4,9,16,25,36,49,64,81,32,45(2 түрлі түске жазылады)
Әр сан жазылған парақшаны әкеліп,түстеріне қарай өсу ретімен тақтаға ілеміз.Сонда
тіктөртбұрыш пен шаршы шығады.
-Квадрат сөзін ненің өлшем бірлігінде қолданамыз?
-Ауданның .
Білу
1-тапсырма (оқушыларға парақша таратылады)
Оқушыларға бір парақ пен бір түймеден таратылып беріледі.Түймені
пайдаланып,парақтың ауданын есептеу.
-Фигураның ауданын осы тәсілмен есептесек қолайлы ма ? Неге?

Сабақтың
ортасы

Біздің бүгінгі тақырыбымыз «Тіктөртбұрыш пен шаршының ауданын табу».
Оқушылар сабақ мақсатын айтады. Бүгін сабақта тіктөртбұрыш пен шаршының ауданын
есептейміз»
Түсіну . Жұптық жұмыс
№4 Фигуралардың қабырғаларын өлшеп, периметрі мен ауданын тап.(оқулықпен
жұмыс)
a=3cм ,а=6см
в=3см , в=2 см
S=? S=3смх3см=9см2 , S=6х2=12 см2
Дискриптор:
- фигуралардың қабырғаларын өлшейді
-шаршының периметрін,ауданын табады
-тіктөртбұрыштың периметрін,ауданын табады
Қолдану .ӨЖ
2-тапсырма Тіктөртбұрыштың периметрі мен ауданын есепте.
Ұзындығы

Ені

8см

9см

7м

6м

хм

вм

Периметрі

Ауданы

Дискриптор:
-1-ші өлшем бойынша периметрін,ауданын табады
-2-өлшем бойынша периметрін,ауданын табады
-3-ші өлшем бойынша периметрін,ауданын табады
ә) Тіктөртбұрыштың белгісіз қабырғасын тап:
Ұзындығы
1-фигура
2-фигура

Ені

S
40см2

8см
7см

Сабақты
қорытындылау Дискриптор:
-1-фигураның енін табады
-2-фигураның ұзындығын табады
Сергіту сәті
Талдау
Топтық жұмыс
Бағалау
6м 6м 8м
1)Тіктөрбұрыштың барлық ауданы -36м2, 30м2, 48м2
2)Боялған бөліктің ауданы- 4м2, 6м2 12м2

63см2

3)Боялмаған бөліктің ауданы- 32м2, 24м2 36м2
Қалыптастырушы бағалау тапсырмалары
Берілген фигуралардың қабырғаларын өлшеп,ауданын есепте
5см
3см 6см
Дискриптор:
-тіктөрбұрыштардың ауданын табу үшін S=axb формуласын қолдануды;
-шаршының ауданын табу үшін S=a2 формуласын қолдануды;
-см2 бірлігін пайдалана отырып,аудандық есептеуді білемін.
Жетон саны бойынша бағалау (5-6 –жарайсың,2-4 жақсы,
-1 талпын
Сабақтың соңы Рефлексия «Білім теңізіне кемеңді жібер»
2 минут
Кемені бояп теңізге жібереді.(жасыл -түсіндім,қызыл- түсінбедім,сары –ұмытып қалдым)
Бағалау
********
Раздел долгосрочного плана: Школа: школа-лицей №3 имени С.Толыбекова
Моя Родина - Казахстан
Дата:
ФИО учителя: Жамантаева Жәмила Мырзабекқызы
Класс: 4
Количество присутствующих:
отсутствующих:
Тема урока
Чтение текстов о Родине.
Правописание безударных гласных в корне слова
Цели обучения, которые 4.1.3.1 отвечать на вопросы, определять ключевые моменты в прослушанном
достигаются на данном
материале
уроке (ссылка на учебную
программу)
Цели урока
· Отвечать на вопросы по тексту,
· Определять ключевые моменты прослушанного текста.
Критерии оценивания
Слушает рассказ, отвечает на вопросы,
Составляет вопросы по тексту,
Выписывает слова с безударной гласной в корне слова, подбирает проверочное
слово.
Привитие ценностей
формирование заботливого, уважительного отношения к Родине, природе во
всех ее проявлениях; формирование активной позиции защитника окружающей
среды
Межпредметные связи
Раздел связан с предметами «Познание мира», «География» и «Искусство».
Предварительные знания Учащиеся составляли кластер о Родине, слушали рассказ
Ход урока
Запланированн Запланированная деятельность на уроке
ые этапы урока
Начало урока
1. Приветствие
Когда встречаем мы рассвет,
Мы говорим ему ... (Дети хором)
ПРИВЕТ!
С улыбкой солнце дарит свет,
Нам посылая свой ... (Дети хором) ПРИВЕТ!
При встрече через много лет
Вы крикните друзьям ... (Дети хором) ПРИВЕТ!
И улыбнутся вам в ответ
От слова доброго ... (Дети хором)
ПРИВЕТ!
И вы запомните совет:
Дарите всем друзьям ... (Дети хором) ПРИВЕТ!
(К, Д) Грамматическая тема:
Гл…зок, оз…ро, пов…р, зв…зда, кор..б, погл…дел, сп…шить.

Ресурсы

- Прочитайте слова, записанные на доске.
- Какие гласные буквы в этих словах являются ударными? (а, о, я, е)
- Внимательно прочитайте еще раз слова, записанные на доске, и
сформулируйте тему сегодняшнего урока. (Безударные гласные)
- В какой части слова? (В корне)
- Что надо сделать, чтобы правильно написать эти слова?
- Какое слово может быть проверочным?
- Как подобрать проверочное слово?
(И, П) Работа по карточке
Менее способные:
Прочитай слова. Вставь пропущенные буквы. Подчеркни орфограммы.
Б...леть, в...рёный, в...твями, зв...рята, в...твистый, в...ренье, б...лезнь,
зв...риный, б...льной, отв...рить, в...твиться, озв...реть.

Середина
урока

Более способные:
Прочитай слова. Вставь пропущенные буквы. Определи и отметь,
какой частью речи является каждое слово. Подчеркни орфограммы.
Б...леть, в...рёный, в...твями, зв...рята, в...твистый, в...ренье, б...лезнь,
зв...риный, б...льной, отв...рить, в...твиться, озв...реть.
(К) Игра «Угадай-ка».
Назовите что нарисовано на этих картинках и с каким городом это связано?
Алматы-яблоки
Караганда - уголь
Кызылорда -рис
Шымкент-хлопок
Атырау-нефть
ФО комментарий учителя
· В какой стране находятся эти города?
· Казахстан для нас…?
· Вы согласны с мнением «Без Родины и без народа человек не может
жить»?
(Д, И) Учащиеся читают текст с остановками.
Купец и соловей
Однажды некий купец поймал в лесу соловья и принёс его домой. Заказал он
прекрасную клетку из золота, украсил её драгоценными камнями — одно
загляденье. Посадил купец соловья в эту клетку. Нанял специального слугу,
чтобы присматривал за птицей.
Почему купец посадил соловья в клетку?
Сад купца благоухал от множества всевозможных цветов. Посреди сада был
бассейн из белого мрамора с семью фонтанами. Купец приказал повесить
клетку с соловьём в тени рядом с бассейном и каждый вечер приходил
полюбоваться птицей.
А соловей всё время пел печальные песни и грустил.
Из-за чего грустил соловей?
Купец нашёл человека, понимающего язык птиц, и попросил его узнать
причину грусти соловья.
— Господин купец, — говорит человек, знающий язык птиц, — соловей
тоскует по родине, по родному гнезду, по свободе. Он поёт: «Лучше нищим
быть в отчизне, чем корона на чужбине».
Как вы думаете, как поступил купец?
Видит купец, что соловей с каждым днём чахнет. Открыл он клетку и
выпустил птицу на волю. Сели на коней купец и человек, знающий язык
птиц, и поскакали вслед за соловьём. Перелетел соловей через горы,
пролетел над долами, купался в речках, пил воду из ключей, полетел к дуплу
в лесу, влетел в него и воскликнул:
— Ах, родина! Как ты прекрасна!
И запел соловей весёлую песню, прыгая с ветки на ветку, с дерева на дерево.
— Удивительно, — говорит купец, — я держал его в золотой клетке, среди
роз, кормил, поил, а ему дупло нравится больше.

— Господин купец, — сказал человек, знающий язык птиц, — не удивляйся.
Каждому дороги родина, отчий дом. Соловей здесь свободен. Свобода
превыше всего.
В чем основная мысль притчи?
(И, П) Учащиеся выполняют работу по тексту.
Составьте 4-5вопроса по тексту.
Выпишите из текста 6-7 слов с безударными гласными в корне слова,
подберите проверочное слово.
ФО взаимооценивание
Конец урока
Рефлексия
Мне было интересно…
Мне понравилось…
Было трудно…
Дифференциация – каким образом
Оценивание – как Вы
Вы планируете оказать больше
планируете проверить
Здоровье и соблюдение
поддержки? Какие задачи Вы
уровень усвоения
техники безопасности
планируете поставить перед более
материала учащимися?
способными учащимися?
********
Мектеп: № 205 қазақ орта мектебі
Пәні: өзін-өзі тану
Күні:
Мұғалімнің аты-жөні: Бекауова Кенжегуль Жумадиловна
СЫНЫП: 5
Сабақ 11-12
Сабақтың
тақырыбы:
Сабақ
негізделген оқу
мақсаттары

Қатысқан оқушылар саны:

Қатыспаған оқушылар саны: 0

Болу - болып көріну емес
5.2.1.2.Эссе құрылымы мен даму желісін сақтап, тақырыпқа байланысты берілген
мәселенің оңтайлы шешілу жолдары немесе себептеріне өз көзқарасын жазу.
(дискуссивті эссе)
Оқушылардың барлығы мынаны орындай алады:
Оқулықта берілген және қосымша тапсырмаларды орындайды. Жазба жұмыс
жасайды. Сұраққа жауап береді.

Сабақ нәтижесі:

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.

Бағалау
критерийі

Өмір" ұғымының рухани құндылық ретіндегі мәнін ашу.
.дұрыс өмір сүру туралы түсініктерін кеңейту.
• өмірді танып білуге қызығушылықтарын арттыру.

Тілдік
құзіреттілік

Достықты сақтаудың жолдары

Ресурстар

Оқулық, суреттер, топқа бөлуге арналған кеспе қағаздар және әртүрлі заттар, топтық
тапсырмалар, кері байланыс, стикер.

Әдіс-тәсілдер

Сұрақ-жауап, әңгімелеу, түсіндіру, ойын, көрнекілік. Рефлексия.

Пәнаралық
байланыс

Музыка, қазақ тілі.

Алдыңғы оқу

Сәлем беру – сүйіспеншіліктің белгісі

Сабақтың жоспары
Жоспарланғ
ан уақыт

Басталуы
5 минут

Жаңа білім
10 минут

Ортасы
10 минут

Сабақ барысы :

Бағалау түрлері

1.Ұйымдастыру кезеңi.
Сәлемдесу, оқушылардың көңіл-күйін сұрау, сабаққа қатысуды
тексеру. Сабақтың «5 Т» ережесін еске түсіру.Топқа бөлу
1-топ:Сүйіспеншілік
2-топ: Сыйластық
3-топ: Бірлік
2.Жағымды көңіл-күйге келу.
Аудиожазба арқылы «Су асты патшалығына саяхат» тыныштық
сәтін ұйымдастыру
Тыныштық сәті.
Кеудемізді тік ұстап,аяғымызды айқастырмай қолымызды
тіземіздің үстіне еркін қойып,денемізді босатып,көзімізді
жұмып жағымды әуен сазымен тамаша ойға берілеміз.
Нұрлы аспаннан күлімдеген күннің жылы шуағы сіздің жан
дүниеңізді жылытып, жүрегіңізге шуақ шашып тұр.Күннің нұры
қолға барды, қолдарыңыздың саусақтары ыстық сезім
ұялатты,қолдарыңнан шығып денеңді аралап аяғыңа
жетті.Аяғың нұрлы жолға бастады.Аяғыңнан шығып нұр шуағы
көзіңізге барды.Көздеріңіз тек жақсылықты көруде,көзден
шыққан нұр шуағы түйсікке барады,түйсікте жағымды ойлар
түзейді.Күннің нұры Мирас ықшам ауданын аралап жүр, барлық
адамдарға жылылық сыйлауда.Күннің нұры өзіңізге оралды.Сіз
күн нұрындасыз.Сіз нұр сәулесісіз!

1-топ:Сүйіспеншілік
2-топ: Сыйластық
3-топ: Бірлік
тренинг, қағаздар,
қалам.

Жағдаяттарды талдауОқушылардың сабақта үйренгендерін іс
жүзінде көрсете алуға үйрету үшін жағдаяттарды шешу
ұсынылады.Мұнда балалар «Өзіңнің,өзгенің көңілін қалай
көтеруге болады деп ойлайсыңдар?»деген сауалға ойланады.Ол
үшін оқулықта бірқатар суреттер берілген.Жағдаяттардың
шешімін табу үшін осы суреттерді негізге алуларына болады.
Оқулық,
СахналауБалалар «Мен әртіспін»атты тақырыпта сахналық
мәтіндер.
көрініс көрсетеді.Мұнда әр-түрлі көңіл-күйдің адамдарға оң және
теріс әсерін көрсетуі мен жағымсыз күйлерді болдырмау мақсаты
көзделеді.
Қ
Оқулықта берілген жаттығуларды орындау
Достықты сақтаудың жолдары
«Ыстық орындық»орындық әдісі
(Бір оқушы алдыңғы жақта, орындықтар оны айнала қоршай
орналастырылады.
Жаттығудың сипаттамасы:
Бір оқушы алға шығып өз пікірін айтып және тақырып бойынша
сұрақтарға жауап береді. Сұрақты анағұрлым мазмұнды қылу
үшін, оқушылар белгілі бір пікір бойынша бірлесіп алға шығып
сөйлей алады.
ӘңгімелесуӘңгімелесудің мақсаты-оқушылардың жағымды көңіл
–күй,ұстамджы болу және әр-түрлі жағдайларда өзін ұстай білуі
туралы ойларын тыңдап,өміріндегі мәнін түсіндіру.
Мәтінмен жұмыс«Бос қайық».Аңыз әңгіме. Оқушылар мәтінді
оқып,сұрақтарға жауап береді.
*Аңызда адамның қандай көңіл-күйі сөз болды?
* Өздерің қандай қорытынды жасар едіңдер?

Оқулық, қабырғаға
ілінген ватмандар,
түрлі-түсті маркерлер
«Ыстық
орындық»орындық
әдісі, сұрақтар, орындық.

Жаңа ақпаратЖаңа ақпаратты талдау оқушылардың тақырыпқа
байланысты өзкөзқарастарын қалыптастыруға негіз
болады.Жақсыіс,жағымды әрекет,ізгі ниет,жылы сөз,жақсылық
хабар қуаныштың адам өміріндегі маңызын түсінуге бағдар беру.
Тапсырма«Суреттегі балалардың бет бейнелеріне қарап,қандай
көңіл-күйде тұрғанын әңгімелеп беру».
Аяқталуы
Сабақты
бекіту
10 минут

Синтез «Ойлан – жұптас – бөліс»әдісі

«Ойлан – жұптас –
бөліс»әдісі

Бағалау парақшасы Дұрыс жауапқа 5 балл.

Оқушын
ың атыжөні

Бағалау

«Жари
я
лау»
әдісі

«Салыстыру
кестесі»

«Ысты
қ орын
дық»
орынд
ық әдісі

«Ойлан
– жұптас
– бөліс»
әдісі

Бал
л

Бағалау парақшасы

5 минут
Кері
байланыс
3 минут

«Рефлексиялық шеңбер»
Оқушылар шеңберге тұрып, төмендегі сұрақтарға жауап береді.
Сабақ барысында көңіл-күйіңіз қандай болды? Неліктен?
Бүгін не білдіңіз? Сіз үшін не жаңалық болды?
Сабаққа қатысуыңызды қалай бағалайсыз?
Сабақта қандай қиындықтар туындады?
Сабақ аяқталғанда көңіл-күйіңіз қандай? Неліктен?

Рефлексиялық шеңбер

Қосымша ақпарат
Саралау – Сіз қосымша
көмек көрсетуді қалай
жоспарлайсыз? Сіз
қабілеті жоғары
оқушыларға тапсырманы
күрделендіруді қалай
жоспарлайсыз?

Пәнаралық байланыс
Қауіпсіздік және еңбекті
Бағалау қорғау ережелері
Оқушылардың
АКТ-мен байланыс
үйренгенін тексеруді Құндылықтардағы
қалай жоспарлайсыз? байланыс

Рефлексия
Сабақ / оқу мақсаттары шынайы ма?
Бүгін оқушылар не білді? Сыныптағы ахуал қандай
болды? Мен жоспарлаған
саралау шаралары тиімді болды ма?
Мен берілген уақыт ішінде үлгердім бе? Мен өз
жоспарыма қандай түзетулер
енгіздім және неліктен?

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

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

Пәні:Математика

Мектеп:№157 жалпы білім беретін мектеп

Сынып:3

Мұғалімнің аты-жөні:Осан Аян Сейсенбекқызы

Күні:

Қатысқаны:

Қатыспағаны:

Сабақтың тақырыбы: Есептерді шығару. Қазақстандағы спорт ғимараттары.
Осы сабақ арқылы
қол жеткізетін оқу
мақсаты:

3.5.1.2. есептерді ұзындығы, ені, ауданы шамалары
арасындағы тәуелділікті пайдалану.

Бөлімі:

Аудан. Шамалар.

Бөлімше:

5.1. Есептер және математикалық модель.

Ортақ тақырып:

Сәулет

Бағалау
критерийлері:

Барлық оқушылар:
Ø Есепті түсініп оқиды, шартын, сұрағын нақтылап, және шешу жолын түсіндіреді.
Ø Фигураның ұзындығы, ені, ауданы арасындағы тәуелділікті пайдаланып,есеп
құрастырып шығарады.
Ø Өлшем бірліктерге өрнектейді.
Көптеген оқушылар:
Ø Берілген тапсырманың аудан мен периметрін тауып, қорытындылайды.
Ø Сызбаны пайдаланып, есептер шығарып талдайды.
Ø Кестені пайдаланып,есептің шығару жолын табады , жауабын жазады.
Кейбір оқушылар:
Өтілген тақырып бойынша есептер құрастырады, дәлелдейді.

Сөздік қор:

Ғимарат- Guimard-здание

Құндылықтарды
дарыту:

«Рухани жаңғыру» бағдарламасы аясында салауатты өмір салтын ұстай отырып,
ізденімпаз, білімді адал ұрпақ дайындау.

Бастапқы білім:

Ұзындығын, енін, периметрін, ауданын табуды біледі.

Пәнаралық
байланыс:

Көркем еңбек,дүниетану.

Сабақтың
жоспарланған
кезеңдері:

Сабақта жоспарланған іс-әрекет:

Сабақтың басы:

Қалай?

5-7 мин

Қызығушылықты ояту.
«Суреттер арқылы үш сұрақ»
Қайда?

Ресурстар

Қандай?
«Мозайка» әдісі арқылы топқа бөлу.
1-топ «Медеу»
2-топ «Алау»
3-топ «Алматы Арена»
Сабақтың ортасы:
25-30 мин

Критерий:
Есепті түсініп оқиды, шартын, сұрағын нақтылап, және шешу
жолын түсіндіреді
«Бірге ойлаймыз» шығармашылық жұмыс.
Математика оқулығы. 57 бет
Дескриптор:
1.Мұзайдындардың ауданын өсу реті бойынгша атайды.
2.Есептер құрастырады жәнешығарады.
ҚБ: «От шашу» әдісі арқылы бағалайды.
Дәптермен жұмыс
Критерий:
Фигураның ұзындығы, ені, ауданы арасындағы тәуелділікті

Сергіту
сәті
2 мин

пайдаланып,есеп құрастырып шығарады
Өздік жұмыс
Дескриптор:Фигураның ұзындығын, енін табады.
ҚБ: «Ынталандыратын қанатты сөздер» арқылы
бағалайды. Жарайсың! Тамаша! Керемет!
Критерий:
Өлшем бірліктерге өрнектейді.
«Кім жылдам?» әдісі.
Математика оқулығы 57бет
9м- 205см 1тәул.-15сағ 1кг-465г
4дм-15мм 2тәлк.-40сағ 1км-602м
5ц-198кг 1т-8ц 1дм-45мм
Дескриптор:
Өлшем бірліктеріне өрнектеп, есептейді.
ҚБ. Бас бармақ әдісі»
Критерий:
Берілген тапсырманың ауданы
мен периметрін тауып, қорытындылайды.
Сызбаны пайдаланып, есептерді талдайды, шығарады.
Топтық жұмыс.
«Ойлан, топтас, бөліс әдісі»
Математика оқулығы -58бет
1 топ.Тіктөртбұрыштың ұзындығы енінен 3есе ұзын. Оның
ауданы мен периметрін тап.
2топ. Сым орамынан 4м кесіп алынды , бұл сымның
ұзындығының үштен бір бөлігін құрайды. Сым орамының
барлық ұзындығы қанша?
3 топ Ұзындығы 27м сым орамының үштен бір бөлігі кесіп
алынды. Қанша метр сым кесіп алынды?
Дескриптор:
Фигуралардың аудан мен периметрін тауып шешімін
көрсетеді.
Сызбаны пайдаланып, есептерді сәйкестендіреді.
• ҚБ: «Қол шапалақтау бағалау әдісі»
1 рет шапалақтау-қалыпты
• 3 рет шапалақтау-өте жақсы
• 2 рет шапалақтау-жақсы
Сергіту сәті: «Графиктер»
Критерий:
- Кестені пайдаланып,есептің шығару жолын табады ,
жауабын жазады.
1 бұйымға жұмсалатын
шығын

Саны

Жалпы шығын

Дескриптор:
Кестені қолданады, тапсырманы түсіндіреді, есепті шешеді.
ҚБ: «Жапондық бағалау»
Критерий:
Өтілген тақырып бойынша есептер құрастырады, дәлелдейді.
«Дауыстап оқы»әдісі.
Жұптық жұмыс
Ойыңмен бөліс. Ойластыр. Құрастыр. Ұсын.
Өмірмен байланыстыра отырып есептер құрастыру.
Дескриптор:
Басқа ғимараттарға байланысты есептер құрастырады. Оны
фигуралармен сәйкестендіреді.
ҚБ: «Геометриялық фигуралар арқылы»
Толық жауап; - толық емес жауап; қалыпты жауап

Сабақтың соңы:
5-7 мин

Рефлексия
Кері байланыс

Саралау
Сабақ барысында саралаудың модульдік жеті тәсілін пайдаланамын. Тапсырмаларды орындау барысында
оқытудың белсенді әдістерін қолдана отырып, барлық тапсырмаларды оқушының деңгейіне қарап саралап
беруге тырысамын. Сабақ барысында оқу мақсатыма жету үшін балалардың сабаққа деген қызығушылығын
арттырып, әр түрлі әдіс-тәсілдерді қолданамын. Олар ««Суреттер арқылы үш сұрақ», «Ойлан, топтас,
бөліс », «Бірге ойлаймыз» «Кім жылдам?»
Осы белсенді әдістерді қолдана отырып,оқу мақсатына жетемін.
Ықшамсабақтың сабақ жоспарлауға ықпалы
Курсқа дейін
Осыған дейін бағдарлама
аясында тәжірибемде топқа
бөлуді, белсенді оқыту
тәсілдерін білдім.

Курс барысында
Қысқа мерзімді жоспар құру кезінде
оқу мақсатына жету үшін критерий
қоюды, Критерийлерді әрбір
тапсырмаларды орындай отырып
дескриптор арқылы нәтиже беретінін
түсіндім.

Курстан соң
Келешекте көрсетер нәтижем: Осы
курстан алған барлық белсенді әдістәсілдерді өз тәжірибемде
қолданамын. Әлі де талмай еңбек
етіп, ізденіс үстінде боламын.

Пәні: Жаратылыстану
Ұзақ мерзімді жоспар бөлімі: Тірі
табиғат.
Күні: 21.06.2019 Сынып: 1

Мектеп: № 157 жалпы білім беретін мектеп
Мұғалімнің аты-жөні: Канаткулова Айгерим Айдаровна.
Қатысқандар:
Қатыспағандар:

Сабақтың тақырыбы

Өсімдік бөліктері.

Осы сабақта қол жеткізілетін оқу
мақсаттары (оқу бағдарламасына
сілтеме)

1.2.1.2. Өсімдіктердің негізгі бөліктерін ажырату.

Сабақтың мақсаттары:

Барлық оқушылар: Өсімдіктердің негізгі бөліктерін ажыратады.
Көптеген оқушылар: Өсімдіктердің бөліктерін сипаттап,
маңыздылығын анықтайды.
Кейбір оқушылар: Өсімдіктердің негізгі бөліктерін алады,
қызметінің ерекшелігін атап, өмірмен байланыстыра алады.

Бағалау критерийлері.

1. Өсімдіктердің негізгі бөліктерін ажыратады.
2. Өсімдіктердің бөліктерін сипаттау, маңыздылығын айту.
3. Өсімдіктердің негізгі бөліктерінің қызметінің ерекшелігін айта
алады, өмірмен байланыстырады.

Тілдік мақсат:

Тірек сөздер:
1. Тамыр, гүл, сабақ, жапырақ,жеміс, тұқым.
Талқылауға арналған сұрақтар:
2. Жеміс ағаштарымен бақша өсімдіктерінің қандай
ұқсастығы/айырмашылығы бар?
3. Бір-біріне ұқсайтын бес өсімдікті атаңыз.

Құндылықтарды дарыту.

Жауапкершілік. (сыныптағы және ауладағы өсімдіктерге қамқор
болуға тәрбиелеу)

Пәнаралық байланыс.

Математика. (өсімдіктердің биіктігін салыстыру)

АКТ қолдану дағдылары.

Видео ролик, өсімдік суреттері.

Бастапқы білім.

Өсімдіктердің қандай түрлері болады? (мәдени және жабайы
өсімдіктер)

Сабақ барысы

Сабақтың
жоспарланған
кезеңдері.

Сабақтағы жоспарланған іс-әрекет

Ынтымақтастық атмосфера:

Сабақтың басы.

Сабақтың ортасы

Айналаға алақанмен
Жылулықты шашайық
Сәттілік тілеп күлімсіреп
Біз сабақты бастайық.
«Құпия зат» әдіс-тәсілі. Мұғалім өзін бір өсімдік ретінде жасырады: Мысалы:
Мен өте тәттімін, қызыл, сары, жасыл жеміс беремін. Көлемім үлкен, бойым ұзын.
Мен Алматыда өсемін. Өз қаламның символымын.
Әр топ өздерін өсімдік ретінде жасырады.
-Олай болса балалар, бүгінгі сабағымыздың тақырыбы қандай?
-Өсімдік бөліктері.
№1 Тапсырма: «Ойлан –көрсет» әдіс тәсілі.
Саралау: Тапсырма
Суретке қара. Өсімдіктердің бөліктерін көрсет.
1. Критерий: Суретке қарайды, сипаттайды.
1.Суреттегі өсімдікті атайды.
2.Өсімдіктіктің бөлінетін орнын анықтайды.
3.Бөліктерін түсіндіріп береді.
2. Критерий: Өсімдік бөліктерінің маңыздылығын көрсетеді.
Өсімдік бөліктерін көрсетеді.
Ажыратқан бөліктерін айтады.
Олардың қызыметінің маңыздылығын әңгімелейді.
3.Критерий: Өсімдіктің пайдасы туралы әңгңмелейді.
•Өсімдіктің пайдасы туралы айтады.
•Беретін өсімдіктерден жасалатын таңамдарды айтады.
•Өсімдіктің пайдасы туралы дәлелдейді.
Мақсатқа оралу: -Балалар өсімдіктер қандай бөліктерден тұрады екен?
(бөліктерін нақтылап айтады)
Бағалау: «Үш шапалақ » арқылы.
№2 Тапсырма: «Өсімдікті топта жина» әдіс тәсілі
Саралау: Қорытынды
Топтық жұмыс:
1 топ. Суретте берілген өсімдікті өсу ретіне қарай орналастырыңдар.(Мозайк
әдісін қолданады)
2 топ. Әртүрлі өсімдіктердің сабақтарын анықтаңдар. (ағаш, гүл, бақша
өсімдіктері)
3топ. Өсімдіктердің гүлдері мен тұқымына қарай, қандай жеміс екенін анықтаңдар.
1. Критерий: Өсімдік бөліктерін дұрыс орналастырады.
-Тамырын орналастырады
-Сабағын және жапырағын орналастырады.
-Гүлі мен жемісін орналастырады.
2. Критерий: Берілген өсімдіктердің сабақтарын жапырақтары арқылы анықтайды.
1.Ағаштың сабағы жуан, жапырағы жіңішке.
2.Гүлдің сабағы жіңішке ,жапырағы жуан.
3.Қиярдың сабағы ұзын, жапырағы орташа.
3. Критерй: Өсімдіктердің тұқымдары мен гүлдерін ажыратып жемістерін салады.
-Алманың тұқымы кішкентай, гүлі майда,жемісі үлкен домалақ болады.
-Қиярдың тұқымы кішкентай сопақша, гүлінің түсі сары, жемісі ұзын болады.
-Гүлдің тұқымы майда, жаратын қауырсыны үлкен жапырақ болады.
Мақсатқа оралу: Ағаштар мен бақша өсімдіктерінің сабақтарының
айырмашылықтары қандай екен? (Салыстыру жуан-жіңішке)
Бағалау: Бағдаршам арқылы.
№3 Тапсырма.
Саралау: Диалог пен қолдау көрсету.
Зерттеу жұмысы: «Қолмен ұстап-көзбе көру» әдісі. Оқушылармен шағын
тәжірибелік жұмыс жүргізу: Өсімдіктер қалай өседі? Не арқылы өседі және
оларға не қажет?

-Әуелі оқушылардың жауабын тыңдау. Тәжірибе жасап қортынды шығару.
(Тұқымдардың өнуіне ылғал қажет, сондықтан олар ылғалды мақтада өнеді. Егер
мақта құрғақ болса онда тұқым өне алмайды. Егер тұқымды құры суға батырып
қойса олар өнбейді, себебі оларға оттегі жетіспей қалады).
1. Критерий. Өсімдіктер қалай өседі.
- Тігінен өседі.
- шырмауық тәріздес иректеліп өседі
- жуан және жіңішке болып өседі.
2. Критерий: Өсімдіктер өну үшін не қажет.
-Топырақ
-Ылғал
- Оттегі.
3. Критерий: Өсімдіктер қандай жағдайда өспейді?.
- Құрғақ топырақта
- Оттегі жетіспегенде
-Құры суға салып қойғанда.
Мақсатқа оралу: Өсімдіктерді өндіру барысында не бұрыс/дұрыс екен?
(Топырақтың ылғал болуы, оттегінің жеткілікті болуы)
Бағалау: Басбармақ арқылы.
Сергіту сәті

Қимыл-қозғалыс.
«Жаңылмай бағдаршам бойынша қозғал»
Оқушылар шеңбермен тұрып мұғалімнің айтқанын жасайды. Бірақ қимылын
қайталамайды. Мұғалім бағдаршам түсін айтады. Оқушылар соған байланысты
қозғалыс жасайды. Жасыл-жүр, сары-дайындал, қызыл-тоқта.

Сабақтың соңы

Кері байланыс.
«Табыс сатысы» әдісі
1. Мен бүгін не білдім?
2.Қай тапсырма қызықты болды?
3.Әлі де нені білгім келеді?
Оқушылар өз пікірлерін білдіреді.

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

Бағалау – оқушылардың материалды меңгеру деңгейін тексеру жоспарыңыз?

Тапсырма арқылы
саралап ойлауға
жетелеу, себебі
қажеттіліктеріне қарай
нәтижесін береді деп
ойлаймын.

Оқушылардың өсімдік бөліктерін ажырата білуі бағаланады. Оқушыларға арналған
ресурс «Бағдаршам» түстері.

********

ШҚО.Тарбағатай ауд.Құмкөл ауылы. Сасан би атындағы орта мектеп КММ
Бастауыш сынып мұғалімі Мурынбаева Марина Жармухаметовна
Тәрбие сағатының тақырыбы: Мирас болған мол мұра
Тәрбие сағатының мақсаты: Оқушыларды қазақтың саңылақ суретшісі Әбілхан Қастеев туралы білімдерін
толықтырып, Суретшінің қыл қаламынан туған шығармаларын таныстыру. Оқушылардың тілдік, сөздік
қорларын молайту, танымдық ойлау қабілеттерін арттыру. Ұлттық өнерге деген сүйіспеншілік арқылы
эстетикалық тәрбие беру.
Тәрбие сағатының барысы:
Ұйымдастыру бөлімі.
Негізгі бөлімі:
1.Ә.Қастеевтің өмірі.
2.Шығармалары: алғашқы шығармалары, табиғат пейзажы, өнер туындылары, портреттері..
«Асыл мұра» кітап көрмесі
Қорытынды бөлім
Көрнекілігі: презентация Ә.Қастеевтің қаламынан туған порттретері, «Асыл мұра» кітап көрмесі
Жүргізуші: Қазақстанның сурет өнері тым жас, тарихы тым беріден басталады. Сөйте тұра ол жастың
албырттығынан да кексенің байсалды даналығынан да құралақан емес.
Қазақ бейнелеу өнерін, әрине Ә.Қастеевсіз көз алдымызға елестету мүмкін емес. Ол сонау 20-30 жылдары-ақ
Қазақстандағы болашақ суретшілер Одағының негізін қалаушылардың бірі.Ә.Қастеев - адам жанын, оның
шаттығы мен мұңын, қуаныш, сүйенішін,ішкі ой арпалысын тереңнен түсіне білген және айналадағы табиғат
құбылыстарымен адам көңіл күйін шендестіре отырып, өз шығармалары арқылы соларды көпшілікке шебер
жеткізе білген суретші.
Ә.Қастеев - қазақ мәдениетінің таным тарихы. Ол - рухани тарихтың құрамындағы өзінше жеке өзек секілді.
Ол - өз дәуіріндегі өзіне ғана тән жолмен, өзіне ғана тән дара өнермен қазақ мәдениетін жаңа кезеңге көтерген
хас шебер.Шебердің өнері ортақ болғанымен, сыры құпия. Қазақстан халық суретшісі Ә.Қастеев есімі республика жұртшылығына кеңінен танымал және аса құрметті. Бейнелеу өнеріне ең алғаш назар аударған
ұлттық өнер суретшісі. Ә.Қастеев 1904 жылы Жаркент қаласынан онша қашық емес Шежін деген жерде кедей
шаруа отбасында дүниеге келген.
1-оқушы: И.Үркімбайұлы." Қылқаламның атасы"
Бір кішентай ауылда маздап қазан-ошағы,
Шағын ғана шаңырақ шілдехана жасады.
Жылдар өтіп, осынау қызылшақа нәресте,
Құпиялы өнердің шымылдығын ашады.
Жазиралы Жаркенттің жаны дархан елінде,
Қылқаламның атасы келді осылай өмірге.
Тас бетінде көмірмен бейне сызып сан түрлі,
Қозы жайып жүгірді Шақпақтының белінде.
Табиғаттың ғажайып өрнегіне үңіліп,
Ержетті ол бояуын жүрегіне сіңіріп.
Қазағымның бейнелеу өнеріне жол салып,
Шырылдады көгінде бозторғай боп ілініп.
Жүргізуші:Жастайынан жетім қалып, өзінен кіші бауырларын асырау үшін, анасына көмектесіп, еңбек етуге
мәжбүр болған. Осындай жағдайда оқу, мектепке бару мәселесі тек қиял елесі болып қалған.
Суретші өрнек жасау шебері болған анасынан көрнекті үлгі сабақтарын алды. Әбілханның анасы үйіне керекті
басқұр мен бау, бояулы алаша тоқу, кілем тоқу, оны өте әдемі өрнекпен әшекелеу жұмыстарының барлығын да
өзі жасайтын және осы өмір сабағы Әбілханның халық өнеріне деген сүйіспеншілігін қалыптастырады.
Ұлы қазан төңкерісінен кейін Әбілханның көзі ашылып талантты да жігерлі жасты Алматыға оқуға жібереді.
Онда екі жылдай кәсіби тәжрибелі суретшісі Н.Г.Хлудовтың басшылығымен бейнелеу мен акварель сырына
тереңнен қанық бола бастайды, отызыншы жылдардың бастапқы кезінде Ә.Қастеевтің алғашқы еңбектері оның
шығармашылық еңбегінің ілкі кірпішін қалайды.
2 оқушы: Алғашқы туындылары.
Ең алғаш Әбілхан Қастеевтің кездескен суретшілерінің бірі - Н.Г.Хлудов жас талант еңбегін өте жоғары
бағалап, қазақтан шыққан тамаша суретшіге өзінің қылқаламын, түрлі бояу салынған қорапты сыйлайды. Осы
кезде салынған суреттерінің көбі сақталған жоқ, тек біразы сол кездегі Т.Г. Шевченко атындағы қазақтың
мемлекеттік көркемсурет галереясында «Қарындасымның портреті», «Көкшіл түсті көйлек киген қыз»,
«Түрксіб», «Мектепке бару» т.б.
1934 жылы Қазақстан көркемөнершілерінің тұңғыш рет байқауына қатысып, Абайдың «Жазғытұры» өлеңіне
арналған сюжетті еңбегі көрермендер сүйіспеншілігіне бөленді. Суретші қылқалам өнеріне тереңдей бойлау
мақсатында Мәскеуге оқуға аттанады.
Алғашқы шығармаларының біріне тоқталатын болсақ: Түрксіб-Сібір теміржолына жақсылып хат танымаса да
ол жиырма жасында осы жолдың құрылысына келді, ересектерге арналған кешкі мектептен сабақ алып, өзінің
алғашқы еңбектерімен көрмеге қатысты. Сонымен қатар оның салынуы қазақтың алғашқы суретшісі - Әбілхан

Қастеевтің өміріне көптеген өзгерістер енгізді. Суретшінің өз творчествосын «Түрксіб» (1934) атты кішкене
суреттен бастауы кездейсоқ емес. Мұнда күн қақтаған сары далада түйе мен темір тұлпар кездескен.
Кейін, есейіп кеткенсоң, суретші өмірін еске алғаны болар, осы тақырыпқа қайта оралып, көптеген кейіпкерлері
бар «Түрксіб» (1969) атты үлкен картина жазды. Вагондардың ұзын тізбегін сүйреген алғашқы пойыз даланы
дүр сілкіндірді. Алғашқы шығармалары туралы:
Табиғатпен егіздей жаны, демі,
Сырласса, жаны рахат тауып еді.
Тасүңгірге күн ұзақ кіріп алып,
Бейнесін адамдардың салып еді,
Үңгір тас пен қойтастар алла берген,
Тізбектеп моншақ тағып, алқа терген.
Жүргізуші:Атақты суретші көзінің тірісінде-ақ өмірдің өзіндей биікке көтерілген, сол зәулімінен түспеген, әлі
мәңгі тұра беретін тұтастықтағы дара тұлға келбетін жыр тілі жүрдектікпен жеткізіп тұрғандай. Биікке шығу
үшін білім керек еді, оны ол өз бетінше өмір мектебінен алды. Кәсіби шеберлігін де өз бетінше шыңдады. Іздене
жүріп кемелденді. Талантын түлетті, дарынын ашты.
Ә.Қастеевтің шын мәнінде өмірден оқи да, үйрене де білген, жаратушының құдіреті мен бойына дарыған
ерекше дарынымен өмірден алғанын өмірдің өзіндей ғып сомдап, өмірдің өзіне қайтарған. Оны жырлаған мына
өлеңде осы айтқанымызға сәуле түсіріп тұрғандай көрінеді.
3 оқушы: Өмір туралы.
Көгілдір мылқау көк аспан,
Шеті мен шегі көз жетпес.
Зәулім көкпен таласқан,
Заңғар құз түрін өзгертпес.
Өзі де бейне табиғат,
Тірлікті қолмен жасаған.
Келісім тауып әрбір зат,
Келіспей тынбас осы адам.
Көп түстен жаңа түс алып,
Әсемдік сезім нұр құйып.
Өмірден шабыт, күш алып,
Өмірдей ол да тұр биік.
Жүргізуші:Әбілхан ағаға «асқан суретші» деген бір сөзбен анықтама беріп, ол кісіні білеміз дегенімізбен, терең
біле бермейтініміз де анық.
Ұлы суреткердің әрбір шығармасы – бір әлем. Суретші Ә.Қастеев халық өмірінің панорамасын бейнелейтін
тарихи шығармаларының біртуар таланты. Бүгінгі кештің де мақсаты асылымызды қадірлеп, аруағына бас ию
ғана емес, баға жетпес құндылығын болашақ ұрпақтың зердесіне жеткізу, рухани дүниемізді байыту.
Ә.Қастеевтің шығармалары – бір ғасырдың көлемінде бірнеше дәуірді бастан өткізді дерлік. Өйткені, олар
халықтар өмірінің қалтықсыз айнасы, шынайы шындығы. Әбекеңнің қаламынан туған тарихи адамдардың
живопистік портреттері немесе Түркісіб темір жолына қатысты, Жетісу табиғатының ең бір сұлу көркем
жерлерінің суреттері адамға эстетикалық әсер берумен қатар, тарихын да көркемдікпен көркейтіп жатады.
4 оқушы: Табиғат пейзажы.
Суретшінің табиғатпен үндестігін, біте қайнасқан бірлігін көптеген туындысынан көреміз. Атап айтқанда:
«Шежін өзенінің аңғарында», «Қапшағай су электр стансасында», «Күзгі пейзаж», «Тау көріністері» және тағы
басқа туындыларынан осы қасиеттерді анық байқап, көруге болады. Оның ең алғашқы ұстазы, мектебі, көрген
көрме залы – табиғат. Өзен, тау, үңгірі асыл тастар, тас бетіндегі көне бейнелер, таңбалардың әсерін бойына
сіңіре жүріп, үйрене білді. Сондықтан Қастеевтің табиғатты «суреттеуі» үндесіп, ұғысуы өзіне тән қасиет, ол –
ұлылық!Қастеев табиғатты тәңірі тұтқан суреткер. Тау мен даланың дарқан жыршысы. Суретшінің мықтылығы
сонда, кім-кімді де бей-жай қалдырмай, бір көргеннен үлкен әсер қалдырады. Сол әсерді өлеңмен де жеткізгің
келеді.
Мынау – көктем бақта бұлбұл сайраған,
Мынау – жайлау жастар бие байлаған.
Еліміздің арғы-бергі тарихы,
Қарай берсең, осы үйде бар айналаң.
Жай үйде емес, жүргендейміз музейде,
Бірде көктем, бірде бұл жер күз бейне.
Қапшағайда жүрсек жаңа, тұрамыз
Маңғыстаудан бір-ақ шығып біз кейде.
5 оқушы: Өнер тақырыбына.
Ә.Қастеевтің өнерге құштарлығын арттырған екінші мектебі ол – қазақ халқының қолөнері. Алғашқы көзіне
оттай басылып, екі жанарының нұрын алған оюланып, мәнерленіп қырланған, бедерленіп, түрлі түске боялған
жиһаз бұйымдар, кілем, сырмақ, текеметтер, он саусағынан өнер тамған шеберлер болса, оның арасында аса
әсер еткен анасының қолынан шыққан, қадірлі де қастерлі тұрмыстық қолөнер заттары еді.Мұның дәлелі – ұлы
суреткердің аңызға айналған «Өнерді өзеннің бұлағынан, қойдың құлағынан апамның киізінен, ешкінің

мүйізінен үйрендім», - деген сөздері.Әсіресе қарапайым көшіп-қонуға ыңғайлы киіз үйдің ішіндегі жиһаз
бұймдар. Олардың сұлулығы, үйлесімділігі, көркемдігі ішкі композициялық заңдылыққа орай құрылып, әртүрлі
түстердің біртұтастығы әсем ансамбль бейнелеп, кескіндеме өнеріне жол сілтегендей болып еді. Бір ғана қазақ
үйдің өзін Қастеев өмірі мен өнеріне жол сілтеуші десек, қазақ үйі көне дәуірден келе жатқан ұлттық
өнеріміздің жарқын үлгісі, алғашқы әліппесі. Олай болса атамыз көне дәуірдің зерттеушісі, сол кеңстікті
игеруші суреткер. Қазақстан териториясын мекендеген көшпелі тайпалардың материалдық мәдениетін бойына
сіңірген этнограф-археолог суретші. Әбілханды ел адамдары «көзінің айнасы бар бала» деп тегін атамаған.
Оның «Кітап ұстаған қыз», «Қыз Жібектің күймесі», «Көкпар», «Киіз үйдің ішкі көрінісі», «Жайлау» және
басқа туындыларынан этнографиялық көріністерді аңғарамыз.
Ә.Қастеев көшпенділердің өмірін ғажап кестелей білген. Осы орайда әсіресе төрт түлік бейнелерін өз
ырғағымен, түрсипатымен әсем келістірді.Ә.Қастеев кереметі – халықтығында, өміршеңдігінде,
жасампаздығында.
6 оқушы: Портреттік.
Ә.Қастеев – Портрет жанрына да өзіндік үлес қосқан, оның қаламынан туған Абай, Ш.Уалиханов, Садыр
палуан, Ж.Жабаев, Аманкелді, С.Мұқанов, М.Әуезов, Кенен, Тоқаш және тағы басқа көптеген айтулы еңбек
адамдарының кескін – келбетін айнытпай кестелеуі күні бүгінге дейін көз тартып, көрермендерін қуанышқа
бөлеп келеді.
Ә.Қастеевтің айтулы суретінің бірі – «Ана портреті». Суретшінің бір ғажабы: кісінің өңіне киімін де үйлестіре
білген. Мұнда да жағалы тон Ананың айбынын асырып, алысқа қараған ақылды көзде алғырлық та, ептеп
шаршау да бар. Ананың келбетіне қарап-ақ әркім әрқилы сыр ұққандай: өмірдің, заманның, жастық пен
кәріліктің, кешегі мен бүгіннің бүкпелі, қатпарлы сырлары.
Әбілхан атамыздың атақ-даңқын әсіресе қатты шығарған оқиға – Амангелді суретін салуы. Көп жұрт оған баға
бергенде, айнытпай салғандығын бірінші айтады. Суретшінің ең басты шеберлігі – Амангелдінің айырықша
адам екендігін көрсете білуінде. Көсем болуға ылайық адам келбетін, көркін, кейпін қалай таба білгендігі оның
шеберлігін, халқын ерекше сүйе білгендігін, азаматын ардақтағанын көрсетіп тұр.
Ә.Қастеев салған Мәншүгі де басқаша: қату қабақ, ызалы кескін ода жоқ, өмірді сүйген, әдемі дүниені одан
бетер әдемілей түсуге жаратылған жап-жас қызды көреміз. Қиылған қасы, үлбіреген жүзі, тесіле қараған көзі,
ерні-мениегі- бәрі бейкүнә қыздың арайлаған бітімі. Атамыз суретін салған қазақтың бәрі ғажап! Суретші
Әбекеңнің таныстыруында:
Сәлем бердік, кетті жұмыс басталып,
Кіре есіктен суретке көз тастадық.
Киімі жыртық жүрген қора сыпырып
Жасы «менмін»,- деді Әбекең қас қағып.
Жалшы кезін ұмытпаған әлі күн,
Аязбидің көріп тұрмыз тәлімін.
Жас Абай мен аттылы Амангелділер
Әйгілеп тұр ең түпнұсқа қалыбын.
Мынау- оқып танитын кез алғаш хат,
Мынау – Түрксіб жолы әлемге жалғаспақ.
Қойтаста отыр Шоқан жағын таянып,
Тоқаш Бокин жатыр әне жамбастап.
Жүргізуші:Біз Ә.Қастеев әлеміне енген сайын ол соншалықты тұлғаланып, соншалықты биіктей береді. Қазаққа
кенжелеу сіңген кәсіби өнеріне бір күнде, бір айда, бір жылда екі перзент келіп бірі Әбілхан қазақ жерінде,
екіншісі Ташкент қаласының маңында жандай досы атақты суретші Орал Таңсықов болғанын айта кету жөн.
1930-40 жылдары Алматыда шеттен келген әжептәуір суретші қауымымен ұстазы Н.Хлудов және таланты
шебер суретшілер-Риттих, Бортников, КрутильниковтарменӘбекең бірге болып олардан алған үлгісі де көп
болады.
Ә.Қастеев шығармаларындағы көркемдікке жету жолдары, бейнелеу тілі, оның мүмкіндіктері жайлы, басқа
суретшілерде көп ізденген. Мысалға: 1986 жылы өнертанушы Б.Барманқұлованың құрастыруымен жарық
көрген мақалалар мен естеліктер беріліп Қастеевтің шығармалар жинағы шықты.Ә.Қастеев суреттері туған жер
табиғатын, өмір жаңалықтарын кестелеген суреттері сұлулығымен, тіпті, кейде бір болмашы нәзіктігімен адам
көңілін баурап, желпініс ала келетіні бар. Суретші туралы үлкен жазушы, драматург Юрий Домбровсийдің:
«Әбілхан портреттерінен үнемі бір әдемі саз, қоңыр леп есетін еді. Оның туындылары ұлттық мінезге бай,
жомарт»,-деп жазуы да кездейсоқ емес.
1969 жылы Мәскеуде Ә.Қастеевтің дербес көркемсурет көрмесі ашылып, үлкен табысқа жетеді, көрермен
жұртшылығының жылы лебізіне ие болады.Ә.Қастеев 1944 жылдан ҚР халық суретшісі, Қазақстан Суретшілер
Одағы басқармасы мен президиумының мүшесі. Бірнеше рет Қазақ ССР Жоғары Кеңесінің депутаты болып
сайланды. Ә.Қастеев-екі мәрте Еңбек Қызыл Ту орденімен және Құрмет белгісі орденімен марапатталған,
Республика көркемөнеріне еңбегі сіңген қоғам қайраткері. Өз өмірінің қырық жылдан астамын Ә.Қастеев
өнерге шексіз қызмет етуге арнады. Осы мерзім уақытында ол Республикамыздың тамаша көркем шежіресі
болып табылатын 1000-нан астам көркем туындылар жасады.

Қазақ өнеріне еңбегі сіңген Әбілхан Қастеев ұзаққа созылған ауыр науқастан кейін 1973 жылы 2 қарашада
қайтыс болады. Оның жоғары идеялыққа, терең халықтық және өмір шындығына толы өнері халыққа кеңінен
танылып, сүйіспеншілікке бөленді.
7 оқушы:Ә.Тәжібаев. «Художник Кастеев»
Ал жігіттер, сендерден тілер тілек,
Оркестрде бір үн бар ұғымсыздау,
Көтеріңдер табытты биігірек
Бірде жылы сезілсе, бірде мұздай,
Шығарайық шығанға Қастеевті
Жылап тұр ма белгісіз, күліп тұр ма
Кебін емес, жағалы киімімен!
Қалай-қалай тартады жұғымсыздар.
Көрдіңдер ме көктегі кептерлерді,
Құя алмасаң жасыңды, тоқтат бәрін!
Суретшінің досы олар көптен бергі.
Керек емес қырық құрау жамауларың.
Жылда осылар аспанмен әкелетін
Өлгендігін мәлімдеп Қастеевтің
Қастеевті жылытар көктемдері.
Өзім айтсам өлеңмен жоқтау зарын.
Жүргізуші:Ә.Қастеев – бүгінгі таңда да біздің замандасымыз. Бүкіл жан-тәнімен әрқашан халықпен бірге
болған ол оның ең таңдаулы қадір-қасиетін бойына сіңіріп, сол арқылы болмыс пен уақыт шындығын
замандастары мен келер ұрпаққа баяндап берді. Халықпен осы етене жақындығының нәтижесінде оның өмірі
мен өнері мәңгі жасарған күйі көз алдымызда тұра бермек.
*******
ШҚО.Тарбағатай ауд.Құмкөл ауылы. Сасан би атындағы орта мектеп.КММ
Бастауыш сынып мұғалімі. Нукетаева Маигул Ашкеновна
Тәрбие сағатының тақырыбы: "Абай әлеміне саяхат"
Тәрбие сағатының мақсаты:
-Ұлы ақынның өнегелі өмірімен таныстыру, шығармаларына шолу жасау, өлеңдерін, әндерін мәнерлеп айтқызу.
-Абай шығармашылығын сүйіп оқуға, өмірін, қасиеттерін үлгі ете отырып, білім-ғылымға құмарлығын арттыру.
-Жас ұрпақты Абай шығармашылығын танып өсуге тәрбиелеу, адамгершілікке, табиғат әсемдігін түсінуге
тәрбиелеу
Әдіс- тәсілдері: Сұрақ- жауап, баяндау, түсіндіру, өлең оқу, ән айту, көрініс көрсету
Көрнекілігі: Абай портреті, кітаптар, шығармалары, тірек сызбалар, қанатты сөздер, фотослайдтар, буклеттер.
Техникалық жабдықталуы: ноутбук, проектор
Пәнаралық байланыс: қазақ тілі және әдебиеті, ағылшын тілі, орыс тілі, неміс тілі,тарих, ән
Күтілетін нәтиже: Рухани адамгершілік тәрбие беру арқылы мейірімділікке, инабаттылыққа баулу.
Тәрбие сағатының жоспары:
1. Ұйымдастыру
2. Ой шақыру
3. "Абай дара, Абай дана қазақта"
4. "Сәулең болса кеудеңде, мына сөзге көңіл бөл"
5. "Өлең сөздің патшасы сөз сарасы"
6. «Көңіл құсы құйқылжыр шартарапқа»
7."Жырақ жатып жүрегі бірге соққан"
8. "Тура биде туған жоқ"
9."Болмасаңда ұқсап бақ" Оқушылар шығармашылығы
10.Қорытынды
Барысы
I. Ұйымдастыру
1.Амандасу
2.Топқа бөліну
Қазір менің қолымда жыл мезгілдеріне байланысты суреттер бар .Осы суреттерді таңдау арқылы 3 топқа
бөлінейік
Мұғалімнің кіріспе сөзі: Балалар, бүгінгі тәрбие сағатымыз ерекше , өйткені ауданымыздың мектептерінен
мұғалімдер келіп отыр
-Балалар, осы ағымдағы 2015 жылы тарихи атаулы күндерге толы екен. Олар қандай атаулы күндер?
-Қазақ хандығының 550 жылдығы, ҰОС жеңістің 70 жылдығы, Қазақстан халықтары ассемблеясының 20
жылдығы, қазақтың ұлы ақыны Абайдың 170 жылдық мерейтойы.
Иә, халық тарихи дамудың қаншама биігіне көтерілседе Абай аты мен Абай сөзі әрдайым оның аузындағы
жыры , көкірегіндегі иманы, санасындағы ұжданы болып қала береді.
-Ендеше, бүгінгі тәрбие сағатымызда ұлы ақын атамыз – Абай Құнанбайұлы туралы сөз қозғамақпыз.
1-жүргізуші: Абай бір өлеңінде: "Білімдіден шыққан сөз, Талаптыға болсын кез" – деген екен. Біз өзімізді
талаптылар тобына жатқызуға шешім қабылдап алып, Абай әлеміне сапар шегіп қайтқалы отырмыз...
2-жүргізуші:Саяхат болғанда да Абай әлеміне, Абай ойларына, Абай өлеңдеріне саяхат…
Мұғалім:бүгінгі тәрбие сағатымыздың тақырыбы "Абай әлеміне саяхат" деп аталады
II. Ой шақыру (әр топ өздері таңдаған сурет тақырыбына қатысты 4 жол тақпақ айтады)
Балалар, Абайдың жыл мезгілдеріне байланысты жазылған өлеңдерін бастауыш сыныптардан бастап оқып,

жаттап келесіңдер, қолдарыңда жыл мезгілдері бейнеленген суреттер бар , сол арқылы топқа бөліндік, енді әр
топ өз суреттеріне қатысты Абайдың өлең шумақтарын айтып жіберсін
Қыс- 1-топ Күз-2-топ Жазғытұры-3-топ
1-жүргізуші:
Жүрегін шырақ етіп жандырған кім? Жырымен жан сусынын қандырған кім? Өзіне –өзі орнатып ескерткішті,
Мұра ғып, кейінгіге қалдырған кім?
Ерте оянып , ойланып , ержеткен кім? Талабын тас қияға өрлеткен кім?
Құбажан, құрбақан құм, құла қырда,
Өлеңнің бесігінде тербеткен кім?
2-жүргізуші:
Соқтықпалы, соқпақсыз жерде өскен кім?
Үнінен әділдіктің лебі ескен кім?
Арманын аттандырып келешекке ,
Біздермен осы күнгі тілдескен кім?
Тайсалмай, мыңмен жалғыз алысқан кім?
Жауына найза сөзін шанышқан кім? Өзендей құйған барын көк теңізге,
Лермонтов, Пушкиндермен табысқан кім?
Мұғалім: тәрбие сағатымыздың барысында бұл сұрақтарыңа жауап аласыңдар деп ойлаймын
III."Абай дара, Абай дана қазақта"
1-жүргізуші: Құрметті оқушылар,қазақта неге Абай дара, Абай дана деп аталады?
(Әр топтан 1 оқушы өз пікірін айтады)
IV. "Сәулең болса кеудеңде, мына сөзге көңіл бөл"
2-жүргізуші: Абай әуелден-ақ әкенің баласы болмай, адамның баласы болуды армандағанын біз
білеміз.
1-жүргізуші: -Абайды оқып, оны ойға түю, жүрекпен сезіну баршамыздың мақсатымыз. Сондықтан, "Сәулең
болса кеудеңде, мына сөзге көңіл бөл"-деп қара сөздерге кезек берейік
1-жүргізуші: Абайдың нақыл сөздерін мынадай тақырыптарға бөлуге болады.
2-жүргізуші: Адам жанын зерттеу, бала тәрбиесі , Имандылық тақырыбы
1-жүргізуші: Жаман мінез, әдеттер және адамгершілік жайлы
2-жүргізуші: Қазақ мақалы, қазақ халқы жайлы
1-жүргізуші: Абайдың 19-қара сөзі (Абайдың қара сөздерін бейнетаспадан тыңдау )
Мағынаны тану, талдау
Бірінші топ а) Қандай мәселе көтерілген?
Екінші топ ә) Тоқсан ауыз сөздің тобықтай түйіні қандай?
Үшінші топ б) Бұл қара сөзден сен өзіңе қандай ғибрат алдың?
1-жүргізуші:Абайдың Қара сөздері терең ой мен күрделі пікірге құрылған.
Жақсы мен жаман туралы баяндайды, халқын алға ұмтылуға шақырады.
Абайдың 17-қара сөзі бойынша сахналық қойылымды тамашалаңыздар
"Ғылым, жүрек, ақыл, қайрат"
2-жүргізуші:Абайдың қара сөздері балаға да, данаға да ой салатын, жақсылыққа жетелейтін ұлағаты мол қазына
Мұғалім:Қара сөздерін саралай отырып Абайды кім деп айта аламыз? Қандай адам деп айта аламыз?
Абай – ойшыл.
V."Өлең сөздің патшасы сөз сарасы"
1-жүргізуші:- Ұлы ақынның туған жері – табиғаты тамаша Семей жері, Шыңғыс тауының етегі. Осы туған
жердің табиғаты, туған отбасы, заманы –барлығы Абайдың сезіміне, жүрегіне әсер етіп, оның ақындығына
ықпал етті. Енді өзіміз білетін Абай атамыздың өлеңдеріне кезек берелік.
1- оқушы: Жаз
2- оқушы: Күз
3- оқушы: Қыс
4- оқушы:«Құлақтан кіріп бойды алар»
5- оқушы:«- «Ғылым таппай мақтанба»
6- оқушы:«Өлең – сөздің патшасы , сөз сарасы»
7-оқушы: «Жасымда ғылым бар деп ескермедім»
8- оқушы:«Алланың өзі де рас, сөзі де рас»
9-оқушы: «Әсемпаз болма әрнеге»
10-оқушы: «Балалық өлді, білдің бе?»
11-оқушы: « Қайран елім, қазағым, қайран жұртым»
1-жүргізуші:-Абай өз өлеңдерінде, әндерінде табиғат сұлулығын, адамнің көңіл-күйін әсерлі бейнелеген
1-жүргізуші:-Енді Абайдың табиғатты бейнелеген "Желсіз түнде жарық ай" әнін Гаухардың орындауында
тыңдайық.
Абай ақын
VI. «Көңіл құсы құйқылжыр шартарапқа»
2-жүргізуші: Ғасырлар бойы дамыған қазақ ән өнері ХІХ ғасырдың екінші жартысында көркемдік пен

кемелдіктің шыңына өрледі. Абай өмір сүрген осы кезеңде қазақта музыканың жазба мәдениеті жоқ еді,
халықтық музыка ауыз дәстүрлік қалыпта еді. Сондықтан Абай әндері ауыздан – ауызға, заманнан – заманға
ауызша ауыса отырып жетті.
1-жүргізуші: Абай әндерінің бізге толық жеткен себебі, халықтың жүрегінде сақталуға, сапасы сай келетін
шығармалар болғандығында, халық санасынан өшпес орын алғандығында.
2-жүргізуші:Абайдың композиторлық шығармашылығының қалыптасуына «Үш ұлы бастау» - әсер етті
1. Қазақ халқының жазба әдебиеті.
2. Шығыс елдердегі классик поэзиясы.
3. Батыс Еуропа мәдениеті.
1-жүргізуші:- Абай қазақтың ән-күйін сүйіп тыңдаған. Жаяу Мұса, Біржан сал, Ақан сері, Тәттімбет сияқты
халық сазгерлерін ерекше бағалаған. Өзі де бірнеше ән шығарған.
Аяужанның орындауында "Көзімнің қарасы"
2-жүргізуші:- бұл әндерді көпшілігіміз естіп, айтып жүргенімізбен олардың шығу тарихы жайында
мағлұматымыз мардымсыз.
1-жүргізуші:- «Айттым сәлем, Қаламқас, Саған құрбан мал мен бас...» деп басталатын Абайдың әйгілі әнін
білмейтін қазақ кем де кем. Алайда, тыңдарманы қалың, үлкен сахналардан бастап ауыл арасындағы жиынтойларда, көңілді кештерде шырқалып, бүгінге дейін ел ішінде сүйкімін жоғалтпай келе жатқан бұл туынды әр
қазаққа, қазақ деймін-ау, тіпті, өзге ұлт өкілдеріне де жақсы таныс.
2-жүргізуші:- Ендеше "Айттым сәлем, Қаламқас" әнінің тарихымен таныса отырыңыздар
Ұлдардың орындауында "Айттым сәлем, Қаламқас"
Бұл әннің тарихын тыңдай отырып, басқа да әндерін тыңдай отырып Абайды тағы да қай қырынан көреміз?
Абай – сазгер.
VII. "Жырақ жатып жүрегі бірге соққан"
1-жүргізуші:Бірін-бірі көрмеген 3 данышпан, 3 тұлға ұлы далада бас қосты.Неміс, орыс және қазақ халқының
даналары Гете, Лермонтов және Абай ескерткіштері Абай ауданында бой көтерді. "Халықтар достығы" деп
аталатын бұл ескерткіште Лермонтов орыс тіліне аударған немістің ұлы ақыны- Гетенің "горные вершины"
өлеңі және қазақ тіліне Абай аударған "Қараңғы түнде тау қалқып" өлеңі жазылған
Енді осы өлеңді қазақ, орыс, неміс және ағылшын тілінде тыңдайық
2-жүргізуші:- Абай орыс ақыны А.С.Пушкиннің «Евгений Онегин» романынан үзінділер, М.Ю.Лермонтовтың, ,
И.Гетенің шығармаларын сүйіп оқып, аударған.
1-жүргізуші:Біз оқыған " қарға мен түлкі " , "шегіртке мен құмырсқа", " есек пен бұлбұл" мысалдарын
И.Крыловтан аударған Абай атамыз екен.
Енді осы" қарға мен түлкі " мысалын тамашалаңыздар
.......................................................................................................
2-жүргізуші:- Осы мысалды тамашалай отырып қандай ой түйдіңдер?
1-жүргізуші:- Абайды тағы қандай қырынан көріп отырмыз?
Абай аудармашы
VIII.Тура биде туған жоқ
2-жүргізуші: Абай ел ісіне де араласқан. Саясаткер ,заңгер Абай туралы мына мәліметтерге қанық болыңыздар
IX. 2-жүргізуші: "Болмасаң да ұқсап бақ" дегендей оқушылар шығармашылығына кезек берейік
1-топ:Абайша жырлау
2-топ: Абай өлеңдеріне байланысты салған суреттері
3-топ: Эссе, ойтолғау жазу " Әлемнің Абайы"
«Әлемнің Абайы» өлеңі
1-жүргізуші: Абай біздің –Кемеңгер,
Теңдесі жоқ асқар биік шыңымыз,
2-жүргізуші: Ақ ниетті, әділетшіл шыңымыз,
Асыл қазына, ашылмаған сырымыз.
1-жүргізуші: Таусылмайтын мәңгі бақи жырымыз!
2-жүргізуші:Парасатты болып туған,
Шыңғыстаудың Абайы
1-жүргізуші:.Ән мен жырын мұра қылған,
Сарыарқаның Абайы,
2-жүргізуші:.Нақылменен сана құйған,
Қазағымның Абайы,
1-жүргізуші: Ақылменен дана болған
Бірге: Бүкіл елдің Абайы
"Әлемге танылған Абай" атты суреттер жинақтамасымен таныстыру
Сіз не дейсіз? ( Әр топтан 1 оқушыдан Абай туралы сұрақтарға жауап береді)
1-жүргізуші: Абай туған елін қаншама сүйсе, елі үшін күңіреніп, тебіренсе бүгінгі ұрпақ оны сонша құрметпен
сүйіп отыр. Абайдың көзі тірісінде жетпеген арманына біздің заманымызда жетіп отыр. Өйткені, бүгінгі ұрпақ
көзі ашық, ғылымға, білімге, өнерге құмар.
2-жүргізуші: Абайдың осы мұрасы туған халқы үшін ешқашан да сарқылмайды. Абай сияқты даналарымыздың
қалдырған із ешқашанда өшпек емес.

1-жүргізуші: Гаухар мен Аяужанның орындауында " Бабалардың ізін көрем" әні
Кері байланыс Әр топтан екі оқушыдан шығып бірінші топ -екінші топқа, екінші топ — үшінші топқа, үшінші
топ –– бірінші топқа екі жұлдыз, бір тілектерін айтады.
ҚОРЫТЫНДЫ Мұғалім:Ал менің сендерге тілейтінім Сендер оқып жүрген білім ордасы-біздің мектебіміз де
осындай ұлы тұлғаның есіміне ие.Ендеше осы құрметке бәрімізде лайық болайық дегім келеді
Абай ойларына, Абай әлеміне саяхат жасамақ болғандардың бір мойындауға тиісті ақиқаты – Абайды
түсінудің сан сатылы болатыны. Абаймен сырласуға, Абай әлеміне саяхат жасауға әркімнің де қақысы бар.
Абайдың өзі "болмасаң да ұқсап бақ" деген.
Абайдың мың қырлы, мың тәлімі бар.Бүгінгі тәрбие сағатымыздың барысында сол мың қырлы мың тәлімнің
теңіздегі тамшыдайын ғана өзімізше түсініп, әңгіме еттік деп ойлаймын
- Осымен сабағымыз аяқталды,Абайдың өн бойы толы рухани байлығын бойларыңа сіңіріп, білімдеріңді
толықтырдыңдар деп ойлаймын.
******
БАСТАУЫШ СЫНЫП ОҚУШЫЛАРЫНЫҢ
ШЫҒАРМАШЫЛЫҚ ҚАБІЛЕТТЕРІН АРТТЫРУ ЖОЛДАРЫ
Қарағанды облысы, Жаңаарқа ауданы, Б.Амалбеков атындағы ЖОББ мектебі.
Омарова Жаңыл Қабкеновна
Кіріспе
Мазмұны:
1. Шығармашылық дегеніміз не?
2. Шығармашылық педагогикасының негізгі мақсаты.
3. Оқушылардың шығармашылық қабілеттерінің түрлері.
а)Дамыту жолдары.
ә)Шығармашылық тапсырма түрлері.
б)«Сын тұрғысынан ойлау» технологиясының тиімділігі.
4. Шығармашылық қабілетті дамытудағы мұғалім мен ата-ананың ролі.
5. Қорытынды.
6. Қолданылған әдебиеттер тізімі
Кіріспе.
Бүгінгі күні мемлекетіміздің өркениетке жету жолындағы өр талабына тұғыр боларлықтай ұрпақ оқыту,
тәрбиелеу ісін жаңа сапалық өзгерістер деңгейіне көтеруді талап етіп отыр. Мектеп құрылымында болып
жатқан өзгерістер, білім беру мақсаттарының алмасуы, оның дамытушылық сипаттарының бекітілуі,
көпнұсқалық оқытуға көшу сияқты мәселелер орындаушылардан шығармашылық бастамалық, жұмыстың
жоғары сапасын және кәсібилікті талап етеді. Қазіргі кезеңде білім беру саласындағы әлемдік білім кеңістігіне
ұмтылуға
байланысты
жасалынып
жатқан
талпыныстар
мектеп
оқушыларынан
дербестікті,
ізденімпаздықты,белсенділік пен шығармашылық қабілеттерді дамытуды талап етеді.
Қазақстан Республикасының «Білім туралы» заңында білім беру жүйесінің жеке адамды қалыптастыруға,
дамытуға және кәсіби шыңдауға бағыттылғанролі атап көрсетілсе, осы заңның 41 бабында: «Педагог
қызметкерлер оқушылардың мемлекеттік білім беру стандартында көздеген деңгейден төмен емес білім, білік,
дағдыларын алуын қамтамасыз етуге, жеке шығармашылық қабілеттерінің дамуы үшін жағдай жасауға
міндетті» делінген.
Осыған орай бүгінгі бастауыш сынып мұғалімдерінің алдында оқушыға білім, білік дағдыларын игертіп қана
қоймай, олардың қабылдауын ойлауын, қиялын, сезімдерін, ерік- жігерін, яғни жан-жақты, шығармашылығын
дамыту міндеттері де тұр.
«Шығармашылық» сөзінің төркіні этимологиясы «шығару», «ойлап табу». Демек жаңа нәрсе ойлап табу, сол
арқылы жетістікке қол жеткізу деп түсіну керек.
Шығармашылық – бұл тіршіліктің көзі. Адам баласының сөйлей бастаған кезінен бастап, бүгінгі күнге
дейін жеткен жетістіктері шығармашылықтың нәтижесі.
Шығармашылық дегеніміз – адамның өмір шындығына, өзін –өзі тануға ұмтылуы, ізденуі. Өмірде
дұрыс жол табу үшін адам дұрыс ой түйіп, өздігінен сапалы, дәлелді шешімдер қабылдай білуге үйренуі керек.
Бұл үлкен күрделі мақсат.
Шығармашылық педагогиканың негізгі мақсаты – бүгінгі күн талаптарынан туындаған озық қоғамға лайықты
жаңа сана, рухани сапа қалыптастыру.
Шығармашылық — жаңалық ойлап табуға бағытталған қабілеттер деңгейі.
Оқушылардың шығармашылық қабілеттері 3- негізгі топқа бөлініп қарастырылады.
-ынтамен байланысты қабілеттер.(қызығушылықтар және икемділік)
-темпераментпен байланысты қабілеттер(көңіл-күй)
-ақыл-ой қабілеттері.
Бастауыш сынып оқушыларының тұлғалылығын тәрбиелеу үшін, ең алдымен олардың қабілеттерін дамытудың
мәні зор. Қабілеттер мәселесін қорытындылай келе, педагогикалық практика үшін мәні ерекше мына

жағдайларға айрықша тоқталу жөн. Бірінші — адамдардың қабілеттер деңгейі жағынан тең дәрежеде болмауы.
Қабілеттердің бірдей емес екендігін сыныпта отырған оқушылардың әрқайсысының әр пәнге және әр деңгейде
қабілетті болатындығымен дәлелдеуге болады. Бірі есепке жүйрік болса, екіншісі тілге бай, ал енді біреулері
сурет салғанды тәуір көреді. Олардың қабілеттерінің құрлымы да, оны құрайтын компоненттер де әр түрлі
болады. Мәселен: математикалық қабілеті басым балаларда ойлау операциялары тез, дәл болады да, бейнелеу
өнеріне қабілетті балаларда нақты заттардың бөліктерінің арақатынасын жылдам анықтай білу сияқты белгілер
басым болады. Музыкаға қабілетті бала есту, ритмді түсіну, сезімталдық сияқты сапаларымен ерекшеленеді.
Екінші — адамдар бойында қабілеттің бір түрі ғана бола ма, әлде әр түрлі қабілеттің белгілері бола ма деген
сауал төңірегіндегі пікірлер жайлы. Ғалымдар керісінше көзқарастардың бар екендігіне қарамастан, адам
бойында әрекеттің бірнеше түрін оындай алу мүмкіндіктерін бар екендігін дәлелдейді. Мысалы ақындығымен
қатар музыкаға, суретке қабілетті адамдар.
Көптеген психологтар оқушылардың жасы өскен сайын нерв жүйелерінің мүмкіндіктері кеңейіп, қалыптасып
отыратындығын, бірақ оқушының дамуы үшін ең қажетті құнды қасиеттердің біртіндеп жоғалтып
отыратындығымен түсіндіре отырып, бала қабілеттерінің дамуы үшін ең қымбатты кезеңді тиімді пайдаланып
қалуға асығу керектігін ескертеді.Қабілеті әр түрлі балалардың ортасынан қабілеті жоғары баланы іздеп,
онымен жұмыс жасау, оны жан-жақты тану, оқушылардың шығармашылық деңгейін бақылап отыру әрбір
мұғалімнің негізгі міндеті. Осы міндетті орындау барысында жан-жақты білімді, жоғары мәдениетті,
шығармашылықпен ой толғай білетін, оқу арқылы өзінің ой-өрісін, шығармашылық қабілетін дамыта алатын
жеке тұлға қалыптастыра аламыз.Бастауыш мектеп оқушыларының шығармашылық қабілетінің дамуы оқу
барысының дұрыс ұйымдастырылуымен байланысты.
- Ұйымдастыратын кім?
- Мұғалім.
Шығармашылыққа үйрету үшін мынадай жағдайларды ескеруіміз тиіс:
1.Ең алдымен сыныпта шығармашылық көңіл күй тудыру үшін баланың назарын бір нәрсеге бағыттауы керек.
2.Әрбір шығармашылық тапсырманы оқушыға ұсынудың мазмұны жеткіншектердің жас ерекшелігіне,
қызығушылығына үйлесу қажет.
3.Оқушының шығармашылықпен айналысуына мектепте, сабақ үстінде, үйде қолайлы жағдай туғызу.
4.Техникалық құралдарды тиімді қолдану.
Оқушының шығармашылық іс- әрекетіне жағдай туғызу дегеніміз – оқушыны ойлай білуге үйрету екені сөзсіз.
Мектеп табалдырығын жаңа аттаған бүлдіршіннен шығармашылық қабілетті талап етпес бұрын, оны соған
үйреткен жөн. Оқушының зейінін, есте сақтау қабілетін, қиялын, интелектісін дамыта отырып, ойлау қабілетін,
шығармашылық іс-әрекетін жоғары деңгейде көтеруге болады.
Оқушылардың шығармашылық қабілеттерін арттырып ынталандыру үшін сабақты мындай
жолдармен өткізуге болады:
4.Сабақта кең көлемде көрнекі құралдарды пайдалану.
5.Сабақты түрлендіріп өткізу.
6.Сабақта оқушылар өздері жасаған суреттер, схемаларды пайдалану.
7.Сабаққа қатысты бейнетаспаларды, фильмдерді көрсету.
8.Шығармашылық тапсырмалардың сан-алуан түрлерін пайдалану.
Оқушылардың шығармашылық қабілеттерін сабақта және сабақтан тыс уақытта дамытудың мынандай
әртүрлі әдіс тәсілдерін жас ерекшеліктеріне байланысты қолдануға болады.
І Матеметика сабағында :
Зейінді дамытуға арналған шығармашылық тапсырмалар.
Оқушылардың байқағыштығын дамытуға арналған тапсырмалар.
Амал таңбаларын, геометриялық фигураларды ажырата және тани білуге үйрету.
Мәтіннің логикалық түйінін түсіне білу, жылдам есептеу дағдыларын дамыту.
ІІ Дүниетану сабағында:
1.Топтық жұмыс.
2. Эссе жазу, сурет салу, өлең шығару.
3.Адам мен табиғаттың байланысы. Ой тудыратын сұрақтар.
4.Ертегі құрастыру.
5.Венн диаграмма құрастыру.
ІІІ: Әдебиеттік оқу сабағында қолданылатын шығармашылық тапсырмалар:
1Белгілі мәтін негізінде әңгіме жазғызу.
2.Әңгімелерді салыстыру, бөліктерге бөлу, тақырып қойғызу.
3. Дайын өлең жолдарының бір – екі жолын беру арқылы өлеңқұрастыру.
Кейіпкерлерге мінездеме беру.
Шығарма бойынша сурет салғызу, ауызша суреттеу, қиялдау арқалы суреттеу.
Рольге бөліп оқыту.
Мәтін бойынша мақал құрастыру.
Шығармадағы әңгімеге ұқсас оқиғалар айтқызу.

Суретке қарап әңгіме құрастыру.
 Логикалық ойлауын, дамытатын ойындармен берілген тапсырмаларды шешкізу.
 Қайталау сабақтарында оқыған мәтіндері бойынша өз беттерінше тест тапсырмаларын құрастыру.
Суырып-салма, диалог-ертегі.
І Y Қазақ тілі сабағында:
1Сөздік диктант.(сөзден сөйлем құрастыру.)
2.Мақал-мәтелмен, жаңылтпаштармен жұмыс.
3.Сюжетті суреттермен әңгіме құрастыру.
4. Ережелерді түйіндеу, қорытынды шығара білуге үйрету.
Сонымен бірге,шығарма ретінде жаздыруға, оқытылып отырған шығармалардың авторлары туралы толық
мағлұмат жинап, реферат жазғызуға болады. Баспа бетіне шыққан оқушылардың шығармашылық
жұмыстарының,түрлі байқаулардың, интернет олимпиядалардың нәтижелері үлкен әсер мен қатар бәсекелестік
туындырады. Бәсекелестік бар жерде нәтиже болары сөзсіз.
Оқушыныңың шығармашылық қабілетін арттыру,Оқушының білім деңгейін көтерудегі басты тұлға –ұстаз
екені бәрімізге мәлім. Біздің елімізге Д.Соростың ашық қоғам институты «Сорос-Қазақстан»қоры арқылы
келетін
С.Т.О. –ды дамыту технлогиясының оқушылырдың оқуға және шығармашылыққа деген
қызығушылығын арттыруда алатын орны ерекше.
Қорытынды: өзімнің іс тәжірибемді қорыта келіп, мынадай түйін түюге болады.
•Осы шығармашылық тапсырмаларды пәндерге бейімдеп қолданудан, оқушылардың пәнге қызығушылығы
артты.
•Білімсапасы көтерілді.
•Оқушылардың логикалық ойлауы, шығармашылық іс— әрекетке қабілеті артты.
•Әр мұғалім болашақ үшін қызмет істейді. Олар оқушыны жеке тұлға ретінде көріп, оның өміріндегі өз орнын
табуына, сынып ұғымын қалыптастыруға, ата-аналармен ынтымақтасуға, оқытуда қиындық көріп жүрге
ноқушыға көмегі тиері сөзсіз.
Ол үшін жалықпай жаңа инновациялық технологияларды өз жұмысымызда пайдаланып, сонымен қатар
оқушыларды мадақтап, ынталандырып отырған орынды. Баланың қиялын дамыта отырып, ойын дамытамыз.
Ойы дамыған шәкіртіміздің танымдық қызығушылығы арта отырып, шығармашылық әрекеті жоғары деңгейге
одан әрі арта түсері анық
Қолданылған әдебиет тізімі:
4.ҚР мемлекеттік жалпыға міндетті білім беру стандарты.
5.Ұстаздың шығармашылығы Б.А.Тұрғынбаева Алматы 2007ж.
6.Шыгармашылық қабілеттер және дамыта оқыту Б.А. Тұрғынбаева Алматы 1999ж.
7.Бастауыш мектепте оқыту 2004ж.
8.Что такое развивающее обучение Н.В.Репкина «Пеленг» 1993г.
9.Бастауыш сыныпта оқыту әдістемелігі № 8-9 2012ж.
*************
Тема: Культура: Характер иличность
Н.А.Заболоцкий «Некрасивая девочка»

Школа: № 50 имени Абая

Дата

ФИО учителя: Алимбаев Нурлан Кенесович

Класс : 7

Количество присутствующих

Цели обучения,
которые
необходимо
достичь на
данном уроке

С.1понимать сообщение продолжительностью
Г.5участвовать в диалоге, обмениваясь мнениями по предложенной теме
Ч.6анализировать содержание художественных произведений, определяя жанровые
особенности художественно-изобразительные средства

Цели урока

Все учащиеся смогут:
5.понимать сообщение продолжительностью 3-5 минут,
6.участвовать в диалоге, обмениваясь мнениями по предложенной теме
7.анализировать содержание художественных произведений, определяя жанровые
особенности художественно-изобразительные средства
Большинство учащихся смогут:
9.проанализировать прочитанное произведение
- правильно формулировать вопросы

Количество отсутствующих

Некоторые учащихся смогут:
- оценить полученную информацию
Языковая цель

Учащиеся могут:
Поддерживать беседу на нравственную тему,
определять внутреннюю и внешнюю красоту
Отвечать на тонкие и толстые вопросы, выразительно читать произведение, участвовать в
диалоге, анализировать содержание произведения, определять жанровые особенности
Ключевые фразы: Внутренняя красота, внешность, напоминает лягушонка, счастье,
сверстники, обожествлять, дурнушка, худая рубашонка, колечки рыжеватые кудрей, рот
длинен, зубки кривы, черты лица остры и некрасивы
Полезные фразы для диалога/письма
Вопросы для обсуждения Что главное: внешний вид или внутренняя красота?
Можете ли сказать почему….? Почему люди обожествляют красоту?
Подсказки: красота, любоваться, внешность

Предыдущее
обучение

Учащиеся изучили раздел «Страна и образ жизни». Знакомы с произведениями
Скребицкого, Бунина и Абая.

План
Планируемые
сроки

Планируемые действия
(замените записи ниже запланированными действиями)

Начало урока
5 мин

(И/Ф) Минутка чистописания
- Запишите по образцу, соблюдая нормы каллиграфии.
Выучите наизусть эти строчки.
ФО Наблюдение учителя
Ученики делятся на две команды: красные и зеленые.
Каждая команда получает пазлы: собирают половину картинки, с информацией на
обратной стороне, с которой знакомятся.
Две команды соединяют картинки, тем самым получают полную информацию о жизни и
творчестве писателя.

Середина урока

Прослушать стихотворение Н.Заболоцкого «Некрасивая девочка»
Задание № 1.ПУчащиеся объединяются в пары
для работы с текстом стиха.
Применяя стратегию «График эмоций» учащиеся заполняют график, выписывая слова,
обозначающие эмоции.
(эта стратегия позволит учащимся вернуться к тексту и заново перечитать его).
Дескрипторы:
Активно участвует в работе пары.
Правильно заполняет график.
Оформляет аккуратно, без ошибок.
Ф. «Большой палец» (данная стратегия позволит учащимся быстро оценить своих
товарищей).
Задание № 2.Ответить на «Тонкие и толстые вопросы»(И)

10мин

7 мин

Тонкие вопросы

Толстые вопросы

Как описывает автор девочку? С чем ее
сравнивает?
Кем является девочка для мальчишек?
А девочка обиделась на них?
С чем сравнивает автор девочку?

Почему про нее забыли?
Почему она себя так ведет?
Как вы думаете почему?
Почему автор использует существительные с
уменьшительно-ласкательными суффиксами

Дескриптор:
•Отвечает на «тонкие» вопросы

•Отвечает на толстые вопросы
•Аргументирует свои ответы
Ф. «Светофор» (эта стратегияпозволит учащимся правильно и объективно оценить своих
одноклассников.)
Задание № 3(П.)
Составить диалог: выскажите свое мнение в паре, применяя вопросы:
Что главное: внешний вид или внутренняя красота?
О какой красоте говорит поэт?
Что вы думаете по этому поводу?
Дескриптор:
-Составляет диалог
-Правильно пользуется орфоэпическими нормами языка
-Умеет слушать собеседника
Ф:В «Комплимент» (данная стратегия позволит учащимся выявить свои слабые и сильные
стороны)
(Г) Задание №4. Выпишите из стихотворения «Некрасивая девочка» метафоры и эпитеты.
2. Подготовьте текст-рассуждение на тему «Как я понимаю красоту человека», используя
РАФТ. (данная стратегия позволит учащимся преодолевать психологические барьеры,
открыто высказывать свое мнение)
Ф. взаимооценивание «Две звезды и одно пожелание»

5 мин

5 мин
10 мин

Конец урока
3 мин

Итог урока.
Рефлексия «Волшебный мешочек»
(Учитель показывает детям мешочек)
- Давайте соберем в этот волшебный мешочек все самое интересное, что было на
сегодняшнем уроке.

Дифференциация.
Каким образом вы планируете оказать больше
поддержки? Какие задачи вы планируете
поставить перед более способными учащимися?

Оценивание.
Как вы планируете проверить
уровень усвоения материала учащимися?

Дифференциация может быть выражена в
подборе заданий, в ожидаемом результате от
конкретного ученика, в оказании индивидуальной
поддержки учащемуся.

Стратегии оценивания«Большой палец»,
«Светофор»,«Комплимент»,«Две звезды и одно
пожелание» позволят учащимся более объективно
оценивать товарищей и понять свои достижения и
недостатки.

БАЛАБАҚШАҒА ДЕЙІНГІ ТӘРБИЕЛЕУ МЕН ОҚЫТУДЫҢ ЕРЕКШЕЛІКТЕРІ
ШҚО Тарбағатай ауданы Туғыл ауылы
КМҚК «Жасұлан» Ясли бақша
Тәрбиеші Акишева Гульбаршин Айтқалиевна
Балабақшада оқыту мен тәрбиелеудің мазмұнын жаңарту, оны жаңа деңгейге көтеру тәрбиешілер мен
мұғалімдерге үлкен жауапкершілік жүктейді. Соған орай , қазіргі таңда жаңа әдістер мен тәсілдерді меңгеру,
оқыта отырып тәрбиелеудің өзі балабақшадан, яғни тәрбиешілерден басталуы қаажет .
Кәмелетке толмаған балғын шақ баланың адам болып қалыптасуындағы ең күрделі, әрі қызықты шағы. Осыған
орай ғылым баланың туғаннан бастап мектепке барғанға дейінгі кезеңін төрт топқа бөліп қарастырады.
1. Бөбектік шақ (туылғаннан 1 жасқа дейін);
2. Сәбилік шақ (1 жастан 3 жасқа дейін);
3. Мектеп жасына дейңгі кезең (3 жастан 7 жасқа дейін );
4. Төмеңгі сынып жасындағы балалар ( 6—7, 10-11 жас аралықтары).
Мектепке дейінгі балалық –бұл өзін адам қоғамының мүшесі ретінде түсінуден (шамамен 2-3 жас) бастап,
жүйелі оқуға (6-7 жас) дейіңгі кезең.
Даму шешуші роль атқармайды, тұлғаның әлеуметтік факторларының қалыптасуы маңызды болып табылады.
Бұл кезде балада негізгі дара-психологиялық ерекшеліктер қалыптасады, тұлғаның әлеуметтік –адамгершілік
сапаларының бастапқы белгілері көрінеді.
Бұл кезең тән:
• бала өміріндегі негізгі мұқтаждарын қанағаттандыру үшін үлкендердің көмегімен көп қажет етеді;
• материалдық ,рухани, танымдық мұқтаждарды қанағаттандыруда отбасының ролі аса маңызды;

• балада ортаның жағымсыз ықпалынан сақтану мүмкіндіктері шектеулі.
Жалпы балалардың дамуының ерекшеліктері олардың іс-әрекеттерінің түрлері мен оларды қоршаған нақтылы
орталарына,көзқарастарына байланысты болып келеді. Сондай-ақ, балалық шақ кезеңіндегі қоғамның
әлеуметтік-экономикалық, этномәдени жағдайының әсері баланың
болашақта қабілетінің дамып, жеке тұлға ретінде қалыптасуына тікелей әсер етеді.
Алжасөспірімдердің тым ерте жастан мектепке дейінгі мекемелерге тартылуы олардың психикалық және дене
тұлғалық денсаулығын нығайтуға, тілалғыш, салмақты болуына, ұжымдық ынтымақтастыққа , достыққа
адалдық , түр-сипаты мен бітім –болмысы мығым азаматтар болып өсіп – өнулеріне, жетіліп кемелденулеріне
ықпал етеді.
Мектепке деиінгі тәрбиелеу және оқытып , үйрету ұйымдарына : балалардымектепалды тәрбиелеу мен оқыту
мекемелері т.б. Балабақша - бұл балдырғандардың ойын дамытуға, оқуға құлшынысын арттыруға, мінезқұлқын көпшілік ортада ұстаи білуге, әдептілікке, имандылыққа , жоғарыадамгершілікке баулитын, сөйтіп
отбасымен қатар жасөспірімдердің қабілет – дарындарының дамып , жан-жақты жетілулеріне тікелей ықпал
ететін әлеуметік институт.
Балабақшада тәрбиленуші тұлға бұл – балдырған, бүлдіршін .
Балдырған –сәби жасынан асқан ойын дамытуға , білуге ұмтылған , мінезқұлқынан әдептілік , имандылық
көріністері сүйсіндіретін бала , өсер ұрпақ .
Балдырған шақта баланың қызығушылығы , әсерленгіштігі айрықша болады да , тәрбиені ,білімді тез
қабылдайды .
-балабақшадағы жұмыс істеитін бағдарлама мазмұның жаңарту мен оны толық меңгерудің тиімдіәдіс –
тәсілдерін тандаи білу ;
-мектепке дейінгі жастағы баланаң өмірің қорғау және іс- әрекетін дұрыс ұйымдастыру;
-арнаулы мамандармен қамтамасыз ету және тәрбие жұмыстарын ұйымдастырудың тиімді жолдарын менгеру ;
-оқу- әдістемелік құралдармен қамтамасыз ету;
-заттық дамытушылық ортаны жабдықтау , оның тәрбиелік ықпалды болуына көңіл бөлу ;
- педагогиалық ұжымның басқа да әлеуметтік институттармен , білім беру ұйымдарымен өзара тығыз
байланыста болуы ;
- оқу-тәрбие жұмыстарынан психологиялық қызмет көрсету ;
-балабақша менгерушісі мен тәрбиешілердің кәсіби біліктіігінүнемі көтеріп отыру ;
-мектепке дейінгі ұиымдарды басқарудағы жаңашылдық , ымырашылдық және кәсіби шеберлік , адами
қасиеттердің басым болуы шарт .Мектеп жасына дейінгі балалардың бойына оқу қызыметін менгерту ,ол
танымдық белсенділікті дамытудың басты бағыты болып саналады .
Тынымдық белсенділікті психологиялық- педагогиялық құбылыс ретінде анықтау талдау жасауға , тәрбиелеу
мен оқыту үрдісің қалыптастыру жағдайларымен құралдарын қарастыруға мумкіндік береді .
Себебі меңгерілген білімнің сапасы мен беріктігіне тек балаларды оқыту, дамыту, және тәрбиелеудің нәтижесі
емес, сонымен қатар балалардың өзіндік танымдық іс әрекетіне қатынасының қатысуымен тәуелді болып
келеді. Оқуға, ойнауға және ізденуге құмар болу әдептілігі қалыптасады. Осыған қарай бала тәрбиесі
балабақшадан терң әлеуметтік , рухани моральдық тәрбие мен білім беруді талап етеді.
Балабааақшадағы «балалардың балалығын өзіне қайтару», мектептік жүйені қайталамау , балалардың жағдайы
жақсы болуы үшін педогогикалық талапт ардың орындалуы, күн кестесі кезендерінің
Жүйелі дұрыс ұйымдастырылуы , тамақтану мерзімі мен сапасының дұрыс болуы , олардың денсаулығын
сақтау, құқығын қорғауды ата аналармен ынтымақтастықта бірлесе еңбек ету маңызды болмақ.
Бүгінгі таңда балабақшада балалардың алған білім, білік дағдыларын күнделікті өмірде іс әрекетте өз
тәжірибесінде қолдана білуге үйрету, яғни өмірлік дағдыны қалыптастыру қажет.
Бала тәрбиесі әр уақытта үлкен мәселе болып саналады. Әрбір қоғамның дамуына байланысты бұл мәселе
әрқалай шешіліп отырған. Мектепке дейінгі ұйымдарда білім сапасын арттыру аса мвңызды мәселе , ол үшін
жалпы және негізгі жағдайларды жақсарту басты міндет.
Мектепке дейінгі мекемелерде білім беру ортасы мен оның тәрбие және білім беру мазмұның дамыту сауатты
ұыйымдастырылмаса , баланың оқу мен жазуды игеру мәселесін түпкіілікті шешу мүмкін емес.
Мектепте оқуға қажетті білік, дағдылардың белгілі бір пәндерге қажет арнайы және кез келген сабақтарға
қажетті жалпы түрлері бар. Бұл дағдылар толыққанды кейінірек қалыптассада , бірақ олардың алғы шарттарын
осы мектепке дейінгі кезеңннен бастап қалыптастыру жөн.
Балабақшаларда жүйеліұйымдастырылатын оқу қызметтерінде балалардың алған білімдері мектептегі оқу іс
әрекетінің біршама элементтерін игерудің негізін құрайды. Мектепке дейінгі балалардың жасыы мен
психофизиологиялық ерекшеліктерін ескере отырып , оқыыту, тәрбиелеу жұмыстарында түрлі әдіс тәсілдердін
тиімді жолдарын қолданып , ойын түрінде ұйымдастыру нәтижелі болмақ. Ал осы талаптағы жұмысты іске
асыру әр тәрбиешінің шығармашылық ізденістері мен шеберлігін қажет етеді.
ҚР Білім беру жүйесін реформалау барысында әәрбір баланы мектептегі оқу және әлеуметтік ортаға еркін
бейімделе алатындай жағдай жасау аса маңызды міндет. Демек қазіргі талап бойынша мектептін бірінші
сыныбына келетін балалардың физиологиялық жағынан мықты , адамгершілік , мәәәдениеттілік еңбексүйгіштік
қасиеттері мол, ерік жігері күшті ,жұмыс қабілетіне ие , білімге қызығушылық сипаттары мол болуы қажет.
Сондықтанда мектеппен мектепке дейінгі мекеменін, ата –аналардың ьасты міндеті , баланы мектептегі оқуға ,

мектеп өміріне даярлау. Бүгінгі күнде «мектептегі оқуға дайындық « ұғымы комплексті және баланың барлық
өмірінің сферасын қамтиды. Мектепке дейінгі баланың өмірінде әлеуметтік, психологиялық жағынан және
физиологиялық жағынан да қиын кезең.Бұл кезеңде мектеп өмірімен танысады, әлеуметтік ортасы өзгеріп және
оқушының жаңа әлеуметтік рөлін меңгере бастайды. Мектепке дейінгілердің негізгі іс әрекеті ойын
болғандықтан, оларға бірден оқу іс әрекетіне ауысу біршама қиындықтар туғызады. Мектеп табалдырығын
алғаш аттаған бала педогогтармен және балалармен кезіккенде мазаланады, оқу үрдісіінің өзіне жағымсыз
эмоцция сезіініп , қорқыныш пайда болады. Сонымен бірге баланың көңіл күйі болмай , себепсізден жиі ауруы
мектеп неврозы сипатында көрінеді, яғни мектепті еске алса болғаны жылап ,уайымдайды. Сөйтіп, мектеп бала
үшін стрессогендік факторға айналып, денсаулығының нашарлануына әкеліп соғады.
Баланың мектептегі оқуға қызығушылығы біртіндеп қалыптасатын аса күрделі үрдіс және бұл үрдісті жүзеге
асырудың бірден бір жолы –ата –ананың, мұғалімнің және психологтын бірігіп жұмыс істеуі .Бала балалық
шақтан өзіне белгісіз , таныс емес дүниенің есігін ашқаннан кейін , баланың өмір сүру тіршілігін түбегейлі
өзгертеді. Яғни, баланың мектеп өміріне еніп және өзінің әәлеуметтік ортада «мен» дегенін қалыптастыра алып
жоғарыдан көріне алуы , баланың білімді, табысты және нәтижелі игеріп кетуіне ықпал жасайды.
Балаларды мектепке дайындау –оларды оқытып , санатып,әйтеуір білім беріп шығару- деп , білімдік, тәрбиелік
үрдістердің дәстүрлі мектеп сабағы түрінде жүргізу ойдағыдай нәтиже бермейтіндігі сөзсіз.Сабақта әр түрлі
әдіс тәсілдерді пайдалану арқылы баланың ойлау қабілеті дамып, білімдері бекіп, ізденуге , өз жұмыстарының
ойларын ортаға салуға дағдаланады да, сөз қорлары молаяды. Оқыту процесінің басты компонент оқыыытудың
мақсаты мен міндеті Мектепке деййінгі кезендегі балаға алғашқы білім беру, тәрбиелеу жұмыстары барысында
түрлі әдіс тәсілдерді ойын түрінде үйлестіре қолдану, оқыту мен тәрбиелеу мазмұнын жаңарту арқылы баланың
логикалық ойлау қабілетін арттыру.
*********
ШҚО Тарбағатай ауданы Тұғыл ауылы КМҚК «Жасұлан» Ясли – бақша
Дене тәрбие нұсқаушысы Амренова Баян Серикханқызы
Білім беру саласы: Шығармашылық
Бөлімі: Денсаулық
Тақырыбы: Емдік дене тәрбиесі (Аналарымен бірлесіп өткізілетін ҰОҚ)
Мақсаты: Дене тәрбие жаттығулары көмегімен балалардың денсаулығын нығайту. Балабақша мен ата – ана
арасындағы қарым – қатынасты күшейте отырып, отбасында балаға ата – ананың ықпалын арттыру.
Төзімділікке, жылдамдыққа тәрбиелеу.
1. Кіріспе бөлім:
Жылы лебіз:
Күннің шуақтарын ұстап (сары лентадан жасалған күн) жылы лебіз тілектерін білдіреді.
-Балалар, қазір біз орманға барамыз.
- Жүру.
- Балалар, орманда биік тоғайлар өседі. Қане бәріміз тоғайлар сияқты болайық. (Қолды жоғары көтеріп, аяқтың
ұшымен жүру. Анасы баласының қолынан ұстап жүреді).
- Жүру.
- Орманда кішкентай бұталар өседі. (Отырып жүру, қол тізеде, анасы баласымен белінен ұстап жүреді).
- Жүру.
- Құмырсқалар болып жүреміз. (Орында тұрып, анасы аяғын алшақ ұстап, баласы екі аяқтың арасынан еңбектеп
сегіз санын жасайды).
- Жүру.
- Жүгіру (Әуенге жүгіру, әуен тоқтағанда анасы баласын көтеріп айналады).
- Жүру.
- Шашырап жүгіру. (Әуенге жүгіру, әуен тоқтағанда анасы мен баласы бір бірін тауып қол ұстасып айналады).
- Жүру.
- Тыныс алу жаттығуы.
II. Негізігі бөлім
Шеңбер бойымен орындалатын жаттығулар
1 жат. Аяқ алшақ, бір – бірін қолдарын ұстап тұру. (Анасы мен баласы қарама қарсы тұрады)
1 – басты оңға бұру.
2 – б.қ
3 – 4 – қайталау. (сол жақ)
2 жат. «Әткеншек»
Анасы тізерлеп отырып, артында тұрған баланың екі қолынан ұстап, алдыға қарай иіліп әткеншек сияқты
тербеледі.
3 жат. «Қайық»
Отырып, баласы анасының аяғына отырып, бір – біріне қарама қарсы, қолдарын ұстап отырады.
1 – қайықты есіп жатқан адамның бейнесін келтіреміз.
2 – б.қ
3 – 4 – қайталау.

4 жат. «Секіру»
Аяқ бірге, созып отырады. Қолды артқа екі алақанымен тіреп отырады. Баласы анасының аяғынан секіреді.
Тыныс алу жаттығуы.
Негізгі қимылдар:
1. Тунельдің ішінен өту
2. Кедергілерден өту.
3. Іздерден өту.
4. Шығыршықтан секіру.
Ойын: «Өз балаңды дауысынан таны»
Шарты: Аналары шеңбер бойымен тұрып, көзедері байлаулы. Әуен қосылғанда шашырап жүгіргіп жүру керек
балаларының дауысынан іздеп табу қажет. Ал балалары «Анашым мен мындамын» деп айту керек.
III Қортынды
ҰОҚ қортындылау.
-Балалар, бүгінгі аналарымен бірлесіп өткен ҰОҚ ұнады ма?
- Жақсы көңіл – күйде болдыңыздар ма?
Балаларды мақтау. Мадақтау.
*********
Маңғыстау облысы, Бейнеу ауданы, Төлеп ауылы, "Ә.Махутов атындағы
мектеп-балабақша кешені " КММ тәрбиешісі Шаукерова Гаухар Керимбаевна
Білім беру саласы : “Әлеумет”
Ашық ұйымдаскан оқу қызметі: Коршаған орта
Тақырыбы: «Табиғаттан нәр аламыз»
Мақсаты: Табиғатпен таныстыру және табиғаттың берер сыйының пайдасы.
Шаттық шеңбер: (балалар қайталайды)
Армысың қайырымды қара жер
Армысың мөлдір таза су
Армысың шұғылалы алтын күз
Армысың мейірімді аспан ана
• Балалар табиғат деген не? (Бізді қоршаған орта,елің мен жерің,ауа,күн,жер,аң-ормандар,топырақ
және өсімдіктер)
Бұл ненің дауысы,не естідіңдер?( Судың сылдыры,гуілдеген желдің,шиқылдаған құстың дауыстары естіледі)
Табиғат-ортақ үйіміз,ал табиғатта бізге не ортақ ? ( жер,күн,ауа).Ия барлығымыз жерде жүреміз.Ауа да
ортақ.Ауа арқылы дем аламыз.
Күнде ортақ,ол жылуын, жарығын, сәулесін береді
Табиғаттың өзі екіге бөлінеді: өлі және тірі табиғат.
Өлі табиғатқа тау-тастар, жер, күн, су т.б жатады
Тірі табиғатқа адамдар, жан-жануарлар, құстар, өсімдіктер жатады. Олар қоректенеді және ауамен
тынастайды. Ауасыз ешқайсысы да дем ала алмайды.
Күн жер бетіндегі тіршілік көзі. Күн болмаса адамдар, жан-жануарлар, өсімдіктерде тіршілік ете алмайды.
Күн өте жарық көзі. Күн жерден үлкен болады. Жер бұршақ дәніндей болса,күн үлкен қарбыз сияқты болады.
Күнге тіке қарауға болмайды, әйнекпен немесе көзілдірікпен қарау керек. Мына күнге қарайықшы, жымиып
бізге жылуын, жарығын, жылы нәрін беріп тұр.
Мына бұлақтан аққан су, адам өміріндегі маңызына баға жетпейді. Су жер астында болады. Сусыз тіршілік
жоқ. Сусыз тамақ пісіре алмаймыз, жуына да алмаймыз. Су күшінен электр қуатын алады. Суда балықтар
мекен етеді. Су дәмсіз, иіссіз мөлдір болады.
Самал жел бізді тербетші
Күн нұры бізді жарқырат,
Таза ауа бізге дем берщі,
Мөлдір су, бізді салқындат.
Балалар ауа не үшін керек? Ауа көзге көрінбейді, көлемі болмайды. Ауа ең алдымен тыныс алу үшін қажет. Ауа
дегеніміз-бұл жел. Жел теңіздері толқындатып тұрады, бұлтты айдап жаңбыр жаудырады, жерді
көгертеді. Тіршілікке нәр беруге септігін тизізеді. Ауа райының ыстық не, суық болуына да осы желдің әсері.
Осы ауада тәжірибе жүзінде жасап көрейік (шарды үрлеп, ішіне ауа толтырамыз, ауа белгілі бір көлемде
толады.)
Жер шары қандай (дөңгелек)
Қолымызбен дөңгелек жасап көрейік. Ал біздің күнімізде дөңгелек.Осы дөңгелектерге қолымызбен шапақ
жасап көрейік. Осы әр түрлі табиғаттар нәр беретінін байқадық. Күн не береді? Балалардың жауабы
(жылуын жарығын береді). Аралар не істеп жүр? (гүлден балдарын жинап жүр)
Диханшылар не істеп жүр? (жерден шыққан егіндерін, көкөністерін жинап жүр). Жаңбырдың, қардың
жауғаны жақсы да олар да бізге жақсылық нұрын себеді екен. (көрнекіліктер көрсете отырып)
Енді сергіп алайық.

Күн-өсімдік болып өседі.(қолдарын жайқалтады)
Су-балық, кит болып суда жүзеді (жүзуді қолмен көрсетеді )
Ауа-құс, ұшақ болып қалықтап ұшады. ( қанаттарын жазып ұшқандай болады )
Табиғат туралы кім тақпақ біледі?
Инабат : Табиғат-біздің анамыз,
Табиғатқа барамыз.
Құшағында ойнаймыз,
Шаттық әнге саламыз.
Аяжан : Құлпыра берші кең далам,
Гүліңді күнде терейін.
Жапырағыңмен жасыршы,
Құшағыңа енейін.
Аяулым:
Табиғат күллі тіршілік атаулының құтты қоныс-мекені, алтын-ұя белгісі, құт-берекесі. Адам үшін табиғатең қасиетті де қастерлі ұғым.
Енді сендерге жұмбақ жасырайын.
1 )Ауасы жоқ, сыңғырлайды, күледі,
Онсыз бірақ жер бетінде тірщілік жоқ ( Су)
2)Үлкен табақтан,
Әлемнен нұр таратқан ( Күн )
Қорытынды: Тақырыпты аяқтай отырып,слайд корсетіп,сабақты тұжырымдайды.Балалардан слайдтан
коргенін сұрайды.
Өте жақсы жарайсыңдар,сабаққа өте жақсы қатыстыңдар.Мен сендерді мына күн бейнесімен
марапаттаймын. Осы күндей жадырап, биіктен көрініп, әрдайым күліп жүріңдер!
Осымен сабағымыз аяқталды. Қонақтарымызға көп рахмет. Сау болыңыздар.
*********
Жамбыл облысы, Қордай ауданы, Қордай ауылы № 1 Дінмұхамед Қонаев
атындағы мектеп-гимназиясы бастауыш сынып мұғалімі Жексенбетова Асем
Сабақ: қазақ тілі
Ортақ тақырып: «Дені саудың –жаны сау»
Сабақтың тақырыбы: Сөз құрамы. Түбір мен қосымша
Күні: 22.01.2020ж Мұғалімнің аты: Джексембетова А.Б
Сынып: 2 «В» Қатысқандар: 22 Қатыспағандар:
Осы сабақ арқылы жүзеге асатын оқу мақсаттары
2.4.2.1 Мұғалімнің көмегімен түбір мен қосымшаны ажырату
2.4.2.1 Мұғалімнің көмегімен түбір мен қосымшаны ажырату
Сабақ мақсаттары
Барлық оқушылар орындай алады:
Қойылған сұрақтарға өз ойларымен жауап береді;
Оқушылардың көпшілігі орындай алады:
Түбір мен қосымшаны ажыратады;
Кейбір оқушылар орындай алады:
Берілген тақырып бойынша тұжырым жасай алады;
Бағалау критерийлері 1.Түбір мен қосымшаны ажыратады;
2. Мәтіннің тақырыбы мен тірек сөздердің негізінде мәтіннің мазмұнын болжайды;
3. Тірек сөздерді қатыстыра отырып, берілген тақырып бойынша әңгіме құрайды;
Тілдік мақсат Омоним
Түйінді сөздер мен сөз тіркестері:
Тірек сөздердің айтылуын ,есте сақтау дағдысын қалыптастыру; тірек сөздерді сабақ барысында қайталату.
Талқылауға арналған сұрақтар:
Не себепті......деп ойлайсыз
1. Антоним сөздер дегеніміз не??
2. Мағынасы қарама-қарсы сөздерді қандай сөз дейміз?
3. Спорт сөзінің лексикалық мағынасы қандай?
4.Синоним сөз дегеніміз не?
5.Омоним сөз дегенімз не?
Алдыңғы оқу Омоним
Ишара Жасыл-түсіндім; Сары – сыныптасымның көмегімен түсіндім; қызыл - көмек қажет, түсінбедім.
Жоспар Жоспарланған уақыт есебі Жоспарланған жаттығу түрлері (төмендегі жазбаларды сіз жоспарлаған
жаттығу түрлерімен ауыстырыңыз) ресурстар
Басы «Шаттық шеңбер» Балалар бір-бірімен амандасып, танысады, жылы тілек тілейді.
Балаларды бейджиктеріндегі суреттің ретімен үш топқа бөлемін.

32 – жаттығу «Сөздерді оқы» ҰЖ бөлігі.
Сары ,қызыл ,жасыл , житондар
Ортасы Дескриптор:
1.Кестедегі сөздерді оқиды;
2. Кестеге қарап, түбір мен қосымшаның өзгешелігін табады;
3. Ұжыммен бірлесе жұмыс жасайды.
4. Бір-бірін тыңдап, толықтырады;
Кері байланыс: «Житондар»
ҚБ « Жұлдызшалар»
«Дұрыс» «Бұрыс» әдісі
33 - жаттығу
«Мәтінді тыңда» ТЖ
Дескриптор:
1. Мәтіннің негізгі ойын түйіндеп айтады;
2. Мәтінді өз ойларымен жалғастырып айтады;
3.Мәтіннің мазмұны бойынша сұраққа жауап береді;
4.Қарамен берілген сөздерді түбір мен қосымшаға ажыратады;
5. Бір-бірін тыңдап, толықтырады;
Кері байланыс: «Житондар»
ҚБ « Жұлдызшалар»
Сергіту сәті
34-жаттығу
«Көшіріп жаз» ӨЖ
Дескриптор:
1. Өлеңді қатесіз көшіріп жазады;
2. Қарамен берілген сөздердің түбірі мен қосымшасын ажыратады;
3. Бір-бірін тыңдап, толықтырады;
Кері байланыс: «Житондар»
ҚБ « Жұлдызшалар»
35-жаттығу: «Әңгіме құра» ЖЖ
Дескриптор:
1. Ребустың шешуіндегі сөзді табады;
2.Шешуіндегі сөзге әңгіме құрайды;
3. Бір-бірін тыңдайды, толықтырады;
Кері байланыс: «Житондар»
ҚБ « Жұлдызшалар»
36-жаттығу:
«Сөз құрамына талда» ҰЖ
Дескриптор:
1.Жұмбақты дауыстап оқиды, шешуін табады;
2. Жұмбақтың шешуіндегі сөзді, сөз құрамына талдайды;
3. Бір-бірін тыңдайды, толықтырады;
Кері байланыс: «Житондар»
ҚБ « Жұлдызшалар»
Бейджиктер іс-қимылмен көрсетеді
Соңы Үй тапсырмасы: 37-жаттығу ереже жаттау
Кері байланыс: «Білім ағашы» Білім ағашы парақшасы стикер
Қосымша мәліметтер Саралау-оқушыға мейлінше қолдау көрсетуді қалай жоспарлайсыз?
Қабілетті оқушыға тапсырманы қалай түрлендіресіз?
Қабілетті оқушыға қосымша карточкалар беремін.
Барлық оқушылар орындай алады:
Оқушылардың көпшілігі орындай алады:
Кейбір оқушылар орындай алады: Бағалау – оқушы білімін тексеруді қалай жоспарлайсыз? Жұптық, топтық,
өздік жұмыста жұлдызша,житондар арқылы бағалаймын. Мадақтау, марапаттау арқылы бағалауды жүзеге
асырамын. Пәнаралық байланыс – музыка, көркем еңбек, АКТмен байланыс. Құндылықтармен байланыс
(тәрбие элементі) Ауызбіршілікке, ұқыптылыққа тәрбиелеу.
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? Өз сабағыңызды талдау үшін осы бос орынды пайдаланыңыз.
Сол жақта берілген сұрақтарға жауап беріңіз.
*********

Шығыс Қазақстан облысы Өскемен қаласы, «Шығыс Балдырған» ЖШС
балабақша-бөбекжайы. Тәрбиеші. Сайлау Алия
Білім беру саласы: Коммуникация
Ұйымдастырылған оқу іс-әрекеті: Сөйлеуді дамыту
Тақырыбы: «Ас атасы- нан»
Мақсаты: 1. Нан туралы түсініктерін кеңейту, шапшаң сөйлеу қарқынын сақтауға (жаңылтпаш), сөздерді
септелуіне қарай байланыстыруға үйрету, тақырыпқа сәйкес шағын тақпақ жаттату.
2. Ойлау қабілетін дамыту.
3. Әдептілікке тәрбиелеу.
Әдіс-тәсіл: Оқу, түсіндіру,көрсету.
Ұйым түрі: Топпен
Көрнекіліктер:Ұның, наның, диірменнің суреттері, Ұн, май, тұз, қант, қазан.
Оқу іс әрекеті

Тәрбиешінің іс әрекеті

Баланың іс әрекеті

Мотивация

Балаларды шаттық шеңберге тұғызу
Қуанамын мен де
Қуанасын сен де
Қуанайық достарым
Арайлап атқан күнге.
Сәлеметсіздерме
Здравствуйте
Hello Пошташы келеді хат алып келеді
Наубаханашыдан Сәлеметсіңдерме балалар?
Қалдарың қалай?Мен наубаханашы
апайларыңмын мен сендерді өзіме қонақ қылғым
келеді келіп дәм тартып қайтындар
Нан қайдан пайда болады? Кімдер пісіреді,
наның түрлері қандай болады.
Нан бізге не үшін қажет?
Бұл сұрақтардын жауабын білу үшін видеоға
назар аударайық
Нан қайдан пайда болады? Кімдер пісіреді,
наның түрлері қандай болады.
Мнемо технологиясы арқылы тақпақ қайталау
Нан қоқымын шашпаңдар
Жерде жатса баспандар
Теріп алып қастерлеп
Торғайларға тастаңдар
Қазір сендермен нан туралы тақпақ жаттаймыз.
Нан анасы бидаймын
Елге астық сыйлаймын.
Дәнәм толып піскенде,
Қауызыма сыймаймын.(Мнемо технологиясы
арқылы)
Қане балалар барлығымыз автобусқа
отырайық
Тіл ұстарту жаттығуы
Тақ-тақ, тақ
айтамыз біз тақпақ
Яз,яз,яз
Қыста,боран, аяз
Қол, қол, қол
Қар жауады мол
Тоқ, тоқ, тоқ
Шыбын, шіркей жоқ
Гүк –піш, гүк –піш, гук піш
Ал автобустан түс
1 кедергі
Мұздан қалай өтеміз? Құм, шелектегі
су,күрек.
Тапсырма Тыйым сөздер

Шаттық шеңберіне тұру.
Қуанамын мен де
Қуанасын сен де
Қуанайық достарым
Арайлап атқан күнге.
Сәлеметсіздерме
Здравствуйте
Hello

Ізденіс
ұйымдастыру

Суреттер
Наның суреттері.
Ұнан пайда болады.
Нанды наубайханада пісіреді.
Біз нанды жейміз.
Нан қоқымын шашпаңдар
Жерде жатса баспандар
Теріп алып қастерлеп
Торғайларға тастаңдар
Нан туралы тақпақ жаттап алу
Нан қоқымын шашпаңдар
Жерде жатса баспандар
Теріп алып қастерлеп
Торғайларға тастаңдар
Алақай қонаққа баратын болдық
Автобусқа отырады
Тақ-тақ, тақ
айтамыз біз тақпақ
Яз,яз,яз
Қыста,боран, аяз
Қол, қол, қол
Қар жауады мол
Тоқ, тоқ, тоқ
Шыбын, шіркей жоқ
Гүк –піш, гүк –піш, гук піш
Ал автобустан түс
Құм сеуіп өтеміз
1.Нанды бір қолмен үзбе
2.Нанды жерге тастама
3.Нанды текке лақтырма
1.Нан қадірін аштықта білесің
2.Нан болса әнже боладв
3.Арпа, бидай ас екен, алтын,

Мақал мәтел
2 кедергі Аласа және биік тоқ жіптерінен өту
Сыйлық алу, суреттер төбеде тұрады
Наубайханаға жету
Балалар наубайхана ға қош келдіңдер Бізде
ұннан жасалған әр түрлі тағамдар бар соның бірі
бауырсақ келіңдер бірге илеиік
Ұн илеу процесі
Қане балалар енді сендер маған бауырсақ
жасауға көмектесесіңдерме?
Ұннан домалақтап бауырсақ жасайды.
Енді бұл бауырсақтарымызды асханаға пісіруге
жібереиік
Сергіту сәті
Музыкалық жаттығу арқылы сергіп алайық
Балалар сендерге ҰОҚ ұнадыма?
Балалар біз бүгін не істедік?
Ұннан қандай тағамдар жасалады?
Біз қонаққа қайда бардық?
Біз ұннан не пісірдік?
Нан туралы не білдік?
Нан қайдан пайда болады? Кімдер пісіреді,
наның түрлері қандай болады.
Нан бізге не үшін қажет?
Балаларды мақтау мадақтау

күміс, тас екен.
Аласа тоқтан еңбектеп өтеді
Биік тоқтан шалқалап өтеді секіріп
сыйлықты алып құрастырады
Сәлеметсіздерме
Здравствуйте
Hello
Көнілді әнге биледі
Сурет арқылы тақпақ жаттадық
Видео арқылы нан қандай
еңбекпен келетінін білдік
Нан, бауырсақ, шелпек, бәліш,
печенье, тоқаш, құймақ, кекс, торт.
Біз не білдік? Жылулық шеңбері.
1. Нанның бидайдан өсетінін.
2. Нанды қастерлеу керектігін.
3. Ұннан әртүрлі тағам түрлері
әзірленетінін.
4. Нан - адамның тіршілік қорегі.
5. Нан - дастарханға еңбекпен
келеді.

Күтілетін нәтиже:
Біледі: нанды қастерлеу жайындағы тақпақты, жатқа.
Игереді: нанның қасиетін түсіну
Меңгереді: Берілген тапсырманы орындау.
*********
ЖАРҚЫН БОЛАШАҚТЫҢ КЕПІЛІ- ЖАНЫҢА ЖАҚЫН КӘСІП ТАҢДАУ
М.Мәметова атындағы Қызылорда педагогикалық жоғары колледжі:
Ибрагимова Сания Ермаганбетовна / педагогика ғылымдарының магистрі
Садыкова Эльмира Жаналыковна /педагогика ғылымдарының магистрі/
Н.Ильясов атындағы № 9 мектеп-гимназиясы
Ибрагимова Галия Ермаганбетовна /педагогика ғылымдарының магистрі/
Қазіргі қарқынды дамып келе жатқан өзгермелі қоғамда өмір сүруге икемді, жеке басының, пайдасына қарай
өзін- өзі толық жүзеге асыруға дайын және бәсекеге қабілетті тұлға болуды талап етеді. Ол үшін болашақ
жастарымыздың мамандықты дұрыс таңдауынан басталады. Мамандық- қарапайым өмір сүру көзі болып
табылатын және қандай да бір дайындықты, жауапкершілікті талап ететін еңбек қызметінің маңызды бөлігі. Бұл
жоғары сынып оқушыларын жиі толғандыратын мәселелердің бірі. Оқушылардың білім шыңына талпынуда
бойларында қандай қасиеттер болу керек, неге бейімделу керектігі жайлы ойларын білу, ой бөлісу, қазіргі
нарықтық қатынасқа кіруі, өзінің өмірлік позициясын қорғай алу, қоғамдық өмір туралы экономикалық және
саяси білім алу, құқықтық мәдениетті дамыту, жеке басының сапалық қасиеттерін арттырып, кәсіптік бағдар
бере отырып, өзін өзі тану аумағын кеңейту мақсатында Шетел тілі бөлімі оқытушылары С.Е.Ибрагимова,
Э.Ж.Садыкова және Г.Ибрагимова аталған гимназия базасында жоғары сынып оқушылары мен бітіруші топ
студенттерінің /Е.Еркін,А.Сәбит,А.Шакизада,А.Айболат/ қатысуымен «All professions are needed, all professions
are important»тақырыбында ашық деңгейде пікірталас өткізді.
THE PROCEDURE OF THE DISCUSSION:
Theme: All professions are needed, all professions are important
Aims and Objectives:
• to practice using words related to professions;
• to practice listening for specific information;
• to guess words by the content;
• to take part in a dialogue
• topracticecommunicativeskills;
• toexpressopinions;
• tomakenotes.

The teacher of school: Today we are going to speak about your plans for future and your future professions. One of
the most difficult decisions in our life is choosing what to do for a living when we grow up. Finishing school means
starting independent lives and choosing one of the roads: a technical school or a university. Starting our life with a right
profession is very important because the future of young people depends on this choice. That is why they must choose it
with utmost care analyzing all pros and cons. Besides our friends and older relatives can influence our choice or just
give a good piece of advice.
When you leave school you understand that the time to choose your future professional has come. It’s not an easy task
to make the right choice of a job. What do you think? Is it easy to choose a profession?
Video about choosing career and profession
The teacher of college: Choosing a profession is one of the most important decisions you ever make in your life. There
are some reasons for it. Nowadays everybody’s new priority is money. People try to find a well-paid job and these jobs
are mostly connected with business and banking. Jobs connected with education or science are not very popular with
young people. Another reason is our parents and what they do for a living. Many young people follow in their parents’
steps. I think the most important thing is to follow your heart. It means young people should understand what they are
really good at and where their great passion is. If we do what we love we get more satisfaction from our work, can
easily work long hours and of course achieve better results. If not, soon we will feel bored and feel not in the right
place. That’s why, before we make a decision about our road in life we should do a lot of thinking
The teacher of college: There are more than 2000 professions in the world, and some are more prestigious than others.
Many young people strive to become bankers, lawyers, economists, programmers etc. as these professions provide a
good salary and secure your position in the society. Today the world needs a lot of professions unheard of before: PRmanagers, IT-specialists, plastic surgeons, landscape designers.
It is my strong belief that every profession requires certain personal qualities. If you want to choose medicine as your
future profession you must be good at science, be kind and caring, patient and attentive, have strong desire to serve
people. The teacher’s work requires love for children, patience, responsibility, a profound knowledge of a subject and
the ability to pass your knowledge to others. To be a good lawyer you should be well-organized, well-spoken,
responsible and truthful, and be able to mix with all types of people.
Good education is also very important. While school gives just background knowledge, we get specialized knowledge
at university or college.
The next thing you should consider is job prospects. You should know whether the profession you have chosen will
guarantee you a steady salary, independence, good working conditions, a certain position in the society. Be sure to
consider your future work responsibilities, education requirements, necessary experience and promotion prospects.
Leader 1: Good afternoon and welcome to our discussion “All profession are needed, all professionare important”.
Today our attention turns on the word “Professions”.Profession’ is an occupation which requires special training or
education.
Can you call the names of the professions which you know?
• Journalist
• Locksmith
• Bricklayer
• Musician
• Carpenter
• Architect
• Manager
Singer
• Postman
Scientist
• Engine-driver
painter
• Plumber
lawyer writer
• Calling
doctor
• Designer
teacher
• Nurse
businessman
• Pilot
driver
• Interpreter
secretary
• Actor/Actress
policeman
What do you want to be in your future life? What profession is useful nowadays? What do you want to be after
leaving the school?
Pupil 1:.To my mind it’s difficult to choose a profession according to abilities and character. As far as I know many
school leavers are inclined to choose a ‘popular profession and having done so, they are sure this is just what they want.
But soon afterwards they realize they have made a mistake which is sometimes difficult to correct. That is why
choosing a profession is not a simple matter, but a very important one.
Teacher::You are absolutely right.
Leader 2: Jobs change and new ones are constantly appearing. By reading and talking to people who have different
king of jobs we’ll learn great opportunities. There will be for us.
Pupil 2:. Sure. And what is the best way to prepare for any job?
To my mind the best way to prepare for any job is to get a good education – to do well at school and to learn all you can
outside of school.
Leader 1: Have you made up your mind what to be in the future?

Pupil 3:. It is difficult for me to give a definite answer. As the years passed I changed my mind a lot of times about
which science or field of industry to specialize in. It’s not easy to choose one of hundreds jobs to which I might be
better suited.
T: You are right, P.
Student 1:You have said that there is a great variety of jobs. And some of them are very popular in our country. Now
listen and say which profession is described in each of the following examples.
a). This profession requires special education; the person should be kindhearted, careful, courageous, sensitive to the
need of others; should be sympathetic to the pain of other people; should be very handy, devoted to this duty, selfless.
Student 2: To my mind this is a profession of…
I think…
It seems to me…
b). This profession requires special education; the person should be king, generous, strict and just; should love children;
should possess deep and broad knowledge of a subject; should be responsive, honest, tactful, reserved, patient and
tolerant.
c). This trade requires special qualities; the person should be careful; should have quick reactions; should have vision
and hearing; should know and observe the traffic rules; should be a good mechanic.
d). This profession requires special education and physical qualities; the person should be very well educated in physics,
mathematics, astronomy; should be in a perfect state of health; should have good endurance and the ability to stand
great strain and the state of weightlessness; should be courageous and daring.
e). This profession needs special qualities; ability to stand heights or depths, extremes of heat or cold, courage,
curiosity, the sense of duty, the ability to risk, good health, devotion to one’s idea, confidence in success.
f). This profession needs the following qualities; enterprise, the ability to foresee, to analyze and to risk; the ability to
keep promises; the person should be disciplined, well behaved, communicative; should know foreign languages; to be a
good psychologist.
Student 1:The first profession you came across from your childhood is the profession of a teacher. We don’t realize the
importance of it. Nevertheless when you come to the conclusion that you like communicate with children and teaching
is your choice. The best way to know this profession better is to have a talk with a teacher. So we are going to do this
just now.
Student 2:. Many young people consider teaching as a career. It’s not surprising: after your parents the teacher may be
the most important person in your life. With all the teachers you meet you think there isn`t anything you don’t know
about the work. The teachers must be devoted to their work and privately think, though they may not like to admit is
openly, that they serve humanity doing the most vital job of all.
Leader 2: Why have you chosen teaching as a career?
Student 3.Well, as for me, I made my choice long ago. My choice of this occupation didn’t come as a sudden flash. If
you like people, you will like teacher you must be genuinely interested in what you are doing. The most important
things in the world are awareness and learning – wanting to know every day of your life more and more. Because every
time you learn something new you become something new. A teacher catalyzes in his pupils the burning desire to know
and love the truth and beauty.
Pupil 3. Who has influenced your choice of professional?
Student 4: My parents, my English teacher and of course, my love of English. During all school years English was
favorite subject. Teaching is a very difficult job, it is not well paid. Besides most jobs can be done within the usual
office hours from 9 to 5, but teacher’s work is never done. As far as I know evening are mostly spent making exercise
books and preparing for the next lesson. It is quite a stressful job and a bit boring to my mind.
T: You are absolutely right. That’s why humanity has the deepest respect for teachers. Teachers do not only teach their
subjects, they develop their pupils’ intellect, from their views and characters, their altitudes to life and to other people.
It’s a great responsibility to bring up children. I think that’s the reason why teachers are deeply respected.
Pupil 4: What qualities do you think are necessary for a good teacher?
Student 1.Oh, many of them. First of all a good teacher should know perfectly the subject he teaches, must be welleducated and well informed, because an ignorant teacher teaches ignorance, a bored teacher teaches boredom. Teachers
should understand and patient must be kind. A teacher must love children and respects them. And I want to thank my
college teachers who taught the English.
Pupil 3.:Iam fond of English. But I think that teaching is not for me. Which of professions require the knowledge of
foreign language?
Students 2.There are a lot of professions for which a good knowledge of a foreign language is absolutely necessary,
but I must say that many of them deal with people, for example: an interpreter, a translator, a diplomat, a journalist as
well.
To sing a song in karaoke in English
The teacher of college:Summing it up I’d like to say” Many roads are open before you. The most important thing is to
work well. The English proverb goes “He works best who knows his trade”. But it is a mistake to think that all your
work is in future. Try to take an active part in life how. Good luck to you. Thank you.
*********

Қызылорда облысы Арал қаласы «№ 220 орта мектебі» КММ
Мұғалімі: Нұрғалиева Бағдат бастауыш сынып мұғалімі
Қысқа мерзімді жоспар математика 1 сынып
Пән: Математика Мектеп № 220 орта мектебі
Ұзақ мерзімді жоспар бөлімі: 3 с Теңдік және теңсіздік.Теңдеу
Ортақ тақырып:Салт дәстүр және ауыз әдебиеті
Күні: 12.09.2019
Мұғалімі:Нұрғалиева Бағдат
Сынып 1б
Қатысқандар:
оқушы
Сабақтың тақырыбы:
Теңдіктер және теңсіздіктер
Оқу мақсаттары
1.2.2.1. Теңдік және теңсіздікті тану, тура және тура емес теңдік пен теңсіздікті
айыра білу
Теңдіктер мен теңсіздіктерді жазу үшін математикалық белгілерді пайдалану
Сабақ мақсаттары
Барлық оқушылар:-Теңдік пен теңсіздікті таниды
-Тура және тура емес теңсіздікті ажыратады
-Заттардың санын салыстыра отырып ,теңдік немесе теңсіздік құрастырады
Көптеген оқушылар:-Теңдік пен теңсіздік туралы біледі
-Сандарды салыстырып теңдік және теңсіздік екенін түсіндіреді
Кейбір оқушылыр :-Теңдік және теңсіздіктің әр түрлі тәсілдерін жазады
Бағалау критерийлері
Білім алушы
-теңдік және теңсіздікті ажыратады
-тура және тура емес теңдіктерді анықтайды
Тілдік мақсаттар
Термин сөздер:теңдік .теңсіздік
Талқылау сұрақтары:
--Сандарды қалай салыстырамыз?
-Салыстыру таңбаларын ата?
-Артық ,кем математикалық белгілер туралы не білеміз?
-Әріпті өрнек деген не?
-Санды өрнек деген не?
-Бір саннан екінші сан артық болса оны қалай табамыз?
Құндылықтарға баулу
Бірлесе еңбек ету, дәстүрді құрметтеу халық ауыз әдебиетін білу
Пәнаралық
Сауат ашу халық ауыз әдебиеті
байланыстар
Акт қолдану
Интербелсенді тақта
Бастапқы білім
Заңдылықтар.сандық сәуледегі сандарды салыстыру.
Сабақтың барысы
Сабақтың
жоспарланған
кезеңдері
Сабақтың басы

Сабақтың ортасы

Сабақтағы Іс-әрекет
Ширату
Оң қолымда бес саусақ
Сол қолымда бес саусақ
Екі колды қосқанда
Болады ғой он саусақ
Ұжымдық жұмыс «Кім жылдам?»
Бейнежазу көрсетіледі
Суретте шарларды салыстыр
Ооо*ооо
Өрнекті салыстыр5+3*7+5
Әріпті өрнектегі белгісіз санды тап с+35
Кері байланыс:
-Сандарды қалай салыстырамыз?
-Салыстыру таңбаларын ата?
-Артық,к ем математикалық белгілер туралы не білеміз?
-Әріпті өрнек деген не?
-Санды өрнек деген не?
-Бір саннан екінші сан артық болса оны қалай табамыз?
Бағалау:
«Жарайсыңдар
Термин сөздер анықтамасы Жаңа сабақ
Теңдік-тең таңбасымен берілгенматематикалық өрнек
Теңсіздік –артық немесе кем таңбасымен берілген математикалық өрнек

Сабақтың соңы

Саралау Қабілеті
жоғары оқушыға блетін
тапсырма
1.Мектеп жанында
9терек,және 10қайың
өсіп тұр.Қайың теректен
қаншаға артық
Қабілеті төмен оқушыға
берілетін тапсырма
2.салыстыр:7*8
5*9 9*6
Сабақтағы оқу
мақсаты,сабақ
мақсаттарың тиімді
болдыма? шынайы
болдыма?
Бүгін оқушылар не
үйренді?
Сабақ жоспарында
ауытқу болдыма?

Теңдеу-белгісіз саны бар әріпті теңдік
Топқа бірігу «Алғырлар» «Зеректер» «Тапқырлар»
1 топ тапсырмасы «Алғырлар»
1.Қайсысында теңдік,қайсысында теңсіздік бейнеленген?
5+75+8 6+7
202+3 6-1 10+220-5
12+66+5
«Зеректер» тобы «Ойлан тап!»
1.Сөздегі әріптер санын жаз, салыстыр
Мақал*жұмбақ ,жаңылтпаш*ертегі,бесік жыры*тұсау кесу,батырлар
жыры*шешендік сөздер
«Тапқырлар» тобы
1.Теңдік ,теңсіздік құрастыр
6,3,2,8, ,+,- 8,7,5,3,+ Кері байланыс «Серпілген сауал»
-Өрнектің қатесін қалай таптың?
-Не себепті сөздерді салыстырдық,ол қандай сөздер?
Бағалау « Бағдаршам»
Дәптермен жұмыс
1.Теңдікті жазғанда сандар мен « белгісін пайдалан.дөңгелекті боя
2,Фигура санын салыстыр,ұқсас теңдік пен теңсіздік ойлап жаз
Кері байланыс:Қандай геометриялық фигураларды салыстырдық?
Бағалау «тапқырсыңдар»
Жеке жұмыс
1-тапсырма:Өрнектерді берілген ұғымдармен сәйкестендір
0+1920 18-х4 10+2030
Теңдік теңсіздік теңдеу
Дискриптор:-теңдікті берілген ұғыммен сәйкестендіреді
-Теңсіздікті сәйкестендіреді
-Теңдеуді сәйкестендіреді
2.тапсырма: өрнектерді кестеге жаз
5 5 3+4
2 3 16-610 8+2 9 10-1 8
Тура теңдіктер:
тура емес теңдіктер:
дискриптор:-тура теңдікті анықтайды және тиісті бағанға жазады
-тура емес теңдіктерді анықтайды және тиісті бағанға жазады
Рефлексия (стикерге жазады)
Түсіндім
Толық түсінбедім
түсінбедім
Бағалау
Жарайсыңдар
Бағдаршам
Үш шапалақ
Тапқырсыңдар

Сабақтағы оқу мақсатым шынайы болды.
Оқушылар бүгінгі сабақтан теңдіктерді, теңсіздіктерді,теңдеулер атауларын
білді.Теңдік, теңсіздікті ажырата білді.Тапсырмаларды орындады.Бір біріне
қолдау көрсетті.
Ұжымдық,топтық ,жеке жұмыстар тиімді болды.
Уақытты тиімді пайдалана отырып саралау тапсырмаларын жүргіздім.
Уақытты тиімді пайдаландым
Сабақ барысында оқушыларға келесі сабақта нені қажет етеді ,неге көңіл бөлуім
керектігін түсіндім.
.* * * * * * * * *

Қызылорда облысы Арал қаласы «№ 220 орта мектебі» КММ
Танбетова Зибагуль Жахановна бастауыш сынып мұғалімі
Жұмыс формасы: тренинг
« Критериалды бағалау білім беру саласында » айлық іс-шараның аясында өткізілетін тренинг жоспары
Күні:
ж
Тақырыбы:
Мақсаты

Жүргізушілер: Танбетова Зибагуль Жахановна
Оқу бағдарламасының спиральділік қағидаты
Тыңдаушыларға оқу бағдарламасының спиральдік қағидатын түрлі әдіс-тәсілдер
арқылы тусіндіру.Сабақ барысында қолданысқа енгізу.

Сілтеме
Күтілетін нәтиже

Жаңартылған білім беру бағдарламасы.Мұғалімге арналған нұсқаулық.
1. Мұғалімдер жаңа бағдарлама аясында өз тәжірибесімен бөліседі
2. Қатысушылар белсенді оқу бағдарламасының спиральдік қағидатымен түрлі әдістәсілдер арқылы танысады.
АКТ, сыни тұрғыдан ойлауға үйрету, топтық жұмыс
Мұғалімдерге қажетті ресурстар

Оқыту әдістері
Дереккөздері

Тренингтің өту барысы:
Жұмыс
Тренердің іс-әрекеті
барысы:
Ұйымдас
Тренингке қатысушыларымен сәлемдесу.
тыру
-Армысыздар,құрметті әріптестер!
Тренингке қатысушылар, Сіздерге сәттілік тілеймін!
4 минут
«Бұл-кім?Мынау –не?» жаттығуы
Стикерлерді таңдау арқылы музыка ырғағы бойынша шеңбер
бойымен жүріп отырып, сұрақтарға жауап береді.
Кім? Не? Сұрақтарына жауап беретін сөздер арқылы
2 топқа бірігеді.
«Дыбыстар» жаттығуларын еркін отырып орындайды
Миға шабуыл «Қара жәшік құпиясы»
5 минут
Бұл зат?
Ол қозғалады?
Ол созылады?
Жаңарады
Қайталанады
Толықтырылады
Қорытындыланады «Спираль,шиыршық»
Ал,ендеше осы спиральдің жаңаша оқу бағдарламасына
қандай қатысы бар ? Дәлелдеңіз
7 минут

Сергіту сәті
2 минут

Топтық жұмыс
Топқа «Оқу бағдарламасының спиральділік қағидаты »
мәтіні беріледі.
Тапсырмалар:
Мәтін мазмұнына постерге түсіру
Постерді таныстыру
Әріптестермен бірге жұмыстың қорытындысы түйінделеді.
Бағалау: Қол арқылы
Жұдырық – жұдырықтай жұмылдық
Алақан- әлі де толықтыру қажет
«Шар үрлеу» жәй,орташа,қатты үрлеу. Спиральдік
қағидатпен қандай байланысы бар ?
Жеңілден –күрделіге, оңайдан-қиынға

Қатысушы мұғалім
дердің іс-әрекеті
Қатысушылар шеңбер
бойымен жүреді.
Нұсқаулық бойынша
сұрақтарға жауап береді.

Қатысушылар сұрақтарға
жауап береді. Тақырыпты
анықтайды
Сұраққа дәлелдер келтіре
отырып жауап береді

Мәтін жазылған
парақтар,маркер,
ақ парақтар,стикер және
т/б

Шарды әртүрлі әрекетпен
үрлейді. Сұраққа жауап
береді

2-тапсырма
5 минут

7 минут

Кері
байланыс
3 минут
Рефлексия

« Ұқсастығы мен айырмашылығын анықта » әдісі бойынша
жұптық жұмыс
Қатысушыларға 1-4 сынып оқушыларына арналған «Күз»
тақырыбы бойынша мәтіндер беріледі. Жұп болып талдау
арқылы ұқсастығы мен айырмашалығын анықтайды.
Бағалау : Қол сигналдары арқылы
Жеке жұмыс «Жалғастыр»
«Батылдық» мәтіні беріледі, қатысушылар мәтінді өз
ойларымен жалғастырып ,аяқтайды.
Бағалау: бірін –бірі бағалайды
«Төрт сөйлем» әдісі бойынша жүзеге асырылады
Пікір Дәлел Мысал Қорытынды

Мұғалімдер мәтін
мазмұнымен
танысады,талдайды.

Ашық микрофон:
Білдім Ұнады Пікірім Ұсынысым
Өз жұмысыма көзқарасым

Қатысушылар ойларын
еркін ,ашық айтады

Слайдтан берілген мәтін
мазмұнымен
танысып,жалғастырып
жазады.

Мұғалімдер тренинг
туралы пікірлерін жазады.

1-тапсырма.Мәтінді оқы,ақпараттарды есіңе сақта.Осы мәтін мазмұны бойынша өлең құрастыр.
Құраған өлеңді әнмен айт.
ПІЛДЕР
Пілдер – қазір тіршілік ететін сүтқоректілердің ішіндегі ең ірісі. Піл жақсы жүгіреді және тік жарларға
оңай шығады. Пілдерді африкандық және үнділік деп бөледі. Африкандық піл саванналар мен экваторлық
ормандарда тіршілік етеді. Африкандық пілдің бойы 4 м-ге дейін жетеді. Үнді пілінің пішіні африкандық
пілдермен салыстырғанда дөңестеу болып келеді және ересек пілдің бойы 3 м-ден аспайды. Үнді пілінің құлағы
үлкен, ал аналықтарының бивниі байқалмайды. Үнді пілдері орманда тіршілік етеді.
Пілдер – тек қана шөппен қоректенетін жануарлар. Африкандық піл шөппен, жапырақпен, бұтамен,
кейде жемістермен қоректенеді. Африкандық піл маусымға байланысты күніне 200 кг-дай азық жейді. Үнді
пілінің тамақтану режимі африкандық туысына ұқсас болып келеді. Ол ағаштанған шөптесін – бамбукты; кейде
қант қызылшасы мен күрішті жейді, соның нәтижесінде жер шаруаларымен қақтығыстар болып тұрады. Ересек
жануар күніне 150 кг-дай жас шөпті азық етеді.
Ересек африкандық аталық-піл 6 тоннадай салмақ тартады, ал жаңа туған піл баласы 120 кг-дай
болады. Жаңа туған үнді пілінің орташа салмағы 100 кг-дай болса, ересек жануардың салмағы 4 тонна
шамасында болады. Африкандық және үнді пілдерінің балалары дүниеге келген соң, бірнеше сағаттан кейін
аяқтарына тұрады, ал 2 күннен кейін анасының құйрығынан ұстап артынан ере алады.
Пілдердің есту және иіс сезуі көру мүшесіне қарағанда жақсы дамыған. Қажет жағдайда піл ауаны
жұтып, жақындап келе жатқан қауіпті сезу және шабуылға дайындалу үшін тұмсығын көтеріп, дауыстайды.
Ғалымдардың соңғы зерттеулеріне сәйкес, тұмсық (хобот) – бұл жоғарғы еріннің емес, тек мұрынның өсіндісі.
Хобот пілдерге сипат сезуге, өзін сумен шомылдыруға, топырақпен көмуге, аузына азық пен су апаруға және
дауыстап дыбыс шығаруға мүмкіндік береді. Екі «саусақпен» аяқталатын африкандық пілдің тұмсығынан үнді
пілінің тұмсығы жалғыз «саусақты» болуымен ерекшеленеді.
Пілдің құлақтары қатты ыстықтан қорғануға мүкіндік береді. Сонымен қатар, жануар өз құлағын жауын
қорқыту үшін де қолданады. Тіпті пілдің құлақтары адам естімейтін өте әлсіз дыбыстарды да естійді.
Осылайша пілдер бір-бірімен бірнеше километрлік қашықтықта да тілдесе алады.
Пілдер өте ұзақ тіршілік етеді. Үнді пілінің тіршілік ету ұзақтығы 15 жыл, ал африкандық пілдікі 12
жыл деп саналады.
Властители саванны. - М.: РОСМЭН, 1996. материалдары бойынш
2-тапсырма Мәтінмен жұмыстың қадамы: Ең негізгі өмірлік даналық
Бір сөйлеммен мәтіннің негізгі ойын келтіріңіз.Саяхат пен демалыстың үндестігін бейнелеңіз. /
диалог, көрініс, монолог/
Саяхаттауды демалыспен шатастырмайық
Біз үйде уақыт өткізуді « демалыс » деп атаймыз.Туркияға немесе сондай туристік инфрақұрылымы
дамыған елдерге барып келу де демалыс бола алады. Ал саяхат – демалыс емес. Сіз онда ауыр жүкпен тауға
шығасыз, ұзақ жол да жүресіз,тропикалық ормандарда терлеп-тепшіп,тундларда тоңасыз.Онда мұны демалыс
деуге бола ма ? Сонымен қатар кейбір саяхаттар өте қиын болуы да мүмкін. Мұндай саяхат адамды
қажытып,шаршатып,жүйкесін жұқартады.Саяхаттың қиындығы туралы әңгіме басқа,десе де , саяхаттаудың
демалыс емес екенін ұғу керек. Ең басты назарда ұстайтын жайт- саяхаттаудан сіз өмірлік сабақ аласыз,
көзқарас қалыптастырасыз, әлемді жаңаша көресіз. Өміріңізде өзгеріс болады.
Мәтінмен жұмыстың қадамы: Белгілі және белгісіз
Мәтіннен сізге бұрыннан белгілі және бұрын белгілі болмаған ақпаратты табыңыз. Осы мәтін желісін тағы
қандай ақпараттармен толықтыра аласыз?

Саяхаттауды демалыспен шатастырмайық
Біз үйде уақыт өткізуді « демалыс » деп атаймыз.Туркияға немесе сондай туристік инфрақұрылымы
дамыған елдерге барып келу де демалыс бола алады. Ал саяхат – демалыс емес. Сіз онда ауыр жүкпен тауға
шығасыз, ұзақ жол да жүресіз,тропикалық ормандарда терлеп-тепшіп,тундларда тоңасыз.Онда мұны демалыс
деуге бола ма ? Сонымен қатар кейбір саяхаттар өте қиын болуы да мүмкін. Мұндай саяхат адамды
қажытып,шаршатып,жүйкесін жұқартады.Саяхаттың қиындығы туралы әңгіме басқа,десе де , саяхаттаудың
демалыс емес екенін ұғу керек. Ең басты назарда ұстайтын жайт- саяхаттаудан сіз өмірлік сабақ аласыз,
көзқарас қалыптастырасыз, әлемді жаңаша көресіз.Өміріңізде өзгеріс болады.
Мәтінмен жұмыстың қадамы: Мағыналы қорытынды
Оқығаннан алдағы өмірде және қызметте пайдалы болатынына қорытынды жасауға болады ма? Алған
ақпаратты өз өміріңізбен қалай байланыстыруға болады? /Дәлел келтіріңіз/
Саяхаттауды демалыспен шатастырмайық
Біз үйде уақыт өткізуді « демалыс » деп атаймыз.Туркияға немесе сондай туристік инфрақұрылымы
дамыған елдерге барып келу де демалыс бола алады. Ал саяхат – демалыс емес. Сіз онда ауыр жүкпен тауға
шығасыз, ұзақ жол да жүресіз,тропикалық ормандарда терлеп-тепшіп,тундларда тоңасыз.Онда мұны демалыс
деуге бола ма ? Сонымен қатар кейбір саяхаттар өте қиын болуы да мүмкін. Мұндай саяхат адамды
қажытып,шаршатып,жүйкесін жұқартады.Саяхаттың қиындығы туралы әңгіме басқа,десе де , саяхаттаудың
демалыс емес екенін ұғу керек. Ең басты назарда ұстайтын жайт- саяхаттаудан сіз өмірлік сабақ аласыз,
көзқарас қалыптастырасыз, әлемді жаңаша көресіз.Өміріңізде өзгеріс болады.
*********
Кзылординский область Аральской район Школа: № 220
Сарсенбаева Салтанат Жумажановна
Краткосрочный план урока
Раздел среднесрочного плана:
Раздел 5. Жизнь и творчество

Школа: № 220

Дата:

ФИО учителя : Сарсенбаева Салтанат Жумажановна

Класс: 5 Я2

Количество

присутствующих:
ствующих:

отсут-

Тема урока

Урок 62 Первый казахский кинорежиссёр

Вид урока

Урок получения новых знаний

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

5.1.1.1 – понимать общее содержание сообщения продолжительностью не более 2-3
минут, определяя тему текста
5.2.3.1- соблюдать орфоэпические нормы
5.3.7.1- извлекать необходимую информацию по предложенной теме из различных
источников
5.4.2.1 – излагать основное содержание текста на основе прослушанного, прочитанного
или аудиовизуального материала

Цели урока

Все учащиеся смогут:
Понимать содержание сообщения продолжительностью 2-3 мин.
Извлечь необходимую информацию
Изложить содержание текста на основе аудивизуального материала
Большинство учащихся смогут:
Выдержать орфоэпические нормы
Некоторые учащиеся смогут:
Высказать свое отношение к герою

Критерии успеха

- понимает содержание небольшого сообщения
- извлекает необходимую информацию из видео
-излагает содержание текста на основе аудивизуального материала

Применение ИКТ Учащиеся смотрят и слушают видеоролик.
Привитие
ценностей

Привитие интереса к жизни и творчеству выдающихся людей, привитие навыков
сотрудничества

Межпредметные
связи

Урок имеет междисциплинарные связи с казахским языком и литературой, музыкой

Предварительные Урок является продолжением изучения произведений о жизни выдающихся личностей.
знания
Он опирается на знания учащихся изученных литературных произведений, владение
необходимым уровнем навыка чтения, работы с текстом и умения работать в парах, в
группе.
Ход урока
Запланированные
этапы урока
Начало урока
2 мин.
3 мин.

1 мин.

Середина
урока
3 мин.
15 мин.

2 мин.
5 мин.

Конец урока
3 мин

Запланированная деятельность на уроке
Организационный момент
Позитивный настрой к уроку: поём песню-пожелание на трёх языках
Деление на группы.
(К) Стратегия «Путешествующая информация»
В классе в разных местах расклеены листочки с названиями групп: «Кино», «музыка»,
«литература», «живопись». Предлагаю участникам представить себя в роли
путешественников, раздаю тексты, прочитав и уяснив их содержание, они должны
подойти каждый к своему листочку, т.е. найти свою группу. Затем участники
объясняют, почему они остановились именно в этом месте: читают свои предложения
и делают выводы.
Объявление темы и цели урока:
-Ребята о чём еще не говорили на предыдущих уроках? Как вы думаете, какова цель
нашего урока?
-Объявляю тему и цели урока
1.Просмотр видеоролика о Шакене Айманове
(Г) Задание: просмотрите видеоролик, попытайтесь запомнить главную информацию
2.Стратегия «Кейс»: после просмотра группы заполняют свои кейсы информацией о
Шакене Айманове
Вопрос: Что вы можете сказать о герое этого ролика?
Действия учащихся: После 3-х минут заполнения кейсов, группы по кругу меняются
местами, читают другие работы, дополняют при необходимости и оценивают
звёздочками. У каждой группы свой цвет маркера и звёздочек.
По окончании группы знакомят со своими работами, подводятся итоги.
3.Объяснение новой темы
Вопросительные местоимения кто? что? какой?чей?который?сколько?где?когда?откуда?
используются в вопросительных предложениях
4.Закрепление
(П)Задание: Сформулируйте вопросы к данным предложениям, используя
вопросительные местоимения (Каждой паре раздаю карточки с 2 предложениями)
Дескрипторы:
*Составляют вопросительные предложения
*Правильно употребляют вопросительные местоимения
Рефлексия «Сюрприз».
Предлагаю участникам ответить на мои вопросы по уроку, раскрывая свёрток, в
котором скрыт сюрприз.
ДЗ. Упражнение 395

Пән:Қазақ тілі
Орта мерзімді жоспар
бөлімі:
Мамандықтар әлемі
Күні: 11.12.2019ж
Сынып: 4 г
Сабақ тақырыбы
Осы сабақта қол
жеткізілетін оқу
мақсаттары
(оқубағдарламасына
сілтеме)

*********
Қызылорда облысы Арал қаласы Мектеп:№220
Мұғалімнің аты-жөні: Қалабаева Райкүл
ҚМЖ
Қатысқандар саны: 26
Қатыспағандар саны: 0
Қаныш атам сияқты геолог боламын
Біріккен сөздер
4.1.4.1-тірек сөздер мен жоспарды пайдалана отырып монолог құрау.
4.4.2.1.- біріккен сөздерді ажырата алу

Сабақ мақсаттары

Бағалау критерийлері
Тілдік мақсат

Құндылықтарды дарыту

Барлық оқушылар:
Біріккен сөздерді басқа сөздерден ажырата алады.
Көптеген оқушылар:
Берілген сөздердің түбірлерін ажырата алады
Кейбір оқушылар:
Берілгени біріккен сөздерге сөйлем құрай алады.
тірек сөздер мен жоспарды пайдалана отырып монолог құрай алады
Біріккен сөздерді басқа сөздерден ажырата алады.
Пайдалы қазбалар, геолог
Сұрақтар:
Қандай жер -су аттарыы аталды?
Мыстан не жасалады?
Оқуға, білімге деген қызығушылығын арттырып, еңбекке баулу.
Жеке және топта жұмыс жасай алу, ынтымақтастық.
Әдебиет, дүниетану
Интернет-ресурстар, интернеттен сабаққа қатысты ақпаратты іздеу;
Топқа бөлуге дәптер, қалам, видеоматериалдар., кері байланыс парағы т.б
Күрделі сөздер

Пәнаралық байланыстар
АКТ қолдану дағдылары
Ресурстар
Бастапқы білім
Сабақтың барысы
Сабақтың
Сабақтағы жоспарланған іс-әрекет
жоспарланған
кезеңдері
Сабақтың басы
Психологиялық ахуал қалыптастыру.
Күлімдеп күн бүгін (қолдарын көтереді.)
Қарады маған да (қолдарын кеуделеріне қояды.)
Күлімдеп күн бүгін, (қасындагы балаға қарайды)
Қарады саған да.
Сәлем деймін достарға
Сәлем барша ұстазға.
Тату болып халықтар,
Аман болсын балалар!
Топ ережесі
Сабақта бір-бірімізді сыйлаймыз, тыңдаймыз!
Уақытты үнемдейміз!
Нақты,дәл жауап береміз!
Сабақта өзіміздің шапшаңдығымызды, тапқырлығымызды көрсетеміз!
Сабаққа белсене қатысып, жақсы баға аламыз!
Алдыңғы білімді еске түсіру (ұжымда)
-Әр бала өз арманы бар . сол сияқты Қаныш атамызда гелог болуды армандаған
Қаныш Сәтбаев
Академик, геолог және қоғам қайраткері 1899 жылы 12 сәуірде Теңдік ауылынан 1
километр қашықтықтағы Айрық деген жерде дүниеге келді. Бүгінде бұл - Павлодар
облысы Баянауыл ауданы Сәтбаев ауылдық округіндегі Мұса Шорман ауылы.
Дүниеге келген сәбиге Ғабдул-Ғани деген есім берілген. Анасы ұлын еркелетіп Ғани,
Ғаныш деп атапты. Артынша баланы барлығы Қаныш деп атай бастаған.
Қаныш Сәтбаев ауыл молдасынан білім алады. Ол араб, парсы тілдерінде оқыған.
Мұнан кейінгі екі жыл көлемінде Сәтбаев уездегі алғашқы қазақ-орыс мектебінде білім
нәрімен сусындайды. Мектеп Ақкелін аулында ашылған.
Сабақтың ортасы
Жаңа сабақ
Олай болса барлығымыз оқулыққа назар аударып 30-жаттығуды тыңдайық
Қазақстан «жер асты байлығының қоймасы» деп аталу себебі, пайдалы қазбаларға
өте бай және жер жүзінде кездесетін пайдалы қазбалардың барлық түрі кездеседі.
Пайдалы қазбалар шығатын жер-су атаулары: Арқалық, Ақсу, Ерейментау,
Жезқазған, Кентау, Қаражол, Жалғызтөбе
Жұптық тапсырма
31-жаттығу . Жер –су атаулары мен олардан шығатын пайдалы қазбаларды
сәйкестендір. Біріккен сөзді тап.
Бағалау: бірін-бірі бағалау.
Сергіту сәті.
Қазақстан бағдаламасы. Радиодан сөйлейді. Біріккен сөздерді айтқанда қол соғамыз.
Тыңдаңыздар, тыңдаңыздар! Сөйлеп тұрған Қазақ радиосы. Сіздерді бүгінгі
бағдарламамен таныстырамыз.

Сабақтты
қорытындылау
Кері байланыс

06.00 Аңдатпа. Әнұран.
07.00 «Таңшолпан» ақпаратты-сазды бағдарламасы.
09.30 «Жаңа Қазақстан»
12.00 «Тұсаукесер»
14.00 «Бағдаршам»
15.00 «Өмірде болған»
19.00 «Жан жылуы»
20.00 «Жаңалықтар»
Тыңдағандарыңызға рахмет!
Топтық жұмыс
Ойын : «Шашылған сөздер»
Талдықорған, асқазан, тоғызқұмалақ, қараторғай,Тасболат, ұлтабар, Жезқазған,ақсүйек,
аққу, Айгүл,итмұрын, саңырауқұлақ
Қалай топтауға болады?
Қала аттары,дене мүшелері,ойын атауы,аң-құс, кісі аттары, өсімдіктер (6-топ)
Бағалау: жарайсың, тамаша, жақсы.
«Ұрғыш арқылы ұру» әдісі
Бірнеше сөздердін ішінен біріккен сөзді тауып, ұрғышпен ұру
Қб тапсырмасы
Гүл жасау әдісі
Бағалау: 2 жұлдыз, 1 тілек
Күн арқылы бағалау.
Түсіндім толық түсінбедім мүлдем түсінбедім

Саралау –оқушыларға қалай көбірек қолдау
Бағалау – оқушылардың
Денсаулық және қауіпсіздік
көрсетуді жоспарлайсыз?
материалды меңгеру деңгейін техникасының сақталуы
Қабілеті жоғары оқушыларға қандай міндет
қалай тексеруді
қоюды жоспарлап отырсыз?
жоспарлайсыз?
Пайдалы қазбалар тақырыбында сөйлемдер Күнмен,
Бір – бірін тыңдау, кедергі
құрастыру.
екі жұлдыз, бір тілек,
жасамау.
Әдіс тәсілдер арқылы біріккен сөздерді табу
Сабақ бойынша рефлексия
Бұл бөлімді сабақ туралы өз пікіріңізді білдіру үшін
Сабақ мақсаттары /оқу мақсаттары дұрыс
пайдаланыңыз. Өз сабағыңыз туралы сол жақ бағанда
қойылған ба? Оқушылардың барлығы ОМ
берілген сұрақтарға жауап беріңіз.
қол жеткізді ме?Жеткізбесе, неліктен?
Сабақта саралау дұрыс жүргізілді ме?
Сабақтың уақыттық кезеңдері сақталды ма?
Сабақ жоспарынан қандай ауытқулар болды,
неліктен?
Жалпы баға
Сабақтың жақсы өткен екі аспектісі (оқыту туралы да, оқу туралы да ойланыңыз)?
1:
2:
Сабақты жақсартуға не ықпал ете алады (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?
Шымкент қаласы А.Молдағұлова атындағы № 29 жалпы білім беретін орта мектеп
Информатика пәні мұғалімі: Мейірбекова Мариям Намазбекқызы
Ұзақ мерзімді жоспардың тарауы:
Веб-жобалау
Күні: 23.01.2020ж
Сынып: 10 «Б»
Сабақтың тақырыбы

Мектеп: А.Молдағұлова атындағы №29 ЖОББМ
Мұғалімнің аты-жөні: Мейірбекова М.Н.
Қатысқандар:

Осы сабақта қол жеткізілетін оқу мақсаттары (оқу
программасына
сілтеме)

Қатыспағандар:
§ 38-39 HTML-де мәтінді форматтау
(қаріп, абзац, тізімдер)
10.4.2.1 web-парақшаларды жасауда
HTML тегтерін қолдану

Сабақтың
мақсаты

Бағалау критерийі

Ойлау
дағдылары
Тілдік мақсаттар

Барлық оқушы: Web-парақ жасау үшін HTML құжатында мәтінді форматтау (қаріп,
абзац, тізімдер) тәсілдерімен танысу;
Көпшілік оқушы: HTML тілінде орындалу нәтижелерін анықтау және тегтердегі
қателерді тауып түзету;
Кейбір оқушы: Тегтерді қолдана алу, құжаттың параметрлерін өзгерту арқылы вebбет жасау және құжатты безендіру;
Web-парақ жасау үшін HTML құжатында мәтінді форматтау (қаріп, абзац, тізімдер)
тәсілдерімен танысып пайдаланады;
HTML тілінде орындалу нәтижелерін анықтайды және тегтердегі қателерді тауып
түзете алады;
Тегтерді қолдана отырып, құжаттың параметрлерін өзгерту арқылы вeb-бет жасай
алады және құжатты безендіре алады;
Білу, түсіну, қолдану, талдау, жинақтау, бағалау
Пәндік лексика және терминология:
FONT, SIZE, COLOR, BODY BGCOLOR, BASEFONT
Диалог /жазбаша жұмысқа қажетті пайдалы фразалар топтамасы
... мәтін қаріпінің түсін, өлшемі мен түрін өзгертуге мүмкіндік береді.
... қолданыстағы қаріпті анықтайды.

Құндылықтарға
баулу

Топта бірлесіп жұмыс істеу, топ ережесіне бағыну, бір-бірінің пікірін тыңдау

Пәнаралық
байланыс

Ағылшын

Алдыңғы білім

HTML web-сайттарын әзірлеу әдістері

Сабақтың барысы
Сабақтағы жоспарланған жаттығу түрлері

Сабақтың
жоспарланған
кезеңдері

Уақыт

Сабақтың басы

3 мин

5 мин

Сабақтың ортасы

5 мин

Ұйымдастыру: Сәлемдесу, түгендеу
Шаттық шеңбері: Сыныпта көңілді ахуал орнату (Сабақ өту барысында
сәттілік тілеймін т.б.)
Топқа бөлу: «Кір қыстырғыш» әдісі арқылы топқа бөлу.
Топтар интернет браузерлері атауларымен аталады:
8.топ - Internet Explorer
2 топ - Google Chrome
3 топ - Mozilla Firefox
Өткен сабақты пысықтау: «Таrsia» жинастыру арқылы білімдерін
кайталау. Үйге берілген тапсырманы тарсия фигурасын жинастыру
арқылы оқушылар өткен сабақ туралы не білгендерін ортаға салады.
ҚБ: Оқушылардың жауаптарын ауызша мадақтау,
ынталандыру
«Миға шабуыл» әдісі
Бейне ролик көру арқылы тақырыптарды анықтау.
Бейнеролик туралы сұрақтар: (оқушылар талқылау барысында қысқаша
түйіндеме жасай алады)
1. Веб-сайттарды жасаудың қандай тәсілін бейне роликтен көрдіңдер?
2. Веб-сервер не істейді?
3. Браузер қалай жұмыс істейді?
4. Браузер нені құрады?
5. Тег дегеніміз не?
6. HTML файлын жасау қадамдары (қадам. Мәтіндік редактор (бастау стандартты - блокнот) және т. б.)Бірінші
Дескриптор:
Бейне ролик бойынша сұрақтарға жауап беру арқылы тақырыпты
анықтай алады.
ҚБ: "Бас бармақ" тәсілі арқылы қалыптастырушы бағалау жүргіземін.

3 мин

10 мин

Жаңа тақырыпты түсіндіру.
Жаңа тақырыпты слайд таныстырылым арқылы түсіндіру.
Топтық жұмыс. «Постермен жұмыс» әдісі – сыныпта топ бойынша
талқылауға көмектесетін жақсы тәсіл.
1-топқа HTML тілінде қаріп, абзац, тізімдері қолданылып жасалған веббеттің тегтерін енгізіп шығу.
(Дайын веб-бет беру, соған қарап тегтерді енгізеді)
Дескриптор:
HTML тілінде жасалған веб-беттің тегтерін енгізіп шығады.
ҚБ: "Смайликтер" арқылы қалыптастырушы бағалау жүргіземін.
2-топқа
HTML тілінде құрылған веб-беттің орындалу нәтижелерін анықтап,
берілген тегтердегі қателерді тауып түзету.
(Дайын құрылған веб-бет пен орындалған командалар тегтерін беру,
қателерін тауып түзету. )
Қате орындалған тег:

Дұрысы:

Дескриптор:
HTML тілінде тегтердегі қателермен жұмыс жасайды.
ҚБ: "Қол шапалақтау" арқылы қалыптастырушы бағалау жүргіземін.
3-топқа
Абайдың 175 жылдығына орай HTML тілінде тегтерді қолданып веб-бет
құру.
Дескриптор:
Веб-бет жасайды, құжатты безендіре алады.
ҚБ: "Бағдаршам" тәсілі арқылы қалыптастырушы бағалау жүргіземін.

Практикалық
жұмыс

7 мин

Сабақтың соңы

5 мин

2 мин

Компьютердегі тәжірибелік жұмыс
Кітаппен жұмыс 136-137 бет
ҚБ: "Смайликтер" арқылы қалыптастырушы бағалау жүргіземін.
Қорытынды: Сабақты қорытындылау мақсатында оқушыларға
googlе.com сайтында құрастырылған онлайн тест арқылы "Kahoot.it"
бағдарламасы бойынша алған білімдерін қорытындылау.
Дескриптор: Берілген "Kahoot.it" бағдарламасы бойынша
құрастырылған онлайн тест арқылы сұрақтарға жауап береді.
ҚБ: "Бағалау баспалдағы" арқылы қалыптастырушы бағалау
жүргіземін.
Кері байланыс:
№
Сұрақтар.
иә
жоқ
1

Бүгінгі сабақта мен белсенділік
таныттым ба?

2

HTML тегтері туралы жаңа білім
игердім бе?

3

HTML-де мәтінді қаріптеуді
үйрендімбе?

4

HTML-де тег құра алдымба?

5

Сұрақтарға жауап бере алдым ба?

Үйге тапсырма:
Тізімді ұйымдастыру тегтеріне мысал келтіру.
Саралау. Сіз қандай тәсілмен көбірек
Бағалау. Сіз оқушылардың материалды игеру
қолдау көрсетпексіз?
деңгейін қалай тексеруді жоспарлап отырсыз?
Сіз басқаларға қарағанда қабілетті
оқушыларға қандай тапсырма бересіз?
Бірлескен жұмыс,жеке жұмыс арқылы сабақты меңгерту.
Бүгінгі
Компьютермен жұмыс
Шаттық шеңбері, «Сурет қиындыларын құрастыру арқылы топқа сабақ өз
кезіндегі қауіпсіздік
біріктіру, «Үш қадамдық сұхбат» әдісі бойынша өткен
мақсатына ережелерін еске түсіру
тақырыпты пысықтау, «Миға шабуыл», деңгейлік тапсырмалар,
жетті.
«Тест» әдісі, кері байланыс орнату: «Блоб ағашы»
Жалпы бағалау
Сабақта ең жақсы өткен екі нәрсе (оқыту мен оқуға қатысты)?
1.Әр тапсырма соңында ҚБ тәсілдері тиімді жүргізіліп отырды. Топ басшылары топтағы әр оқушыны
бағалауды жетік меңгерген.
2. Web-бет құруды топқа бөліп орындап жете меңгерді.Сабақ барында оқу мақсаттары толық қамтылды.
Сабақтың бұдан да жақсы өтуіне не оң ықпал етер еді (оқыту мен оқуға қатысты)?
1.Ресурстарды тиімді қолдану және оқушыларға тиімді жеткілікті дәрежеде үлестіру ықпал етеді.
2.Бағалау арқылы оқушылардың материалды меңгеру дағдысын қалыптастыруым және кері байланыс
алуым.
Осы сабақтың барысында мен сынып туралы немесе жекелеген оқушылардың жетістіктері\
қиыншылықтары туралы нені анықтадым, келесі сабақтарда не нәрсеге назар аудару қажет?
*********
Қызылорда облысы Арал қаласы «№220 орта мектебі» кмм
Ибраймова Гүлнар Жаңабайқызы бастауыш сынып мұғалімі
Қысқа мерзімді жоспар Жаратылыстану 1 «в» сынып 2 бөлім Мен зерттеушімін. Жануарлар
Мектеп: «№ 220 орта мектебі» кмм

Мұғалім: Ибраймова Гүлнар Жаңабайқызы

Күні: 18.10.2018 жыл

Сынып: 1 «в»

2 бөлім Мен зерттеушімін. Жануарлар
Сабақ тақырыбы:
Қатысқандар саны
Жануарлар –тірі ағзалар
-28

Қатыспағандар саны-0

(«Мен зерттеушімін» ортақ
тақырыбы аясында)
Сабаққа негізделген оқу
мақсаты
Сабақ мақсаттары:

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

Құндылықтарды дарыту
Пәнаралық байланыстар
АКТ қолдану дағдылары

1.2.2.1 жануарлар мен өсімдіктерді салыстыру, олардың ұқсастықтары
мен айырмашылығын анықтау;
1.2.2.2 жануарлар кластарының өкілдерін ажырату: жәндіктер, балықтар,
қосмекенділер, бауырымен жорғалаушылар, құстар және сүтқоректілер
Барлық оқушылар: Өсімдіктер мен жануарлардың ұқсастықтары мен
айырмашылықтарын біледі, ажыратады.
Оқушылардың басым бөлігі: Жануарлардың негізгі сипаттамаларын біледі,
жануарлардың қозғалыстары мен дауыстарын ажырата алады
Кейбір оқушылар: жануарлар кластарының өкілдерін жәндіктер, балықтар,
қосмекенділер, бауырымен жорғалаушылар, құстар және сүтқоректілерге
ажырата алады, айырмашылықтарын біледі
Білім алушы: Оқушылар жануарлардың тірі ағзалар екенін түсінеді,
жануарлар мен өсімдіктердің ұқсастықтары мен айырмашылықтарын анықтай
алады.
Оқушылар үй жануарлары мен жабайы жануарларды біледі, сонымен бірге біз
азық ретінде пайдаланатын жануарларды да танып біледі, кластарға жіктей
алады
Тілдік дағдылар: қоректенеді, көбейеді, қозғалады, қарғиды, секіреді, ұшады,
жүзеді, жорғалайды
Терминология: жануарлар, қоректену, қозғалу, көбею
Сөз тіркестері: -Жануарлар қандай табиғатқа жатады?
Неліктен екенін айта аласыз ба?
… ол жанды табиғат, себебі.........
Өсімдіктерден жануарлардың айырмашылықтары қандай, ұқсастықтары
ше?
- бірлік пен ынтымақтастықты сақтауға, бірлесе еңбектенуге баулу; жанжануарларды қорғауға, қамқор болуға тәрбиелеу
Сауат ашу( Мен жақсы көретін жан-жануарлар ) ,
Музыка («Музыка жан-жануарлардың көңіл-күйлерін жеткізе ала ма?» )
Көркем еңбек (суреттерді дұрыс бояу)
Слайд, электронды оқулық, түрлі суреттер, муляждар, көрме, қора,
бетперделер, ойындар, түрлі тапсырмалар, сергіту «Жануарлар туралы» әні
Даярлық сыныптан, үйден жануарлар туралы біледі, үй жануарларының
кейбірін таниды, өсімдіктер мен жануарларды салыстыра алады

Алдыңғы оқу/ Бастапқы
білім
Жоспар
Жоспарланған
Жоспарланған жаттығулар
уақыт
Сабақтың басы
«Ширату» кезеңі
«6-6-1» тәсілі бойынша 6 сұрақ қойылып, 6 жауап алынады және 1
4 минут
сөз шығады
-Табиғат нешеге бөлінеді? (атайды) Ж
Сұрақтар және
-Өсімдіктердің топтарын ата? А
диалог арқылы
-Жанды табиғатқа нелер жатады? Жансыз табиғатқа ше ? Н
саралау
- Өсімдіктің мүшелерін ата? У
-Өсімдіктер өсу үшін неше жағдай қажет деп ойлайсыңдар? А
-Өсімдіктерге қалай күтім жасаймыз? (тыңдау) Р
-Жарайсыңдар, балалар, қандай сөз шықты?
-Жануар деген сөз шықты.
- Ендеше жануарлар туралы не білеміз? (ой қозғау)
-Қол, аяқтарыңыз арқылы жануарларды қалай көрсетіп бере
аласыздар? Мысалы: мысық, қоян, сиыр, жылан, қарлығаш, балық
т.б (бетперделерді кигізіп орындату)
-Сонда балалар, жануарлар қандай ағзаға жатады екен?
-Тірі ағзаға жатады екен
Кері байланыс: Сөзбен баағалау «Жарайсыңдар», «Неткен
тамаша ой, керемет қимыл »
Біздің бүгінгі өтетін тақырыбымыз: «Жануарлар-тірі ағзалар»
деп аталады
Мақсатымыз: Жануарлардың қалай қимылдайтынын, қандай

Ресурстар
Әріптер
ЖАНУАР

түрлі
бетперделер

слайд
тақта

Сабақтың ортасы
30 минут
Түрлі дереккөздер
арқылы

Тапсырмалар және
диалог арқылы
саралау

Нәтиже және
қарқын арқылы
саралау

Тапсырмалар мен
диалог арқылы
саралау

Түрлі тапсырмалар
және нәтиже
арқылы

«Кинометафора»
әдісі арқылы
бейнематериал
көрсетіліп, нәтиже
арқылы саралау

кластарға бөлінетінін ажырата білу, өсімдіктерден қандай
ерекшелігі бар екенін анықтау. Жылдам ой қорытып, түрлі
жұмыстар жасайтын боламыз
Топқа біріктіру
Қима қағаздар (жәндіктер, құстар, балықтар, қосмекенділер,
сүтқоректілер, жорғалаушылар) сөздері арқылы топқа бірігу.
- Не себепті осы атаулармен біріктік деп ойлайсыңдар? (ойлары
тыңдалады)
Оқулықпен жұмыс
Мұғалімнің түсіндірмесі :
Әлемде балалар, жануарлардың түрлері де сандары да өте
көп. Оны бір сабақтың үстінде айтып тауысу мүмкін емес.
Табиғатта жануарлардың көптігі соншалық олар туралы ұзақ
әңгімелеуге болады. Жануарлар бірнеше топқа бөлінеді.
Жануарлар
↓
Сүткоректілер, жәндіктер, қосмекенділер, балықтар,
жорғалаушылар, құстар
Электронды оқулықтан құстар, жәндіктер, жануарлар
көрсетіледі
Балалар жануарларға тағы мынадай топтар жатады екен.
Олар: өрмекшітәрізділер
былқылдақденелілер
құрттар
Осы айтылғандардың барлығы бір сөзбен жануарлар деп аталады
екен. Жануарлар да жаңа өздерің айтқандай тірі ағзаларға жатады.
Тірі ағзаға жататынын қалай білеміз?
Ол үшін «Жануарлар не істейді? ойынын ойнаймыз
- Мақсаты: Жануарлардың қимылдарын, дауыстарын бір бірінен ажыратуға үйрету;
- Шарты:
- Допты лақтыру арқылы жануарлардың қимылдарын,
дауыстарын айтамыз және саламыз
- Қоян не істейді?
- Қасқыр - Аю - Жылқы - Балық - Құстар Жәндіктер не істейді?ЖыландарБағалау «Жарайсыңдар, өте жақсы»
«Салыстыра біл»
Суреттерге қарап, өсімдіктер мен жануарлардың үш
ұқсастығын анықтату (ойларын білу)
-Мысық не істеп жатыр? Мысық пен гүлдің айырмашылығы
неде деп ойлайсыңдар?
Әрбір жануардың өз баспанасы болады екен. Біз сауат ашу
пәнінен баспана түрлері туралы өткен болатынбыз.
«Менің баспанам қайда?» ойынын ойнап көрелік
Жануарларды атаймыз, өздеріне қажетті баспаналарына
апарып қоямыз
- Балалар, аю, қайда мекендейді?
- Жабайы жануарлардың үй жануарларынан қандай
айырмашылығы бар?
Аңдар бір - біріне ұқсайды ма?
Сиыр қайда мекендейді?
Аю қайда мекендейді?
Түлкі қайда мекендейді?
Қарлығаш қайда мекендейді?
Тиін қайда мекендейді?
Тоқылдақ қайда мекендейді ?

Топ аттары
жазылған қима
қағаздар

Слайд
электронды
оқулық
«Жануарлар не
істейді? ойыны,
доп
«Салыстыра
біл!»
Слайд мысық
пен өсімдіктің
суреттері
«Менің
баспанам
қайда?» ойыны
Түрлі жануарлар
суреттері мен
баспана суреттері
қора
апан
ін
ұя

ағаш діңі қуыс
ін
су
қой қора, атқора,
түйеқора
күлегештер
жұмыс дәптері
жұлдызшалар
оқулық
бейнематериал
сергіту
видеомузыка

Түрлі тапсырмалар
арқылы, нәтиже
әртүрлі

Сабақтың соңы
4 минут

Ресурс арқылы

Тышқан қайда мекендейді?
Балық қайда мекендейді?
Қой, ешкі, жылқы, түйе қайда мекендейді?
Бағалау «күлегештер »
Жұмыс дәптері 12-бет жеке жұмыс Жануарлар мен өсімдіктер
Тапсырма: Суреттерге қарап, тек жануарларды таңда және боя,
неше суретті боядың, бос торкөзге санын жаз
Бағалау «Жұлдызшалар »
«Ойлан» Жануарлар бір жерден екінші жерге қозғалады. Ал
өсімдіктерге осындай қозғалыс қажет пе? (тыңдау)
«Кинометафора» әдісі арқылы бейнематериал көрсетіледі,
өсімдіктердің қалай көбейетініне көз жеткізу, көрсету
Сергіту сәті:
«Жануарлар әлемінде» Айя мен Әли
Мұғалім және оқушылар хормен:
Табиғат қандай тамаша
Көз тоймайды қараса.
Аңдар еркін жүреді
Балықтар шіркін жүзеді.
Құстар қанат қағады
Жәндіктер жорғалап барады
Табиғаттың жыры көп
Табиғаттың сыры көп.
Қызықты мәлімет «Сен білесің бе?» (слайд)
Кенгуру артқа қарап жүре алмайды
Төрт тізесі бар жалғыз аң - піл
Бегемоттар су астында туады
Керіктің тілі қап - қара
Басымен тұра алатын жалғыз аң - піл
Жыландар қоректенбей 3 жыл ұйықтай алады
Ұлудың тістері тілінде орналасқан
Құмырсқалар ешқашан ұйықтамайды
Кесіртке судың бетімен де жүре алады
Пілдер бір - бірімен өзара 50 шақырымға дейінгі қашықтықта
ұғыса алады.
Жұптық жұмыс
«Жануарлар әлемінде»
Мақсаты: қол еңбегін дамыту
Шарты:
• Әр жұпқа тапсырмаларды бөліп беру;
Әр жұп өз топтарының аттарына сәйкес суретті тауып , бояйды,
сол жануар туралы білетіндерін ортаға салады;
• Тапсырманы орындауға уақыт беру;
Кері байланыс Жұлдызшалар арқылы бағалау
Топтық жұмыс ««Ойлан, бөліс»
Әр топ өздеріне берілген суреттегі жануардың пайдалы жағы мен
зиянын ажырата отырып, айтып шығады
Кері байланыс «Бас бармақ» арқылы бағалау
Жұмыс дәптері 13-бет
Қорытынды Жұмбақтар шешу
. Кілемнің түрлеріндей жүндері бар,
Айбатты жан шыдамас үндері бар. (жолбарыс)
2. Үстінен тоны түспеген,
Сонда да араз қыспенен. (аю)
3. Жер бетінде жатқан арқан,
Ұстауға оны бәрі де қорыққан. (жылан)
4. Ай астында ақ мамық,
Жатыр суды жастанып. (аққу)
5. Торпаң - торпаң тарбиған,
Түрі жаман жарбиған. (тасбақа)
6. Торын құрып қояды,
Шыбындарды жояды. (өрмекші)

слайд қызықты
мәліметтер,
жануарлар
суреттері
жұптық жұмыс
суреттер
таратылады
тапсырмалар
жазылған
қағаздар
жұлдызшалар
жануарлар
суреттері

жұмбақтар
суреттер

Диалог арқылы
саралау

Рефлексия
2 мин

Кері байланыс « Сөзбен бағалау»
«Артқа бір қадам шегініс»
-Жануарлардың қандай топтары бар?
-Жануарлар не істейді?
-Олар қандай ағзаға жатады?
-Олардың қандай пайдасы бар?
-Біз оларға не көрсетуіміз керек?
Кері байланыс Құмырсқадай қанағатшыл, еңбекшіл, үнемшіл,
ұйымшыл болыңдар, дей отырып, барлықтарыңа құмырсқаның
суретін таратқым келіп тұр.
Жануарларға қамқор болайық, балалар!
-Саған сабақ ұнады ма?
-Не жақсы ұнады?
-Не түсіндің?
«Пікірлер» ағашына апарып стикерлерін жапсырады
«Өте жақсы түсіндім» ең үстіңгі жағына
«Жақсы түсіндім» ортасына
«Түсінбедім, көмек керек» астыңғы жағына

Қосымша ақпарат
Саралау - Сіз қосымша көмек көрсетуді қалай
жоспарлайсыз? Қабілеті жоғары оқушыларға
қандай міндет қоюды жоспарлайсыз?

Құмырсқалар
суреттері
рефлексия
«Пікірлер»
ағашы, стикерлер

Жұмбақтарды ойланып шешу, өз ойларын толық жеткізу,
сұрақтарға толық жауап алуды және мүмкіндік болса 11жұмыс парағындағы тапсырмаларды орындауларын
қарастырамын
Сұрақтар қойып, жауап алу және түрлі тапсырмаларды,
жеке жұмыстарды орындату арқылы

Бағалау - Оқушылардың үйренгенін,
материалды меңгергенін тексеруді қалай
жоспарлайсыз?
Сабақ бойынша рефлексия
Оқу мақсаты шынайы, нақты
Сабақтың оқу мақсаты шынайы ма?
Өсімдіктер мен жануарлардың айырмашылықтары мен
Бүгін оқушылар не білді?
ұқсастықтарын, жануарлар топтарының атауларын білді
Сыныптағы ахуал қандай болды?
Сынып ахуалы өте жақсы
Мен орындаған саралау шаралары тиімді болды Саралау шаралары тиімді оны оқушылардың сабақты
ма?
түсініп, жауап берулерінен байқадым.
Мен бүкіл уақыт ішінде үлгердім бе?
Барынша үлгіруге тырыстым, бірақ жұмбақтарды
Мен өз жоспарыма қандай түзетулер енгіземін
шештіруге уақыт жетпейтінін біліп, айтпадым
және неліктен?
Тапсырма түрлерін аздау алу
Қорытынды бағамдау
Қандай екі нәрсе табысты болды (оқытуды да, оқуды да ескеріңіз)?
1.Оқушыларды сабақтың әр кезеңінде бағалау.
2.Дарынды және үлгерімі төмен оқушылардың ерекшелігіне көңіл бөлу.
Қандай екі нәрсе сабақты жақсарта алады ( оқытуды да, оқуды да ескеріңіз)?
1. Сабақтың нәтижесіне көңіл бөлу.
2.Рефлексия

Пәнаралық байланыс
Көркем еңбек Сауат ашу
Музыка «Музыка жан-жануарлардың
көңіл-күйлерін жеткізе ала ма?» сергіту
сәті
Бағалау

Қосымша тапсырмалар
Жануарлардың бейнесін бояу.
Жабайы және үй жануарлары, олардың баспаналары туралы
айтқызу
Сергіту сәтінде жануарлар туралы ән айтқызу
Қызықты мәліметтер беру
Оқушылар тақырыпты қаншалықты жақсы меңгергенін тексеру
үшін рефлексия ретінде кез келген жануарды бір өсімдікпен
салыстырып, жануарлардың тірі ағза екенін түсіндіруі керек.

Қызылорда облысы Арал қаласы «№ 220 орта мектебі» КММ
Анарбекова Лаура Жайлыбайқызы
Ашық сабақ :

ДЕНЕГЕ ҚАЛАЙ КҮТІМ ЖАСАУ КЕРЕК ?

Ұзақ мерзім жоспар бөлімі
Ортақ тақырып:

2-бөлім: Тірі табиғат
Бөлімше: 2.3. Адам
Менің мектебім

Мектеп:
Күні: 04.12.2019 жыл
Сынып: 2 б
Пәні:

№ 220 орта мектебі
Мұғалімнің аты-жөні: Анарбекова Лаура
Қатысқандар:
Қатыспағандар:
Жаратылыстану

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

Денеге қалай күтім жасау керек?
2.2.3.4. денсаулықты сақтаудағы жеке гигиенаның рөлін анықтау
2.2.3.5. тіс күтімінің денсаулық сақтаудағы маңызын анықтау

Бағалау критерийі
Тілдік мақсаттар:

Құндылықтарды дарыту:
Пәнаралық байланыстар:
АКТ қолдану дағы
дағдылары:
Алдыңғы білім:
Сабақтың жоспарланған
кезеңдері:
Сабақтың басы:

Барлық оқушылар: Денсаулықты сақтаудағы жеке гигиенаның рөлін
түсіндіреді
Оқушылардың басым бөлігі: Денсаулықты сақтаудағы
жеке гигиенаның рөлін анықтайды.
Кейбір оқушылар: Денсаулықты сақтаудың маңыздылығын түсіндіреді.
Тісті дұрыс күту ережесін құрастырады.
Денсаулықты сақтаудағы жеке гигиенаның рөлін анықтайды.
Тіс күтімінің денсаулық сақтаудағы маңызын анықтайды.
Тірек сөздер: тазалық, тіс, тіс жегі.
Пәнге тән лексика мен терминология:
күрек тіс, азу тіс, ит тіс, кальций
Диалог пен жазу үшін пайдалы сздер мен тіркестер:
ауызша және жазбаша
Талқылауға арналған сұрақтар:
-Жеке гигиена дегеніміз не?
-Денеге қалай күтім жасау керек?
- Адам өз денесіне тағы қандай күтім жасайды?
ұжымда топтық, жұптық жұмыс барысында қарым-қатынас жасау,
досының сөзін тыңдау, жауапкершілік, сыйластық пікір алмаса білуге
үйрету.
Орыс т математика
Интербелсенді тақта, суреттер, слайдттар, бейнеролик

Денеге қалай күтім жасау керектігін біледі.
Сабақ барысы:
Сабақта жоспарланған жаттығу түрлері
1.Ұйымдастыру кезеңі
Оқушылармен амандасу.
Ширату кезеңі . Психологиялық дайындық
Жадыраған күндейміз, Күндейміз !
Жайнап өскен гүлдейміз , гулдейміз !
Тұнық таза ауамыз , ауамыз !
Мөлдіреген сумыз біз ,
Тазамыз ! Тазамыз !
-Ал балалар, көңіл-күйіміз қалай?
Балалар , біз өзімізді неге теңедік ? КҮН
.ГҮЛ.АУА . СУ . - Неге ? сөз таңдау .
Пазлдарды құрастыру
арқылы топқа бірігеді .
«Ой қозғау» әдісі ( айтады). Құрастырған пазлдары бойынша оқушы
пікірі тыңдалады .
Кері байланыс жүргізу. Бұл суреттер арқылы біз көптеген мәліметтер
алатын боламыз .
Сабақтың тақырыбын хабарлау .

Сабақтың ортасы:

Денеге қалай күтім жасау керек?
Оқу мақсатымен танысайық.
9.денеге қалай күтім жасау керектігін білесің;
тістің не үшін қажет екенін түсінесің.
Тыңдалым. Айтылым. Гигиена (грек тілінен аударғанда «денсаулық
әкелуші») –адам денсаулығын сақтау және жақсарту туралы ғылым. Дене
тазалығын сақтау қажет. Тазалық сақтау дегеніміз –үнемі жуыну, суға
түсу,аяқты, басты, қолды жуып отыру, тырнақ алу, тіс тазалау.
Бейне баян . Балалар, бейнебаяннан не түсіндік, не көрдік?
Оқушылардың пікірлерін тыңдау
1.Денеге қалай күтім жасаймыз?
2.Жеке гигиена дегеніміз не?
3.Өз денеңе қалай күтім жасайсың?
4.Қолды қашан жуу керек? Неге?
5.Сен қолыңды қалай жуасың?
1- тапсырм. Топтық жұмыс.
1 – топ . Жеке бас гигиенасына ереже құрастыру .
2 – топ . Жеке пайдаланатын гигиеналық заттарды анықтау.
3 – топ. Құпия зат. Затты тұспалдап келесі топқа жасыру.
4 – топ . Асханадағы тазалық .
«Басбармақ» әдісі арқылы жұптар бірін-бірін мадақтап, кері байланыс
береді.
Ширату . Қызықты жұмбақтар .
10.Өзгені көріп екеуі,
Бір - бірін көрмей кетеді. (Көз) глаза , ейе
11.Пұшық келсін,
Дөң келсін,
Жаманы жоқ,
Дем берсін. (Мұрын) нос ноус
12.Пышақ десең жөн емес,
Бірақ пышақтың кем емес. (Тіс) зубы зоуз
Макеттар таныстырылады.
Соның ішінде біз бүгін тіске тоқталамыз .
Зертте:
Сенің тістерің қандай ? пішіні мен мөлшерін салыстыр.
Оқушылар зертеу жұмысын істейді. Әр оқушыға айна қажет болады.
Күрек тіс - тамақты тістеп , үзетін алдыңғы тістер , оның қасындағы үшкір
тістер ит тіс деп аталады. Олар тамақты бөлшектеп ұсақтайды. Жалпақ ,
дөңес тістер азу тіс деп аталады. Олар тамақты майдалап , шайнайды.
Үнтаспа.
Ай тісім – ай ..................................
Тіс дәрігерімен сұхбат .
( микрофон әдісі арқылы оқушылар сауалына жауап алады )
Бағалау критерийі
Тістің түрлерін ажыратады, салыстырады.
Тісті күту және тістің бұзылу себептерін біледі.
Өздерінің тіс күтімі туралы айта алады.
Тісжегінің пайда болу себебін айтып,дәлелдей алады.
Дескриптор:
Тістің түрлерін атайды, ажыратады, салыстырады.
Тіс күтімі туралы әңгімелейді
Кері байланыс.
Шамадан тыс көп тәтті және ұн тағамдарын жеуден тістер тез бұзылады.
-Ал балалар, тісжегі неден пайда болады?
Сен білесің бе ?
Аңыз-әңгімелерге сенсек, Будданың 40 тісі болса, Адамда 30 тіс болған екен.
Бір айдағы 30 күннің болуы осыған байланысты деседі.
Адам тістері 2-ақ рет өздігінен өседі. Біріншісінде, 20 сүт тістер пайда болса,
кейінен 32 тіс шығады.
Алғаш тіс щеткалары Қытай елінде 500 жыл бұрын пайда болған. Олар
доңыздың түгінен, борсық пен жылқының шашынан жасалған.
Кальцийдің 99%-ы тісте жинақталған.
Құрттың құрамында кальции көп. Ол сүйекті нығайтады.

Сабақтың соңы:

Саралау-Сіз қандай
тәсілмен көбірек қолдау
көрсетпексіз? Сіз
басқаларға қарағанда
қабілетті оқушыларға
қандай тапсырмалар
бересіз?
1. Суреттердің ішінен жеке
пайдалануға арналған
заттарды белгілейді.
2. Тіс дұрыс күту жолын
сурет бойынша әңгімелеу.
3.
Тісті
дұрыс
күту
ережесін құрастырады.

ҚБ
«Бағалау»
Топтардың жұмысын бағалау.
3-тапсырма. Ұжымдық жұмыс (саралау тапсырмасы)
. Тіс күтуге арналған өз ережеңді құрастыр.
Дескриптор:
-жеке пайдалануға арналған заттарды белгілейді.
-тісті дұрыс күту жолын әңгімелейді;
-тісті күту ережесін айтады.
Қалыптастырушы бағалау: «Бағдаршам» әдісі
Дәптермен жұмыс.
1.Тістің атауларын айтады. Оның атқаратын қызметін сәйкестіндіреді.
Дескриптор:
-тістің түрлерін біледі;
-тістің атауларын атайды;
-тістің орналасауын ретін және атқаратын қызметін анықтайды.
Кері байланыс. ИӘ және жоқ әдісі .
Сабақты қорытындылау
-Балалар, біз өз денсаулығымызды сақтап, салауатты өмір салтын ұстанайық.
Сіздер Мәңгілік ел ұрпақтары дені сау азамат пен азаматшалар болып
өсулеріңе тілектеспін.
Кері байланыс: « менің досым »
Үйге тапсырма:оқу және жұмыс дәптерімен жұмыс.
Бағалау –оқушылардың материалды меңгеру деңгейін қалай тексеруді
жоспарлайсыз?

Қалыптастырушы бағалау «Бағдаршам» әдісі
«Басбармақ» әдісі
Кері байланыс: « менің досым »

Сабақ бойынша
рефлексия
Қорытынды бағалау
Ең жақсы өткен екі нәрсені атап көрсетіңіз (оқыту мен оқуға қатысты)
•Зерттеу арқылы тістерді ажыратып анықтама беру.
2.Топта ереже құрастыру , оны оқу .
Қандай екі нәрсе немесе тапсырма сабақтың одан да жақсы өтуіне ықпалын тигізер еді (оқыту мен оқуға
қатысты)?
1. Тіс дәрігерімен сұхбат .
2.Пазл құрастыру .
Мекеме: № 220 Қызылорда облысы Арал қаласы
Кубланова Айгуль Кулмашовна
Пәні: Қазақ тілі
Күні: 20.11.2019
Сынып: 3 «г»
Сабақ тақырыбы
Осы сабақта қол
жеткізілетін оқу
мақсаттары (оқу
бағдарламасына сілтеме)

Мұғалімнің аты-жөні: Кубланова Айгуль Кулмашовна
Қатысқандар:27
Қатыспағандар саны: 0
Түбір мен қосымша
3.4.1.2 түбір сөздегі -ы, -і-нің дауысты дыбыстан басталатын қосымша
жалғанған кездегі өзгерісін сақтап жазу.
3.4.2.1 негізгі түбірде жұрнақтар жалғау арқылы туынды сөз жасау, түбірлес
сөздердің мағынасын ажырату

Сабақ мақсаттары

Құндылықтарды дарыту

Барлық оқушылар:
-түбір сөзді табады;
Оқушылардың көбі:
-сөзді орфоэпиялық нормаға сай айтады, түбір сөздегі -ы, -і-нің дауысты
дыбыстан басталатын қосымша жалғанған кездегі өзгерісін сақтап жазады
Оқушылардың кейбірі:
- негізгі түбірде жұрнақтар жалғау арқылы туынды сөз жасайды, түбірлес
сөздердің мағынасын ажыратады
- түбір сөздегі -ы, -і-нің дауысты дыбыстан басталатын қосымша жалғанған
кездегі өзгерісін сақтап жазады;
- негізгі түбірде жұрнақтар жалғау арқылы туынды сөз жасайды, түбірлес
сөздердің мағынасын ажыратады
Пәндік терминология мен тірек сөздер:
Түбір сөз, туынды сөз, түбір, қосымша, жұрнақ, жалғау;
Сабақта диалог /жазу үшін пайдаланылатын тіл:
Түбір сөз дегеніміз не? Туынды сөз дегеніміз не? Қосымша дегеніміз не?
Өз іс-әрекетін жоспарлауға, уақытты тиімді пайдалануға үйрету

Пәнаралық байланыстар

Дүниетану

Алдыңғы меңгерілген
білім

Түбір мен қосымшаның жазылуы

Бағалау критерийлері

Сөздік қор

Сабақ бойынша мұғалімнің жазбалары: (мұғалім және оқушы немен айналысады?)
Мұғалімнің іс - әрекеті
Оқушының іс әрекеті
І. Ұйымдастыру кезеңі
1.Сынып оқушыларына жағымды ахуал туғызу.
Шеңберде тұрып
Бір - біріне жылы шырай танытып, тілек айту.
айтады.
2. Топқа бөлу.
Сөз, түбір, жұрнақ,
түбір, жұрнақ, жалғау,қосымша сөздерін айту арқылы төрт топқа
жалғау сөздерін
бөлінеді .(сөз құрастыру шашылған әріптер)
айту арқылы төрт
ІІ.Өткенге шолу
топқа бөлінеді.
Бағдаршамның
Жанды сұрақ
Бірнеше оқушыға
сұрақтары
оқытамын

Уақыты

5 минут

5 минут
8 минут

ІҮ. Жаңа сабақ
Ойын «Жұбыңды тап» шеңберге жазылған сөздердің жұбын табу
Тап-тауып,шап-шауып,қап-қауып,жап-жауып,сеп-сеуіп,кеп-кеуіп
Сөздер жұбынан не байқадыңыздар?
Неліктен өзгерді деп ойлайсыздар?
Сабақ тақырыбы мен мақсатын таныстыру
Балалар бүгін біз түбірдің соңғы дыбысының өзгеру жағдайларын
сабақ барысында байқайтын боламыз.
Ү.Тақтамен жұмыс
Сеуіп –дән сеуіп
Кеуіп-гүлге су құйылмағасын кеуіп кетіпті
Тауып-жерден тауып алды.
Ережесін айту
VІ. Топтық жұмыс " Мәтінмен жұмыс"
І-ІІ топ 2 сөйлемді талдайды
ІІІ-ІҮ топ 3 сөйлемді талдайды.
Ү. Жұптық жұмыс
68-жаттығу жұптас
Ереже
Тест
Бағалау Топ басшылары ұпай сандарын айтады, бағаларын береді
VІІІ. Кері байланыс :
Оқушылармен сухбат
Сіз өзіңізді сабаққа қалай қатыстым деп ойлайсыз?
Қандай тапсырмалар орындағанда қиындық туғызды?
Орындаған тапсырмалар қызықты болды ма?

Сұрақтарға өз
жауаптарын
дәлелдей отырып
жауап береді.
Топ болып бірігіп,
тапсырманы
орындайды.
Әр топ спикері өз
тобының
жұмысын
баяндайды.
Топтар сағат
тілімен басбармақ
арқылы бағалап,
түсіндірмесін
айтады.
Ережеге сүйене
отырып
орындайды
Жұптар бір - бірін
өзара бағалайды.
Оқушылар өз
ойларын жеткізеді

7 минут
10 минут

5минут

5минут

Сабақтың соңы 2 минут

Рефлексия.
Керемет Өзіме сенімдімін
Жақсы Жаман емес
Маған көмек керек
Нашар
Білмеймін
Үй тапсырмасы:

Қосымша ақпарат
Саралау – оқушыларға көбірек қолдау көрсетуді
Бағалау – оқушылардың материалды меңгеру
қалай жоспарлайсыз? Қабілеті жоғары оқушыларға
деңгейін тексеру жоспарыңыз?
қандай тапсырмалар қоюды жоспарлап отырсыз?
Топтық тапсырмаларды саралау бойынша беру.
Қалыптастырушы бағалаулар дескрипторлар, «Қос
Қабілеті жоғары оқушыларға өз бетінше жұмыс істеуге
жазба күнделігі» стратегиялары негізінде жүзеге
мүмкіндік жасау.
асырылады.
Қолдауды қажет ететін оқушыларға көмек көрсету.
Мәтін мазмұны бойынша пікір білдіруге
Қосымша жалғанғанда кейбір түбір сөздердің жазылуы
бағытталған сұрақтар құрастыра алуын,
өзгеретінін ой қорытындылау арқылы оқушыларға
құрастырылған сұрақтарға жүйелі, толық
айтқызу.
жауаптарын және өз көзқарастарын бағалау.
Сабақ бойынша рефлексия
Сабақ мақсаттары дұрыс қойылған ба?
Оқушылар оқу мақсаттарына қол жеткізді ме?
Оқу мақсаттарына қол жеткізілмесе себебі неде?
Ынтымақтастыққа қол жеткізілді ме?
Саралау бойынша жұмыстар дұрыс жүргізілді ме?
Уақыт кезеңдері дұрыс сақталды ма?
Жоспардан ауытқулар орын алды ма? Неліктен?
Қорытындылау
Қандай екі нәрсе табысты болды (оқытуды да, оқуды да ескеріңіз)?
1:
2:
Қандай екі нәрсе сабақты жақсарта алды (оқытуды да, оқуды да ескеріңіз)?
1:
2:
Сабақ барысында сынып немесе жекелеген оқушылар туралы келесі сабағымды жетілдіруге не көмектесетін
білдім?
*********
Қызылорда облысы, Арал қаласы «№220 орта мектебі» КММ
информатика пәні мұғалімі Умирзакова Гульзат Жайлгановна
Ұзақ мерзімді жоспардың тарауы:
Бөлім: Компьютерлік жүйелер мен желілер.
Күні: 07.10.2019ж
Мұғалімнің аты-жөні, тегі: Умирзакова Гульзат
Сынып: 6В Қатысқандар саны: 12 Қатыспағандар саны: Сабақтың тақырыбы Сымсыз желілер
Осы сабақта қол жеткізілетін оқу мақсаттары (оқу бағдарламасына сілтеме)
6.1.3.1.Сымсыз байланыстың артықшылығын түсіндіру
Сабақ мақсаты
Барлық оқушылар біледі: Сымсыз байланыстың артықшылығын түсінеді
Оқушылардың көпшілігі істей алады: Сымсыз желінің қашықтықтан әрекет ету ұзақтығына байланысты
жіктей алады
Кейбір оқушылар: Сымсыз желіні практика жүзінде тиімді қолданады
Бағалау критерийі
 Ақпаратты тасымалдаудың сымсыз байланыстары туралы біледі;
 WPAN, WLAN, WMAN сымсыз желі жұмыстарының ұқсастықтары мен айырмашылықтарын салыстыра
алады;
 Құрылғылардың жұмыс істеу принципін түсінеді және қолдана алады.
Ойлау дағдыларының деңгейлері
Түсіну, қолдану
Лексика мен сөз тіркестерінің мысалдарын қамтитын тілдік мақсаттарды анықтаңыз.

Пәнге қатысты сөздік қор мен терминдер: Wi-Fi,WiMAX, Bluetooth , Роутер, Li-Fi, Желі, Сonnectify
Диалогтер мен жазу үшін қолданылатын тіркестер:
Сымсыз байланыс жүйесі .......... арқылы жалғанбайды..
Wi-fi - ...... радиоканалдарды пайдаланатын заманауи сымсыз технология
Құндылықтарға баулу
Шығармашылықпен және сын тұрғысынан ойлайды, АКТ тиімді қолдана біледі, өмір бойы білім алуға және
өзін-өзі жетілдіруге дайын.
Пәнаралық байланыс Ағылшын тілі
Алдыңғы білім
Интернет желісі туралы мәліметті біледі.
Сабақ барысы
Сабақ кезеңдері
Сабақтағы жоспарланған жұмыстар
Ресурстар
Сабақтың басы 3 мин
Сыныпқа психологиялық ахуал туғызу.
3 мин
Оқушылармен амандасу, түгелдеу, сабаққа назарын аудару.
«Сәлемдеме» әдісі. Үй тапсырмасын сұрау мақсатында оқушыларға конверт ішінде жасырылған сөздер
беріледі. Мысалы: «енгізу құрылғысы, шығару құрылғысы, ішкі жад, сыртқы жад, процессор, жүйелік блок,
принтер, пернетақта, монитор, дискі жетек, операциялық жүйе» сөздерінің бірін конверттен алып, қызметін
ауызша айтып береді.
Топқа бөлу. Оқушыларды суреттер арқылы 3 топқа біріктіру.
І топ.
ІІ топ
ІІІ топ
Оқушылардан суретте не бейнеленгенін және сабақпен қалай байланысқанын анықтауды сұраймын.
"Желі" сөзін ағылшынша және орысша қалай айтамыз? (оқушылардың жауабы: желі- сеть - net).
- Қалай ойлайсыздар, бүгінгі сабақта не туралы айтамыз?
"Сымсыз желі" тақырыбын ашу.
- Бүгінгі тақырыпты ағылшын және орыс тіліне аудара аласыздар ма?
Сымсыз желі - беспроводная сеть - wireless network
Конвертте жасырылған сөздер
Қима парақшалар
Сабақтың ортасы 3 минут
Топтық жұмыс. «ОЙЛАН, ТОПТАС, БӨЛІС» әдісі.
І топ: Wi-Fi
IІ топ: WiMax
ІII топ: Bluetooth тақырыптары бойынша әр топ өздерінің топ атауларына сәйкес арқылы постер қорғайды. Топ
оқушылары осы тақырып бойынша кітаптан, интернет желісінен, ақпараттық ресурстан ақпарат алып, постер
қорғайды.
Постер қорғау.
Дескриптор:
- Сымсыз желінің қашықтан әрекет ету ұзақтығына байланысты топтастырады;
- Сымсыз байланыстың қызметін түсіндіреді;
- Сымсыз байланыстың артықшылығын түсіндереді;
Кері байланыс.
Мен күткендей болмады,
Ұнады,
Маған қызықты болды,
себебі....
бірақ ұсынысым бар ....
үйренгенім...
Жұптық жұмыс. «+» және «-» әдісі арқылы әр топ оқушылары өз атаулары бойынша жұптық жұмыс жасайды.
Яғни, дәптерлеріне «+» пайдасын, «-» зиянын жазады.
І топ: Wi-Fi
IІ топ: WiMax
ІІІ топ: Bluetooth
Графикалық арқылы кері байланыс беру.
Жұп оқушылары келесі жұп оқушыларының дәптерге жазған мәліметімен алмастырып, танысады.
Ақпарат толық, түсінікті жазылса –  (күннің суреті);
Ақпарат толық, бірақ әліде жетілдіру керек болса – (қаламсап);
Ақпарат толық емес, түсініксіз болса, іздену керек –  (кітап).
Компьютермен жұмыс
І деңгейлік тапсырма: Сәйкестендіру кестесі.
Сымсыз желілер категориясын атаңыз:
Дескриптор:
- дербес сымсыз желіні анықтайды;

- жергілікті желіні анықтайды;
- аймақтық желіні анықтайды;
- аумақтық желіні анықтайды.
Әр оқушыға кері байланыс беріледі.
Зымыран – өте жылдам әрі сапалы оқушылар
Автокөлік – жылдам бірақ есептеулерде қателері бар оқушылар
Тұлпар – сәл баяу, есептеулерде шатасқан оқушылар
ІІ деңгейлік тапсырма: Деректердің жылдамдығын анықтаңыз.
Жауабы:
Дескриптор:
- Файлдарды жүктеу кезіндегі жылдамдықты Мегабайт-тан Мегабит/с-қа айналдырады.
ІІІ деңгей: Құрылғыларды Wi-fi желісіне қосу
1. Тапсырмалар тақтасында (төменгі оң жақ бұрышта орналасқан) желі белгішесін басыңыз.
2. Қолжетімді желілер тізімінен өздеріңе белгілі желіні таңдап, Қосылу (Подключение) батырмасын басыңыз.
3. Пайда болған сұхбат терезесінде желінің құпия сөзін енгізіңіз.
4. Ок батырмасын басыңыз.
Осылайша компьютер немесе ноутбук желіге қосылады. Тапсырмалар тақтасында орналасқан желі белгішесі
енді түрде бейнелену керек.
Дескриптор:
- желі белгішесін анықтайды;
- қолжетімді желі түрін таңдайды;
- құпия сөзді енгізеді;
- сымсыз желіні ноутбукке немесе компьютерге қосып, қолданады.
Бағалау: «Өзін-өзі бағалау»
Мен тапсырма орындауда өзімді мақтағым келеді, себебі ...
Мен тапсырма орындауда досымның көмегін қажет еттім, себебі ...
Мен тапсырма орындауда өзімді жайсыз сезіндім, себебі ...
маркер, кітап, плакаттар, стикерлер, үлестірме қағаздар, интерактивті тақта, компьютер
Ауызша кері байланыс
Қаламсап, дәптер
https://learningapps.org/display?v=p7buax0nc18
компьютер, ұялы телефон
https://learningapps.org/create?new=72#preview
Сабақтың соңы 2 мин 1 минут
Рефлексия «СМС».
Сымсыз желі арқылы WhatsApp әлеуметтік желісі арқылы сынып оқушылар чатқа бүгінгі сабақ туралы
рефлексия жазады.
Үйге тапсырма беру: Сымсыз желінің адамға қажеттілігі мен зияны туралы эссе жазып келу.
Ұялы телефон WhatsApp әлеуметтік желісі
Қосымша ақпарат
Саралау – Сіз көп қолдау көрсетуді қалай жоспарлайсыз?
Сіз қабілетті оқушыларға тапсырманы күрделендіруді қалай жоспарлайсыз?
Бағалау – Сіз оқушылардың материалды меңгеру деңгейін тексеруді қалай жоспарлайсыз?
Пәнаралық байланыстар Денсаулық және қауіпсіздік АКТ-мен байланыстар Құндылықтармен
байланыстар
1. Қарым-қатынас формалары арқылы саралау, яғни оқушылар «+» «-» әдісі арқылы жұптық жұмыс жасайды.
Бірінің білмегенін екіншісі толықтырып отырады.
2. Оқушылардың сәйкестендіру және деректердің жылдамдығын анықтау барысында берген жауаптарының
нәтижесін жауап бойынша саралаймын.
3. Сабақ барысында қолдауды қажет ететін оқушыларға яғни, түсінбеген ақпаратына ашық сұрақ, түрткі сұрақ,
басқаға бағытталған сұрақтар қою арқылы жауаптарын алуға қолдау көрсетемін.
4. Қабілеті жоғары оқушыларға интернет ресурстарын қолданып, күрделі тапсырмаларды орындауға ықпал
жасаймын. Сымсыз желі арқылы ақпаратты қалай тасымалдауға және жүктеуге болатын әрекеттерді
орындатамын.
Сабақта қолданылған қалыптастырушы бағалау түрлері: Маған қызықты болды, үйренгенім...; Ұнады,
бірақ ұсынысым бар ....;
Мен күткендей болмады себебі .... . Топтық жұмыс кезінде
Графикалық арқылы кері байланыс беру.
Жұп оқушылары келесі жұп оқушыларының дәптерге жазған мәліметімен алмастырып, танысады.
Ақпарат толық, түсінікті жазылса –  (күннің суреті);
Ақпарат толық, бірақ әліде жетілдіру керек болса – (қаламсап);
Ақпарат толық емес, түсініксіз болса, іздену керек –  (кітап).

Графикалық арқылы кері байланыс беру.
Зымыран – өте жылдам әрі сапалы оқушылар
Автокөлік – жылдам бірақ есептеулерде қателері бар оқушылар
Тұлпар – сәл баяу, есептеулерде шатасқан оқушылар
Термин сөздерді үш тілде жазып, айту. Айтылым, жазылым дағдыларын қалыптасады. Интернет желісімен
жұмыс жасау барысында АКТ-ны тиімді қолданып, қауіпсіздік ережелерін сақтайды. Оқушылар жұптаса
немесе топтық жұмыс жасау арқылы ұжымдық қарым-қатынас мәдениеті нығая түседі. Біріне-бірі көмектесіп,
қиындықты ұжымдаса жеңіп, жеке тұлғалық құндылықтары дамиды.
Сабақ бойынша рефлексия
Сабақ мақсаттары немесе оқу мақсаттары шынайы, қолжетімді болды ма?
Барлық оқушылар оқу мақсатына қол жеткізді ме? Егер оқушылар оқу мақсатына жетпеген болса, неліктен деп
ойлайсыз? Сабақта саралау дұрыс жүргізілді ме?
Бұл тарауды сабақ туралы рефлексия жасау үшін пайдаланыңыз. Сол бағандағы өзіңіз маңызды деп санайтын
сұрақтарға жауап беріңіз.
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?
*********
«ОБНОВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ СРЕДЫ: НОВАЯ СТРАТЕГИЯ
ОБУЧЕНИЯ, НОВАЯ СИСТЕМА ОБУЧЕНИЯ»
Кызылординская область, г. Аральск средняя школа № 220 «КГУ»
Удербаева Куралай Болатбековна учитель русского языка и литературы
Учитель прикасается к вечности: никто не может сказать, где кончается его влияние...» (Г. Адамс)
В современном Казахстане идет становление новой системы образования, ориентированной на мировое
образовательное пространство. Этот процесс сопровождается существенными изменениями в педагогической
теории и практике.
Качественные изменения в любой области нашей жизни, а тем более в образовании невозможны без
формирования нового взгляда учителя на свое место и роль в учебном процессе. Без осмысления, нами
учителями, новых целей и задач в обновлённом содержании и технологии обучения, новых форм оценивания с
учетом компетентностно - ориентированного подхода в обучении это сделать наверно практически невозможно.
Именно поэтому нам учителям необходима готовность к восприятию методологии и содержания обновленного
ГОСО среднего общего образования, к изменению программного и методического обеспечения
образовательного процесса, к изменению целей и способов педагогической деятельности.
Страте́гия(с греческого - «искусство полководца»)—в частности наукаполководца, общий,
недетализированныйпландеятельности, охватывающий длительный период времени, способ достижения
сложной цели, позднее вообще какой-либо деятельности человека. Задачей стратегии является эффективное
использование наличных ресурсов для достижения основной цели.
По истечении одного года обучения по программе обновления содержания образования общаясь с
коллегами, на сегодняшний день каждого из нас интересуют вопросы:
• В чем разница обновленного содержания образования и традиционного?
• Что означает понятие «образование, ориентированное на результат»?
• В каком направлении и как должен готовиться учитель к обновленному содержанию образования?
Современная школа развивается в условиях колоссального роста объема разнообразной информации во
всех областях знаний. В содержании образования меняются приоритеты. Навыки устного и письменного счёта,
каллиграфического и грамотного письма, чтения, составляющего основу начального обучения на протяжении
многих лет, сейчас всё в меньшей мере признаются единственно важными и достаточными для школы
настоящего и будущего. Приоритетом начального общего образования является формирование общеучебных
умений и навыков, уровень освоения которых в значительной мере определяет успешность всего последующего
обучения. Современный этап модернизации казахстанской системы образования предполагает доступность для
каждого качественного школьного образования, возможность получить новые профессиональные навыки,
развить исследовательские и творческие компетенции. Были определены комплекс знаний и умений успешного
человека: это навыки работы в команде, лидерские качества, инициативность, компетентность, финансовая и
гражданская грамотность и другие.

Сегодня общество заинтересовано в выпускниках с развитыми познавательными потребностями,
нацеленных на саморазвитие и самореализацию, умеющих оперировать полученными знаниями,
ориентироваться в современном информационном пространстве, продуктивно работать, эффективно
сотрудничать, адекватно оценивать себя и свои достижения. В современном мире система образования должна
формировать такое качество, как профессиональный универсализм – способность менять сферы и способы
деятельности. Современное информационное общество ставит перед всеми типами учебных заведений и,
прежде всего, перед школойзадачу подготовки выпускников, способных:
ориентироваться в меняющихся жизненных ситуациях, самостоятельно приобретая необходимые знания,
применяя их на практике для решения разнообразных возникающих проблем;
самостоятельно критически мыслить, видеть возникающие проблемы и искать пути рационального их решения,
используя современные технологии; чётко осознавать, где и каким образом приобретаемые ими знания могут
быть применены; быть способными генерировать новые идеи, творчески мыслить;
грамотно работать с информацией: собирать необходимые для решения определённой проблемы факты,
анализировать их, делать необходимые обобщения и аргументированные выводы, применять полученный опыт
для выявления и решения новых проблем;
быть коммуникабельными, контактными в различных социальных группах, уметь работать сообща в различных
областях, в различных ситуациях, предотвращая или умело выходя из любых конфликтных ситуаций;
самостоятельно работать над развитием интеллекта, культурного уровня.
Новые жизненные условия, в которые поставлены все мы, выдвигают свои требования к формированию
молодых людей, вступающих в жизнь: они должны быть не только знающими и умелыми, но мыслящими,
инициативными, самостоятельными. Из числа современных научных подходов наиболее популярными и
получившими высокое мировое признание, являются подходы, основанные на конструктивистских теориях.
Развитие мышления учащихся происходит в условиях взаимодействия имеющихся знаний – с новыми,
полученными учеником из разных источников: от учителя, сверстников, учебников. Знания, приобретенные
посредством «традиционной» методики преподавания, основанной на трансляции готовых знаний, не могут
быть эффективными, получаемая подобным методом информация не усваивается прочно учениками и не
используется в жизненных ситуациях.
Цель конструктивистского преподавания состоит в том, что чтобы развить глубокое понимание предмета
учеником, обеспечив использование и применение знаний вне класса.
Сравнение методов традиционного и коструктивисткого подходов:
Традиционный подход
Конструктивистский подход
Учебная программа построена по
Учебная программа представлена по принципу - от общего к
принципу - от части к целому, с акцентом частному с акцентом на обобщённых понятиях и умениях;
на базовых знаниях и умениях;
Основное требование к процессу обучения Гибкость процесса обучения с возможностью варьирования учебной
– строгое выполнение учебной
программы;
программы;
Учебная программа и учебный процесс
Учебник не является доминирующим источником учебной
полностью опираются на
информации; приоритет переходит к оригинальным источникам, к
рекомендованный учебник или учебное
первичным данным, к объектам и явлениям реальной
пособие;
действительности;
Учащийся представляется как объект
Учитель выступает, прежде всего, как организатор учебнопроцесса обучения, который получает
познавательной и исследовательской деятельности учащихся, не
готовые знания от учителя;
навязывая им свои знания и убеждения;
Учитель оценивает эффективность
Учитель оценивает самостоятельные, пусть не всегда правильные,
учебно-познавательной деятельности
рассуждения учащихся, умные вопросы, сознательно исправленные
учащихся по количеству правильных
ими ошибки;
ответов;
Результаты тестов и контрольных
Оцениваются все продукты учебно-познавательной деятельности
работ – единственный источник
учащихся, показывающие не только результаты обучения, но и
информации об уровне знаний и умений
усилия, приложенные учащимся к конструированию нового знания, и
учащихся;
его прогресс в обучении;
При хорошо сбалансированной дидактике можно успешно применять конструктивистский подход к получению
знаний. Предоставление ученикам возможности самостоятельно, на основании уже имеющихся знаний,
конструировать новое знание. Для сохранения в дальнейшем интереса и мотивации к обучению необходимо
перестать манипулировать сознанием детей, прекратить, внушать им мысль о всемогуществе и полном триумфе
современной науки, пользуясь их неосведомлённостью. Честнее и значительно дальновиднее говорить о
познании как об увлекательном процессе, который гораздо больше ставит вопросов, чем даёт ответов. Говорить
о том, что это бесконечно интересная дорога, которая при каждом новом поколении «уходит вдаль…»
Основными тенденциями мирового развития в системе образования, являются:
• ускорение темпов развития общества;

переход к постиндустриальному, информационному обществу, расширение масштабов межкультурного
взаимодействия;
• возникновение и рост глобальных проблем, которые могут быть решены в результате международного
сотрудничества;
• демократизация общества;
• динамичное развитие экономики, рост конкуренции;
• рост значения человеческого капитала.
Переход на обновление содержания образования предъявляет новые требования к работе в рамках
компетентностного подхода к образованию, обеспечение педагогов здоровьесберегающими технологиями,
формирование готовности работать в условиях возросшей индивидуализации образовательного процесса.
Обновление системы образования, заключается в преодолении традиционного репродуктивного стиля
обучения и переход к новой развивающей, конструктивной модели образования, обеспечивающей
познавательную активность и самостоятельность мышления школьников.
Применение системы критериального оценивания достижения ожидаемых результатов учащихся позволяет
параллельному развитие двух линий оценки: формативноему и суммативноему оцениванию. Оценивание
учебных достижений в обновленной модели образования, ориентированного на результат, предполагает
способы оценивания по результатам обучения за урок и итоговую работу в четверти. Применение
критериального оценивания дает учителям ясность относительно стратегических целей и тактических задач
обучения, а детям помогает понять, как учиться, чему учиться, а главное, зачем учиться.
Критерии помогают учащимся более объективно оценивать качество собственной работы. Умение оценивать на
основе критериев остается с человеком на всю жизнь.
«Школа сегодня - дочь общества, но мы хотим, чтобы она была его матерью. Все будущее жизни находится
в руках школы...» – писал естествоиспытатель и педагог Н. И. Пирогов.
«Постепени уважения ктруду ипоумению оценивать труд соответственно его истинной ценности— можно
узнать степень цивилизации народа» - утверждал Н. А. Добролюбов
Если наши дети будут уважительно относится к труду, и научатся правильно оценивать труд и свой, и других
людей, то мы можем быть уверены в завтрашнем дне. Программа обновления образования предполагает, что
обучение должно быть активным, проводиться в условиях созданной коллаборативной среды, должна
осуществляться дифференциация обучения, в процессе осуществления должны реализовываться
межпредметные связи. Кроме перечисленного обязательным является использование ИКТ, диалоговое
обучение, осуществляться методы исследования и своевременное реагирование на потребности учащихся.
Итак, чтотребуется от учителя? Это умение:
• формулировать учебные цели для достижения результатов;
• строить учебный процесс по организации усвоения учебного материала;
• готовить учебные материалы в соответствии с учебными целями;
• использовать потенциал информационной среды для учебного процесса;
• создавать условия для опережающего развития учащихся в и личностно - деятельностной
направленности;
• создавать атмосферу психологического комфорта и поддержки;
• готовить учащихся к самообразованию, самоопределению и самореализации;
• оценивать текущие результаты, направленные на достижение поставленных целей.
Педагог в свете обновлённого содержания обязан обладать высоким уровнем сформированности ряда
компетентностей:
• специальная компетентность - способность заниматься собственно профессиональной
деятельностью на достаточно высоком уровне и проектировать свое дальнейшее профессиональное
развитие;
• социальная компетентность - способность заниматься совместной (коллективной, групповой)
профессиональной деятельностью, сотрудничать и использовать принятые в профессии управленца
приемы профессионального общения;
• образовательная компетентность - интерес к освоению профессиональных знаний, умений и
навыков, целеполагание в образовательной деятельности, мотивация развития субъектности и
креативности в образовательной деятельности, способность применять основы педагогической и
социальной психологии.
Что требуется от ученика?
• использовать возможности выстраивать индивидуальную траекторию образования (темп, уровень
усвоения учебного материала);
• усваивать умения, способы, приемы своей дельности;
• использовать знания, умения и навыки, и имеющуюся информацию для разрешения учебных ситуаций.
Формирование и развитие образованной, творческой, компетентной и конкурентоспособной личности,
способной жить в динамично развивающейся среде, готовой к самоактуализации как в своих собственных
интересах, так и в интересах общества.
•

Важнейшей составляющей педагогического процесса становится личностно-ориентированный подход.
Происходящая смена образовательной парадигмы предполагает обновление содержания образования и
использование новых технологий, где особая роль отводится духовному воспитанию личности, формированию
нравственного облика человека.В настоящее время в содержание образования закладываются новые
процессуальные умения:
• самостоятельно заниматься своим обучением и получать нужную информацию; работать в группе и
принимать решения;
• использовать новые технологии информации и коммуникации.
Предстоит серьезная работа для достижения понимания сущности и технологии реализации системно –
деятельностного подхода. В этой связи чрезвычайно важным и актуальным является качественное методическое
сопровождение образовательного процесса в начальной школе. Задача учителя при компетентностном подходе
состоит в том, чтобы организовать работу детей, чтобы дети сами «додумались» до решения ключевой
проблемы урока и сами объяснили, как надо действовать в новых условиях. Технологии деятельностного,
проблемно-диалогического обучения выступают важнейшими направлениями реализации компетентностного
подхода в обучении и в формировании совокупности “универсальных учебных действий” поскольку являются:
-результативными- обеспечивающие эффективное развитие интеллекта и творческих способностей школьников,
воспитание активной личности;
-здоровьесберегающими— позволяющие снижать нервно-психические нагрузки учащихся за счет стимуляции
познавательной мотивации и “открытия” знаний.
Данные технологии носятобщепедагогическийхарактер, т.е. реализуются на любом предметном содержании и
любой образовательной ступени и потому объективно необходимы каждому учителю. Формирование
способности и готовности учащихся реализовывать универсальные учебные действия позволит повысить
эффективность образовательно-воспитательного процесса в начальной школе.
В связи с этим роль учителя начальных классов существенно изменяется в части понимания смысла процесса
обучения и воспитания. Теперь учителю необходимо выстраивать процесс обучения не только как процесс
усвоения системы знаний, умений и компетенций, составляющих инструментальную основу учебной
деятельности учащегося, но и как процесс развития личности, принятия духовно-нравственных, социальных,
семейных и других ценностей. Поэтому наряду с традиционным вопросом «Чему учить?», учитель должен
понимать, «Как учить?» или, точнее, «Как учить так, чтобы инициировать у детей собственные вопросы: «Чему
мне нужно научиться?» и «Как мне этому научиться?»
Соблюдение требований к условиям реализации основной образовательной программы общего образования:
4.должно обеспечивать создание комфортной, по отношению к обучающимся и педагогическим работникам
образовательной среды,
5.гарантирующей охрану и укрепление физического, психологического и социального здоровья школьников;
6.высокое качество образования, его доступность, открытость и привлекательность для обучающихся, их
родителей и всего общества, духовно-нравственное развитие и воспитание обучающихся.
Учитель начальных классов – это единственный специалист – педагог в средней школе, преподающий ни однудве смежных дисциплины, а владеющий знаниями и методиками преподавания всего спектра учебных
предметов. Поэтому учителю начальных классов приходится синтезировать методические знания по отдельным
дисциплинам в единый блок. Так же существенно меняется и характер педагогической деятельности: в
начальной школе реализуются многовариативные образовательные практики, которые требуют от учителя
умения учить детей способам добывания знаний, формировать содержание их учебной деятельности, развивать
мышление школьников, что требует от педагога существенных изменений традиционных педагогических
практик. Сегодня становятся и добавляются к привычному для нас комплексу профессионально важных качеств
педагога компоненты, которые до настоящего времени не выступали как решающе значимые: высокий уровень
общей культуры, психолого-педагогическая и методическая компетентность учителя. Таким образом, именно
педагог становится ключевой фигурой обновления содержания образования. Её успешность во многом зависит
от педагогической позиции учителя.
Так какая же педагогическая позиция учителя востребована современной социокультурной ситуацией и может
способствовать обновлению содержания образования? Хорошо знающий свой предмет и владеющий методикой
его преподавания. Владеющий современными образовательными технологиями. Главным в практической
деятельности учителя становится понимание роли применения ИКТ в учебной деятельности. Хорошо
разбирающийся в психологии ребенка, способный проанализировать и понять его поведение, оказать
психологическую поддержку и помощь. Эффективно взаимодействующий с семьями своих учащихся,
авторитетный в профессиональном и личностном плане для родителей. Открытый новшествам, умеющий
отбирать и осваивать новые формы и методы работы, обновляющий содержание образования, поддерживающий
в образовательной практике разумный баланс между традиционными и инновационными технологиями.
Мотивированный на работу с учащимися, относящийся к своей работе как к призванию. Способный к своему
личностному и профессиональному развитию, непрерывно повышающий свою квалификацию.
В связи с этим учитель должен эффективно использовать активные формы и методы обучения.

Начальная школа – важнейший этап в процессе общего образования школьника. За четыре года ему надо не
только освоить программный материал предметных дисциплин, но и научиться учиться – стать
«профессиональным учеником». Ответственность учителя начальных классов всегда была исключительной.
Стратегии обучения как средство развития обновления образовательной среды.
1.Конструктивистское преподавание как метод развития глубокого понимания предмета учеником.
2.Компетентностно - ориентированного подход в обучении.
3.Критериальное оценивание, как ведущий фактор формирования учебно-познавательной компетентности
учащихся.
4.Научить школьников – стать «профессиональным учеником».
5.Образование, ориентированное на результат
*********
LESSON STUDY НЕГІЗІНДЕ САБАҚТЫ ЗЕРТТЕУ - КӘСІБИ ЖЕТІЛУГЕ КӨМЕК БЕРУ
Ақтөбе облыстық дарынды жасөспірімдерге арналған
мамандандырылған «Білім-инновация» лицей-интернатының тарих және
құқық пәндері мұғалімі, магистр Батыргалиева Айгулим Габитовна
Қазіргі заман талабына сай білім беру үрдісі білімді жеке тұлғаға қарай бағыттай отырып, тұлғаны жан-жақты
дамуға, шығармашылықпен айналыстыруға жол ашып отыр. Тәуелсіз ел тірегі – білімді ұрпақ десек, жаңа
дәуірдің күн тәртібінде тұрған мәселе – білім беру, ғылымды дамыту. Осы заманғы қоғамдық жаңаруға, заман
талабы мен уақыт көшіне ілесу ұстаздарға түсетін салмақ. Себебі, оқушылардың сапалы білім алуы
мұғалімдердің білімділік және кәсіби шеберлігін қажет етеді Осындай үлкен жауапкершіліктің үдесінен шыға
білу мақсатында, елімізде ұйымдастырылып отырған мұғалімдердің біліктіліктерін арттырып, жаңа заман
талабына сай мұғалім жасау үшін өткізіліп отырған жаңартылған білім беру.
Білім беруді жаңарту – үнемі алға қарай ұмтылу мен даму үрдісі, білім беруде кезең-кезеңмен өтетін және
алынған нәтижелерге сәйкес түзетулер енгізіп, талданатын өзгерістер.
Сабақты зерттеу бұл тәжірибеге өзгеріс енгізе отырып білім беруді жетілдіру арқылы сапалы білімді
қалыптастыруға бағытталған ерекше педагогикалық тәсіл. Бұл әрекет ХІХ ғасырдың 70-жылдарында
Жапонияда Lesson Study әдісі деп бастау алып, қазір бізге келіп жетті.
Сабақты зерттеу үрдісінің түйінді сипаты креативтілік пен ғылыми дәлдік болып табылады. Креативтілікті
оқытудың жаңа тәсілдерін әзірлеу мақсатында бірлесе жұмыс істейтін мұғалімдердің істерінен көруге болады,
ал ғылыми дәлдік жаңа тәсілдің тиімділігін көрсететін оқушының оқуы туралы деректер жинауды көздейді.
Lesson Study әдісі мұғалімнің практикалық білімінің дамуына бағытталған сыныпты зерттеу нысандарының
жоғарғы түрі әрі мұғалімдерді оқыту және олардың тәжірибесін дамытудағы ынтымақтастық тәсіл болып
табылады және бірнеше қадамдардан тұрады. Зерттеу сабағы қарапайым идея болып табылады. Егер сіз
оқытуды жақсартқыңыз келсе, онда басқа мұғалімдермен бірге жұмыс істеу-жоспарлау, бақылау және сабақ
бойынша ой жүгіртудің қаншалықты маңызды екені анық емес пе? (Lewis, 2002) Lesson Study-ге шараны
бірлесе жоспарлап, өткізетін, қадағалайтын, оқыту мен оқуды талдай отырып, өз қорытындыларын қағаз бетіне
түсіретін мұғалімдер тобы қатысады.
Lesson Study өткізу барысында топта (немесе жұппен) жұмыс істейтін мұғалімдер:
• Өздері күнделікті жинаған материалдары мен жүйелі бағалау деректерін оқушылардың оқу мен даму
басымдықтарын белгілеу үшін қолданады.
• Алдағы уақытта әзірленетін немесе жетілдірілетін, белгіленген міндеттерге жауап беретін оқыту әдістемесін
бірлесіп анықтайды .
• Үш «бақылаудағы оқушыны» анықтайды, олар әрқайсысы сыныптағы белгілі бір топтың өкілі болуы қажет,
мысалы, оқу үлгерімінің деңгейі жоғары, орта, төмен оқушылардан.
• Lesson Study-ді бірлесіп жоспарлап, сабақты өткізу барысында зерттелетін үш оқушыны үнемі назарға ала
отырып, оқыту әдістемесін пайдаланады және оның нәтижелерін мұқият зерттейді
. • Бақылаудағы оқушылардың дамуы мен оқуына басты назар аудара отырып, Lesson Study өткізеді және оны
қадағалайды. Аталған үдерістер бірнеше сабақ бойы қайталанып, жетілдірілуі мүмкін. Бақылауды барлық
Lesson Study кезінде жүргізу міндетті емес.
• Бақылаудағы оқушылардың Lesson Study туралы ойларын білу үшін олармен сұхбаттасады.
• Lesson Study-ді талқылайды.
• Қолданылатын әдіске бақылаудағы оқушылардың қалай қарайтынын, олардың жеткен жетістіктерін, оқуда
көрсететін нәтижелері мен кездесетін қиындықтарын білу, сонымен қатар алынған тәжірибені келешекте оқыту
мен оқу әдістемесін әзірлеу үшін пайдалану мақсатында Lesson Study-ге талдау жүргізеді.
Lesson Study тәсілі тиімді ме?
Әрине,себебі ол мұғалімдерге:
• әдеттегіге қарағанда балалардың білім алғандығының анағұрлым анық, әртүрлі қырларынан және егжейтегжейлі дәлелін көруге;
• мұғалімнің пікірі бойынша балаларды оқыту барысында не болуға тиіс, ал шындығында жағдай қандай
екендігі арасындағы айырмашылықты көруге;

• оқытуды нәтижесінде оқушылардың қажеттіліктерін барынша қанағаттандыратындай етіп қалай жоспарлау
керектігін түсінуге;
Сабақты зерттеуді жүзеге асыру барысында мұғалім неге терең мән беруі керек?
Мұғалім осы үдерісті жүзеге асыру барысында бірлесе жоспарлап, бақылаған сабақтарында өзіндік
бағалау дағдыларына аса мән беруі керек. Негізінен жоспарланған іс-әрекеттерді оқушылар қалай
қабылдады?, Несімен тиімді және тиімсіз болды? Қандай өзгерістер мен жетілдірулер енгізуге болады?
Тағы да нелер ескерілмей қалды? т.б. осындай сұрақтарды жиі қою керек, ал оқушылар мен әріптестерінің
кері байланыстары арқылы өзара бағалаулар жүргізіліп жетілдіру жолдарын ұсынғанда ғана мұғалім
кәсіби даму жолына жол ашады.
Lesson Study негізінде сабақты зерттеу тәжірибелі мұғалімдермен қатар, еңбек жолын жаңа бастаған
мамандарға да кәсіби жетілуге көмектеседі. Себебі бірлесіп жоспарлау, бірлесіп қадағалау, бірлесіп талдау
арқылы біз оқыту туралы бірлескен пікір қалыптастырады.
Lesson Study тәсілін пайдаланатын көптеген адамдардың айтуынша, зерттелетін жекелеген оқушылардың
оқудағы қажеттіліктері мен мінез-құлықтарына назар аударып, сол арқылы олар туралы көбірек біле отырып, біз
өз оқушыларымыздың әрбіреуін анағұрлым жақсы тани бастаймыз. Демек, мықты және нашар оқушылардың
аралығындағы «орташа» сыныпты оқытуға қарағанда, Lesson Study мұғалімге өз жұмысын болмашы ақпаратпен
шамадан тыс жүктемей, барлығынан хабардар болып, өмір бойғы тәжірибесінде әрбір оқушының қажеттілігін
ескеріп отыруға мүмкіндік береді.
Lesson Study тәсілі кем дегенде үш Lesson Study-ден тұратын циклден құралады, ол сабақтарды мұғалімдер
тобы бірлесіп жоспарлап, оқытып/қадағалайды және талдайды .
Бірінші LS жоспарлау және «бақылаудағы» оқушыларды анықтау. Ұсынылатын іс-әрекеттер бірінші Lesson
Study-ді қандай сыныпта өткізетіндігіңізді анықтап алу, содан кейін әртүрлі білім алушы топтың шынайы өкілі
болып табылатын үш оқушыны: жалпы дағдылар немесе жекелеген пәндер үшін қажетті дағдылар бойынша
сыныпта оқитын оқушылардың ішінен жоғары, орта, төмен көрсеткіштері бар топтардың үш өкілін таңдап алу.
Lesson Study бағытында жұмыс істейтін әрбір оқушының деңгейін анықтау. Lesson Study-дің аяғында әр
оқушыдан қандай нәтиже күтетініңіз туралы қысқа да нұсқа жазып алу. Сабақты кезеңдермен жоспарлау.
Бақылаудағы әрбір оқушыдан қандай реакция күтетініңізді жазып отыру, яғни, өзінің тақырыпты игеру
қарқынын көрсету үшін әр оқушы әрбір кезеңде не істейді. Қандай ресурстар қалай қолданылатындығын және
тақтада не жазатыныңызды барынша дәл анықтап алу, әрбір кезең үшін уақыт шеңберін белгілеу.
Бақылаушылар арасында кім қай бақылаудағы оқушыны (оқушыларды) қадағалайтынын келісіп алу. Барлығы
екі оқушы қадағалап, үшінші оқушы назардан тыс қалмайтынына сенімді болу. Бақылаудағы оқушылар жұмыс
істеп отырған кезеңдерді бірлесіп бағалауға ерекше назар аудару қажет. Жалпы, топ мүшелерінің бақылаудағы
оқушылардың әрқайсысы бойынша сабақ соңына қарай нені істей білетінін және дәлелдеме ретінде нені көргісі
келетіндігін нақты жазып отырғаны өте маңызды. Lesson Study бірлесіп жоспарланатындықтан, ол топтың
бірлескен меншігі болып табылады. Бұл бақылаушылардың мұғалімге емес, бақылаудағы оқушыға
(оқушыларға) көп көңіл бөлетіндігін білдіреді. Олар әрбір бақылауды бақылаудағы оқушыға ғана негіздей
отырып бастауға тырысып, кейіннен бақылау аясын кеңейту арқылы топтың немесе толық сыныптың
қамтылуына ұмтылуы керек. Бақылаушылар бақылаудағы оқушылардың сабақтың әр түрлі кезеңіндегі
жауаптарын белгілеп отырып, осы кезеңде жоспарланған нәтижеге сәйкестігін немесе одан алшақтығын ескеріп
отырулары қажет. Екіталай жағдай туындаса, оларды да ескеру қажет. Егер барлығына бірдей жағдай орын алса
(мысалы, барлық оқушы бір нәрсені дұрыс түсінбесе), оны оң жақ бағанға белгілеу керек.. Мүмкін болса, әрбір
түсініктеменің уақытын белгілеп отырса тіптен жақсы. Сондықтан, жоспарланған нәтижемен салыстыра
отырып, әр оқушының ілгерілеуінің дәлелдемесін анықтап, олардың күтілетін нәтижеге қаншалықты жеткенін
белгілеп отыру қажет.
Мұғалім үшін Lesson Study
Lesson Study іс-тәжірибесінің нәтижесінде
іс-тәжірибесінің жақсы жақтары:
оқушылардың сабақтағы жетістіктері:
• мұғалімдер топтарының Lesson Studyді бірлесіп
жоспарлауын, оқуын, қадағалауын және оқуды талдауын
көздейді, сабақтағы әдіс-тәсілді жетілдіреді;
•
Сабақты зерттеу барысында арнайы таңдалған
А,В,С деңгейлі оқушыларды мұғалімдер бақылайды,
зерттейді, олардың білім деңгейін көтеруге мүмкіндіктер
іздестіреді;
•
LS топ мүшелері іс-тәжірибе алмасады, кәсіби
шеберлігін арттырады; мұғалімнің оқыту ортасы құрылады;
•
Бұл тәжірибеде
мұғалімнің оқытуы емес,
оқушының оқу ептілігін қалай дамытуға болатындығы
басты назарда болады.

• Оқушылар сабақ үстінде өздерін еркін
ұстайды, аудитория алдында еркін сөйлеуге,
өз ойын айтуға үйренеді, топпен жұмыс
істеуге,
басқалардың
пікірін
тыңдауға
дағдыланды;
•
Әр
түрлі
деңгейдегі
берілген
тапсырмаларды
аса
белсенділікпен
орындайды, бір-біріне көмек береді;
•
Балалардың бір-біріне деген қарымқатынасы өзгерді;
•
Оқушылардың
білімге
ынтасы
дамиды, өзара тәжірибе алмасу жұмыстарын

жүргізеді.
Сабақтан кейін бақылаудағы оқушылардың пікірін білу. Ұсынылатын іс-әрекеттер Ұлыбританияда Lesson Study
топтары зерттеу аяқталған соң оқушылардың пікірінше, не пайдалы болғанын, олардың нені білгенін және
олардың көзқарасы бойынша, оны одан да пайдалырақ ету үшін, сабақты тағы бір рет өткізсе нені өзгертуге
болатыны туралы пікірін білу үшін бақылаудағы оқушылармен жиі сұхбаттасып тұрады. Сұхбат ұзаққа
созылмай (5 минуттан аспағаны дұрыс), барлық бақылаудағы оқушылармен бір уақытта немесе жеке-жеке
жүргізілуі мүмкін. Оқушылардан жауап алуды мүмкіндік туысымен бірден, ең дұрысы - Lesson Study аяқталған
соң өткізген дұрыс.
Сабақтан кейін бақылаудағы оқушыларға қоюға ұсынылатын сұрақтар
•
•
•
•
•
•
•
•

Саған сабақта бәрінен де не ұнады?
Сен нені үйрендің?
Бұрын істей алмағандарыңнан қазір нені істей аласың?
Нені жақсырақ істей аласың?
Қаншалықты жақсы?
Оқытудың қай бөлігі сен үшін барынша тиімді болды?
Егер дәл осы сабақ басқа топта өткізілетін болса, нені өзгертер едің?
Неліктен бұл бөлігін өзгертер едің? т.б

Lesson Study-ді жүргізудің басты мақсаты оқушыларға білім алуға көмектесу және топ мүшелерінің кәсіби
дамуына ықпал ету болып табылатын мұғалімдердің желілік қоғамдастығы аясында іске асыруға (Dudley, P.
2011a); Бірлесіп жоспарлап өткізілген сабақты талқылау кезінде сындарлы ұсыныстар беріледі, соның
нәтижесінде келесі сабақтың іс-әрекет алгоритмі қалыптасады.
Қорыта айтқанда, сабақты зерттеу – сабақтағы іс-әрекетті зерттеу негізінде мұғалім тәжірибесіне тиімді
әрекеттерді таңдау.
Түйін: Выготский:«Мұғалімдер, өз кезегінде, өзінің сабақ беруіне емес, оқушылардың оқу ептілігін дамытуға
назар аударуы тиіс. Осы мақсатта мұғалім оқыту ортасын құру керек, соның арқасында оқушылар ақпаратты
енжар қабылдамай, оқу үдерісіне белсенді қатысатын болады»- деп айтқандай LS тәжірибеге өзгеріс енгізе
отырып білім беруді жетілдіру арқылы сапалы білімді қалыптастыруға бағытталған ерекше педагогикалық тәсіл
болып табылады.
Қолданған әдебиеттер:
•
Lesson Study: нұсқаулық Пит Дадли
•
Оқу –инновациялық технологиялар журналы №1 (29) 2019
•
Оқу –инновациялық технологиялар журналы №3 2018
•
Открытая школа № 10 ноябрь 2016
*********
Жамбыл облысы, Жуалы ауданы, Б. Момышұлы ауылы
Д. Қонаев атындагы мектеп гимназиясы
Ермекбай Гүлмира Ермекбайқызы (ағылшын тілі пәні мұғалімі)
Тақырыбы: Our world. Lesson title: Animals in danger
Short term plan
Unit 1. Our world. Lesson
School №19 Named after D. A. Konaev
title: Animals in danger
Date: 15.09.2018
Grade 8

Teacher’s name: Ermekbai G.
Number of present: 12

Learning objectives:

8.3.3.1 – give an opinion of discourse level on a wide range of general and curricular
topics
8.4.2.1 – understand specific information and detail in texts on a growing range of
familiar general and curricular topics
Talk about and endangered animals and causes of extinction
Understand and provide detail information from certain source
Describe the causes of the disappearance of animals
Prove your ideas and provide examples
Vocabulary: polar bear, rhino, pandas
Terminology: animals, disappearance, hunted and killed many tigers, skin, get
money, save wild animals.

Lesson objectives:
Assessment criteria:
Language objective

Value links

National unity, peace and harmony in our society

Cross – curricular links

Biology, history, geography

Previous learning:

Students will be asked question about endangered animals to refresh previous
knowledge

Planned
timings

Middle

End

Planned activities
Brainstorming.
Why are some animals in danger of extinction ?
Why do all these animals have in common ?
Task 1 . Pre-reading. Presenting topical vocabulary with definitions. Students are
given words to match with definitions.
1.earth
2.disappear
3.hunt 4.save
5.danger 6.sell the skin
7.get money
8.kill
9.wild animals
10. depend
Descriptor:
1.divide into groups
2.read words and their definitions
3.match Criteria :
•Work in pairs
•Match correctly
Task 2. Divide into 2 groups. Read the text, completing the words. Useful words :
earth, depend, disappearing, endangered, hunted, save, sell,the skin, get money ,kill,
wild animals, protect .
Descriptor:
-Divide into groups
-Rea the text
-Complete the words
Criteria:
1.work in a group
2.Complete the task correctly
Task 3. Post-reading . Complete the chart. The 1st group complete the causes
disappearing, the 2nd group the solution problems.
Causes
Solution

Descriptor :
1.set the task
2.find information
3.present work
Criteria :
10.Uses topical vocabulary
11.Presents clear arguments with examples
Conclusion.
1.What kind of animals disappear ?
2. What is the reason for the disappearance of animals?
3. How can save the remaining part of the animals?
Insert
V - I know …..
-Is not clear to me
+is new information to me
? I was surprised at …
Homework
Find out more information about wild animals which are disappeared
*********

Resourses
Active
board
Markers,
flipcharts

ПәнҚазақ тілі
БөліміСәулет өнері Тақырыбы:Бастауыш

Мектеп: №157 жалпы білім беретін мектеп

Күні:

Мұғалімнің аты-жөні: Қанағатова Тоғжан Дәулетқызы

Сынып:3

Қатысқандар саны:

Қатыспаған оқушылар:

Оқу мақсаты:

3.2.3.1 мәтін мазмұны бойынша пікір білдіруге бағытталған сұрақтар құрастыру
және жауап беру;
3.4.2.7 - сөйлемнің тұрлаулы (бастауыш, баяндауыш) және тұрлаусыз мүшелерін
ажырату;
3.3.6.1 кең жолды дәптерде бас әріп пен кіші әріптің биіктігі мен мөлшерін сақтап
көлбеу, үзбей және біркелкі жазу, жазу қарқынын жеделдету.

Сабақтың
мақсаты:

Барлық оқушылар:
-мәтін мазмұны бойынша пікір білдіруге бағытталған сұрақтарғажауап береді,
берілген сұрақтарды пайдаланып пікір білдіруге бағытталған сұрақтар
құрастырады;
- үлгі негізінде сөйлем ішінен тұрлаулы мүшені (бастауышты) ажыратып,
құрастырады;
-кең жолды дәптерде бас әріп пен кіші әріптің биіктігі мен мөлшерін сақтап көлбеу,
үзбей және біркелкі үлгі негізінде жазады.
Оқушылардың көбі:
-мәтін мазмұны бойынша пікір білдіруге бағытталған сұрақтар құрастырады және
сұрақтарға жауап береді;
- сөйлем сызбасы негізінде тұрлаулы мүшені (бастауышты) ажыратып,
құрастырады;
-кең жолды дәптерде бас әріп пен кіші әріптің биіктігі мен мөлшерін сақтап көлбеу,
үзбей және біркелкі орта темппен жазады.
Оқушылардың кейбірі:
-мәтін мазмұны бойынша пікір білдіруге бағытталған сұрақтар құрастырады және
өз жауабын негіздеп жауап береді
-сөйлем ішінде тұрлаулы мүшені (бастауышты) ажыратып, құрастырады;
кең жолды дәптерде бас әріп пен кіші әріптің биіктігі мен мөлшерін сақтап көлбеу,
үзбей және біркелкі шапшаң жазады.

Бағалау
критерийлері

Тірек сөздер

Құндылықтар

Мәтін бойынша пікір білдіруге бағытталған сұрақтар құрастырады.
Мәтін бойынша сұрақтарға жауап береді.
Сөйлемнің тұрлаулы мүшелерін (бастауышты) анықтайды.
Каллиграфиялық нормаларды сақтап жазады.
Пәндік терминология мен тірек сөздер
Сөйлем
мүшелері. Бастауыш. Қимыл, іс-әрекет иесі.
Сабақта
диалог /жазу үшін пайдаланылатын тіл:
Талқылау
үшін сұрақтар:
Киіз
үй неден жасалады?
Ата-бабамыз неліктен киіз үйді пайдаланған?
Қазір киіз үйлер бар ма? Киіз үй жобасына қарап нелер құрастырылған?
Өз ұлтын, халқын құрметтеу және мақтаныш сезімін қалыптастыру.

Пәнаралық байланыс Әдебиеттік оқу, дүниетану.
АКТқолдану
дағдылары

Интербелсенді тақта

Алдыңғы меңгерілген Сөйлем. Сөйлем мүшелері.
білім
Сабақ барысы
Жоспарланған уақыт

Сабақта жоспарланғаніс-әрекет

1 минут

5 минут

12 минут

Сабақтың соңы
3 минут

Мына суреттер бойынша не айтуға болады?
Оқушылар жұпатаса отырып, ақылдасады. «Фишбон» әдісі бойынша жұмыс
жүргізеді.Өз ойларын топта талқылап, ортада «Ашық микрофон» әдісі бойынша
қорғайды.
Не өзгерді?
Қорытынды
Не өзгермеді?
5. Сергіту сәті. Оқушылар қимыл жаттығуларын жасайды.
Дөңгеленіп тұрайық. Шеңберді біз құрайық
Кереге болып керіліп, Уықтар болып иіліп,
Шаңыраққа керіліп,
Киіз үй біз құрайық.
Сықырлауықты да ұмытпай,
Оны жауып қояйық.
6.(Ө).3.3.6.1 кең жолды дәптерде бас әріп пен кіші әріптің биіктігі мен мөлшерін
сақтап көлбеу, үзбей және біркелкі жазу, жазу қарқынын жеделдету.
Оқушылар оқулықта берілген 6-жаттығуды көркем етіп көшіріп
жазады.Оқушылардың бас әріп пен кіші әріптің биіктігі мен мөлшерін сақтап,
оларды байланыстырып, көлбеу және таза жазуы қадағаланып, бағыт беріледі.
Дескриптор:
–
сөйлемдерді қатесіз көшіреді;
–
- бас әріп пен кіші әріптің биіктігін сақтайды; - бас әріп пен кіші әріптің
мөлшерін сақтайды;
–
- сөздерді, әріптерді үзбей, көлбеу жазады;
әріптердің дұрыс байланысын көрсетеді.
Қалыптастырушы бағалау мұғалімнің бағалауы арқылы жүзеге асырылады.
Мұғалім оқушылардың жұмысын қадағалайды.
(Ж) 3.4.2.7сөйлемнің тұрлаулы (бастауыш, баяндауыш) және тұрлаусыз
мүшелерін ажырату;
Сөйлемде қарамен жазылған сөздерге назар аударылады. Оқушылар жұптаса
отырып сұрақ қояды.
-Киіз үй, атам, балалар сөзінен не байқадыңдар?
- Сөйлем ішіндегі сөздерге Кім? Кімдер? Не?Кімі? Кімің? Несі? сұрақтары
қойылса,ол сөйлемнің бас мүшесі – бастауыш болады. Ол қимылдың иесін
білдіреді. Оны бір сызықпен сызады.
Киіз үйтігілді.Атамтөрге жайғасты.Балалардалада ойнады.
Оқушылар өз беттерімен оқулықта берілген ережені оқиды.«Бастауышты
табайық» дидактикалық ойын. Тақтадан сөйлемдегі бастауышты табады.
.... ұшып кетті. .... жауды. .... көрінді.
(Т). Оқулықта берілген (7-жаттығу) сурет бойынша әңгімелетумақсатында
«Суретті әңгімеле» стратегиясы қолданылады. Оқушылардың назары сюжетті
суретке аударылады. Әр топ мәтін бойынша әрқайсысы үш сөйлем ойлайды.
Жазған сөйлемдерінен бастауышты табады.
Дескриптор:
–
сурет бойынша үш сөйлемді ойлап табады;
бастауышты анықтайды;
–
- сұрақ қояды.
Қалыптастырушы бағалау мұғалімнің бағалауы арқылы жүзеге асырылады.
Рефлексия
Оқушылардың сабақты қаншалықты меңгергенін тексеруі үшін «Өзіндік
рефлексия» жүргізіледі.
-Сіз өзіңіз үшін жаңа не білдіңіз?
- Сіз үшін не жеңіл болды?
- Сізге қай жерде көмек қажет болды?
- Сіздің қандай да бір сұрағыңыз бар ма?
Үй тапсырмасы оқулықтағы 8-жаттығу:
-нақыл сөздерді көркем етіп жазу;
-алғашқы сөйлемнен бастауышты табу;
-үйге қатысты тыйым сөздерді жазып келу.
*********

В.К.О Тарбагатайский район, с.Акжар«Средняя школа имени М.Ауезова» КГУ
Ажахметова Зульфира Битановна учительница начальных классов
Раздел: Природные явления
Лексическая тема: Гроза и дождь врозь не ходят.
УРОК: литературное Школа: «Средняя школа имени М.Ауезова »КГУ
чтение
Дата:
ФИО учителя: Ажахметова З.Б
КЛАСС: 4
Количество присутствующих:
отсутствующих:
Тема урока
Т. Домаренок «Лесная гроза»
Цели обучения,
4.1.2.1 пересказывать произведение свободно; творческий пересказ (изменить лицо,
которые достигаются добавить ситуацию, придумать разворачивание событий)
на данном уроке
4.2.1.2 использовать различные виды чтения (чтение с остановками);
(ссылка на учебную 4.3.1.1 составлять план на основе выявления последовательности событий и деления
программу)
произведения на части, озаглавливать каждую часть.
Цели урока
Пересказывать произведения
Использование видов чтения
Составление плана
Критерии
Все учащиеся смогут:
оценивания
Творческий пересказ (изменить лицо, добавить ситуацию, придумать разворачивание
событий).
Читать про себя текст, используя аналитическое чтение.
Составлять план.
Большинство учащихся смогут:
Пересказывать произведение свободно; творческий пересказ (изменить лицо, добавить
ситуацию, придумать разворачивание событий).
Читать произведение, используя различные виды чтения.
Составлять план на основе выявления последовательности событий, озаглавливать
каждую часть.
Некоторые учащиеся смогут:
Пересказывать произведение свободно; творческий пересказ (изменить лицо, добавить
ситуацию, придумать разворачивание событий).
Читать текст, используя различные виды чтения.
Составлять план на основе выявления последовательности событий и деления
произведения на части, озаглавливать каждую часть.
Ценности, основанные на национальной идее «Мәңгілік ел»: казахстанский патриотизм
Привитие
и гражданская ответственность; уважение; сотрудничество; труд и творчество;
ценностей
открытость; образование в течение всей жизни.
Взаимосвязь с предметами:
– музыка
Межпредметные
– самопознание,
связи
– познание мира,
– изобразительное искусство
Прогнозирование по заголовку и заключительной части произведения. Определение
отношение автора к герою. Соотношение своей и авторской оценки/сопоставление
Предварительные
поступков героев по аналогии/контрасту. Чтение вслух, беглое, сознательное и
знания
выразительное
чтение;
чтение
по
ролям/выборочно.
Просмотровое/изучающее/поисковое/аналитическое/ чтение с пометками. Чтение
схем/диаграмм.
Ход урока
Запланированные
Запланированная деятельность на уроке
Ресурсы
этапы урока
Деление класс на группы ( туча, дождь, радуга)
Создание положительного эмоционального настроя
Аудиозапись
Закрытыми глазами прослушать музыкальное произведение
слайд
«Гроза в лесу». -Какие звуки вы услышали? ( Грозы)
Вызов
Загадка
Вскинет огненный Меч,
Да некого сечь.
Слайд1
То рявкнет басом,
То плачет часом. ( Гром)
Актуализация жизненного опыта

Осмысление

(К) - О чём пойдёт речь на уроке? (Предположения учеников).
Тема нашего урока: «Гроза в лесу» Т.Домаренок.
Целеполагание.
-Какую цель мы можем поставить перед собой на уроке?
Цель нашего урока – научиться:
- пересказывать произведение: творческий пересказ;
- читать про себя, вслух текст;
- составлять план, озаглавливать каждую часть.
- Давайте определим критерии урока:
Критерии оценивания
1. Могу прочитать текст с пониманием и пересказать. (2б)
2. Озаглавить каждый абзац. (1б)
3. Смогу определить композицию. (1)
4.Смогу подготовить творческий пересказ.
(3б)
(К) Знакомство с творчеством Т. Домаренок.
Работа над сквозной темой раздела урока «Гроза и дождь врозь
не ходят».
– Кто может объяснить смысл этой пословицы?
– Всегда ли так бывает? (Развитие связной речи)
- Кто же могут быть главными героями её произведения?
Ф.О. Поднимите капельки дождя, если понимаете смысл
пословицы.

Слайд 2
Слайд 3

Слайд 4

Слайд 5
Иллюстрации
капельки дождя

Карточки с
капельками дождя

Работа над литературным произведением Т. Домаренок «Лесная
Карточки с
гроза».
частями
Кластер «Чтение с остановками».
произведения
Раздаётся 1 часть.
(Г) Ученики читают про себя, а затем вслух читают произведение
выразительно.
- Чьи голоса услышала Фея?
- Как можно озаглавить этот абзац?
2 часть.
(П) Ученики работают над выразительным чтением текста по ролям.
- Прилетят ли обратно птицы?
-Озаглавьте абзац.
(К) Ученики отвечают на вопросы по содержанию произведения.
3 часть.
-Почему заплакала Фея?
-Что может произойти дальше?
-Озаглавьте абзац.
4 часть.
П) Ученики работают над выразительным чтением текста по ролям.
-Что было бы, если гром не пришёл на помощь?
-Какие чувства вызвал у вас отрывок текста?
(И) Ученики выбирают незнакомые для понимания слова.
(К) Словарная работа с использованием словаря.
(П) Соберите произведение, соблюдая композицию.
Ф.О «Волшебная линеечка». ( Самооценка)
Динамическая пауза
В небе дождь, гроза, закрывай глаза.
Дождь прошел, трава блестит,
В небе радуга блестит.
Поскорей, поскорей, выбегай из дверей.
По траве босиком,
Прямо в небо прыжком
Поисковая работа «До и после»
Текст
Найдите в произведении глаголы в описании природы.
произведения
Творческая работа
Персонажи
(Г) Каждая группа готовит творческий пересказ сказки.
теневого театра,
1-я группа. Пересказать сказку, используя теневой театр.
сюжетные
2-я группа. Добавить ситуацию в концовке.
картинки
3-я группа. По картинке сюжета восстановить ход события и
пересказать сказку от лица Феи.

Итог урока
- Чему учит это произведение?
- Как вы относитесь к дождливой погоде?
Рефлексивное оценивание
Рефлексия
«SMS»
Учащимся предлагается отправить «SMS» грому, за оказанную его
помощь.
Домашнее задание.
Придумайте загадки о природных явлениях.
Загадки можно сопровождать иллюстрациями.
Дополнительная
Оценивание
Здоровье и
информация
соблюдение
Домашнее задание.
техники
Придумайте загадки о
безопасности
природных явлениях.
Загадки можно
сопровождать
иллюстрациями.
Формативное оценивание
Здоровьесбе
– Самооценивание « Волшебная линеечка».
регающие
– Взаимооценивание при работе в паре, группе, классом
технологии.
Дифференциация
– Результаты наблюдения учителем качества ответов учащихся на
Используемые
уроке.
физминутки и
– Определение уровня усвоения навыка по теме « Волшебная
активные виды
линеечка».
деятельности.
В процессе работы на уроке учитель индивидуально помогает
Используйте
учащимся готовить творческий пересказ. Учитель стимулирует
данный раздел для
способных учащихся активно участвовать в театрализованной
размышлений об
постановке.
уроке. Ответьте на
самые важные
вопросы о Вашем
уроке из левой
колонки.
Рефлексия по уроку
Были ли цели урока/цели обучения реалистичными?
Все ли учащиеся достигли ЦО?
Если нет, то почему?
Правильно ли проведена дифференциация на уроке?
Выдержаны ли были временные этапы урока?
Какие отступления были от плана урока и почему?
*********
ШҚО Жарма ауданы Шуақ ауылы КМҚК «Бастау» балабақшасы
ІІ кіші «Гүлдер» тобының тәрбиешісі Алия Капезовна Бахтина
«Гүлдер» (3 жастан) ортаңғы тобы
ұйымдастырылған ашық оқу қызметінің жоспары
Білім беру саласы: «Денсаулық»
Ұйымдастырылған оқу қызметінің түрі: Денешынықтыру
Өтпелі тақырып: «Дені саудың жаны сау»
Апта тақырыбы: «Өзіңе және өзгелерге көмектес»
Тақырыбы: «Қоянға көмек»
Білімділік міндеті: Тұрған орнынан ұзындыққа секіру. Допты жоғарыға лақтыру.
Дамытушылық міндеті: Қимыл үйлесімділігін, ептілік пен шапшаңдылықтарын дамыту.
Тәрбиелік міндеті: Бастаған істі аяқтай білуге, шыдамдылыққа тәрбиелеу.
Көрнекі-құралдар:Түрлі-түсті жалаушалар,доптар.
Ұйымдастырылған оқу қызметінің барысы:
Кіріспе бөлім: Залға саппен шығады.
1.Жай жүріс 2.Қолымызды көтеріп, аяқтың ұшымен жүру
3.Қолымыз белде өкшемен жүру. 4.Аюша қорбаңдап жүру
5.Жыланша ирелеңдеп жүру 6.Тышқанша жүгіру.
Ғажайып сәт

Тәрбиеші: Балалар мына жерді тықырлатып жатқан не екен, көрейікші.
(қоян отырады)
Тәрбиеші: Қоян, сен неге отырсың мына жерде?
Қоян: Сәлеметсіңдер ме? Балалар, мен үйіме жете алмай тұрмын, алдымда көптеген кедергілер бар екен содан
өтуге көмектесесіңдер ме?
Балалар: Иә, көмектесеміз.
Тәрбиеші:Балалар, иә мына жерде көптеген кедергілер бар екен олай болса қоянға көмектесіп жіберейік.
І кедергілерден өту (құм салынған дорба,түймелер, таяқшалар)
ІІ.Жалпы дамыту жаттығулары
Шеңбер болып тұрып, жалаушаны екі қолға ұстау.
1) Б.қ: аяқты бірге, қол төменде.1 – қолды жоғары көтеру. 2 – оңға, 3 – солға жалаушаны желбірету 5-6 рет
2) Б қ: аяқтың арасы ашық, қол төменде.1-отыру, 2- жалаушаны тізеге ұру, 3 – желбірету, 4- қалыпқа оралу. 5-6
рет қайталау.
3) – Б.қ: аяқтың арасы ашық, қол жанында 1 – 2 алға қарай сермеу, 3 – 4 артқа қарай сермеу. 5– 6 рет қайталау.
4) Б.қ: аяқтың арасы ашық, қол төменде.1- қолды алдыға созу, 2- аяқты ұшына тигізу, 3- бастапқы қалыпқа
оралу. 5 – 6 рет қайталау.
5)Б.қ: аяқты бірге қойып.Қояндарша қос аяқтап секіру.
ІІІ.Негізгі қимыл – қозғалыс жаттығулары Тұрған орнынан ұзындыққа секіру 30см.
Допты кеуде тұсына қойып жоғарыға лақтыру.
(Тәрбиешіні мұқият тыңдайды, тапсырманы бұлжытпай орындауға тырысады).
Қимылды ойын:«Өз түсіңді тап» ойыны Ойын шарты: Тәрбиеші балаларға 3-4 түсті кеглилар таратып
береді: қызыл, көк, сары.Түсі бірдей кеглиі бар балалар, кегли түсімен алдын ала белгіленген бөлменің әр
бұрышына жиналады.Тәрбиешінің «Ойнап келіңдер!» деген белгісі бойынша балалар ортада ойнайды.
Тәрбиеші «Өз түсіңді тап!» деген кезде балалар өз түстеріне сәйкес сақинаның ішіне жиналады.Тәрбиеші қай
топ бұрын жиналғанын анықтайды.Сонан соң ойын қайталанады. (Балалар ойынды қызығушылықпен
ойнайды)
Қоян: Балалар сендерге рахмет, сендер маған көптеген кедергілерден өтуге көмектестіңдер. Енді мен
сендермен бір ойын ойнағым келіп тұр.
Ойын: «Қимылды қайтала» (Қоянның қимылдарын қайталайды)
Тәрбиеші: Балалар қоянға рахметімізді айтып оған өзінің жақсы көретін сәбізін сыйға тартайық. Жете алмай
тұрған үйіне шығарып салайық. (Қоян қоштасып кетеді) ІV.Еркін тыныс алу жаттығулары.(шар үрлеу)
Қорытынды бөлім.
Балалар сендерге жаттығулар ұнады ма?
Бізге көмек сұрап не келді? (қоян)
Қандай жаттығулар жасадық?
Қоянға не сыйладық?
Қандай ойындар ойнадық?
Күтілетін нәтиже:
Орындайды: Тұрған орнынан ұзындыққа секіруді. Допты жоғарыға лақтыруды.
Түсінеді:Жаттығулардың маңызын.
Қолданады: Жаттығулар орындау, ойнау кезінде шапшандық, мұқияттылық тәрізді сапаларды.
*********
Ұзақ мерзімді
жоспар бөлімі:
1-бөлім:
Сәндік қолданбалы
өнер
Күні:

Мектеп: ШҚО, Абай ауданы, Архат ауылы.
«Бекбосынов атындағы орта мектебі» КММ

Сынып: 8

Қатысқандар саны:

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

Мұғалімнің аты-жөні: Оралғазыұлы Сырым технология пәнінің мұғалімі
Қатыспағандар саны:
Мозаика панносын орындау
8.1.6.4 Шығармашылық жұмыстар жасау үшін әр түрлі технологиялар мен өнер
материалдарын өз бетінше анықтау, таңдау және біріктіру
8.2.1.1 Күрделі шығармашылық идеялары мен сезімдерін білдіру үшін өз бетінше
өнердің көркем құралдарын анықтау, таңдау және қолдану
8.2.6.1Техника қауіпсіздігін қадағалап, оның маңыздылығын сезіне және
демонстрациялай отырып, материалдар мен құралдарды қолдану

Сабақ мақсаттары

Бағалау
критерийлері

Тілдік мақсаттар

Құндылықтарды
дарыту
Пәнаралық
байланыстар
АКТ
қолдану
дағдылары
Бастапқы білім

Мозаика панносын орындауға қажетті материалдарды, құралдарды және орындау
тәсілдерін анықтап, таңдау және қолдану.
Өз идеяларын жүзеге асыруда түрлі тәсілдермен өнердің көркем құралдарын
қолдану.
Жұмыс жасау барысында техника қауіпсіздігін сақтап, материалдар мен
құралдарды қолдану.
Білім алушы
• Мозаика панносына қажетті материалдар мен құралдарды таңдай біледі;
• Сәндік панно (мозаика) орындайды;
• Идеяларын жүзеге асыруда тиімді жолдарын анықтап, қолданады;
• Техника қауіпсіздігін қатаң сақтайды.
Оқушылар:
• Жұмыс кезеңінің орындау реттелігін анықтап, сиппаттайды:
• Қолданатын материалдардың ерекшеліктері мен қасиеттерін талдайды.
Пәндіклексикажәнетерминология:
• Табиғи тастардан мозаика-Мозаика из натурального камня- Mosaic from a
natural stone
• Әйнек мозаика- Стеклянная мозаика- Glass mosaic
• Керамикалық мозаика- Керамическая мозаика- Ceramic Mosaic
• Жылтырақ мозаика- Глянцевая мозаика- Glossy mosaic
Сөйлемге қажетті сөз тіркестері:
Әйнек мозаиканың негізгі сипаттамасы.......
Керамикалық мозаиканы.......рентінде.......қолдануға болады
Сабақ барысында еңбектену және эстетикалық құндылығын бойына сіңіреді.
Оқушы бір-бірімен ынтымақтастықпен ашық пікір бөлісіп, шығармашылық
көзқараспен еңбектенеді.
Өнер, тарих, технология пәндері бойынша пәндік теорияны қолдану
Берілген сабақ барысында оқушылар қажетті ақпарат жинау үшін АКТ дағдыларын
қолдана алады.
Мозаика панносын орындау. Өткен сабақта мозайканың алғашқы кезеңдерін
орындалған болатын.

Сабақ барысы
Сабақтың
жоспарланған
кезеңдері
Сабақтың басы

8 мин.

Сабақтың
ортасы
6 мин.

Сабақтағы жоспарланған іс-әрекет
ПСИХОЛОГИЯЛЫҚ АХУАЛ.
«Менің көңіл-күйім» жаттығуы
Мақсаты: оқушылардың көңіл-күйін игере білуге және басқаруға, қадағалауға, дұрыс
бағалай білуге тәрбиелеу. Алдарыңдағы стикерге өз көңіл-күйлеріңді суреттеп
салыңдар .
Үй тапсырмасы. Қолданылатын әдіс «Сұрақты ұстап ал. Мұғалім кезек-кезекпен
фасольды қапшықты әр оқушыға лақтырады. Егер де қапшықты қағып алған адам
сұраққа жауап берсе, онда 3 балл алады. Егер де ол жауабын білмесе, қапшықты басқа
балаға 2 балға лақтырады. Егер де қапшық тағы да кері лақтырылатын болса, онда дұрыс
жауаптың құны 1балл болады
ҚБ. Мұғалімнің бағалауы. «Фишкалар» тарату арқылы
Топқа бөлу. «Пазыл» әдісі арқыл оқушылар топқа бөлінеді
ШИРАТАУ ЖАТТЫҒУЫ
(С)1.«Бейнефильм» көру талдау әдісі бойынша «Мозайка» бейнефильмін ұсыну.
Фильмді көру, талдау арқылы бүгінгі сабақтың тақырыбы мен мақсатын анықтау.
https://www.youtube.com/watch?v=2iCrscieTww
Материалына қарай мозайка түрлері қалай жіктелді?
Мозайка негізінің жиі қолданылатын түрлеріқандай?
Мозайка құрауда қолданылатын материалдар мен құрал-жабдықтарды ата?
2. «Стоп кадр» әдісі бойынша оқушылар берілген суреттерге анықтама .береді.
ПРАКТИКАЛЫҚ БӨЛІМ
Өткен тақырып бойынша жұмыстарын жалғастыру.
Оқушылар мозаикаға арналған материалдарды, қажетті құралдарды және жұмыс орнын
дайындайды. Оқушылар өткен сабақта жұмыстың ортаңғы кезеңдерін орындаған
болатын.

10 мин

1 мин

10 мин

3 мин

Енді сол жұмыс нәтижелерін топ арасында талқылай отырып, жұмыс кезеңдерін әрі
қарай жалғастырады.
ҚАУІПСІЗДІК ЕРЕЖЕСІН ҚАЙТАЛАУ:
• Жұмыс жасау орындарын таза ұстау керек;
• Арнайы киім (фартук, халат, қолғап, көзілдірік және т.б.) кию керек;
• Ұшты және өткір заттармен жұмыс жасау барысында ұқыпты болу керек;
• Электрлі немесе қол құралдарын пайдаланған кезде абай болу керек;
• Желім, бояу сияқты құралдармен жұмыс жасау барысында дененің ашық немесе
көзге тамып кетуін қадағалау керек.
Тәжірбиелік жұмысты музыка ырғағымен орындау ұсынылады.
Мақсаты: оқушының орталық нерв жүйесіне, яғни, жүйкесіне әсер етіп, ой - өрісін
жетілдіреді,
рухани
дүниелерін
байытады,
сезімталдыққа,
нәзіктікке,
қайырымдылыққа тәрбиелейді.
Музыка ырғағымен тәжірбиелік жұмыс жасау.
Тапсырма. Топтық жұмыс
Технологиялық карта мен нобайға сүйене отырып, шығармашылық идеяларын жүзеге
асыру барысында түстердің үйлесімділігін анықтап, сәндік панно (мозаика) орындау.
Оқушылар жұмыс барысын күнделіктеріне белгілеп отырады.
3 Кезең.
1.Композициялық құрылымын сақтап отыру;
2.Жұмыстың негізгі элементтері орындалған жиектерінен бастап артқы фонын
орындау;
3.Нобайдағы негізгі элементтер мен артқы фонды және жиектемелерді толығымен
керамикалық плиткілер арқылы орындап шығу;
4.Жұмыс барысында өз идеяларын жақсарту мақсатында топ мүшелерінің пікірлерін
тыңдау, талдау және қажет жағдайда өзгерістер еңгізу;
5.Жұмыстың барлық кезеңдеріңде техника қауіпсіздігін қатаң сақтау.
Тапсырманы бағалау критерийлері:
• Жұмыстың барлық кезеңдерінде техника қауіпсіздігін сақтайды;
• Мозаикалық панно жасаудың реттілігін біледі;
• Түстердің үйлесімділігін анықтай алады;
• Мозаика панно жұмысына қажетті материалдарын пайдаланады;
• Көркем құралдармен өз шығармашылық идеяларын жүзеге асырады;
• Уақытты тиімді пайдаланады.
Сергіту сәті. «Санамақ» әдісі
Шарты: 1-айтады;
2-қол соғады; 3-секіреді
Тапсырма. Жұптық жұмыс
Технологиялық карта мен нобайға сүйене отырып, шығармашылық идеяларын жүзеге
асыру барысында түстердің үйлесімділігін анықтап, сәндік панно (мозаика) орындау. Бұл
тапсырмада оқушылар негізгі нысандар мен өрнектерді, элементтерді құрастыру және
жабыстыру жұмыстарын жалғастыратын болады. Тәжірбиелік жүмыстың орындалу
барысындағы кездескен оңай тұстарын, қиыншылықтарды белгілеп топ арасында өзара
талқылау жұмыстарын жүргізіп, өз күнделіктеріне жазып отырады.
2 Кезең.
-Композициялық құрылымын сақтау;
-Жұмысты негізгі нысанның бөлшектерін құрастыру немесе жабыстыруды
жалғастыру.
-Жұмыс барысында өз идеяларын жақсарту мақсатында топ мүшелерінің пікірлерін
тыңдау, талдау және қажет жағдайда өзгерістер еңгізу;
-Жұмыстың барлық кезеңдеріңде техника қауіпсіздігін қатаң сақтау.
Тапсырманы бағалау критерийлері:
• Жұмыстың барлық кезеңдерінде техника қауіпсіздігін сақтайды;
• Мозаикалық панно жасаудың реттілігін біледі;
• Түстердің үйлесімділігін анықтай алады;
• Мозаика панно жұмысына қажетті материалдарын пайдаланады;
• Көркем құралдармен өз шығармашылық идеяларын жүзеге асырады;
Уақытты тиімді пайдаланады.
ҚБ: «Геометриялық фигуралар» арқылы

Сабақтың соңы
3 мин.

КЕРІ БАЙЛАНЫС
«Плюс-минус-қызықты» әдісі арқылы оқушылар сабақ барысында «плюс»-өзіне ұнаған
кезеңді, «минус»- сабақта өзіне түсініксіз болған кезеңді, «қызықты»- сабақ барысында
ұнаған қызықты кезең туралы жазады.
ПЛЮС
МИНУС
ҚЫЗЫҚТЫ

Үй тапсырмасы:
Саралау – оқушыларға қалай
көбірек қолдау көрсетуді
жоспарлайсыз? Қабілеті жоғары оқушыларға қандай міндет
қоюды жоспарлап отырсыз?
Жұмыс барысында оқушылар түрлі іс шараларға қатысады. Қажет
болған жағдайда мұғалім және басқа да оқушылар тарапынан қолдау
қарастырылған.
Топтық жұмыс қарастырылған.
Топта ролдердің бөлінуі әрбір оқушының жұмысқа белсенді
араласуын және өзара қолдау мен көмекті көздейді.

Бағалау
–
оқушылардың
материалды
меңгеру
деңгейін
қалай тексеруді жоспарлайсыз?
Бақылау,
Кері байланыс
Бағалау критерийлері
Жұмысын қорғаукезіндегі бағалау.

Сабақ бойынша рефлексия
Бұл бөлімді сабақ туралы өз
Сабақ мақсаттары/оқу мақсаттары дұрыс қойылған ба? пікіріңізді білдіру үшін
Оқушылардың барлығы ОМ қол жеткізді ме?
пайдаланыңыз.
Жеткізбесе, неліктен?
Өз сабағыңыз туралы сол жақ
Сабақта саралау дұрыс жүргізілді ме?
бағанда берілген сұрақтарға жауап
Сабақтың уақыттық кезеңдері сақталды ма?
беріңіз.
Сабақ жоспарынан қандай ауытқулар болды, неліктен?
Жалпы баға
Сабақтың жақсы өткен екі аспектісі (оқыту туралы да, оқу туралы да ойланыңыз)?
1:
2:
Сабақты жақсартуға не ықпал ете алады (оқыту туралы да, оқу туралы да ойланыңыз)?
1:
2:
Сабақ барысында сынып туралы немесе жекелеген оқушылардың жетістік/қиындықтары туралы
нені білдім, келесі сабақтарда неге көңіл бөлу қажет?
*********
ЖАҢАРТАЛЫҒАН БІЛІМ БЕРУ МАЗМҰНЫ БОЙЫНША
БАСТАУЫШ СЫНЫП ОҚЫТЫЛУЫ
БҚО, Бөрлі ауданы Ақсай қаласының № 4 жалпы орта
білім беретін мектебінің бастауыш сынып мұғалімі
Сандибаева Жаннат Калидоллаевна
Қазіргі заман талабына сай болашақ ұрпақтың оқып білім алуын еліміз бірініші орынға қойып отыр. Білім
беру мен білім алудағы атқарылатын қарқынды жұмыс ұстаздардың еңшісінде екені айтпаса да белгілі. Осы
орайда ұлы педагог Ушинскийдің «Бала-балқытылған алтын» деген қанатты сөзі бірден ойға түседі. Балаға
қалай бағыт берсең, солай өседі. Сондықтан баланың бойындағы жақсы қасиеттердің болуына, оның жан-жақты
дамуына және баладан рухани бай тұлға қалыптастыра білу басты міндетіміз. Оқытудағы жаңа тәсілдерді
пайдалана отырып, оқушы бойында өзіне деген сенімділік пен жауапкершіліктерді дамыту керек. Қазіргі кезде
заман талабына сай қоғам өмірінің жаңа сапасының негізін құрайтын жан-жақты білімді, жоғары мәдениетті,
бәсекеге қабілеті мол тұлға қажет. Ондай тұлға жалпы орта білім беру арқылы, немесе мектеп арқылы
даярланады. ХХІ ғасыр талаптарына сәйкес мектеп оқушылары бүгінгі заманда және келешекте қол жетімді
табысқа жетуі үшін, бұрынғыдан да анағұрлым дағдыларды меңгеруін қажет етеді. Сондықтан қазіргі таңда
білім беру жүйесіндегі өзгерістердің бірі-жаңартылған білім беру мазмұнына көшу болып табылады және
оқытудың жаңа әдіс-тәсілдері қарастырылып, енгізілуде.
Сабақ — мұғалімнің шығармашылық еңбегінің нәтижесі. Оның өз мәнінде өтуі ұстаздың біліміне,
ұйымдастыру қабілетілігіне, шеберлігіне байланысты. Мемлекетімізде болып жатқан өзгерістерден білім беру
саласыда шет қала алмайды.
Осыған байланысты бағдарламаның мақсаты: Бастауыш сынып пәндері бойынша білім беруді жаңарту және
критериалды бағалау жүйесін енгізу тұрғысынан педагогтардың жауапкершілікті түсіну мен олардың кәсіби
деңгейіне, педагогикалық шеберлігін жетілдіруде және білім беру үдерісіндегі көптеген мәселелерді шешуге
қосқан үлес қосқан.
Бағдарламаның міндеттері: Бастауыш сынып пәндері бойынша жаңартылған білім беру бағдарламасының
құрылымымен, оңдағы материалдардың күрделілігінің өсу ретімен, мазмұнымен және мақсаттарымен

таныстыру;
бастауыш сынып пәндері бойынша жаңартылған білім беру бағдарламасына сәйкес келетін педагогикалық
тәсілдерді түсінуін және қолдана білуін қамтамасыз ету;
бастауыш сынып пәндері бойынша жаңартылған білім беру бағдарламасындағы оқу мақсаттарына қол
жеткізу мақсатына критериалды бағалау жүйесін түсініп, қолдана білуін қамтамасыз ету;
мұғалімдердің бойында орта білім мазмұнын жаңарту жағдайында бастауыш сынып пәндері бойынша
жаңартылған білім беру бағдарламасын іске асыру үшін қажетті дағдыларды қалыптастыру.
Оқудан күтілетін нәтежелер: мұғалімдер жаңартылған білім беру бағдарламасының құрылымын, ондағы
материалдардың күрделілігінің өсу ретін, мазмұнын және мақсаттарын біледі және түсінеді;
бастауыш сынып пәндері бойынша жаңартылған білім беру бағдарламасына сәйкес педагогикалық тәсілдерді,
оқу материалдарын қолдана біледі;
бастауыш сынып пәндері бойынша жаңартылған білім беру бағдарламасындағы оқу мақсаттарына қол
жеткізу мақсаттарында критериалды бағалау жүйесін түсінеді және қолдана біледі;
мұғалімдердің орта білім беру мазмұнын жаңарту жағдайында бастауыш сынып пәндері бойынша
жаңартылған білім беру бағдарламасын іске асыру үшін қажетті біліктері мен дағдылары қалыптасқан.
Сонымен бірге, мұғалім мен оқушының тұлғалық — бағдарлы өзара қарым — қатынасы маңызды орын алып
отыр. Мұнда тұлғаны рухани тәрбиелеуге, адамның адамгершілік жағынан келбетінің қалыптасуына ерекше
мән беріледі. Сондай-ақ, білім беру факторларының: мектеп, отбасы, әлеуметтік орнының кіргізілуі көзделеді.
Бағалау жүйесі де түбегейлі өзгеріске ұшырап, критериалық 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. Ең жоғары балл 60 ұпай, орташа балл 48 ұпай деп белгіленеді. Баланың жан-жақты ізденуіне
ынталандырады. Критериалық бағалау жүйесі Филиппин, Сингапур, Жапония, Франция, Финляндия сынды
дамыған елдерде пайдаланылады. Бұл бағалау жүйесінің артықшылығы, баланың ойлау қабілетін дамытып,
ғылыммен айналысуына ықыласын туғызады. Кеңестік заманнан қалған бес балдық бағалау жүйесі жойылады.
Қалыптастырушы бағалау күнделікті оқыту мен оқу үрдесінің 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 бағдарламасының бөлімдерін (ортақ тақырыптарын және белгілі бір
оқу кезеңін (тоқсан, оқу жылы, орта білім деңгейі) аяқтаған оқушының үлгерімі туралы ақпарат алу мақсатыда
балл және жиынтық бағалау барлық пәндер бойынша қолданылады.)
Сабақтағы қалыптастырушы бағалау — мұғалімдерді, оқушыларды және педагогикалық үдерістің басқа
да қатысушыларын оқуды жетілдіру үшін қажет ақпаратпен қамтамасыз ететін оқудың ағымдағы бағалауы
(нәтижесі баға ретінде тіркелмейді). Бағалау критерийі — білім алушылардың оқу жетістік деңгейлері
өлшенетін белгі, өлшем, негіздеме. Дискриптор — оқушының жұмысты қаншалықты жақсы орындағанын
бағалайтын тұжырым. Тапсырма — оқушының құзіреттілік деңгейін (пәндік, тілдік және тағы басқа) бағалауға
мүмкіндік беретін нақты жағдай. Кері байланыс — қандай да бір жағдайда немесе әрекетке арналған жауап,
пікір. Сабақтың соныңда мұғалімдерге қалыптастырушы бағалауға байланысты алынған тәжірибені қалай
таратуға болатыны жөнінде талқылауға тапсырма беріледі.
Сонымен қатар, бастауыш сыныптарға арналған оқу бағдарламарының маңызды қағидаты білім беру
бағдарламасының спиральді білім беру бағдарламасының спиральдік қағидаты болып табылады. Ол оқу
бағдарламалары спиральді білім беру бағдарламасы (Джером Брунер) моделіне негізделген.Оның негізінде
оқушылар келесі сыныпқа ауысқанда зерделенген материалдар мен білім қайталанып отырады деген тұжырым
жатыр.Спиральді білім берудің негізгі ерекшілігі: әрбір қайталанып оқыған сайын тақырыптың немесе пәннің
күрделілігі арта түседі; жаңа білім алдыңғы біліммен тығыз байланысты және бұған дейін алынған ақпарат
тұрғысынан қарастырылады; оқушы пәнді қайталап оқыған сайын ақпаратты толықтырып бекітіп отырады;
спиральді білім беру бағдарламасы жеңіл идеялардан күрделі идеяларға қисынды жолмен ауысуға мүмкіндік
береді; оқушыларды соңғы оқу мақсатына қол жеткізу үшін бұрын алынған білімдерін қолдануға жетелеу
ұсынылады. Бастауыш мектептің оқу бағдарламаларындағы өзгерістер: кең ауқымды дағдылардың негіздерін
меңгерген оқушы тұлғасының үйлесімді қалыптасып дамуына қолайлы білім беру ортасын құру болып
табылады.
Сонымен бірге бастауыш сыныпта қазіргі кездегі жұптық, топтық жұмыстар, СТО көптеген әдіс-тәсілдерін
пайдалану арқылы сыныпта топтағы сабаққа қатыспай қалған оқушылар мүлдем күннен күнге азайып келе
жатыр, өйткені оқушылардың бойындағы қорқыныш мен қазір дұрыс айтпай қалсам «2» деген баға алам деген
ой жоқ. Керісінше менің ойым құнды, өз ойымды білдіруім керек деген қағидамен әр оқушы сабақта өз ойпікірлерін айтып белсенділік танытады.
Сонымен қатар қазіргі кезде сандық цифрлық ресурстардың бірі https://imektep.kz/kz/kazak-tili білім беру
порталын пайдаланамын. Бастауыш сыныптарына барлық пәндері үшін тиімді, мүмкіндіктері өте жоғары. Осы
порталда жұмыс жасау арқылы оқушылардың сабаққа деген қызығушылықтары мен белсенділік, білім-білік
дағдылары арттып келеді. Сонымен бірге әр сабаққа арналған бейнебаяндар, тапсырмалар, тест түрлері және
электрондық оқулықтармен қамтылған
Қорыта айтқанда, аталмыш бағдарламаның мәні, баланың функционалды сауаттылығын қалыптастыру.
Оқушы өзінің мектеп қабырғасында алған білімін өмірде қажетке асыра білуі керек. Сол үшін де бұл

бағдарламаның негізі «Өмірмен байланыс» ұғымына құрылған. Ұстаздарға үлкен жауапкершілік міндеттелді.
Оқушылардың бойына ХХІ ғасырда өмірдің барлық салаларында табысты болуы үшін, қажетті дағдыларды
дарыту үшін, мұғалімдер тынымсыз еңбектенуі 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. Үйренгеніміз де, үйренерміз де көп Үнді халқының тарихи тұлғасы Махатма Гандидің «Егер сен
болашақтағы өзгерісті байқағың келсе, сол өзгерісті уақытында жаса» деген ілімін негізге ала отырып, оқушы
бойындағы қабілетті жетілдіріп, оқушыларды болашаққа жетелеп, жақсы істі бастағалы отырмыз. Жаңартылған
білім — болашақтың кепілі.
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ЖАҢАРТЫЛҒАН БАҒДАРЛАМАНЫҢ ЕРЕКШЕЛІКТЕРІ
Глубокое ауданы, «Опытное поле орта мектебі» КММ
Шарипказина Динара Кабдолдановна
Мақалада мектепке дейінгі жаңартылған бағдарламаның ерекшеліктері, білім беру мазмұнын жаңарту
жағдайында тұлға қалыптастырудың тиімді жолдары қарастырылған.
Түйін сөз: білім беру мазмұнын жаңарту, тұлға, кіріктіру
В статье рассмотрены особенности обновленной программы дошкольного образования, эффективные пути
формирования личности в условиях обновления содержания образования.
Ключевые слова: обновление содержания образования, личность, интегрирование.
The features of the updated program. The article deals with the features of the updated program of preschool
education, effective ways of personality formation in terms of updating the content of education.
Key words: Updoting content of education, personality, integration.
Қазіргі таңда білім беру жүйесінің мақсатының бірі әлемдік білім беру кеңістігіне ықпалдастырылған және
қоғам қажеттіліктеріне сай көп деңгейлі үздіксіз білім берудің ұлттық үлгісін қалыптастыру.
Үздіксіз білм беру- толассыз, тоқтаусыз білім. Бұл туралы ұлы педагогтар Я.А.Коменский білімнің ешқашан
аяқталмайтынын, өміршеңдігін атап өтіп, білім адам өмірге келген күннен басталып, соңғы күніне дейін
бітпейтіндігін айтса, көрнекті американдық психолог, философ және педагог Дж.Дьюи еңбектерінің өзекті
мәселесі де әр адамның өмір бойына білім алуында деп көрсетеді.[1]
Бүгінгі таңда елімізде білім беру мазмұны жаңа бағытқа бет бұрып отыр. Елбасы Н.Ә.Назарбаев өз
сөзінде: «Біз қазір «білім – ғылым – инновация» атты үштік үстемдік құратын постиндустриялық әлемге қарай
бағыт алып барамыз» деген болатын. Ендеше, еліміздің әлемдік үрдістерге енуі білім беру жүйесінің жаңа
сапалық деңгейге өту қажеттілігін арттыруда екені сөзсіз.
Біздің өміріміздің кез – келген саласындағы сапалы өзгерістер, әсіресе білім беру саласындағы өзгерістер
мұғалімнің оқыту үрдісіндегі алатын орны мен рөліне жаңаша көзқарасын қалыптастырусыз жүзеге асуы
мүмкін емес. Дана халқымыз «Ой өзгермей, адам өзгермейді» дегендей, орта білім беру мазмұнын жаңарту
бағытында енгізіліп отырған жаңа мақсаттар мен міндеттерді, жаңа технологияларды, құзіреттілікке
бағытталған бағалаудың жаңа формаларын алдымен мұғалімнің өзі жан – жақты игермейінше, сапалы білімге
қол жеткізе алмаймыз. Сондықтан кез – келген педогог оқыту үрдісін бағдарламалық және әдістемелік
қамтамасыз етудегі өзгерістерді, педагогикалық қызметтің мақсаттары мен әдіс – тәсілдері бағытындағы тың
өзгерістерді қабылдауға, игеруге, ізденуге дайын болуы қажет.
Қазақстан Республикасының білім беру реформаларының негізігі мақсаты – білім беру жүйесін жаңа
экономикалық ортаға бейімдеу. Бұл тұрғыда ел Президенті Н.Ә.Назарбаев еліміздің әлемдегі бәсекеге қабілетті
50 елдің қатарына қосылуы туралы міндет қойғаны мәлім. Білім беру жүйесін жетілдіру осы мақсатқа қол
жеткізуде маңызды рөл атқарады. Болашақта өркениетті, дамыған елдер қатарына ену үшін заман талабына сай
білім қажет. Елбасымыз Н.Ә.Назарбаевтың «Қазақстандық жолы – 2050: Бір мақсат, бір мүдде, бір болашақ «
атты Жолдауында еліміз дамуының барлық Стратегиялық бағыттарын жүзеге асыратын міндеттер қойылды.
Республика болашағына бағдар беретін бұл жолдауда «ХХІ ғасырдағы дамыған ел дегеніміз – белсенді,
білімді және денсаулығы мықты азаматтар» - деген.
Қазіргі кезеңде Республиканың білім беру жүйесінің ең басты міндеті қазақмектебі мен мектеп жасына
дейінгі балалардың білім сапасының деңгейін халықаралық дәрежеге жуықтау.
Бала – болашағымыз десек, сол балаға жүйелі білім беріп, ынта – ықыласын, дұрыс бағыттауды, қабілет
қасиеттерін дамытуды балабақшадан бастауымыз керек. Мектепке дейінгі білім беру стандарты мектепке
дейінгі тәрбиемен мектепалды даярлық топтарында педагогикалық үрдісі ұйымдастыруда жаңашыл әдіс-

тәсілдерді пйдалануға мүмкіндік береді. Балабақшада жаңа педагоикалық технологияларды пайдаланудың
басты мақсаты: оқыту мен тәрбиелеуде инновациялық ойын технологиясының элементтерін пайдалана отырып,
жан – жақты, білімді, құзыретті тұлға тәрбиелеу.
Қазақстан жаңа тарихи кезеңге аяқ басты. «Қазақстан - 2030» стратегиялық бағдарламасы білім берудің
ұлттық моделінің қалыптасуымен және Қазақстанның білім беру жүйесін әлемдік білім беру кеңестігіне
кіріктірумен сипатталады. Қазіргі таңда қазақ тілі-мемлекеттік тіл, қарым-қатынас тілі – орыс тілі және
ағылшын тілі – әлемдік кеңістікті тану тілін оқытуда жаңа идеяларды әр сабақта жан-жақты қолданып, жаңаша
оқытудың тиімді жолдарын тауып, жүйелі түрде қолдану - заман талабы болып отыр. 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.
Қай елдін болсын өсіп-өркендеуі, ғаламдық дүниеде өзіндік орын алуы оның ұлттық білім жүйесінің
деңгейіне, даму бағытына байланысты. «Ұрпағы білімді халықтың болашағы бұлыңғыр болмайды» дегендей,
жас ұрпаққа сапалы, мән-мағыналы, өнегелі тәрбие мен білім беру-бүгінгі күннің басты талабы.
2016-2017 оқу жылында мектепке дейінгі ұйымдарда меншік нысанына түрлері мен типтеріне қарамастан
білім беру процесі Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2016 жылғы 13 мамырдағы №292 қаулысымен бекітілген
Мектепке дейінгі тәрбие мен оқытудың жалпыға міндетті мемлекеттік стандартына, Мектепке дейінгі тәрбие
мен оқытудың жалпы білім беретін оқу бағдарламасы және Мектепке дейінгі тәрбие мен оқытудың үлгілік оқу
жоспарына сәйкес ұйымдастырыладды.
Жаңартылған стандарт негізінде мектепке дейінгі білім беру саласындағы ғылым мен практиканың
жетістіктері, отандық және шетелдік тәжірибелер ескеріліп, «Алғашқы қадам», «Зерек бала», «Біз мектепке
барамыз» үш білім беру бағдарламаларының орынына Бағдарлама әзірленді. [4]
Бағдарлама негізінде оқу жоспары жасалынып, тақырыптар анықталып, білім беру салалары кіріктіру
арқылы ұйымдастырылады. Бұл мектеп жасына дейінгі білім беру үрдісінде тұлға қалыптастырып, оларды
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 процестің мектепке дейінгі
білім беру үрдісіне енгізіле бастауы көңіл қуантады. Осы бағытта білім сапасын арттыру ісіне ерекше мән беру
қажеттілігі артады. Сапалы білім беру педагогтардың шеберлігі мен іскерлігіне байланысты.
Ал педагогикалық шеберлік пен іскерлікті дамытуда жаңа технологияны қолданудың маңызы зор. Оқытудың
жаңа педагогикалық технологиясы - оқытуды ізгілендіру, өзін – өзі дамытып, тәрбиелей білетін, заман ағымына
ілесе алатын кәсіби, білікті, жан – жақты жеке тұлға қалыптастыруды мақсат етеді.
Тұлғаны жан – жақты дамытумен бірге өз қабілетіне қарап, өзін – өзі дамыта отырып, өзіне сын көзбен
қарауға мүмкіндік береді. Танымдық белсенділігін арттырып, шығармашылық қабілетін дамытады.
Жаңартылған білім мазмұны «балабақшаға не үшін оқу керек?» деген сұрақ аясында болып, білім мазмұны
күтілетін нәтижеге және баланың бойындағы түрлі дағдыларды қалыптастыруға бағытталады.
Жаңартылған білім беру бағдарламасында ұйымдастырылған оқу-іс-әрекетін балалардың жас және жеке
ерешеліктерін ескеріп, оларды жан-жақты дамытуға бағытталған «Денсаулық», «Қатынас», «Таным»,
«Шығармашылық», «Әлеуметтік орта» бес білім беру саласы және білім берусалаларының мазмұнын кіріктіру
арқылы іске асырылады. Бағдарлама мазмұнын іске асыру жас ерекшелігі психологиясы мен мектепке дейінгі
педагогика және білім беру салаларын кіріктіру негізінде жүзеге асырылады. Барлық білім беру салалары бір –
бірімен байланысты: бала оқи отырып таниды; тани отырып не білгені туралы айтады; зерттеу және пайымдау
барысында құрбыларымен бірлесіп әрекет етеді. Осылай білім беру салаларының өзара интерациялануы және
өзара байланысы балада қоршаған ортаны тұтас бейнесін қалыптастыруды қамтамасыз етеді. [4:5]
Сөзімді қортындылай келе; қазіргі қоғам алдындағы қойылып отырған міндеттердің ең өзектісі - бүкіл білім
жүйесін түбегейлі жаңартып, әлемдік деңгейге сәйкес келетін оқыту мазмұнын жаңарту. Жаңартылған оқу
бағдарламасы аясында тек өз пәнін, өз мамандығын шексіз сүйетін, бала үшін ұстаз ғұмырын құдіретті деп
санайтын білімді тәрбиешілер мен мұғалімдер ғана жұмыс істей алады. Үйренгеніміз де, үйренеріміз де көп
Үнді халқының тарихи тұлғасы Махтама Гандидің «Егер сен болашақтағы өзгерісті байқағың келсе, сол
өзгерісті уақытында жаса» деген ілімін негізге ала отырып, бала бойындағы қабілетті жетілдіріп, балаларды
болашаққа жетелеп, жақсы істі бастағалы отырмыз. Жаңартылған білім – болашақтың кепілі.
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САБАҚТЫ ЗЕРТТЕУ (LESSON STUDY) ТОПТАРЫ МҰҒАЛІМДЕРДІҢ
КӘСІБИ БІЛІКТІЛІГІН ДАМЫТУДЫҢ ТИІМДІ ҚҰРАЛЫ РЕТІНДЕ
Алматы қаласы И.Қ.Мандоки атындағы № 154 ЖББ мектептің
бастауыш сынып мұғалімі Медеубаева Меруерт
Динамика мен 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 (немесе Lesson Study) әдісі. Сабақты зерттеу
әдісі (Lesson Study) мұғалімдердің кәсіби біліктілігін тұрақты түрде дамытудың тиімді амалы екендігі барша
педагогикалық жұртшылыққа мәлім.
Осыдан 3-4 жыл бұрын бұл әдіс туралы еліміздің педагогтары негізінен жапон ғалымы Тошиа Чичибу мен
ағылшын педагогы Пит Дадлидің нұсқаулықтары бойынша ғана теориялық білімдерін толықтырса, соңғы кезде
Педагогикалық шеберлік орталығында көптеген сапалы оқу құралдары жарық көруде. Бұл басылымдардың
еліміздің педагогтарына Сабақты зерттеу (Lesson Study) әдісінің мазмұны бойынша құнды мәліметтер беріп,
олардың тәжірибесінің жақсаруына көп септігін тигізетіндігі сөзсіз. Мәселен, авторлардың бір тобы дайындаған
«Lesson Study: өз сабағын зерттегісі келетіндер үшін» атты әдістемелік ұсынымда бұл әдістің қолдану алгоритмі
мен қадамдары нақты көрсетілген (1, 45). Ал Ж.Байғаринованың «Сабақты зерттеу (Lesson study): А-дан Я-ға
дейін» атты әдістемелік ұсынымдарында әдістің қолдану тәжірибесінде туындайтын көптеген теориялық және
практикалық мәселелер жан-жақты қарастырылған (2, 18).
Осы секілді құралдардың арқасында еліміздің педагогтары Сабақты зерттеу (Lesson Study) әдісі туралы өз
түсініктерін кеңейтуде, оның ерекшеліктерімен танысуда. Күні кеше басқа ұстаздардың сабақтарына
қатысушылар негізінен тек мұғалімнің әрекеттерін бақылап, олардың кем-кетік жерлерін тізбектеп, сабақ
талқылауда сол кемшіліктерді тілге тиек етіп, мұғалімге ақыл айтып, нұсқау беретін. Ал бүгінде Сабақты
зерттеу (Lesson Study) әдісі бойынша сабаққа қатысқандар өздері таңдаған зерттеу проблемасы ауқымында
оқушының әрекеттерін бақылап, олардың қалай оқитындықтарына назар аударып, оқушылармен сұхбаттасып,
олардың оқудағы жетістіктері мен қиындықтарын айқындап, сабақты талқылағанда осыларды дерек ретінде
қолданып, сабақты жақсартуға қолданады.
Сабақты зерттеу (Lesson Study) әдісінің өз тәжірибемнен туындаған мынандай негізгі ұстанымдарына
тоқталған орынды деп ойлаймын:
- сабақ беру барысында туындаған қандай да бір өзекті мәселені (теориялық, әдістемелік немесе қарымқатынас саласындағы проблеманы) шешу мақсатында сабақты бірлесе жоспарлау,
- сабаққа қатысу барысында оқушылардың үйрену әрекеттерін бақылау, олардың жетістіктері мен
қиындықтарын айқындау,
- оқушылармен сабақтан кейін (сабаққа дейін де болады) сұхбаттасу арқылы олардың мұң-мұқтаждарын,
сұраныс-тапсырыстарын анықтау, оларды сабақ барысында ескеру, жүзеге асыру,
- сабақтан кейінгі талқылауда оқушыларды бақылау мен сұхбаттасу нәтижелерін қолданып, сабаққа жағымды
өзгерістер енгізу, сабақ жоспарын жақсарту.
Мұғалімдердің жұмысы осылайша мынандай айналым аумағында жалғаса береді: «проблема айқындау –
проблеманың теориялық мәселелері мен шешу жолдарын коучинг арқылы айқындау – бірлесе жоспарлау –
өзара сабаққа қатысу – сабақты талдау – сабақ жоспарын жақсарту». Олардың кәсіби әрекеттері «Бірлесу,
ақылдасу, қолдау» ұғымдары аясында жүзеге асырылады. Осылайша Сабақты зерттеу (Lesson Study) әдісі
мұғалімдерді тұрақты түрде, толассыз кәсіби шеберлігін дамытуға ынталандырып, ұжымдағы
ынтымақтастықты дамыта түседі.
Осы себепті де көптеген мектептер өз жұмысын Сабақты зерттеу (Lesson Study) топтарына (әрі қарай: LS
топтары– автор) негіздей бастаған. Бұл дұрыс та, өйткені мұндай топтарда мұғалімдер өзін-өзі басқарып, өз
әлеуеттерін өздігімен дамытатын орта қалыптастырады. Осылайша LS топтарын тоқтаусыз, толассыз, тұрақты
түрде өзін-өзі реттейтін, өзін-өзі дамытатын мектептің негізгі құрамдас бөліктеріне айналдырған дұрыс.
Мүмкіндігінше барлық мұғалімдерді осы топтардың жұмысына араластырған абзал болар еді.
Мұндай жұмыс мұғалімдердің сабаққа дайындалу және сабақты бақылау мәдениетінің өзгеруіне алып
келетіндігі даусыз.
Мәселен, бұрынырақта мұғалімдер сабаққа «түнде, үйде, жалғыз» форматында дайындалса, енді олар сабақ
жоспарларын «күндіз, мектепте және бірлесе» форматы ауқымында дайындайды (Б.Асубаев). Қазіргі күні көп
мектептер осы қағиданы ұстанып, сабақ жоспарларын бекітуді әр күннің кешіне қалдыруда: мұғалімдер
директордың оқу ісі жөніндегі орынбасарына бекіту үшін өздерінің бірлесе құрастырған сабақ жоспарларын
ұсынады.
LS тобының жұмысы туралы мен ертеректе жазған едім (3, 117-119). Енді сол ұстанымдарыма кейбір
өзгертулерді енгізіп, LS тобының жұмысын мынандай қадамдардан ұйымдастыруға болады деген ұсыныс
жасаймын:
І. Сабаққа дейін.
1) LS тобын құру.
2) Lesson Study-дің мақсатын және күтілетін нәтижелерді айқындау.

3) Таңдалған проблема ауқымында коучинг өткізіп, мәселенің теориялық мазмұнын ашу, мүмкін шешімдерін
таңдау.
4) Сабақты бірлесе жоспарлау.
5) Бақыланатын оқушылар мен шағын топтарды, бақылау барысы мен интервьюде қолданылатын құралдарды
таңдау.
6) Оқушылардан сабаққа дейін сұхбат алу (бұл қадам міндетті емес).
7) Оқушылардан алған интервью негізінде сабақ жоспарына өзгертулер енгізу (егер оқушылардан сабаққа
дейін интервью алынбаса, бұл қадам да қолданылмайды).
ІІ. Сабақ кезінде.
Lesson Study сабағы.
а) оқушыларды бақылау.
ІІІ. Сабақтан кейін.
9) Оқушылардан сабақтан кейін сұхбат алу.
10) Сабақты талқылау, сабақ жоспарына өзгерістер енгізу, сабақ жоспарының жақсартылған нұсқасын
дайындау.
LS топтарының жұмысы туындаған проблеманы шешу мақсатында кемінде топтастырылған үш сабақтық
циклден құралуы керек, өйткені бір немесе екі сабақ ауқымында проблеманы шешуінің объективті болуы
екіталай.
LS топтары жұмысының мынандай жақтарына назар аударуды жөн санаймын.
Біріншіден, LS топтарының жасақталуы мұғалімдердің өз еркі бойынша жүзеге асырылғандығы дұрыс. Осы
арқылы оларда өз жұмысының нәтижесіне деген жауапкершіліктің артатындығы анық. Мұнда LS топтарына
қосылғысы келмейтін мұғалімдерді күштеуге болмайтынына назар аудару керек. Ондай педагогтармен басқаша
жұмыс жасаған орынды.
Мысалы, Байгаринова Ж. (2, 26) LS топтарының тізімдерінің мұғалімдер бөлмесінде ілінудің тиімділігі
туралы жақсы ұсыныс жасайды. Мұнда әр топ мүшелерінің аты-жөні жазылған фотосуреттері ілінеді. Ал төмен
жақта LS топтарына қосылмаған мұғалімдердің тізімі жарияланады. Бірлесе жұмыс жасауға құлықсыз
мұғалімдерге осылайша жанамалай ықпал жасауға болады: оларды ұялтпай, ұрандап белсенділікке шақырмай,
тек дүйім елден оқшау қалғандарын естеріне салып отырса, ондай педагогтар осы болмысының ыңғайсыз әрі
тиімсіз екендігі туралы ойланатын шығар.
Екіншіден, LS топтары мұғалімдердің кәсіби біліктілігін арттырудың негізгі құралы болғандықтан, туындаған
проблеманың теориялық мәселелерін зерттеп, оны шешудің амалдары мен тәсілдерін сабақтар топтамасы
басталмай тұрып айқындау қажет. Басқаша сөзбен айтқанда, әр сабақ циклі осы мәселелерді шешетін
коучингтерден басталуы керек шығар (Б.Асубаев). LS тобының мүшелері бас қосқан коучингтердің өзекті
проблеманы шешуге бағытталғаны дұрыс. Әрине, коучингке қатысушылар аталмыш проблеманы шешуге
мүдделі және ынталы болып, қорытынды нәтижеге деген жоғары жауапкершілікті сезінуі керек. Бұған қоса,
коучингтерде мынандай үш кезеңдік құрылым қадағалануы керек:
І. Коучинг бірлесе жоспарлаудан басталады. Бірескен жоспарлау мақсат қоюдан, күтілетін нәтижені
айқындаудан және тәсіл, тапсырма, ресурстарды таңдаудан тұрады.
ІІ. Рефлексиялық диалог – коучингтің негізгі әдісі болып табылады. Коуч үйретпейді, ол тек сұрақтар қойып,
рефлексиялық диалогты ұйымдастырады. Сұрақтар негізінен күшті болуы керек. Сенім тудыру мақсатында коуч
раппорт пен жасырын гипноз тәсілдерін қолданып, қарым-қатынастың негізіне М.Эриксон жұлдызының 5
қағидасын жатқызуы керек.
ІІІ. Коучинг нәтижесі тізбектелген LS сабақтарында дереу қолдануға болатын нақты шешім ретінде болуы
керек.
Осылайша мұғалімдер LS топтарында теориялық ұғымдармен танысып, күнделікті тәжірибеде туындаған
проблемаларды өздігімен шешуге дағдыланады, яғни өздерінің кәсіби біліктілігін үнемі дамытып отырады.
Өзін-өзі дамытатын механизм жұмысының бір көрінісі іспетті бұл әрекет.
Үшіншіден, оқушылар білім беру үдерісінің белсенді қатысушылары болуы үшін оларды сабақты жоспарлау
ісіне қатыстыру керек. Ол үшін LS тобының мүшелері таңдап алған шәкірттермен сабаққа дейін сұбаттасып,
сабақтың қалай өтетіндігі туралы интервью алып, оны сұхбат парақтарына жазып алуына болады. Әрине, мұнда
оқушыларға олардың пікірі сабаққа өзгерістер енгізу үшін қажет екендігі және де олардың құпия болатындығы
туралы айтылады. Сұхбатты оқушының рұқсатымен видеоға түсіріп немесе диктофонға жазып алса да болады.
Оның ұзақтығы 5-10 минуттай болғаны дұрыс.
Мұндайда оқушылардың айтқандары, олардың ұсыныстары мен сұраныстары сабақты жоспарлағанда
міндетті түрде ескерілуі тиіс. «Оқушы үнін» ескеру арқылы мұғалімдер сабақтың қалай өту керектігі, қандай
сабақтың тиімді болатындығы, не және қалай оқу керектігі туралы көп мағлұмат алатындығы сөзсіз. Осылайша
мұғалімдер өз сабақтарына оқушы көзімен «іштен» қарап, жоспарды «тұтынушы» тұрғысынан сараптау
мүмкіндігіне ие болады. Мұндай «оқыс», «оғаш» жаңаша көзғарас бұрын қарастырылмаған мәселелерге назар
аударып, еленбей жүрген проблемаларды шешуге бағыттауы ықтимал.
Сабаққа дейін оқушыдан интервью алу арқылы педагогтар оқушылардың білім алу, оқу мен үйрену
барысындағы мұң-мұқтажы мен мүддесін, қалауы мен тапсырысын, сұранысы мен ынтасын анықтау
мүмкіндігін беріп, оқыту мен үйретуді соларға бейімдейді. Бұл жәйттің сабақ сапасына жағымды ықпал
жасайтындығы сөзсіз. Бұған қоса оқушыларда өзіне деген сенімі артып («Мұғалімдер менің пікіріммен

санасады екен! Менің пікірім құнды екен! Менің ұсыныстарым сабақ барысында пайдаланды!»), өз біліміне
деген жауапкершілігі де ұлғаяды.
Сабаққа дейін оқушыларға мынандай сұрақтар қоюға болатын шығар: «Алдағы сабақтан не күтесіз? Не
білгіңіз келеді? Осы тақырыптың ең басты ұғымдары қандай деп ойлайсыз? Осы сабақта қандай әдіс-тәсілдерді
қолданған тиімді болады деп ойлайсыз? Топтарға қалай бөлу керек? Сіз кіммен бір топта отырғыңыз келеді?
Сізге сыныпта кім жақсы көмектеседі? Сабақтың нәтиже «өнімі» қандай болуы керек деп ойлайсыз? Мұғалім
болсаңыз, бұл сабақты қалай өткізер едіңіз?» және т.б.
Төртіншіден, мектеп әкімшілігі тарапынан LS топтарының жұмысын мұқият қадағалаудың қажеті шамалы
болар, өйткені әсіре қадағалау мардымсыз нәтижеге әкелетіндігі белгілі. Жыл бойы мектеп әкімшілігі мүшелері
тек бір ғана LS тобының жұмысына қатысып, олардың жұмысының қарқынды және тиімді өтуіне атсалысқаны
жөн. Басқа LS топтары әкімшіліктің ерекше ынтасын көргеннен соң осы топтардың жұмысына қызығушылық
танытып, солардан үйренетіндігі әбден ықтимал.
Бұл жерде тек LS топтарының жұмыс нәтижелерін алдын-ала айқындап алған дұрыс болар. Мысалы, сондай
құралдардың бірі ретінде LS тобының портфолиосын атауға тұрарлық. Белгіленген мерзім соңында (тоқсан
немесе оқу жылы) әр LS тобы мектептің алқалы бір жиынында өз портфолиоларымен барша жұртты
таныстырып, жұмыстарын қорытындыласа.
Портфолиоға жиналатын құжаттар мен дәлелдемелерді қиындатпаған жөн, оның мазмұнын мұғалімдердің
өздері айқындауы керек. Портфолиоға қойылатын талаптар алдын-ала елдің назарына ұсынылып, талданыпталқыланып, педагогикалық кеңесте бекітілсе дұрыс болар еді. Мұнда мынандай дәлелдемелердің болғаны
орынды: сабақ жоспарлары (әсіресе әр сабақтың алғашқы жоспары мен оның өзгертілген, жақсартылған
нұсқаларының болғаны дұрыс: бұл оларды салыстыру мүмкіндігін береді), бақылау мен интервью парақтары,
сабақты талқылаудың хаттамасы (егер жүргізілсе), оқушылардың сабақтағы жазбаша жұмыс үлгілері,
фотосуреттер, видеожазбалар (егер жүргізілсе), теориялық материалдар мен ресурстар, коучингтердің
жоспарлары, оқушылардың сабаққа берген кері байланысы мен сабақ туралы рефлексиясы, қатысушылардың
жазбаша пікірлері, т.б.
LS топтарының жұмыс нәтижелерін қорытындылауды ықшам сабақтар көмегімен де жүзеге асыруға болады.
Ол үшін каникул уақытында барлық LS топтарын бір уақытта бір жерге (мектептің үлкен дәлізіне, спортзал
немесе мәжіліс залына) жинап, оларға жеребе бойынша өзекті бір проблеманы таңдауды міндеттеп, оны шешу
мақсатында сабақ жоспарын құрастыруды (мәселен, 45 минут ауқымында) ұсынған орынды (Бұл жерде
топтарға коучинг ұйымлдастыруды да тапсыруға болады). LS топтары сабақ жоспарларын құрастырғаннан
кейін тақ нөмірлі топтар жұп санды топтарға барып, оларға өздері құрастырған сабақтарының 20 минуттық
үзіндісін көрсетеді. Сабақ үзіндісі аяқталғаннан кейін екі топ бірігіп, 20 минут ауқымында сабақты талқылайды,
сабақ жоспарына өзгерістер енгізеді. Талқылаудан кейін енді жұп нөмірлі топтар тақ санды топтарға барып, дәп
осылай өз сабақтарының үзіндісін көрсетіп, талқылайды.
Осы іс-шараның басынан аяғына дейін мектеп әкімшілігі мүшелерінен (немесе деңгейлік курс аяқтаған
тәжірибелі мұғалімдерден) құралған сарапшылар тобы әр LS тобының жұмысын бақылап, олардың қалай
жұмыс жасап жатқандарын алдын-ала қабылданған критерийлер бойынша бағалайды. Жұмыс соңында
сарапшылар LS топтарының жұмысына талдау мен талқылауды ұйымдастырып, шағын сабақтарды
қорытындылап, мұғалімдерге кері байланыс береді. Осылайша 3-4 сағат көлемінде барлық LS топтарының
жұмысын қадағалап шығуға болады.
Сонымен, мектеп мұғалімдерінің кәсіби біліктілігін тұрақты түрде дамыту ісін 4-6 адамдық LS топтары
ауқымында ұйымдастырған тиімді деп есептеуге тұрарлық. Өзін-өзі басқару, реттеу мен дамытудың ұтымды
құралы ретінде LS топтары ұстаздарға бірлесе жоспарлау, тәжірибеде туындаған проблемаларды коучинг пен
тәлімгерлік арқылы шешу, сабақ жоспарларын жақсарту үшін сабақтарды бірлесе талдау мен талқылау секілді
тиімді әдіс-тәсілдерді қолдану дағдыларын үздіксіз дамыту мүмкіндігін ұсынады.
*************
Алматы қаласы Наурызбай ауданы №157 жалпы білім
беретін мектеп. Толебаева Камшат Сексенбайқызы
Тақырыбы: «Тәуелсіздік – ата-бабам аңсаған!»
Мақсаты:
1.Оқушыларға қазақ халқының тәуелсіздік жолындағы ерлік күресі мен ғасырлар бойы басынан өткен
қиыншылықтарын айта келіп, осы қиын жылдары елінің азаттығын, еркіндікті аңсаған ұлт зиялыларына
тоқталу. Тәуелсіз Қазақстанның 28 жыл ішіндегі қол жеткен жетістіктерімен таныстыру.
2. Қаншама құрбандықпен қол жеткен тәуелсіздігімізді құрметтей , қастерлей білуге тәрбиелеу, Қазақстанның
келешегі үшін аянбай еңбек етуге шақыру.
3. Оқушылар бойында Отан сүйгіштік-патриоттық сезімдерін тәрбиелеу.
Көрнекілігі: Қазақстан республикасының картасы,Еліміздің туы, Елтаңбасы мен Әнұраны, Отан, туған жер
туралы нақыл сөздер, буклеттер.
Көрнекіліктер: слайд, суреттер.
Барысы: Мұғалім: Бүгінгі тәрбие сағатымыз Қазақстан Республикасының тәуелсіздік мерекесіне арналады.
1991 ж. 16 желтоқсанда Тәуелсіздік Декларациясы қабылданып, Қазақстан өзін тәуелсіз ел ретінде жариялады.

«Тәуелсіздік – ата-бабам аңсаған» атты тәрбие сағатымыз халқымыздың тәуелсіздікке жету жолындағы ерлік
күресі мен қазіргі Қазақстанның жетістіктеріне арналады.
1. Кіріспе.
Тәуелсіз ел- Қазақстан.
2. Тәуелсіздік жолында күрескен тұлғалар.
3.Тарихи оқиғалар тізбесі.
4.Тәуелсіздік алғаннан кейінгі қол жеткізген жетістіктер.
5. Қорытынды.
Тарихқа көз жүгіртсек, қазақ – нағыз батыр халық екенін мойндайсың.Жүгі нарда , қазаны теңде болып, көшіп
-қонып өмір сүрген ата-бабаларымыз үш нәрсені бойтұмардай сақтап қадірлеген. Ол ел мен жер және ана тілі.
Қандай халық болмасын осы үшеуінсіз егемен ел екенін дәлелдей алмайсың. Ал енді біз халқымыздың сан
ғасырлар күресіп армандап жеткен Тәуелсіздік жолын жырлайық.
1-жүргізуші:Айғаным Армысыздар, Отандастар!
2-жүргізуші:Ерұлан Қайырлы күн, қымбатты қонақтар, ұстаздар, ата-аналар, оқушылар!
3-жүргізуші:Жанел Добрый день, дорогие учителя, ученики и гости школы! На протяжении многих лет живет
и процветает наша Родина - Республика Казахстан! С праздником тебя, родная страна!
1-жүргізуші:Айғаным
Еліміздің тәуелсіздік алуы - халқымыздың тарихында жаңа дәуірдің бетін ашты, бүкіл қоғамдық өмірімізге
жаңа леп, серпін ала келді. Ол-баршамыз бейбіт өмірде, еркіндікті аңсаған ақ ниет, ақ тілеумен өзіміз тіккен
ортақ шаңырағымыздың тәуелсіздігі.
2-жүргізуші:Ерұлан
Тәуелсіздік бостандығың еліңде
Желбіреді көк тұлпарың көгіңде
Жарқын болсын тәуелсіз ел әлемге
Теңесті халқың терезесі тең елге.
3-жүргізуші:Жанел
Свободен, величав и первоздан,
Звезде подобный средь земель и стран,
Кюй счастья ты наигрываешь звонко,
Родной мой, лучезарный Казахстан!
1-жүргізуші:Айғаным
Шаттық нұры шашылып зеңбіректен
Шуағын күн төгеді енді көктен.
Шылбыр үзді даланың арғымағы,
Тәуелсіздік жалауын желбіреткен.
Қазақстан Республикасының Тәуелсіздігінің 28 - жылдығына арналған салтанатты жиынымызды ашық деп
жариялаймыз.
3-жүргізуші:Жанел
Торжественная линейка посвященная Независимости Республики Казахстан считается открытой.
1)Оқушы:Даяна
3) Оқушы: Айзере
Тәубә,тәубә тірілді шын дауысың,
Уа, Еркіндік,
Тәуелсіздік не деген тұлғалысың?!
Қош келдің!Өзегімді өртке ораған қоғамда,
20-ғасырды жақсы көрем,
Өз үйіме өзім өгей болам ба?!
Азаттықтың ақ таңы туғаны үшін.
Алшаң басып жүре алмаса алты алаш
Азаттығым! Қадірің де жоқ онда!
Жақсы көрем,тұлғаға тізгін беріп,
…Саған жету қиын болса қаншалық,
Тілектес ел,шын дұға қылғаны үшін!
Сақтап тұру қиынырақ одан да!
Ши шығармай Нұр ағам ширек ғасыр,
Алла берген азаттықтың әр сәтіТарпаңдарға таптатпай жүр намысын.
Аманат қой
Маған,
Ел басына естияр ел риза,
Саған
Ең әуелі соғыссыз жылдар үшін!
Оған да!
Алаңсыз ақ төсекке басын қойып,
4)Оқушы:Бақыт
Уайымсыз ұйқыдан тұрғаны үшін.
Уа, еркіндік!
2)Оқушы:Мейіржан
Құның немен өлшенді?!
Еркіндігім.
Сені көксеп
Қасиеттім.
Боздақтарым өлсе өлді!
Қастерлім.
Сенсің менің ең ғажайып өлеңім,
Өзің барда өзегімде жоқ шер мұң!
Ең шуақты,
Кеше сенің келбетіңді арман ғып,
Ең шырайлы,
Боданына бұғауландық басқа елдің.
Ең шерлі!
Бабалардың басын тігіп бәйгеге,
Әр таңыңды сүйіншілеп тұрайынАналардың жанарына жас бердің!
Құдай берген ғұмырымда өлшеулі!

3-жүргізуші:Жанел
Независимость Казахстана- это несбывшаяся мечта предков, которые не дожили до этого дня.
1-жүргізуші:Айғаным Қазақ халқы азаттық үшін талай қиындықты бастан кешірді. Бірақ ешқашан мойымады,
күресе білді. Азаттық таңы туатынына кәміл сенді. Енді осы кейбір оқиғаларды еске түсіріп өтейік.
Көрініс:
(Үш би тұрады, Керей мен Жәнібеккеледі, қасында сарбаздары бар.)
Төле би:Алмат. -Не бір қиын кезеңдерді бастан кештік. Елдің ертеңі қалай болар екен? Шығысыңнан қараса
жоңғар келеді ентелеп. Ал қазақтардың бастары ру-руға бөлініп, бір бірікпейді.
Қазыбек би: Алихан. -Оңтүстікте ақырып ақпатшаның орыстары қазақ жеріне мың сылтаумен қайта-қайта
шабуыл жасауда. Ол аз десең қоқандарда қайта-қайта шабуыл жасап халықты тонап жатыр.
Төле би:Алмат. -Мүмкін емес, мүмкін емес. Қазақ жерінде батырлардың сарқылып, ел басқарар хандардың
қалмауы мүмкін емес. Сол баяғы алауыздық, сенің атың тұра тұрсын, менің атым оза шапсынның кебі. Жоқ
бұдан әрі оған жол бермейміз.
Қазыбек би: Алихан. -Дұрыс айтасың тәуелсіз болу үшін барлық қазақ атаулыға жұмыла еңбек ету керек. Төрт
құбыламызды түгендеп, еліміз үшін, жеріміз үшін алма маңдай терімізді төгеміз.
Әйтеке би:Ілияс -Тәуелсіздік келмейді ғой аспаннан. Тәуелсіздік үшін талай батырларымыз опат болды. Бір
тудың астына бірігіп, бір жеңнен қол, бір жағадан бас шығарып, бір ханның қол астында болайық. Ен даладағы
азаттық үшін қазақты жиып, азаттық үшін жауға шабайық.
Дауыс: -Уа халайық еліңнің тізгінін ұстаған Керей мен Жәнібек келеді.
Керей хан:Ислам -Уа, әлеумет теңдіктің кезі келгелі, теңсіздік кезі келместі. Бақыттың теңі бәсеке,ырыстың
теңі сыйластық. Төземісің әлеумет?
Дауыс:
Еремісің әлеумет?
-Төземін, төземін, төземін.
Дауыс:
Керей хан:Ислам
-Еремін, еремін, еремін.
-Қазақтың қайран даласын,
Керей хан:Ислам
Жағасыы жайлау ел қылам.
-Ендеше халқым атқа қон, құдайым бізді бастасын
Қазақтың қара баласын,
арманы биік ақ жолға.
Басқалар мен тең қылам.
1-жүргізуші:Айғаным
Кеткен кегін қайтарып
Елімнің аспанын
Іргесі тыныш төрімде
Тағыда қара бұлт торлады,
Мерейі үстем, бағы зор
Әйтеуір халқым оңбады.
Ырыс шалқар көл қылам.
Жанасың, қайта сөнесің
Осы жолда егерде
Басыңа түскенді көресің.
Тайсалар болсам маған серт.
Мың өліп, мың тірілген елім ай
Тайқып кетсем саған серт.
Елім ай.
Көрніс:
(Қыздар билейді. Елім-ай әні баяу қосылып тұрады. )
Орыс қызы:
-Сегодня день памяти павших. Что делать? Такова судьба! Голодовка, лишила нас родителей. Родных и
близких. Когда же настанет день свободы. Святая земля. Дай же нам Бог чтобы слышать смех детей, а не
видетьт их слезы.
Қазақ әйелі:
-Киелі далам бүгін шейт кеткендерді еске алатын күнім еді. Бірақ қайтеін мына тағдырдың азабын тағыда
көрдім. Мына заманға не жаздық. Қу ашаршылық, сұм ашаршылық. Ата-анадан айырды. Бауырдан айырды,
азапқа салдығой. Ал мына адмадардың жазығы не? Азаттық алар күн қашан туар екен? О қасиетті топырақ
сәбидің жылағанын емес, күлкісін еститін күн қашан туар екен? Құшағыңа қанша жан сияр екен?
-Қарағым сенің атың кім?
Орыс қызы: -Надежда.
Қазақ әйелі: -Ата-анаң қайда, бауырларың қайда?
-Жылама қызым, біз қазақ жетімін жылатпаған елміз. Әлі ақ азаттықтың таңы атар.
Көрніс:Монолог
(Сахнаға Бауыржан Момышұлы шығады.)
Бауыржан Момышұлы: -Белуардан қан кешіп, тылда жүріп көз жасымызды көл еттік. Күн-түн демей еңбек етіп,
жеңіс туын желбіреттік. Осының бәрін біз Отан алдында, Тарих алдында, Адамгершілік, Намыс алдында
ақниетпен азаматтық борышымызды өтеу үшін істедік. Бірақ бұл жеңіс бізге оңайлықпен келген жоқ. Ел
дегенде еміренген ерлеріміздің қан майданда қаза тапқандары аз емес. Қол-аяғын беріп, мүгедек болып қайтқан
ерлерімізде аз емес. Ұлы Отан, Туған жерім, Туған ел. Ұлы Отан жалынына шарпылмаған бір жан жоқ. Соғыс
мұңы, Соғыс қайғысы әр қайсымыздың басымыздан өтті. Солдаттың сағынышы, Жардың қайғысығ Ата-ананың
мұңы, Жетім-жесірдің көз жасы бәрәміздің басымыздан өтті. Мен соғыс та менен ақылды, менен мықты
жігіттердің қаза тапқанын көрдім. Олар Отан үшін, ел үшін жан аямай соғысты. Имандары саламат болсын.
Оқушы: Алихан
Тұтқиылдан жау тиіп,
Бұлт түнеріп аспаннан,
Қырғын соғыс басталған.
Талай көзден жас тамған.
Соғыс жалмап аға-іні, бауырды

Зар жылатты тыныш жатқан ауылды
Табылар Мәншүк, Әлия
Жалғызынан айырыпты ананы
Қарасаң әрбір топтардан.
Әкесінен айырыпты баланы.
Жаралғандай жалыннан
Оқушы:Талшын
Жайсаң батыр Бауыржан
Бауыржан, Мәлік, Талғаттар,
Естігенде есімін,
Сүйікті болып қалды аттар,
Жау есінен жаңылған.
Олар аттас қаншама.
Бұзып жарып қоршауды
Сәби бар, шәкірт, солдат бар,
Достары түгіл ерлігін.
Аттары әнге ұласқан
Қарсы да естіп, тамсанды.
Нұркен боп ашық кен аспан.
1-жүргізуші:Айғаным 1986 ж. желтоқсаны.
Еліміздің тәуелсіздігін аңсаған жастар Алматы алаңына еріккеннен шыққан жоқ, алдына мақсат қойып шықты.
«Ұлтшылдық», «бұзақы», «тәртіпсіздікті ұйымдастырушылар» деген жалғаннан ойлап тапқан жала бүкіл кеңес
еліне таратылды.
Оқушы:Гауһар
Қып-қызыл мұз боп жатқан күн.
Қасқалдақ ұшып көлінен
Қайғы езіп елдің еңсесін
Шүрегей келіп қонған күн
Жан шыдау жанын батқан күн
Қыранды қуып көгінен
Енді қайтып келмесін
Қарғалар билік алған күн
Сол бір қарғыс атқан күн.
«Нашақор» деп, «ұлтшыл» деп,
Оқушы:Мирас
Қазақққа күйе жаққан күн
Дауылға желтоқсанның желі айналады,
Базары кетіп бір күнде
Ашу мінді Алатау кәрі, айбарлы,
Қайғыға халық батқан күн
Күтпеген іс ақыры не болды, деп
Қақаған қыстың ызғары
Күллі әлем Алматыға қарай қалды.
Сүйектен өтіп кеткен күн
Оқушы:Мансұр
Қара көз қазақ қыздарын
Кез емес жаугершілік «аттан» атты,
ОМОН-дар бастан тепкен күн.
Алаңның исеруі емес салтанатты,
Қариялар итке таланып,
Қытымыр қыстық басы сол бір айда
Ер басын күрке шапқан күн
Желтоқсан әлемі әлемді жалт қаратты.
Аппақ қар қанға боянып
1-жүргізуші:Айғаным
Желтоқсан басталуы – ғасырлар қойнауынан жалғасып келе жатқан ұлы тарихтың бір елесі.
3-жүргізуші:Жанел 16-декабря это был одновременно светлый и траурный день, когда смешались чувства
героизма, подвига, мужества, отваги, горя, печалии скорби.
Көрініс (Сахнаға екі студент шығады бірі жігіт, бірі қыз .Қолдарында конспект дәптерлері бар.)
1-жүргізуші:Айғаным 1986 жыл 16 желтоқсан. Қайрат Рысқұлбеков өз курстасы Жанармен кездеседі.
Жанар. Қайрат , сен естідің бе ? Кеше Қонаев ағамыз орнынан алыныпты дейді.
Қайрат. Қойшы, рас айтасың ба? Кімнен естідің?
Жанар. Кеше куратор ағайдан естідім . Бүгін Брежнев алаңына көп адам жиналысып жатырдейді.
Қайрат. Неге? Неліктен?
Жанар. Қонаевтың орнына Ресейден бір орыс келіпті дейді. Халық наразылық білдіріп жатқанкөрінеді . Куратор
ағай ол жаққа бармаңдар деп ескертті.
Қайрат. Қой ,біздің мұнда тығылып қалғанымыз дұрыс болмас. Жүр кеттік! Тезбарайлық.
3-жүргізуші:Жанел
В холод холодной зимы яростные тона шума и суеты застойных ворчаний все еще остаются в наших ушах.
Оқушы: Риянна
Желтоқсан .Алматыда ақ қарада
Алма бақтар ақ қырауға батқанда,
Күнірене күн күркіреп тау жақтан ,
Жайдың оты жалаң қақты шатқалда .
Оқушы:Гүлнұр
Аппақ қала , аппақ ғалам О,тоба !
Найзағайлар қар жалап тұр жотады.
Бұлтты иітіп боздайды боз шынарлар
Бұйдаланған ұқсас жетім ботаға.
Оқушы:Талшын
Кім көріпті озаман да ,бұ заман ,
Найзағайды көк аязға құлаған
Кеуделерді үрей –бөрі ұлыды.
Болсайшы аман , мына ғалам, дін аман!
Көрініс. (Сахна ашылады) Алаңда жастар бейбіт ,жайбарақат.Қолдарында «Каждому народу – своего вождя »,
«Қазақ ежелден еркіндік аңсаған» деген транспоранттары бар . «Қазақстан жаса» деген дауыстар естіледі.

Дауыс. Қонаевты шақырыңдар! Ақиқаттын айтып , түсіндірсін барлық жайды !
Дауыс. Қазақстаннан адам табылмады ма?Қазақстанға басқа жерден басшы әкелгені несі?
Дауыс. Талап-тілегімізді айтамыз. Шықсын ортаға басшылар. Колбин долой!
Колбин долой!
(Осы кезде “ Менің ҚАЗАҚСТАНЫМ ’’ мәтіні таратылады. Жастар теңдесіп тұрып, бұл әнді ерекше бір
шабытпен тамаша орындайды)
Прокурор. Балдар! Уа, балдар! Мен Республика прокурорымын. Тарқаңдар!
Жатақтарыңа қайтыңдар! Ұят болады! Мен сендерге күшқолданам! Үйге қайтыңдар!
Әскери адам.Первая рота! Слушай мою команду! Производится операция
“Құйын”. Немедленно розогнать экстремистов и хулиганов!
(Осы кезде залға сырттан қаруланған әскери адамдар баса-көктеп кіріп, алаңдағы жастарды ұрып-соға
бастайды. Шеруді құғындау басталады). Перде жабылады.
1-жүргізуші:Айғаным Демонстрация шыққан жастарға “ұлтшыл”, “бұзақылар”, “ішкіштер”,“нашақорлар”
деген жала жабылды. Демонстрацияны басу үшін 70 мың солдат апарылды. Олар қазақжастарын ұрып-соғып,
қорлап аюандық жолмен азаптады, бірнеше адамғаату жазасын кесіп, қаншамасын темір торға тықты.
3-жүргізуші:Жанел Всего было осуждено 99 человек. Верховный суд Казахского Совета приговорил
11человек, а Алматинский городской суд - 59 человек, а двое были расстреляны. 83 человека были приговорены
к 1,5-15 годам лишения свободы.
Көрініс.
1-жүргізуші:Айғаным Темір тордың ішінде ҚАЙРАТ өлең жазып отыр.
Қаймана қазақ қамы үшін,
Қарусыз шықтық алаңға.
Алыстан әскер алдырып,
Қырып салды-ау табанда
Сөйлесем дауысым жетпейтін,
Кез болдық мынау заманға
Шовинизм еді ғой,
Басты себеп жанжалға.
1-жүргізуші:Айғаным Осы кезде камераға кезекші келеді.
Кезекші –Заключенный Рыскулбекова на допрос! (Қайратты алдына салып, тергеу бөлмесіне әкеледі).
Тергеуші. Айыпты Рысқұлбеков. Халық жасақшысы СОВИЦКИЙді өлтірген сен бе?
Қайрат Рысқұлбеков. Жоқ, мен емес.
Тергеуші. Сен өлтіргенсің. Мойныңа ал.
Қайрат Рысқұлбеков Мен өлтірген жоқпын. Өтірік жала жаппаңдар!
Тергеуші: Алып кетіңдер. Бәрібір құтылмайсың, декабрист несчастный! Бұзақы.
Көрініс. Сот залы.
Прокурор: - Орындарыңыздан тұрыңыздар! Сот келе жатыр.
Прокурор: - Қылмыскер Қайрат Рысқұлбеков.Сен желтоқсанның 17 - 18 күні алаң ға бардың ба?
Қайрат Рысқұлбеков - Иә, бардым . 17 желтоқсан күні.
Прокурор: - Не мақсатпен ?
Қайрат Рысқұлбеков Ол жерге барған себебім! Біріншіден:ел айтқан, естіген сөздерді өз көзіммен көру үшін
бардым.Екіншіден, алаңда қазақтың уыздай жас қыздарын ұрып - соғып жатыр деген соң ол жерде қаракөз
қарындастарыма қолымнан келгенше бар көмегімді бергенім рас. Ол үшін өкінбеймін, керісінше, мақтан
тұтамын.
Сот: Сен 9 машинаны өртепсің, соны мойындайсың ба ?
Қайрат Рысқұлбеков. Жоқ, ондай жалғандықты мойындамаймын.
Хатшы Сот кеңесуге кетеді. ( Сәл уақыттан соң) Сот келе жатыр. Тұрыңдар!
Сот: Қазақ Кеңес Совет Республикасының жоғарғы соты үкім етеді. Қылмыскер Қайрат Рысқұлбеков
Совицкийдің өліміне байланысты және 9 автомашинаны өртеп, 152 автомашинаны зақымдап, 326 милиционер
мен 196 әскерді жаралап, ауруханаға түсуіне қатысты деп тауып, ату жазасына үкім шығарды. Қайрат
Рысқұлбеков Жоқ, бұл әділдік емес
Апасы: Бұл үкім дұрыс емес.Менің балам ақ, ол қылмыскер емес.
Хатшы: Тынышталыңдар. Орындарыңызға отырыңыздар.
Сот: Қайрат Рысқұлов, ақтық сөзің бар ма ?
Еркек тоқты құрбандық
Қайрат; Бар.
Атам десең атыңдар
Күнәдан таза басым бар
Мен не етермін, не етермін
Қазақ деген атым бар
Мен келмеске кетермін
21-де жасым бар
Көрмеген қош бол таңдарым,
Қасқамдақтай қаным бар
Көре алмай мен өтермін
Бозторғайдай жаным бар
Хош аман бол артымда,
Алам десең алыңдар
Ағайын-туыс, азамат,
ҚАЙРАТ деген атым бар
Артымда қалған ата-анам,
Қазақ деген затым бар
Ел жұртым саған аманат!

Қайраттың анасы:
Шырақтарым кешіріңдер! Ол әлі жас қой! Кешіріңдер, балаларым! анасы Сендердіңде балаларың бар шығар?
Мен-анамын, ақ жаулығымды сыйлаңдаршы? Оның атынан кешірім сұраймын. Кешіріңдер!
ҚАЙРАТ:
Көтер ана, көтер ана басыңды.
Өтті, кетті жауынды күн жасынды
Қазақпыз ғой мың өліп, мың тірілген,
Мына иттерге көрсетпе көз жасыңды!
Кешір ана, жан едің ғой тамаша,
Арым үшін түстім, рас араша
Қалай ғана дәтім шыдап тура алам
Ұл-қызыңды қанішерлер таласа,
Арым үшін түстім, рас, араша Араша!
«Желтоқсан желі» әні орындалады. Сөзі: Асылбеков А. әнін жазған Тінәлиев Ә.
Оқушы:Гауһар 1 ж. Кеңес Совет Республикасы одан жоғары кеңесі Президизмінің шешімінен 1988 жылдың
28 сәуірдегі жарлығымен ҚАЙРАТ РЫСҚҰЛБЕКОВке кешірім жасалып,
20 жыл бас бостандығынан айырумен ауыстырды. Алайда бұл хабар ҚАЙРАТты
Қуанта алған жоқ... мынау қайраттың анасына жазған соңғы хаты !
2-жүргізуші:Ерұлан (қайраттың хаты сахна
сыртынан оқылады). «міне өздеріңіз естігендей ату жазасын 20 жылға ауыстырды. Бұл әрине біреуге қуаныш
біреуге азап. Өз басым бұл үшін қуанғам жоқ, өйткені, асыл анашым, түсініңізші! Мен сорлы бұл тас зынданда
жазықсыздан жазықсыз еш отырғым келмейді. 11 ай ішінде жүйке тамырым жұқарды. Әбден шаршадым.
Оқушы:Айзере 1988 жылы 21-мамырда Семей қаласындағы түрменің 21- камерасында Қайрат 21 жасында
«өз-өзін өлтірді» деген атпен құпия түрде қаза тапты.
Араға жылдар салып тарих қайнауына кіріп бара жатқан желтоқсан оқиғасындағы халқымызға жағылған қара
күйе «ұлтшыл», «нашақор»деген атақтар, 1991жылғы 12- желтоқсанда оқиғаға қатысқаны үшін
жауапкершілікке тартылған азаматтарды ақтау туралы және 17желтоқсанда «ҚР-ның демократиялық жаңару
күні деп жариялау туралы» Республика Призидентінің жарлығы шықты.
Оқушы:Гүлнұр Ләззат Асанова ,САбира Мухаметжанова , Қайрат Рысқұлбеков, Елбол Сыпатаев, Түгелбай
Ташенов, Қайыргелді Күзембаев, Жамбыл Тайжумаев секілді Өрімдей жастар жалған жаланың құрбаны
болды.Бірақ олардың есімі ел есінен өтпейді.Желтоқсан құрбандарына әр уақыттабас иіп тағзым етеміз.
бойынша ең жоғары өлім жазасына, атуға кесілсін.
Оқушы:Талшын
Қайраттың рухына. (ЖелтоқсанКөк байрағым сені еске сап тұрады,
құрбаны Қайрат Рысқұлбековке)
Желтоқсанның жеңілмес мұзбалағы.
Азаматтық айбарымен еркіңнің,
Оқушы:Асел Жиырма бір жасың жатыр пешенеңде,
Желтоқсанда намыс үшін желпіндің.
Айналар атың әлі неше өлеңге.
Алаңдағы әділетсіз дауылға
Жастар жүрер рухыңа тағзым етіп,
Қайсарлықпен қарсы келіп сен тұрдың.
Рысқұлбеков атты бақ пен көшелерде!
Оқушы:Ақмарал Жапа шегіп жатсаңдағы жаладын, Қарындасқа қалқан болған өренім,
Жарамады арашаға жан адам.
Қалың жасқа пана болған терегім.
Желтоқсанның желбіретті жалауын,
Жалын жырға арқау болған тереңім,
Төрт жылдан соң Мұхтар атты жан ағам.
Өлтіре алмас сені өлім!
Желтоқсан деп жүрегім сыздар әлі,
Алмас жүзді беренім!
Шырқалады Қайрат деп қыздар әні.
1-жүргізуші:Айғаным Ардақты ағайын, 1991 жылы 1 желтоқсанда алғаш рет Қазақ ССРПрезидентінің
жалпыхалықтық сайлауы өтіп, ол сайлауда Нұрсұлтан Әбішұлы Назарбаев елПрезиденті болып сайланды.
Би: «Ағатайым ай!» 1991-2019 жылдар аралығында Қазақстан қандай жетістіктерге жетті.
1991ж. 1 желтоқсан

Тұңғыш президентіміз сайланды.

1991ж. 16 желтоқсан
1992ж. 4 маусымда
1993ж.15 қарашада
1995ж. 30 тамызда
1998ж. мамырда
2000ж.
2002ж.
2004ж.
2007ж.
2009ж.

Қазақстан өзін Тәуелсіз ел деп жариялады.
Қ.Р. Мемлекеттік рәміздері қабылданды.
Ұлттық валютамыз-теңге айналымға енді.
Жаңа Конституцияның қабылдануы.
Ақмола қаласы Астана болып өзгертілді.
«Мәдениетті қолдау жылы» Түркістанға 1500жыл толды.
«Денсаулық жылы» деп аталды.
«Қазақстан –Ресей жылы» болды.
«Қазақ тілін қолдау » жылы болды.
«Ана мен бала жылы»

2010 ж.

«Бизнестің жол картасы – 2020» бағдарламасын іске қосылды.

2011ж.

«VІІ-қысқы Азия» ойындары Қазақстанда өткізілді.

2011ж.
2012ж.
2013 жыл 24 тамыз

Қазақстан тәуелсіздігінің 20 жылдық мерейтойы тойланды.
Қазақстан спортшылары жазғы олимпиадалық ойындарда жетістіктерге жетті.
президент Нұрсұлтан Назарбаевтың қатысуымен "Қазақстан-2050" стратегиясы: бір
халық— бір ел— бір тағдыр" тақырыбында Қазақстан халқы ассамблеясының XX
мерейтойлық сессиясы болып өтті.

2015ж
2015ж
2016 ж

100 нақты қадам – Ұлт жоспары халыққа ұсынылды.
«Нұрлы жол» мемлекеттік бағдарламасын бекітілді.
16 желтоқсанында Қазақстанның өз алдына егеменді ел болып жарияланғанына 25
жыл толды.
Тәуелсіздіктің 25 жылдығына арналған декларация жазылды.

2017 ж

Қазақстанда алғаш рет "ЭКСПО" көрмесі ұйымдастырылды.
ҚР Президенті Н.Назарбаевтың «Болашаққа бағдар: рухани жаңғыру» бағдарламасы
жарияланды.

2017 ж

Қазақстанда «Қысқы Универсиада 2017» ойындары өтті.

2018 ж
2019ж
2019ж 20 наурызда

БҰҰ Қауіпсіздік Кеңесіне төрағалықетті.
«Жастар жылы» деп жарияланды
ҚАСЫМ-ЖОМАРТ ТОҚАЕВ Қазақстан Республикасының Президенті ретінде ант
қабылдады.
Абай Құнанбаетың туғанына 175 жыл болды.

2019ж

Оқушы:Ақмарал
Бар әлемге шын танылдық міне, біз,
Елін сүйгенЕлбасыдеп білеміз.
Тең аталып Қазақстан - Нұрсұлтан
Нұрсұлтан мен Қазақстан тұр егіз.
Күнге беттеп бара жатыр көш жүріп,
Елдің даңқы бар жаһанға естіліп.
Елбасыны құрметтейтін ерекше
Армысыздар, ақ пейілді көпшілік!

Ұлы жолға түсті келіп жарқылдап.
Қазақстан – көпті көрген қария,
Қазақстан – мейірім, ана, жер қымбат,
Атады әлі тағы да бір таң күліп,
Жүректерде арман отын жандырып.
Қазақстан бізді туған ұлы Отан,
Жайнай бер сен жайнай бер сен мәңгілік!
Оқушы:Нұрмұхаммет
Бізге берік ұлы достық,
Бірлік құрып тілек қостық,
Ұлы мақсат биігіне, Дос жолына жүрек тостық.
Достық – біздің тірегіміз,
Бірге соғар жүрегіміз.
Оттай ыстық бір-біріне
Одақтасқан ұлы елміз!
1-жүргізуші:Айғаным
Қазақстан – сан ғасырлық тарихы бар,
Қазақстан –бұл азат ел, танысыңдар.
Көк байрағы, елтаңба, әнұраны,
Қазақ елі егеменді, сан ұлты бар.

Оқушы:Бейбарыс
Азаттық пен елге қонды тосқан бақ,
Қазақ елін мойындауда дос таңдап.
Елбасының еңбегімен нұрлана
Қазағымның мерейі тұр аспандап.
Елі үшін олжа салып қиырдан,
Ықпаған еш ауыртпалық, қиыннан.
Мерекеңіз құтты болсын көпшілік
Елбасының құрметіне жиылған!
Оқушы:Адия
Қазақстан – туған Отан, алтын бақ,
Оқушы:Бейбіт
Еліміздің өзіне тән туы, елтаңбасы,әнұраны бар. Әнұранымыздың авторлары- Ш.Қалдаяқов, Ж.Нәжімеденов,
Н.Назарбаев. Қазақстан Республикасының Мемелекеттік туы көгілдір түсті. Онда Алтын күн бейнесі, шарықтай
ұшқан дала қыраны және ұлттық ою-өрнек нақышталған тік жолақ бар. Тудың көгілдір түсі - бұлтсыз ашық
аспан, бейбітшілік белгісі. Күннің нұр шұғыласы - байлық пен берекенің, тыныштық пен жылылықтың белгісі.
Қыран бүркіт – тәуелсіздік белгісі. Өрнек – салт-дәстүрдің белгісі. Мемлекеттік тудың авторы – Шәкен
Ниязбеков.
Оқушы:Риянна Қазақстан Республикасының елтаңбасының бастысы- шаңырақ. Шаңырақ – киіз үйдің күмбезі,
ол күн бейнесін, ал уықтар одан тарап жатқан алтын сәулелері.Қазақта «Ат- адамның қанаты» деген мақал бар.
Елтаңбадағы тұлпар бейнесі дала пырағы оның шапшаңдығы ер жігітті тәуелсіздікке жетелейді. Бесбұрышты
жұлдызы - әр адамның өміріне бағдар беретін өз жұлдызы сияқты. Күн мен айды , жұлдызды кие тұтатын
халқымыз «Жұлдызың жарқырай берсін» деген асыл арманын айтып тұрғандай. Елтаңбаның авторлары - Шота
Аман Уәлихан және Жандарбек Мәлібекұлы.
Оқушы:Жанел 1992 жылы 6 маусым күні тәуелсіз еліміздің тұңғыш мемлекеттік рәміздерінің тұсаукесер
салтанаты өтіп, сол күні Президент сарайы мен Парламент Үйінің төбесіне Ту көтерілді, Елтаңба орнықты. 6 ай
өткен соң 1992 жылы 11 желтоқсанда Мемлекеттік Гимннің мәтіні бекітілді. Ол 2006 жылы қайта өзгеріп,

желтоқсан айында жаңа Гимн қабылданды. Қазақстан Республикасы Президентінің 1998 жылғы 4 маусымдағы
№3827 Жарлығына толықтырулар енгізіліп, 4 маусым – Мемлекеттік рәміздер күні ретінде аталып өтетін болды.
Оқушы: Асел
Мәңгі бақи шырқалады
Айнымайды аспаннан Мереке бүгін бақ күні
Республикам Әнұраны!
Біздің тудың бояуы Егеменді елімнің
Шаттық кернер жүректі
Оны халық қашанда Желбірейді көк туы
Жеңіс туын көтерген
Биікке іліп қояды. Түсіндей боп көгімнің
Жарыстарда сан қилы,
Оқушы:Ақмарал
Жетіп бізге шетелден
Елтаңба
Көкке әнұран шалқиды.
Өр қанатты сұңқардың
Шәмші атаның сазды үні
Қанатымен шырқар кім?
Жігер беріп қайратты,
Қазақстан – Отаным,
Бәрімізді мәз қылып,
Әлем білген атағын.
Жаңғыртады аймақты.
Жарқыраған әр таңда
Оқушы:Айзере
Мемлекеттік Елтаңба.
Қазақстан – Тәуелсіздік бесігі
Қатар шапқан қос тұлпар,
Отан деген от басынан басталар,
Ай астында қазақ үй
Отбасыма от салмасын басқалар.
Қалықтаған жас сұңқар,
Отан деген қасиетті, киелі,
Шарықтаған таза күй.
Отан десем оянады асқақ ар!
Бұл таңбасы елімнің,
Отансыздар мына өмірде бос қалар,
Елдігімнің белгісі.
Сүйеуі жоқ, тіреуі жоқ жасқанар.
Елтаңбасы елімнің
Отанымды күзетеді адалдық,
Неткен көркем, әдемі.
Сәттерімде мүлт кетпестен қас қағар.
Тұнығындай көңілдің
Қазақстан – Тәуелсіздік бесігі,
Ортада аспан әлемі.
Басқалардың тимесінші кесірі.
Оқушы:Даяна
Елдің көшін өрге бастап барады,
Әнұраным –жан ұраным
Нұрағаңмен егіз болар есімі.
Айтар әнім, сөйлер сөзім
Қазақстан – Тәуелсіздік бесігі,
Туған жерім сағынарым
Бесігімде тербеледі дос үні,
Бақыт-бірлік күн талабы.
Ұлттардың ұйып тұрған ұясы,
Тоқтамайды дабыр әні
Ұмытпайық, ұлықтайық осыны!
2-жүргізуші: Ерұлан
Қазақстан Республикасында қазіргі таңда 130-дан астам ұлттар мен ұлыстар мекендейді.Тарих көшінің белгілі
бір кезеңінде тағдыр тауқыметін арқалап, солақай саясаттың құрбанына айналып, елімізге келіп қоныстанған
ұлттар мен ұлыстар үшін қазақ жері киелі алтын бесікке айналды.
3-жүргізуші:Жанел
День народного единства в Казахстане,
Очень значим для нас всех.
Солидарность с государством
Обрекает на успех.
1-жүргізуші:Айғаным
Тілі бөлек болған менен тілек бір,
Ұлы достық мәпелеген жүрек гүл.
Қазақстан бар ұлысқа шаңырақ,
Шайқалмастан шаттығымыз тіреп тұр.
2-жүргізуші:Ерұлан
Ұлтаралық татулық арқасында бүгінде ел тыныш, жұрт аман. Осы берекеміз бұзылмағай. Қазақстанда тұратын
барша ұлт арасындағы айнымас достыққа сызат түспесе екен.
Оқушы:Арман
Оқушы:Алмат
Арайлап таңым, асқақтап тауым,
Бабамның қаны, анамның жасы,
Ән ойнап көгім, күй тартты көлім.
Сіңген бұл далам, қымбатсың маған.
Қол жетті, міне, аңсаған күнге,
Береке-бірлік - қамалдың басы,
Жасай бер, жаса, қазағым менің!
Ұрпаққа мәңгі тіл қатшы, далам!
Оқушы:Мансұр
Оқушы:Ислам
Қазақстаным – жасыл орманым,
Күйінсін жауың, сүйсінсін досың,
Қуанышымды жасыра алмадым.
Жиылсын қауым, құйылсын көшің.
Аңсаған бабам, аңсаған елім,
Ертеңің үшін аянба, ерім,
Бостандық еді-ау асыл арманың.
Ояншы, елім, жиылсын есің!
Оқушы:Алихан
Оқушы:Зере
Елім менің аңсаған,
Қазақстан – қасиетті ұғым бұл
Тас бұғаудан босаған.
Ей, келешек, жан тәніңмен ұғын, біл.
Құтты болсын отауың-ей,
Он бір әріп не мағына береді,
Берік болсын-оу босағаң!
Ал, толғайық жеткенінше қызыл тіл.

Т- білдіреді теңдікті,
Ұлағатты өнегесі, теңдігі.
Ә- әдептілік, әлдікті,
2-жүргізуші:Ерұлан
У-уайымсыз уақытты,
Тәуелсіздік туын ұстап жоғары,
Е- егемендік елдікті.
Бүгінгі ұрпақ – болар елдің ертеңі,
Л-дейді лағып лепірме,
3-жүргізуші:Жанел
С-сенімділік секілді,
Мы разные, но здесь мы все равны
І-ілтипат пен ізетті
Мы дети нашей матери – страны.
З- зиялылық тілек қой.
МойКазахстан, для всех ты есть Отчизна,
Д- шақырады достыққа,
И мы горды тобой, тобой сильны!
І- ізденіс пен нәтиже
1-жүргізуші:Айғаным
К- дейді күн боп көктегі
Естісін ел үніңді,
Көз алартып, көршілерге қол сұқпа.
Дүние түгел естісін,
Хор: Көк тудың желбірегені.
Тәуелсіздік туыңды,
1-жүргізуші:Айғаным
Биікке көтер, жас ұлан!
Үлгі бізге аталардың ерлігі,
2-жүргізуші:Ерұлан
Бүгін біз желтоқсан оқиғасын және құрбандарын еске алдық.Ерлеріміздің арқасында Қазақстан егеменді болып
дүние жүзіне танылуда.Біздің Отанымыз- егеменді, тәуелсіз Қазақ мемлекеті.Тәуелсіздік үшін жандарын берген
батырларымыздың рухына тағзым етіп, ерліктерін бағалай білу- біздің борышымыз.
1-жүргізуші:Айғаным
Мәңгілік болсын, баянды болсын,
28 жылғы ғұмырың!
Құтты болсын, мықты болсын,
Тәуелсіздік тұғырың!
*************
САБАҚ
МЕКТЕП «Alpamys school», Нұр- Сұлтан қаласы
Күні
Мұғалімнің аты-жөні: Омарова Гульнар
Пән: Қазақ тілі Т2
Жумажановна
Сынып 3
Күні:
Қатысқандар саны:
Қатыспағандар саны:
Сабақ тақырыбы
4-сабақ. Ағам қобыз тартады.
Осы сабақта қол жеткізілетін оқу Оқыған материалды мазмұндау
мақсаттары
3.2.4.1 жоспар (сурет, сызба түрінде) және тірек сөздер негізінде оқиға
желісін сақтай отырып мазмұндау.
3.4 Сұрақтар мен жауаптар құрастыру
3.3.4.1* мәтін мазмұны мен кейіпкерлерінің іс-әрекеті туралы нақты
сұрақтар (кім?, қайда? не ітейді?) құрастыру және оған жауап беру.
Сабақ мақсаттары

Лексикалық минимум
Грамматикалық минимум
Құндылықтарды дарыту

1.Оқыған/тыңдаған мәтінді тірек сөздер негізінде мазмұндау.
2. Қажетті сөздерді пайдаланып, сұрақтар мен жауаптар құрастыру.
1.Жіктік, септік, тәуелдік жалғауларын дұрыс қолдану.
Оқушылардың барлығы: сөздер мен сөз тіркестерін дұрыс қайталайды,
көп нүктенің орнына қажетті сөздерді қояды, жалғауларды дұрыс
қолданады.
Оқушылардың көпшілігі: тірек сөздерді пайдаланып оқыған/тыңдаған
мәтінді мазмұндайды, мәтін мазмұны бойынша диалогты жалғастырады,
жалғауларды дұрыс қолданады.
Оқыған/тыңдаған мәтінді түсініп, мазмұндайды.
Тақырып бойынша сұрақтар құрап, жауап береді.
Жалғауларды ажырата алады, дұрыс қолданады.
қобыз, күй, үн
Жай сөйлем.
Ұлттық құндылықтарды дәріптеу, қызығушлығын ояту

Пәнаралық байланыстар
АКТ қолдану дағдылары
Бастапқы білім

Музыка
Аудиотаспа, интербелсендітақта, таныстырылым
Інім ән айтады

Бағалау критерийлері

Сабақтың барысы
Сабақтың
жоспарланған кезеңдері Сабақтағы жоспарланған іс-әрекет

Сабақтың басы

Мұғалім үй тапсырмасын «Допты
ұстап ал» ойыны арқылы тексереді.
Үйге берілген тапсырма «Есте сақта!»
12 бет. Допты қағып алған оқушы
жауап береді, егер жауап бере алмаса,
допты басқа оқушыға береді. Ол келесі
оқушыға лақтырады. Солай жалғаса
береді.
Сабақтың тақырыбын, мазмұнын
суреттер арқылы болжайды.
Бүгінгі сабағымыз не туралы деп
ойлайсыңдар?
Қандай айырмашылық байқап
тұрсыңдар?

Сабақтың ортасы

Жаңа сөздерді (қобыз, күйші, үн)
суреттер, сөйлемдер мен сұрақ-жауап арқылы меңгерту.

Қобыз

Күйші
Қобыздың үні
Домбыра, қобыз тарту қандай өнерге жатады?
Домбыра, қобыз тартатын адамды қалай атайды?
Оқылым.
Оқушыларға төмендегі сұрақтарды қойылады:
Қандай ұлттық аспаптарды білесің?
Сен қандай аспаптарда ойнайсың?
Оқылым мәтіні
Менің ағам бар. Ол он бес жаста. Ағамның аты –Әлихан. Ол музыка мектебінде
оқиды. Ағам қобыз тартады? Әлихан қобызда әртүрлі күй ойнайды. Ол –күйші.
Оқылым тапсырмасы
Мәтінді мұқият 2 рет оқиды. Мәтін бойынша сұрақтарға жауап береді:
 Сенің інің бар ма?
 Ол неше жаста?
 Мұражайда қанОның аты кім?
 Әлихан қай мектепте оқиды?
 Ол қандай аспапта оқиды?
Топтар жауаптарын комментарий айту арқылы бағалайды («өте тамаша», «толық
жауап берді», «барлық сұрақтарға жауап берді», «нақты жауап бермеді», «тек
жартысына жауап берді»)
(Ж) Жазылым. Тапсырма: Жақша ішіндегі тиісті сөздерді қойып, сөйлемді
көшір.
Менің ( ағам, інім, қарындасым) бар. Ол ( 12, 13, 15) жаста. (Менің, сенің, оның) атыӘлихан. Ол (спорт, музыка, шахмат) мектебінде оқиды. Әлихан (домбыра, қобыз,
сырнай) тартады. Әлихан қобызда әртүрлі күй (билейді, айтады, ойнайды).
(Т) Айтылым. Мазмұн желісі бойынша суреттердің желісін рет ретімен қойып,
әңгімелеп бер.
2. Оқушылар сөйлем құрап болған соң оны тақтаға жазады.
«Бас бармақ» әдісі немесе комментарий айту арқылы бағалау(мұғалімнің бағалауы)
Сабақтың соңы
Үйге тапсырма: 4-тапрсырма. Берілген ақпараттардың дұрыстығын белгілейді.
Рефлексия. «Пайыздық көрсеткіш»
25 % 50% 75%
100%
Саралау – оқушыларға қалай
Бағалау – оқушының
Денсаулық және қауіпсіздік
көбірек қолдау көрсетуді
материалды меңгеру деңгейін
техникасының сақталуы

жоспарлайсыз? Қабілеті жоғары
қалай тексеруді
оқушыларға қандай міндет қоюды
жоспарлайсыз?
жоспарлап отырсыз?
Саралау іріктелген тапсырмалар,
нақты бір оқушыдан күтілетін
Бұл бөлімде оқушының
Денсаулық сақтау технологиялары.
нәтижелер, оқушыға дербес қолдау
сабақ барысында үйренгенін
Сергіту сәттері мен белсенді
көрсету, оқу материалдары мен
бағалау үшін қолданатын
іс-әрекет түрлері.
ресурстарын оқушының жеке
әдіс-тәсілдеріңізді жазыңыз.
Осы сабақта қолданылатын
қабілеттерін есепке ала отырып
қауіпсіздік техникасы
іріктеу (Гарднердің жиындық зият
ережелерінің тармақтары.
теориясы) түрінде болуы мүмкін.
Саралау уақытты ұтымды
пайдалануды есепке ала отырып,
сабақтың кез келген кезеңінде
қолданыла алады.
Сабақ бойынша рефлексия
Сабақ мақсаттары /оқу мақсаттары дұрыс қойылған
Бұл бөлімді сабақ туралы өз пікіріңізді
ба?
білдіру үшін пайдаланыңыз.
Оқушының барлығы ОМ қол жеткізді ме?
Жеткізбесе, неліктен?
Өз сабағыңыз туралы сол жақ бағанда
Сабақта саралау дұрыс жүргізілді ме?
берілген сұрақтарға жауап беріңіз.
Сабақтың уақыттық кезеңдері сақталды ма?
Сабақ жоспарынан қандай ауытқулар болды,
неліктен?
Жалпы баға
Сабақтың жақсы өткен екі аспектісі (оқыту туралы да, оқу туралы да ойланыңыз)?
1:
2:
Сабақты жақсартуға не ықпал ете алады (оқыту туралы да, оқу туралы да ойланыңыз)?
1:
2:
Сабақ барысында сынып туралы немесе жекелеген оқушының жетістік/ қиындықтары туралы нені білдім,
келесі сабақтарда неге көңіл бөлу қажет?
Пән: Математика
Орта мерзімді жоспар бөлімі:
3В тарауы - Кеңістіктік фигуралар
Күні:
Сынып: 3-сынып

*************
Мектеп: №157 жалпы білім беретін мектеп
Мұғалімнің аты-жөні: Алимтаева Акмарал
Еркинбековна
Қатысқандар саны:
Қатыспағандар саны:

Сабақ тақырыбы
Текше (куб)
Осы сабақта қол жеткізілетін оқу
3.3.2.3 кеңістіктік геометриялық фигуралардың
мақсаттары
(тікбұрышты параллепипед, куб) жазбасын дайындау
(оқу бағдарламасына сілтеме)
және олардың моделін құрастыру
Сабақ мақсаттары Барлық оқушылар: кеңістіктік геометриялық фигуралардың (тікбұрышты
параллепипед, куб) жазбасын дайындайды және олардың моделін құрастырады
Көптеген оқушылар: кеңістіктегі геометриялық куб-фигуралардың жазбасын және
олардың моделін құрастыруды өз бетімен дайындай алады.
Кейбір оқушылар: оқулықта берілген фигураның моделін жасайды
Бағалау
10.кеңістіктік геометриялық фигуралардың (тікбұрышты параллепипед, куб)
критерийлері
жазбасын дайындай алады және олардың моделін құрастыра алады
Тілдік мақсаттар
Пәндік лексика және терминология
• •
қырлары, қабырғалары, төбелері, негізі, шаршы, дөңгелек,
тіктөртбұрышты, үшбұрышты.
• одан үлкен, одан кіші, шамамен бірдей өлшемде...
• ауданы, периметрі, үсті, көлемі
• куб, тікбұрышты параллелепипед, перспектива, қосылу нүктесі, линер, ракурс
• Талқылауға арналған сұрақтар:
•
Фигурада (...) шеті және (...) шыңы бар.
• Фигурада дәл негіз ортасында шыңы бар.
• Бұл фигураны ойыншықтар арасынан табуға болады.
Неліктен екенін айта аласыз ба…?

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

Сабақтың ортасы

Сабақтың соңы

• куб куб деп аталады ма?
• … шың санына байланысты бұл тікбұрышты параллелепипед болу керек пе?
Қалай екенін айта аласыз ба…?
Тегіс фигураны көлемінен ажыратуға болады ма?
Кубты жаюды орындау керек пе?
Перспективада кубты қалай салу керек?
Жазбаша тапсырма:
• Жоғарыда аталған сипаттамалары бар фигураларды атап шығыңыз.
• Коробканы фигура ретінде сипаттаңыз.
Дұрыс және дұрыс емес пішімі арасындағы айырмашылықты атаңыз.
Оқушыларды бір-біріне деген құрмет көрсетуіне тәрбиелеу.
Пәнішілік байланыс
Интернет-ресурстар, дерекқордан және интернеттен сабаққа қатысты ақпаратты іздеу;
Кубтар мен тікбұрышты параллелепипедтер туралы көрінісінің болуы. Нақты
құрастырып, өлшеу қабілеті. Тікбұрышты параллелепипедті кеңістіктік үлгіде жаюды
жасау және дайындау туралы көрінісінің болуы.
Сабақтағы жоспарланған іс-әрекет
Оқушылармен амандасу
Оқушылар бір-біріне сәттілік тілейді
Үй тапсырмасын тексеру
Алдыңғы білімді еске түсіру (ұжымда)
ҚБ: Отшашу арқылы бір-бірін бағалау.
Оқу мақсатын таныстыру
Белсендіру.
Мұғалім 1-2- сынып математика курс бойынша балаларға қандай көлемді (кеңістіктік)
фигураларды білетіндерін есітеріне түсірулерін сұрайды.
- Бұл кеңістіктегі фигуралар: куб, шар, цилиндр, конус, пирамида.
–Сендерге қандай жазық фигуралар таныс?
–Жазық фигуралар: үшбұрыш, шеңбер, шаршы, тіктөртбұрыш.
Егер фигураларды (куб, шар, цилиндр, конус, пирамида) кесетін болсақ, нені көруге
болады? Мұғалім бейнеленген сызықтарды көрсетеді.
Мұғалім шешуін табуды ұсынады:
–Не артық?
Үшбұрыш Шаршы Аудан Шеңбер Тіктөртбұрыш
Ермексазбен жұмыс
Текше туралы білімдерді пайдалана отырып, түтікшелер мен ермексазбен кубтың
моделін жасайды. Текшенің моделін жасаудың алгоритмін құрастырады.

Жаңа білім мен тәжірибені қолдану
Жаңаны қолдану. №3 тапсырма ұсынылады.
а) Есепті шығар. Дизайнер 6 дана көк, 4 дана қызыл түсті қағаз қораптар жасады. Бір
қорапқа 36 см2 қағаз жұмсалған болса, онда барлық қорапқа қанша қағаз қажет?
б) Есептегі деректерді өзгерт. Қосындысы 10 саны шығатындай қораптардың санын
кез келген екі санға ауыстыр. Алынған есепті шығар.
Өткен материалмен жұмыс. №5 тапсырманы орындау ұсынылады. Ойнайық. Әр
ойыншы екі текшеден лақтырады. Түскен сандарды көбейтіп, нәтижесін жазады. Досы
есептеудің дұрыстығын тексереді. Нәтижесін жазады. Әр ойыншы ойынды 10 рет
қайталайды.
Рефлексия (жеке,жұпта,топта, ұжымда) «Бағдаршам» кері байланыс
Саралау –оқушыларға қалай көбірек
Бағалау – оқушылардың
Денсаулық және қауіпсіздік
қолдау көрсетуді жоспарлайсыз?
материалды меңгеру
техникасының сақталуы
Қабілеті жоғары оқушыларға қандай
деңгейін қалай тексеруді
міндет қоюды жоспарлап отырсыз?
жоспарлайсыз?
оқулықта берілген фигураның моделін
ҚБ арқылы бағалау
Сергіту сәтін ұйымдастыру
жасайды

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?
Қысқа мерзімді жоспар
Пән:Қазақ тілі
Бөлім:Өнер
Сабақ тақырыбы
71-сабақ. Негізгі және туынды зат есім

Мектеп: №157 жалпы білім беретін мектеп
Мұғалімнің аты-жөні: Ширинбекова Жанат Медеубековна

Күні:
Сынып:

Қатысқандар:
Қатыспағандар саны:
Осы сабақта қол
3.2.3.1 мәтін мазмұны бойынша пікір білдіруге бағытталған сұрақтар құрастыру және
жеткізілетін оқу
жауап беру;
мақсаттары
3.4.2.4 негізгі, туынды зат есім/сын есім/етістікті анықтау;
3.3.5.1 жіберілген пунктуациялық, орфографиялық, грамматикалық және
стилистикалық қателерді мұғалімнің көмегімен тауып, түзету;
Сабақ
Барлық оқушылар:
мақсаттары
• мәтін мазмұны бойынша сұрақтар құрастырады, жауап береді;
• сөз құрамы сызбасы негізінде негізгі және туынды зат есімдерді анықтайды;
• стилистикалық қателерді мұғалімнің көмегімен таба алады, түзетеді;
Оқушылардың көбі:
• пікір білдіруге бағытталған сұрақтарды мәтіннің мазмұны бойынша
құрастырады, оларға жауап береді;
• негізгі және туынды зат есімдерді ажыратады;
• жіберілген стилистикалық қателерді мұғалімнің көмегімен тауып, түзету
жолдарын қарастырады.
Оқушылардың кейбірі:
- мәтін мазмұны бойынша пікір білдіруге
бағытталған сұрақтарды өз бетінше құрастырады,
нақты тұжырыммен жауап береді;
туынды зат есімдер жасай алады;
жіберілген стилистикалық қателерді мұғалімнің көмегімен тауып, түзетіп, шапшаң жазады;
Бағалау критемәтін мазмұны бойынша пікір білдіруге бағытталған сұрақтарды құрастыра алады, жауап береді;
рийлері
негізгі, туынды зат есімді анықтайды;
жіберілген стилистикалық қателерді мұғалімнің көмегімен табады, түзетеді.
Сөздік қор
Пәндік терминология және тірек сөздер:
Зат есім, сөз таптары, сөз құрамы, түбір, қосымша, жұрнақ, негізгі, туынды зат
есімдер
Сабақта диалог /жазу үшін пайдаланылатын тіл:
Талқылау үшін сұрақтар:

Өнердің киелілігі адамды қандай сезімге бөлейді?

Негізгі, туынды зат есімдердің айырмашылықтары қандай?(саралау
сұрағы)
Құндылықтарды Өнер түрлерінің адам өміріндегі маңыздылығын ұғындыру ;
дарыту
Оқушыларды өнерді бағалай білуге, өнер иелерін,туындыларын қастерлей білуге
тәрбиелеу.
Пәнаралық
Жаратылыстану
байланыстар
Алдыңғы
Зат есім. Қандай сұрақ қойылатыны, зат есімнің жалқы есім және жалпы есім болып
меңгерілген білім бөлінетіні, олардың емлесі, зат есімнің жекеше, көпше түрлері туралы біледі.
Сабақ барысы

Сабақтың
жоспарланған
кезеңдері
Сабақтың басы
2 минут
5 минут

5 минут

Сабақтың
ортасы
3 минут

5 минут

Сабақта жоспарланған іс-әрекет
І. Ұйымдастыру кезеңі.
Психологиялық ахуал. Оқушылар кішкене қағаз жүрекшелерге тілектерін жазып бірбіріне ұсынады.
(Ұ, Ж, қ) «Топтастыру» әдісі бойынша зат есім, оған қандай сұрақ қойылатыны, зат
есімнің түрлері, олардың емлесі туралы өтілген тақырыпты қайталау жұмысы
жүргізіледі. Оқушылар дөңгелене тұрып, зат есім туралы білімдерін бірінен соң бірі
кезектесе ортаға салады.
3.4.2.4 Оқушыларды топқа бөлу. Барлық оқушыларға суреттер немесе (күйші, әнші,
қобызшы) қима қағаздар үлестіріліп беріледі. Суреттер немесе қима қағаздар бойынша
топқа бөлінеді.
күйші
әнші
қобызшы
Әр топ өз суреттеріне байланысты топтарын қысқаша таныстырады.
1-топ: Құрманғазы Сағырбайұлы— қазақтың ұлы күйші-композиторы. Қазақтың
аспапты музыка өнерінің классигі. Құрманғазы өмірге ғашық күйші. Тіршіліктің нұрлы
сәттеріне ол балаша қуанып, қалтқысыз сезімге бөлене алды. Оның «Қызыл қайың»,
«Ақжелең», «Адай», «Сарыарқа», «Балбырауын», «Назым», «Балқаймақ», сияқты
күйлерібар.
2-топ: Роза Рымбаева- әнші, профессор,актриса.Қазақстанның халық
әртісі,халықаралық конкурстардың лауреаты.Құрмет жәнеПарасатордендері мен
марапаттың иегері.Көптеген халықаралық конкурстардың гран-при иегері болған Роза
Рымбаева 22 жасында Қазақстанның еңбек сіңірген әртісі, 29 жасындаҚазақстанның
халық әртісіатанды.
3-топ: Молықбай Байсақұлы–қобызшы,бақсы, жыр дүлдүлі. Өнерпаздық, емшілік
қасиеттері әкесінен дарыған. Халқына киелі қара қобызы және шипагерлік қасиеті
арқылы қамқор болғандықтан «қобызшы Молықбай» деп атанған.
«Ой бөліс» әдісі бойынша әр топ сөздерді сызба негізінде сөз құрамына талдайды.
Түбір сөздердің қай сөз табынан жасалғанын анықтайды. Қорытынды жасайды. Әнші,
қобызшы, күйші сөздерін сөз құрамына талдай отырып, қорытынды жасайды.
қобыз-қобызшы қобыз- түбір, - шы -жұрнақ
ән-әнші
ән- түбір, - ші -жұрнақ
күй-күйші
күй- түбір, - ші -жұрнақ
Оқушыларға негізгі, туынды зат есім туралы түсінік беріледі.
Бағалау дескрипторы:
- негізгі, туынды зат есімді ажыратады;
- олардың жасалу жолдарын біледі.
ІІ. Негізгі бөлім
3.4.2.4 (МК, Ө) Көркем жазу.
Кең жолды дәптерге жазу үлгісін көрсету.
Дәптерде бас әріп пен кіші әріптің биіктігі мен мөлшерін сақтап көлбеу, үзбей және
біркелкі жазу үлгісін сақтай отырып сөйлем жазады.
Мысалы: Дд ддд Дд
Достық - алтыннан да қымбат. (мақал)
Оқушыларға қарамен жазылған сөзді сөз құрамына талдау ұсынылады. Дос - түбір,
тық - жұрнақ.
Оқушылар қандай зат есім екенін, оның қалай жасалғанын анықтайды.
Бағалау дескрипторы:
-сөз құрамына талдайды;
-негізгі, туынды зат есімді анықтайды;
3.2.3.1 (ТЖ; Ө) Мәтінді тыңдау.
21-жаттығу. Оқушыларға «Ананың асыл арманы» мәтіні тыңдатылады.
Мәтін мазмұны бойынша сұрақ қойып, жауап бер.
Мәтін бойынша пікір білдіруге бағытталған сұрақтарды жалғастырып көр:

Әйел барлық ақшасына әдемі суретті сатып алу себебі неде деп ойлайсың?

Ұл балалар анасының үш жыл бойы кестелеген орамалына неге аң-таң болды?

Өнердің киелілігі адамды қандай сезімге бөлейді?
«Сиқырлы қобдиша» әдісі арқылы алдымен бірінші топ мәтін мазмұны бойынша
сұрақтар құрастырады, сұрақтарды жазып, сандықшаға салады. Араластырылған
сұрақтар еркін түрде қатысушыларға таратылып беріледі. Екінші топ сұраққа жауап
береді. Ары қарай, екінші топ оқушылары бірінші топтың қойған сұрақтарына жүйелі,

толық жауап береді. Мұғалім оқушылардың іс-әрекетін бақылап, бағыт беріп тұрады.
«Екі жұлдыз, бір тілек» стратегиясы арқылы бір-бірінің жұмысын бағалайды.
Орындаған жұмыстарының екі жақсы жағы мен бір кемшілігіне ұсыныс білдіру арқылы
өз іс-әрекеттеріне кері байланыс жасайды.
Түсіндірме сөздікпен жұмыс
көгал-газон– біркелкі, тегіс жерге өсірілген, шөбі қысқа, көп жылдық өсімдіктер алаңы.
шебер- өнері дамыған, іскер адам.
кестеленген- мата бетіне жіппен тігіп түрлі өрнек салу.
3.4.2.4 Сөздерді салыстырып оқы.
Өнер - өнерпаз
Сурет - суретші
2 минут
Шебер - шеберлік
Сый - сыйлық

Олардың әрқайсысына сұрақ қой, айырмашылығын байқа.

Туынды зат есімді сөз құрамына талда.
Оқушылар тапсырманы жұпта орындайды. Жұпта талқылаған соң топ болып
кеңеседі. Ойларын ортаға салады.
Бағалау дескрипторы
2 минут
• мәтін мазмұны бойынша пікір білдіруге сұрақ құрастырады;
• сұрақтарға өзіндік пікірін білдіріп, жауап береді;
• негізгі, туынды зат есімді анықтайды;
Сергіту сәті. Дене қимыл жаттығулары жасалады.
3.4.2.4, 3.3.5.1 (Ө, Т, Ж, қ) 22-жаттығу Мақалдың қатесін түзеп, көшіріп жаз.

«Өлеңшінің қолы алтын,
Өнерлінің
сөзі алтын».
2 минут
Мақалдың
мағынасын қалай түсінесіңдер?
3 минут
Оқушылар топқа бөлініп, мақалдың қатесін түзеп, мағынасын ашады. Туынды зат
есімдерді тауып, сөз құрамына талдайды.
Бағалау дескрипторы:
• мақалдың қатесін түзейді;
• туынды зат есімдерді табады;
4 минут
• сөз құрамына талдайды;
• мақалды қатесіз, сауатты жазады.
3.4.2.4 (ҰЖ) Семантикалық картамен жұмыс
( «+», «-» таңбаларын қою арқылы орындалады)

Сәйкес сөздерді белгіле.
Оқушылар тапсырманы өзара топта ақылдаса отырып, шешеді. Неліктен негізгі,
туынды зат
есім екенін дәлелдеп, сол сөздермен сөйлем құрап айтады.
4 минут
Бағалау дескрипторы:
• сөздерді сөз құрамына талдап, негізгі, туынды зат есімді анықтайды;
• туынды зат есімнің жасалу жолын түсіндіреді.
(Ө; Ж, Ж) Саралау. Шығармашылық үзіліс.

Түбірге тиісті жұрнақтарды жалғап, туынды зат есім жаса.

Туынды зат есімдермен сөйлем құрап жаз.
Бағалау дескрипторы:
• тиісті жұрнақтарды жалғап, туынды зат есімдер жасайды; туынды зат
есімдермен сөйлем құрайды;
• құраған сөйлемдерін қатесіз жазады.
Сабақтың соңы
Рефлексия: «Мұғалімге хат» әдісі арқылы түсінбеген сұрақтарын жазып, почта
3 минут
жәшігіне салады.
Үй тапсырмасы
Негізгі, туынды зат есімдерге 10 мысал жазу.
Саралау– оқушыларға қалай көбірек
Бағалау – оқушылардың
Денсаулық және
қолдау көрсетуді жоспарлайсыз?
материалды меңгеру деңгейін
қауіпсіздік
Қабілеті жоғары оқушыларға қандай
тексеру жоспарыңыз?
техникасының
міндет қоюды жоспарлап отырсыз?
сақталуы

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

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

Топта бірі-бірі тыңдау.
Сыныпта қауіпсіздік
ережелерін сақтау.

Сабақ бойынша рефлексия
Сабақ мақсаттары/оқу мақсаттары дұрыс қойылған ба? Оқушылардың барлығы ОМ қол жеткізді ме?
Жеткізбесе, неліктен?
Сабақта дифференциация дұрыс жүргізілді ме?
Сабақтың уақыттық кезеңдері сақталды ма?
Сабақ жоспарынан қандай ауытқулар болды, неліктен?
Жалпы баға
Сабақтың жақсы өткен екі аспектісі (оқыту туралы да, оқу туралы да ойланыңыз)?
1:
Сабақты жақсарту үшін қандай өзгеріс енгізуге болады (оқыту туралы да, оқу туралы да ойланыңыз)?
1:
Сабақ барысында сынып туралы немесе жекелеген оқушылар туралы нені білдім, келесі сабақтарда неге
көңіл бөлу қажет?
*************
2-бөлім. Деректерді ұсыну

мектеп: «№ 50 Абай атындағы орта мектеп» КММ

МҰҒАЛІМНІҢ АТЫ-ЖӨНІ: ДАУЫЛБАЕВ СЕРІК ПІРІМБАЙҰЛЫ
ҚАТЫСҚАН ОҚУШЫЛАР САНЫ:
2.1 Санау жүйелері
10.2.1.1 ондық санау жүйесіндегі бүтін сандарды екілік санау жүйесіне ауыстыру және керісінше
• сандар жүйесінің түрлерін ажырата білу
• сандық жүйелерде сандарды дұрыс жазу;
• нөмірлерді бір сандық жүйеден екіншісіне ауыстыру ережелерін қолданады.
• кестелі әдіс арқылы сандарды екілік сегізден он алтылыққа аудару;
•
•
•
•
•

Сандардың позициялық санау жүйелеріндегі берілу формаларын анықтайды
Санау жүйелерінің негізгі ұғымдарын сипаттайды
Ондық санау жүйесінен екілік санау жүйесіне ауыстыру алгоритмін түсіндіреді
Бір санау жүйесінен екіншісіне ауыстыру принциптерін меңгереді
Бүтін сандарды ондық санау жүйесінен екілік санау жүйесіне және керісінше ауыстырады

Берілген тапсырмаларды орындау барысында шығармашылық тәсілдемелерді пайдалану және оқушылардың
сөйлеу мәдениетін дамыту.
Оқушылар келесіні орындай алады:
Санау жүйелерінің негізгі ұғымдарын сипаттай алады
● сандарды бір санау жүйесінен екіншісіне және керісінше ауыстырады
Пән лексикасы жәнетерминология:
Сандардың жазылу мен оқылу ережелерінің жиынтығы.
Екілік санау жүйесі …
Ондық санау жүйесі …
Сегіздік санау жүйесі …
Он алтылық санау жүйесі …
Ауыстыру алгоритмі келесідей жүзеге асырылады ……..
Құндылықтар жұптық және топтық жұмыстар арқылы жүзеге асады
Топтық және жұптық жұмыс арқылы жаңа материалдарды өздігімен меңгеру
Математикамен пәнаралық байланыс
Пәнаралық интеграция санау жүйесі, позициялық, позициялық емес ұғымдарын оқу, түсіндіру барысында
жүзеге асады
АКТ қолдану дағдылары:
Интернетте ақпартты іздеу, білім беру порталдарында жұмыс істеу

7-9 сыныбындағы оқылған материалдардан оқушылар санау жүйелері жайлы жалпы мәліметтер біледі
Жоспар бойынша орындалуы тиіс іс-әрекеттер
(төменде келтірілген жазбаларды жоспарланған әрекеттермен алмастырыңыз)

Дереккөздер

1. Білімнің өзектілігі.
Ұсынылған слайдтың суретінен сабақтың тақырыбын анықтау
Сабақтың мақсаттары мен міндеттері (сабақ мақсаттарын бірлесіп анықтау)

Презентация

Нөмір жүйесі қандай?
Жауап: Сандар жүйесі - арнайы таңбалар - сандар көмегімен сандарды жазу тәсілі.
Сандық жүйе дегеніміз не?
Жауап: СС позиционды және позициялық емес.
Бинарлы, сегіздік, он алтылық сандар жүйесінде әрқайсысыңыздің жастарын қанша
болады?
Жұптық жұмысу.
Позициялық және позициялық емес нөмірлерді жұпта талқылап, тапсырманы аяқтаңыз
Сан - санындағы санның орны.
Позициондық сандар жүйесінің негізі (негізі) сандар санынан немесе сандар жүйесінде
сандарды жазу үшін пайдаланылатын басқа да таңбалардан тұрады.
Көптеген позициондық жүйелер бар, себебі сандар жүйесінің негізі ретінде 2-ден кем емес
кез келген сан болуы мүмкін.
Позициондық сандар жүйесінде кез-келген нақты нөмір келесідей ұсынылуы мүмкін:
Aq = ±(an-1qn-1+an-2qn-2+…a0q0+a-1q-1+a-2q-2+…a-mq-m)
Мұнда:
A - бұлсан
q - сандаржүйесініңнегізі
ai - сандардыңосыжүйеніңсандары
n - санныңбүтінбөлігініңсандары
m - санныңбөлшекбөлігіндегісандардыңсаны
A = 4718,63 саныныңкеңейтілгентүріндеондықсанекенінелестетіңіз.
Бұлжүйеніңнегізіқандай? (q = 10)
Санныңбүтінбөлігініңсандарсанынегетең(n = 4)
Нөмірдіңбөлшекбөлігіндегісандардыңсаны (м = 2)
Сұрақ: Рим сандары арқылы қандай сандар жазылған?
MMIV = 1000 + 1000 + (5 – 1) = 2004
LXV = 50 + 10 + 5 = 65
CMLXIV = (1000 – 100) + 50 + 10 + (5 – 1) = 964
Сұрақ: қадамдарды орындаңыз.
MMMD + LX = (1000 + 1000 + 1000 + 500) + (50 + 10) = 3560
Толық міндеттер:
№1 Қандай нөмір романдық сандармен жазылған: MCMLXXXVI?
№ 2 Келесі қадамдарды орындаңыз: MCMXL + LX
№3 Сандар тиісті нөмірлік жүйеде дұрыс жазылған ба?
A) A10 = A, 234
B) A8 = -5678
C) A16 = 456.46
D) А2 = 22.2
Жұптық жұмыс.
Зерттеу жұмысы
• Ондық сандарды екілік SS-ке бұрыштық бөлу арқылы түрлендіруге арналған алгоритмді
тексеріңіз.
• Бинарлы CC-тен ондық санға түрлендіруге арналған алгоритмді зерттеу.
• Ондық сандарды сексенге, он алтылыққа түрлендіруге арналған алгоритмді үйреніңіз
(ақпарат алмасу, әр студент басқа жұппен ақпарат алмасады)
(оқушылар дайын материалмен смарт-картаны дайындай алады)
Өзара бағалау. (оқушылармен Бағалау критерийлерін талқылаңыз, студенттер өз
нұсқаларын ұсынады)
Бағалау критерийлері
• Бір жүйеден екіншісіне сандарды ауыстыру принципін меңгеру
• ондық сандарды екілікке түрлендіруге арналған алгоритмін түсіндіреді
• ондық бүтінді екілікке және керісінше аудару
• ондық сандардың ондық санына он алтылық сандарды аудару

Бір санау
жүйесінен
келесіне көшу
ережелері:
Сандарды
әртүрлі санау
жүйелеріне
аустыру.

Көзге жаттығу жасау
Жеке жұмыс
Бір сандық жүйеден басқа кестеге толтырыңыз және аударыңыз.
(әрбір оқушыға жеке карталарды дайындауға болады)
екілік
ондық
сегіз
110101
247
261

он лтылық

4АС
Шешім:
екілік
110101
10001111
100000101
10010101100

ондық
65
217
405
2254

сегіз
53
143
261
1196

он лтылық
35
8F
105
4АС

Өзара тексеру Оқушылар жұмыстарымен алмасып, бір-бірінің жұмысын тексере алады.
Қосымша тапсырмалар.
1. 11102 қыз және 11002 сынып оқушысы.
Сыныпта қанша студент бар?
10. 101012, 11012 сандарындағы ондық үтір дегеніміз не?
3. Менің 100 бауырым бар. Ең жасы 1000 жаста, ал ең кәрісі - 1111 жаста. 1001 сыныпта аға
оқытушы. Мұндай болуы мүмкін бе?
Тәжірибелік жұмыс
(оқушылар инженерлік калькуляторда және кестелік процессорда жұмыс істей алады)
Компьютерде жұмыс істеу Екілік сандарды аудару:
а) 101011011; сегіздік
б) 11110111011; он алтылық жүйесі
в) Жауаптарды мәтіндік құжатта сақтаңыз №1 тапсырма
Кері байланыс
Біздің сабағымыздың мақсаты қандай болды?
Осы мақсатқа қол жеткіздік пе?
Сабақты қорытындылау. Оқушыларға сұрақтар қою.
Үйге тапсырма беру, түсіндіру. Оқушылар білімін бағалау. Жеке оқушыларға озық тапсырма беру. Сабақ
бойынша әрбір оқушы рефлексия жасайды. Рефлексияны жазбаша жүргізу керек.
Рефлексия Рефлексия «Бағдаршам» әдісі.
Оқушылар түс таңдап тақтаға жабыстырып қояды.
Бағалау – Оқушылардың ақпаратты
қаншалықты меңгергенін қалай
тексересіз?

Пәнаралық байланыс
Қауіпсіздік ережелері
АКТ-мен байланыс
Құндылықтармен байланыс (тәрбиелік элемент)

Информатика кабинетінде ҚТ ережесін сақтау:
- Экранға дейінгі қашықтықты сақтауды және отырғанда омыртқаны түзу ұстауын қадағалау
- пернетақта мен тінтуірді ұқыпты қолдану
Денсаулық сақтау технологиялар. Сергіту сәттері мен белсенді оқыту тәсілдерін қолдану.
Төменде берілген бөлімді осы сабақ туралы ойларыңызды жазу үшін пайдаланыңыз. Сол жақ бағанда
берілген сабағыңызға қатысты ең маңызды сұрақтарға жауап беріңіз.
*************

Күні:
Сынып: 1
Сабақтың тақырыбы
Осы сабақта қол
жеткізілетін оқу
мақсаттары (оқу
бағдарламасына сілтеме)
Сабақтың мақсаттары

Мұғалім ФИО: Нургул Опабек
Қатысқандар саны:
Қатыспағандар саны:
Салт-дәстүр және ауыз әдебиеті
Я дыбысы мен әрпі.
1.7 Тыңдалған материал бойынша өз пікірін айту
1.8 Берілген тақырыпқа әңгіме құрап айту
1.9 Сөздерді, дыбыстарды орфоэпиялық нормаларға сәйкес дұрыс айту

Құндылықтарды дарыту

Барлығы:Жаңа білімді меңгереді.
Көбі:Тақырыпты түсініп, тыңдап, жетекші сұрақтар арқылы талқылайды.
Кейбірі: Алған білімді өмірде қолдана алады.
Айтылған сөздер мен сөйлемдердің көпшілігін дұрыс қайталай алады.
Нақты сөйлеу арқылы, мәселені түсінгенін көрсете алады.
Оқушыларды бір-біріне деген құрмет көрсетуіне тәрбиелеу.

Ресурстар

Суреттер

Пәнаралық байланыс

Математика, көркем еңбек.

АКТ қолдану дағдылары

Слайдттар

Тілдік құзыреттілік

Шаян-рак

Жетістік критерийлері

Сабақ барысы
Сабақтың
жоспарланған
кезеңдері
Сабақтың басы
Ынтымақтастық
атмосферасын
қалыптастыру
Сабақтың ортасы

Сабақтағы жоспарланған іс-әрекет
Орнымыздан тұрайық
Шаттық шеңбер құрайық
Жаңа шыққан бұл күнге
Иіліп сәлем қылайық
– Балалар, рахмет орнымызға отырайық.
Топқа бөлу:Қима-қағаздар арқылы топқа бөлу «Қоян,шаян,қияр» суреттері
арқылы.
-Қане балалар, қай топта ненің суреті шықты?
Әр топ өздерінде шыққан суреттерді айтады.
-Қане осы суреттегі заттарды үш тілде айтып жіберейікші.
Қазақша: қоян, шаян, қияр.
Орысша: заяц, рак, огурцы
Ағылшынша: rabbit, squash, cucumber
-Өте жақсы
-Балалар осы сөздердің бір- бірімен қандай ұқсастығы бар?
- Осы сөздердің барлығында я әрпі бар.
- Дұрыс айтасыңдар.
Топ басшыларын сайлау.
1 топ басшысы Мерей 2 топ басшысы Ақниет 3-топ басшысы Кәусар
« Бұлттардың ыдырау» ойыны
- Қандай әріп өттік?
• Қандай ертегімен таныстық?
• Ертегіде кімдер туралы айтылған?
• Жауаптарың өте дұрыс.
-Ал,ендеше балалар мен сендерге бір жұмбақ жасырмақшымын.
Жұмбақ:
Аяғы жоқ жүреді,
Аузы жоқ сөйлейді. (хат)
• Жауаптарың дұрыс.
• Балалар бізге белгісіз біреу хат әкеп тастапты.
• Хаттың ішінде тапсырмалары бар екен. Сол тапсырмалардың барлығын
дұрыс орындасақ Астана қаласына саяхатқа барады екенбіз.
• Астана қаласына поездбен барамыз.

Поездге міну үшін әр вагонында тапсырмалар бар екен. Солардың
барлығын дұрыс орындауымыз керек.
«Көңілді вагон» әдісі
1-вагон. . Оқулықпен жұмыс.
-Балалар, мен сендерге ертегінің жалғасын өздерің оқып келулеріне тапсырма
бергенмін. Оқып келдіңдер ме?
-Ия
- Олай болса, қазір сол ертегіні толық сахналап көрсетейікші.
Топтарға тапсырма беру:
І топ : Алдаркөсе туралы не білетіндерін сұрау. ІІ топ: Мәтіннен я әрпі бар
сөздерді табу.
ІІІ топ « Жаяу, таяқ» сөздеріне дыбыстық талдау жасау.
2-вагон: 2 –тапсырма: Үш топқа қоянның суретін салу тапсырылады .Әр топ
салған суреттерін 3,4,5 деп бағалайды. Не себепті солай бағалағандарын
түсіндіреді. Осыдан кейін балаларға бағалау шкаласымен таныстырылады.
Әр суретті өздері бағалағаны бойынша қарайды да бағалау шкаласына салып
қанша бал жинағандарын көреді.Міне осылайша дәл,нақты бағалауға көз
жеткізеді.
-Суретте нелерді көріп тұрмыз?
-Тасбақа, қоян.
-Олар туралы не айтуға болады?
-Тасбақа баяу жүреді, қоян тез жүреді.
-Дұрыс айтасыздар.
- Баяу сөзінде неше әріп, неше дыбыс бар?
-«Баяу» сөзінде төрт әріп, бес дыбыс бар. Себебі, я дыбысы қосарланға «йа»
дыбысынан құралған.
- «Тез» сөзінде неше әріп, неше дыбыс бар?
- Үш әріп, үш дыбыс бар.
баяу
тез
3-вагон. Дәптермен жұмыс
Сергіту сәті
« Көңілді күн»
Аяқталуы
4-вагон: 3 тапсырма :
Мысық неге мияулады?
Сөйлем құрайды. Себебін таба отырып,
Қызықты тапсырма
өз ойларын айтады.
«Алтын балыққа арналған аквариум» әдісі
Оқушыларға жасырын суреттер таратылады, кімге
балық түссе, сол алтын балық болады, оқушы алтын
балықтың cуретін алып, ортаға шығады.
Жауаптарың дұрыс.
5-вагон: «Өрмекшінің торы»әдісі: ортаға әр топтан балалар шығады.Бір-біріне
өткен сабаққа байланысты сұрақ қояды,сұрақтың жауабына қанағаттанса қолына
жасыл стикер береді.Жіптің бір ұшын келесі балаға ұсынады.Ол бала сұраққа
толық жауап бермесе оған қызыл стикер береді
«бұл дегеніміз өрмек үзілді» одан кейінгі бала дұрыс жауап берсе өрмек үзілген
жерінен қайта жалғанады.Осылайша өрмек тоқылады.Жаңа сабақты қай оқушы
түсінді,қай оқушы меңгерген жоқ осы әдіс арқылы білуге болады.
Кері байланыс
«Білім қоржыны» кері байланыс
Бағалау:
П
Топтарды мадақтай отырып, смайликтер арқылы бағалаймын.
әД
е
•

Мұғалім ФИО: Светлана Есова
Оқушылар: Қысқа мерзімді сабақ жоспары
Сабақ мерзімі
Пәні
Сілтеме
Тақырыбы

Тілдік мақсат
Негізгі мақсаттар

29- қараша, 20-жылы
Қазақ әдебиеті
Күнтізбелік жоспар
Бейімбет Майлин «Түйебай» әңгімесі
Барлық оқушылар әңгіменің мазмұнын түсінеді,сұрақ қоя алады.
Кейбір оқушылар:

Сабақтың типі
Сабақтың түрі
Сабақтың әдістәсілдері

-сыныптағы оқушылардың өзара әрекеттесу дағдыларын топтық жұмыс жүргізу
стратегиялары арқылы жүзеге асыру.
-топта бірлесіп отыру арқылы оқушылардың білімділігін дамыту.
-оқушыларға арналған кеңейтілген тапсырмалардың ортадағы тиімділігін жүзеге
асыру.
Дәстүрлі сабақ.
Жаңа білімді меңгерту, шығармашылық ізденіс.
Түсіндіру, мәнерлеп оқу, қайталау, сұрақ-жауап, миға шабуыл, талдау, әңгіме, СТО,
шығармашылық жұмыс, топтық жұмыса ассоциация

Сабақтың көрнекілігі:

Интербелсенді тақта, слайд, портрет, постер, бағалау қағаздары

Пән аралық байлныс
Мұғалімнің іс-әрекеті

Қазақ тілі, Қазақстан тарихы, өзін өзі тану.
Оқушының іс-әрекеті

Ынтымақтастық
атмосферасын
қалыптастыру.

Жағымды психологиялық ахуал.

Кіріспе.
Ұйымдастыру кезеңін
өткізу.

Оқушыларды топқа бөлу.
Оқушылармен сәлемдесу, түгендеу, оқу құралдарын тексеру. Сыныптың тазалығына
көңіл бөлу. Оқушылардың зейінін сабаққа аудару.
Ой шақыру стратегиясы
Б.Майлин. (1894-1938)
(Ақынның өмірімен қысқаша таныстырамын)
Б.Майлин кім? (Б.Майлин –көркем прозаның зергері, сыршыл да сыншыл лирик, әрі
суреткер ақын, драматург, публицист)
-Б.Майлин туралы (Ол) біздер не білеміз? Б.Майлин –қазақ әдебиетін
қалыптастырушылардың бірі.Ол 1894жылы қазіргі Қостанай облысында дүниеге
келген. Жастайынан ата-анасынан айырылып, байларға жалданған. Алғаш ауыл
молдасынан сауат ашып, кейін сол кездегі белгілі оқу орындары Троицк
қаласындағы «Уәзифа» медресесінде, Қостанайдағы орысша-қазақша мектепте,
Уфадағы «Ғалия медресесінде білім алған.
1916-1919 ж мұғалімдік қызмет атқара жүріп, жазушылықпен де айналысады.Сол
кездерде шығатын «Айқап» журналдарында еңбектері жарияланып тұрады.1938ж
ақын қайғылы қаза тапты.
Б.Майлин өз әңгімесінде қандай негізгі мәселені қозғады?

Қызығушылықты ояту

Мағынаны тану

Миға шабуыл (Жоспар құрғызу)
Ә)«Түйебай» әңгімесінің желісі бойынша композициялық жоспар құрғызу.
Әңгіменің басталуы-Қоржынтомар жайлауы
Ә.Байланысуы-Молдадағы оқу
Ә.шиеленісуі-Молданың Түйебайды жиі сабауы
Ә.шарықтау шегі-Түйебайдың оқуды тастауы
Ә.шешімі-Түйебайдың қой бағуы
Ә.тақырыбы-оқушыларды оқу-білімге шақыру.
Идеясы- Түйебай образы арқылы сол дәуірдегі кедей балаларының тағдыры.
Мәтіннің көркемдегіш құралдарын табу. (Портрет, пейзаж)
Б)Тапсырма бойынша диалог тәсілімен оқушылармен бірлесе отырып жаңа
тақырыпты меңгерту.
-Балалар, «Түйебай» әңгімесі де шағын, бірақ әңгіменің тақырыбы ауқымды.Қазір
өздеріңе мәтін мазмұны бойынша сауалнама сұрақтарын берейін, бірер минут
ойланып жауап бересіңдер.

Кітаппен жұмыс

1.Б.Майлин әңгімесі неге «Түйебай» деп аталған? (әңгіме неден басталады)
Балалықтың бал дәуренін еркін кешкен ауыл балаларының сол жылы молдаға
баруынан басталады
-Осы әңгіме арқылы жазушының айтайын деген ойы не? Ауыл өмірі мен кедей
баланың тағдыры, молданың ескіше оқудың мағынасыздығын, жоқшылықтың адам
құқықын шектейтіндігін көрсету
2.Әңгімедегі оқиға қай өлкеде болған? Оның суретін автор қалай береді?
3.Молданың портретін жазушы қалай суреттейді?
4.Түйебайға молда неге өш? Онымен бірге сабақтан қалып қойған балаға неге
шұқшимайды? Ал Түйебайды неге жек көреді? (Түйебайдың молда оқуындағы
жағдайы қандай еді? (Ата-анасы малайлықта жүрген жоқшылық, жетіспеушілік
Түйебайдың берері жоқ болғандықтан)
Түйебайды молдаға оқуға апарғанда әжесі не деп тапсырады?
5.Әңгімеде молданың қатыгездігі қалай ашылады?
6.Молда алдынан кеткен Түйебайдың өмірі қалай жалғасты?
7.Неліктен Түйебай «Аштан өлсем де, байдың малын бақпаймын» деп айта алмады?
7. «Сен бақыттысыңғой» деген сөзді аузымен айтпаса да, көзқарасы еріксіз
білдірерлік еді дегенге қандай пікір айтасыңдар
Сөздікпен жұмыс
Кітаптағы түсініксіз сөздерге қарап отыруды да ұмытпаңыздар. Себебі,
сөзмағынасын түсінбесеңіздер, мазмұнын меңгере алмайсыздар
Имандық-арап әрпімен жазылған діни оқулық
ЕкіндіБесінДоңызБақырШүрегей үйректерБақырВенн диаграммасы Молда алдындағы оқумен қазіргі оқудың қандай айырмашылығы
бар?

Сергіту сәті
Шығармашылық
тапсырма.

Постер жұмысы.
І топ эссе «Біз бақытты баламыз»
ІІ топ Б.Майлин «топтастыру»
ІІІ топ «Түйебай»әңгімесін сурет арқылы жеткізу
ІҮ топ Түйебайға «Бес жолды өлең»
Үтоп Мәтіннен портрет пен пейзажды табу.
Түйебайға, молдаға Бейімбет ағаға хат
Рафт стратегиясы бойынша Түйебайға хат жазу

Ой толғаныс
кейіпкерлер

портреті

мінезі

Іс-әрекеті

Кейіпкерлердің мінезін
ашатын жолдардан
үзінді

Молда
Түйебай
Әңгімеші бала
Венн диаграммасы Молда алдындағы оқумен қазіргі оқудың қандай айырмашылығы
бар?
Рефлексия
Бағалау

Бағдаршам Бағалау парақшалары

Үй тапсырмасын беру.

Түйебайдың болашағы туралы ойтолғау.
«Адам болатын бала алысқа қарайды» ойтолғау.

Шығыс Қазақстан облысы Өскемен қаласы «Шығыс Балдырған» ЖШС
балабақша-бөбекжайының тәрбиешісі Исан Сәулегүл
Білім беру саласы: Коммуникация, таным, шығармашылық
Ұйымдастырылған оқу қызметі: Сенсорика
Тақырыбы: Ойна да, ойла.
Міндеттері:
Тәрбиелік: Балалар үлкендердің еңбегін құрметтеуге, отбасында бір-біріне көмектесуге, ұйымшыл болуға
тәрбиелеу.
Білімділік: Балаларды әдеби кейіпкерлердің әрекеттері мен жүріс – тұрысына қызығушылық танытуға және
кейіпкердің жүріс тұрысын қайталай алуға үйрету.
Дамытушылық: Ауызекі сөз қорларын молайту. Балалардың тіл байлығын арттыру.
Қажетті құрал – жабдықтар мен көрнекіліктер: Қуыршақ театры, бауырсақ ертегі кейіпкерлерінің киімдері,
түрлі түсті бояумен боялған тұзды қамырдан моншақтар, қыстырғыштар, шыршаның бүршіктері, қағаздан
кесілген суреттер, картоннан қиылған жыртық қолғаптар, фетр тақтасы, фетрдан қиылған кейіпкерлер.
Оқу қызметінің
кезеңдері
Мотивациялық
қозғаушылық

Ұйымдастырушылық,
ізденістік

Тәрбиешінің қызметі
Музыка әуенімен шаттық шеңбер:
Шаттық шеңбері.
Бір шаңырақ астында
Тату−тәтті тұрамыз.
Бірге ішеміз асты да,
Бірге сайран құрамыз. Н.Айтов
Кіріспе әңгіме.
−Бауырсақ мұңайып кіріп келеді. Келіп балалардан
көмек сұрайды. Балалар мен атам мен апамнан
адасып қалдым, ма,ан көмектесіңдерші.
Жолда келе жатқанда қоянды кездестіріп қалады.
Қоян: Бауырсақ, бауырсақ мен сені жеймін.
Бауырсақ: Мені жемеңізші, мен атам мен апамды
іздеп жүрмін.
Қоян: жарайды, жемеймін, бірақ менің бір шартым
бар. Мен моншақтарымды үзіп алдым. Менің
моншағымды қалпына келтіріп бересіңдер ме?
Бауырсақ: Иә, көмектесеміз.
Д/О: «Түрлі түсті моншақ»
Қоянға моншақты беріп, рахметін айтып ары қарай
жүреді. Жолда қасқырды кездестіріп қалады.
Қасқыр: Бауырсақ, бауырсақ мен сені жеймін.
Бауырсақ: Жемеңізші, мен апам мен атама бара
жатырмын дейді.
Қасқыр: Олай болса сендер менің бір шартымды
орындаңдар.
Бауырсақ: Айтыңыз біз орындаймыз, қоянныңда
шартын орындадық.
Қасқыр: Менің басым қатып, мына суреттерді
құрастыра алмай отырмын. Маған
көмектесіңдерші.
Бауырсақ: Біз жылдам құрастырамыз, сізге
көмектесеміз. Бізді жіберсеңіз болды.
Д/О: «Кесілген бөліктерді құрастыр»
Балалар жолдағы шашылып жатқан шыршаның
бүршіктерін жинайды. Балалармен бірге бауырсақ
жүріп келе жатқан кезде алдынан аю кездеседі.
Балалар сендермен бірге сергіп билеп алайық.
Сергіту сәті:
Бала, бала, балақан,
Қане айтшы алақан,
Саусақтарың айбат,
Былай, былай ойнат,
Топ, топ басайын,

Балалардың қызметі
Келген қонақтармен үш тілде
амандасады. Тәрбиешінің
қимылын қайталайды.

Балалар бауырсаққа атасы мен
апасын іздеуге көмектесетіндерін
айтады.
Бауырсақпен бірге атасы мен
апасын іздеуге шығады.
Қоян, сіз бауырсақты жібере
салыңызшы. Біз бауырсақты атасы
мен апасына жеткізу керекпіз.
Балалар моншақты түстеріне
байланысты бауларға өткізеді.
Қасқыр бізді жібере салыңызшы,
біз сізге, кесілген суреттерді
құрастыруға көмектесеміз.

Балалар жолда жатқан шыршаның
бүршіктерін жинап теріп, салып
алады.
Сергіту сәтін жасайды.
Бала, бала, балақан,
Қане айтшы алақан,
Саусақтарың айбат,
Былай, былай ойнат,
Топ, топ басайын,
Жалаудан күн жасайын,
Жаса, жаса жарқын күн,
Жаса, жаса алтын күн.
Аю мырза біз сіздің қолғабыңызды
жамап береміз, сіз бауырсақты
және бізді жібере салыңызшы.
Балалар аюдың қолғабын жамап

Рефлексиялық
түзетушілік

Жалаудан күн жасайын,
Жаса, жаса жарқын күн,
Жаса, жаса алтын күн.
Аю: Бауырсақ, бауырсақ, мен сені жеймін.
Бауырсақ: Мені жемеңізші, атам мен апамды іздеп
жүр едім. Атам мен апамнан адасып қалдым.
Аю: Менің сендерге айтар бір шартым бар, соны
істесеңдер кете берулеріңе болады.
Бауырсақ: Аю мырза айта беріңіз біз қоян,
қасқырдың шарттарын орындап келе жатырмыз.
Аю: Балалар менің қолым тоңып кетті. Қолғабым
болса жыртылып қалыпты. Сендер маған
қолғабымды бүтіндеп бересіңдер ме?
Бауырсақ: Иә, аю мырза. Біз сіздің қолғабыңызды
бүтіндеп береміз.
Д/О: «Пішіндерді дұрыстап қой»
Бауырсақ тағыда жолға шығып келе жатқан кезде
жолынан түлкі шыға келеді.
Түлкі: Бауырсақ сен қайдан жүрсің? Мен сені
жеймін.
Бауырсақ: Мен атам мен апамнан адасып қалдым,
іздеп жүрмін. Мені жемеңізші. Мен Қоянның,
қасқырдың, аюдың шарттарын орындадым, енді
сіздің шарттарыңызды орындайын, шартыңыз
болса айтыңыз. Менің жанымда достарым бар
маған көмектеседі.
Түлкі: Олай болса мұнда тұрған суреттердің несі
жетіспейтінін білмей тұрмын. Көмектесесіңдер ме?
Бауырсақ: Иә, көмектесеміз.
Д/О: «Не жетсіпейді»
Түлкі: Рахмет сендерге, жолдарың болсын бара
берсеңдер болады.
Бауырсақ балалармен бірге атасы мен апасының
үйін тауып келеді. Үйде апасы мен атасы мұңайып,
бауырсақты күтіп отыр екен.
Ата мен апабалаларға рахметін айтады.
Ата мен апа балаларға бауырсақты тұзды қамырдан
қалай жасайтынын көрсетеді. Балалармен бірге
бауырсақ жасайды.
Балалармен бірге фетр тақтасына барып
қорытынды жасайды.
Фетрден жасалынған кейіпкерлерді орнына қояды.
Балалар бізге кім көмек сұрап келді?
Бауырсақ кімдерден адасып қалыпты?
Жолда қандай жануарларды кездестірдік?
Ата мен апа қайда тұрады?
Ата мен ападан не үйрендік?

береді. Пішіндерді орнына қояды.

Түлкі мырза сіздің біз
шартыңызды орындаймыз,
жемеңізші.

Балалар бауырсақпен бірге
түлкінің шартын орындап,
тапсырманы жасайды.
Түлкіден кейін ормандағы ата мен
апаның үйшігіне барады.
Бауырсақты ата мен апаға береді.
Балалар ата-апамен бірге тұзды
қамырдан бауырсақ жасап
үйренеді.

Балалар фетр тақтасына барады.
Бізге бауырсақ келді көмек сұрап
Бауырсақ атасы мен апасынан
адасып қалыпты.
Жолда қоян, қасқыр, аю, түлкіні
кездестірдік.
Ата мен апа орманда үйшікте
тұрады.
Ата мен ападан бауырсақ жасап
үйрендік.

Күтілетін нәтиже:
Біледі: ертегі кейіпкерлерінің аттарын.
Игереді: суретке қарау арқылы мазмұнын.
Меңгереді: тапсырмаларды көрсету бойынша орындап, кейіпкерлердің көңіл күйін сезінуді.
**********

ҚАЗАҚ ТІЛІ МЕН ӘДЕБИЕТІ САБАҚТАРЫНДА КОММУНИКАТИВТІК
ДАҒДЫЛАР АРҚЫЛЫ ОҚУШЫЛАРДЫҢ СЫНДАРЛЫ ОЙЛАУЫН ДАМЫТУ
СҚО, Мағжан Жұмабаев ауданы, Надежка селосы
Надежка орта мектебінің қазақ тілі мен әдебиеті мұғалімі
Баймуханова Жанар Адильбековна
Қазіргі таңда еліміз мектепте білім сапасын арттыру үшін заманауи талаптарға сәйкес, әлемдік тәжірибенің
озық үлгісі – жаңартылған білім беру мазмұнына кезең-кезеңмен көшуде. Жаңартылған бағдарлама аясында
білім беруде маңызды пәндік аспектілердің бірі мен үшін оқушылардың коммуникативтік дағдыларын дамыту.
Орта білім беру Стандартында «Қазақ тілі мен әдебиеттік оқу» білім беру саласындағы нақты күтілетін
нәтижелерге жету үшін тыңдалым, айтылым, оқылым, жазылымның ішкі дағдыларын дамыту қажет. Сол
себептен мен оқу үдерісінде, қазақ тілі пәнінің мұғалімі болғандықтан, бұл мәселеге көп көңіл бөлемін, және де
менің әдістемелік мәселем осы тілдік дағдыларды дамытуға бағытталған.
Яғни, «Қазақ тілі мен әдебиеті сабақтарында коммуникативтік дағдылар арқылы оқушылардың
сындарлы ойлауын дамыту». Осы бағытта жұмыс істеу себебім: коммуникативтік дағдылар жаңартылған
бағдарламада көрсетілген кең, ауқымды дағдылардың ішіндегі маңыздысы, екіншіден, Тұңғыш Президент
Нұрсұлтан Әбішұлы Назарбаев Жолдауында «4 К моделіне» сәйкес коммуникативтік дағды ғана емес,
сындарлы ойлауға дамыту да бүгінгі таңда өзекті және кіріктірілген пәндердегі тілдік мақсатты дұрыс
айқындауда маңызды.
Осы өзімнің әдістемелік мәселемді шешу үшін коммуникативтік оқыту технологиясы тиімді болып келеді.
Бұл технология өзінің тиімділігін іс жүзінде дәлелдеп, көптеген мұғалімдердің тәжірибесінен орын алды.
Коммуникативтік технологияда тілдік қарым-қатынас алдыңғы орынға шығарылады да, басқа жұмыстар осы
бағдарға бағытталады. Қазақ тілі пәнін оқытудың жалпы мақсаты – түрлі сөйлеу жағдаятында ауызша және
жазбаша сөйлеудің коммуникативтік білігі мен дағдысын игерген тілдік тұлғаны қалыптастыру.
Коммуникативтік дағдыларды дамыту жұмыстары оқушылардың сөйлеу қабілеттерін жетілдіреді, тілдік қорын
байытады, өздігінен жұмыс істей алу қабілетін арттырады, шығармашылық жұмыстарды (эссе,шығарма, хат)
сапалы жазуда көп көмек береді. Сабақтарымда коммуникативтік дағдылар арқылы оқушылардың сындарлы
ойлауын дамыту үшін деңгейлік тапсырмаларды қолданамын.
Мен өзімнің күнделікті сабақтарымды бақылау жұмыстарында жиі кездесетін тапсырмалардың бірі- хат
немесе эссе жазуға дайындық кезеңінде коммуникативтік технологияны оқытудың кешенді әдістерімен
байланыстыра қолдануды жөн санаймын. Жаңа тақырыпты меңгеру барысында тыңдалым әдісінің маңызы зор.
Бұл арада мәтінмен жұмыс кезеңдерінің жүйесін сақтау шарт. Оқушымен мәтіналды жұмыс жүргізгеннен кейін,
мәтінді тыңдату арқылы мазмұнын есте сақтау қабілетін арттырамыз.
Топтық жұмыс барысында (айтылым) оқушылар өзара бір-бірімен тілдесе отырып, негізгі және қосымша
ақпаратты анықтауда бірлесе әрекет етеді, өз ойларын ортаға салады. Тақырыпқа ұқсас мәтіндерді оқу
(оқылым), талдауда мәтінге тақырып қою, бірлесе жоспар құру жұмыстары да оқушылардың
қызығушылықтарын оятады. Суреттер бойынша ауызша әңгіме құру, жағдаяттарды шешу, оқиға себебін
анықтау жұмыстары оқушылардың қиялын дамытып, ойларын сан – саққа жүгіртеді. Бұл жағдайда оқушылар
айтар ойын өмірдегі кездесетін оқиғалармен байланыстырады, яғни коммуникативтік дағдыларымен қоса
оқушылардың функционалдық сауаттылығын да қатар дамытамыз. Осыдан ортақ ой түйіндегенде, жазылатын
эссенің тақырыбы да айқындалып, жоспары құрылады.
Сабағымды оқушылардың тақырыпты өз бетімен меңгере алуына билік беру, ізгілендіру ұстанымдары
арқылы жүзеге асыруды көздедім. Оқушының жеке траекториясын ескере отырып, сындарлы оқыту теориясын
басшылыққа алып, сабақ мақсатына жетелейтін белсенді әдіс-тәсілдерді нәтижеге бағыттап тиімді қолдана
алдым. Оқушылардың әрекеті танымдық, коммуникативтік және өзін-өзі басқару тұрғысында көрініс тауып.
барлық оқушы таным үрдісіне тартылатындай болып ұйымдастырылды. Сабағымның бастапқы кезеңінде уәж
туындату, оқушыны сабаққа ынталандыру және жаңа тақырыпты жариялау мақсатында оқушыларға түрлі түсті
конверттер үлестіру арқылы топқа бөліп, конверттегі ребус, жұмбақтарды шешу арқылы сабағымның тақырыбы
мен мақсатын таныстырдым.
Жазылым алдында оқушылардың шығармашылықпен жұмыс істеу және сын тұрғысынан ойлау
дағдыларын дамыту үшін «Құндылық пирамидасына» адам бойына жақсы мінез қалыптастыру үшін қажетті
құндылықтарды ретімен орналастыруды ұсындым.
Жазылым кезінде жинақ мәтін жазуға дайындық ретінде «Танысу үшін оқу және сканерлеу» әдісін
анағұрлым тиімді деп таптым. Мәтінмен танысқаннан соң қажет деп тапқандары жоғарыда құрастырған
«Құндылықтар пирамидасына» қайта оралып, түзетулер енгізді. «Жылқы сұлбасы» әдісі арқылы жинақы мәтін
жазуда басшылыққа алатын негізгі ақпарттартарды, тірек сөздер мен қорытындыны анықтады. Оқу мақсатын
жүзеге асыру мақсатында жинақы мәтін жазғызып, топта оқытып, үздігін «Ыстық орындық» әдісі арқылы
ортаға шығарды.
Сабақ барысында әрбір оқушының өзінің және сыныптастарының әрекетіне эмоциялық қолдау көрсетіліп
отырды. Мәтіннен алған білімін қолданып «Детальдарын қосу» әдісі арқылы, оқушылар алған білімін
толықтырса, жазылымнан кейінгі тапсырмада оқушы алған білімін «Бір сөйлеммен түйіндеу» әдісі арқылы
жинақтады. Сабақ соңында «Бағалау терезесі» арқылы керібайланыс орнаттым. Сабақ барысында бір жұмыс

түрінен екіншісіне біртіндеп ауысып, сабақтың мақсатын оқушылардың есіне салып отырдым. Сабақ
барысында сын тұрғысынан ойлау» технологиясының тиімді тәсілдерін қолдану арқылы ғана емес, сонымен
қатар саралап оқытудың да тәсілдерін қолданып, Блум таксономиясының деңгейлеріне сәйкес түрлендірілген
тапсырмалар арқылы да оқушылардың сындарлы ойлауын дамытуға болатынына көзім жетті. Осы орайда
мектепішілік «Қазақ тілі» апталығы аясында өткізілетін іс-шаралар («Менің сөздік қоржыным) мен ашық
сабақтарды жоғары деңгейде өтуі дәлел болып табылады деп ойлаймын.
Бала қай кезде де өзі жасаған істен қанағат, ләззат алатыны белгілі. Сондықтан ойлау деңгейі әртүрлі
оқушыларым үшін әр тапсырмаға саралау жұмыстарын дайындадым. Құндылықтар тізбегін құрастыруда тәртіп,
ақыл, мейірімділік т.б. сөздер салынған қорапша ұсындым.
Әрине әр мұғалім өз сабағының режиссері болғандықтан, бұл ұсынылған жұмыс түрлерін өз қалауынша
таңдап, шартын өзгерте алады: ең бастысы оң нәтиже – оқушылардың коммуникативтік дағдыларын дамыту.
Коммуникативтік дағдыны дамыту барысында оқушының жазу мәдениетін арттыруды да есте сақтаған абзал.
Мен осы жұмыстарды орындау барысында көптеген нәтижеге қол жеткіздім, ең бастылары: оқушылардың
сөйлеу қабілеттері жетілді; ойларын жүйелеуге, ашық айтуға үйренді; өз беттерінше әртүрлі шешімдер
қабылдауда жауапкершіліктері мен көшбасшылық қабілеттері артты; шығармашылық қабілеттері дамыды.
Өз жұмысымның нәтижесі ретінде өзімнің кәсіби біліктілігімді арттыру барысындағы іс-шараларға
қатысу нәтижесі мен оқушыларымның жетістіктерін көрсеткім келеді: Рухани жаңғыру аясында
«Қазақстандағы билер институты» деген тақырыпта шығарма жазып,аудандық сайысында 1орынға 7
сынып оқушысы Асылбекова Алем жетістікке ие болды. Әдістемелік тақырыбым бойынша 2017 жылы
қазақ Республикалық ғылыми-танымдық «Білім айнасы» газетімен «Білім айнасы кz» сайтындағы «Қазақ
әдебиеті сабақтарында коммуникативтік дағдылар арқылы оқушылардың сындарлы ойлауын дамыту»
тақырыбында өз тәжірибеммен бөлісіп, мақала жарияладым. Облыстық Мағжан оқуларында 2015жылы
Илюбаева Асель 1,2 жүлделі орындарға ие болды.
Сонымен қатар өзім де үздіксіз даму үстіндемін. Өзімнің іс-тәжірибемді тарату мақсатында мектепішілік,
аудандық семинарларда, тамыз конференциясында баяндама, дөңгелек үстел, шеберлік сабақтар өткізіп,
тәжірибе алмасамын. Республикалық, облыстық сайттарға ашық сабақтар мен мақалалар жариялап тұрамын.
«Өрлеу» БАҰО АҚФ СҚО ПҚ БАИ және Ы.Алтынсарин ат. білім Академиясының бірлесіп ұйымдастырған
біліктілік арттыру курсы барысында шығармашылық топпен біріктірілген сыныптарда әдебиеттік оқу
сабағынан қысқамерзімді сабақ жоспарын құрастырып, білім Академиясының қатысқаны үшін анықтама
алдым. Осындай жүйелі атқарылған жұмыстың нәтижесінде қазақ тілі мен әдебиеті сабағындағы оқушылардың
білім сапасы артады. Атап айтқанда,
Егер 2017-18 оқу жылдарында 50%- 65% болса,
2018-19 оқу жылдарында 70% -75 % көтерілді.
Ойымды қорытындылай келе, оқушылардың коммуникативтік дағдыларын дамытуда мына қағидаларға
сүйену қажет демекпін:
-оқушыларға берілетін тапсырмалар пәннің мәніне, тақырыпқа логикалық байланыста болу керек.
-тапсырмалардың сұрақтар жүйесі оқушылардың ойлау қабілетін дамытарлықтай болуы тиіс.
-оқушыларға берілетін тапсырмалар түсіндіруде, бекіту кезінде, білімді тексеруде, сондай-ақ қайталауда да
қолданылады.
-тапсырмаларды құрастыруда саралау техникасына және әдіс-тәсілдер арқылы түрлендіруге де мән беру қажет.
Қорыта келгенде, барлық білім берудің тиімді әдіс-тәсілдерінің алдына қоятын үлкен мақсаты - ол білім
алушының жеке басының ерекшеліктерін ескеріп, олардың өздігінен ізденуін арттырып, шығармашылығын
дамыту болып табылады деген тұжырымға келдім.
Қазіргі интербелсенді оқыту әдістері бойынша жүргізілген сабақтар іздеудің мән-жайына қаныға, білімді
тереңінен айтуға төселеді, теория мен практика бірлігін игереді, жеке және топпен бірлесіп мәселе түйінін
шешу жолдарын табуға жаттығады. Осы бағытта жұмысымды жалғастыра отыра, болашақта оқушылардың оқу
сауаттылығын арттыратын тиімді жолдарды зерделей отыра, мәтінмен жүйелі жұмыс істеуге қатысты
әдістемелік ұсынымдар шығаруды жоспарлап отырмын.
**********
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Сабаққа
негізделген оқу
мақсаты
Сабақ
мақсаттары:

4.2.6.1 – белгілібіртақырыптаберілген мәтіннің түрлерін, жанрын, стилін
салыстырып, ұқсастықтары мен айырмашылықтарынанықтау.

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

Қатыспаған
дар 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.
Табыс септігін біледі.
Табыс септігінің сұрақтары мен жалғауларын біледі.
Тыңдаған мәтінді кейіпкердің әрекетіне өз пікірін айта алады.

Адамгершілікке, еңбекқорлыққа бір-біріне құрмет көрсетуге тәрбиелеу
«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.Барыс септігі

Жоспар
Жоспар
ланған
уақыт
Басталуы

Жоспарланған жаттығулар
Ұйымдастыру кезеңі. Шаттық шеңбері.
Жаңа топ құру.
Топтарға бөлу.Жыл мезгілдеріне қарай бөлемін.
Топтарға бөлу
Жұмыс ережесін келісу
• Сабақта бір-бірімізді сыйлаймыз, тыңдаймыз!
• Уақытты үнемдейміз!
• Нақты,дәл жауап береміз!
• Сабақта өзіміздің шапшаңдығымызды, тапқырлығымызды көрсетеміз!
• Сабаққа белсене қатысып, жақсы баға аламыз!
Алдыңғы білімді еске түсіру (жеке,жұпта,топта, ұжымда)
Табыс септік туралы сөзжұмбақ шешу.
51-жаттығу Мәтінді тыңдау. Тыңдалған мәтін бойынша кейіпкердің әрекетіне өз пікірін
білдіру.Сұрақтар қою.
Мәтін не туралы.?

Мәтіннің бірінші бөлігінде не айтылған?
Қармаққа не ілініп қалды?
Мәтіннің авторы кім?
Мәтіндегі кейіпкердің әрекеті дұрыс болдыма?
Ортасы
(Ө,Т) Мәтіналды тапсырма. Табыс септік
«Атаулар туралы үш сұрақ» әдісі. Жаңа тақырып бойынша үш түрлі термин ұсынылады.
Берілген терминдерге қатысты үш сұраққа жауап берулері тиіс.
Табыс септік тақырыбына берілген тапсырмаларды орындау.
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.
(Ж) Тақырып бойынша мәтін құрастыру. Сызба арқылы әңгімелеу мәтінінің бөліктерін табу.
Мәтіннің ішінен табыс септігінде тұрған сөзді атап көрсету.
Табыс септік туралы постер жасау. Қорғау.
Жаңа білім мен тәжірибені қолдану. Дәптермен жұмыс
52-жаттығу Сөйлемдерді көшіріп жаз. Табыс септіктегі сөздерді табу.
Ой толғаныс кезеңі. Халық аққуды киелі құс деп есептейді. Аққуды қармақтан босатты.
Аққулар өзен жағасын әнге бөледі.
Жаңа ақпарат. Табыс септігіндегі зат есімдер кімді? нені?,кімдерді?, нелерді? деген
сұрақтарға жауап береді. Табыс септігі атау септігіндегі сөзге ны, ні,ды,ді, ты,ті
жалғаулары жалғану арқылы жасалады. Бұл жалғауларды табыс септік жалғаулары деп
атайды.
«Шығармашылық шеберхана» ұйымдастыруға болады.
Топтық жұмыс Сөздерді топтап жазу. 53-жаттығу.
Бас бармақ арқылы бағалау.
Қ.Б аламын. Жеке жұмыс.
54-жаттығу.Берілген сөздерге табыс септігін қойып, сөйлемдер құрап жаз.Құс,су,күн,өсімдік.
Ой сергек ойыны.
Жұптық жұмыс.Тірек сызба арқылы жаттығу жұмыстарын орындату.
Рефлексия «Жұлдыздар шеруі» әдісі.
Үй тапсырмасы: 55-жаттығу, ереже жаттау
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.

Түркістан облысы, Төлеби ауданы, Ленгір қаласы "Дулат би" бөбекжай
балабақшасының тәрбиешісі Хашимова Эльмира Нажмидиновна
Технологическая карта организованной учебной деятельности
Білім саласы (Образовательная область): « Познание», «Коммуникация».
Бөлік (Раздел):«Ознакомление с окружающим миром», «Развитие речи».
Тақырып (Тема):«Гордость моя – Казахстан»
Мақсат (Цель):формировать чувство любви и уважения к Родине; расширять знания детей о Республике
Казахстан; развивать умение видеть и пониматькрасоту окружающей жизни и природы; добиваться у детей
устоичивого интереса к истории казахского народа; воспитывать эмоционально – положительное отношение к
местам,где они родились и живут; обогащать речь детей.
Предварительная работа: рассказ о Казахстане, рассматривание иллюстраций о природе, городах,
достопримечательностях Казахстана; Чтение произведений : « Лучше нет родного края» П.Воронько, Жабаев
«Казахстан», А. Рысбаев «Мой Герб».
Сөздік жумыс -Словарная работа:джигит, Родина, Отчизна.
Билингвальдық компонент-Билингвальный компонент:Родина – Отан, флаг – жалау, герб – елтаңба.
Этапы деятельности
Мотивационнопобудительный

Организационно поисковый

Управленческие действия педагога
Деятельность детей
Побуждение ребенка к процессу
Проявляют интересслушают
деятельности:Сәлеметсізбе балалар.
внимательн
- Ребята, скажите, а вы любите
Отвечают на вопросы воспитателя,
совершать добрые поступки?
рассуждают(познавательная и речевая
- А что значит совершать добрые
деятельность детей).
поступки?
Создание проблемной
Осознание ребенком проблемы,
ситуации:Сегодня на занятии
требующей разрешения
я хочу предложить вам помочь одному
Проявляют интерес и желание помочь
человеку.
(познавательная деятельность)
1.Ориентирование детей на разрешение проблем:
Включение детей в
Послушайте одну удивительную историю.
процесс
«Давным –давно это было. Одному молодому, красивому
деятельности:внимател
джигиту очень хотелось найти свое счастье. Решил он
ьно слушают,
отправится искать его по всему белому свету. Год за годом он проявляют интерес,
ходил по земле, много прошел стран и городов, а счастья все
участвуют в беседе.
никак не находил. Решил он вернуться домой. А куда идти,
где его Родина, никак вспомнить не мог. Присел он на камень, Называют.
повесил голову ниже плеч и горько заплакал.
- торсык (сосуд для
(на экране джигит с грустным лицом)
кумыса)
Вдруг перед ним, откуда не возьмись, предстал старец:
-кесе (пиала для чая)
- О чем печалишься джигит? Ведь ты уже не молод, а все еще - касык деревянная
бродишь по свету. Видимо – ты чужестранец? Где ты
ложка)
живешь?
- домбыра ( казахский
- Я не знаю….., где – то далеко – далеко.
музыкальный
- А как зовут твой народ?
инструмент)
- Не знаю…
- Я смогу тебе помочь, если ты напоешь народную песню или Казахского.
расскажешь об обычаях и традициях своего народа.
- Казахстане.
…Растерялся джигит, и не смог вспомнить ничего о своем
народе. Подумав немного, он протянул старцу сумку.
Рассуждают.
- Вот, посмотрите, с этими предметами я никогда не
Рассказывают о
расставался в дороге»
Казахстане.
- Ребята, давайте посмотрим и мы, предметы быта какого
народа лежат в этой красивой дорожной сумке? Отвечают на
- Что это? (показывает предметы, которые лежат в сумке)
поставленные
- Предметы какого народа сохранил при себе джигит?
вопросы.
- Ребята, а мы с вами в какой стране живем?
-Давайте поможем джигиту.
Выполняют
- Скажите, а что такое Родина?
упражнение. Ддети
- Как у нас с вами называется Родина?
двигаются под музыку
- А какой он Казахстан?
по залу, когда
Раньше казахи были кочевым народом, переезжали с одного
замолкает музыка

Рефлексивнокорректирующий

места на другое.
девочки становятся в
- Назовите национальное жилище казахского народа? (юрта)
круг подняв правую
- Правильно. Ее легко, удобно было перевозить, так как она
руку в верх, мальчики
складывалась.
образуют круг вокруг
- Давайте мы отдохнем
девочек. 2- 3 раза.
Физминутка «Юрта»
- Жарайсындар балалар!
С интересом смотрят
Сейчас я вам предлагаю посмотреть видео каким был наш
видео.
Казахстан раньше и какой он сейчас.
Ребята, на земле есть много разных государств и чтобы они
Называют символы
отличались друг от друга у них есть что? (свои
герб, флаг, гимн.
государственные символы).
- Какие государственные символы вы знаете?
Отвечают на
- Что изображено на флаге?
поставленные
- Что обозначает солнце? Орел?
вопросы.
- Какого цвета флаг?
-Какую форму имеет герб?
Круглую.
- Что изображено на гербе?
Скакуны, звезда,
- А что такое гимн? (главная песня)
шанырак, надпись
- Когда и где может звучать гимн?
«Казахстан».
- Как мы должны себя вести, когда звучит гимн?
- Кто президент Казахстана?
Дети встают,
Дидактическая игра «Найди свой флаг».
прикладывают правую
(Воспитатель читает продолжение притчи)
руку на область
На экране веселый джигит.
сердца.
- Посветлели глаза джигита, высохли слезы. Чувствует он,
что ждет его матушка - Родная земля. Зовут домой величавые Касым Жомарт Токаев.
горы, забилось радостно сердце и душа запела. Помогли вы
Находят флаг
ему вспомнить свой народ, мать родную, степи бескрайние.
Казахстана, обводят
Поблагодарил он и отправился скорее в путь, на свою
его.
Родину».
Ребята, вы сегодня сделали доброе дело - помогли джигиту
внимательно слушают
вспомнить свою Родину.
продолжение притчи.
От имени джигита я хочу сказать вам спасибо!
радуются что помогли
Рахмет!
джигиту.
Анализ результатов деятельности детей Осознание ребенком результатов своей
- Скажите, дети, чтобы вы хотели
деятельности
пожелать своей Родине?
Дети высказывают свои пожелания.
Конечно, самое главное желание и
взрослых и детей, чтобы был мир на
Дети рисуют ладошками солнце. (не
нашей земле. Чтобы светило солнце.
традиционное рисование).
Давайте пройдем к столикам и нарисуем
солнце – символ мира и дружбы.
- Посмотрите, какое красивое солнце у
нас получилось.

Ожидаемый результат:
Воспроизводят: названия государственных символов, казахские народные пословицы.
Понимают: назначение государственных символов, где и как их используют.
Применяют: умение видеть и понимать красоту окружающей жизни и природы Казахстана; правильно
строить предложения, высказывать свое отношение к родным местам.

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.
60.

Ташкенбаева Н.Д.
Цыбенко Елена Анатольевна
Азат Бұлғын Азатқызы
Гаипова Дильнора Хакимжановна
Рахимова Гульмира Абилгазиевна
Куракбаева Гулсим Садуакасовна
Кенжебаева Нурсулу Елимбаевна
Мұсаева Бибігүл Омарханқызы
Бектемисова Ақмарал Донбаевна
Тусупова Айсулу Бериккановна
Марат Мөлдір Маратқызы
Дусабаева Гулноза Мухтаровна
Исабай Бибігүл және Үсенова Әсия
Күзенбаева Гүлназ Кәрімқызы
Исмагамбетова Нургайша Булатовна
Жамантаева Жәмила Мырзабекқызы
Бекауова Кенжегуль Жумадиловна
Осан Аян Сейсенбекқызы
Канаткулова Айгерим Айдаровна.
Мурынбаева Марина Жармухаметовна
Нукетаева Маигул Ашкеновна
Омарова Жаңыл Қабкеновна
Алимбаев Нурлан Кенесович
Акишева Гульбаршин Айтқалиевна
Амренова Баян Серикханқызы
Шаукерова Гаухар Керимбаевна
Жексенбетова Асем
Сайлау Алия
Ибрагимова С.Е, Садыкова Э.Ж,
Ибрагимова Г.Е,,
Нұрғалиева Бағдат
Танбетова Зибагуль Жахановна
Сарсенбаева Салтанат Жумажановна
Қалабаева Райкүл
Мейірбекова Мариям Намазбекқызы
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