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САЛҚЫНДАТУ ЖҮЙЕСІНІҢ АҚАУЛАРЫ

Қадырханов Жасқайрат Мұратұлы 
     «Ақжайық аграрлық техникалық колледжі» МКҚК

     І ші санатты өндірістік оқыту шебері

Сабақтың мақсаты:
Білімділік: Салқындату  жүйесін  жөндеуді  үйрете  отырып  оқушыларды  машықтық  жүзінде 
техникаға деген көз қарастарын қалыптастыру.
Дамытушылық: Механизмдердің бөлшектеу, жинау реттеу жолдарын үйрете отырып, оқушылардың 
техникалық біліктілігін, білімін практикада қолдану қабілеттерін дамыту.
Тәрбиелік:  Техникалық  ережесін  сақтауға  үйрету.  Білім  алушыларды  ұқыптылыққа,  тазалыққа, 
жинақылыққа,  еңбек сүйгіштікке  баулу.  Таңдаған мамандықтары мен техникаға  сүйіспеншілікпен,  
еңбекке құрметпен қарауға тәрбиелеу. 
Сабақта  пайдалынылған  көрнекі  құрал  жабдықтар:  Проекторлы тақта,  салқындату  жүйесінің 
схемасы, технлогиялық нұсқау карта, плакат.
Практикалық құралдар: Орта набор кілттер, қысқыштар, бұрандалар және т.б.
Өткізетін орны: Зертхана.
Сабақтың әдісі: Түсіндіру, көрсету, өзбетімен тапсырманы орындау.
Сабақ түрі; Аралас
Сабақтың барасы:1).Ұйымдастыру бөлімі
                                  2).Кіріспе нұсқау
                                  3).Үй тапсырмасын тексеру
                                  4).Жаңа сабақ мазмұны
                                  5).Ағымдағы нұсқау
                                  6).Қорытынды нұсқау
І. Ұйымдастыру бөлімі
1)Оқушыларды түгелдеу
2)Сыртқы келбеті мен арнаулы киімдерін, сабаққа қажетті құрал-жабдықтарын тексеру.
ІІ Кіріспе нұсқау
Сабақ мақсатын хабарлау және жұмыс жоспарымен 
таныстыру
Үй тапсырмасын тексеру (сұрақ қою арқылы 
оқушылардың білімін жүйелеу)
Дизельді двигательдердің қоректендіру жүйесінің 
қандай ақауларын білесіздер?
ІІІ. Жаңа сабақ мазмұны

Двигатель жұмыс істеп тұрған кезде цилиндр 
ішінде жанған жанармай және осыдан 1800-3000 
градусқа дейін қызған газ цилиндрлеркенересін, 
поршень мен блок қалпақшасын қыздырады. Суыту 
жүйесі қызған бөлшектерді суыту қажет.Іштен 
жанатын двигательдерде артық жылуын шығаруды сұйықпен немесе сыртқы ауаның көмегімен 
жанасады түрде суыту арқылы жүзеге асырады.

Трактор мен автомобильдердің двигательдерінде 
көпшілік жағдайда сұйықпен салқындататынжүйе 
қолданылады. Олардың да атқаратын қызметі жылу 
тасымалдау үшін арнаулы сұйық (су, антифриз, тосол) 
қолданылады. Двигательдердің суыту жүйесі мынандай 
негізгі құрылғылардан тұрады: радиатор (2), желтеткіш (6), 
су насосы (14), термостат (10), су көйлегі (11), 
жалғаштырғыш жеңшелер (8,15) және термометр (13).
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Суыту жүйесінің  жұмысы:  қозғауыш жұмысы кезінде  суыту жүйсіндегі  судың күшпен  айналуы 

орталық су насосы арқылы жасалады, ол радиатордың астынғы басынан қысыммен суды алып кетіп,  

қозғаушының су қабағына апарады, онда ол цилиндр қабырғаларын суытады. Блоктың су аймағынан 

су саңылаулар мен жолдар арқылы цилиндрлер басы су қабағына барады. Суық қозғаушыда су 

термостатпен су аймағынан су насосына (кіші шеңберде) радиатор арқылы өтпейді. Желдеткішпен 

келетін ауа суды суытады.  Жылынған қозғаушыда радиатордың жоғарғы басына су үлкен  шеңбер 

арқылы  барады.  Көптеген  түтікше  арқылы  радиатордың  жоғарғы  жағынан  төменге  жүргенде  су 

суытылады

1-майлану  жүйесінің  радиаторы,  2-желдеткіш;  3-желдеткіштің 

сырты,  4-трос,  5-су  радиаторы,  6-су  қую мойынша қақпағы,  7-шүмек,  8-

астынғы бақ,    9-жалюздер.
Насос жұмысы: айналмалы қанатша сору каналымен корпус қабырғаларына 
келетін суды лақтырады, және ол блок-картердің су үлестіруші каналына 
спиральдканалы арқылы өтеді. 
Андамалу каналы қанатша айналу жағына қарай кеңейеді,  көшел арқылы 

өтетің  су  жылдамдығы азаяды,  ал қысымы 
жоғарылайды. 
а-қатты толықтырғыш, б-сұйық толықтырғыш, 1-клапан, 2-клапан
корпусы, 3-шток, 4-толтырғыш, 5-баллон, 6-қайталама серіппесі, 7-
корпус, А-су насосына жүруі, Б-судың радиаторға жүруі, 13-сурет 
термостаттар сызбасы.

            Термостат жүмыс істеуі: 70-85°с температурасында церезин ериді де, ашылу жағына қарай 
негізгі клапанды жылжытады, сұйық радиатор арқылы айналып жүреді. Температура түскенде 
церезин қатайып көлемі азаядықайталану серіппесі арқылы негізгі клапан жабылады, ал су бүйір 
клапанымен су насосына барады, басқаша айтқанда кіші шеңбер арқылы айналады.

Ақаулықтар Ақаулық себебі Түзеу жолы

Сұйықпен  арқылы 
суытылған 
қозғаушы  қызып 
кеткенде

Радиатордың  перделерін  немесе 
жалюздерін  жабық  болуы  суыту 
жүйесіндегі  сұйықтықтың  аз  болуы, 
желдеткіш белбеуін қатты
тартылмауы:  желдеткіш  белбеуінің 
майлануы,  суыту  жүйесіндегі  күйе 
мен  кірдің  болуы,  термостат 
клапанының  толық  ашылмауы, 
қозғаушы жұмысы өсуі.

Радиатордың  жалюзін  ашу; 
радиатордың  қалыпты  деңгейіне 
дейін  сұйықты  құю;  белбеу 
тартылуын  реттеу;  майды  сүрту; 
суыту  жүйесін  сода  ерітіндісімен 
жүу;  термостатты  ауыстыру; 
козғауыш  жүктемесін  азайту  аз 
бағдарламаны  қосу  аз  бағдарламаны 
қосу.

ІV. Ағымдағы нұсқау
Сабағымыздың негізгі бөлімі арнайы шеберханада жүргізіледі.
Звеноларды тапсырмалармен таныстырып,  нұсқау картасын беру арқылы нұсқау беріп,  жасалатын 
жұмыстың жолдарын көрсету.
Қауіпсіздік ережесі
Оқушыларға қауіпсіздік ережесін түсіндіріп қолдарын қойдыру.
Звеноларды  тапсырмалармен  таныстырып,  нұсқау  картасы  арқылы  нұсқау  беріп,  жасалатын 
жұмыстың жолдарын көрсету.
1.звеноға радиаторды тазалап жөндеу.
2.звеноға термостатты шешіп алып жұмысын істеуін тексеру.
3.звеноға су насосын шешіп алып подшипнигін майлау және басқада қызмет көрсету.
VІ. Қорытынды нұсқау 
        

3



----- «БІЛІМ ЖОЛЫ НҰРЛЫ ЖОЛ» Республикалық журнал – Қаңтар  айы 2020 жыл | № 01 (04) -----
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

    Бақылау сұрақтары

1. Қозғаушының сұйықпен суыту жүйесінің негізгі құралдарын ата, құрылысы жөнінде айт.

2. Ауамен суыту жүйесінің негізгі құралдарын ата және құрылысы жөнінде айт.

3. Желдеткіш белдеуін тартылуын қалай тексеріп реттеуге болады?

4. Бу ауа клапаны қандай мақсатқа пайдаланады?

5. Термостаттар құрылысы мен мақсатын айт.

6. Суыту жүйесінің ақаулықтары, себептері және жою жолдары.
            Сабақтың мақсатына жеткенін хабарлау.
Технологиялық картаны пайдаланып, жасаған жұмыстарына талдап жасап үйрету. 
Жетістіктері мен қателіктерін атап өту.
VІІ. Бағалау (түсіндірмесімен).
VІІІ. Үйге тапсырма беру.

* * * * * * * *

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

Сыныптар: 5-6а,ә                            Күні:
Сайыстың тақырыбы: «Озық ойлы дарындылар » атты 5 - 6 сыныптар арасындағы сайыс 
Мақсаты: Ойын арқылы оқушылардың алған білімдерін еске түсіру, тиянақтау.
Міндеттері:
1. Шапшаңдықты шыңдау
2. Есте сақтау қабілеттерін дамыту
3. Сұлулыққа, әсемдікке, достыққа тәрбиелеу.
Сабақ барысы: Ұйымдастыру кезеңі (амандасу)
Жүру барысы: 
Мұғалім: Ән мен күй - табиғат сұлулығын, адамның жан тебіренісінің сыртқы сұлулық пен 
жарасымдылықты асқақ сезіммен суреттеп бере алатын өнер.
Туғанда дүние есігі ашады өлең,
Өлеңмен жер қойнына кірер денең.
Өмірдегі қызығың бәрі өлеңмен,
Ойласаңшы бос қақпай елең - селең,- дегендей, бүгінгі ән өнерімен өрнектелген сайысымызды 
бастаймыз. Ендеше бүгінгі сайысымызда әділ баға беретін әділқазы мүшелерін тағайындап алайық.
(Әділқазыларды сайлау)
Көркем еңбек пәнінің мұғалімі: Дидарбек Темірбекұлы 
7 сыныптың озат оқушысы: Айнара Мұхтарқызы
 Көркем еңбек пәнінің  мұғалімі:  Салтанат Самиғоллақызы
1: «Таныстыру» бөлімі: Әр топ атын айтып, ән шырқайды. 
2. «Сұрақ - жауап» сайысы (2 минуттан)
«Саржайлау»
1. Құрманғазының шәкірті болған күйші?   (Дина)
2. Қазақтың әнші жұлдыздарын ата.  (Димаш, Қайрат Нұртас т.б)
3. Бірнеше әншінің қосылып ән айтуын қалай дейді? (ансамбль)
4. Қазақтың ысқышпен ойналатын музыкалық аспабы?(қобыз)
5. Тез арада өз жанынан өлең шығаратын адам? (ақын)
6. Қ. Р Мемлекеттік Әнұранының сөзін жазған кімдер?  (Ж. Нәжімеденов, Н. Назарбаев,Ш. 
Қалдаяқов)
7. Оркестрді басқаратын адам. (дирижер)
8. Күйді орындаушы ?  (күйші)
9. Ең алғашқы фортепиано қай елде жасалды. (Италия)
10.Көп дауысты вокальды шығарма. (хор)
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«Ақ көгершін»
1.Күйдің  орындалу мәнеріне  қарай нешеге бөлінеді?   (төкпе және шертпе)
2. Қазақстанның   жұлдызды топтарын ата. (Ринго, Дос-Мұқасан, Нұр- Мұқасан. Жігіттер. Музарт, 
Музарт-Лайб т.б)
3. Кәсіби музыка өнерінің бір түрі, 20 ғасырдың басынды пайда болды. (джаз өнері)
4. Әннің немесе күйдің әуенін шығаратын адам?  (композитор)
5. Күләш Байсейтова кім? (әнші)
6. Қазақтың 7 ішекті аспабы? (домбыра)
7. Әнді орындаушы адам? (әнші)
8. Анимациялық  музыка  дегеніміз не?  (мультфильмдерде орындалатын музыка)
9. Пиано нені білдіреді? (жай)
10. Әйелдің жіңішке биік дауысы.( сопрано)
3. «Суырыпсалма» ақындық өнер. (Әр топ берілген өлең жолдарын жалғастырулары керек)
«Саржайлау » тобына:
Сабаққа ертең ерте...
Қиналды уәдесін...
Ұйқысы қанбай қалды Исламбектің,
Түнімен теледидар....
«Ақ көгершін» тобына:
Асқар жүр коридорға барамын деп,
Қайтсем де жоқты тауып......
Үстелге апай жоқта отырып алды,
Өзінше «Мен мұғалім».......
4. «Өз әуеніңнен жаңылма» ойыны: (Әр топтан 2 бала ортаға шығып өзі қалайтын әнін айтады. Өз 
әуенінен жаңылмай айтып шығуы керек)                   
Жүргізуші: Қазақ халқы ән мен жырға бай халық. Сонымен қатар, атадан балаға жетіп мұра болып 
келе жатырған қанатты сөздеріміз бен мақал-мәтелдерімізде баршылық. Келесі бөлімде мақал-
мәтелдерден сайыс.
5. Бұл кезеңде белгілі тақырыптар беріледі. Сол тақырыптарға мақал-мәтелдер құрайсыздар. (Достық, 
әдептілік, ата-ана, еңбек, білім, өнер).
Жүргізуші: Бұл айналым мақал мәтел сайысы бойынша сайыскерлеріміз өте белсенділікпен, 
ұйымшылдықпен жарыса жауап берді. 
6. «Ақ көңіл ағызайын әннің майын» (Мұғалім әннің 2 жолын айтады, қалған 2 жолын топтар 
кезек бойынша жалғастырады)
«Саржайлау» тобына:
«Ақ көгершін» тобына:
1. М: Басында Қамажайдың бір тал үкі,
Айрылып Қамажайдан болдым күлкі.
О: Айрылып Қамажайдан отырғанда,
Келеді қай жерімнен ойын күлкі.
2. М: Көзімнің қарасы,
Көңілімнің санасы.
О: Бітпейді іштегі,
Ғашықтық жарасы.
Сайланып келіпсіздер мына бәрің,
Арналып, шырқалады сендерге әнім,
Тілеймін талаптарың құтты болсын,
Сайысқа дайындықпен келген бәрің,- дей келе әділқазылар алқасы шешімін шығарғанша керемет әнді 
тамашалаңыздар.
Сайыс қорытындыланып,  жеңімпаздар мақтау қағазымен марапатталады.

* * * * * * * *
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АЛҒАШҚЫ ӘСКЕРИ ДАЙЫНДЫҚ ПӘНІН ОҚЫТУДА
ИНТЕРАКТИВТІК, АҚПАРАТТЫҚ-КОМУНИКАЦИЯЛЫҚ

ТЕХНОЛОГИЯЛАРДЫ ПАЙДАЛАНУ

Түркістан облысы. Кентау қаласы, А.Пушки  атындағы 
№6 жалпы орта мектебі комуналдық мемлекеттік мекемесі

Алғашқы әскери дайындық пәнінің мұғалімі 
МАЙШИЕВ ҚАНАТ АЛДАНАЗАРҰЛЫ

«Қазіргі заманда жастарға ақпараттық технологиямен байланысты
әлемдік стандартқа сай мүдделі жаңа білім беру өте қажет» Н.Ә.Назарбаев    

Алғашқы әскери дайындық азаматтарды Қазақстан Республикасы Қарулы Күштерінің қатарында 
әскери  қызмет  атқаруға  дайындық  жүйесінің  бір  бөлігі  болып  табылатындықтан,  қазіргі  кезеңде 
«Алғашқыәскери  дайындық»  пәнін  оқыту  Қазақстан  Республикасының Конституциясы,  Қазақстан 
Республикасының  Әскери  доктринасы,  «Қазақстан  Республикасының  Қарулы  Күштері  және 
Қорғанысы  туралы»  және  «Әскери  міндеттілік  және  әскери  қызмет  туралы»  Қазақстан 
Республикасының  заңдарының  талаптарына  сәйкестікте  жүзеге  асып  отыр.  Алғашқы  әскери 
дайындық – Қазақстан Республикасы азаматтарын Қарулы Күштерде,  басқа да әскер және әскери 
құрамаларда қызмет етуге дайындайтын мемлекеттік жүйенің негізгі құрамы болып табылады.

Алғашқы әскери дайындық меншік түрі мен ведомствалық бағыныштылығына қарамастан, барлық 
типтегі жалпы білім беретін мектептерде, орта арнаулы оқу орындарында (колледждерде), кәсіптік-
техникалық  мектептерде  «кәсіптік  мектеп)  әскерге  шақырылуға  дейінгі  және  әскерге  шақырылу 
жасындағы білім  алушы дастардың міндетті  оқылатын пәні  болып табылады.  Әскери-патриоттық 
тәрбие  алғашқы әскери  дайындықпен  тығыз  ұштастырыла  отырып,  жастардың әскери  істі  жақсы 
меңгеруіне,  төтенше жағдайларда  қорғанудың тәсілдері  мен құралдарын дұрыс пайдалана  білуіне 
ықпал ете алуы қажет. Қазақстан Республикасы Қарулы Күштерінде қызмет ету туралы түсінігін және 
әскери  іс  негіздері  бойынша  оқушылардың  білімдерін  қалыптастыру,и  оқушылардың  өмірлік 
қабілеттері мен дағдыларының дамуын қалыптастыруға ықпал ету. ҚР ҚК туралы Заң қабылдануына 
байланысты білім  беру саласы мен мектептегі  АӘД сабағына мемлекеттік  пән мәртебесі  беріліп,  
әскерге даярлау мен жас жеткіншекке отаншылдық тәрбие беру жұмысына Үкімет тарапынан көңіл 
берілуде. Пәннің міндеті – келешекте Отанын, жерін, елін қорғай алатын, ұлттық намысы мол, жігерлі 
ұл,  қыз тәрбиелеу,  әскер қатарына сауатты,  моральдық жағынан дайын азамат даярлау.  Оқытудың 
жаңа ақпараттық-коммуникациялық технологияарын меңгеру –қазіргі заман талабы.

ХХІ ғасыр – ақпараттық технология ғасыры. Елбасы Нұрсұлтан Назарбаев «Болашақта еңбек етіп,  
өмір  сүретіндер  –  бүгінгі  мектеп  оқушылары,  мұғалім  оларды  қалай  тәрбиелесе  Қазақстан  сол 
деңгейде  болады.  Сондықтан  ұстазға  жүктелетін  міндеттер  ауыр»  деген  болатын.  Ұстаздар 
қауымының алдында сабақта ақпараттық – коммуникациялық технологияларды қолдана отырып жаңа 
технологияларды қолдану арқылы оқушылардың білім деңгейін арттыру; шығармашылықпен жұмыс 
істей отырып, заман талабына сай іскер, жан-жақты, терең білімді, интеллектуалдық деңгейі жоғары 
дамыған шәкірт тәрбиелеу; сабақта оқытудың жаңа технологияларын тиімді қолдана білу маңызды. 
Қазіргі заман мұғалімінен тек өз пәнінің терең білгірі болу емес, тарихи танымдық, педагогикалық-
психологиялық  сауаттылық,  саяси  экономикалық  білімділік  және  ақпараттық  сауаттылық  талап 
етілуде.  Ол заман талабына сай білім  беруде  жаңалыққа  жаны құмар,  шығрамашылықпен жұмыс 
істеп, оқу мен тәрбие ісіне еніп, оқытудың жаңа технологиясын шебер меңгерген жан болғанда ғана 
білігі мен білімі жоғары жетекші тұлға ретінде ұлағатты саналады.

Қазіргі білім жүйесінің ерекшелігі – тек білім мен қаруландырып қана қоймай, өздігінен білім алуды 
дамыта отырып, үздіксіз өз бетінше өрлеуіне қажеттілік тудыру. Білім беру саласында инновациялық 
үрдісті  жүзеге  асыру  мұғалімдерден  өз  мінез-құлықтарын,  ұстанымдарын,  мүмкіндіктерін 
түрлендіруді талап етеді. Дамыған елдердегі білім беру жүйесінде ерекше маңызды мәселелердің бірі 
–  оқытуды  ақпараттандыру,  яғни  оқу  үрдісінде  ақпараттық-коммуникациялық  технологияларды 
пайдалану. Қазіргі таңда елімізде білім беру жүйесінде жаңашылдық қатарына ақпарттық кеңістікті  
құру енгізілді. Ақпараттандыру жағдайында оқушылар меңгеруге тиісті білім, білік, дағдының көлемі 
күннен  күнге  артып,  мазмұны  өзгеріп  отыр.  Білім  беру  саласында  ақпарттық-коммуникациялық 
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технологияларды  пайдалану  арқылы  білімнің  сапасын  арттыру,  білім  беру  үрдісін 
модернизациялаудың тиімді тәсілдері пайдаланылуда және одан әрі жетілдірілуде.

Алғашқы  әскери  дайындық  пәні  сабақтарында  ақпарттық-коммуникациялық  технологияларды 
пайдаланудың тиімділігі:
  оқушының өз бетімен жұмысы;
  аз уақытта көп білім алып, уақытты үнемдеу;
  білім-білік дағдыларын тест тапсырмалары арқылы тексеру;
  қашықтықтан білім алу мүмкіндігінің туындауы;
  қажетті ақпаратты жедел түрде алу мүмкіндігі;
  іс-әрекет, қимылды қажет ететін пәндер мен тапсырмаларды оқып үйрену;
  оқушының ой-өрісін дүниетанымын кеңейтуге де ықпалы зор.
Оқытушы сабағында ақпарттық-коммуникациялық технологияларды пайдалану
арқылы оның тиімділігін жүйелі түрде көрсете біледі. Ақпараттық-коммуникациялық технологияны 
пайдалану  оқытудың  тиімді  әдістерінің  бірі  деп  ойлаймын.  Ақпараттық-коммуникациялық 
технологияны меңгеру құзіреттілігін қалыптастырудың басты мақсаты –оқушыларды ақпартты беру, 
түрлендіру және  оны қолдану білімдерімен қаруландыру,  олардың компьютерлік  технологияны өз 
қызметтеріне еркін, тиімді пайдалана алу қабілеттерін қалыстастыру. Оқушы тұлғасының дамуына 
ықпал  жасайтын  электрондық  оқулықпен  сабақтар  жүргізудің  негізгі  міндеттері  оқушылардың 
базалық  білім,  ептілік,  дағдыларын  игеру  жүйесін  жетілдіру,  оқыту  үрдісінде  теориялық  және  
өнімділік ой құрастыру әрекеттері арқылы танымдық қабілеттерін белсендіру, танымдық қызығулары 
арқылы оқуға деген мотивациясын дамыту, оқу материалын игеруде және оқу іс-әрекеттерінде жете 
ұғынуға талпындыру, өзіндік жұмыстарының ізденісті-зерттеу түрлерін ұйымдастыру, оқу үрдісінде 
компьютерлік  технологияларды  қолдану,  әр  түрлі  шапшаңдылықпен  және  әр  түрлі  көлемді  оқу 
материалын игерудің мүмкіншілігін ашу.

Әрбір  оқушы  таңдалған  тақырып  бойынша  тапсырмалар  мен  тарау  бойынша  тест  жұмыстарын 
орындап,  анимациялық  практика  тапсырмаларымен  жұмыс  жасауға  дағдыланады.  Электрондық 
оқулық арқылы түрлі  суреттер,  видеокөріністер,  дыбыс және музыка тыңдатып көрсетуге болады. 
Бұл,  әрина мұғалімнің тақтаға жазып түсіндіргенінен әлдеқайда тиімді,  әрі  әсерлі.  Меңгеруі  қиын 
сабақтарды  компьютердің  көмегімен  оқушыларға  ұғындырса,  жаңа  тақырыпқа  деген  баланың 
құштарлығы оянады деп есептеймін. Осылайша оқыту құралдарының бірі – электрондық оқулық. Ол 
оқушыларды даралай оқытуда жаңа ақпарттарды жеткізуге, сондай-ақ игерілген білім мен біліктерді 
тесттік бақылауға арналған бағдарламалық құрал.

Сөзімді қорытындылай келе төмендегідей ұстанымдарға тоқталамын:
Орта  білім  беретін  оқу  орындарын  қазіргі  заманға  сай  жаңа  ақпараттық  құрал-жабдықтармен 

жабдықтау,  интерактивті  тақталар  мен  мультимедиялық  кабинеттермен  және  арнаулы  пәндер 
бойынша  электрондық  оқулықтармен  қамтамасыз  ету;  орта  білім  саласында  оқытудың  жаңа 
ақпараттық технологияларын пайдалану бойынша білім жетілдіру курыстарын жиі ұйымдастыру;

Білім  беру  жүйесін  ақапарттандыру  мен  ақпараттық-комуникациялық  технологияны  оқу-тәрбие 
үрдісінде пайдалану оқушының өз мамандығына қызығушылығы мен мамандық сапасын арттырып, 
шығармашылық  шабытын  шыңдап,  ғылыми  көзқарасын  қалыптастырып,  еңбек  нарығындағы 
бәсекеге қабілетті мамандар даярлауда қоғамның даму жолдарын анықтайтыны сөзсіз.

Ақпараттық-комуникативті технология жағдайындағы жалпы оқыту үрдісінің функциялары: 
оқыту,  тәрбиелеу,  дамыту,  ақпараттық  болжамдау  және  шығармашылық  қабілеттерін  дамытумен 
анықталады.

Оқытудың  ақпараттық-комуникативтік және интерактивтік технологиялары бағыттары:
а) электрондық оқулықтар;
ә) телекоммуникациялық технологиялар;
б) мультимедиялық және гипермәтіндік технологиялар;
в) қашықтықтан оқыту (басқару)

Ақпараттық технологияларды пайдаланудың артықшылықтары мынадай:
Олар  оқытудағы  тақырып  шеңберіндегі  немесе  белгілі  бір  уақыт  аралығында  айтылуға  тиіс  
мәліметтер көлемін ұлғайтады.
1.Білімге бір-бірінен үлкен ара қашықтықта орналасқан әр түрлі оқу орнында отырып қол жеткізуге 
болады.
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2.Оқытудың жүйесінің көп деңгейлі жетілдіруі олардың таралымдары мен оқу сапасын арттырады.
3.Оқушы өз бетінше немесе өзге оқушылармен топтасып бірге жұмыс істеуге мүмкінідк алады.
4.Оқушының  танымдық  іс-әрекеттері  күйшейіп,  өзіндік  жұмыстарды  тез  орындау  мүмкіндіктері 
артады.

АКТ-ны қолдану сабақтарында, басқа сабақтардағы сияқты, мұғалімге келесі мәселелерді шешуге 
тура келеді:
1. дидактикалық (сабақтың оқу материалын дайындау, компьютерлік бағдарламаны  талдау);
2. әдістемелік  (тақырыпты  беруде  АКТ  –ны  қолдану  әдістерін  анықтау,  сабақтың  нәтижесін 
талдау, келесі оқу мақсатын қою);
3. ұйымдастырушылық (оқытушының шамамен тыс жүктелуін және  уақытты тиімсіз  өткізуді 
болдырмайтындай етіп ұйымдастыру);
4. оқыту  (қарастырылған  тақырып  бойынша  тоқушылардың  білімдерін  және  ұсынылған 
бағдарлама бойынша біліктері мен дағдыларын нығайту және бекіту).
Ақпараттық технологиялар мен инновациялық педагогикалық әдістерді біріктіру білім беру сапасы 
мен  тиімділігін  арттырады,  білім  саласындағы мемлекеттік  саясаттың негізгі  қағидаларының бірі 
болып  саналатын  білім  беру  жүйесінің  білім  алушылардың  деңгейі  мен  даму  ерекшеліктеріне  
сәйкестігін күшейтуге мүмкіндік береді.  Ұстаз үшін нәтижеге жету шәкіртінің білімді болуы ғана 
емес, білімді өздігінен алуы және алған білімдерін қажетіне қолдануы болып табылады. Бүгінгі бала-
ертеңгі жаңа әлем. Заман талабына сай жаңа технология әдістерін үйрету, бағыт-бағдар беруші – біз.  
Оқушылардың жаңа тұрмысқа, жаңа оқуға, жаңа қатынастарға бейімделуі тиіс. Осы үрдіспен бәсекеге 
сай  дамыған  елдердің  қатарна  ену  ұстаздар  қауымына  зор  міндеттер  жүктелетінін  ұмытпауымыз 
керек.

* * * * * * * *
Шығыс Қазақстан облысы. Катонқарағай ауданы. Жамбыл ауылы 

 «Жамбыл орта мектебі» КММ Дене шынықтыру пәні мұғалімі
                      Дюзьбаев Даурен Кенчиликулы

Күні:
Сынып: 6
Сабақ 25

Мектеп: «Жамбыл орта мектебі» КММ                                                      
Мұғалім: Д.К.Дюзьбаев.                                                                                 
Қатысқандар саны: 8

Сабақтың тақырыбы Қауіпсіздік ережесі. 
Саптық жаттығуларды оқып үйрену

Осы сабақта қол 
жеткізілетін оқу 
мақсаттары (оқу 
бағдарламасына 
сілтеме)

7.3.4.1 - денсаулықты нығайтуға бағытталған дене жаттығулары кезінде 
болуы мүмкін қауіп-қатерлерді анықтай білу

Сабақтың 
мақсаттары

Барлығы: Қатарда және лекте орындалатын саптық жаттығуларды 
                    үйренеді. 

Көбі: Анық сөйлеу арқылы тақырыпты талқылайды.
Кейбірі: Анық және толық сөйлеу арқылы мәселені түсінгенін 
                көрсетеді. 

Құндылықтарды 
дарыту

Оқушыларды бір-біріне деген құрмет көрсетуіне тәрбиелеу. 

Пәнаралық байланыс Өнер, әдебиет сабағы
АКТ қолдану 
дағдылары

 таныстырылым.

Сабақ барысы
Сабақтың 
жоспарланған 
кезеңдері

Сабақтағы жоспарланған іс-әрекет Ресурстар

Сабақтың Бой сергіту жаттығулары
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басы
10 минут Жүру түрлері:

Кәдімгі жүріс. Аяқтың ұшымен жүру.
Өкшемен жүру. Аяқтың ішкі қырымен жүру
Аяқтың сыртқы қырымен жүру. Спорттық жүріс 

Жүгіру түрлері:
Кәдімгі, бірқалыпты жүгіріс. Тіркеме адыммен оң, сол жақпен
Аяқты айқастырып оң, сол жақпен. Теріс қарап жүгіру
Оң және сол иыққа вертикаль осьтің бойымен айналып жүгіру.
Тізені жоғары көтеріп жүгіру. Балтырды артқа сермеп жүгіру.
Түзу аяқты алға және артқа сермеп жүгіру.
Барлық жылдамдықпен жүгіру. Баяу жылдамдықпен жүгіру
Демді қалпына келтіру 
Жалпы дамыту жаттығулары: 
1) Б.Қ. – негізгі тұрыс
 1 – екі қолды жоғары көтеріп, оң аяқты артқа беріп ұшына қойып 
керілу
 2 – бастапқы қалып
 3 - екі қолды жоғары көтеріп, сол аяқты артқа беріп ұшына қойып 
керілу
 4 – бастапқы қалып 
2) Б.Қ. – аяқ иық көлемінде, қол белде
 1 – 4 – басты оңға қарай айналдыру. 
 5 – 8 – басты солға қарай айналдыру 
3) Б.Қ. – аяқ иық көлемінде, қол бүгілген кеуде тұста
1 – 2 – бүгілген қолдарды артқа сермеу С-қ. 
3 – 4 – қолды жазып денені оңға бұрып артқа сермеу
5 – 6 – бүгілген қолдарды артқа сермеу  
7 – 8 – қолды жазып денені солға бұрып артқа сермеу 
4) Б.Қ. – аяқ иық көлемінде, қол белде  
1 – 4 – денені оңға қарай айналдыру
 5 – 8 – денені солға қарай айналдыру – аяқ иық көлемінде, қол 
белде
1 – 4 – белді оңға қарай айналдыру
5 – 8 – белді солға қарай айналдыру
5) Б.Қ. – аяқ иық көлемінде 1- қолдарымызды жоғары көтеріп 
керілу
 2- алға иіліп қолды аяқтың ұшына тигізу 
3- отыру 4 – Б.Қ.                             
 6) Б.Қ. – негізгі тұрыс 1- жүрелей отыру 2- қолды тіреп етпеттей 
жату
 3- жүрелей отыру  
4 – Б.Қ. 
7) Б.Қ. – аяқты алшақ қойып, алға еңкею 
1-4- Денені оңға, солға бұрып қолды аяқтың ұшына тигізу. 
(«Диірмен» жаттығуы)
8) Б.Қ. – негізгі тұрыс, қолды алға созып ұстау. 
1- оң аяқты түзу алға сермеу. 
2- Б.Қ.
3- сол аяқты түзу алға сермеу 
4 – Б.Қ. 
9) Б.Қ. – аяқты алшақ қоямыз
1- оң аяққа отырып сол аяқты түзу созу 

Жаттығулар 
көрсетілімі 
немесе 
видео 
материалдар
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2- Б.Қ.
3- сол аяққа отырып оң аяқты түзу созу 
4 – Б.Қ. 
10) Б.Қ. – негізгі тұрыс, қолды алға созамыз 
1 – 4 – оң аяқтың тобық буындарын және білезік буындарды ішке, 
сыртқа айналдыру
5 – 8 – сол аяқтың тобық буындарын және білезік буындарды 
ішке, сыртқа айналдыру
11) Б.Қ. – негізгі тұрыс 1- жоғары секіріп екі аяқты иық көлеміне 
екі жанға ашып түсеміз 
2- Б.Қ.
 3- жоғары секіріп оң аяқты алға сол аяқты артқа қойып түсу  
4 – Б.Қ. 

Сабақтың 
ортасы

6 минут

3 минут

19 минут

Жаңа сабақты түсіндіру
Бір қатарлық сапқа тұру
Саптық жаттығулар жайлы теориялық мәлімет
Бір орындағы бұрылыстар. Бір орында адымдап тұрып, алға 
адымдауды лекте және қатарда жасау.
Ұлттық ойындар:
Күш сынаспақ 
Бұл ойын стол үстінде екі баланың білек сынасуымен орындалады.
2 бала шынтақтарын үстелге тіреп қол бастарын айқстырады. Кім 
білекті үстелге жықса, сол бала жеңіске жетеді. Ағаш аттың үстінде 
аттың басын ұстап тұрып 2-ші қашан білектен тартысып сынасуға 
да болады. Бірақ баланың қауіпсіздігі қатаң бақыланады. 
Тауық күрес. 
Балалар екі топқа бөлінеді.Осы екі топтан екі бала шығып, 
кәдімгідей күреседі. Оның ең қызығы да, басқаша күрестен 
айырмасы да –тек жалғыз аяғымен ақсаңдай жүріп, иықтарын 
қағып күресуінде. Бұл күрес балалардың нық басып, орнықты 
жүруін жетілдіреді. Қайсысы сүрініп жығылса, сол ұтылады. 

Сергіту сәті
Сұрақтар

Ойын 
ойнайық.

Сабақтың 
соңы

2 минут

Рефлексия
Бүгінгі сабақта болған көңіл – күйді  бас бармақ   арқылы бағалау.
Үйге тапсырма: саптық жаттығулар (оңға, солға, артқа бұрылу)

Саптағы 
тәртіп

Көбірек қабілетті 
оқушылар үшін 
жаттықтыруды қалай 
жоспарлайсыз?

Бағалау – оқушылардың білімін 
тексеруді қалай жоспарлайсыз?

Пәнаралық байланыстар
Денсаулық пен қауіпсіздікті 
тексеру 
АКТ байланыстары
Мәндік байланыстары

 Композициялық 
тапсырмалар кезінде 
нәтижесі, тапсырмасы мен 
жабдығы бойынша 
айырмашылық. 
 Өз қимылдар сөз 
қорын тереңдету үшін 
реттіліктерін құрғанда 
қабілетті оқушыларға 
қиындау сұрақтар 
қойыңыз.
 Сәл әлсіз 
оқушыларға көмектесу 

 Байқау, тыңдау, сұрақ қою.
 Оқушылар қозғалғанда қажет 
болғанда тоқтап, қауіпсіздік туралы 
біліп, тапсырмаға қатыса ма?
 Оқушылар иірілу мен 
бұрылу арасындағы 
айырмашылықты біле ме?
 Оқушылар алаң мен 
динамикадағы өзгерістер қалай 
көрінеді және қалай сезілетінін біле 
ме?
 Топтық композиция мен 
талқылау сапасы. 

 Ғылыммен байланыс – 
денсаулық пен дене, 
қауіпсіздік, салмақ/ағын 
динамикасы
 Математикамен 
байланыс: айналу осьтері, 
кеңістік, бағыт және 
бұрыштар.
 Басқалармен жұмыс 
істеу, пікірлерді құрметтеу.
 Бірігіп оқу, зерттеу 
және коммуникация НЗМ 
құндылықтарын көрсетеді
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үшін композициялық 
тапсырмаларды және де 
топ мүшелері санын азайту 
немесе жеңілдету.
 Ең жақсы 
өрнектерді таңдап, сөз 
қорын тереңдету үшін 
барлық оқушылармен 
бөлісу. 

ШҚО, Өскемен қаласы әкімдігінің «№26 орта мектебі»КММ
«Күн» шағын орталығы «Тамшы» тобының тәрбиешісі

          Тауданбек Арай Тауданбекқызы

                        Технологиялық карта
Білім беру аймағы:  таным, денсаулық
Өткізу аймағы: Математика+денешынықтыру
Тақырыбы:   Қаршақыз бен 7 құртақан
Мақсаты:
       1.7 санын қайталау, эстафеталық жаттығулар арқылы білімдерін бекіту.
       2. Ептілік,  шапшаңдық,тез ойлаудағдыларын дамыту;
       3. Өзара сыйластыққа, еңбекқорлыққа, спорт сүйгіштікке тәрбиелеу.
Билингвальды компонент: Белоснежка – қаршақыз, жеті –семь, гном - құртақан. 
Интеграция: математика, денешынықтыру, 
Көрнекілігі: ертегі кейіпкерлері, теледидар, доп, жаттығу таяқшалары, 
                        үнтаспа, карточкалар, суреттер, пазлдар,фломастер

Жұмыс кезеңдері Тәрбиешінің және денешынықтыру жетекшісінің 
әрекеттері

Балалардың  әрекеті

Қызығушы-
лықты 
арттыру 
кезеңі

Әуен үнімен бөлмеге кіреді, шеңберге тұрып әр-түрлі  
жаттығулар жасату.
Екі топқа бөлу.
«Тосынсый сәті» жағымды әуенмен Қаршақыз бен 1 
құртақан келуін ұйымдастыру.

Бөлмеге кіреді, 
Жаттығу жасайды
Қаршақызды қарсы 
алады.

Мақсатты 
жүзеге асыру 
кезеңі

-Балалар, Қаршақыз бізден көмек сұрап келіпті. 
Адасқан гномдарды табуға көмектесейік пе?
1 тапсырма. Ертегі еліне жету үшін  7 бөліктен сурет 
құрауымыз керек екен.
Суреттерді  слайд арқылы тексереді. 
1. Сонымен қай ертегіге аттанамыз?
2. Екінші құртақанды таптық.
2-тапсырма: «Адасқан сандарды қос»
Әр топтан балалар доппен жүгіріп келіп, сандарды 
сызықпен қосуды ұсыну.
Нәтижесін слайд арқылы тексереді. 
Үшінші құртақан келді.
3-тапсырма: «Гүлді өсір». 
Әр бала жаттығу таяқшасымен келіп, әр жапырақтағы 
есепті шығару керек екенін түсіндіру, орындату.
Нәтижесін слайд арқылы тексереді
4-5 құртақандар табылады. 
4-тапсырма. «Көршісін тап» ойыны. 
Әр балаға карточкалар беріп, жанындағы сандарды 
табуды ұсыну. 

Қаршақыздың 
өтінішін тыңдайды.
7 бөліктен екі 
ертегінің суретін 
құрайды.
Тақта арқылы 
тексеріп, сұраққа 
жауап береді.
Мольбертке доппен 
келіп адасқан 
сандарды 
сызықтармен қосады.
Слайдпен тексереді
Есептер шығарып
 «7 жапырақ» гүлін 
құрап екі гномды 
табады.
Әр бала жеке, 
өзбеттерімен 
карточкадағы 
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Нәтижелерін бір-біріне тексерту.
6 – құртақанның тапсырмасын орындадық.
3. 7 құртақан болуүшін енді нешеу керек, кәне 
санайықшы?
4. Ия 1 құртақан жоқ екен.
5- тапсырма. 7 саны туралы не білесің?
 Тақпақ, мақал, ұғымдарды сұрау. 

тапсырманы 
орындайды.

Құртақандарды үш 
тілде санайды 

7 киелі сан ұғымын 
дәлелдейді. 

Рефлексиялық 
кезең

Балаларды сапқа тұрғызу.
5. Қай ертегіге бардық?
6. Қандай тапсырмалар орындадық?
7. Балалар сабағымыз сендерге ұнады ма?

«Қаршақыздың сендерге сыйлығы бар екен»

Сұраққа жауап береді, 
сабақты бағалайды. 

Тәтті сыйлықтар 
алады.

Білуі тиіс: 7 саны туралы түсінік, құрамын.
Меңгеруі тиіс: 7 саны жайлы білгендерімен бөлісе алуды, жаттығуларды.
Үйренуі тиіс: Өзара сыйластықты, өзін дұрыс ұстай білуді.

* * * * * * * *
ВКО, Катон - Карагайский район село Жамбыл

КГУ «Жамбылская средняя школа»
Учитель русского языка и литературы

Тауданбекова Гулбахыт Тауданбеккызы

Краткосрочный план урока

Раздел 
долгосрочного 
плана:
 Сила 
искусства

Школа: КГУ «Жамбылская средняя школа»

Дата: ФИО учителя: Тауданбекова Гулбахыт Тауданбеккызы

Класс: 8 Участвовали:                                          Отсутствовали:
Тема урока: 
Урок 73-74

А.С. Пушкин. «Моцарт и Сальери»

Учебные  цели 
для 
достижения на 
этом  уроке 
(ссылка  на 
учебную 
программу)

8.С1.определять основную мысль текста, выявляя авторскую позицию
8.Г2.владеть словарным запасом, достаточным для замены слов общеязыковыми 
эквивалентами или описательными оборотами (перифразами)

8.Ч3. понимать главную, второстепенную и детальную информацию сплошных и 
несплошных текстов
8.П4.  излагать  выборочно  содержание  текста  на  основе  прослушанного, 
прочитанного и/или аудиовизуального материала
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Цель урока Все  учащиеся  смогут: понимать  главную,  второстепенную,  детальную 
информацию  сплошных  текстов,  основную  мысль  текста,  выявляя  авторскую 
позицию, узнать о творчестве австрийского композитора В.А.Моцарта, отвечать 
на «тонкие вопросы», участвовать в диалоге, владеть словарным запасом слов, 
представлять ситуацию в виде сюжетных рисунков
Большинство учащихся смогут: определять основную мысль, ключевые слова, 
отвечать на «толстые вопросы»,  владеть словарным запасом,  достаточным для 
замены  слов  общеязыковми  эквивалентами  или  описательными  оборатами, 
излагать  содержание  текста  на  основе  прослушанного  материала, 
характеризовать поступки героев по опорной схеме
Некоторые  учащиеся  смогут:  выявлять  авторскую позицию,  делать  выводы, 
аргументировать,  выражать  свое  мнение  по  теме,  формулировать  вопросы, 
направленные на анализ и оценку содержания текста, писать творческую работу

Критерий 
оценивания

понимают содержание текста, отвечают на вопросы, определяют ключевые слова, 
пересказывают содержание, составляют свой текст на основе сюжета, 
выстраивают свое мнение, оценивают поступки героев, приводят аргументы в 
пользу своего высказывания

Языковые 
цели

 Учащиеся могут: познакомиться с терминами: 
драма,конфликт,диалог,монолог, ремарка
использовать сложные числительные в соответствующих формах, задавать 
вопросы по содержанию текста, оценивать и сравнивать поступки героев, 
рассказать  о роли музыки в жизни человека;
Ключевые слова и фразы: поэт, злодейство, драма, гений, композитор, 
музыка, зависть
Вопросы для обсуждения: Где происходит действие? Как разворачивались 
события?
Полезные фразы для диалога и  письма:  по моему мнению, я думаю, что...,  я 
считаю, что...,    во-первых … во-вторых…
Письменные подсказки:1.Действие трагедии начинается....
2.Трагедия заканчивается тем,что....

Привитие 
ценностей

Общность истории, культуры и языка в рамках общенациональной идеи 
«Мәңгілік ел».

Межпредметн
ая связь

зарубежная литература, живопись, музыка

Предшествую
щие знания по 
теме

Учащиеся имеют представление о жизни и творчестве А.С.Пушкина, понимают 
значение ключевых слов, владеют определенным словарным запасом, могут 
участвовать в диалоге, различают жанры.

Навыки 
использовани
я ИКТ

Презентация, интерактивная доска

Ход урока

Запланированные 
этапы урока

Виды запланированных упражнений на уроке  

Начало урока
8 мин

2  мин

 Организационный момент
    1.Приветствие учащихся.
Психологический тренинг «Комплимент»
(  учащиеся  становятся  в  круг,  первый  ученик,  обращаясь  к  соседу 
называет  его  имя  и  делает  ему  комплимент,  при  этом  он  должен 
использовать   прилагательные, которые начинаются с заглавной буквы 
имени соседа.  Например, Мара, ты  очень добрая девушка, Алтай,  ты 
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2 

2 мин

2 мин

очень мужественный  парень и т.д.)
2.Создание коллаборативной среды
Деление на группы. Прием «Пазлы» 
Учащиеся  берут  карточки с  частями пословиц,  каждый должен найти 
учащихся,  у  которых есть продолжение данной пословицы.  Учащиеся 
делятся на 3 группы по сложенным пословицам:
1.Искусство-это совесть человечества. 
2.Искусство-это одежда нации
3.Искусство-одно из средств доброго и злого 
3. Подведение учащихся  к теме урока
(К)Задание на развитие навыков  говорения
3.Подведение учащихся к теме урока
Пословица №3 прочитать и подвести к теме
Стратегия: мозговой штурм: прочитайте пословицу о чем она,что вы 
знаете об искусстве, составьте кластер на тему:
«Искусство» 
Озвучивание темы и целей урока, критериев оценивания
Тема урока: А.С.Пушкин «Моцарт и Сальери»
Ф.О.словесное оценивание

           20 мин Изучение нового материала
Вступительное тслово учителя. Многие писатели и поэты в своих 
произведениях затрагивали тему искусства. Говорили о взаимосвязи 
человека и искусства. Н-р: рассказ «Старый повар» К.Паустовского», 
Актриса» А. Алексина, «За что любят» В.Драгунского. Сегодня мы с 
вами познакомимся с произведением А.С. Пушкина «Моцарт и 
Сальери».
Ознакомление с текстом. Задание на развитие навыков чтения.
(К) Стратегия: «Совместное чтение» (работает весь класс, учитель 
демонстрирует выразительное беглое чтение), ученики разбивают текст 
на части, читают самостоятельно, после чтения каждой части задает 
«тонкие» и «толстые» вопросы.
Тонкие вопросы Толстые вопросы
1. Какие строки в монологе 
Сальери говорят о его тонкой 
музыкальной душе?

1.Как вы считаете, почему он 
оставил все « праздные» забавы?

2.Что мы узнаем о жизни 
Сальери? Чему решил он 
посвятить жизнь?

2.Как вы понимаете фразу» 
Ремесло поставил я подножием 
искусству;        я сделался 
ремесленник»

3.Благодаря чему композитор 
достиг в музыке «степени 
высокой»? Подтвердите свой 
ответ цитатами из монолога.

3.Образ Сальери- это образ 
целеустремленного деятеля, 
творца, уверенного в том, что в 
практике следует идти от 
предварительно усвоенной теории: 
сначала теория, наука, 
трудолюбивое изучение которой 
сопровождается отказом от 
свободного творчества, а затем уже 
создание творчества.

4.Чужды ли Сальери муки 
творчества? Чуждо ли чувство 
нового?

4.Всегда ли Сальери был 
завистником? Почему он стал 
завидовать Моцарту?

5. С чем сравнивается 
завистник? Как звучит в родном 

5.Каков путь Моцарта? 
Подтвердите свой ответ цитатами 
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языке слово «зависть»? из монолога.

6.О чем Сальери говорит, 
обращаясь к небу?

6.В чем различие пути к вершине 
музыки Моцарта и Сальери? 
Ответьте цитатами из монолога 
Сальери.

Лексическая работа (словарный запас).
карточка-информатор
Келья-отдельная комната монаха в монастыре,
Гамма-музыкальный термин,
Орган-музыкальный духовой клавишный инструмент,
Праздный-ничем не занятый, без дела
Гуляка-тот, кто праздно и разгульно живет.
Невзгода - тяжелое переживание,
Постылый-надоевший
Работа по учебнику
1 группа-упр15
Выпишите ключевые слова из 2-ой сцены
2.группа-упр 17
Охарактеризуйте главных героев трагедии по следующей опорной схеме
Моцарт характеристика Сальери

портрет

поведение
Авторское отношение 
к герою

Докажите, что прочитанное вами произведение относится к 
литературному жанру-драма
3 группа-упр 18
Заполните «литературную пирамиду»

1. Имя героя литературного произведения
2. Два слова, описывающих героя (внешность, возраст, черты 
характера)
3. Три слова, описывающих место действия
4. Четыре слова, характеризующих проблему (тему)произведения
5. Пять слов, повествующих о первом событии.
6. Шесть слов, повествующих о втором событии (что происходит с 
героем и его окружением по ходу сюжета)
7. Семь слов, повествующих о третьем событии (что 
предпринимается для решения проблемы)
Ф.О. «лестница успеха»
Закрепление изученного материала.( Учитель раздает 
дифференцированные задания на развитие навыков письма и говорения.
Критерии:
Уровни 
мышления

Критерии оценивания

понимание Понимает содержание текста,выявляя авторскую 
позицию

Применение Находят и выписывают предложения со сложными 
числительными,владеют словарным запасом

Анализ Анализируют произведение,обосновывают свое 
мснение.
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Конец урока
10 мин

Задание для менее способных учащихся (красная 
карточка) –найдите и выпишите из текста 
ключевые слова

Задание для менее способных учащихся  (красная карточка) 
Найдите и выпишите из текста ключевые слова
Задание для учащихся со средними учебными способностями 
(желтая карточка)
Выпишите из текста сложные числительные в соответствующих формах, 
обьясните значение пословиц… «Умейте любить искусство в себе, а не 
себя в искусстве». Дети должны жить в мире красоты, игры, сказки, 
музыки, рисунка, фантазии, творчества.
Задание для более способных учащихся (зеленая карточка)
Написать эссе на одну из тем:
«Современна ли трагедия «Моцарта и Сальери»?.
 «Какие жизненные уроки дает нам изучение классики». 
Дескрипторы: 
-знает пословицы об искусстве и понимает их смысл; 
-понимает содержание текста,выделяет ключевые слова; 
-выделяет слова со сложными числительными в соответствующих 
формах; 
-обьясняет значение пословиц; 
-анализирует,высказывает свою позицию, аргументирует свой ответ; 
Формативное оценивание:  самооценивание с использованием 
приема  «Светофор»  (учащиеся показывают учителю сигнальные 
карточки разных цветов «красный» - ничего не понял, желтый  - 
испытывал затруднения,   «зеленый» - справился с заданием полностью, 
все понял)                                                                                                            
(К) Разминка: «в лесу родилась елочка»
(Г)  Задание на развитие навыков  письма  и говорения.
Дифференцированные задания для групп.  
Уровни мышления Критерий оценивания
Понимание Понимают содержание текста, 

отвечают на вопросы 

Применение Извлекают необходимую 
информацию, восстанавливают 
сюжетную линию произведения

Анализ и оценка Сравнивают действия главных 
героев, дают характеристику героям, 
оценивают их поступки, связывают 
с жизнью, приводят примеры, 
делают выводы

 Задание для менее способных учащихся: Красная карточка. 
Стратегия «карта истории»
Задание:  Восстановите сюжетную линию произведения с 
использованием стратегии  «Карта истории» (учащимся даются карточки 
с предложениями, они должны расположить их по порядку развития 
сюжета)
Предложения-подсказки: Действие трагедии начинается....
 Искусство-это ремесло...
 Талантливый Моцарт
 Зависть к таланту
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2 мин

 Злой умысел
 Трагедия заканчивается тем,что....1
Задание для учащихся  со средними учебными возможностями: 
Желтая карточка
ГО: «роль на стене»
Задание: заполните графический органайзер с использованием 
стратегии «Роль на стене», давая характеристику одному из 
персонажей( Моцарту или Сальери)
Задание для более способных учащихся: 
Зеленая карточка. Стратегия «ПОПС-формула»
 Задание: Выдвиньте свою позицию по вопросу: что гений и злодейство 
не совместимы.
П-Позиция (я считаю,что …)
О-объясняю (потому, что…)
П-пример (я могу это доказать примером…)
С–следствие (поэтому, я считаю…)
Дескрипторы: 
- понимает содержание текста;
-дает характеристику героям;
- восстанавливает сюжетную линию произведения;
- анализирует, высказывает свою позицию,  аргументирует свой ответ;
- оценивает поступки героев, связывает с жизнью, делает выводы.
Формативное оценивание:  прием «сендвич» 
Рефлексия.  Стратегия  «свободный  микрофон»  Выскажите  свои 
мысли и поделитесь впечатлениями
 Я узнал  о…

 Мне понравилось, как…
Для менее способных учащихся: подготовьте выразительное чтение 
произведения, нарисуйте иллюстрации.
Для учащихся со средними учебными возможностями: выучите 
наизусть понравившийся отрывок из произведения,
составьте диаманту к словам «Гений», «Злодейство».
Для более способных учащихся: стратегия РАФТ
«Письмо Сальери»

Дифференциация – каким способом вы хотите 
больше оказывать поддержку? Какие задания 

вы даете ученикам более способным по 
сравнению с другими?    

Оценивание – как Вы планируете 
проверять уровень освоения материала 

учащимися?   

В процессе урока  учащиеся  выполняют 
дифференцированные  задания с учетом их 
возможностей. Оказывается поддержка менее 
способных учащихся при работе с текстом 
( карточки с ключевыми словами и фразами) 
 Учащимся со средними и высокими учебными 
возможностями  дается задание как использовать в 
речи эмоционально-экспрессивные слова, языковые 
средства, как анализировать и давать оценку

Формативное  оценивание по критериям и 
дескрипторам с использованием приемов    
наблюдение учителя «Словесное 
оценивание»,
«Лестница успеха», «Сендвич», «Светофор»,
Обратная связь с использованием приема 
«Дерево успеха»

Раздел долгосрочного плана: Школа: Подстёпновская ОСОШ № 1
II. Традиционные  обрядово-бытовые песни 
казахского

ФИО учителя: Сахарнова Лариса 
Терентьевна
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рода и современная музыка

Дата: 19.11.19
Класс: 5 Количество присутствовавших: Количество отсутствовавших:

Тема урока Обрядово-бытовые песни казахского народа. Тусаукесер (Разрезание пут)

Цели 
обучения, 
которые 
необходимо 
достичь на 
уроке

5.1.1.1 - определять музыкальный жанр и художественные средства, анализировать 
прослушанное произведение
выполнения устных и письменных заданий;
5.1.2.4 – использовать музыкальную терминологию в ходе выполнения устных и 
письменных заданий
5.1.3.1 - передавать настроение и художественный образ музыки в процессе 
исполнения песни;
5.3.1.1 - презентовать свою работу, оценивать и совершенствовать.

Цели урока Все учащиеся:
• осознают связь казахских обрядово-бытовых песен с музыкальным искусством;
• могут исполнять традиционную семейную обрядово-бытовую песню «Тусаукесер 
жыры».
Большинство учащихся:
• осознают  связь  казахских  обрядово-бытовых  песен  с  музыкальным  искусством, 
могут выразить свое мнение;
• классифицируют  традиционные  семейные  обрядово-бытовые  песни,  могут 
исполнить песню «Тусаукесер жыры».
Некоторые учащиеся:
• могут классифицировать традиционные семейные
обрядово-бытовые песни, сравнивать их интонации,
исполнять песню «Тусаукесер жыры».

Критерии 
оценки

• Выразительно исполняют колыбельную песню.
• Могут презентовать и оценивать свою работу.

Языковые 
цели

Учащиеся:
• используют терминологию, соответствующую анализу и обсуждению обрядовых 
песен  (тусаукестер жыры), могут дать пояснение своей работе, предложения по 
улучшению
исследовательской работы.
Вопросы для обсуждения:
• В процессе слушания колыбельной песня я ...
• Когда произносятся слова пожелания.
• Если бы .., я улучшил бы свою работу

Привитие 
ценностей

Научить слушать казахские обрядовые песни, прививать учащимся культурные 
ценности через традиционные обрядово-бытовые песни (тусаукесер)

Межпредметные связи Музыка, литература, история

Начальные знания Знания, полученные на предыдущих уроках
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Түркістан облысы. Кентау қаласы Шобанақ жалпы орта мектебінің 
дене шынықтыру пәні мұғалімі  Турметов Абдукамил Егембердиевич

Күні: Мектеп: Пән мұғалімі: 

Сынып: Қатысқандар саны: Қатыспағандар саны:

Сабақтың тақырыбы:  Тұздық ашу жолдары Қауіпсіздік ережесі.
Осы сабақ арқылы 
жүзеге асатын оқу 
мақсаттары:

5..2.7.1.  жарыс кезінде әділ ойнау, патриотизм 
және ынтымақтастыққа мінез құлық көрсету және түсіндіру.

Сабақтың 
мақсаттары:

Барлық оқушылар:
Негізгі ұлттық ойын және олардың қарапайым ойнау 
әдістерін қолданады. қалай қарсылас болуды біледі
Оқушылардың басым бөлігі:Оқушылар
халқымыздың ұлттық спорт ойынын үйренеді,. 
ұлттық ойынға қызығушылығы артады.

Кейбір оқушылар:
Ұлттық ойын тактикасын жақсы меңгереді, 
логикасы кеңейеді Алған білімдерін өмірде 
қолдана алады.

Бағалау критериі 1. Тоғызқұмалақ ережесіне 2
2. Тұздық ашу 3
3. Зымыран сұраққа 1
4. Қосымша мәлімет 2
5. «Сен маған, мен саған» әдісі 2

Құндылықтарды 
дамыту

Оқушылар бір-біріне деген құрмет көрсетеді.

Пәнаралық 
байланыс

Математика, тарих сабақтары. 

АКТ қолдану 
дағдылары

Бейнежазба, слайд

Сабақ барысы
Сабақтың 
жоспарланған 
кезеңдері

Сабақтағы жоспарланған іс-әрекет Ресурстар

Сабақтың басы
5минут

Сергіту сәті

3 минут

Оқушыларды түгелдеп алу.  
Өткен сабаққа шолу жасап, пысықтап алу.
5. Тоғызқұмалақ  ойынының  неше  жылдық  тарихы 
бар?
6. Тақтада жалпы неше құмалақ бар?
7. Неше құмалақ бірінші жинасаң жеңіске жетесің?

«Ыстық доп»
Оқушылар шеңбер болып тұрып, бір-біріне кішкене доп 
лақтыру  арқылы  есеп  шығарады.  1  немесе  2  таңбалы 
сандарды қосып алу. Мысалы:  12-5=7  

Тоғызқұмалақ 
тақтасы.
қима қағаздар, 
стикерлер, 
слайд, 
видео 
материал.
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Сабақтың соңы
5 минут

Рефлексия
Бүгінгі  сабақта  болған  көңіл  –  күйді,  сабақтың 
ұнағандығын бас бармақ арқылы бағалайды. 

8-10 бал -5
5-7 бал-4
2-5 бал-3

Дифференция- 
оқушыларға көбірек 
қолдау көрсетуді 
қалай 
жоспарлайсыз? 
Қабілеті жоғары 
оқушыларға қандай 
тапсырма қоюды 
жоспарлап отырсыз

Оқушылар материалды меңгеру деңгейіне қарап, 
сабақтағы белсенділігіне қарап бағаланады. 

Қабілеті жоғары оқушыларға тоғызқұмалақ ойынын 
жарыс күйінде өткізу. 
Тоғызқұмалақ туралы қосымша материал іздеу

АКТ 
құндылық-
тарымен 
байланыс

Қолдау көрсету Оқушылар өздерінің сабақта белсенділігін, көңіл-
күйлерін айтады. 

Оқушылар бір-
біріне құрмет 
көрсетеді.

Дайындаған: А. Турметов

Түркістан облысы Кентау қаласы  М.Қашғари атындағы мектеп-лицей 
ағылшын тілі пәні мұғалімі  Юлдашова Зилола Яркиновна 

Unit of a long term plan: 
My room.

M.Kashgary school-lyceum

Date:12.11.1019 Teachername: Yuldashova Zilola
CLASS: 1 V Number present: absent:
Lesson title Furniture
Learning objectives(s) 
that this lesson is 
contributing to (link to 
the Subject programme)

1.L3 recognize with support common names and names of places recognize the 
spoken form of a limited range of everyday and classroom words
1.S3 pronounce familiar words and expressions intelligibly
1.UE1 use singular nouns, plural nouns – to talk about people and places

Level of thinking skills LOTS
Lesson objectives All learners will be able to :

. recognize with support common names and names of places recognize the 
spoken form of a limited range of everyday and classroom words
.pronounce familiar words and expressions intelligibly
.use singular nouns, plural nouns – to talk about people and places
Most learners will be able to : 
. recognize with support common names and names of places recognize the 
spoken form of a limited range of everyday and classroom words
.pronounce familiar words and expressions intelligibly
.use singular nouns, plural nouns – to talk about people and places
Some learners will be able to : 
. recognize with support common names and names of places recognize the 
spoken form of a limited range of everyday and classroom words
.pronounce familiar words and expressions intelligibly
.use singular nouns, plural nouns – to talk about people and places

Assessment criteria . recognize with support common names and names of places
. pronounce familiar words and expressions intelligibly
. use singular nouns, plural nouns
.can count from 1 to 10

Values links Respect others opinion
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Cross-curricular links Maths, Art
Previous learning Pupils can name furnitures
Plan
Plannedtimings Planned activities (replace the notes below with your planned activities)

Start
Greeting: Teacher greets learners, learners respond to greeting and take their places.
Revising the previous lessons. Give the translate. Translate into English. Name the school 
things.

A pen 
A pencil
A book
A schoolbag
A rubber
A ruler
A copybook
Numbers. Count from 1 to 10.

Answer the question How many…?
How many books?
How many pens? 
How many pencil-cases?
How many rules?
How many copy-books?
Physical minute.

Middle Today we learn this words .

Answer the question What is it?
It is a table
It is a TV
It is a bed
It is a chair
It is a desk

Colour the picture. Pupils listen to the teacher and colour the furnitures
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Match the words with pictures
How many? Count and say. Group work

End Conclusion 

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

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

tycheck

In group work more able students support less 
able students

In group work more able students support  
less able students

To fresh air

Reflection

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

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

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

Түркістан облысы Кентау қаласы  М.Қашғари атындағы мектеп-лицей 
қазақ тілі мен әдебиеті пәні мұғалімі  Абубакирова М

      Заман талабына сай ғылым мен техниканың қарқынды дамуы – білім берудің тәсілі мен сапасын 
арттыруды, жаңашылдықпен ілгері жүргізуді талап етітіні сөзсіз. Жаңа ғасыр білім беру жүйесіне 
жаңа міндеттер жүктеп, сол салада қызмет атқарып жүрген ұстаздардың кәсіби әрекетін жаңа 
ұстанымдарға сай ұйымдастыруды қажет етіп отыр. Еліміздің тәуелсіз мемлекет ретінде қалыптасу 
барысында білім беру процесі жүзеге асырылып жатқаны белгілі. 
       Терең білім мен кәсіби шеберлікті меңгерудің жолы ізденісте болса, технологияның 
маңыздылығы мен құндылығы ғылыми теориялық тұжырымдамаларының тереңділігінде. Қазір білім 
беру парадигмасы өзгеріп, жаңаша көзқарас пайда болған кезеңде «Сыни тұрғысынан ойлау» 
технологиясы педагогиканың негізгі аксиомалар талаптарына сай келеді. 
  «Сын тұрғысынан ойлау» деген тіркесінде қолданылатын  «сын тұрғысынан» деген термин ойдың 
мәселені немесе проблеманы шешу үдерісіне шоғырлануын білдіреді. Бұл тұрғыдан алғанда сын сөзі 
«мақұлдамау» немесе «теріске шығару» дегенді білдірмейді. Сын тұрғысынан ойлау ой жүгірту, 
тұжырым жасау, немесе проблеманы шешу үдерісі жүрген барлық жағдайларда, яғни неге сенуге 
болады, не істеу керек және бұны ойластырылған әрі рефлексифтік тәсілмен қалай істеуге 
болатындығын анықтау қажет болған жағдайлардың барлығында орын алады. 
    Сын тұрғысынан ойлау «ойлау туралы ойлану»деп сипатталған. Сын тұрғысынан ойлау – 
Қазақстандағы білім беруді дамыту үшін маңызды болып табылатын қазіргі ең басты педагогикалық 
түсінік. Ал заманауи түсінік бойынша сын тұрғысынан ойлау бақлау, тәжірибе, толғану және ой 
жүгірту нәтижесінде алынған ақпаратты ұғыну, бағалау, талдау және жинақтауда қолданатын әдіс 
болып табылады, сонымен қатар ол әрекет жасауға негіз, түрткі болуы да мүмкін.
    Сын тұрғысынан ойлау дағдысы мынадай бөлшектерден құрылады.
1. проблемаларды анықтау және оларды шешудің шынайы құралдарын айқындау; 
2. проблемаларды шешудегі басымдықтардың иерархияның, және кезектіліктің маңызын түсіну;
3. тиісті ақпаратты жинау;
4. мәнмәнтікдік алғышарттар мен басымдықтарды белгілеу;
5. нақтылықты, анықтық пен объективтілікті сақтау отырып, сөзді түсіну және пайдалану;
6. дәлелдер мен дәйектерді бағалау мақсатында деректерді интерпретациялау (түсініктеме беру);
7. сөйлемдер арасындағы логикалық байланыстардың болуын (немесе болмауын) белгілеу;
8. қорытындылар мен шолу жасау;
9. алынған қорытындылар мен шолуларды сараптау;
10. өз ұстанымдарының бастапқы моделін алынған тәжірибенің нәтижелері жүйесіне енгізу;
11. күнделікті шынайы өмір тұрғысынан нақты нәрсе (құбылыстар мен т.б)туралы барабар пікір 
қалыптастыру.
    Әйгілі орыс жазушысы Л.Н.Толстойдың «Терең ойланумен игеріп алган білім ғана білім» 
дегеніндей, бұл жүйенің тағы бір ерекшелігі: кез келген ақпараттың жан-жақты ой елегінен өткізіп 
барып қабылданатыны. Сын тұрғысынан ойлау стратегиясы бойынша жүргізілетін жұмыста 
оқушылардың өз бетінше тұжырым жасау; қорытынды ой айту; өз ойын дәлелдеп жеткізу; ұқсас 
құбылыстар арқылы арасынан тиімдісін таңдай білу; мәтін мағынасын ашу, ондағы негізгі ойды 
талқылау; пікірталасты жүргізе білу қабілеті қалыптасады. 
    Шығармашылық даму- адамның алға қойған мақсатын дұрыс қолдануы. Менің сабақтарымда 
алдыма қойған мақсатым оқушыларды ойлай білуге, ойларын дәл жеткізуге, әдеби пікірталастарға 
қатысуға, шебер де шешен сөйлей машықтандыру, оқушыны тыңдай отырыпөмірге, қоғамдағы 
жағдайларға деген көзқарасын қалыптастыру. Соңғы кезде оқытудың әртүрлі педагогикалық 
технологиялары жасалып, барлық оқу орындарының тәжірибесіне енгізілуде. Сондай 
технологиялардың бірі – оқу және жазу арқылы сын тұрғысынан ойлау стратегиясының тиімділігі. 
Жалпы педагогика ғылымында баланы оқыту мен тәрбиелеудің мақсаты – жан-жақты дамыған 
тұлғаны қалыптастыру болып табылатындықтан, жаңа  технология бойынша әдістемелік жүйенің 
басты компоненті – оқыту мақсаты болып қалады. 
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   Аталған технология бойынша біраз жылдардан бері жұмыс жүргізіп келемін. Бұл технологияның 
маңыздылығының нәтижесі:
• әдіс түрлері;
• ынтымақтастық атмосфера қалыптастыру;
• белсенді практикалық іс-әрекетте болу;
• басқаларды зейін қойып тыңдай білу;
• қажет болса өз көзқарасын өзгерту;
• топпен бірігіп жұмыс істеп,өз ойын топ алдында айта білу;   
 Осының бәрі оқушының өздігінен білім ала білуін, сын тұрғысынан ойлау іскерлігін , кейбір әдіс-
тәсілдерді дағдыға айналдыруын қалыптастырады. 
Бағытталған мақсаты:
• Білімділігін, қабілетілігін меңгерту, оған уақытында түзету жасау;
• Әрбір оқушыны барлық тақырып бойынша тексеру;
• Топпен немесе өзбетінше жұмыс істеу қабілетін дағдыландыру;
• Жеке тұлғаның қарым-қатынас жасау қабілетін дамыту;
• Жалпы адамға тән қасиеттерді тәрбиелеу.
    Мысалы: 4-сыныптарда мәтінге тақырып таңдау, мәтіндегі негізгі ойды ашу немесе мәтінді 
жалғастыру сияқты тапсырмаларды қолдана отырып, оқушыларды шығармашылық ізденіске 
жетелеуге болады. Бұл стратегия оқушыларды пәнге, тіл өнеріне қызығушылыққа баулуда таптырмас 
құрал. Француз ғалымдары «Өзгенің ақыл-ойымен шыңдалмаған білім – білім емес» деп айтқандай, 
білім көбіне – жеке емес, топтық не ұжымдық талқылаулар түрінде игеріледі. Сыныптағы оқушылар 
түсінбейтінін бір-бірінен сұрап, сөйлемеген оқушыны сабаққа қатыстыруға ықпал жасап отырады.
    Сын тұрғысынан ойлау құрылымы арқылы өткізген әрбір сабағымның мақсаты оқушыға ақыл- ой 
тәрбиесін беруді жүзеге асыруға көп мүмкіндік береді. Сын тұрғысынан ойлау технологиясымен 
жүргізіп келе жатқан сабақтарымда жеңілден қиынға, қарапайымнан күрделіге сатылы түрде 
орындайтын жұмыстар жүйесін ұсына отырып, оқушыны шапшаң ойлауға, ізденімпаздыққа, 
шығармашылыққа баулу болды. Тақырыпқа сай, логикалық ойын дамытатын түрлі тапсырмалар 
дайындау қажет.Өз сабақтарымда пайдаланып жүрген тапсырмалар түрлерін ұсынайын. 
Мысалы: «Қысқа сұраққа жылдам жауап» Онда мұғалім доп лақтырып сұрақ қояды, оқушылар 
берілген сұрақтарға тез, әрі дұрыс жауап беру керек. 

І (топ)
№ «Қысқа сұраққа, жылдам жауап» жауаптар
1 Қазақ тілінде мәтіннің қанша түрі бар?
2 Үндестік заңына бағынбайтын септік қайсы?
3 Одан әрі бөлшектеуге келмейтін лексикалық мағынасы бар сөз не 

деп аталады?
4 Бір ғана тиянақты аяқталған ойды білдіретін сөйлем қандай 

сөйлем?
(ІІтоп)

№ «Қысқа сұраққа, жылдам жауап» жауаптар
1 «Мерекеге дайындалу»сөз тіркесі қандай тіркес?
2 Жауап алу мақсатында айтылған сөйлем қандай сөйлем?
3 Ана тіліміз қай тіл?
4 Алақай, ертең апам келеді сөйлемге  қандай тыныс белгісі 

қойылады?
(ІІІтоп)

№ «Қысқа сұраққа, жылдам жауап» жауаптар
1 Сабақ қыркүйекте басталады. Айтылу мақсатына қарай қандай 

сөйлем?
2 Сөйлем құрамында тұрып, нақты сұраққа жауап беретін сөз қалай 

аталады?
3 «Үлкен бөлме» сөз тіркесі қандай тіркес ?
4 Буынның қанша түрі бар?
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  «Нақыл сөз асыл сөз» Оқушылар мақалдың жалғасын тауып, ондағы көмектес септігінің 
жалғауына  талдау жасап,  мақалдың мағынасын ашып, тәрбиелік мәнін өз сөзімен жеткізеді.
Батамен ер көгерер, (жаңбырмен жер көгерер.) Көмектес септігінің жалғауы буын үндестігіне 
бағынбайды, сөйлемде немен? сұрағына жауап беріп, толықтауыштың қызметін атқарады. Мақал-
мәтел тоқсан ауыз сөздің тобықтай түйіні саналып, салмақты ой айтылған. Алтын алма, дуа ал 
демекші жасы үлкен ақсақалдар жас жауынгерлерге «Абылайдың аруағы қолдасын!» - деп бата 
берген. Өйткені Абылай хан өзінің шебер ұйымдастырушылығымен  жауға шапқанда үнемі жеңіспен 
оралған.т.б.
 «Орнымды тап та толықтыр» Үш топқа бір-бірден адасқан сөйлемдер беріліп оқушылардың 
шапшаңдылығы мен білімділігі байқалады.
         1. /25жыл/ тәуелсіздік.../ биыл/ қол жеткізгеніміз.../ толады.
         2. /тәуелсіз/ өркендуіне/ біз/ өз үлесіміз.../еліміз.../ қосамыз.
         3. /әрбір/ тілі... қазақ/ қазақстан... /азамат/ тиіс/ білуі.
       Шығармашылық дегеніміз – оқушының белсенділігі мен дербес іс-әрекетінің ең жоғары түрі. 
Бұл мәселені шешуде шығармашылық тапсырмалардың орны ерекше. Шығармашылық бағыттағы 
тапсырмалар оқушының білім деңгейін – оқушылық деңгейден шығармашылық деңгейге көтеруге 
жол ашады.      
   «Шығармашылық жұмыс» Үш топқа бірдей тапсырма беріліп, оқушылардың сөз саптауы мен 
шешендігі байқалады.
  Онда оқушылар біз,ел, тәуелсіз деген тірек сөздерін қатыстырып сөйлемдер құрастырады.Үлгі: Біз 
тәуелсіз еліміздің өркендеуіне өз үлесімізді қосамыз. Біз тәуелсіз елімізбен мақтанамыз.   Біз 
тәуелсіз еліміздің бақытты ұрпағымыз.т.б.
  «Ең жақын адам», «Мен бақытты баламын», «Ең жақсы тілек» сияқты тақырып беріліп, 
тақырыпқа сәйкес өлең құрастыру, мәтін, шағын тілек,(сыр) жазу.  4 – сынып оқушысы Ш. 
Нурматованың «Ең жақын адам» тақырыбында жазған мәтіні үлгі ретінде алып қарасақ, оның 
көзқарасын, тақырыпты ашуда неге мән бергенін,ойының қаншалықты кеңдігін байқауға болады.
    Мен үшін ең жақын адам – ол менің анам. Өйткені ол әрқашан менің қасымнан табылады. Аурысам 
жанын қоярға жер таппай, басымды сылайтын да, қайғырсам демеу беріп, қуансам балаша қуанатын 
да, дүниедегі бар жақсылықты маған тілейтін де, сол бір жан. Ол - менің анам. Сондықтан мен үнемі 
анамды қолдаймын, ол ешқашан аурымаса екен деймін.         
        Сәйкестігін тап (онда оқушының мағынаны ажыратуы тексеріледі)
№ Бағыныңқы сыңары басыңқы сыңары
1 биік Тағам
2 көне Соқты
3 соғыс Қала
4 жел тау
5 тәтті аяқталды

      Талдау - табыс кілті (оқушы септік жалғауларын танып, қандай қатынасқа түсіп тұрғанына 
талдау жасайды)        

Сөз тіркестері\
 септіктер

атау ілік барыс табыс жатыс шығыс Көмектес

Сәуленің қуыршағы

Дүкенге барды

Бормен жаздым

Хатты оқыды

Ахмет- дәрігер

Мектепте болдым

Газеттен оқыдым

 «Сөз тапқанға қолқа жоқ» (мақалдың жалғасын тауып, антоним сөздерге талдау жүргізеді)
        1. Жақсы байқап сөйлер, (көңілден  азады)  .
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         2.Өлі арыстаннан,(іші қалтырауық).        
         3. Көп сөз көмір,(жақсысын қайдан табамыз).
         4. Жаман да болса ағамыз, (жаман  шайқап сөйлер).
         5. Сырты жылтырауықтың, ( аз  сөз алтын).
         6. Адам құлақтан семіреді, (тірі тышқан артық).  
Шығармашылық диктант 
Мәтінге тақырып таңдап қояды. Мәтін ішіндегі көп нүкте орнына тиісті сөздерді қойып, сөйлемдерді 
көшіріп жазады. Мәтіннен септік жалғау жалғанған сөздерге сөз құрамына қарай талдау жасайды.  
Әрқайсы топ бір сөйлемге синтаксис талдау жасайды.
     Бір  күні көкесі  .... қара ала күшік алып келді. .... қуанышында шек болмады. .... ат қойғанша 
асықты. Ол .... «Ақтөс» деп атағанды жөн көрді. ....... сүт құйып береді. Күшігі .... тойып алып,  
.....басады.
   Бұл әдістің стратегиялары сан алуан. «Ой қозғау», «Топтастыру», «Қарама қарсы элементтер», 
«Орным тап та, толықтыр»,«Сәйкестігін тап», «Даралық және ұқсастық», «Семантикалық карта» 
стратегияларын жүйелі пайдалану нәтижесінде, оқушылар сөз таптары, септік жалғаулар, сөйлем 
мүшелері  сияқты тақырыптарды бір-бірін тыңдай отырып, мағынасын салыстырып талдауға,  топпен 
кеңесіп өз пікірін айтып дәлелдеуге, қызығушылықпен білім алуға ұмтылды.    
    «Сен маған жастарыңды көрсетші, мен саған еліңнің ертеңін айтып берейін» дегендей қоғамды 
дамытушы да, ілгері апарушы да – жастар. Олар – елдің болашағы, ал дүниедегі жақсылық атаулының 
бәрі олардың бойына күннің нұрымен, ананың сүтімен және ұстаздың шеберлігімен сіңіріледі.   
Сондықтан да адамзат тіршілігінің рухани ұстазы, тәлім-тәрбие діңгегі, қоғамдағы қадірлі де , беделді 
тұлға болып саналатын мұғалімге үлкен жауапкершілік жүктеледі. Сапалы білім беруді қазіргі 
заманның зор жетістігі болып табылатын электронды құрал-жабдықтарға негізделген жаңа әдіс-
тәсілдермен ұштастыра жүгізуді бүгін отандық педагогиканың алтын діңгегі, мектеп жұмысының 
тірегіне айналдыру баршамыздың міндетіміз екені рас.  
   Біздің мақсатымыз – мүғалімді тыңдап қана отыратын, сұрасаң ойын емес, бойын көрсететін оқушы 
емес, керісінше, өз пікірін ашық айтып, тыңдаушысына ой сала алатын, қазақ тілінің асыл 
маржандарын өз шығармашылығында қолдана алатын жеке тұлға, азамат даярлау.
     Халқымыздың рухани көсемі Ахмет Байтұрсынұлы « Мұғалім әдісті  көп білуге тырысуы керек, 
оларды өзіне сүйеніш , қолғабыс нәрсе есебінде қолдану керек» дегені ұстаздың жадында болуы тиіс.

                    Пайдаланған әдебиеттер.
1. «Қазақ тілі мен әдебеті» журналы Алматы 2012ж
2. «Бала би» журналы Алматы 2011ж.
3. «Егемен Қазақстан» газеті .
4.  Интернет материалдары.
5. Қазақ тілі мен әдебеті» журналы Алматы 2013ж
6. Қазақ тілі мен әдебиеті газеті
7. Мұғалімдерге арналған нұсқаулық ДББҰ, 2012ж

* * * * * * * *
ӘЙЕЛ ҚОЛӨНЕРІНЕ БААЙЛАНЫСТЫ ҚҰРАЛ САЙМАН АТАУЛАРЫ

Түркістан облысы. Кентау қаласы  М.Қашғари атындағы мектеп-лицейінің 
қазақ тілі мен әдебиеті пәні мұғалімі  Матмусаева Гулнара

 Қазіргі  тіл  білімінде  этномәдени  тіл  бірліктерін  белгілі  бір  тақырыптар  төңірегінде  топтастыра 
отырып, оларды түрлі бағытта қарастыру кең үрдіс алып келеді. Тіл – тек қарым-қатынас құралы ғана 
емес,  ол өзінің кумулятивтік (сақтап –  жеткізушілік)  қасиетінің арқасында адам қолымен жасалған 
материалдық және рухани мәдениетті бола-шақ ұрпаққа жеткізуші құрал. Осы тұрғыдан алғанда, ата-
бабаларымыздың материалдық және рухани мәдениетінің айқын көрінісі,  ретінде әйел қолөнерінің 
туындылары практика-лық та, эстетикалық та қызметті қатар атқарған.
Қолөнерінің қазақ мәдениетін қалыптастырудағы қызметі мен оның әлеуметтік-гендерлік табиғатын 
анықтау («еркектерге тән іс»,  «әйелдерге тән іс»  деп бөлінетінін және соған қатысты атаулардың 
құрамын анықтау),  сол арқылы қазақ әйелінің қоғамдағы орны мен ролін айқындау бүгінгі күндері 
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арнайы зерттеуді қажет ететін тақырыптардың бірі болып отыр.
Ұлттық мәдениетімізді зерттеп-білуге зор мән беріліп отырған бүгінгі күнде мемлекеттік «Мәдени 
мұра»  бағдарламасын жүзеге асыруға өз үлесін қоса алатындығы да жұмыстың өзектілігін 
айқындайтындығы күмән тудырмаса керек.
 Зерттеу  мақсаты  –  материалдық  және  рухани  мәдениеттің  сабақтастығын  бейнелейтін  әйел  
қолөнеріне  байланысты  атаулардың,  оларға  қатысты  ұғым-түсініктердің  этнолингвистикалық 
табиғатын, олардың тілдік жүйедегі орнын, әйел қолөнерінің болмыс-бітімін ономасиологиялық жүйе 
негізінде анықтау. Бұл мақсаттарға жету үшін мынадай міндеттерді шешу көзделді:
-  әйел қолөнеріне қатысы атауларды халық ауыз әдебиеті үлгілерінен,  түрлі сөздіктер мен түрлі 
саладағы зерттеу еңбектерінен жинақтау, жүйелеу;
-  қазақ тіл біліміндегі жалпы қолөнер лексикасының зерттелу тарихы мен қазіргі бағыт-бағдарына 
шолу жасау;
ұсынылатын тұжырымдар,  зерттеу әдістері,  теориялық және практикалық маңызы сипатталып, 
пайдаланылған тілдік дереккөздер, жұмыстың жариялануы туралы мәлімет беріледі.
  Әйел қолөнерінде қолданылатын құрал-сайман және бұйым атаулары. Қазақ әйелдері тігу, тоқу, 
жүн дайындау, сырмақ сыру, киіз басу, т.б. жұмыстарды атқару үшін алдын ала сол іске қажетті құрал-
жабдықтарын  әзірлеп  алады.  Оларды  атқаратын  қызметіне,  пайдаланатын  ретіне  қарай  топтап 
көрсетуге болады.
Жүн сабауға тулақ және сабау қолданылған. Тулақ деп жылқы, сиыр, серке терілерінен жасалатын, 
жүн сабағанда оның астына төсейтін төсенішті айтады. Шебер әйелдер қолданған сабаудың екі түрі  
болған:  тулақ сабау және  шабақ сабау.  Сабаудың  тулақ сабау аталатын түрін жүннің іртігін тез 
жазуға  пайдаланады,  сондықтан  ол  сомдау  әрі  қарымды  келеді.  Ал  жүнді  шабақтауға  арналған 
сабауды шабақ сабау деп атайды. Жалпы, сабаудың міндеті – сабалатын жүнді жерге төселген шидің 
үстіне көпіртіп тегіс жаю.
Жіп  иіру  құралы  ұршық деп  аталады.  Ертеректе  әрбір  қазақ  отбасында  міндетті  түрде  бір-екі 
ұршықтан болған. Ұршық үш бөлшектен тұрады: ұршық басы, ұршық сабы, мұрындық.  Ұршық 
басы – қатты ағаштан, ағаш безінен, түйенің ортан жілігінің айдар басынан, тастан қашап, кейде оған  
қорғасын құйып, ортасын жуандығы саусақтай ағашқа кигізуге болатын етіп тесіп жасаған, бөлшек. 
Ұршықтың  әсем  түрлерін  қазақ  әйелдері  зергерлерге  жасатып алған.  Өткен  тұрмыста  ұршықтың 
күміс ұршық, қас тасы ұршығы, тас ұршық, құйма ұршық сияқты түрлері мен атаулары болған. 
Мұндай қымбат бағалы ұршықтар анасынан қызына, келініне мұра ретінде ауысып отырған.
Иірілген жіптерден кілем, алаша, қоржын, қап, т.б. тоқитын тоқу жабдығын өрмек деп атайды. Халық 
арасында қолданылатын өрмектің екі түрі бар. Оның біріншісін аспалы немесе термелі өрмек дейді. 
Ондай  өрмекте  кілем  сияқты тұтас,  енді  заттар  тоқылады.  Өрмектің  екінші  түрі  жай өрмек деп 
аталады. Жай өрмек арқылы шекпен,  алаша,  қап,  қоржын,  белбеу,  терме бау,  басқұр сияқты енсіз  
бұйымдар тоқылады . Тілімізде сақталған өрмек бөлшектерінің мынадай атаулары бар: қазық (өрмек 
өрісінің  қазықтары,  қазық  ағаш),  арқау  шөлмегі  //  жүгіртпе  (екі  басының  кішірек  ашасы  бар, 
ұзындығы 20-30 сантиметрдей түзу таяқша),  күзу шыбығы (қабатталған шиден, түзу тобылғыдан, 
сымнан жасалған шыбық (күзу – өрмектің үстіңгі  жіптерін тізіп шалып қоятын ширақ пісірілген, 
ыспаланған жіп), адарғы (өрмектің астыңғы жібі мен үстіңгі жібін бөліп тұратын, жіптерді аударып 
түсіріп отыратын тақтай, аспап),  арқалық (ұзындығы бір метрдей болатын, диаметрі үш сантиметр 
шамасындағы  өрмек  тоқуда  қолданылатын  таяқ),  есептаяқ  (адарғының  алдында  тұратын,  бой 
жіптерді санап, байлап қоятын таяқ, ол ел ішінде серу ағаш, серу жіп, кергіш сабау деп түрлі-түрлі 
атала береді),  қылыш (жүзі қылыш сияқты жұқартып жонылған, ортасы дөңестеу келген, өрмектің 
арқауын соғып, тығыздап отыру үшін қолданылатын, ені 12-15 сантиметрдей көлемдегі ағаш құрал),  
көтерме  
// мосы (үш ағаштың басын біріктіріп жасаған өрмек бөлшегі),  белағаш (керілген жіп желісін күзу 
арқылы байланыстырып тұратын көлденең ағаш), т.б. 
1.2.4.  Әйел  қолөнеріне  байланысты  бұйым  атаулары.  Әйел  қолынан  тері,  жүн,  мата  сияқты 
материалдардан жасалатын тұрмыстық яки сәндік бұйым түрлері сан алуан.
Теріден жасалатын бұйым атаулары: тулақ, кебежеқап, тізеқап, т.б.
Күнделікті тіршілікте жиі қолданылған тұрмыстық бұйымдардың бірі – тулақ.  Тулақ деп кей жерде 
көбінесе тайдың терісін шикідей керіп кептірген төсенішті айтады. Сондықтан оны тайтері деп те 
атай береді. Терінің майын алған соң, оны тегіс жерге, тақтайға керіп, шегелеп тастайды. Көлеңкеде 
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кептіріп алған соң оның үстіне  бөстек, көрпе, жержастық  аталатын бұйымдарды салып, төсеніш 
ретінде пайдаланады.
Тулаққа  байланысты  қалыптасқан  дәстүр  бойынша  ертеректе  күйеу  жігіт  қайын  жұртына  алғаш 
келгенде, оны босағаға тулақ төсеп отырғызады екен. Күйеу жігіттің қайынатасының төріне шығып 
отыруына қақысы болмаған, яғни, бұл күйеу жігітке қойылатын тыйымның бірі. Ел іші болған соң 
түрлі  оқиғалар болып тұрады. Сондай оқиғалардың біріне қатысты «...атаңның төрі  тұрмақ көріне 
кірерсің» деген сөз қалған. Осыған байланысты ел ішінде сақталған мынадай бір аңыз әңгіме бар. 
Ертеде  бір  жас  жігіт  қайынатасының  үйіне  келгенде,  жеңгелері  күйеудің  астына  тулақ  төсеп 
отырғызып қойыпты. Сол үйдің үлкен қабаған иті бар екен, бөтен адамды көріп қалып, арс етіп үріп 
қалғанда, күйеу жігіт шошып кетіп, төрден бір-ақ шығыпты. Жеңгелері бетін шымшып: «Масқара-ай, 
күйеу жігіт атамның төріне шығып кетті ғой», – дегенде, ол есік жақтағы төбетті қолымен нұсқап: 
«Апандай бәлекет арс етіп ұмтылса, атаңның төрі тұрмақ, көріне кірерсің», – деген екен.
Теріден жасалған бұйым түрлері көп болған, соған орай қалыптасқан атаулар да мол: тайжақы, тон, 
ішік, тізеқап, шалбар, желетке, кеудеше, жеңсе, алшалғы, тымақ, құлақшын, бөрік, алдаспан 
бауы, айыл, ноқта, жүген, адырна, бау, баулық, белдік, божы, желдік, желкелік, тебінгі, т.б.
Тоқыма  бұйым  атаулары.  Тоқымашылық  о  бастан-ақ  әйелдерге  тән  кәсіп,  өнер  түрі  болып  
қалыптасқан. Ол алғаш әйелдердің өсімдіктер мен жүннен тұрпайы киім тоқуынан басталған. 
Күні бүгінге дейін тұрмыста алаша, құр, шекпен, кілем тәрізді тоқыма бұйымның көптеген үлгілері  
кездеседі.
Мақтадан тоқылған маталар  бөз,  боз,  тор,  шыт  деп аталған.  Мал жүнінен де иіріп,  жүн маталар 
тоқылған. Ал жібек маталар Қытай мен Самарқаннан, Ферғанадан тарады. 
Алаша деп әртүрлі жіптен өрмек арқылы арқау салып жолақтап тоқылған, көбінесе жерге төсейтін 
тақыр кілем, төсеніш түрін айтады. Оның түрлері:  әрекет  жүн алаша – жүннен тоқылған алаша, 
кілем шалша – ою-өрнек салып тоқылған алаша, қарала – алашаның жергілікті атауы, терме алаша 
терулі алаша  – әшекейлеп, өрнек салып тоқыған алаша,  мақта алаша – мақта жібінен тоқылған 
алаша, т.б. 
Киіз  үй  бөлшектерін  байлап  бекіту  үшін  және  сәндік  мақсатпен  өрмекпен  тоқылған  енсіз,  ұзын 
тоқымаларды құр деп айтады. Оның бір тұрі – басқұр – уық пен керегенің түйіскен жерін сыртынан 
бастырып тартатын әрі сән беріп тұратын, өрнекті, жалпақтау құр. Дөдеге құр – дөдегенің сыртынан 
оралатын  құр  түрі,  құрбау –  киіз  есіктің  екі  иін  бауы,  аяққұр –  туырлықтың  етегін  бастырып 
тартатын құр,  тең құр –  тең  бууға арналған құр,  т.б.  Бұлардан өзге құрдан жасалған заттар  құр 
белбеу, құр дорба, құр басжіп, құр аяққап, құр қоржын, құр алаша, т.б. деп аталады.
Шекпен  тоқу  әр  аймақта  да  кездесіп  отырған.  Шекпеннің  қазақ  арасындағы атаулары:  түйе  жүн 
шекпен, биязы шекпен, таңдай шекпен, қой жүні шекпен, шидем шекпен, су шекпен, бояулы 
шекпен, шым шекпен, түбіт шекпен, ала шекпен, ақ шекпен, әр шекпен, қара шекпен, т.б.
Ерте заманнан бері қазақ тұрмысында мықтап орын алған, бүгінгі күнде де маңызын жоймаған, өте 
тығыз тоқылатын, өте төзімді,  ұзақ уақыт сақталатын бағалы үй бұйымдарының бірі  –  кілем  деп 
аталатыны белгілі. Ертеде кілемді жерге төсеумен бірге туырлық пен үзіктің орнына да жапқан, әрі 
сән үшін, әрі жылылық үшін керегенің ішінен де тұтылған. Халық арасындағы «Үй жасауы – кілем» 
деген сөздің өзі-ақ оның қазақ тұрмысында қаншалықты орын алғанын көрсетеді.  Кілемді алтын, 
күміс бұйымдармен бірге байлықтың, баршылықтың белгісі деп санаған. Кілем қыз жасауының елеулі  
құрамына  кірген;  сыйлы  қонақтарға  арнап  кілем  төсеу,  кілем  төсеп  қарсы  алу,  көшіп-қонғанда 
салтанаттыққа түйеге кілем жабу сияқты дәстүрлермен бірге оны құн төлеуге, сый-сияпат жасауға да  
пайдаланған.  Кілем  тоқу –  қай  халықта  да  ерекше  орын  алған  кәсіп.  Қазақ  тұрмысында  өрмек 
тоқумен  айналысатын  қыз-келіншектер,  әйелдер  арасынан  кілем  тоқуды  кәсіп  еткен  шеберлер 
шыққан. Оларды кілемші деп арнайы бөліп атайды.
Қазақ арасына кілем тоқудың кең тарағанын және әр жерде әртүрлі мәнермен тоқылатынын төмендегі 
атаулардан байқауға болады. Масаты кілем, тақыр кілем, арабы кілем, алаша кілем, тұс кілем, 
хан кілемі, шешенгүл кілем, шатыргүл кілем, самаурынгүл кілем, т.б.
Қазақ жерінің әртүрлі өңірінде түп-түп болып өсетін, сабағы жіңішке, қамыс тектес ши деп аталатын 
өсімдіктен  тоқылған  бұйым  да  ши деп  айтылады.  Ши  тоқу  өнері  қазақтарға,  қырғыздарға, 
түрікмендерге,  қарақалпақтарға,  т.б.  халықтарға  көне  заманнан бері  белгілі  болған.  Шиді  жүнмен 
орап,  оны өрнектеп тоқып, керегенің сыртына тұтуға,  үй ішіндегі  аяқ-табақ,  ошақ басын қоршап, 
көлегейлеп қоюға, киіз үйдің есігіне ұстауға, құрт жайып кептіруге, киіз басу жұмыстарына, киізді  
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ылғалдан сақтау үшін жерге төсеуге, тары сүзу үшін шыпта жасауға пайдаланған. Шидің түрлеріне  
байланысты мынадай атаулар кездеседі:  ақ ши – қабығынан аршылған ақ шидің жүн оралмай, ою-
өрнексіз  тоқылған  түрі,  шым  ши шидің  түрлі  түсті  жүн  орау  арқылы  өрнектеп  тоқылған  түрі 
(жергілікті тілде  шымырау ши),  орама ши // ораулы ши  – өнебойына тұтастай емес, әр жерінен 
аралатып жүн оралған ши,  шидек – құрт жаятын кішкене ши,  терме ши – шым ши,  өреше – киіз 
үйдегі  ас-су  тұратын жерді  қоршап қойған ши,  дүзтеру ши –  қошқар  мүйіз  өрнегімен жүн орап 
тоқылған ши, т.б.
Тілдік жүйедегі әйел қолөнеріне байланысты атауларды олардың қолөнеріне байланысты атаулардың 
таңбалануы  ақиқат  өмірмен  байланысты  ономасиологиялық  зерттеуді  қажет  етсе,  ол  атаулардың 
рухани  мәдениетпен  астасып  жатуы  этнолингвистикалық  зерттеуді  қажет  етеді.  Сондықтан  әйел 
қолөнеріне  байланысты  ашуда  этнолингвистикалық  зерттеу  мен  ономасиологиялық  талдауды 
ұштастыра жүргізудің маңызы ерекше болмақ.
Әйел  қолөнеріне  байланысты  атаулар  қазақ  әйелдерінің  саналы  шығармашылық  еңбегінің,  
эстетикалық  талғамының  деңгейін  және  табиғатты  игеру  тәжірибесінің,  рухани  танымының 
жетістігін көрсетеді.
Әйел қолөнеріне қатысты бұйымдардың құрылымы мен олардың бөлшектерінің қарастырылуы қазақ 
әйелінің қазақ тұрмысындағы рухани, мәдени, әлеуметтік ролін айқындап, оларды ұлт мәдениетінің 
қалыптасқан тұтас бір бөлшегі ретінде санауға негіз болады.

Пайдаланылған әдебиеттер тізімі.
1 Қайдаров Ә.Т. Этнолингвистика // Білім және еңбек. 1985. №10. 18-22-бб.
2 Өмірзақов Т. Мал түгіне қалыптасқан этнографизмдер // Қазақ тілі тарих            лексикологиясының 
мәселелері. –Алматы: Ғылым, 1988.
3. Медеубеков К.У., Сарбасов Т.И. Қой шаруашылығы өнімдерін өндіру. 
     –Алматы, 1980.
4. Қасиманов С. Қазақ халқының қолөнері. –Алматы: Қазақстан, 1969.
 5. сқаққызы Ә. Сырмақ өнері. Алматы: Алматыкітап, 2007. –232 б.
6. Тәжімұратов Ә. Шебердің қолы ортақ. –Алматы: Қазақстан, 1997. –96 б.

* * * * * * * *

Түркістан облысы, Төлеби ауданы, Нысанбек ауылы.
«Балдәурен – Шымкент» РОСО – ның биология пәнінің мұғалімі

 Абдыхан Сәуле Баймырзақызы

Ұзақ мерзімді жоспардың тарауы:  Заттардың тасымалдануы Мектеп: «Балдәурен» РОСО

Күні: 06.11.2019ж Мұғалімнің аты-жөні: Абдыхын С.Б

Сынып: 7 Қатысқандар: Қатыспағандар:

Сабақтың тақырыбы
Сабақ және тамыр. Сабақтың ішкі құрылысы:қабық, камбий,сүрек, өзек. 
Тамыр аймақтары: бөліну, өсу, сору және өткізу аймақтары.

Осы сабақта қол 
жеткізілетін оқу 
мақсаттары 
(оқу бағдарламасына 
сілтеме)

7.1.3.3 Тамыр мен сабақтың ішкі құрылысын зерттеу.

Сабақтың мақсаты

Барлық оқушылар: Тамыр мен сабақтың құрылысын білу.
Көптеген оқушылар: Тамыр мен сабақтың ішкі және сыртқы құрылысын 
ажырату.
Кейбір оқушылар: Тамыр аймақтары мен сабақтың ішкі және сыртқы 
құрылысын, қызметін зерттеу.

Бағалау критерийі 1.Сабақтың ішкі құрылысының құрылымдық компоненттерін біледі;
2.Сабақ пен тамырдың құрылымдық компоненттерінің маңызын түсінеді;

30



----- «БІЛІМ ЖОЛЫ НҰРЛЫ ЖОЛ» Республикалық журнал – Қаңтар  айы 2020 жыл | № 01 (04) -----
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

3.Сабақтың құрылымдық компоненттерінің қызметтерін дұрыс сипаттай 
алады.

Ойлау дағдыларының 
деңгейі

Жоғары деңгей дағдылары

Тілдік мақсаттар

Пәндік лексика және терминология: қабық, камбий, сүрек, өзек,флоэма, 
ксилема.
Оқытудың тілдік мақсаты: Сабақ пен тамырдың ішкі және сыртқы 
құрылысын толық білу үшін топта жұмыс істей (айтылым,тыңдалым, 
оқылым,жазылым) алады
Диалог құруға арналған қажетті сөздер:
Жерасты мүшесін атаңдар? Оларға сипаттама беріңдер.
Сабақ қабығындағы ұлпа түрлерін атаңдар.

Құндылықтарға баулу

2. Қоғамымыздағы ұлттық бірлік, бейбітшілік пен келісім.
Қоғам - ол сабақ немесе тамыр
Бірлік, бейбітшілік, келісім - тамыр аймақтары және сабақтың ішкі 
құрылысында бір-бірімен өзара байланысы
Сабақтың басында құндылықтар туралы оқушыларға ой тасталады.

Акт қолдану 
дағдылары:

Электронды ақпарат көздерін қолдану арқылы оқыту процессін 
визуализациялау.

Алдыңғы білім

7.1.3.2 Өсімдіктерде заттардың тасымалына қатысатын мүшелерді танып 
білу.
Осы тақырыпта оқушылар заттар тасымалына қатысатын мүшелерді атап 
айта алады,бір бірінен ажырата алады.

Сабақ барысы
Сабақтың 

жоспарланған 
кезеңдері

Сабақтағы жоспарланған жаттығу түрлері

Сабақтың басы 
5 мин

Сабақтың ортасы
10 мин

Ұйымдастыру кезеңі: 
Ұйымдастыру. Психологиялық  ахуал 
Топқа бөлу әдісі:
«Әр ұлттың амандасуы»
Мақсаты:  Ынтымақтастық  атмосферасын  қалыптастыру.   Президентіміздің 
«Болашаққа бағдар: Рухани жаңғыру»  мақаласында «Жаһандағы заманауи 
Қазақстандық мәдениет»  жобасының 5-міндетінде Отандық мәдениет 6 тілде 
сөйлеуі  тиіс-  деп  атап  көрсеткенін  негізге  ала  отырып,  сабағымыз  әр  елдің 
амандасу салтымен басталады.
Қазақтар – қол алысады;
Итальяндықтар – «құшақтасады»;
Бразилиялықтар – «бір-бірінің иығын қағады»;
Македониялықтар – шынтақпен;
Никарагуалықтар – иықпен амандасады;
Австралиялықтар- шапалақпен амандасады.
Түрлі-түсті кәмпиттерді таңдау  арқылы топқа бөлу.
Мақсаты: Ұйымшылдыққа, ынтымақтаса, бірлесе отырып жұмыс жасау арқылы, 
нәтижеге қол жеткізу.
Сынып осы әдіс арқылы деп топтарға бөлінеді. 
«Адасқан әріптер» арқылы оқушылар жаңа сабақтың тақырыбын ашады.Бағалау 
критерийімен таныстырамын.
қСааб ежнә тмыра. Сқбааңты шкіі ұылқрыыс
ІІ Негізгі бөлім. Жаңа тақырыпты түсіндіру кезеңі
 «Видео-ролик» (видео-ролик көру арқылы сабақтың тақырыбын ашады)  
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«Анықтама бағыты»
1-топ. Өсімдіктің қандай мүшелері су мен минералды заттарды сіңіріп, 
тасымалдайды? 
(тамыр, сабақ)
2-топ. Тамыр мен жапырақ арасында заттарды өткізетін басты мүше
 (сабақ)
3-топ Тамыр жасушаларының арнайы құрылысына байланысты ерітіндіні 
сабаққа итеру қабілетіне қалай аталады? 
(тамыр қысымы)
ҚБ: «Мадақтау» сөздер арқылы

5 мин

2 мин

5 мин

5 мин
3 мин

Толықтыру бағыты
Кесте толтыруға қажетті сөздер: тіректік,тасымалдануы,тамыр қысымы, 
фотосинтез.
1.  Сабақ-өркеннің  негізгі  бөлімі,  ең  алдымен  ...........  қызмет  атқарады.  2. 
Өсімдіктердегі  заттардың  .............  –  бұл  процесс  өсімдіктерде  жоғары  және 
төменгі ағыс түрінде жүзеге асады.
3........... су және минерал заттарды сабақ бойымен
жапыраққа  жылжытатын  күш.  4.  Органикалық  заттар  өсімдік  жасушасының 
хлоропласында ............ процесі барысында түзіледі.
1-тапсырма. "Көрнекілік әдісі" арқылы суретте берілген тамыр мен сабақтың 
ішкі құрылысының бөліктерін анықта.

Дискрептор Жауабы

Сурет бойынша сабақтың 
қабаттарын жазады

Сурет бойынша тамыр 
аймақтарын жазады

ҚБ:Берілген дискрептор бойынша «+»,«-» таңбаларын есептеп өзара баға 
береді: «жұлдызша», «төртбұрыш, «үшбұрыш»
2-тапсырма Кесте толтыру
Сабақтың қабаттарының қызметін және тамыр аймақтарының қызметін жазады.
Сабақтың қабаттары Қызметі

Қабық сабақтың ең сыртқы қабаты.

Камбий түзуші ұлпа қабаты.

Сүрек ағаш сабағының негізгі қабаты.

Өзек
сабақтың ең ішкі қабаты. Қор жинау қызметін 
атқарады.

Тамыр аймақтары Қызметі

Бөліну аймағы топырақта еріген заттар мен суды сіңіруге, өсіп келе жатқан 
тамырды тереңдікке қарай бағыттайды.

Өсу аймағы түзуші ұлпа жасушаларынан тұрады. Жасушалар 
өседі,созылады өз өлшемдерін арттырады
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Сору аймағы Өсу аймағынан кейін тамырдың сору аймағы болады . 
Тамыр түктері және түтіктері болады..

Өткізу аймағы қорғаныш қызметін атқаратын жабын ұлпасынан түзіледі. 
Тамыр мен сабақты байланыстырады және сабаққа су мен 
минералды тұздарды өткізеді. 

Дискриптор:
— Сабақ қабаттарының қызметін жазады.
— Тамыр бөлімдерінің қызметін жазады.
(Мадақтау арқылы бағалау)
3-тапсырма. Венн  диаграммасы.  Тамыр  мен  сабақтың  қызметтерінің  ұқсас-
айырмашылықтары.
Сергіту сәті

5 мин

«Сәйкестендіру» кестесі
Сабақ 
Тамыр 

А)Тоз
 Ә)Бөліну аймағы
Б)Тамыр оймақшасы
В)Қабық
Г)Камбий
Ғ)Сүрек
Д)Сору аймағы 
Е)Тін
Ж)Өсу аймағы
З)Өткізу аймағы

«Футбол ойыны»

Сабақтың соңы
 5 мин

Сабақты «карта» әдісі арқылы қорытындылау.
Әр бір оқушыға бір ақ парақ таратылады, оны 4 бөлікке боліп. Соның екеуіне 
қазңргі өтілген тақырып бойынша сұрақ, екеуіне жауап жазу. Топбасшысы 
карталарды жинап алып, араластырады, оқушыларға таратып береді.
«Екі жұлдыз, бір тілек» әдісі арқылы сабаққа рефлексия жасау
Кері байланыс: Сабақ соңындағы оқушылардың рефлексиясы:
— толық түсіндім
— орташа түсіндім
— маған мұғалімнің көмегі керек
Білім ағашына түрлі түсті жапырақтарды іледі.

Түркістан облысы, Төлеби ауданы  «Балдәурен» Республикалық оқу
 сауықтыру орталық филиалының  математика пәнінің 

мұғалімі       Жумашев  Бекмурат  Абусеитұлы

Ұзақ мерзімді жоспар 
бөлімі: 
8.3A бөлім: Квадраттық 
функция

Мектеп: Балдәурен Республикалық оқу сауықтыру орталық 
филиалы

Күні: 10.02.2020ж
Сынып: 8 
Сабақ5

Мұғалімнің аты-жөні:  Жумашев Б.А
Қатысқандар саны: Қатыспағандар саны:

Сабақтыңтақырыбы Квадраттық функция және оның графигі 
Сабақтың түрі Алған білімді қолдану сабағы
Осы сабақта қол
жеткізілетін оқу
мақсаттары (оқу

8.4.1.3 түріндегі квадраттық функцияның қасиеттерін біледі және 
графигін салады
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бағдарламасына сілтеме)
Сабақтың мақсаты Оқушылар  түріндегі  квадраттық  функцияның  қасиеттерін  және 

графигін есептер шығаруда қолданады.

Бағалау критерийлері Дағды Бағалау критерийлері

Білу және 
түсіну

Квадраттық функцияның қасиетін біледі
Квадраттық функция графигін салудың екі түрлі 
әдісін біледі

Қолдану 
Квадраттық функция графигін салады
Квадраттық функцияя графигін қолданып 
есептер шығарады

Бағалау  
Шығару жолын таңдау үшін есептің шартын 
талдайды 

Тілдік мақсат Оқушылар квадраттық функциялардың графиктерін салу 
алгоритмін сипаттайды, қасиеттерін айта алады.
Пәнге қатысты лексика мен терминология:
• квадраттық функция;
• парабола төбесі, парабола тармақтары;
• симметрия осі;
• функцияның нөлдері;
• квадрат екімүшелік;
• дискриминант;
• параллель көшіру;
• х осіне сығу;
• х осінен созу;
• оңға/солға жылжыту;
• өсу/кему аралығы;
• таңбатұрақтылық аралығы;
• у осімен қиылысу нүктесі.
Диалогқа/жазылымға қажетті тіркестер:
• парабола тармақтары …бағытталған;
• график Ох осінен… (жоғары, төмен) орналасқан;
• квадраттық функция графигі  Оу осін… (жоғарыдан, 
төменнен) қияды, өйткеніс …0 (>,<);
• таңбатұрақтылық аралығын табу үшін алдымен функция 
нөлдерін табамыз;
• мәндер жиынын табу үшін парабола төбесінің ординатасын 
тапсақ жеткілікті;
• функцияның монотонды аралығын табу үшін парабола 
төбесінің абсциссасын табу жеткілікті.

Құндылықтарды дарыту Өмір бойы білім алуға бейімдеу, дұрыс шешім қабылдау, қоғамдық 
өмірге қатысу, шығармашылық және сын тұрғысынан ойлау 
қабілетін қалыптастыру.
Құндылықтарды дарыту жұптық, топтық жұмыстар арқылы жүзеге 
асырылады.

Пәнаралық байланыс Квадраттық функцияның физикада қолдануы

АКТ қолдану дағдылары Desmos бағдарламасы көмегімен функциялардың графиктерін 
салады және сипаттайды.

Бастапқы білім Квадраттық функция графигін қалай салу керектігін біледі, оның 
қасиеттерін анықтай алады.
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Сабақ барысы
Сабақтың 

жоспарланған 
кезеңдері

Сабақтағы жоспарланғаніс-әрекет

Сабақтың басы 

6 мин

7 мин

Ұйымдастыру бөлімі
Амандасу. Оқушылардың назарларын сабаққа аудару.
Өткен тақырыпты еске түсіру.
Теорияны қайталау
Оқушылар жұпқа бөлінеді немесе көршілерімен бірігіп отырып орындайды. 
Оларға  анықтамалардың  бір  бөлігі  жазылған  кесте  беріледі,  олар 
анықтаманың  қалған  бөлігін  кестенің  бірінші  бағанына  жазып, 
сәйкестендіреді.  Кейін басқа жұппен жауаптарын салыстырып, талқылайды. 
Келіспеушілік туған жағдайда мұғалімнен көмек сұрауға болады. Екі жұптың 
жауаптарының қорытындысын мұғалімге көрсетеді. 

Функцияның 
анықталу облысы

х аргументінің қабылдайтын  барлық мәндері

Функцияның 
мәндер жиыны

тәуелді айнымалының қабылдайтын барлық мәндері

Функцияның ең 
үлкен мәні

функция қабылдайтын ең үлкен мән

Функцияның ең 
кіші мәні

функция қабылдайтын ең кіші мән

Функцияның 
нөлдері

функцияның мәнін нөлге айналдыратын
х-тің мәні

Таңбатұрақтылық 
аралығы

функцияның әрбір нүктесі оң немесе теріс болатын 
интервал

Өспелі функция
< теңсіздігін қанағаттандыратын кез келген   және 

мәндері үшін
< теңсіздігі орындалады

Кемімелі  функция
< теңсіздігін қанағаттандыратын кез келген   және 

мәндері үшін
> теңсіздігі орындалады

Білімді жаңғырту
Оқушылар  өздіктерінен  төмендегі  тапсырмаларды  орындайды,  жауапты 
алдыңғы  тапсырманы  бірге  орындаған  жұбының  жауабымен  салыстырып, 
қателерін талқылайды.
Тапсырма:

Берілген функциялардың ішінен квадраттық функцияларды анықтап, парабола 

төбесінің координатасын табыңыз.  

Функция Квадраттық Парабола төбесі
а) ;     + (0,2; 0,8)
b) ; 
c) ; 
d) ; + (1,5; 2,25)
e) ; + (-7; 70)
f) ;  
g) ;  + (-0,5; 12,25)
h) ; 
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i) ;  + (0; -25)
j) + (-2; 9,7)

Сабақтың 
ортасы

2 мин

Сағат тілімен кездесу
Оқушыларға төмендегідей карточка таратылады, оларға сыныпты аралап 
жүріп, әр сағаттың тұсына сол уақытта бос бір оқушының атын жазу 
ұсынылады. Ол үшін мынадай сұрақ қояды: Сені сағат 12-ге кездесуге жазып 
қойсам деп едім, осы сағатта боссың ба? Осылайша  4 сағаттың тұсына 4 
оқушының атын жазып болған соң мұғалім айтқан уақытта оқушылар қағазда 
аты жазылған оқушымен жұпқа бірігіп тақтада берілен тапсырманы 
орындайды.Әрбір тапсырманы орындауға2 минут уақыт беріледі. Әрбір 
тапсырмаға берілген уақыт аяқталғанда оқушылар 1 минут ішіндеDesmos 
бағдарламасы көмегімен графиктің дұрыс салынуын тексереді, жауапты 
талқылайды, өздерінің қате кеткен тұстарына комментарий жазады.

12 мин

15 мин

3.00
Функцияның графигін салыңыз: , симметрия осінің теңдеуін жазыңыз.
6.00
 функцияны  түріне келтіріп, графигін салыңыз,функция нөлдерін табыңыз.
9.00
 функцияның графигін салыңыз, таңбатұрақтылық аралығын жазыңыз.
12.00
 функцияны  түріне келтіріңіз, графигін салыңыз, өсу, кему аралығын 
жазыңыз.
Жеке жұмыс
Оқушылар мұғалім алдынан 1 тапсырмадан алып, өздіктерінен орындап, 
жауапты мұғалімге немесе бұрын шығарып болған оқушыға тексертіп, келесі 
тапсырмаға көшеді.  
1. функциясының  Oх және Oу осьтерімен қиылысу нүктелерін табыңыз.
2.  функциясын   түріне  келтіріңіз.  у-  осімен  қиылысу  нүктесін 
анықтаңыз.
3.  функцияны   түріне  келтіріңіз.  Параболаның  төбесінің 
координаталарын анықтаңыз.
4.  функцияны  түріне келтіріңіз. Функция нөлдерін анықтаңыз.
5. x осімен  қиылысу  нүктелері  -3  және  1,  және  a=-2 квадраттық 
функцияның формуласын  түрінде жазыңыз.
6.  функцияны  түріне келтіріңіз. Функцияның графигін салыңыз.
7.  функцияның графигін салып, оның анықталу облысы, мәндер жиыны, 
осьтерімен қиылысу нүктелерінің және парабола төбесінің координаталарын 
жазыңыз.

Сабақтың соңы
3 мин

Рефлексия
Оқушылар төмендегі сөйлемдерді ауызша толықтырады.
Есіме түсті ………………………………..
Қиындықтар туындады ……………..
Білгім келеді ………………………...
Қолымнан келді ………………………………
Қалап едім ………………………….

Саралау – оқушыларға қалай 
көбірек қолдау көрсетуді 

жоспарлайсыз? 
Қабілетіжоғарыоқушыларғақанда
йміндетқоюдыжоспарлапотырсыз? 

Бағалау – 
оқушылардыңматериалдымеңгерудеңгейінқалайтексе
рудіжоспарлайсыз? 
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Саралаусабаққатапсырманыдайындағ
андажүргізілді. 
Қабілетіжоғарыоқушыларбасқасыны
птастарынакөмектеседі.

Сабақтаөзаражәнеөзін-өзібағалаужүргізіледі.

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

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

Жалпы баға 
Сабақтың жақсы өткен екі аспектісі (оқыту туралы да, оқу туралы да ойланыңыз)?
1:
2:
Сабақты жақсартуға не ықпал ете алады (оқыту туралы да, оқу туралы да ойланыңыз)?
1: 
2:
Сабақ барысында сынып туралы немесе жекелеген оқушылардың жетістік/қиындықтары 
туралы нені білдім, келесі сабақтарда неге көңіл бөлу қажет?

Түркістан облысы Төлеби ауданы, «Балдәурен-Шымкент»
Республикалық оқу сауықтыру орталығының

 тарих пәнінің мұғалімі Умирзаков Ескали Калдыбекович

Ұзақ мерзімді жоспар бөлімі: 7.1B   XVIII ғасырдағы Қазақ 
хандығы

Мектеп: «Балдаурен-шымкент» 
РОСО

Сағат 
саны: 1 
сағат

Күні:

Сынып: 8  Қатысқандар саны:
Қатыспағандар саны:

Сабақ 
тақырыбы 

Кеңесары Қасымұлы бастаған ұлттық –азаттық қозғалыс

Сабақтың түрі Ізденіс сабағы
Зерттеу сұрағы    Дербес  Қазақ  мемлекетін сақтап  қалудағы  Кенесары  ханның  рөлі 

қандай?
Осы сабақта 
қол 
жеткізілетін 
оқу мақсаты

8.3.1.5  –  халықтың  отаршылдыққа  қарсы  ұлт-азаттық  күресінің  себеп-
салдарын анықтау 
8.3.1.6 – ұлт-азаттық көтеріліс  басшыларының  рөліне баға беру

Тарихи концепт Дәлел мен тарихи интерпретация
Сабақтың 
мақсаты

Кенесары  ханның  Қазақ  мемлекетінің  дербестігін   сақтаудағы   ролін  
талдайды

Бағалау
критерийлері

Білу мен түсіну – Кенесары жүргізген сыртқы саясаттың мәнін түсінеді;
Сыни ойлау мен  талдау-  Кенесары ханның Қазақ хандығының дербестігін  
сақтаудағы  ролін талдайды; 
Бағалау- Кенесары ханның қазақ тарихында алатын орнына баға береді

Тілдік 
мақсаттар

Кенесары  ханның   ішкі  және  саясаты  туралы   ресурстармен  танысады  
оқылым, тыңдалым мен жазылым дағдылары
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Ауызының аласы
Ортасы

 7  мин

  5  мин

Қазақтың соңғы ханы- Кенесары «Картамен жұмыс» (Мағынаны ашу)
                          КӘМТ-талдауын жасау 
Жұмыс  орындалып  болғаннан  кейін,  мұғалім  дұрыс  жауаптармен  толықтырып  ,  
орындалған  тапсырмаға  топтық  бағалау  арқылы  кері  байланыс  беріледіКері  
байланыс.Жұптардың бірін-бірі бағалауы.
YI.Алгоритмдік деңгей: сәйкестендіру тесті (Оқулықпен жұмыс)
1-топ   «Алғырлар»
2-топ    «Тапқырлар»

Сабақтың 
соңы

2 мин

Рефлексия.
     Оқушылар  кері  байланыс  парағына  өздерінің  білімдері  қандай  дәрежеде  
игергендерін  көрсетеді.  Мысалы,  «Қолымнан  бәрі  келді»  деген  тұста  оқушылар  
тапсырмаларды толық, түгел, керемет орындадым десе,  «Талпындым бәрі» деген  
тұста оқушылар тапсырмаларды орындауда жақсы  деп, ал «Өкінішке орай» деген 
тұста оқушылар тапсырмаларды орындауда қиналдым деп жауап беруі мүмкін.   
Үлгі:

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

Бағалау – оқушылардың материалды меңгеру  
деңгейін қалай тексеруді жоспарлайсыз?

Сабақ бойынша рефлексия 
Сабақ мақсаттары/оқу мақсаттары дұрыс қойылған ба? 
Оқушылардың барлығы ОМ қол жеткізді ме? 
Жеткізбесе, неліктен? 
Сабақта саралау дұрыс жүргізілді ме? 
Сабақтың уақыттық кезеңдері сақталды ма? 
Сабақ жоспарынан қандай ауытқулар болды, неліктен?
Жалпы баға 
Сабақтың жақсы өткен екі аспектісі (оқыту туралы да, оқу туралы да ойланыңыз)?
1:
2:
Сабақты жақсартуға не ықпал ете алады (оқыту туралы да, оқу туралы да ойланыңыз)?
1: 
2:
Сабақ барысында сынып туралы немесе жекелеген оқушылардың жетістік/қиындықтары 
туралы нені білдім, келесі сабақтарда неге көңіл бөлу қажет?
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1837 жылы Ақмола бекінісін қоршап,өртеп жіберді
1838 жылы Рыковтың отрядын жеңіп шықты
Орынбор губ.В.Перовский Батыс-Сібір губернаторына хат жолдады
1840 жылы Бейбіт келіссөздер
Батыс-Сібір губ.П.Горчаков Уақытша бейбіт келісім жасайды
1842 жыл Кенесары  хан  Тобыл  өзенінің  жағасында 

Жантөренің әскеріне соққы берді
1843 жыл Кенесарыға  қарсы  жарлық  шығарды(ханның 

басына 3 мың сом)
1843 ж тамыз Д Лебедев  басқарған  300  солдат  және  сұлтандар 

Жантөре ұлы мен Айшуақұлы басқарған әскерлер  
жабдықталды

1844 жыл шілде Кенесарының  әскерін  білу,Ырғыз  бен  Торғай  
өзенінің  бойында  бекініс  салу,хан  лауазымын 
иеленуге құқығы жоқтығын түсіндіру
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МЕКТЕП ОҚУШЫЛАРЫНЫҢ ФУНКЦИОНАЛДЫҚ
 САУАТТЫЛЫҒЫН ҚАЛЫПТАСТЫРУ ЖОЛДАРЫ

Жапина Акерке Боранбаевна
Мағжан Жұмабаев атындағы №39 гимназия

бастауыш сынып мұғалімі

Қоғамның дамуына байланысты сауаттылық ұғымының мәні тарихи тұрғыдан өзгергенін, тұлғаға 
қойылатын  талаптарда  оқу,  жазу,  санай  білу  қабілеттерінен  гөрі  белгілі  бір  қоғамда  өмір  сүруге 
қажетті  білім  мен  біліктердің  жиынтығын  игеру,  яғни  функционалдық  сауаттылыққа  жету, 
қалыптастыру,меңгерту. Қазіргі әлемдегі, еліміздегі өріс алып отырған түрлі бағыттағы дамулардың 
әсерінен қоғамның адамға қоятын талаптарының өзгеруі  нәтижесінде функционалдық сауаттылық 
ұғымы кең тарала бастады.

Қазіргі  әлемдік  білім  кеңістігіндегі  халықаралық  стандарт  талаптарына  сай  оқыту  үдерісінің 
орталық  тұлғасы  білім  алушы  субъект,  ал  ол  субьектінің  алған  білімінің  түпкі  нәтижесі 
құзыреттіліктер  болып  белгіленуі  білім  беру  жүйесінде  «функционалдық  сауаттылықты» 
қалыптастыру мақсаты негізге алынып отыр.

Функционалдық сауаттылық – адамның сыртқы ортамен қарым-қатынасқа түсе алу қабілеті және 
сол ортаға барынша тез бейімделе алуы мен қарым-қатынас жасай алу деңгейінің көрсеткіші. Олай 
болса, функционалдық сауаттылық тұлғаның белгілі бір мәдени ортада өмір сүруі үшін қажетті деп  
саналатын  және  оның  әлеуметтік  қарым-қатынас  жасауын  қамтамасыз  ететін  білім,  білік, 
дағдылардың  жиынтығынан  құралады.  Ал  кең  мағынасында  ол  тек  білік  пен  білімділік  әлеміне 
барудың жолы ғана емес, ол – ұлттың, елдің немесе жеке адамдар тобының мәдени және әлеуметтік  
дамуының өлшемі. Осындай сапалық сипаты тұрғысынан қарағанда функционалдық сауаттылық жеке 
адамды  дамытудың  тетігі  ретінде  қолданылады. Мектеп  оқушыларының  функционалдық 
сауаттылығы дегеніміз – оқушының пәнді терең түсіну қабілетін дамыту, алған білімін сыныптан тыс 
жерде,  кез келген жағдайда тиімді  пайдалана білуін қамтамасыз ету.  Егер осы шарттар бастауыш 
сыныпта орындалғанда оқушының функционалдық сауаттылығы қалыптасады.

Оқушыларының  функционалдық  сауаттылығын  дамытуда  оқу  бағдарламасындағы  әрбір  пәннің 
рөлі зор. Соның ішінде бастауыш сынып оқушыларының функционалдық сауаттылығын дамытуда 
білім берудің алатын орны ерекше.

Бастауыш сынып мұғалімдерінің негізгі міндеті – оқу, шығармашылық, көркемдік, еңбек, спорттық 
іс-әрекеттерде дербестікті қалыптастыру, алдына мақсат қойған, еңбексүйгіш, салауатты өмір сүруге 
ұмтылатын, өз жұмысын жоспарлай алатын және өздігінен білім ала алатын, негізгі мектепте оқуға  
(білім алуға) дайын білім алушы тәрбиелеу.  Функционалдық сауаттылықты қалыптастыруға ерекше 
назар аудару қажет, өйткені білім алушыларды оқытуда білім беру процесіне: дәлелдер келтіру, жалпы 
сыныптық,  топтық,  жұптық  жұмыстарды  ұйымдастыру,  диалог  әдісі,  бір  сабақ  аясында  әртүрлі  
тапсырмаларды қолдану, эссе жазуға үйрету сияқтыоқытудың белсенді түрлерін енгізуге ерекше назар 
аудару қажет. 
Мұғалім баланы оқыта  отырып,  оның еркіндігін,  белсенділігін,  шығармашылық тұрғыда  ойлауын 
қалыптастырып және де баланың өз бетінше шешім қабылдауға дағдыландыру. 
Олай болса шығармашыл тұлғаны қалыптастыру үшін әр сабағымызда біз тек оқулық шеңберіндегі 
білімді үйретумен шектеліп қана қоймай, кең түрде әр баланың талабына, деңгейіне сай жұмыстарды 
саралап, ыңғайластыруымыз керек.
Тұлға  құзіреттілігін  дамыту  үшін,  яғни  бастауыш  сынып  оқушыларының  функционалдық 
сауаттылығын арттыруда   жаңа  инновациялық әдіс  –  тәсілдердің  ең  тиімдісін  пайдалану  жоғарғы 
нәтиже  береді  деген  қағидамен,  өзім  оқып,  үйреніп,  тәжірибеде  пайдаланып  келе  жатқан  сын 
тұрғысынан ойлау технологиясының маңызы зор деген тұжырымға келдім.Әр технологияның өзіндік 
ерекшелігі бар. 
Бастауыш  сынып  оқушылардың  фукционалдық  сауаттылық  мазмұны  келесі  мағынада  
сипатталады:
8. оқу, жазу сауаттылығынан;
9. жаратылыстану ғылымындағы сауаттылығынан;
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10. математикалық сауаттылығынан;
11. компьютерлік сауаттылықтан;
12. денсаулық мәселесіндегі сауаттылықтан;
13. құқықтық сауаттылығынан.
Осы ретте,  оқушыға халықтың қоғамдық өмірін,  арман-мүддесін танытуда,  оларға идеялық-саяси, 
рухани-адамгершілік, этикалық-эстетикалық т.б. тәрбие беруде, дүниеге көзқарасын, мінезін, жалпы 
мәдениетін қалыптастыруда көркем әдебиетті қуатты құралдардың бірі ретінде пайдалану – бастауыш 
сынып пәнінің басты мақсаты болып есептелсе, тіліміздің өзіндік қалыптасқан нормаларын, жалпы 
айтқанда грамматикасын үйрету – қазақ тілінің +басты міндеті болып танылады.
Білім  беруде  оқыту  мен  оқу  үдерісіндегі  ескерілген  талаптар  оқушылардың  функционалдық 
сауаттылығына тигізер әсері қандай? Оқушыларды оқу үдерісіне белсене қатыстыру, алған білімдерін 
бағалату.  Өздері  ұсынған  қорытындыларынның  дәлелдемелеріне  сын  тұрғысынан  қарау. 
Дәлелдемелер  арқылы модельдеу,  талдау  арқылы проблемаларды шешу,  пікірталаста  білікті  болу, 
алған білімдерін қолдана білу және білімдерінің қалай алынғанын талдай алуы.

* * * * * * * *
КРИТЕРИАЛДЫ БАҒАЛАУ ЖҮЙЕСІНІҢ ТИІМДІЛІГІ

Сатанова Айнур Ракимжановна
Мағжан Жұмабаев атындағы №39 гимназия

бастауыш сынып мұғалімі

Критериалды бағалау жүйесі заман талабына сай бәсекеге қабілетті, білімді, іскер, ойлау жүйесі 
дамыған, логикалық тұжырым жасауға бейім, еркін ойлай алатын жеке тұлғаны қалыптастыру, білім 
сапасын арттыру, тұлғалық бағытын белсенді позициясына бағыттауға мүмкіндік беретін бірден-бір 
бағалау жолы, тұлғаны өзіндік жауапкершілікке, тұғырлы нәтижеге, бағытқа жеткізетін, шығармашыл 
бағалау жүйесі.

Критериалды бағалау – оқушының оқу нәтижелерін білім беру мақсаттары мен мазмұнына сәйкес 
келетін, білім беру үдерісіне қатысушылардың (оқушы, мектеп әкімшілігі, ата-аналар, заңды тұлғалар 
және т.б.) барлығына алдын ала таныс, ұжым талқысынан өткен, нақты анықталған өлшемдер арқылы 
оқушының оқу жетістіктерін салыстыруға негізделген үдеріс.

Сыныптағы бағалау тек техникалық тәсіл емес. Мұғалімдер жазбаша немесе ауызша түрде баға 
қою  жолымен  бағалайды.  Олар  қолданатын  кез  келген  нысанның  артында  объективті  немесе 
жеткілікті дәрежеде объективті емес нормалар мен стандарттар ғана емес, сондай ақ баланың дамуы, 
оқуы және ынтасы туралы түсінік,  сонымен қатар өзі  –  өзі  бағалау,  қабілеттік  және күш – жігер 
сияқты ұғымдарға қатысты құндылықтар жатады. 

Қалыптастырушы бағалау – бұл білім алушылардың оқудың қандай сатысында тұрғанын, қандай 
бағытта даму керек және қажетті деңгейге қалай жету керек екендігін анықтау үшін оқушылар мен 
мұғалімдердің қолданатын мәліметтерді іздеу мен түсіндіру үрдісі. Жалпы қалыптастырушы бағалау  
сабақ жүйесінде жеке қарастырылмайтын, сабақпен қатар жүретін үрдіс. Бағалаудың мәні – бақылау, 
алынған  мәліметтердің  интерпретациясы,  бұдан  арғы  іс-әрекеттерді  анықтау  үшін  қолданылуы 
мүмкін  шешімдерді  қорытындылау.  Ол  оқушының  жаңа  сабақты,  тарауды  қалай  меңгеріп 
жатқандығын  жүйелі  түрде  бақылап,  қадағалап  отыру.  Жиынтық  бақылау  жұмысына  дейінгі 
оқушының  білім  деңгейін  қалыптастыру,  дамыту,  жетілдіру.  Қалыптастырушы  бағалау  жұмысы 
сабақтың толық бөлігін қамтуы міндетті емес. Ол сабақтың басында, сабақтың ортасында, сабақтың 
соңғы бөлігінде жүргізіледі.Уақыт көлемі  тапсырма деңгейіне сәйкес  5-10 минут  болуы мүмкін.

Осы  тұрғыда  айтатын  болсақ,  қалыптастырушы  бағалау  оқушыларды  оқытуда  тұлғалық 
бағдарлық  оқыту  тәсілінің  негізгі  бөлігі.  Сондықтан  мұғалімнің  орны  да  өзгереді.  Тұлғалық 
бағдарлық  технологиялар  оқу  үдерісін  ұйымдастыруда  оқушы  мен  мұғалім  арасындағы  қарым-
қатынас негізінде іске асуына мүмкіндікашады. Бағалау үздіксіз жүріп отырады да, сапалы нәтижеге 
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жылжу үдерісі бағаланады.  Тұлғалық бағдарлық оқыту:оқушыларды оқыту мақсаттары мен бағалау 
критериялары  туралы  ақпарат  береді;  критерияларға  негізделген  оқушылардың  өзін-өзі  бағалауы; 
оқушылардың әрі  қарай жасайтын қадамдары мен оның іске асыруын анықтайтын кері  байланыс 
қамтамасыз етеді.Бұл жерде бағалау үздіксіз жүріп жатады да, сапалы нәтижеге жететін процестің өзі 
бағаланады. Оқушылар өздерінің кемшіліктерін өздері түсініп, анықтай алады да,  мұғаліммен бірге  
шешу жолдарын табады. Ең маңыздысы өз оқуын бақылауы мен бағалауы өзін-өзі бағалау мен өзін-
өзі бақылауына ауысады.
Қалыптастырушы  бағалау  оқушының  өзін-өзі  бағалауы  мен  сыныптастарының  бағалауын 
қолдануын  қарастырады.  Бұл  тәсілдер  қалыптастырушы  бағалаудың  тиімділігін  арттыруын 
қалыптастырады. Оқышалар   өзін-өзі бағалау мен өзара бағалау дағдыларын меңгеріп жатса, онда 
бағаның әділ қойылғанына күмін болмайды. Бірақ баға сезім негізінде қойылмай, тек белгіленген 
критерийлер  негізінде  қойылуын  оқушыларға  түсіндіргені  дұрыс.Өзін-өзі  бағалау  мен  өзара 
бағалаудың мәні   оқыту үдерісінде  мақсат  қойылып, бағалау  критерийлер  түсінікті болғанда  ғана 
оқушылар өздерін бағалай алады.
Өзара бағалау барысында оқушы басқа оқушының жұмысын тексереді. Оның жақсы немесе жаман 
жақтарын көріп,  өзінің  жұмысын да  талдау жүргізе  алады.  Бірақ мұғалім оқушыларға  тексеретін 
оқушының өзін емес, оның жұмысын тексеру керектігін еске түсіріп отыру тиіс. 
Оқушылардың кері байланысы ауызша да жазбаша беріледі. Әр оқушы өзінің жұмысына түсініктеме 
алады және мұғалім «тілекті» дұрыс орындауына уақыт береді.
Сабақ барысында бағалау критерийілерін дайындау  кезінде оқушылармен бірге  дайындалып жатса, 
онда олардың нәтижеге жету  үшін жауапкершіліктері артып, бағалау үдерісіне қызығушылықтары 
өседі. 
Критериалды бағалау жүйесі:
1. оқушылардың оқудағы жетістіктерін объективті бағалау;
2. әр оқушының қабілетін ескере отырып даму траекториясын анықтау;
3. оқытудағы күтілетін нәтижеге қол жеткізу үшін оқушылардың білік  дағдыларын дамытуға 
ынталандыру;
4. оқыту сапасын жақсарту;
5. оқу үдерісін ұйымдастырудағы ерекшеліктер мен оқу материалын сапалы меңгеруін анықтау 
үшін  мұғалімнің,  оқушы  мен  ата-ананың  арасындағы  кері  байланысты  қамтамасыз  ету  жүйесін  
әзірлеу.
Критериалдық бағалаудың мәнін түсіндіру үшін келесі практикалық  әдіс-тәсілдерін қолдануы тиімді:
- мұғалімнің  сабақ  басында  оқытудың  мақсаттарын  түсіндіруі-  тақтада  жазып  қою  немесе 
қойылған оқу мақсаттарды ауызша жеткізу;
- мұғалімнің сабақтың тиісті бағалау критерияларын белгілеу (тым көп болмау тиіс) және 
оны оқушыларға жеткізу. Оны тұжырымдап жеткізудің сапасы Сізге байланысты, бірақ оқушыларға 
түсінікті  болатын  тілді  пайдалану  қажет.  Бұл  критериалар  оқушылармен  сабақтың  басында 
талқыланып,  оқытудың  мақсатына  жету  үшін  және  «табысқа  қадамдарын»  көрсететін  ең  басты 
мақсаты және негізгі білімдерді бектіту үшін барлық сабақ бойы қолданылады;
- оқыту туралы сөйлесуде қолданатын негізгі сөздері бар карточкалар мен плакаттар әзірлеу – 
ол  нақты  пәнге  байланысты  арнайы  сөздер  немесе  мәнмәтінге  байланысты  әртүрлі  түсіндірілген  
жалпы сөздер болуы мүмкін, мысалы сипаттаңдар, түсіндіріңдер, бағалаңдар;
- оқушылардың жұмысына көмек көрсету үшін жоспарлау/жазу үшін шеңбер әзірлеу;
- бағалаудың әртүрлі критерияларын көрсету үшін;
- оқушылардың өздері әзірлеген тест/тапсырмаларын жобалау үшін мүмкіндіктерін қамтамасыз 
ету;
- оқушыларды бағалау рубрикалармен жұмыс істеуге үйрету.
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Критерийлер  дайындауында мұғалім мен оқушылардың бірігіп  жасау тәртібі.
1. Сабақ, тарау, бөлім оқу алдында оқушыларға мақсаттар мен міндеттерін жариялаңдар.
2. Кез келген оқушыға жұмысты бағалау үшін бір-екі критерийлерді жазып беруді  сұраңыз.
3. Оқушылар ұсынған критерийлерді тақтаға жазып қойыңдар.
4. Ұсынған критерийлер барлық оқушылар түсінікті екеніне көз жеткізіңіз.
5. Критерийлерді маңыздылығы бойынша орналастырыңдар.
6. Тиімді  құрастырылған  бағалау  критерийлері  және  олардың  градациясы  оқушыларға  ненің 
қалай  бағаланатынын  көрсетеді,  және  жұмысты  орындау  барысында  оқушылар  үшін  жақсы 
нұсқаулық.
7. Бағалау  критерийлері  нақтырақ  болған  сайын,  оқушы  тапсырманы  қалай  сәтті  орындау 
керектігін түсінеді.
8. Әрі қарай оқушылардың жұмыстары дайындаған критерийлер бойынша бағалануы тиіс.
«Мақсатыңыз қолжетімсіз екеніне көзіңіз жеткен кезде мақсатыңызды емес, әдісіңізді ауыстырыңыз» 
-  деген  екен  белгілі  шығыс  ойшылы  Конфуций.  Олай  болса,  бағалауға  деген  көзқарасымызды 
өзгертсек,  сабақтарымызға  критерий  арқылы  бағалауды  қолдансақ,  мектеп  оқушыларының 
жетістіктерін бағалаудың тиімділігі артады.

* * * * * * * *

БАСТАУЫШ СЫНЫП ОҚУШЫЛАРЫНЫҢ МАТЕМАТИКАЛЫҚ 
САУАТТЫЛЫҒЫН ҚАЛЫПТАСТЫРУ

Орынтаева Рыскуль Нурбековна
№22 НОМИ  Математика пәні мұғалімі

Математикалық  сауаттылықтың  әдістемесі  мазмұнын  кіші  жастағы  оқушыларға  математиканы 
оқытудың әдістемелік ерекшеліктерін сипаттайтын ережелер, сондай-ақ оқытуда дамытушылық және 
тұлғалық-іскерлік тұрғыдан қарау әрекеті құрайды.

Математикалық сауаттылықтың мақсаты бүгінгі күн талабына сай, жан-жақты дамыған, белсенді,  
өмірге талпынысы, тұрақты қызығушылығы бар, алған білімді іс- әрекетте еркін қолдану дағдысы 
қалыптасқан тұлға.

Математика білім мазмұнының ең алғашқы бастамасы бастауыш буында жүзеге асатыны белгілі.  
Себебі,  бастауыш  буында  жоғары  сыныптарда  оқылатын  бүкіл  пәннің  іргетасы  қаланып  қана 
қоймайды,  сонымен  қатар  білім  алуға  талпынушылық,  яғни  балалардың  оқу  әрекеті,  танымдық 
белсенділік,  жеке  бастың адами  қасиеттерінің  негізі  осы  кезеңде  қаланады.  Сонымен  қатар,  осы 
кезеңде баланың белсенділігі, оның рухани және дене күші де дами бастайды. Осы жасқа лайықты 
мазмұн мен оны оқытудың әдісін саралау, бала жанына жақын қарым-қатынас арқылы оларды дамыту 
мәселесін ғылыми жолға қою оңай мәселе емес.
Оқушыда  функционалдық  математикалық  сауаттылық  қалыптастыру  үшін  ең  алдымен  пәндік 
сауаттылық қалыптасуы керек.
Математиканы  оқыту  мен  математика  пәнінен  сауаттылықты  қалыптастырудың  негізгі 
мақсаттары:
1) Математика –барлық ғылымдардың логикалық негізі – күре тамыры ретінде қарастырылады;
2) Математика, ең алдымен оқушылардың дұрыс ойлау мәдениетін қалыптастырады, дамытады және 
оны шыңдай түседі;
3) «Математикалық сауаттылық» (ауызша және жазбаша) қабілетін қалыптастыру арқылы оқушының 
«математикалық сауаттылықты» меңгере білу қабілетінің болуы;
4) Математика әлемде болып жатқан түрлі құбылыстарды, жаңалықтарды дұрыс қабылдап, түсінуге 
көмектеседі;
5) Математиканың болашақ тұлғаны моральдық, эстетикалық және этикалық тұрғыдан да тәрбиелік 
мәні бар.
Математикалық сауаттылық дұрыс сөйлеу қабілетін математика сабақтарында оқушылардың келесі 
қабілеттері мен бейімділіктерін шыңдай түсуді меңзейді:
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1. тақырыптағы, текстегі басты ойды бөліп көрсете білу және оған жоспар құра білуге;
2. материалды қисынды, мағыналық топтай, талдай білуге;
3. математикалық терминологияларды түсіне, қолдана және негіздей білуде;
4. ұғымдардың,  түсініктердің  өзге  ұғымдар  жүйесіндегі  орнын  және  түсініктер  иерархиясы 
тұрғысында білуде;
5. аузыша және жазбаша математикалық сауатты сөйлеуді  меңгеру,  математикалық символдар 
мен белгілеулерді дұрыс қолдана білуге.
Математикалық  сауаттылықтың  дамуы  оқушының  жалпы  сөйлеу  мәдениетін  дамытып,  қазіргі 
қоғамда тұлғаның ұтымды сөйлеу коммуникацияларын қалыптастырады. Осыған қоса, көп жылғы іс-
тәжірибе  көрсеткендей,  математикалық  білімнің  меңгерілуі  мен  үйретілуі,  оқытылуы  дәрежесі 
жоғары  болған  сайын,  оның  бастауыш  сыныптағы  оқушылардың  бойында  адамгершілік қасиетті 
қалыптастырады.
Бастауыш  сыныпта  математиканы  оқытуда  келесі  пәндік  және  функционалдық  сауаттылық 
қалыптасуы тиіс.
1. ережелер  мен  үлгілерді  және  берілген  алгоритмдерді  математикалық  материалда  қолдану 
біліктігін;
2. қоршаған  ортада  болып  жатқан  әртүрлі  жағдайларда  және  аралас  пәндердематематикалық 
білімін, біліктігін, есептеу, өлшеу және графиктік дағдыларын;
3. ауызша  және  жазбаша  есептеулерді  тиімді  пайдалана  отырып,  практикалық  есептеу 
техникасын;
4. математикаға тән ойлау стилін, оның абстрактылығын, дәлелденуін, қатаңдығын;
5. дәлелдемелі пайымдау жүргізу, логикалық негізделген қорытындылар жасау біліктігін;
6. математикалық  мәтінмен  жұмыс  жасау  (талдау,  қажетті  ақпаратты  алу),  математикалық 
терминология мен символдарды қолдана отырып, өз ойын ауызша және жазбаша түрде анық және 
нақты түсіндіру біліктігін;
7. жоспар бойынша әртүрлі әрекеттерді жоспарлау орындау білігін;
8. өзін-өзі бақылау жүзеге асыруды;
9. өз іс әрекетін бағалауды;
10. оқу қызметінің әртүрлі формаларында коммуникативтік қабілеттерін қолдана білуі қажет.

* * * * * * * *
Түркістан облысы, Төлеби ауданы, Нысанбек ауылы

«Балдәурен – Шымкент» РОСО
қазақ тілі мен әдебиеті пәнінің мұғалімі Өскенбаева Б

Ұзақмерзімдіжоспардың бөлімі:
4-тарау: Адам құқығы мен бостандығы.

Мектеп:
«Балдаурен» РОСО

Күні:23.12.2019 Мұғалімнің аты-жөні: Өскенбаева Б.
Сынып: 9 Қатысқан оқушылар саны: Қатыспаған оқушылар:
Сабақтың тақырыбы Бала  құқығы.  Себеп-салдар салалас. 
Осы  сабақта  жүзеге  асатын  оқу 
мақсаты

Бағалау критерийлері

9.1.1.1  мәтін  мазмұны  бойынша 
дайындалған  сұрақтарға  болжаммен 
жауап беру, түпнұсқамен салыстыру; 
 9.4.4.2 салалас құрмалас сөйлемдердің 
мағыналық  түрлерін  ажырата  білу, 
түрлендіру:

 мәтін мазмұны бойынша болжам жасайды
 себеп-салдар  салалас  құрмалас  сөйлемдерді 
анықтап, қолдана алады

Құндылықтарды дарыту 
Ынтымақтастық
Бірін-бірі құрметтеу

Пәнаралық байланыс
Құқық

АКТ қолдану Мультимедиялық құралдар
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Өткен сабақтағы білімдері Құрмалас сөйлемдердің жасалу жолдары
Жоспарланған  сабақ  кезеңдері 
және уақыты

Сабақтағы іс-әрекет жоспары
Қолданылатын 
ресурстар, жабдықтар

Сабақтың басы

5

Қызығушылықты ояту
Суретке қарап қандай ой түюге болар еді?

Слайд 1

Қалай ойласыңдар бүгінгі сабағымыздың тақырыбы қандай болуы 
мүмкін?
Оқу мақсатын таныстыру;
Бағалау критерийін  таныстыру;
Кілт сөздер арқылы топқа бөлінеді:
Құқық
Жастар
Бала

Слайд 2-3-4

Сабақтың ортасы

5+10

1-ТАПСЫРМА (топтық)
Мәтін бойынша 3топ  мәтінді оқып, 
өздеріне берілген тапсырманы орныдайды.
Қазіргі таңда адамның шыр етіп жерге түскен 
минутынан бастап, оның өмірінің, денсаулығын, 
тыныштығын  қорғап отыратын заң бар.  Бұл заң 
1948 жылы 10 желтоқсанда қабылданған « Адам 
құқығының жалпыға бірдей деклорациясы» , 
сонымен қатар 1959 жылы қабылданған «Бала 
құқығы декларациясы». Осы декларациядан кейін 
1989 жылы 20 қарашадан 61 ел қол қойған «Балалар 
құқығы туралы Конвенция» қабылданды. Қазірде 
бұған 191 мемлекет кірген.

Конвенция – арнаулы мәселелер жөніндегі 
келісімшарт. Осы Конвенция негізінде 2002 жылы 
тамызда Қазақстанда  Балалар құқығы туралы» заң 
қабылданды. Бұл заң 9 тараудан, 53 баптан тұрады. 
Осы ережелерді бұлжытпай орындау – біздің Отан, 
ел, халық, арасындағы парызымыз. Өмірдегі кейбір  
келеңсіз жағдайлардың көбі адамдардың осы заң 
талаптарын, тәртіп талаптарын білмейтіндігінен 
туындап жататыны анық.
Кітапта берілген мәтінді оқып, 3 топ қорғайды.
1-топ: Бала құқығы туралы постер қорғайды
2-топ: Мәтіннен хронологиялық кесте жаайды.
3-топ:  Берілген  сұрақтарға  жауап  бере  отырып, 
монолог дайындайды.
«Отбасы  -  шағын  мемлекет»  дегенді  қалай 
түсінесіңдер?
Баланың құқығы мен міндеттері қандай?
Баланың құқығының сақталуына кімдер жауапты?
Бала құқығы қанша жасқа дейін сақталуы керек?
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Дескриптор:
1.Мәтін мазмұнын толық түсінеді.
2.Сұрақтарға жауап бере отырып,монолог дайындай алады.
3.Дәлелдер мен дәйектерді қолдана алады.
Қ.бағалау: мұғалім  қарсы  топтан  пікір  білдірген  топтың  не 
түсінгенін,  нені  білгісі  келетінін  сұрап  кері  байланыс  жасайды. 
Түсіндіреді.
Саралау: қабілеті  жоғары  оқушыларға  жауап  мазмұнына  қарай 
күрделі  сұрақтарды  қояды.  Мысалы:  бала  құқығы  қаншалықты 
сақталуда, заң актілерінде әлі де жетілдіруді қажет етені тұстары 
бар ма?

Слайд 5

2-ТАПСЫРМА (жұптық)
Мұғалім  себеп-салдар  салалас  құрмалас  сөйлем  ерекшелігін 
түсіндіреді.
Жаттығулар орындайды  (топтық): 
6. 6- жаттығу. Кестедегі сөйлемдерді себеп-салдар салалас 
жалғаулықтарын қолдана отырып, толықтырып жаз.
                                                                   1-  топ 
                                        2-оқушы:

Бала

 Отбасында тұрып, тәрбие алуға 
тиіс,

 Өйткені...

 Өзге туыстарымен қарым-
қатынас жасағаны дұрыс,

 Себебі...

2-оқушы:
 Өздігінен кітап оқып, ізденбеуі 
мүмкін,

 Сондықтан...

 Өз ойын еркін білдіруге 
құқылы,

 Сол себепті...

2-оқушы:
 Он жасқа толғанда пікірімен 
санасамыз,

 Неге десеңіз...

 Әрбір бала өзі қалаған спорт 
түрімен шұғылдануға құқылы, 

Себебі....

7-жаттығу. Оқып шығып, себеп-салдар салаластардың қалай 
құрмаласып тұрғандығын (іргелес я жалғаулық шылау арқылы) 
ажыратыңдар, содан соң жалғаулық шылаулардың астын 
сызыңдар. 2-топ
2-оқушы:
1.Жаманшұбарлықтар  қыстаудан шықпайды, өйткені жас төлді 
қорада ұстау керек. 2. Жеке бастың ісіне көпшіліктің ісін 
айырбастауға болмайды, сондықтан бұл пікірден қайтуыңды 
өтінемін. 3. Жаманшұбар мен Достың болашақта гүлденетін 
бейнесі барлық көркем суретімен жарқырай қалды, бұл жайлаудың 
тыңы көтерілмеуге мүмкін емес. 4. Бұл екі жолмен де менің 
жүргім келмейді: олар Жаманшұбарға мені тым алыс орағытып 
апарады.

Слайд 6-7

Қосымша 1
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2-оқушы:
1. Небір масаның, небір шыбынның ызың еткен дыбысын 
естімейсің: олар онда жоқ.   2. Бұл араның жері үнемі дымқос боп 
жатады, шөбі еш уақытта тақырланып қалмайды. 3. Жалаңаш 
маңында жазда да, қыста да жөнді жел болмайды, ұйытқыған 
боран кездеспейді. 4. Бұл араның малы қыс жұтауға тиісті емес, 
себебі ондағы көлдің төңірегіне жайыла шалғын өседі.
2-оқушы:
Алматыда немесе сол сияқты күнгейлік өлкелерде алма жемісінің 
қадірі жоқ, өйтекеі ол көп те, арзан да.  2. Бұл бетте біз бөгелмек  
емеспіз: оны азды көпті көрдік. 3. Біздің жерге егін шықпай 
қоймайды: біз агротехниканы ойдағыдай қолданамыз. 4.Ол кісінің 
өзін кенші деуге болады, себебі тастардың тегін, түрін өте жақсы 
біледі.

3-топ
8-жаттығу. Берілген құрмалас сөйлемнің тыныс белгісін қойып, 
себебін анықтаңдар.
2-оқушы
1.Біз қазақ тілін дамытуымыз керек себебі ұлт болашағы тіліне 
тәуелді. 2. Біз ауылға жаяу тарттық көлік жүре алмайтын тар жол 
бізге басқа амал қалдырмады.
2-оқушы
3.Бұл араның малы қыс жұтауға тиісті себебі ондағы көлдің
төңірегіне жайыла шалғын өседі. 4.Биыл шөп қалың шықты себебі 
жаңбыр көп жауды. 
5. Өзгеңнен гөрі менің жаным қаттырақ ауырар еді бұл егіннің 
дәнін қолымнан мен септім ғой.
2-оқушы
6. Қорадан мал ұрланыпты сол себепті Базарбайды қатты соққыға 
жықты.  7. Күріштің тұқымы суға себіледі ісінбеген тұқым суға тез 
батпайды, бетінде қалқып жүреді.

Дескриптор
1.Салаластың түрлерін ажырата алады, 
2.Себеп-салдар  салалас  құрмалас  сөйлемдерді  анықтап,  қолдана 
алады;
Қ.бағалау: топ  лидерлері  өздерінің  жасаған  жұмысына 
критерийлер арқылы пікір білдіреді
Саралау: тілдік кедергілері бар топқа мұғалім мәтін сөйлемдеріне 
сілтеме жасап, қажетінше мысал үлгі көрсету, бірге анықтау
3-ТАПСЫРМА (жеке) «Көршіңді тексер» әдісі
Ашық тест.
1.Салалас құрмаластың неше түрі бар?
А) 5
Ә) 4
Б) 6
В) 7
2.Салалас құрмалас сөйлемді табыңыз.
А) Бұдан әрі екеуі де үндескен жоқ.
Ә) Бір кезде орман шуылдап, дауыл соқты.
Б) Ізденіс түбі- жеңіс.
В) Танк өз- өзінен жұлқынып қалғандай болды да, гүрс етіп шаң- 
топырақ бұрқ ете қалды.
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Сабақтың соңы

10

Кері байланыс (сабақты қортындылау):
Мұғалімнің жалпы сабаққа пікірі, бағасы, критерийлері бойынша 
пайым жасап ұсыныс айтады
 мәтін мазмұны бойынша болжам жасайды
 себеп-салдар  салалас  құрмалас  сөйлемдерді  анықтап, 
қолдана алады
Үйге тапсырма: 
Рефлексия
«БББ»
Білдім Білемін Білгім келеді

Саралауды  қалай  жоспарладыңыз? 
Дарынды  және  қабілеті  жоғары 
оқушыларға  қандай  міндеттерді 
қоюды жоспарлайсыз?

Оқушылардың  материалды  игеру 
деңгейін  бағалауды  қалай 
жоспарлайсыз?

Денсаулық 
және 
қауіпсіздік 
техникасын 
сақтау

Саралау:  тілдік  кедергілері  бар  топқа 
мәтін сөйлемдеріне сілтеме жасап, мысал 
үлгі көрсету (қажетінше)
Саралау: қабілеті  жоғары  оқушыларға 
жауап  мазмұнына  қарай  күрделі 
сұрақтарды  қояды.  Мысалы:  адам 
құқығы  қаншалықты  сақталуда,  заң 
актілерінде әлі де жетілдіруді қажет етені 
тұстары бар ма?

Бағалау: мұғалім қарсы топтан пікір 
білдірген топтың не түсінгенін,  нені 
білгісі келетінін сұрап кері байланыс 
жасайды. Түсіндіреді.
8. мәтін  мазмұны  бойынша 
болжам жасайды
Бағалау: топ  лидерлері  өздерінің 
жасаған  жұмысына  критерийлер 
арқылы пікір білдіреді
9. себеп-салдар  салалас  
құрмалас  сөйлемдерді  анықтап,  
қолдана алады

Мұғалімнің рефлексиясы
Сабақ мақсатымен ОМ қолжетімді болды ма?
Оқушылардың барлығы ОМ қолжеткізе алдыма?
Егер қол жеткізе алмаса, неліктен деп ойлайсыз?
Сабақта саралау қаншалықты тиімді жүзеге асты?
Сабақтың кезеңдеріндегі уақыт мөлшері сақталды ма?
Сабақ  жоспарынан     ауытқушылықтар болды ма және неліктен?

Жалпы баға
Сабағыңыздың  сәтті  өткенекіаспектісінжазыңыз: 
(оқужәнеоқытужайындаойланыңыз)?
1: 
2: 
Сабағыңызды  қалай  жетілдіруге  болар  еді:  (оқу 
және оқыту жайында ойланыңыз)?
1: 
2: 
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«ӨЗІН-ӨЗІ ТАНУ» – ШЫҒАРМАШЫЛЫҚ ПЕН 
РУХАНИ-АДАМГЕРШІЛІКТІҢ БАСТАУЫ

Түркістан облысы, Арыс қаласы  №32 Ә.Жангелдин атындағы 
жалпы орта мектебінің  өзін – өзі тану пәнінің 

мұғалімі Мамадиярова Жанар Нурмаханбетовна

   «Өзін-өзі тану»  бағдарламасының  авторы  Сара  Алпысқызы Назарбаева:  « Өзін-өзі тану»  пәні 
адамның  өзін-өзі тануына, өзінің  ең жақсы қасиеттерін анықтауға, өз ар-ұжданын сақтап, әрқашанда 
Адам деген атқа лайық болуына ықпал етеді деп атап айтқан болатын.
    Бүгінгі таңда жас ұрпақты рухани адамгершілік білімнің нәрімен сусындатып, әр баланың, әр 
адамның жүрегіне ізгілік нұрын құйып,жаңартылған білім мазмұнын өзгертуге өзіндік үлесті әрбір 
ұстаз қосуға тиіс деп ойлаймын.Тұлғаның үйлесімді дамуының нәтижесінде бүгінгі күнді ғана емес, 
болашағын сәулелі күйде елестетіп, алға ұмтылатын, арманшыл, рухы  биік азамат тәрбиелеуге 
болады. «Өзін- өзі тану әлемінде» әр баланы керемет рухани күш иесі деп қарап, демеу 
жасасақ,жүрегі нұрға толы, жан –жағына шуағын шашып тұрған мейірімді, адамгершілігі мол,  елін,  
жерін,   тілін,  отбасын сүйетін, еңбекқор, адал адам тәрбиелейтініміз сөзсіз.
    «Өзін-өзі тану» пәні  күні бүгінде өмірдің өз сұранысы,қоғам қажеттілігімен туындайтын ізгілік 
пен игіліктің жарқын көрінісі болып отыр.Өзін-өзі таныған, өмірдің мәнін түсінген адам,өзін-өзі 
қадағалап,өзін-өзі тәрбиелеуге,өмірден өз орнын,өз бақытын табуға ұмтылады.Құндылықтар туралы 
мәселені алғаш рет Сократ қозғады және өз философиясының негізі етіп алды. Ал, Т.И.Петракова  
құндылықтар жүйесінің жіктемесін үш түрге бөліп қарастырған: Табиғи -бұл адамның табиғи күші 
мен жан дүниесінің қабілетілігі құндылықтары: яғни ақыл-ой,сезім,күш жігер.Екінші ,ол жүре пайда 
болған құндылықтар-бұл адамның интеллектуалды және адамгершілік тұрғыдан даму барысында 
меңгерген құндылықтар (әдептілік, сыпайылық, сыйластық, жаңашырлық,сабырлық т.б).  Үшінші 
осылардың бәрін қамтитын мәңгі жалпыадамзаттық құндылықтар адам бойына тумысынан берілген 
сый  және олар адамның рухани дамуының барлық кезеңіне нәр болады.Егер мәңгілік 
құндылықтарды ағашқа теңеп көрсек, ағаштың тамыры-мәңгілік құндылықтар,оны ақиқатқа теңейміз. 
Ағашқа құятын суды,сүйіспеншілік деп алайық.егер мәңгілік құндылықтарды ақиқатты,  
сүйіспеншілікпен түсінсек,суарсақ, әрқашан әрекетіміз дұрыс болады. Яғни,ағаштың діңі түзу 
өседі.Әрекетіміз дұрыс болса, ішімізде тыныштық орнайды. Ағаш бүршік жарады.Ішімізде 
тыныштық орнаса, біз ешқашан қиянат жасамаймыз,тіпті ойламаймыз да. Ағаш жемісін береді. 
Ақиқат, сүйіспеншілік, дұрыс әрекет,ішкі тыныштық,қиянат жасамау –бұл мәңгілік бес құндылық 
адамның ұлтына,нәсіліне, ортасына,дініне қарамайтын, уақытпен өзгермейтін құбылыс.
    «Әр бала-керемет рухани күш иесі.Ол шетсіз шексіздікті танып –білуге ұмтылады. Мұндай 
ұмтылыс адам баласының бойында дүниеге келген сәтінде-ақ пайда болады.Сондықтан да мұғалім әр 
балаға рухани күш иесі ретінде қарауы керек.Мұғалімнің мұндай көзқарасы баланың белсенділігін 
арттырады.Білімге деген құштарлығын көбейтеді.Балаға сеніммен қарау баланы тек қуаттандыра 
түседі»,-деп белгілі педагог Ш.А.Амоношвили айтқандай мұғалім шеберлігі мен білімділігі «өзін-өзі 
тану» пәнінің құндылығы мен маңыздылығын аша түседі.
   Бүгінгі таңда «Өзін-өзі тану» сабақтарының технологиясы мен жүргізу әдісі бар. Сабақты 
ұйымдастыру кезеңін  5 Т ережесінен бастаймыз. Ары қарай  сабағымызды тыныштық сәтінен 
жалғастырамыз.Бұл тәсілді пайдалану кезінде  әуен оқушының жүйке жүйесін тыныштырады,денесін 
босаң күйге келтіреді,ішкі дүниесін үйлесімді етеді. Келесі кезеңі «Дәйексөз», 
«Әңгімелесу»,«Шығармашылық жұмыс», «Тыныштық сәтінен» тұрады.Сабақтың негізгі мазмұнында 
балалардың танымдық қызығушылықтарын қалыптастыру мен қанағаттандыруға, әлеуметтік 
дағдыларын қалыптастыруға арналған.
   Мен  өзін-өзі тану пәнін оқытып,  жан –тәніммен ол пәнді түсіне бастағаннан  бері, адамдарға 
көзқарасым өзгерді. Мен жалпы   адамзаттық құндылықтарға мән бере бастадым.Мысалы: Абай  
атамыз айтқандай  «Адам баласының бақыты оның жүрегінің тазалығымен байланысты.Яғни,ішкі 
жан дүниені жетілдіру керек ».Адам сыртқы әлемге тұрақтамай,мәңгілік құндылықтарға тұрақтау 
керек,өйткені ол өзгермейді.Қандай жағдайда болмасын барлығын сүйіспеншілікпен жеңу керек және 
де мүғалімнің мынадай заңдарын өзіме керек еттім: Баланы сүю,түсіне білу,шабыттандыра білу.
Жаңашыл-педагог Ш.А.Амоношвили айтқан екен: «Әр бала белгілі борышпен өмірге келеді және әр 
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бір сәбидің тек өзіне тиесілі жаны-ішкі дүниесінің сәулесі бар.Ата-анамен педагогтың міндеті сол 
сәулесінің жағылуына  жол беріп,өз өмір жолына бағыт көрсету» деген екен.
Әдептілік,имандылық,мейірімділік,қайырымдылық,ізеттілік,қонақжайлылық құндылықтары 
қалыптасқан халқымыз осы асыл да абыройлы қасиеттерін жас ұрпақтың ақыл-парасатына азық ете 
білу үшін,әрбір тәрбиеші,ұстаз халық педагогикасын,сан ғасырларда қалыптасқан салт-
дәстүрлерді,әдет-ғұрыптарды жан-жақты терең білумен қатар,өзінің бойына адамдық құндылықтарды 
терең сіңірген,рухани жаны таза адам болуы шарт.Ол рухани-адамгершілік тағылымдарды өркениетті 
өмірмен байланыстыра отырып,білім берудің барлық кезеңдерінде негізге алғаны жөн.Сонда  ғана 
өзіннің міндетін айқын сезіне білетін,мінез –құлқы жетілген саналы адам қалыптасады.
Сондықтан, оқушылардың жалпыадамзаттық қасиеттерін  сабақта,сыныптан тыс тәрбиелік іс-
шаралар арқылы қалыптастырып, дамытамыз.
   Бұл жұмыстың басты мақсаты компьютер желісін және мультимедиялық- электрондық құралдарды 
өзін-өзі тану сабағында тиімді қолдану, нақтылап айтқанда өзін-өзі тану сабағында презентацияларды 
және  мультимедиялық-электрондық құралдарды мектеп қабырғасында және білім беру үдерісінді 
терең қолдану;
-оқушының өз бетімен жұмыс істеуі;
-шығармашылық тапсырмаларды орындау;
-қарапайым  көзбен көріп, қолмен ұстап сезіну немесе құлақпен есту мүмкіндіктері  болмайтын 
табиғаттың таңғажайып процестерімен әр түрлі тәжірибе нәтижелерін көріп, сезінуге мүмкіндік 
береді;
– оқушының ой-өрісін, дүниетанымынкеңейтуге де ықпалы зор.
АКТ-ның керемет мүмкіндіктері оқушыларды таңғалдырады, шабыттандырады.
Электрондық оқулық арқылы түрлі суреттер, бейнекөріністер, дыбыс және музыка 
тыңдалады.Электронды оқулық көбінесе кәдімгі оқулықты толықтырады. Әсіресе мынадай 
жағдайлар тиімді:
-кері байланысты тез қамтамасыз етеді;
-ерікті информацияны тез табуға көмектеседі;
-уақытты үнемдейді.
Осы айтылған заманауи технологияларды басшылыққа алып, өзін-өзі тану пәні сабағында тәжірибеме 
енгізіп жүрмін.Сондай өткізілген сабақтардың бірі   4 «ә» сыныбында «Кешірім мен келісім» 
тақырыбында  өткізілген сабақ жоспарын ұсынып отырмын.Тақырыпқа ішкі тыныштық 
-құндылығы,әділдік,түсінушілік,адалдық,адамгершілік – қасиеттері таңдалып алынды.
Мақсаты:  Оқушыларды кешірімді болуға баулу.
Міндеттері: 1.Оқушыларды кешірімді  болуға баулу.
2.Кешірімшіл,келісімшіл,адал болуға үйрету.
3.Адалдық жолмен жүруге жол нұсқау.
    Сабақты ұйымдастыру кезеңін  5 Т ережесін қолданып өткіздім. Оқушылардың көңілдерін сабаққа  
бөлдім,оқушыларымды нұрға бөлеп, сабақты тыныштық сәтімен бастадым.Үй тапсырмасы  
«Мақтаншақ жолбарыс» мәтінін оқып келуге берілген.Сол мәтін бойынша оқушылар жауаптары 
тыңдалды. Сабақта сұрақ-жауап әдісін қолдану арқылы оқушылардың ой-өрістерінің әлдеқайда 
жоғарлағанын байқадым.Мысалы: Рауан,Ақжол т.б  есімді оқушылар өздерінің бір-бірін ренжітіп 
алғанда кешірім сұрап,татуласқандарын айтып берді.Өйткені татулық бар жерде сыйластық,махаббат, 
бақыт,жақсы өмір бар.Келесі оқушылар тақтадағы  «Кешіре білу-бақыттың баспалдағы» деген 
дәйексөзді оқып ,өз ойларымен бөлісті.Әсіресе, Шернияз : « Кешірімді болсаң –кең боласың.Кейбір 
кезде достарымызды абайсызда  ренжітіп алсақ,кешірім сұрап,бірден татуласуымыз керек» – деп 
керемет тұжырым жасады .Сабақтың барысында оқушылар тапсырманы орындау арқылы қызу 
пікірталасқа түсіп ,бір-біріне дәлелдеуге тырысты.Әр топтан алға суырылып шыққан балалар, өз 
ойларын толық жеткізді.
    Сабақтың келесі кезеңінде, мұғалім сыйы ретінде «Құм мен тас» әңгімесін оқу арқылы 
оқушыларды  кешірімшіл, адал достыққа тәрбиеледім. Балалар да өз ойларын жеткізді, өзіндік 
пікірлері қалыптасты. Мәтін  оқушыларға ерекше әсер етті,әсіресе әңгімедегі балалардың бір – біріне 
деген сүйіспеншілігі – сынып оқушыларының жүрегіне жылу ұялатты.Шығармашылық тапсырма 
кезінде  «Мен кешірім сұрай білемін» тақырыбына эссе жазуға ,жағдаятты құрастырып,сахналау 
көрініс  ұйымдастыруға,Т кестесін толтырутапсырмасы берілді. Топ арасында бір-біріне деген 
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сыйластық орын алды.Оқушылар  рөлдік ойын  барысында бір-бірін құшақтап, әр бала өзінің жүрек 
жарды сөзін айтып,жүздерінен қуаныш байқатты. Сабақ кезінде балалардың бойынан жанашыр, 
аяушылық сезімдері сезілді.Сабақты қорытындылау мақсатында  «Достарым» әнін орындап  бір-
біріне деген ризашылық  сезімдерін  білдірді.Тыныштық сәтінде оқушылар өткен сабақты ой елегінен 
өткізіп,өз жүрегінің жылылығын сезініп, жүрек жылуын  ата-аналарына, баршаға  жақсылық жасаған 
адамдарға іштей ризашылық айтып,тілек тіледі.Достықты қадірлеп, адал болуға  үйренді. Сабақтан 
алған әсерін жеткізу барысында олар біреуге әрқашан жақсылық жасаса,үнемі ризашылықпен жүру 
керек екенін бойларыңа сіңірді. Осы 45 минут ішінде мен оқушылардың бойына,сүйіспеншілік 
қасиеттерін сіңірдім,оқушыларымның махабатына бөлендім.
Сабақтың соңында қүтілетін нәтиже:
-оқушылар  жұппен,топпен жұмыс жасау барысында бір-бірінен қалмауға тырысады;
-ізденуге, дағдылануға үйренеді;
-оқушының жеке қабілеті айқындалады;
-әр оқушы өздігінен жұмыс жасауға дағдыланады.
-оқушылардың бір-бірімен қарым-қатынасы жақсарады;
Міне, өз білімін осылайша жан-жақты толықтырып отыратын мұғалім оқушысын еш уақытта 
жалықтырмайды деп есептеймін.
Қорыта келе,  инновациялық технологияларды қолдану арқылы жетістіктерге жетеріміз 
анық.Оқушыларға инновациялық технологияны меңгерту таңғажайып әлемнің есігін ашып берумен 
тең емес пе? Өмірдегі шынайы, ғажап адамзатқа маңызды ашылулардың бәрі ізденімпаз ұстаздардың 
қолында.
А.Ә.Машани «Өзіңді –өзің танысаң істің  басы, түзеген өз ғаламын болған дана» демекші , бізкез 
келген нәрсені өзімізді тануымыздан бастауымыз керек.Яғни өзімізді өзіміз танымасақ, өзгені қалай 
танимыз?!
«Өзін-өзі тану » пәні қазіргі қоғамда өте керекті пән.Атынан көрініп тұрғандай, адам өзгені тану үшін 
біріншіден, өзін жақсы танып білуі шарт.
Еліміздің ертеңі-ұрпақ тәрбиесіндегі ортақ мүддеміз үшін жасалып жатқан барша істерге сәттілік 
тілеймін.
Қолданылған әдебиеттер:
1.Республикалық ғылыми-педагогикалық журнал «Педагогикалық ой » №1(011) 2016.-9-10 б
2.Республикалық  ғылыми-әдістемелік журнал. «Өзін-өзі тану KZ» журналы №6(90)  2017.-69-70 б
3.Назарбаева С.А. «Өмір әдебі».-Алматы,2001.-21-22 б
4.Таубаева Ш.Т. «Оқытудың қазіргі технологиялары» // Бастауыш мектеп.-1999. №4.
5.Қазақ тілі мен әдебиет журналы-2004. №6-11-12б

* * * * * * * *
Атырау қаласы, Бірлік селосы Б.Нысанбаев орта мектеп 

Биология пәні мұғалімі Канатова Молдир Игликовна 

Ұзақ мерзімді жоспардың тарауы:  Бөліп шығару
Күні:               Сынып:    9сынып
Қатысқандар:            Қатыспағандар:

Сабақтың тақырыбы Нефронның құрылысы мен қызметі
Осы сабақта қол жеткізілетін 
оқу мақсаттары (оқу 
бағдарламасына сілтеме)

9.1.5.1. Нефронның құрылысы мен қызметін сипаттау
9.1.5.2. Фильтрация және несептің түзілу үрдістерін сипаттау

Сабақтың мақсаты Барлығы:Нефронның құрылысы мен қызметін сипаттайды
Көпшілігі:Нефронның құрылысы мен қызметінің арасындағы 
байланысты анықтайды
Кейбірі:Абсорбция және реабсорбция үдерістерін талдайды

Бағалау критерийлері 7. Нефронның құрылысы мен қызметін сипаттай алады
8. Нефронның құрылысы мен қызметінде арасындағы 
байланысты анықтайды
9. Абсорбция және реабсорбция үдерістерін талдайды
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Тілдік мақсаттар Оқушылар:
Оқылым: «Нефронның құрылысы мен қызмет» 
тақырыбындағы оқулық мәтінін оқи отырып,мәтінін оқи 
отырып,мәтіннің мазмұны бойынша сипаттайды. 
Тыңдалым:
«Сүзілу және кері сүзілу» атты бейнекөрсетілімді тыңдай 
отырып, абсорбция және реабсорбция үдерістерін 
тыңдап,талдайды.
Айтылым:
Оқушылардың назарын академиялық тілге аудару.
Пән бойынша сөздер мен терминдер:
Нефрон, ирек бүйрек өзекшесі, капсула,фильтрация, абсорбция, 
реабсорбция
Диалог құруға/жазылымға қажетті сөз тіркестер:
Талқылауға арналған сұрақтар:
Нефрон дегеніміз не?
Ол қандай екі бөліктен тұрады?
Нефронның кеңейтілген бөлігін ата?
Абсорбция,реабсорбция дегеніміз?
Жазылым дағдысы:
..........адам және басқа омыртқалылардың құрылымдық әрі 
қызхметтік бірлігі.
Нефрон кеңейтілген бөлік-....... және.......тұрады.
Бірақ тек ........ мен ........ нефрон ұзын .....тұрады.

Құндылықтарды дамыту Мәңгілік ел идеясы аясында  «Зайырлы қоғам және жоғары 
руханият»  құндылықтарына сәйкес жалпы ұлт денсаулықты 
сақтауды қалыптастыру.

Пәнаралық байланыстар Химия -Зәрдің химиялық құрамымен байланыстыру 
Алдыңғы білім:    Адамның зәр шығару жүйесі мүшелерінің құрылыс қызметін сипаттай алды      
Сабақ барысы

Сабақтың жоспарланған кезеңдері Сабақтағы жоспарланған жаттығу түрлері
Сабақтың басы
Оқушылар «әр түрлі түсті лента әдісі» арқылы таңдап бір-бірінің қолына байлап жақсы тілек 
айтады, сыныпта психологиялық ахуал қалыптастыру
«Бұрыштар» әдісі арқылы топқа бөлу        
Ширату жаттығулары 
«Ой қозғау» әдісі  арқылы  адасқан әріптерді құрастырып,                                                                 
жаңа тақырыпты табу

Ы Н Н О Е Н Қ
Ң Қ Ұ Р Ф М Е
Л Ы Р Е Н З Т
Ы С Ы М Қ Ы І

Сабақтың ортасы 
1-тапсырма.Оқыту формасы: топтық жұмыс
Әдісі: «Ойлан, жұптас,
бөліс» әдісі
Мәтінді мұқият оқыңыз. Оқулықтағы 92-95 беттегі мәтіннен қарай отырып, нефронның құрылысы 
мен қызметін сипатта.
1-топ.
Нефронның құрылысы
2-топ.
Нефронның қызметі
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Бағалау критерийі: Дескриптор:
10. Нефронның құрылысы 
мен қызметін сипаттай алады

11. Нефронның құрылысы 
сипаттай алады
12. Нефронның қызметін 
сипаттай алады

Қ/б: үш шапалақтау әдісі арқылы топ бір-бірін бағалайды

2-тапсырма. 
Оқыту формасы: Жұптық жұмыс. 
Әдісі: «Суретті таны әдісі»
Берілген суреттен нефрон бөліктерінде онда жүретін үдерістер арасындағы байланысты анықта
Бағалау критерийі: Дескриптор:
13. Нефронның құрылысы 
мен қызметінде арасындағы 
байланысты анықтайды

- Берілген суреттен 
нефрон бөліктерін онда жүретін 
үдеріс-терді анықтай алады

Қ/б: смайлик әдісі арқылы жұп бір-бірін бағалайды

3-тапсырма.
Оқыту формасы: Жұптық жұмыс. 
Әдісі: «Адасқан термин әдісі»
Берілген суреттегі бос орындарға нефронның құрылысын адасқан терминмен 
сәйкестендіріп,қызметін анықта 
Термин:
Алып келетін артериола,алып шығаратын артериола,мальпигий денешігі,шумақ,Боуменов 
капсуласы,проксимальды ирек өзек,дистальды ирек өзек,генле ілмегі,жоғары көтерілетін иіннің 
жуан сегменті,төмен түсетін иіннің жіңішке сегменті,бүйрек емізікшілері,беллини ағыны,жинағыш 
түтікше,ми заты,қыртысты заты

 
Бағалау критерийі: Дескриптор:
14. Нефронның құрылысы мен 
қызметінде арасындағы байланысты 
анықтайды

- Нефронның құрылысын 
терминмен сәйкестендіріп, қызметін 
анықтай алады

Қ/б: бас бармақ әдісі арқылы жұп бір-бірін бағалайды

4-тапсырма.
Оқыту формасы: Жеке жұмыс. 
Әдісі: «Stop-кадр әдісі» 
Bilim land
https://bilimland.kz/kk/courses/biologiya-kk/adam-biologiyalyq-tur-retinde/zar-shyharu/lesson/zar-
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shyharu-musheleri
 «Нефронның құрылысы мен қызметі» тақырыбындағы «Сүзілу және кері сүзілу» бейнефильмді 
тыңдап,абсорбция және реабсорбция үдерісін талданыз
Бағалау критерийі: Дескриптор:
- Абсорбция және 
реабсорбция үдерістерін 
талдайды

- Видео көрсетілім ар-қылы абсорбция 
және реабсорбция үдерісін талдай алады

Қ/б: бағдаршам әдісі арқылы стикерге жазып жеке өзін бағалайды

Сабақтың соңы
Рефлексия: «Блоб ағашы»
Нені үйренгені туралы пайымдай алады;
Әлі де түсініксіз мәселелерді айқындайды;
Келесі сабақтағы жұмыс бағыттарымен белгілей алады;
Өз жұмысын және сыныптастарының жұмысын белгілі бір критерийлер бойынша бағалай алады.
Саралау-Сіз қан-дай тәсілмен кө-бірек 
қолдау көр-сетпексіз?Сіз бас-қаларға 
қараған-да қабілетті оқу-шыларға 
қандай тапсырмалар бересіз? Ширату 
жаттығулары арқылы ой қозғау жүзеге 
асады. Тапсырмаларды оқушылардың 
қызығушылығына қарай,қабілетіне  
қарай түрлендіріп дайындаймын. 
Оқушы қажетті-гіне қарай  негізгі 
тапсырмаларға қосымша тапсыр-
маларды дерек-
көздерді,суреттерді,терминдерді саралап 
алдым. Жетекші сұрақтар, биологиялық 
диктант арқылы оқушыларға қол-дау  
көрсетемін.

Бағалауды-Сіз оқушылардың материалды игеру 
деңгейін қалай тескеруді жоспарлап отырсыз?
Оқушылардың танымдық тапсырманың шешімін 
іздеп,ойлау қызметін дамыту мақсатында ширату 
жаттығу орындаттым.
Оқу мақсатына жету үшін әр тапсырмада кері байланыс 
беріліп отырады,топты,өзін-өзі, жеке бағалау 
жүреді.Қалыптастырушы бағалау кезінде оқушылар 
топтық тапсырмада белсенді арласып, үш шапалақтау 
әдісі арқылы топ бір-бірін бағалайды 
Жұптық жұмыста бір-бірін смайлик,бас бармақ әдісі 
әдісі арқылы бағалау жүреді.
Жеке жұмысты стикер таратылып, өзін-өзі бағдаршам 
әдісі арқылы бағалау жүреді.

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

Жалпы бағалау
Сабақта ең жақсы өткен (оқыту мен оқуға қатысты)?
1:
2:
Сабақтың бұдан да жақсы өтуіне не оң ықпал етер еді (оқыту мен оқуға қатысты)?
1:
2:
Осы сабақтың барысында мен сынып туралы немесе жекелеген оқушылардың 
жетістіктері/қиыншылықтары туралы нені анықтадым, келесі сабақтарда не нәрсеге назар аудару 
қажет?
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ТАҚЫРЫБЫ: ТРАКТОР ТҮРЛЕРІ

Қызылорда облысы, Қармақшы ауданы
Қармақшы аграрлы-техникалық колледжі

Студент: Бақытты Думан Оразбекұлы
Жетекші: Ділманов Нұрлан Оңдашұлы, өндірістік оқыту шебері

Қозғалтқышының түріне қарай трактор «дөңгелекті» не «шынжыр табанды» болады.
Трактор - (жаңа лат traktor, лат traho – тасымалдаймын, тартамын, сүйретемін) – тіркемелі, аспалы 

не өздігінен қозғалмайтын (стационар) құралдармен бір агрегатқа біріктіріліп, ауыл шаруашылығы, 
жол құрылысы, жер қазу, көліктік, т.б. жұмыстарды атқаруға арналған өздігінен қозғалатын машина.

Сипаттамасы - Ауыл шаруашылығында жалпы мақсаттағы тракторлардан басқа жер жыртатын, 
бау-бақшалық, батпақта, тауда жүруге арналған, т.б. мамандандырылған тракторлар қолданылады. 
Өндірістік тракторлар ауыл шаруашылығы тракторларын қажетті жұмысшы жабдықтармен 
жарақтандыру жолымен модификациялау түрінде орындалады.

Түрлері - қозғалтқышының түріне қарай трактор «доңғалақты» не «шынжыр табанды» болады. 
Шынжыр табанды тракторлардың негізгі артықшылықтары – жоғарғы тарту күші, жер қыртысымен 
жақсы ұстасуы және кез келген жермен жүруі, кемшіліктері – ауыр салмағы мен бастапқы құны, 
шынжыр табанды қозғалтушының төменгі шыдамдылығы.

Батпақта жүруге арналған трактор - кәсіпорындарға арналған табанды өте жалпақ шынжыры бар 
трактор, ылғалды топырақ жерлерде, торф мелиориациялау жұмыстар кезінде істейді.

Тауға арналған трактор - ауылшаруашылығына арналған доңғалақты трактор, көлденең жағдайда 
қаңка орнатуға бейімді жұмыстар атқарады.

Шынжыр табанды трактор - шынжыр тәрізді козғағышы бар трактор: жерге түсіретін қысымы аз, 
өткіштігі жақсы болады.

Доңғалақты трактор - доңғалақ тәрізді козғағышы бар трактор; келіктік жылдамдығы жоғары және 
металл сыйымдылығы аз болады.

Өнеркәсіптік трактор - жер құрғату, жер қазу, ағаш шаруашылығында, кұрылыста және т.б. ауыр 
жұмыстарды атқаратын трактор; нақты тарту күші 100 ден 250 кН дейін.

Жалпы өнеркәсіптік трактор - кәсіптік трактор, әр түрлі ауыр жұмыс жасауға (неізінде жер қазу) 
аспалы бульдозермен топырақ қазып таситын жабдык пен жасақталған.

Жер өндеуге арналған трактор - ауылшаруашылық жер өңдеуге арналған трактор; жолдық 
саңылауы, үлкен із айнымалы және бұрылу радиусы аз болады.

Баулық трактор - ауыл шаруашылығында арнайы қолданылатын трактор, аспалы машина - лармен 
платформаны пайдаланып жұмыс атқаратын нақты тарту күші шағын трактор.

Жалпы ауылшаруашылық жұмысты атқаратын трактор - ауыр ауылшаруашылық жұмыстарды 
атқаруға арнапған, нақты тарту күші 2-ден 60 кН ға дейінгі трактор.

Тарихы - Бу машинасы орнатылған алғашқы доңғалақты трактор 1830 жылы Франция мен 
Ұлыбританияда жасалған. Қазақстандағы алғашқы тракторлар 1968 жылдан Павлодар трактор 
зауытында шығарыла бастады.

Қолданылуы - Ауыл шаруашылық тракторы жер жырту, өңдеу, тұқым себу, егін жинау, т.б. 
жұмыстарды атқарады. Қуатты ауыл шаруашылық тракторлары тың және тыңайған жерлерді игеру 
үшін пайдаланылады. Өнеркәсіптік тракторлар ауыл шаруашылық тракторларына қарағанда ірі әрі 
қуатты етіп жасалады. Ол әр түрлі аспалы (бульдозер күрегі, қар тазалағыш, экскаватор шөміші, т.б.) 
және тіркемелі (скрепер, грейдер, т.б.) машиналармен бір агрегатқа біріктіріліп, жер қазу, жол 
құрылысы, мелиоративтік, т.б. жұмыстарды орындайды.

Құрылымы - трактордың механизмдері мен жабдықтарына күштік қондырғы, күштік 
беріліс, жүрістік бөлік, қаңқасы, басқару механизмі, кабина және электр жабдықтары жатады.

«Күштік қондырғы» трактор құрылғыларының жұмысын қамтамасыз ететін қозғалтқыш түрінде 
болады. Тракторға жылу қозғалтқышы (бу және іштен жанатын) мен электр қозғалтқышы 
пайдаланылады. «Күштік беріліске» ілінісу тетігі, жалғастырғыш муфта, беріліс қорабы, басты және 
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ақырғы беріліс жатады. Доңғалақты трактордың «жүрістік бөлігі» аспадан, осьтен және пневматик. 
шиналы доңғалақтан, ал шынжыр табанды трактордың жүрістік бөлігі аспа, шынжыр тізбегі, жетекші 
доңғалақ, т.б. тұрады.

Трактор «қаңқасы» әдетте әр түрлі құрылымды рама түрінде жасалады. трактордың «басқару 
механизмі» рульдік басқару құрылғысы мен тежеуіштен (таспалы не дискілі) құралады. Трактор 
«кабинасы» тракторшының жұмысына қолайлы жағдай жасау мақсатында жасалады. Трактордың 
«электрлік жабдықтары» ток көзінен (аккумулятор батареясы мен генератор), қозғалтқышты от 
алдыру, жолды жарықтандыру, кабинаны желдету, дыбыс және жарық сигналының аспаптарынан 
құралады. Трактордың пайдалану кезіндегі негізгі сипаттамаларына оның техника-экономикалық, 
техехникалық және агротехникалық көрсеткіштері жатады.

Іштен жанатын қозғалтқыштардың негізгі элементтері
Карбюраторлы Іштен жану қозғалтқышы білігінің айналу шапшаңдығы әдетте 3000 – 7000 айн/мин-
қа тең. Жарыс автомобилі мен мотоцикл қозғалтқыштарының жиілігі 15000 айн/мин, кейде одан да 
жоғары болады. Массасы бойынша жанғыш қоспадағы ауаның бензин буымен арақатынасы – 15:1 
шамасында. Қозғалтқыш жанғыш қоспадағы ауаның бензин буымен салыстырғандағы үлесі 18:1-ден 
төмен және 12:1-ден жоғары болса ғана жұмыс істейді. Карбюраторлы Іштен жану қозғалтқышының 
қуатын цилиндрге берілетін қоспа мөлшерін өзгерту арқылы реттеуге болады. Айналу жиілігінің 
жоғары болуы, қоспадағы отын мен ауаның тиімді қатынасы қозғалтқыш қуатын арттыруға әсерін 
тигізеді. Карбюраторлы Іштен жану қозғалтқышы цилиндрінің диаметрін үлкейтсе, қозғалтқыш 
детонацияға бейім келеді. Сондықтан қозғалтқыш цилиндрінің диаметрін үлкен етіп жасамайды. Ең 
қуатты 4 тактілі карбюраторлы Іштен жану қозғалтқышының қуаты 600 квт (800 а. к.). Мотоцикл 
карбюраторының 2 және 4 тактілі Іштен жану қозғалтқышытарының қуаты 3,5 – 45 квт-қа (5 – 60 а.к.) 
тең. Авиациялық поршеньді қозғалтқыштардың қуаты 1100 квт-қа (1500 а. к.) жетеді. Карбюраторлы 
Іштен жану қозғалтқышы – әр түрлі тораптар мен жүйелерден құралған күрделі агрегат.Қозғалтқыш 
қаңқасы – механизмдер мен жүйелерге тиянақ (база) болатын қозғалмайтын бөлшектер тобы. Оған 
картер блогы, цилиндрлер, иінді білік подшипниктерінің қақпақтары, картер блогының алдыңғы және 
артқы беттері, сондай-ақ май құйылатын астау мен бірқатар ұсақ бөлшектер жатады. Қозғалыс 
механизміне цилиндрдегі газ қысымын қабылдайтын және сол қысымды қозғалтқыштың иінді 
білігінің айналдырушы моментіне түрлендіретін қозғалмалы бөлшектер жатады. Оның құрамына 
поршень, шатун, иінді білік пен маховик кіреді. Газ тарату механизмі жанғыш қоспаны тиісті 
цилиндрге дер кезінде беру және пайдаланылған газды сыртқа шығару қызметін атқарады. Бұл 
механизм құрамына жұдырықшалы білік, итергіш, штанга, клапанды ашатын күйенте мен оны 
жабатын серіппелер жатады. Майлау жүйесі үйкеліске түсетін беттерге жағар май жеткізетін агрегат 
пен арналар жүйесінен тұрады. Суыту жүйесі сұйықты немесе ауалы болуы мүмкін. Сұйық арқылы 
суытқыш сұйықпен (су, антифриз) толтырылған цилиндр астарларынан, сорғыдан, радиатордан 
(сұйық желдеткіш тудыратын ауа ағынымен суытылып отырады) және су температурасын реттеп 
отыратын құрылғыдан құралады. Ауамен суыту цилиндрлерді желдеткішпен не ауа ағынымен 
(мотоциклде) үрлеуге негізделген. Қоректендіру жүйесі қозғалтқыштың жұмыс режиміне сәйкес 
белгілі пропорцияда әрі қозғалтқыштың қуатына сәйкес қажетті мөлшерде отын мен ауадан жанғыш 
қоспа дайындау қызметін атқарады. Бұл жүйе отын багынан, айдамалау сорғысынан, сүзгіден, 
түтіктер мен карбюратордан құралады. Тұтандыру жүйесі жану камерасындағы жанғыш қоспаны 
тұтандыратын ұшқын тудыру үшін қажет. Бұл жүйенің құрамына ток көздері – аккумулятор мен 
генератор, үзгіш енеді. Оталдыру жүйесі электрлік стартерден, беріліс шестерняларынан, ток көзі мен 
дистанциялық басқару элементтерінен құралады. Жанғыш қоспаны ендіру және қайта шығару 
жүйесіне түтіктер, ауа сүзгі және бәсеңдеткіш жатады. Газды Іштен жану қозғалтқышы көбінесе 
табиғи немесе сұйық отынның жануы кезінде пайда болатын газбен жұмыс істейді. Ол сонымен қатар 
қатты отынның шала жануы кезінде бөлінетін газбен, металлургия және канализация газбен де 
жұмыс істейді. Газды Іштен жану қозғалтқышының 4 тактілі және не 2 тактілі түрі бар. Қоспаның 
түзілуі және тұтану тәсілі бойынша газды Іштен жану қозғалтқышы, сырттай қоспа түзіп ұшқыннан 
от алатын Іштен жану қозғалтқышы, сырттай қоспа түзіп сығылу нәтижесінде тұтанатын Іштен жану 
қозғалтқышы және іштей қоспа түзіп ұшқынмен от алатын Іштен жану қозғалтқышы болып 
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ажыратылады. Табиғи газбен жұмыс істейтін газды Іштен жану қозғалтқышы стационар электр 
станциясында, компрессорлы газ айдайтын қондырғыларда, т.б. пайдаланылады. Іштен жану 
қозғалтқышы жұмысының тиімділігі, оның п.ә. коэффициентімен сипатталады. Кемелдендірілген 
Іштен жану қозғалтқышының ең үлкен п.э.коэффициенті 44%. Іштен жану қозғалтқышытар және 
басқа да жылу қозғалтқыштары гидравлика және электрлік қозғалтқыштар сияқты тұрақты энергия 
көзіне (мысалы, су қоры, электр станциясы, т.б.) тәуелді емес. Іштен жану қозғалтқышы 
қондырғылары кез келген жерде жұмыс істей алатындықтан, олар көлікте (автомобильде, а. ш. және 
жол құрылыс машиналарында, өздігінен жүретін әскери техникада) кеңінен пайдаланылады. Қазіргі 
кезде Іштен жану қозғалтқышының қуатын, сенімділігі мен ұзақ мерзімге шыдамдылығын арттыру, 
массасы мен габаритін кішірейту, олардың жаңа құралымдарын жасау (мысалы, Ванкель 
қозғалтқышы) жұмыстары жүргізілуде. Сонымен бірге автомобиль көліктеріндегі карбюраторлы 
Іштен жану қозғалтқышын дизельмен алмастыру, көп отынды қозғалтқышты пайдалану, айналу 
жиілігін арттыру мүмкіндіктері қарастырылуда.Қозғалтқыш, мына негізгі бөліктерден тұрады: 
айналшық - бұлғақ механизмдерден (піспектен, бұлғақ, иілмелі біліктен және сермерден); қозғалтқыш 
корпусынан (ірге тас рамасы подшипнигімен, картерден, цилиндірлі блок толкесімен және 
цилиндірлік қақпақпен); газ бөліп таратушы механизмнен (бөліп таратқыш біліктен, шестернадан, 
қақпақшадан, көлдектен, итерушіден және басқалары); қоректендіруші жүйелерден, (отын 
бактарынан, сүзгіштерден, отын сұйық сорғыштарынан, бүріккіштерінен, карбюратордан, отын 
жүргізгіштерден және басқаларынан); майлаушы жүйелерден және салқындатқыш және қосымша 
құрылғылардан.Піспек - қозғалтқыштың, ең жауапты торабы. Ол, едәуір механикалық және жылулық 
жүктемеге ұшырайды, сондықтан, жанушы камераны мұқият нығыздауы тиіс және оның табанынан 
жылуды алып кетуін қамтамасыз етуі керек. Піспекке, газ күшінің әрекеті, бұлғақ мен иілмелі білікке 
беріледі.Піспектің жылуы кезінде, маймен, цилиндр қабырғасын майлайды да, сұйық сорғыш 
шығыршығы әрекеті эсерінен, үмты- луынан - қанаумен, олар жылжып жэне майды төменнен жоғары 
қотарылғаннан кейін - жағушы камераға түседі. Осыны болдырмау үшін, май жинап алушы 
шығыршықты қолданады, оның орналасуы, не тікелей нығыздаушысының астына (компрессионды) 
шығыршықпен немесе піспектің төменгі бөлігіне орналастырады. Піспектің, шығыршықтан төмен 
өткен кезінде, өзінің төменгі жақтауымен, цилиндр қабырғасынан майды түсіреді де, ол қанау 
бойынша, ағып жэне тесік, арқылы піспек ішіне және картерге ағады. Жоғарғы жүріс кезінде, 
шығыршық май сынасына қалқып шығады. Піспекті саусақтың атқарар қызметі - қозғалтқышты 
піспек- пен шарнирлі қосылыс жасауға арналған. Піспекті саусақ, қал- қымалы жэне бекітілген түрде 
болады. Қазіргі кездегі қозғалт- қыштарда, негізінен қалқымалы саусақты қолданады.Олардың, өсті 
жылжуын, серіппелі шығыршық шектейд немесе алюминийлі бүқтырманы қолданады. Булгақ 
жоғарғы піспекті жэне төменгі айналшықты бүркеншіктен және стерденьнен тұрады. Ол піспектен 
иілмелі бөлікке күш береді. Піспекті саусақ үшін, жоғарғы бүркен- шікке қола төлкені 
орналастырады. Бүлғақтың жоғарғы бүркеншігіне ажырамайтын қылып, төменгісін - ажырайтын 
қылып жасайды. Бүлғақтың, төменгі бүркеншегінің жартысын иілмелі білікпен жалғастырып, 
антифрикциялы металмен қабат-қабат төсенішпен орап орнатады. Бүлғақ өзегі дөңгелек немесе 
қоставрлы қима түрінде болады.Қозгалтцыштың иілмелі білігі іргелі жэне бұлғақты мойынмен жэне 
ұртынан, тұрады. Қозғалтқышты жүмысы кезінде, иілмелі газ күшінің қысымымен, инерция күшімен 
және айналу бүрышы моментпен жүктемеленеді. Біліктегі инерциялы күштің әрекетін азайту үшін 
қарсь: салмақты орнатуы мүмкін. Иілмелі білікпен түтынушыға жүктемен: беруінен басқа, 
реттеушінің бөліп таратушы бөлігін айналдыруын. Сұйық сорғыштарды жэне басқа да қосымша 
механизмдерді жүмьк істеуін жүргізеді.Көп цилиндірлі қозғалтқыштардың білік индерінің аралык 
бүрышын, жеке цилиндірлердің үшқындарының кезектілігін, есепке ала отыра орындайды, жүріс, бір 
қалыптылығын жэне ең жақсы түріндегі инерциялы күштердің теңгерілгіштігімен жасалынады.Төрт 
тактылы қозғалтқыштардың корпусы, цилиндір блоктарынан, олар анкерлі байланыстың көмегі 
арқылы, картермен, қосылысқан жэне шпилькамен қүрастырылған, картер, ірге тасты рамамен бірге 
қүрайтын жэне түғырық - май жинаушымен бірге орналастырылады. Блокқа, цилиндірлі гильза 
пресстенген. Гильза мен цилиндір қабырғасының аралық кеңістігін, сулы салқындатқыш көйлек 
(сулы гильза) атқарады. Іргелі подшипник, картердің көлденең бөлігіне орналасқан, цилиндірлі 
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блоктың, сол жағында бөліп таратушы бөлігі және сыртқа шығарушы және кіргізуші клапандар 
жетегінің механизмдері орналасқан. Цилиндір қорабының қақпағын бекіту үшін шпилька 
орналасқан.Газды, бөліп таратушы механизм, қозғалтқыштағы эрбір, жүмысшы циклындағы, 
клапанның ашылуын жэне жабылу уақы- тын қамтамасыздандырады. Газды бөліп таратушы 
механизм- дердің, екі типін ажыратады: клапанның жоғарғы жағында орналасуы - цилиндр қақпағы 
қақпақшада орналасқан жэне қақпақшаның төменгі жағында орналасқанында, қақпақшалар, цилиндр 
блогында орналасқан жағдайында.Дизельдің қоректендіруші жүйелеріне, отынды айдамалаушы 
сұйық сорғыш жеткізеді, қатқыл жэне жүқа сүзгімен отын тазалау. циркуляциялау жүйесіндегі қысым 
реттеуші, отын сұйық сорғы- шының, жоғарғы қысымдысы және олардың атқарар қызметі төмен- 
дегідей: белгіленген моменттегі, отынды цилиндірге дозалап беруге арналған жэне бүріккіштің 
тозаңдатуын жэне сығушы калоранын көлемі бойынша, отынды бір қалыпты бөліп тарату жүргізеді.

* * * * * * * *
БАСТАУЫШ СЫНЫП ОҚУШЫСЫН ОҚУҒА ДЕГЕН ЫНТАСЫН АРТТЫРУ

«Ж.Ақылбаев атындағы эксперименталдық мектеп-гимназиясының 
базасындағы тірек мектебі (ресурстық орталық)» КММ 

Бастауыш сынып  мұғалімі Омарова Нуржанат Мукабыловна

Мектеп табалдырығын жана аттаған баланы оқытуға үйрету мәселесі өте күрделі және жаң-жақты 
талдауды талап ететін  мәселелердің  бірі  болып табылады.   Себебі,  баланың бастауыш мектептегі 
алған білімі, тәрбиесі, оның психикалық, физикалық,  адамгершілік және әлеуметтік дамуымен  оның 
болашағы өте тығыз қарым қатынаста. 

Бастауыш  сынып  оқушысын  оқытуда  және  тәрбиелеуді  оның  ақыл-ойының  дамуы  басты 
мақсаттардың бірі, алайда, баланың эмоциялық дамуы да назарсыз қалмайтыны сөзсіз. 

Эмоциялық  интеллектің  бөлшектері  өз-ара  тығыз  байланыса  отырып,  тұлға  аралық  қарым-
қатынастың  тиімділігіне  негіз  болады.   Баланың  психоэмоционалдық  денсаулығының 
бұзушылықтары оның физикалық,  адамгершілік  пен әлеуметтік дамуына кері  әсерін тигізеді.   Ал 
басқа балалармен қарым қатынасты құру білмеу, баланың физикалық және психикалық дамуына кері  
әсерін тигізеді. 

Осы жерде мұғалімның және ата-ананың рөлі өте маңызды, өйткені кейін дағдылар мен біліктерге 
айналатын  ақпаратты, жаңа білімді бала ересектерден алады. 

Бастауыш мектеп  - бұл баланың өміріндегі өте қиын, шешуші кезең. Оның әлеуметтік қатынастар 
жүйесіндегі  орны  өзгеруде,  өмір  салты  өзгеруде,  жүктеме  артып  келеді.  Ессіз   ойындар  дәуірі  
күнделікті  жаттығулармен  алмастырылуда.  Олар  баладан  қарқынды  ақыл-ой  еңбегін,  сыныпта 
мақсатты жұмысты және дұрыс жұмыс қалпын сақтауды талап етеді.

Бастауыш  сыныптарда   баланың  мектепке  және  оқуға  деген  көзқарасының  негізі  қаланады. 
Балалардың өмірінің  осы кезеңін  қауіпсіз  өтуі  үшін мұғалімдер мен ата-аналар балалардың жеке 
ерекшеліктерін біліп, ескеруі керек.

Мұғалім балаға оқушының жағдайына үйренуге, «ішкі позицияны» қалыптастыруға,  яғни оқуға 
үйренуге  көмектесуі керек. Ол үшін  баламен оқу не үшін  керек, мектеп деген не, мектепте қандай 
ережелер бар екендігі туралы сөйлесудің  керектігі сөзсіз. Бірінші сынып оқушысы үшін өзін мектеп 
жанұясы  мүшесі  ретінде  сезіну  өте  маңызды.  Табысты  оқу  үшін  бала  өзіне,  қабілеттеріне, 
мүмкіндіктері мен қабілеттеріне жеткілікті сенімді болуы керек.

Соңғы жылдары педагогтардың тәжірибесіне сәйкес білім алуға талпынбайтын балалардың саны 
үнемі өсуде, тіптен ол бастауыш сынып оқушыларының арасында  да пайда болған.

Неге  балалар  оқуғысы  келмейді?  Тіпті  тәжірибесі  бар  педагогтар  бұл  сұраққа  әрдайым  жауап 
беруге дайын емес.

Кіші  мектеп  жасы  -  оқу  уәжін  қалыптастырудың  бастамасы,  оның  бүкіл  мектеп  жасындағы 
болашақ тағдырымен  көп байланысты болады.

Заманауи  педагогикалық  технологияларды  қолдану  оқушылардың  ынтасын  арттырудың  негізгі 
әдістерінің бірі болып табылады. Көбінесе біз жаңа тақырыпты зерделеу сабақтары үшін ең жарқын 
материал табуға тырысамыз.  Егер бала  тақырыпты «қыздырса»,  оған қызығушылық танытса,  бұл 
келесі  сабақтарға  түрткі  болады.  Бірақ  кез-келген  «жалынның»  сөнетінін  есте  ұстаған  жөн.  
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Сондықтан әр сабақта оқушының қызығушылығы сақталуы керек.
Мұғалім – мектептегі басты тұлға . Ол өз ісімен өзгеге үлгі болып жетекші болады. Білімі   терең , 

әдістемелік шеберлігі  мол, мақсаты айқын, үнемі ізденіс үстінде жүреді. Мұғалім жұмысындағы , 
әсіресе,  сабақ  беруіндегі  бір  ерекшелігі-  ұғымдарды  белгілі  бір  сызбалармен  түсіндіріп,  соны 
қолдана отырып, іскерлік жұмыстар жүргізіледі.

Оқушылардың оқу – танымдық іс – әрекеті  белсенділігін қалыптастыруда олардың қабілеттерін  
дамытуға, танымдық жан қуаттарының оянуына ықпал етіп, ізденіс, талабын ұштауға білім деңгейін  
жетілдірудің  маңызы ерекше.  Оқу  үрдісі  оқушылардың оқу  –  танымдық  әрекеті  негізінде  жүзеге 
асады,  ал  оқу  –  танымдық  әрекеті  негізінде  оқушылардың  танымдық  белсенділігі  қалыптасады.  
Белсенділіктің  ең  жоғары  көрінісі  оқушылардың  алған  білімдерін  өмірде  пайдалана  білуі  болып 
табылады.  Танымдық  белсенділік  оқушының  оқуға,  білуге  деген  ынта  –  ықыласының, 
құштарлығының ерекше көрінісі.

* * * * * * * *
БАСТАУЫШ МЕКТЕПТЕ МАТЕМАТИКА ПӘНІҢ ОҚЫ АРҚЫЛЫ  ФУНКЦИОНАЛДЫҚ 

САУАТТЫЛЫҚТЫ ҚАЛЫПТАСТЫРУДЫҢ  ӘДІС-ТӘСІЛДЕРІ

«Ж.Ақылбаев атындағы эксперименталдық мектеп-гимназиясының 
базасындағы тірек мектебі (ресурстық орталық)» КММ 

Бастауыш сынып мұғалімі  Жаныбек Акбаян Абдраминовна

Білім беру жүйесі жыл сайын әр түрлі өзгерістерге ұшырап отыр. Бұл өзгерістердің басты мақсаты  -  
өсіп келе жатқан ұрпақты жан-жақты дамыған,  құзыретті  азаматтар етіп тәрбиелеу.  Осы мақсатқа 
жетуге функционалдық сауаттылық көмектеседі.

Функционалдық сауаттылық дегеніміз – адамдардың әлеуметтік, мәдени, саяси және экономикалық 
қызметтерге белсене араласуы, яғни бүгінгі жаһандану дәуіріндегі заман ағымына, жасына қарамай 
ілесіп отыруы, адамның мамандығын әрдайым жетілдіріп отыруы. Ондағы басты мақсат жалпы білім 
беретін мектептерде Қазақстан Республикасының зияткерлік, дене және рухани тұрғысынан дамыған 
азаматын қалыптастыру,  оның әлемде әлеуметтік  бейімделуі  болып табылады,  яғни оқушылардың 
мектепте алған білімдерін өмірде тиімді қолдануына үйрету.

Математика пәнінің басты мақсаты – оқушылардың логикалық ойлау қабілетін дамыту. Логикалық 
ойлау қабілетін арттыруда есептің атқаратын ролі зор. Себебі, есеп шығару – мидың “гимнастикасы”.  
Логикалық ойлау қабілеті жоғары оқушы қай пәннің материалын болса да оңай меңгеріп тез түсінеді. 
Сондықтан бұл пәннен оқу үлгірімі жақсы оқушының басқа пәндерден де үлгірімі жақсы болады.  
Себебі  әр  пәннің  оқу  материалдары  мазмұндары  жағынан  әр  түрлі  болғанымен  оны  игерудегі 
логикалық ойлау операциялары мен ой қорыту формалары бірдей болып келеді.

 Математиканың теориялық негізін есеп түрінде меңгеру оқушының ойын белсендіреді, икемділік,  
жылылық, тереңдік, жинақылық, жүйелік, т.б. тәрізді қажетті қасиеттерді қалыптастырады. Сонымен 
қатар, есептер математикалық білім, білік дағды жүйесін қалыптастырудың маңызды құралы, ал есеп 
шығару - оқу және кәсіптік әрекеттің жетекші түрі. Әрбір есептің өзіндік әдістемелік мақсаты да бар.

Сондықтан  оқушы  есепті  жылдам  әрі  қатесіз  шығаруға,  жаттыға  түсуге  ұмтылудан  гөрі,  оны 
шығармашылықпен  шешуге,  шешімінен  тиісті  қорытынды  жасай  білуге  тырысуы  қажет. 
Математиканы үйренумен белсенді шұғылдану, шын мәнінде, есеп шығару.

Математикалық есептердің тәрбиелік мәні зор.  Есеп шығару кезінде төзімділік пен табандылық 
қалыптасады. Тиімді шешімді іздеу жазудың, сызудың ықшамдығы мен мұқияттығын керек етеді.

Математикалық  сауаттылық оқушылардың  математикалық  тексті  оқуына,  жазуына  және  қайта 
айтып беруіне, жазылғандар мен айтылғандарды  түсіне білуіне ең минимальды талап ретінде қарау 
қажет.  Сонымен  математикалық  біліктіліктердің  негізгі  құрамдас,  толыққанды  тіршілік  жасауға 
қажеттілік ретінде оны арнайы бағдарлы түрде  дамытып,  қалыптастыру керек.

Бастауыш  сыныптарда  оқушылар  сандық  өрнектермен  арифметикалық  амалдарды 
орындаумен  шектелсе,алгебра,геометрия,тригонометрия  әлеміне  енген  сайын басқа  жаңа  талаптар 
қойылады.Бастауыш сыныптарда 0,1,2,3,4,5,6,7,8,9 және «+», «-», «*», «/» секілді таңбалармен қатар І, 
V, X, M, L, C тәріздес Рим цифрларын білумен шектелеміз.

Математика  сабағында  оқытудың  әр  түрлі  әдіс-тәсілдерін  қолдана  отырып,  оқушылардың 
шығармашылық ізденістерін, өз бетінше жұмыс істеу белсенділіктерін арттыру барысында теориялық 
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білімдерін  кеңейтіп,  логикалық  ойлау  қабілеттерін  дамытуға  болады.Әр  сабақта  оқушылардың 
тақырып  бойынша  ойын,пікірін,  түсінігін,  дәлелдерін  білуге  ұмтылу  керек.  Ұстаздар  шәкірттен 
білмейтінін сұрап сол бойынша оның ойын,түсінігін,дәлелдеулерін келтіруіне жетелеу керек. Мәселен 
«Екі  жерде  екі  қанша  болады?»  деп  сұрамай,  «  Неліктен  2x2  =4»  болады деп  ойлайсыңдар?  Өз 
ойыңды қалай дәлеледеп бересің? деп сұраған дұрыс болады.Бұл сұраққа оқушының не деп жауап  
беретінін білмейміз ғой.Мұнда дұрыс жауап беру ғана жеткіліксіз дәлелдеп беруі керек Жаңартылған 
білім  мазмұны  бойынша  жасалынған  оқулықтарда  оқушылардың  функционалдық  сауаттылығын 
арттыратын  тапсырмалар,  (өмірмен  байланысып  алынған)  мәтін  есептер  әр  тарау  бойынша 
тақырыпқа сай берілген және оқушының өздігінен ізденуіне жағдай жасалған.  

Математикалық  сауаттылық  функциональдық  сауаттылықтың  бір  тармағы  болып  табылады. 
Сауаттылық  қызметі  –  алған  білім,білік,дағдысын  күнделікті  іс  –  әрекетте  пайдалану  біліктілігі.  
Оқушылардың  танымдық  әрекет  амалдарын  меңгеруін  есепке  алып,  алгоритмдік  есептерден 
эвристикалық типтегі есептерге көшу кезінде оқу-зерттеулік есептер көбейе түсетін өзара байланыс 
түрі өте тиімді. Сабақ барысында рефлективтік сұрақтар қоя білуге үйрету тиімді болады. Оқушы 
жауап беріп қана қоймай есептер ,сұрақтар құрастыра алуға үйренеді. Ал бұл рефлексияны дамытады. 
Шығармашылық  белсенділігін,  бәсекеге  қабілеттілігін  арттырады.  Математикалық  сауаттылықты 
қалыптастырудың  бастауыш  сынып  оқушылары  үшін  сыныптан  тыс  жұмыстар  арқылы  олардың 
қызығушылықтары мен сауаттылығын дамыту. Мысалы: математикалық үйірмелерде сабақтан тыс 
уақытта тек математикалық сауатты оқу мен жазуға,ұғымдары дұрыс қолданылып,дұрыс ажыратуға 
көңіл бөліп қосымша жұмыстар жүргізу арқылы қалыптастыруға болады. Оқушының пәнге деген 
көзқарасы әр түрлі факторлармен: жеке басының және пәннің ерекшеліктерімен ескере отырып,пәнге 
деген ынтасын арттыру мақсатында математикадан сыныптан тыс жұмыс түрлерін ұйымдастырып 
жүргізудің ерекше маңызы зор.

Сабақтарды өмірмен байланыстырып жоспарлау өтілген тақырыптарды қайталап пысықтауда 
және тарауды қорытындылауда тиімді болып табылады.

* * * * * * * *
СОВРЕМЕННОЕ НАЧАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ В КАЗАХСТАНЕ

КГУ «Опорная школа (ресурсный центр) на базе экспериментальной 
школы-гимназии имени Ж.Акылбаева»  Учитель начальных классов 

 Шамгунова Фарида Токеновна

Каждый период в развитии начального образования имел ряд специфических проблем с явным 
отпечатком той или иной эпохи. В области начального образования появились и стали актуальными 
новые, специфичные для нашего времени проблемы, такие как многопредметность, выбор школы для 
обучения ребёнка и выбор программы обучения.

Сейчас  возникают  принципиально  новые  требования  к  личности,  обусловленные  изменениями 
сложившихся ранее представлений о готовности человека к выполнению профессиональных функций 
и социальных ролей. З

адумаемся, что будет с нашей страной через 25-30 лет? Ведь ею будут править наши сегодняшние 
младшие школьники. Поэтому именно сейчас нужно выводить начальное образование на качественно 
новый уровень. Только так мы сможем воспитать достойное поколение и обеспечить светлое будущее  
нашей стране. 

Начальное образование в перспективе до 2030 года должно явиться ступенью, обеспечивающей 
межпредметную интеграцию как базу для углубления и дальнейшего своего развития на следующих 
этапах  средней  школы,  где  отдельные  стороны  действительности  будут  объединены,  что 
сориентирует учащихся на обобщенное усвоение знаний.

Интеграция должна дать ученику те знания, которые отражают связанность отдельных частей мира 
как  системы,  научить  ребёнка  с  первых  шагов  обучения  представлять  мир  как  единое  целое,  в 
котором все элементы взаимосвязаны.

Проблема  преемственности  между  дошкольным  и  начальным  образованием актуальна  во  все 
времена  обучения.  Понятие  преемственности  трактуется  широко  -  как  непрерывный  процесс 
воспитания и обучения ребёнка,  имеющий общие и специфические цели для каждого возрастного 
периода,  т.е.  -  это  связь  между  различными  ступенями  развития,  сущность  которой  состоит  в 
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сохранении тех или иных элементов целого или отдельных характеристик при переходе к новому 
состоянию.  И  не  случайно  в  настоящее  время  необходимость  сохранения  преемственности  и 
целостности  образовательной  среды  относится  к  числу  важнейших  приоритетов  развития 
образования в Казахстане.

Обновление содержания образования в Республике Казахстан ставит перед собой главную цель:  
совершенствование педагогического мастерства учителей в контексте обновления образовательной 
программы  и  внедрение  системы  критериального  оценивания.  Данная  программа  основана  на 
развитие  спиральной  формы  образования,  основанной  на  когнитивной  теории  Д.  Брунера.  
Спиральная форма обучения предполагает,  что повторное рассмотрение материала,  который будет 
усложняться  на  протяжении  всего  школьного  обучения,  дает  большее  преимущество  в  развитии 
современного учащегося,  нежели традиционные формы обучения.  Так же  развитие  казахстанских 
учащихся будет проходить путем внедрения активных форм обучения, в ходе которых предполагается,  
что  учащиеся  будут самостоятельно развивать функциональную грамотность,  активно «добывать» 
знания,  с  огромным  желанием  развивать  коммуникативные  навыки  общения  со  сверстниками,  и 
творчески подходить к решению проблем.

Я  как  учитель  начальных  классов,  и  считаю,  что  именно  в  начальной  школе   должны начать 
формирование  у  учеников  навыков  самообразования,  умения  обучаться  тому,  как  обучаться, 
становление их независимыми, самомотивированными, увлечёнными, уверенными, ответственными 
личностями  с  развитым  критическим  мышлением,  проявляющими  компетентность  в  цифровых 
технологиях.

Традиционная школа подразумевала, преподносить ученикам истину, а современное Кембриджское 
понимание об учении строится именно на том, чтобы учитель направлял учеников на то, чтобы они 
сами находили и постигали истину. Многие годы учителя придерживались классно-урочной системы,  
но  пришел  новый  век  технологий  и  все,  что  было  приемлемо  в  прошлом  столетии,  стало 
неактуальным сегодня. Учитель в вечном поиске нового интересного и современного, того, что могло 
бы привлечь учеников, повести их за собой.

Исходя из идеи обновленной программы, учитель должен стать старшим другом, напарником для 
своих учеников, он должен направлять  их, проживать каждую малейшую ошибку и каждую великую 
победу  в  их  еще  начинающем  жизненном  пути.  Ведь  именно  в  начальной  школе  в  детях 
закладываются определенные знания и жизненные навыки, которые они будут применять всю жизнь. 

В  условиях  перехода  к  12  –  летнему  образованию  происходит   развитие  новых  моделей 
образовательного пространства, т.е. школ создающих условия для развития образования и обучения,  
которое  должно  служить  интеллектуальному,  духовному,  нравственному  развитию  чувств  и  воли 
человека. Одним из таких проектов является инновационный проект «Ресурсный центр».

Ресурсный центр - это связывающее звено в условиях перехода на 12-летнее обучение, так как село  
на сегодняшний день – это самое главное стратегическое направление в долгосрочной программе 
развития  образования.  Одна  из  серьезных  проблем  сельской  школы  –  недостаточная 
подготовленность выпускников к успешной социализации в обществе, активной адаптации на рынке 
труда.  Решение  данной проблемы видится  в  создании системы специализированной подготовки в 
старших классах общеобразовательной школы, ориентированной на индивидуализацию обучения и 
социализацию учащихся, организованной по индивидуальным образовательным программам.

Ресурсный  центр  осуществляет  образовательную  деятельность  для  всех  детей,  независимо  от 
природных  возможностей  на  основе  изучения  их  способностей,  индивидуальных  особенностей,  
образовательных  потребностей  каждого.  Практическая  направленность  ресурсного  центра 
усиливается за счет погружения в предметы, увеличения часов практических работ. Таким образом 
достигается значительный эффект преимущества образовательной деятельности РЦ перед школами 
интернатного  типа.  У  обучающихся  наблюдается  повышение  мотивации  к  обучению,  что 
существенно  влияет  на  качество  знаний.  Исходя  из  вышесказанного,  Ресурсный  центр  как 
инновационная образовательная система при условии его дальнейшего развития, является наиболее 
экономичным механизмом, способна реально осуществить задачи перехода на 12-летнее образование, 
ориентированного на результат.
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ЖАҢАРТЫЛҒАН БІЛІМ МАЗМҰНЫНЫҢ ЕРЕКШЕЛІКТЕРІ

«Ж.Ақылбаев атындағы эксперименталдық мектеп-гимназиясының 
базасындағы тірек мектебі (ресурстық орталық)» КММ 

Бастауыш сынып мұғалімі  Бабаханова Гульден

 Білім мазмұнын жаңарту не үшін қажет?  Елімізде білім беру саясаты мен тәжірибеге ықпал ететін 
келесі маңызды салаларда айтарлықтай өзгерістер орын алды:
-экономика; 
-адамдардың өзін өзі басқаруы; 
-қарым-қатынас көлемі және жылдамдығы; 
-еңбек нарығының құрылымы; -шекарамыздың ашықтығы; 
-еліміздің азаматтарына ашылған мүмкіндіктер кеңістігі; 
-оқыту мен үйретудің анағұрлым нәтижелі тәсілдерінің анықталуы.
Білім беру жүйесіне өзгеріс енгізуге қажетті факторларды айтатын болсам, ол:
-әлем стандартына сай білім беру;
-бәсекеге қабілетті тұлға тәрбиелеу;
-табысты өмір сүру дағдаларын қалыптастыру;
-әлем азаматын тәрбиелеу;
-тәжірибелік дағдыларды дамыту;
-функционалдық сауаттылықты арттыру;
-мұғалімнің кәсіби шеберлігін жетілдіру.
Жаңартылған білім беру бағдарламасы мақсаты мен міндеттерін айқындады. Айта кететін болсам, 
бағдарламаның мақсаты:
-бастауыш сынып пәндері бойынша білім беру бағдарламасын жаңарту және критериалды бағалау 
жүйесін енгізу тұрғысынан мұғалімдердің педагогикалық шеберлігін жетілдіру.
 Қазіргі жаһандану заманында  ХХΙ ғасырдың азаматтарының бойында қандай білік, дағды қалыптасу 
керек?  сұрағы негізгі мәселеге айналып отыр. Ал оны қалыптастыратын бірден-бір жауапты адам – 
бастауыш сынып мұғалімі. Бастауыш сынып мұғалімдерінің көтерер жүгі жеңіл емес. Өйткені 
мектепке келген жас бүлдіршіннің бойында ең алғаш білік, дағдаларды қалыптастырушы осы 
бастауыш сынып мұғалімдері. Бұл кезекте жаңартылған білім мазмұнының бағдарламасының 
ерекшеліктерін жете түсініп, меңгерген бастауыш сынып мұғалімі болашаққа бағдарланған оқушыны 
қалыптастырады деп ойлаймын.
Жаңартылған білім бағдарламасының ең бірінші ерекшелігі пән мазмұнының сперальды берілуі. 
Спиральділік қағидаты бойынша құрылған білім беру бағдарламасы Джером Брунердің «Білім беру 
үдерісі» (1960) атты еңбегінде қарастырылған танымдық теорияға негізделеді. Брунердің жұмысына 
негізделген спиральді білім беру бағдарламасының негізгі ерекшеліктері:
10. оқушы мектепте оқыған кезде тақырыпты немесе пәнді бірнеше рет қайталап оқиды, мұнда 
тақырыптар әртүрлі деңгейде қайталанады, кейде бір тоқсан аясында, кейде әр тоқсан сайын;
11. әрбір қайталап оқыған сайын тақырыптың немесе пәннің күрделілігі арта түседі, мұнда 
тақырыптар әрбір келесі деңгейде алдыңғыға қарағағанда анағұрлым күрделі әрі тереңдетіліп оқылуы 
тиіс;
12. жаңа білім алдыңғы біліммен тығыз байланысты және бұған дейін алынған ақпарат 
тұрғысынан қарастырылады, мұнда деңгей жоғарылаған сайын, тақырыптың күрделілігі артып 
отыруы керек.
Екінші ерекшелігі Блум таксономиясының оқу мақсаттарының ирархиясы. Оқу үдерісінде білу, 
түсіну, қолдану, талдау, жинақтау, бағалау сатыларында оқушылар іс-әрекет етеді. 
Үшінші ерекшелігі ортақ тақырыптардың меңгерілуі. Бастауыш сыныптарда сегіз ортақ тақырып 
бар. Олар барлық пәндерде де беріліп отырады. Тақырыптар бір-бірімен тығыз байланыста, 
сабақтастықта өтеді.
Төртінші ерекшелігі оқу мазмұнының ұзақ мерзімді, орта мерзімді, қысқа мерзімді жоспарларының 
құрылып, құрылған жоспарлардың жүйелі іске асуы.   
Бесінші ерекшелігі оқытудың тәрбиелік әлеуетін арттыру, оқушы бойында адамгершілік-рухани 
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қасиеттерді қалыптастыру керек.
Алтыншы ерекшелігі білім беру деңгейлері аралығында пән бойынша сабақтастықты ескеруге 
мүмкіндік беретін толық оқу курсы бойынша педагогикалық мақсат қою болып табылады.Білім беру 
салалары мен пәндеріне тоқталатын болсақ, ол 6 саладан тұрады. Олар бір бірімен сабақтасып 
байланыста болады.
Жетінші ерекшелігі бөлімдердің мазмұны мен ұсынылған тақырыптардың уақыт талабына сай келуі, 
әлеуметтік дағдыларды қалыптастыруға назар аударуы.
Сегізінші ерекшелігі оқытудағы жүйелі-әрекеттік ұсыным (оқушының білім алу үдерісіне белсенді 
қатысуы). Белсенді оқу – оқушының мұғалімді енжар тыңдап қана қоймай, белсенді жұмысқа 
тартылуын көздейтін оқыту және оқу әдістерінің бірі болып табылады. Бұл тәсілдер оқу үдерісі 
жаттығудың алдында емес, оны орындау барысында жүзеге асырылатын құбылыс екендігін 
түсіндіреді. Сыныпта қолданылатын бұндай тәсілдерге топтық жұмыс (Brodie, 2000), ойын 
«баламалары» (Bergen, 2002) және пән бойынша белгілі тақырыптағы ойындар кіреді (Peters, 1998). 
Бастауыш сыныптарда ойын шынайы өмірдің белгілі бір аспектілерін модельдеу және зерттеу үшін 
ұсынылған мүмкіндік болып табылады. Домино және карта сияқты дәстүрлі ойындар математика 
сабақтарындағы кездейсоқтық пен ықтималдық мәселесін қарастыруда оңтайлы болмақ. Шарада, 
тақтада сөздерді біріктіру немесе сөздерді жіктеу сияқты ойындар – тіл үйренуді қамтамасыз етудің 
және оны көрсетудің бірден-бір қызықты әрі тартымды тәсілдерінің бірі. Көптеген стратегиялық 
ойындарды (мысалы, «Алға» («Go») деп аталатын ежелгі қытай ойыны) тұрғындар мен қоғамның 
өсуін модельдеу үшін пайдалануға болады.
Қорыта айтқанда, аталмыш бағдарламаның мәні, баланың функционалды сауаттылығын 
қалыптастыру. Оқушы өзінің мектеп қабырғасында алған білімін өмірінде қажетке асыра білуі керек. 
Сол үшін де бұл бағдарламаның негізі «Өмірмен байланыс» ұғымына құрылған. Ұстаздарға үлкен 
жауапкершілік міндеттелді. Оқушылардың бойына ХХІ ғасырда өмірдің барлық салаларында 
табысты болу үшін, қажетті дағдыларды дарыту үшін, мұғалімдер тынымсыз еңбектену 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. Ата-бабамыз 
«Оқу – инемен құдық қазғандай» демекші, жан-жақты,шығармашыл, ізденімпаз ұстаз ғана табысты 
болып, нәтижеге жетеді.«Білімді болу деген сөздің мағынасы – белгісіз нәрсені ашуға қабілетті болу», 
– деген Әл-Фарабидің сөзіне жүгінетін болсақ, ел ертеңі білімді ұрпақпен ғана өлшенбек.

* * * * * * * *
«ЗЕРЕК» ЖОБАСЫНЫҢ ТИІМДІ ӘДІС – ТӘСІЛДЕРІ

Қарағанды қаласы №15 ЖББОМ
Бастауыш сынып мұғалімдері

Калиева Самал Калиевна, Сейфуллина Индира Бахарамовна

ХХІ ғасыр — қатаң бәсеке ғасыры. Бұл ғасыр – марғаулықты көтермейтін ғасыр. Демек, әлемдік  
бәсекелестіктің жылдам дамуына ілесе алатындай білімді де тапқыр, дара тұлғаның тағдыры біздің  
қолымызға аманат ретінде тапсырылып отырғаны анық. Бүгінгі мектептің басты міндеті — өзіндік 
ой-көзқарасын ашық айта алатын, өмірге бейім тұлға қалыптастыру болса, оған мұғалімнің шәкіртіне 
деген сүйіспеншілігі,  оны тұлға  ретінде бағалауы баланың адамдық қасиеттерінің дамуына басты 
кепіл  болуды көздейді.  Ойын еркін  айтатын,  сын тұрғысынан ойлануға  бейім,  интеллект  қабілеті 
дамыған, қоғамдық өмірде өз орнын табатын жеке тұлғаны қалыптастыру мектеп мұғалімдері үшін 
үлкен жауапты іс.

Қай елдің болмасын өсіп-өркендеуі, өркениетті дүниеде өзіндік орын алуы — оның ұлттық білім 
жүйесінің деңгейіне, дамуына тікелей  байланысты. Еліміз егемендік алғалы онды өзгерістерге толы 
игі істердің игілігін көруде. Игілікке  жараған өзгерістердің бірі – білім беру саласы. Білім берудің 
жаңа жүйесі жасалып, әлемдік білім беру кеңістігіне енуге бағыт алуда. Бұл оқу-тәрбие үрдісіндегі  
елеулі  өзгерістерге  байланысты.  Бүгінгі  таңда  жер  жүзінде  білім  саласындағы  саясаткерлер  мен  
мұғалімдер үшін ең маңызды болып отырғаны «ХХI ғасырда нені оқыту керек және ХХI ғасырға 
оқушыларды  қалай  дайындайды?»  деген  мәселе.  Заманауи  тәсілдің  ең  негізгі  ерекшелігі  — 
оқушылардың алған  білімдерін  жай ғана  иеленіп  қоймай,  оларды орынды жерде  қолдана  білуіне 
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басты назар аудару болып табылады. 
Білім беру жүйесін жаңғырту жолында бүгінгі мектеп оқушыларға білім берумен қатар білімді өз  

бетінше  ала  алу,  қоғамдық  өмірде  өзін-өзі  жан-жақты  таныту  үшін  білімін  пайдалана  білу 
дағдыларын  алу  әрекеттерін  де  меңгертуі  тиіс.  Зерек  жобасының  тиімді  әдіс-тәсілдер  қолдана  
отырып,  сабақ  өткізу  барысында  міндетті  терминдік  мәліметтер  беру,  оған

жаттықтыру  және  оқушылардың байланыстырып  сөйлеуін  дамыту
мақсатында тапсырма үлгілері  беріледі. 

Сонымен  бұл  сабақтар  оқушыларға  танымдық,лексикалық, грамматикалық хабарламалар  беріп  қа
на  қоймай,  олардың  ғылыми ойлауын дамытуға,

ғылыми әдебиет пен хабарламаларды айыра білуге, олардан қажеттісін
игеріне ,өз беттерімен тақырыптарды кеңейтіп қорытындылай білуіне,
сонымен қатар жан- жақты жетілдіріп, дамытып, оларды отансүйгіштік
сезімге, туған жердің байлығын, табиғатын қастерлеуге тәрбиелейді.
Позитивті  эмоцианалдық  көңіл  күй,  қозғалыс  және  сөйлеу  белсенділігі  ұйымдастырудың 

басындағы арнайы (өзгеріп отыратын) жаттығулар; сынып, топ бойынша қозғалыстар; сабақ  басында 
және соңында тәрбиелік мәні бар әндер арқылы іске асырылады.

«Зерек» жобасының негізіне мынандай ҚАҒИДАЛАР енгізілген:
• бірізді емес пәнаралық (метапредметный) білім қағидасы;
• ақпаратты мультимедиялық әдіспен жеткізу;
• оқу материалын «екіжартышарлы» қабылдау;
• оқушылардың жеке қабілеттерін ескеру;
• статикалық қобалжуды төмендету;
• денсаулық сақтау технологиясы;
• жағымды (оң) эмоцианалды көңіл-күй.

Бұл қағидалар  ми қабығының барлық бөліктерінің және ең алдымен оң және сол жақ ми жарты 
шарларының біркелкі дамуына ықпалын тигізеді. «Зерек» жобасының мехенизмдері: денеге арналған 
гимнастика,  ойға арналған жаттығулар,  дағдыларды дамытушы жаттығулар,  сыбырлақ,сауаттылық, 
ғажайып  әлем,  көңілді  үзіліс.  «Зерек»  әлеуметтік-педагогикалық  жобасының  механизімдерін 
пайдалану нәтижесінде оқушылардың танымдық белсенділігі қалыптасады. Бастауыш мектеп, мектеп 
алды даярлық сыныптары және балабақша мекемелерімен тығыз сыбайластықта жұмыс жасалады. 

Зерек  жобасының   –  білім  сапасын  жетілдірудің  негізгі  жоспарында  мақсат,  міндеттер  нақты 
қойылған.

«Сабақ беру – үйреншікті жай ғана шеберлік емес, ол – жаңадан жаңаны табатын өнер» — деген 
екен Жүсіпбек Аймауытов.  Сондықтан қазіргі  таңда оқушыларға саналы тәрбие мен сапалы білім 
беру ісін жаңа талап тұрғысынан өзгертіп,  оқыту тәсілдерін үнемі жетілдіріп отыруға міндеттіміз.  
Елбасымыз Н. Назарбаев: «Қазіргі заман мұғалімі – рухани дамыған әрі әлеуметтік тұрғыдан есейген,  
педагогикалық  құралдардың  барлық  түрлерін  шебер  меңгерген  білікті  маман,  өзін-өзі  әрдайым 
жетілдіруге  ұмтылатын  шығармашыл  тұлға.  Ол  жоғары  білімді  шығармашыл  тұлғаны 
қалыптастырып, дамыту үшін жауапты» деген.

Әр технологияның өзіндік ерекшелігі бар. Біз тек оқулық шеңберіндегі білімді үйретумен шектеліп 
қана қоймай, кең түрде әр баланың талабына, деңгейіне сай жұмыстарды саралап, ыңғайластыруымыз 
керек.  Тұлға  құзіреттілігін  дамыту  үшін,  яғни  бастауыш  сынып  оқушыларының  функционалдық 
сауаттылығын арттыруда   жаңа  инновациялық әдіс  –  тәсілдердің  ең  тиімдісін  пайдалану  жоғарғы 
нәтиже  береді  деген  қағидамен,  өзім  оқып,  үйреніп,  тәжірибеде  пайдаланып  келе  жатқан  сыни 
тұрғысынан ойлау технологиясының маңызы зор.

Сабақтарда дәстүрлі әдістерді қолдануда   оқушылықтардың сабаққа қызығушылығы төмен болса, 
сыни тұрғыдан ойлау стратегияларын пайдалануда белсенділіктері артады. Сыни тұрғысынан ойлау 
әдіс-тәсілдері  арқылы  оқушылардың  функционалдық  сауаттылақтарын  дамытуда  оқушылардың 
өздігімен білім алуына, білімді іздеуге, құрастыра алуына қол жеткізуге болады.

Оқушы  қандай  да  болмасын  ақпаратты  өздігінше  игеріп,  өз  өміріне  жарата  алатын  әмбебап 
тәсілдерді үйрену керек. Білім алу оқушы тұрғысынан белсенді процесс болуы қажет, тек белсенді 
түрде жұмыс жасай отырып, ол қандай да болмасын білімді игереді. Бұл оқушының терең ойланып,  
тұжырым жасауға бағыттайды. Өмірде ең керекті білік пен дағды – қоғамда қарым-қатынас құра білу, 
басқа  адамдармен  тіл  табысу  екендігін  ескере  отырып,  әр  сабақта  оқушы  оқытудың  басқа  да 
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қатысушыларымен (оқушылар мен ұстаздар) араласып коммуникативтік қарым-қатынас процесінің 
белсенді мүшесіне айналады, әрі ұжымда, қоғамда, әлеуметте қалайша өзара байланыс құру мәселесі 
төңірегінде ойланады.

Әр күні өзгеріске толы бүгінгі жауапты кезеңде замана көшінен қалып қоймай уақыт талабына сай 
ертеңгі болашақ жас ұрпақты білімді етіп тәрбиелеу ұстаздарға зор жауапкершілікті жүктейді. Сол 
талапқа сай болу біздің міндетіміз оқушылардың функционалдық сауаттылығын арттыру — білім 
алудағы дербестікті,  ақпарат пен технологияны пайдалана білуді,  проблемаларды шешуді,  іскерлік 
пен  сыни  тұрғыда  ойлауды  қарастырады.  Жаңа  технологияларды  сабақтарда  пайдалану  арқылы 
оқушылардың шығармашылық пен инновацияға деген қызығушылығы артады.

Болашақ жастардың қолында десек, сол жастарды білімнің биігінен көрінуіне ұстаздар қауымының 
қосар  үлесі  көп.  Жалпы  білім  саласында  болып  жатқан  оң  өзгерістерден  кеш  қалмай,  жақсы 
жаңалықтардың жаршысы болып талмай талаптансақ, еңбектенсек нұр үстіне нұр болары сөзсіз.

Әдебиеттер тізімі:
1.Қазақстан Республикасындағы білім беруді дамытудың 2011-2020 жылдарға арналған мемлекеттік 
бағдарламасы.
13. ҚР  Үкіметінің  2012  ж.  25  маусымдағы  №  832  қаулысымен  «Мектеп  оқушыларының 
функционалдық  сауаттылығын  дамыту  жөніндегі  2012-2016  жылдарға  арналған  Ұлттық  іс-қимыл 
жоспары».

* * * * * * * *
ФОРМАТИВНОЕ ОЦЕНИВАНИЕ - КАК ОДИН ИЗ МЕТОДОВ 

 ПОВЫШЕНИЯ КАЧЕСТВА ЗНАНИЙ

Лазуренко Валентина Анатольевна, Пуртова Алла Сергеевна
 учителя начальных классов  КГУ ОСШ № 51 г.Караганда

Оценивание  как  и  сама  выставленная  оценка  направлена  на  систематическое  обобщение 
результатов  обучения  с  целью  принятия  дальнейших  решений  для  продолжения  обучении. 
Оценивание  класса  проводится  не  только  техническим способом,  но  и  путем  оценки  учителей  в 
письменной или устной  форме.  За  любым объектом,  к  которому они применяются,  относятся  не 
только объективные или недостаточно объективные нормы и стандарты, но и ценности, относящиеся 
к  таким понятиям,  как понятие о развитии,  обучении и мотивации ребенка,  а  также способность 
самооценки и приложенные усилия.

Оценивание  обучающихся  играет  огромную роль как   для  учителя,  так  и  для  самих учеников. 
Невозможно представить учебный процесс без оценивания.  Я раньше никогда не задумывалась над 
этим вопросом, думала, что только с помощью оценок я могу оценить работу учащихся, но оказалось, 
что это не так. В своей практике я использовала только суммативное оценивание, но сейчас я большое 
внимание уделяю формативному оцениванию. 

И в данной статье попытаюсь разобрать все стороны данного вида оценивания, которые пришлись 
мне по душе. 

Формативное оценивание – это оценивание прогресса учащихся с целью внесения изменений в 
процесс учения и, соответственно, обучения на ранних этапах. Кроме того,  формативное оценивание 
позволяет  учащимся  осознавать  и  отслеживать  собственный прогресс  и  планировать  дальнейшие 
шаги с помощью учителя. Это значит находиться рядом с учеником и вести его к успеху. 

Так, формативное оценивание – это целенаправленный непрерывный процесс наблюдения за тем 
как учиться и понимает обучающийся поурочно, ежедневно.  Оно является «неформальным» (чаще 
всего без отметочным) оцениванием и основывается на оценивании в соответствии с критериями и  
предполагает обратную связь.

Обратная связь, сформированная учителями, помогает учащимся совершенствовать себя. Обратная 
связь учителя происходит в виде оценок и баллов. Каждый ученик должен использовать различные 
приемы  обучения  с  учетом  индивидуального  стиля  обучения.  Оценивая  знания  ученика,  учителя 
могут прогнозировать их будущее поведение и развитие.  Для учителя этот контроль является вторым 
этапом, который не имеет прямого отношения к основной цели оценки.

До сих пор успех ученика сравнивался с достижениями другого ученика. Здесь не было четких 

65



----- «БІЛІМ ЖОЛЫ НҰРЛЫ ЖОЛ» Республикалық журнал – Қаңтар  айы 2020 жыл | № 01 (04) -----
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

критериев оценки, позволяющих повысить интерес к обучению, обратной связи между учителем и 
учеником.

Понимая что  эффективная оценка обучения и эффективная оценка для обучения тесно связаны с 
новыми  методами  в  преподавании  и  обучении,   я  на  своих  уроках   наравне  с  суммативным 
оцениванием  использую  и  формативное  оценивание.  Для  формативного  оценивания  обучения  я 
составляю карты результативности, на которых чётко прописываю  критерии по которым, каждый 
ученик должен оценить свою работу,  выяснить причину допущенных ошибок и поставить  перед 
собой задачи для исправления данных ошибок. По результатам заполнения  карты результативности 
каждый ребёнок оценивает сам себя по данным критериям, ставит плюс в той графе, где его работа 
совпадает с данным критерием. Затем, ребята чётко проговаривают что у них получилось и говорят 
свои минусы, где не совпадает данный из критериев. И каждый из ребят ставит перед собой цель, как 
исправить свои ошибки, что еще им нужно запомнить. На следующих уроках я продолжаю работу  
начатую  работу,  где  учитываю  ошибки,  которые  были  допущены  на  предыдущем  уроке.  Таким 
образом,  я  вижу  как  каждый  ученик  запомнил  новую  тему,  что  освоено,  а  над  чем  еще  нужно 
поработать.

Для того, чтобы  повысить заинтересованность детей я делаю карточки разноцветными, где каждый 
цвет имеет свое значение. Это задание проходит в игровой форме: ученики украшают вазу с помощью 
цветов, но все начинают с зелёных, ещё не распустивших цветов. Затем переходят к карточке жёлтого 
цвета и заканчивают работу карточкой розового цвета. После того , как ученики выполнили работу , я 
даю задание  каждой группе –проверить несколько количество карточек по данным критериям,  те 
карточки , которые не соответствуют данным критериям, ребята кладут в конверт, который называется 
«Что ты должен запомнить!». Стараюсь такую работу проводить несколько уроках, пока цветы в вазе 
не станут розового цвета.  Ребята с удовольствием работают с такими разноцветными карточками, 
стараются правильно выполнить задания и каждый из учеников хочет своими цветами украсить вазу. 

Кроме того, формативное оценивание помогает применять на уроках активные методы обучения. 
Активные  методы  обучения  –  это  система  методов,  обеспечивающих  активность  и  разнообразие 
мыслительной  и  практической  деятельности  учащихся  в  процессе  освоения  учебного  материала. 
Очень важным является включение в урок активных методов выяснения целей, ожиданий, опасений.  
Такие методы, как “Дерево ожиданий”, “Поляна снежинок”, “Разноцветные листы”, “Фруктовый сад”,  
позволяют лучше понять класс и каждого ученика, оценить каждого ученика с помощью критерий, а 
полученные материалы в дальнейшем использовать для осуществления личностно-ориентированного 
подхода к обучающимся.

Таким  образом,  можно  прийти  к  такому  выводу,  что  подходы  к  критериальному  оцениванию, 
играют  важную роль и для учителей,  и для детей,  которые помогают понять,  что должны знать  
ученики,  чего  они  пытаются  достичь,  что  требует  понимания  критериев  достижения.   Вся  моя 
педагогическая  работа  с  детьми,  даёт  возможность  использования  формативного  оценивания  на 
уроках.   Хочу  отметить  положительные  стороны  формативного  оценивания  –  ребята  перестали 
бояться плохих оценок, они увидели, что свои пробелы в знаниях, могут сами исправить, но для этого 
нужно  приложить  усилия,  старания,  желание  научиться  чему-либо.  Учащиеся  стали  критично 
относиться к себе и к своим товарищам, более требовательно. Высказывать свою точку зрения. У них 
появился интерес к предметам, повысилась мотивация. На уроках стали работать активнее, оказывать 
помощь друг другу во время групповой работы при обсуждении критериев. 

Для того,  чтобы учитель включил в свой план урока данный метод оценивания,  нужно сначала 
задуматься о том, зачем ему нужна оценка, а во-вторых, решить, как детям в процессе обучения в 
дальнейшем способствовать достижению высоких результатов.

* * * * * * * *
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НАШАҚОРЛЫҚ  -  ХХІ ҒАСЫР НӘУБЕТІ

Искакова  Гулзада  Картаевна
Қарағанды технологиялық және сервис колледжінің

 әлеуметтік педагогы

Нашақорлық  жастарды  адамдық,  адамгершілік,  имандылық,  қасиетінен  айыруда.  Нашақорлық 
осылайша қазақтарды ғасырлар бойы тамыры тереңде жатқан қастерлі дінінен, әдет-ғұрпымыздан, 
ата-баба дәстүрінен айыруда. Әлемді жайлаған есірткі дерті адамзат баласын түгел алаңдатып отыр.

Әсіресе, Қазақстанның болашағы – жастардың  жолыңа тосқауыл, не қамал, не дуал, не қорған жоқ, 
көктей өтіп, дендей еніп барады.

Жалпы айтқанда,  нашақорлық дегеніміз не?
Нашақорлық – есірткі заттарына тәуелділікке байланысты ағзаның физикалық және психикалық 

қызметтерінің бұзылуыңа, аяғы өлімге әкеліп соғатын сырқат. Нашақорлық – емсіз дерт.
Жастар арасында және кәмелеттік жасқа толмағандар арасында құқықбұзушылықтың, қылмыстың 

алдын алу мақсатында нашақорлықтың адамның өмірінде қоғам мен заңға қарсы әрекет екенін және  
нашақорлықтың мүлдем болашағы жоқ екенін түсіндіретін, жас жеткіншектердің көңіліне әсер ететін 
ашық түрде әр түрлі мектепішілік іс-шаралар өткізу қажет.

Біздің басты мақсатымыз – салауатты өмір салтын насихаттау. Жалпы білім беретін мекемелерде 
наркомания, токсикомания, шылым шегу және алкоголизм АҚТҚ/ЖҚТБ індеті тақырыптарында ашық 
түрде сынып сағаттарын, сауалнама, дөңгелек үстел, әлеуметтік құбылыстарды қозғайтын спорттық 
іс-шараларды  жиі  өткізу  керек.  Бұның  тәрбиелік  мәні  –  алдын  алу  мақсатында  денсаулықққа 
зияндығын жасөспірімдерге түсіндіру.

Нашақорлық – халқымыздың дамуыңа, өркендеуіңе орасан зор кедергі келтіретін індет. Сондықтан, 
біз ол індетпен табанды түрде Қазақстанның болашағы үшін аянбай күресуіміз керек! 

Ұлтымыздың  болашағы  –  жастар.  Сондықтан  жастар  арасындағы  нашақорлық  сынды 
келеңсіздіктің  алдын  алу  мақсатында  мектеп  қабырғасынан  бастап,  бала  жүрегінде  нашақорлық 
туралы ерекше із қалдыратын мектепішілік біршама іс –шаралар атқарылуы қажет.

Есірткі ұлтымыздың денсаулығыңа, және өскелең ұрпақтың өміріңе үлкен қауіп төндіріп отыр.
Есірткі  дертімен  қоғам  болып  ат  салысуымыз  керек.  Нашақорлықтың  алдын  алу  мақсатында 

салауатты  өмір  салтын  насихаттау  мақсатында  көп  еңбекті  қажет  ететін  жоспарлы жұмыс  жасау 
қажет.  «Ел боламын десең,  бесігіңді түзе» деп халқымыздың ұлы перзенті  Мұхтар Әуезов ағамыз 
айтқандай,  тәуелсіз  Қазақстанымыздың  болашағы,  қарыштап  дамуының  негізгі  ұйытқысы  болып 
саналатын, жастармызға дұрыс жол көрсетіп, оң бағыт-бағдар беруде жаңылыспайық дегім келеді.

* * * * * * * *
ГЕОГРАФИЯ САБАҒЫНДА ЖАРАТЫЛЫСТАНУ

ҒЫЛЫМИ САУАТТЫЛЫҚТЫ  ДАМЫТУ

«Ж.Ақылбаев атындағы эксперименталдық мектеп-гимназиясының
базасындағы тірек мектебі (ресурстық орталық)» КММ 

География пәнінің мұғалімі Жанабекова Қымбат Жасулановна

Бүгінгі  күн  –  білім  беру  мазмұнына,  оқушы  мен  педагог  тұлғасына  және  қызметіне  деген 
көзқарастардың түбегейлі өзгеріске бет бұрып отырған кезеңі. Қазақстанның әлемдік үрдістерге кіруі,  
дамыған елдердің стандарттарына деген ұмтылысы білім беру жүйесінің жаңа сапалық деңгейге өту 
қажеттілігін арттыруда. Осыған орай, қазіргі кезде білім беру жүйесінде жасалып жатқан реформалар 
барлық  деңгейлердегі  білім  мазмұнын  жаңартуға  және  өсуден  тұрақты  даму  кезеңіне  өтуге 
бағытталған. Елбасымыз «Қазақстан-2050» Стратегиясы қалыптасқан мемлекеттің жаңа саяси бағыты 
атты Жолдауында  «Бәсекеге қабілетті  дамыған мемлекет болу үшін біз  сауаттылығы жоғары елге 
айналуымыз керек. Қазіргі әлемде жай ғана жаппай сауаттылық жеткіліксіз болып қалғалы қашан.  
Балаларымыздың, жалпы барлық жеткіншек ұрпақтың функционалдық сауаттылығына да зор көңіл 
бөлу  қажет.  Балаларымыз  қазіргі  заманға  бейімделген  болуы  үшін  бұл  аса  маңызды»  -  деп  атап 
көрсетті. 
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Еліміздің  болашағы  көркейіп,  өркениетті  елдер  қатарына  қосылуы  бүгінгі  ұрпақ  бейнесінен 
көрінеді.  Қазіргі  білім  беру  саласындағы  проблема-әлеуметтік  педагогикалық  және  ұйымдастыру 
тұрғысынан,  білім  мазмұнына  жаңалық  енгізудің  тиімді,  жаңа  әдістерін  іздестіру,  оларды  жүзеге 
асыра алатын мұғалімдерді даярлау. Олай болатыны, қоғамның әлеуметтік–экономикалық міндеттері 
заманына  сай  өзгерістерге  ұшырап,  өскелең  ұрпақты  соған  лайықтап  өмірге  бейімдеудің  жаңа 
талаптары туындап отырады. Бұл жерде ұстанымдар кәсіби педагог кадрларын даярлау жүйесіндегі 
көзқарастардан айкындалары даусыз. 

Білім беру жүйесінде географиялық білімнің алатын орны, оқыту жүйесінің өзіндік ерекшеліктері 
білім берудің мазмұндық негізін анықтауда баланы оқу материалдарын дайын күйінде алуға емес, өз  
бетімен ізденуге,  өзіне қажетті  білімді іздестіруге үйрету болып отыр. География сабағында тұлға 
құзыреттілігін дамыту – ұстаздың құзыретті тәсілдерді меңгертуі, білім беру мазмұнын жетілдіруі, 
сапасын арттыруы нәтижелі білім беруге бағыттайды. 

Географияны  оқытуда  жаратылыстану  ғылыми  сауаттылық  –  тұлғаның  негізгі  жаратылыстану 
ғылыми  таным  әдістерін  қолдана  алу  қабілетімен  және  алған  білімдерін  өмірде  қолдануы  мен 
жетілдіруі,  жаратылыстану  ғылыми құбылыстарды түсіндіруі  мен  ғылыми дәлелдерге  негізделген 
қорытынды  жасай  алуымен  түсіндіріледі.  Жаратылыстану  ғылыми-сауаттылықтың  компоненттері 
негізінде құбылысты ғылыми тұрғыға негіздеп түсіндіріп,  ғылыми зерттеуді  талдау және жобалау 
берген көрсеткіштерді ғылыми жорамалдауы. Осыған сәйкес оқушылар бойындағы бейімділік пен 
талантты, танымдық құзыреттілігін,  ізденушілік қабілеттерін дамыта отырып, заман талабына сай 
шығармашыл тұлға қалыптастыру. 

Қоршаған  әлемде  және  табиғатта  болып жатқан  құбылыстарды түсіну,  салыстыру,  талдау, 
жіктеу, жүйелеу, жалпылау білік, дағдыларын меңгерту мақсаттары көзделгенде ғана оқушылардың 
жаратылыстану  функционалдық  сауаттылығын қалыптастыру  тетігі  дамиды.  Қорытындылай  келе, 
жаратылыстану-ғылыми  функционалдық  сауаттылықты  қалыптастыру  кезінде  мұғалім  оқушының 
белсенді таным қызметінің ұйымдастырушысы, кәсіби кеңесшісі және көмекшісі болып табылады. 
Егер оқушы алған жүйелі білімін нақты түрде тәжірибеде, күнделікті өмірде, әлеуметтік бейімделу 
үрдісі  кезінде  қолдана  алса,  онда  мұғалім  оқушылардың  бойында  жаратылыстану-ғылыми 
сауаттылықты қалыптастыру дұрыс шешімін тапты деп анық сеніммен айтуға болады.

* * * * * * * *

АҒЫЛШЫН ФРАЗЕОЛОГИЯСЫНЫҢ ТЕОРИЯЛЫҚ МӘСЕЛЕЛЕРІ

Жамбыл облысы, Қордай ауданы,  Гвардейский қалашығы 
Б. Момышұлы атындағы  №43 орта мектебінің

ағылшын тілі пәнінің мұғалімі  Жалалова Аяжан Калмановна

Сөз өнерінің қажетті құралы тіл болса, сол тілді зерттейтін әр ұлттың өзінің тіл ғылымы бар. Сол 
сияқты тіл ғылымдарының ішіндегі сөз тіркестерін зерттейтін ғылым – фразеология. Фразеология – 
лингвистиканың үлкен бір саласы. Фразеологияны жеке пән деп атауға да, лингвистиканың үлкен бір 
саласы деп атауға да болады.  
Фразеологогия – құрамы мен құрылымы тұрақты, сөйлеу кезінде конструкцияланбай, даяр қалпын 
сақтай  отырып  қолданылатын,  мағына  тұтастығы  мен  тіркес  тиянақтылығы  тән  бейнелі  тұрақты 
тіркестердің қазіргі  күйін және тарихи қалпын зерттейтін тіл білімінің саласы.  Осының негізінде 
фразеология қазіргі немесе синхронды және тарихи немесе диахронды деп бөлінеді. 
Фразеологияның  зерттейтін  пәні  –  фразеологиялық  оралымдар.  Оларды  фразеологизмдер, 
фразеологиялық  бірліктер  немесе  фраземалар  деп  атайды.  Сондықтан  да  қандай  да  бір  тілдің 
фразеологиялық бірліктерін фразеология деуден гөрі   (себебі  ғылым саласымен омонимдес болып 
қалады) морфемика, В.Виноградов лексика терминдеріне сәйкестендіріп фраземика деп аталған жөн.
Фразеологияның жалпы лингвистика саласы ретіндегі тарихи ұзаққа бармайды. Тіл білімінің жаңа  
бағатын таңбалайтын «фразеология» термині  жеке  лингвистикалық пән ретінде ХХ ғасырдың 40-
жылдары  дүниеге  келді.  Фразеологияның  алғашқы  теориялық  негізі  және  осы  мәселе  жөніндегі  
идеяны  дамытушы  Ш.Балли  болса,  оның  Ресей  топырағындағы  дамуы  мен  жаңа,  жеке 
лингвистикалық  сала  ретінде  қалыптасып  дүниеге  келуі  академик  В.Виноградов  есімімен  тығыз 
байланысты.
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Ресейдегі  В.В.Виноградов теориясының жалғасы орыс ғалымдары В.Л.Архангельский, В.П.Жуков, 
В.И.Зимин,  А.В.Кунин,  А.И.Молотков,  Л.И.Ройзензон,  А.И.Смирницкий,  В.Н.Телия,  Н.М.Шанский 
және  т.б.  еңбектерінде  көрініс  тапты.  Фразеологияның  тіл  біліміндегі  фонология,  морфология,  
лексикология және синтаксис салаларынан ерекшелігі – ол «тарихи тұрғыдан тіл туралы ғылымының 
екіншілік  жасалымы»  (М.М.Копыленко,  З.Д.Попова) [1].  Оның  зерттеу  нысанасы  –  «сөздер  мен 
сөйлемдердің  мағыналық  жағынан  байланысты  тіркесімі»  (В.Телия)  [2]  болып  табылатын 
фразеологизмдер мен фразеологиялық бірліктер.
Кез-келген халықтың мен ұлттық болмысын танытатын оның әр алуан өнері болса, сол  өнердің алды 
– қызыл тіл – деген даналық сөз бар.  Тілдің байлығын, терең тұңғиық сырлары мен құпияларын 
ашқан, сұлулығына тамсанып, шебер қолдана білген, сол тілде сөйлейтін халықтың кемеңгерлігі мен 
даналығы екені сөзсіз. 
Тілдің бейнелілігін, байлығын арттыра түсінетін сөздік қордың ауқымды бөлігін құрап тұратын тілдік 
бірліктер – фразеологизмдер. Фразеологизмдер – халықтың тұрмыс-салтының, әдет-ғұрпының, мінез-
құлқының, өмір сүру ортасының, тұрмыс-тіршілігінің, экономикалық және саяси көзқарастары мен 
өзгерістерінің және т.б. айнасы.
Лингвист  ғалым  С.Аманжолов  өз  еңбектерінде  фразеология  мәселесіне  тоқталады.  Өзінің  «Қазақ 
әдеби тілінің және диалектологиясының мәселелері» атты ғылыми мұрасында: «Қазақ тілі  идиомалар 
мен  фразеологиялық  тіркестерге  өте  бай.  Біздің  ойымызша,  идиомалық  және  фразеологиялық 
оралымдар  қазақ  халқының  ойлау  жүйесін  зерттеуді  және  тілдегі  мазмұн  мен  фраземаны 
қарастырудың тамаша нысанасы бола алады», - деп ерекше атап көрсетті [3, 254].   
Тілдік  қорды  құрайтын  фразеологизмдер  мен  фразеологиялық  бірліктерді  зерттеу  тіл  білімі 
ғылымының  болашағы  болып  табылады.  Фразеологизмдердің  методологиясын  анықтау 
фраземаларды айқындаудың мәртебесімен тікелей байланысты. Фраземаларға кең көлемдегі көзқарас 
синтаксис аспектісімен ұштасып жатса, керісінше, тар көлемдегі баға лексикологиямен табан тіресуі  
әбден мүмкін. 
Фразеологизмдерге  деген  тар  көлемдегі  бағытты  ұстай  отырып,  оларды  зерттеудің,  талдаудың 
әдістеріне  сипаттама  жасап  көрейік.  Фразеология  теориясында  қалыптасқан  әдістер  осы  сала 
бойынша  жазылған  еңбектердің  жемісі  болып  табылады.  ХХ  ғасырдың  қырқыншы  жылдары  тіл 
білімінің саласы ретінде қалыптасқан фразеология ғылымында қазіргі күні әр түрлі бағыттар мен осы 
бағыт нәтижесінде түрлі әдістер дүниеге келді.
Жалпы фразеология теориясында бүгінгі таңда төмендегідей әдістер қалыптасқан:

• Құрылымдық-семантикалық модельдеу әдісі,  ол  идеографиялық өрістер  мен семантикалық 
топтарға және синонимдік қатарларға сүйенеді;

• Семантикалық-синтаксистік модельдеу әдісі, бұл әдіс фраземалар жүйесінің универсалдығы 
мен дифференциалдық құрылымын айқындауды мақсат етеді;

• Құрылымдық-ұялық әдіс негізінде фраземалар компонеттердің тақырыптық топтастырулары 
жатыр;

• Валенттік әдіс фраземалар құрамындағы сөздердің тіркесімділігіне негізделген;
• Семантикалық-диахрониялық әдіс – фраземаларды тарихи салыстырып зерттеуге негізділген;
• Эквиваленттік әдіс түрлі  типологиялық топтарға жататын тілдерді  салғастыру нәтижесінде 

жүзеге асады;
• Функционалды-коммуникативтік әдіс тілдердің фразеологиялық жүйесінің квалитативті және 

квантативті ұқсастықтары мен социолингвистикалық ерекшеліктеріне сүйенеді;
• Сипаттамалы лексикографиялық әдіс қостілді сөздіктерге талдау негізінде жүзеге асады.

Кез-келген  тілдің  фраземалары  тілдік  жүйеде  қалыптасқан  сөз  тіркестері  моделдері  негізінде 
жасалады.  Фразеологизмдердің  сөз  тіркестеріне  және  сөз  таптарына  қатысын,  фразеологиялық 
бірліктерге  тақырыптық-семантикалық  топтастырулар  жасау,  ол  бірліктердің  синонимдік  қатарлар 
құрауы және т.б. мәселелер құрылымдық-семантикалық әдіс негізінде талданған.
Бұл әдіс фразеология теориясында кең етек алған. ХХ ғасырдың сексенінші жылдарына дейін осы  
әдіс  негізінде  жазылған  еңбектер  саны аз  емес.  Қазіргі  қазақ  фразеология  теориясында  аталмыш 
теориялардың алатын орны ерекше. 
Фразеологиялық  қордың  қандай  әдіс  негізінде  талдануына  орай  қазақ  тілі  білімінің  фразеология 
саласы түрлі бағыттар бойынша зерттелді:
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• Фразеологизмдердің теориялық, практикалық мәселелері;
• Фразеологизмдердің стильдік қызметі;
• Көркем шығармаларда қолданылуы;
• Фразеологизмдерді мағыналық, тақырыптық тұрғыда топтастыру принциптері;
• Фразеологизмдердің әдеби тіл тарихы тұрғысынан зерттелуі;
• Фразеологизмдердің жеке категориялары;
• Фразеологизмдердегі диалектілік ерекшеліктер;
• Фразеологизмдердің құрылымы жағынан зерттелуі;
• Фразеологизмдердің этнолингвистика тұрғысынан зерттелуі;
• Фразеологизмдердің жеке тілдер деректері негізінде салыстырыла зерттелуі.

Кейінгі  кездері  қолымызға  тиген  еңбектерге  көңіл  аударсақ,  түркі  тілдес  халықтардың 
фразеологиялық  қорының зерттелуі  түркі  халқының  тарихымен,  этнографиясымен,  мәдениетімен, 
әдет-ғұрпымен  байланыса,  сабақтаса  талданып жатқанына  көз   жеткізуге  болады.  Мұның себебі,  
біріншіден, қазір әлемдік тіл білімінде лингвистика мен басқа пәндер негізінде қалыптасқан шектес 
ғылымдар  –  лингвомәдениеттану,  елтану,  тіл  философиясы,  этнолингвистика,  когнитивтік 
лингвистика,  нейролингвистика,  қолданбалы  тіл  білімі,  әлеуметтік  тіл  білімі  т.б.  әсері  болса,  
екіншіден, жеке түркі халықтары өз тәуелсіздігіне қолы жетіп, өз тарихы мен дәстүріне мақтанышпен 
қарауынан да болуы керек.
Фразеологияны  тілдік  жүйенің  құрамдас  бөлігі  ретінде,  құрылымдық  және  мағыналық  жағынан 
ерекше  касиетке  ие  тілдік  бірлік  ретінде  тану  негізгі  ғылыми  дәйектеме  болып  табылады.  
Фразеологияны зерттеуші Ресей тілші ғылымдарын ХХ ғасырдың алпысыншы жылдарының өзінде 
әлемдік лингвистикада алдыңғы қатарлы орындарға көтерді.
ХХ ғасырдың жетпісінші жылдарының ортасы мен сексенінші жылдардың басында фразеологияны 
зерттеуші ғалымдар оның мазмұндық және функционалдық жақтарын қарастыруға ұмтылды.  Осы 
кезеңдерде  фразеологизмдер  мағынасының  «объективті  мазмұндағы»  бағалағыштық-экспрессивтік 
қасиеттер мен стилистикалық бояулардың мағыналық ерекшеліктері жан-жақты қарастырылды.
Фразеология даму сатысының келесі кезеңінде, яғни ХХ ғасырдың соңғы бес-он жылдығында ішкі 
фразема  жасаудың  тәсілдері,  соның  негізінде  зерттеудің  синхронды-салғастырмалы  аспектілері 
дүниеге келді (А.Д.Райхштейн, Ю.С.Солодух). Бұл тұрғыдан зерттеудің негізгі мақсаты – құрылымы 
жағынан  әр  түрлі  тілдердің  фразеологиялық  материалдары  жиынтығынан  олардың  бейнелілік 
негізінде  жатқан  тепе-теңдік  немесе  ұқсастық  жақтарын  диахрондық  тұрғыдан  зерттеу  болып 
табылды (В.М.Мокиенко және оның шәкірттері) [4]. 
Қазіргі  кезеңде  фразеология  өз  бойына  жаңа  нысана  мен  жаңа  бағыттар  жинақтауда.  Бұл  тұста  
фразеологизм таңба ретінде қарастырылып, тілдік таңба табиғатына сәйкес коммуникативтік актіге 
қатынасатын,  тіл  және сөйлеуде өзіндік функциясы бар,  ұлттық-мәдени сипатымен ерекшеленетін 
тілдік  бірлік  ретінде  фразеологизмдердің  мағынасындағы  объективтік  және  субъективтілік 
факторларының ара-қатынасын зерттеу жолға қойылып отыр.
ХХ  ғасырдың  орта  шенінде  Қазақстан  топырағында  І.Кеңесбаев  мектебі  мен  оның  шәкірттері 
тұсында дүниеге келген фразеология проблемасы бүгінгі таңда оның нысаны, материалдары, қолдану 
аясы  мен  функциясы  тұрғысынан  әр  түрлі  аспектіде  зерттелуде.  Қазақстанда  фразеология  тілдің 
фразеологиялық  құрамын  зерттейтін  тіл  білімінің  саласы,   тілдегі  фразеологизмдер  жиынтығы, 
сонымен қатар қандай да бір автордың қаламына тән фразеологизмдердің стильдік қолданысы мен 
жергілікті диалектизмдерге тән фразеологизмдер ретінде зерттелді.
Осы  зерттеулер  негізінде  фразеология  тіл  білімінің  саласы  ретінде  мектеп  бағдарламалары  мен 
жоғарғы оқу орындарында оқытылып, тілдің фразеологиялық құрамына құрылымдық-семантикалық, 
грамматикалық, функционалдық-стилистикалық тұрғыдан топтастырулар жасалады. Сонымен қатар 
фразеологизмдердің этимологиясына көңіл аударылып, олардың шығу төркіне диахрондық тұрғыдан 
талдаулар  жасалып,  көненің  көзі  болып  табылатын  тарихи  фразеологияның  пәні  мен  зерттеу 
нысандары айқындалды.
 Тіл білімінде фразеологияның алатын орны ерекше. Қазақстандық тіл білімінде роман-герман тілдері  
мен қазақ тілін еркін салғастыра зерттеген типологиялық аспектідегі  еңбектер бар.  Әсіресе соңғы 
жылдардағы салғастырмалы-типологиялық тұрғыдағы фразеологизмдердің зерттелуін тіл теориясын 
дамытуға  қосылған  зор  үлес  деуге  болады.  Бұл  еңбектердің  қатарында  М.Р.Есімжанованың 
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«Тіларалық  фразеологиялық  үйлесімділік  (ағылшын,  орыс  және  қазақ  тілдері  материалдары 
бойынша)»  [5],  Ж.Қ.Өміралиеваның  «Конвенционалды  соматикалық  фразеологизмдердің  ұлттық 
мәдени  ерекшелігі  (орыс,  қазақ  және  ағылшын материалдары негізінде)»  [6],  М.Р.Есімжанованың 
«Қысқаша  ағылшын  –  орыс  –  қазақ  фразеологиялық  сөздігі»   секілді  зерттеулер  мен  еңбектерді 
атауға болады [7]. 
Фразеологияның теориялық негізгі мәселелеріне фразема табиғатын анықтау, оның көлемін, құрамын, 
шекарасын  анықтау;  фразологиялық  семантика  мәселесі;  фразема  семантикалық  жүйесінің 
құрылымы, оның топтастырылуы және тарихи дамуы мен пайда болу көздері және т.б. проблемалар  
жатады.
Фразалардың тілде атқаратын рөлі айрықша. Фраза (гректің phrasis – сөйлемше мағыналы сөзінен 
алынған)  –  сөйлеудің  ең  бір  қысқа  әрі  бүтін  бір  единицасы.  Дәлірек  айтсақ,  фраза  –  тіл-тілде 
сөйлеудің  ең  бір  мәнді  де  тұтастай  қалыптасқан тізбектері  мен тіркестері.  Фразеология  –  белгілі 
тілдегі  сөздердің  тұрақты  тізбектері  мен  тіркестерінің  жинағы,  яғни  фразеологияға  қатысты 
терминдер көп: идиома, тұрақты тіркес, фразеологиялық тұтастық.
Фразеологизмдердің  негізгі  қасиеттері  –  оны  бөліп  жаруға  келмейтіні  және  идиомалығы  мен 
тұрақтылығы.  Фразеологияның  дамып,  қалыптасуының  осы  бірінші  кезеңінің   негізгі  мақсаты  – 
фразеологияның нысанасын анықтау, сөз және сөз тіркестерінен еркешелігін белгілеу.

Фразеологиялық терминдердің бірі – идиома. Қазақ тіл білімінде алғашқылардың бірі болып 
ХХ ғасырдың 40-шы жылдары профессор С.Аманжолов идиомалық тіркестер мен фразеологизмдерді 
зерттеуді қолға алу керектігін атап өтіп, олардың ғылыми бағыттарын көрсеткен. Тұрақты тіркестерді 
«идиомалық фраземаны екіге бөлуге болады: 1) образды бернелі құрама (идиомдық тіркес) және 2)  
бернесіз құрама (фразеологиялық тіркес). ...Осылар сияқты қазақ тіліндегі кейбір сөйлемдерді басқа  
тілге тура аударғанда, олар тура мағынасынан басқа мағына беріп кетсе, сөздердің грамматикалық 
фраземаға  дұрыс  жауап  бермегені  деуге  болады.  Бұл  –  идиома.  Бұл  –  идиоманы айыруға  негізгі 
критерий» [8].  
Идиома  –  семантикалық  жағынан  бөлініп  ажырамайтын,  біртұтас  мағынасы  құрамындағы 
сыңарларының  негізгі,  номинативті  мағынасынан  мүлдем  алшақ,  мүлдем  басқа  мағына  беретін 
тізбектер [9, 173-175]. 
Идиома  деп  іштей  бөліп  жаруға  келмейтін  және  оның  тұтас  мағынасы  құрамындағы  сөздердің 
әрқайсысының  лексикалық  мағынасымен  байланысты  тумаған  сөздер  тобын  айтамыз  [10,  87-89].  
Мысалы: 

Қазақ тілінде Ағылшын тілінде Жасалу жолы

Қол тигізу To lay a finger on Екі тілде де тура мағынада

Тіліңді тарт Hold your tongue Екі тілде де тура мағынада

Ауызды ашпау To have one`s lips sealed Ағылшындар ерінді жымқыру 
сөзін қолданады

Тарт қолыңды Hands off Екі тілде де тура мағынада

Басын тауға ұру Knok one`s head against a brick 
wall

Ағылшындар таудың орнына 
кірпіш қабырғаға қарсы тұру деп 
айтады

Сүт тістер Milk teeth Екі тілде де тура мағынада

Өз ісін бес саусақтай білу To have at one`s fingertrip, To 
know palm of one`s hand

Жаңалыққа құштар болу To know which way the wind is 
blowing, to keep one`s ear open

Өз көзіне өзі сенбей Not to believe one`s eyes
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Шын жүректен From the bottom of heart

Қол ұшын беру To lay hands on

Екіжүзділік Two faced

Тұмсығын көкке көтерген With one`s nose in the air

Қолы қышу To have itching fingers Ағылшындар саусақтарым қышып 
тұр дейді

Қолы байлану To be tied, bound hand and foot

Бұл идиомаларға түсінік беру барысында М.И.Сиротинаның идиомалар жинағына жүгіндік [11].   
Тіркес  тек  сөйлем  құрауға  немесе  сөз  тіркесіне  қатысты  ғана  пайда  болмайды.  Лексикалық, 
грамматикалық тұлғалар  тудыру  кезінде  де  тіркестер  пайда  болады.  Ал  экспрессивті  лексиканың 
қатары да  көп  жағдайда  тіркестер  арқылы  қолданып жатады.  Көркем  шығармаларда  идиома,  сөз 
тіркестері, фразеологизмдерді кездестіруге болады. Сөз тіркестері шығармаларға көркемдік мағына 
береді. Идиомалар сөзді өткір, көрікті, образды ету үшін жұмсалады. 
Қазіргі ағылшын тілінің етістік мағыналы номинативтік фразеологизмдері әр түрлі грамматикалық 
құрылымды фразеологиялық түйдек те және фразеологиялық тізбек те бола береді. Олардың құрамы 
ең кемі екі толық мағыналы сөздерден және одан да көп сыңарлардан құралады. Етістік мағыналы 
номинативтік  фразеологизмдердің  семантикалық  жақтан  өзгеру,  даму  формаларында  өзіндік 
ерекшеліктер бар. 
Қазіргі  ағылшын  тілінің  етістік  мағыналы  номинативтік  фразеологизмдерінің  номинативтік 
фразеологизмдердің  басқа  лексика-грамматикалық  топтарынан  айырым  жақтары  оларда  тек 
мағынасының қайта  өзгеруі  мен сыңарлары мағыналарының лексикалық жақтан солғындауы ғана 
емес, сонымен қатар семантикалық жақтан қайта өзгеру, даму формаларының (көне сөздер, эллипсис) 
басқа  формалары  да  кездеседі.  Етістік  фразеологизмдердің  астарлы  мағыналы  түрлерінің 
көпшілігінің мағынаның қайта дамуы нәтижесінде туғандары  метафоралық ауыс мағына негізінде 
фразеоланған.        
Метафоралық ауыс мағынаның негізінде фразеологиялану ағылшын тілі фразеологиялық қорының ең 
маңызды бұлағы болып табылады. Метафоралық ауыс мағына екі зат я құбылыстың негізінде жатқан 
ұқсастықтарға байланысты туады. Метафоралық фразеологизмдердің негізінде жатқан ұқсастықтар 
өте-мөте әр түрлі, және де оларды анықтау кейде тіпті қиын. Олардың ішінде кеңінен тарағандары да  
бар. Мысалы: 
1. Іс-әрекетінің, мінез-қылықтарының ұқсастығы негізінде ауыс мағына дамиды; 
2.  Жағдайының,  қалпының  ұқсастықтары  негізінде  мағына  ауысады;            3.  Сыртқы 
фраземаларының ұқсастығы бойынша ауыстыру; 
4. Құбылыстардың ұқсастықтарына негізделген метафоралық ауыс мағына; 
5. Мінез, қылық ұқсастығы бойынша ауыстыру;  
6. Түр-түс ұқсастығы негізінде мағына ауыстыру.  
Ағылшын тіліндегі етістік фразеологизмдердің ішіндегі сыңарларының толық семантикалық жақтан 
өзгеру нәтижесінде туғандарына өзімен бірдей тұлғаланған тура мағынада қолданылатын жарыспалы 
тұлғасымен салыстыру арқылы көз жеткізуге болады. 
Фразеологизмдердің  тура  мағынасы  мен  астарлы  мағыналары  әр  түрлі  мағыналық  арақатынаста 
тұрады. Кейбір фразеологизмдерде тура мағына мен астарлы, метафоралық мағынаның арасындағы 
байланыс  салыстырмалы  түрде  жеңіл  анықталады,  біраз  жағдайларда  олардың  арасындағы 
байланысты  түсіну  үшін  этимологиялық  талдауға  жүгінуге  тура  келеді.   Фразеологизмдердің 
фразеологиялануына,  яғни  тіркестің  ауыспалы  мағынаға  өтуіне,  метафоралық  ауыс  мағынасының 
әсерінің болғандығын байқаймыз. Олардың метафоралық астарлы мағынасы контексте анық көрінеді.  
Тілдің қазіргі дамуы барысында көптеген фразеологизмдердің этимологиясын толық ашу қиын. 
Метафоралық фразеологизм – түйдектердің ішінде тура мағына беретіндері кездеспейді. Оның бір 
себебін ертеректе қолданылған ұғымдардың кейінгі замандар шындығына сай келмей ескіруі, көнеруі 
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нәтижесі деп есептеуге болады.  
Көптеген  фразеологизмдердің  бастапқы  тура  мағынасын  анықтау  мүлдем  мүмкін  емес.  Олардың 
этимологиясын  талдаудың  өзі  қиын,  өйткені  ондай  фразеологизмдердің  негізінде  шындыққа 
жанаспайтын, ойдан, қиялдан шығарылған жағдай қаланған. 
Етістік  мәнді  номинативтік  фразеологизмдердің  біразы  келтірінді,  ауыспалы  мән-мазмұнға 
метонимия тәсілі арқылы ауысқан.  
Метонимиялық ауыспалы мағынаға өту метафоралық негізде мағына өзгеруіне қарағанда өте өнімді 
тәсіл емес. Метонимиялық тәсіл негізінде мағынаның өзгеруі екі заттың, құбылыстың, ұғымның өзара 
шектестігі, өзара іргелестігі негізінде іске асады. Сол себепті метонимиялық фразеологизмдердің тура 
мен ауыспалы мағынасы арасындағы байланыс байқалып тұрады.  
Мағынаның  қайта,  жаңа  мәнге  өтуі  мен  лексикалық  көмескіленуі  арасында  айырмашылық  бар.  
Компоненттердің  мағына  жақтан  қайтадан  жаңа  мәнге  өтуі  нәтижесінде,  яғни  оларда  өздерінің 
бастапқы  мағыналарынан,  соның  ішінде  тура  және  келтірінді  мағыналарынан  басқа,  мағыналық 
өзгерістің  пайда  болуы  фразеологизмді  жаңа  мағынаға  ие  етеді.  Демек,  мағына  жақтан  өзгеру 
фразеологизмнің сыңарларының өз мағыналарынан айырылуына әкеледі, мағыналық өзгеріс тіркестің 
бір сыңарын да, біраз сыңарын да қамтуы мүмкін.
   Ал  компоненттердің  лексикалық  мағыналарының  солғындауы  процесінде  фразеологизмдердің 
сыңарлары немесе бір бөлігі өз мағыналарын толық жоғалтпай, ауыспалы-жалпылаушы мағынаға ие 
болады.  Нәтижесінде  мағынасы  солғындаған  компонент  жаңа  мағынаға  ие  болмайды  да,  тек 
экспрессивтік-анықтауыш қызметке ие болады.
Образды бағытта дамымаған фразеологизмдердің құрамында көне сөздердің болуы, олардың туынды 
мағыналарына  бейнелі  түрде  өзгеруінің  нәтижесі  емес,  образды  емес  дамудың  нәтижесінде 
қалыптасқан туынды мағына екендігін дәлелдейді. 
Ағылшын  тіліндегі  қоғамдық-саяси  мәтіндердегі  фразеологиялық  бірліктерді  аударуда 
фразеологизмдерді  аударудың  тағы  бір  міндеті  –  аудармашының  таланттылығы  мен  дағдылары 
қалыптасуы қажет, бұл аудармышының кәсіби шеберлігін көрсетеді.
Ағылшын  тіліндегі  қоғамдық-саяси  мәтіндердегі  фразеологиялық  бірліктерді  аудару  барысында 
олардың мәнерлілігіне, образдылығына назар аудару керек, бұл әсіресе идиомаларды аудару кезінде 
аудармашыны машинамен, компьютермен ауыстыруға болмайтынын көрсетеді. Тек адам ғана аудару 
тіліндегі барлық әдіс-тәсілдер мен тіл байлығын қолдан отырып түпнұсқа мәтінін айқын, анық әрі  
мәнерлі етіп аудара алады.
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№32 Ә.Жангелдин атындағы жалпы орта мектебінің
өзін – өзі тану пәнінің мұғалімі   Мырзалы А.К.

Тақырыбы: №: 12. Достық айнасы
Құндылығы: сүйіспеншілік
Қасиеттері: достыққа адал болу,мейірімділік, адамгершілік,татулық.

Мақсаты: Оқушыларға нағыз достық ұғымын сүйіспеншілік құндылығы арқылы 
түсіндіру.
Міндеттері: 

• Білімділік: - Достыққа адал болуға үйрету;
• Дамытушылық: Бірігіп  жұмыс істеу  барысында  ұйымшылдық қабілетті 

дамыту; 
• Тәрбиелік:  -  Оқушыларды адам бойынан жақсы қасиеттерді ғана іздеуге, 

мейірімділікке, адамгершілікке тәрбиелеу.

Ресурстар:
 5 құндылық, 
5 Т ережесі, 
тарсия 
қағаздары, 
колонка

Сабақтың барысы: 
- Ұйымдастыру  кезеңі.  Оқушыларды  түгендеп,  сабақтың  тақырыбы, 
мақсатымен таныстыру. Жүрекше түстер арқылы топқа бөлу. 
1-топ – Адалдық 
2-топ -  Мейірімділік
3-топ - Татулық 
Тыныштық сәті. Нұрға бөлену. Ыңғайланып отырамыз, денемізді түзу ұстаймыз. 
Аяқ-қолымызды  айқастырмаймыз.  Қолымызды  тізеге  немесе  үстелге  қоюға 
болады. Елестетіп  көреміз: Күн  нұры  біздің  төбемізден  өтіп,  кеудемізге  қарай 
бойлап барады. Кеудеміздің орта тұсында гүл түйнегі орналасқан. Гүлдің түйнегі 
нұрдан  баяу  ашылып  келеді.  Таза  әсем  гүл  біздің  әр  ойымызды,  тілек-
қалауымызды  шайып,  жүрегіміздің  қауызын  ашады. Нұр сәулесі  біздің 
бойымызға ақырын тарай бастағанын елестетеміз. Ол біртіндеп күшейе түсуде. 
Оймен  осы нұрды қолдарымызға  түсіреміз.  Қолдарымыз  нұрға  бөленіп,  сәуле 
шашуда. Қолымыз тек жақсы, ізгі істер істейді. Нұр аяғымызға тарады. Олар сізді  
тек жақсылық жасау үшін жақсы жерлерге апарады.Одан әрі нұр біздің, тілімізге 
тарайды. Тіліміз тек шындықты, жақсы, ізгі сөздерді айтады. Нұрды құлағымызға 
бағыттайық, құлағымыз тек жақсы сөз бен әсем әуен естиді. Нұр көздерімізге де 
келіп жетті,  көзіміз  тек  жақсыға қарап,  бәрінен жақсылықты ғана көреді.  Осы 
нұрды туысқандарымызға, достарымызға, бағыттаймыз, олардың да жүрегі нұрға 
толсын.Ғаламның барлық  түпкір-түпкіріне  нұр  бағыттаймыз.  Енді  Нұрды 
жүрегіңізге орналастырыңыз. Оны осындай әсем қалыпта сақтайық. Рақмет. 
(Оқушылар  тыныштық  күйден  алған  жағымды  әсерлерімен  бөліседі.)

6 мин.

2. Үй тапсырмасын тексеру. 
Достық туралы 10 мақал жазып келу.

2 мин.

3. Сабақтың дәйексөзі.
« Дос жылатып айтады, дұшпан күлдіріп айтады.»
Сұрақтар: 
1. Дәйексөзді қалай түсіндік?

1 мин.

4. Оқиға айту (Мұғалім сыйы).
Екі дос

 Бір күні екі дос орманда келе жатады. Кенеттен алдарынан бір аю шыға келеді. 
Сол  кезде  біреуі  қаша  жөнеледі,  екіншісі  талға  өрмелеп  жасырынып  қалады. 
Қашқан жігіт ортада қалып кетеді.
   Алайда,  не  істерін  білмей  тұрғанда,  ойына  «Өлген  адам  сияқты  жерге 
етбетіммен жата қалсам, бәлкім құтылып кетермін» деп жерге жата қалады.
   Аю келіп оны иіскелей бастағанда демін жұтып, дем алмай жатады. Аю кеткен 
соң  талға  өрмелеп  кеткен  досы  төмен  түсіп,  досының  қасына  келіп,  күліп: 

3 мин.
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«Айтшы ал, аю сенің құлағыңа не деп сыбырлады?» дейді.
Сонда  досы:   «Досына  қауіп-қатер  төніп  тұрғанда  қашып  кеткен  адамдардан 
сақтану керектігімді, айтты» дейді.

Әңгіме бойынша сұхбаттасу:
1. Мәтіннен қандай ой түюге болады? 
2. Екі достың ара-қатынасынан қандай қасиеттерге  үйренуге болады? 
5. Шығармашылық жұмыс, топпен жұмыс.
1-Тапсырма:  Тарсия  әдісі  арқылы әр  топ өзін-өзі  тану  пәні  бойынша берілген 
сұрақтарға сәйкес жауаптармен қағаз қиындыларын құрастырады. 
Максималды бал– 3 ұпай  (2мин)
2-тапсырма: Жағдаят шешу.
Максималды бал– 3 ұпай  (3мин)
3-тапсырма: Мюнстенберг әдісі арқылы сөйлемді құрастырады. 
Максималды бал– 3 ұпай  (3мин)
4-тапсырма: Жұптық жұмыс. ДОСТЫҚ сөзін қалай түсінетініңізді сурет арқылы 
бейнелеңіз.
Максималды бал– 3 ұпай  ( 6 мин)
5-тапсырма: Дәптермен жеке жұмыс. Нағыз адал досқа тән  5 қасиет. 
Максималды бал– 3 ұпай  (3мин)
Сергіту сәті. Интербелсенді оқыту әдісіне негізделген АПТА КҮНДЕРІ ойыны.(3 
мин)

20мин.

6. Үй тапсырмасы.
1. «Менің жан досым» тақырыбында ЭССЕ жазу.

1 мин.

7. Топпен ән айту.
Жан досым     әні: Ш.Қалдаяқов сөзі: М.Шаханов  
Iздегенде табылатын қасымнан
Көңiлi бар қызғалдактай ашылған
Көріспесек, сағыныштан жүдейтiн
Кiм бар жақын бала күнгi досымнан
қайырмасы:
Жан досым устем болсын мерейiң,
Әркашан жеңiсiндi көрейiн
Сырымыз да бiтпесiн,
Жырымыз да бiтпесiн,
Жырымыз да бiтпесiн .

3мин.

Кері  байланыс.   Оқушылар кері  байланыс  тақтайшасына  стикерге  бүгінгі 
сабақтан алған әсерімен бөліседі  және әрбір топ мүшелері басқа топтарға кері 
байланыс береді.

3 мин.

8. Сабақтың қорытынды сәті.
Бүгінгі  сабақтан  игерген  жақсы  қасиеттерді  есімізге  түсіріп,  жүрегімізге 
сақтайық.

1 мин.
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Ә.Жангельдин атындағы мектеп 
Математика пәнінің мұғалімі А.Айтбенбетова

Пәні  : алгебра Мектеп:
Мұғалім есімі:

Ә.Жангельдин
А.Айтбенбетова

Күні:
Сынып: 

05.12.2019ж/2 сабақ/
9а,б Қатысқандар саны: Қатыспағандар саны:

Сабақтың тақырыбы: Арифметикалық  және  геометриялық  прогрессиялар.
Осы  сабақта  қол  
жеткізетін оқу 
мақсаттары:

9.2.3.7.арифметикалық және  геометриялық  прогрессияларға  
байланысты  есептер  шығару.

Сабақтың 
мақсаттары:

 Арифметикалық  және геометриялық  прогрессияның  анықтамасын ,п –ші  
мүшесін табуды , алғашқы  п-мүшелердің  қосындысын  
есептеуді,сипаттамалық  қасиеттерін  есептерге   қолдану.

Тілдік  мақсат:  Арифметикалық және геометриялық  прогрессияның  анықтамасын   
тұжырымдайды,,п –ші  мүшесін табуды  алғашқы  п-мүшелердің  
қосындысын  есептеуді,сипаттамалық  қасиетін   түсіндіре алады.
Пәнге  тән  лексика  мен терминология:
-арифметикалық, геометриялық  прогрессия,айырмасы,еселігі
-п –ші  мүшесін формуласы,
-п  мүшелердің  қосындысы
-сипаттамалық  қасиеті
-рекурренттік формуласы
Диалог  пен  жазу  үшін  пайдалы   сөздер  мен    тіркестер:
- геометриялық  прогрессияны анықтау үшін.....
-арифметикалық  прогрессияны анықтау  үшін....
-п –ші  мүшесін табуды үшін.....
-п мүшелердің  қосындысын  табу  үшін.....

Бағалау  
критерийлері:

- Арифметикалық  және геометриялық  прогрессияны ажыратады
-  геометриялық  прогрессияның  п –ші  мүшесін табады
-геометриялық  прогрессияның  алғашқы  п  мүшелердің  қосындысын  
табады

Құндылықтарды 
дарыту:

Оқушылардың жаңашырлық   қасиеттерін  ізгілендіру ,адалдық, 
жауапкершілік, топтық  жұмыс пен  өзін-өзі  бағалау,құрмет  
құндылықтарды дарыту, функционалдық сауаттылығын дамыту

Пәнаралық 
байланыстар:

Қазақ тілі,сызу,физика,химия,экономика

АКТ қолдану 
дағдалары:

Таныстырылым,көрсетілім,жазылым

Бастапқы білім: Арифметикалық  прогрессия,геометриялық  прогрессия         
Сабақ барысы

Қысқа мерзімді жоспар
Сабақтың 
жоспарлаған кезеңдері:

Сабақта  жоспарланған  іс-әрекет Ресурстар:

Сабақтың  басы: 1.Психологиялық ахуал қалыптастыру-2мин
2.Топқа  бөліну2мин.Қатар   бойынша  топқа бөліну.

Сызуға  
арналған 
құрал-
жабдықтарфо
рмула
лар
Маркер
лер,кес
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Әр  қатарда топ басшысы  жауап берген 
оқушыларды белгілеп отырады.
3.Өткенді қайталау **  Формуланы  толықтыр**
:                 *              
Дескриптор:
* прогрессияның  белгісіз  элементтерін   табады.
*формуланың белгісіз өрнегін қояды.
Жауап берген оқушыларды өз топ  бағалайды.
4Топтық  жұмыс:
а/ қайталауға  Сәйкестендіру  тесті
№
1

Тізбектің  5;7;.....;келесі  
бес   мүшесі 

  -12;-9;-6;-3;....

№
2

тізбектіңалғашқы  бес  
мүшелері

№
3

Тізбек
рекурренттік 
формуламен  берілген.

  

№
4

теріс  мүшелерін тап

№
5

   gгеометриялық  
прогрессияның  алғашқы  
бес  мүшесі.....

0;2;6;12;20;....

№
6

Арифметикалық  прогрес 
–сияның  алғашқы  п-
мүше-
лердің қосындысы

5;11;23;47;95;...

№
7

Геометриялық  
прогрессия
ның сипаттамалық 
қасиеті

9;11;13;15;17;....

№
8

1+++-? /*n

Дескриптор:
*тізбектің түрін анықтайды,
*мүшелерін табады.
*мүшелердің қосындысын есептейді.
*сипаттамалық  қасиетін  табады.
б/топтық  жұмыс№445а,б,г
Дескриптор:
*геометриялық  прог. бірінші мүшесін  табады.
*еселігін ,мүшелердің санын табады.
*алғашқы п-мүшелердің қосындысын табады
5.Сергіту  сәті:қимыл-қозғалысқа жат.жасау.
6.Жұптық  жұмыс№444б,в
Дескриптор:
*алғашқы  п-мүшелердің қосындысын  табады.
7.Кері  байланыс: Арифметикалық  және  
геометриялық  прогрессияларға  тиісті  өрнектерді  
жазу
Не  нәрсе түсінікті болды ? 
Не  нәрсе  түсініксіз болды?

пе қағаз   дарСабақтың  ортасы:

Сабақтың  соңы:
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Нені  білгіңіз  келеді?
Топтардың  жауаптарын  жинақтап ,өз-өздерін 
бағалау,мадақтау
Үй  тапсырмаға№445  аяқтау

Саралау -оқушыларға  
қалай көбірек  қолдану  
көрсетуді  
жоспарлайсыз?
Қабылеті  жоғары 
оқушыларға қандай  
тапсырмалар қоюды 
жоспарлап  отырсыз?

Бағалау-оқушылардың материалды меңгеру деңгейін 
тексерудегі жоспарыңыз? 
Сұрақ-жауап әдісі
Өзін-өзі бағалау
Басбармақ  әдісі

Денсаулық  ж/е 
қауіпсіздік 
техникасының 
сақталу
Сабақта 
қауіпсіздік  
ережелерін 
сақтауды  
қадағалау

Сабақ бойынша 
рефлексия Сабақ  
мақсаттары/ оқу 
мақсаттары дұрыс
қойылған  ба?  
Оқушылардың  барлығы 
оқу 
мақсатынажеткізді 
ме?
Жеткізбесе,неліктен?
Сабақта  
дифференциация дұрыс 
жүргізіле  ме?
Сабақтың уақыттық  
кезендері  сақталды 
ма?
Сабақ жоспарынан 
қандай  ауыткулар 
болды,неліктен?
Жалпы  бағамдау:
Сабақтың  ең   жақсы  өткен   екі  нәрсе(оқыту  мен оқуға  қатысты  )?
1.
2.
Сабақты  бұданда  жақсы  өтуіне не  оң  ықпал  етер  еді (  мен оқуға  қатысты  )?
1.
2.
Сабақ барысында сынып туралаы немесе  жекелеген  оқушыларың жетістіктері, 
қиыншылықтары туралы анықтадым, келесі сабақтарда не нәрсеге назар аудару керек?
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