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БАСТАУЫШ СЫНЫПТАРДА ҚАЛЫПТАС
ТЫРУШЫ  ТАНЫМДЫҚ КЕРІ БАЙЛАНЫС 

ТҮРЛЕРІН ҰЙЫМДАСТЫРУДЫҢ 
ТИІМДІ  ЖОЛДАРЫ  

Атырау қалалық 
№ 24 орта мектептің 

бастауыш сынып мұғалімі  
Есмағамбетова 

Зайтуна Туралиевна

Кері байланыс 
туралы ойтолғау

Кері байланыс туралы не білесіздер?                                      
Кері байланыстан күтілетін нәтижелер                                   
Кері байланыстың сабақтағы, орны жайында түсіндіру       
Сабақтарда тиімді кері байланысты ұйымдастыру 
техникаларын қолдану  жолдары жөнінде мағұлмат беру
Кері байланыс  нақты іс-әрекетке, жағдаяттарға, сұрақтар 
мен жұмыстардың дұрыс-бұрыстығына көз жеткізе 
отырып баға беру немесе пікір айту үдерісі. Кері 
байланыс мұғалімге оқудың қалай жүріп жатқанын, 
оқушы жетістігі мен қиындығы туралы хабардар етіп, 
жетістік деңгейі мен қиындығын шешуге көмектеседі. 
Кері байланыстан күтілетін нәтижелер:
1.Мұғалім мен оқушы арасындағы қарым -қатынас 
жақсарады.
2.Оқушыға өзінің мықты және осал тұсын көрсетіп, алға 
жылжуға ықпал етеді.
3.Оқушы тек бағалауды ғана емес, өз жетістігімен 
хабардар бола отырып, оқуға қызығушылығын 
арттырады.
4.Мұғалім оқушы кері байланысына қарай, өз 
жұмыстарын тиімді ұйымдастыруға бағытталады.
5.Формативті бағалаудың түрлерін тиімді пайдалана 
алады.
6.Кері байланыс мұғалім мен оқушы арасында, оқушы 
мен оқушы арасында, мұғалім мен мұғалім арасында 
жүзеге асырылады және ауызша да, жазбаша да қолдануға 
болады.
   Оқушыны тиімді кері байланыспен қамтамасыз ету 
ережелері

• Мұғалім кері байланысы уақытылы болуы тиіс.
• Бір сөзді қайта қолданудан қорықпаңыз, себебі 

айтылған ойдың түсінікті болғаны маңызды.
• Кері байланыс үдерісінде қатысушыға мәселені 

жан-жақты талқылауға уақыт берілуі тиіс.
• Сіз берген кері байланыс оқушы жасаған жұмыс 

шеңберінде болуы керек.
• Кері байланыс барысында адам қандай да бір 

сезімге ие, соның  негізінде өзіндік пікір 
қалыптасады. Сезімнің жағымды болуына назар 
аударыңыз.

Жағымды:       Жағымсыз:
Сыни ескертпенің мәнін асыра айтудың қажеті жоқ, 
сынды байыппен тұжырымдаңыз
Сыни ескертпені жалпылама көрсетпеңіз, нақты жағдайға 
қатысты көрсетіңіз
Кемшлікті көрсеткенде оның  оң жақтарын  да көрсетуді 
ұмытпаңыз. Бірден шабуыл жасап, сынды бетіне 
баспаңыз.
Танымдық кері байланыс тиімділігі                                   
Сабақ ұнады ма?Өзіңді сабақта қалай сезіндің?
Бағыттаушы сүрақтардың маңыздылығын ескеру 
(Қайда?,қалай?, неліктен осылай жасады?
Кері байланыс үдерісінде қолданылатын әдістер жаңа 
немесе тың идея әкелуге бағытталсын. 
(ДЖИГСО,САНА АЛЛЕЯСЫ,ПІКІРЛЕР СЫЗЫҒЫ,Т.Б)
Ойларын жинақтау, Зерттеушілік дағдыларын дамыту 
мақсатында графикалық орнанизайлерді қолдану.  
(ДАРА, ҚОС, ВЕНН ДИАГРАММАЛАРЫ)
Кері байланыс тұлғаны бағалауға емес, жұмысты түзетуге 
бағытталсын

Кері байланыс қандай мақсатта жүргізіледі, ол не үшін 
қажет?                                                     
1.Субьектілерінің көшбасшылық дағдыларын дамыту, 
үдерісті табысты басқаруға жағдай жасау.                       
2. Дер кезінде түзетулер жасау, қателерді кемшіліктерді 
жою.                                                                       
3.Мақсатқа жетуді қамтамасыз ету. Тек қана мұғалімнің 
мақсатқа жетуі емес оқушылардың мақсатқа жетуін 
қамтамасыз ету                                                                          
4. Үдеріс субьектілерін дұрыс шешім қабылдауға 
бағыттау                                                                                    
5. Оқушылардың өзіндік бағалауын қалыптастыру               
6.Оқушының әлеуметтенуін қамтамасыз ету.                         
7. Рефлекция жасауға ықпал ету, көмектесу                           
8.Оқушыларды табысқа ұмтылу сезімдерін туындату.          
Кері байланыс орнату жолдары                                            
Минуттық қағаз –сабақ бойы оқығанды есіне түсіріп, ең 
негізгісін (пайдалысын, ұқсамайтынын, маңыздысын) 
анықтап, ол туралы бір-екі минут ішінде жазады. 
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Стикердегі сұрақтар – бұл тәсіл сабаққа өте тиімді. 
Алдымен әр топты мәтінмен таныстырып алдым. Кім? 
Не? Қайда? Қашан? Қалай? Неліктен? деген  сұрақтарды 
стикерге жазып, А4 форматқа жапсырдым. Осы ретпен 
жауап бере бастайды. Нәтижесінде сыныптың белсенділігі 
артады, ақпарат естерінде қалады, бәрі бағаланады.             
Белсенді оқытуды жүзеге асыру     (жұптық жұмыс) 
Зерделеу және зерттеу» тәсілін қолдандым. Ондағы 
мақсатым оқушылардың зерттеушілік әрекетін дамыта 
отырып, танымдық қызығушылығын қалыптастыру. 
Ғұлама ғалым  Альберт Эйнштейн кезінде “Мен өз 
шәкірттерімді ешқашан да үйретпеймін; мен тек олардың 
үйренуіне тиімді жағдайлар жасауға тырысамын” деген 
екен.
Мұғалімнің кері байланысы: 
«Түсініктеме  арқылы бағалау» әдісін қолдандым. 
Оқушының нені жақсартуы керектігіне қатысты айқын 
нұсқаулықтар бердім. Ауа қандай жағдайда керегі жоқ? 
Ауаны ластаушы кім/не? деген сияқты бағыт бердім. Одан 
алған нәтижем, оқушылар өздігімен жаңа түсінік пен 
білім құрастырды, шешім қабылдады.
Саралау тапсырмалары   Саралаудың «Қарқын» 
тәсілін қолдандым                                                 
Мақсатым: Оқушылардың жылдамдығын және 
деңгейлерін анықтай отырып, тәжірибие жасату. Кезінде 
көне қытай ғұламасы Конфуций : “Маған айтып берсең- 
ұмытып қаламын, көрсетсең –есте сақтармын, ал өзіме 
жасатсаң- үйренемін” деген екен.                                            
Мұғалімнің кері-байланысы:                                                
«Не  жақсы?» әдісін қолдандым. Мұндағы мақсатым 
оқушы мен мұғалім арасындағы «жақсы» деп саналатын 
жұмысқа қатысты келісімнің бар екеніне және оған  қалай  
қол жеткізуге болатынына көз жеткізу үшін мынадай 
сұрақтарды қолдандым:                                                            
- Нені «жақсы» жұмыс деп айта аласыз?                                
- Түсініктемелер туралы не ойлайсыз?                                   
- Сіз өз жұмысыңызды «жақсы» екенін анықтадыңыз ба?    
Бұдан алатын нәтижем: оқушылар терең ойлана 
отырып, өз әрекеттерін талдады және баға берді       
Сабақ соңындағы кері байланыс                                         
“ПОПОС” әдісі бойынша оқушылар мына   сұрақтарға 
жауап  бере   отырып, сабақта  туындаған ойларын 
тізбектейді.
Менің ойымша......    Себебі.......  Дәлелдеймін .........             
Қорытындылай келе..........  
Өз сабағымда жиі қолданатын өте тиімді  кері байланыс 
«Кері байланыс күнделігі»  деп аталады. Бұл оқушылар 
үшін де мұғалім үшін де өте тиімді.
Сабақтың соңында  оқушылардан төмендегі екі 
сұраққа жауап берулерін ұсынамын:
Мен сабақтың тақырыбын ________ түсіндім, 
оны ________орындай аламын.
Мен ________________түсінбедім,  
Маған ен қиыны________________ болды, деп бала өзінің 
күнделігіне жазады.
 Бұл Шакировтың формативті бағалау туралы нұсқаулықта 
жазылған. Сол нұсқаулықта кері байланыстын тиімді әдіс 
тәсілдері берілген. 
Тағы да бір техникасы «Бестік» техникасы . «Бестік» кері 
байланыс техникасын да өте тиімді.  Бұл да бастауыш 
сыныптар үшін қолайлы. Өйткені балалар өз қолдарының 
саусақтарын қағазға түсіріп, әр саусақтың- өзінің орны 

/позициясы/ бар, солар бойынша өз ойларың айтады:
Бас бармақ-мен үшін тақырып /сабақта маңызды және 
қызық болды                                                                              
Сұқ саусақ- маған қиын болды.                                                
Ортаншы саусақ- маған жеткілікті болмады.                         
Төртінші саусақ- менің көңіл күйім                                        
Бесінші саусақ – менің ұсынысым
Пайданылған әдебиеттер:                                                      
1. Мұғалімге арналған нұсқаулық. Үшінші басылым-2012 
жыл                                                                              
2. «Оқытудың нәтижелерін бағалаудың әдістемесі» - 
Зулкашева Ш.М. Орал 2013                                            
3.«Қазақ әдебиеті және мемлекеттік тіл» журналы № 8-9 
2015 жыл

* * * * * * * * * * ** * * * * * * *
Пән: Жаратылыстану Мектеп: Атырау 

қалалық № 24 opта 
мектеп

Сабақ  тақырыбы: Жылытқыш құралдар

Күні: Мұғалім:Есмағамбетова 
Зайтуна Туралиевна

Сынып:1«Б» Қатысқандар саны  

Сабаққа 
негізделген 
оқу мақсаты

1.5.4.1 жылытуға арналған 
құралдарды анықтайды;
1.1.2.1 қоршаған орта 
құбылыстарына бақылау 
жасайды.

Сабақ 
мақсаттары:

Барлық  оқушылар:жылыту 
жабдықтары мен құрылғыларды 
атайды, анықтайды.
Бірқатар  оқушылар:жылыту 
жабдықтары мен құрылғыларды 
салыстырады, қоршаған 
ортадағы құбылыстарға бақылау 
жасайды.
Кейбір  оқушылар:жылыту 
жабдықтары мен құрылғыларын 
анықтайды, бақылау жасайды.

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

Жылытуға арналғанқұралдарды. 
жабдықтарды анықтай алады, 
атай алады.
Жылытуға арналған 
жабдықтарды салыстыра алады.
Қоршаған ортадағы 
құбылыстарына бақылау жасай 
алады.

Тілдік мақсаттар Оқушылар:Жылытқыш 
құралдар жылу беретін және 
тарататын, үйді жылытып, әрі 
жайлы ететін құралдарды біледі. 
Талқыланатын  сұрақтар:
-Әр  түрлі  ғимараттарда  қандай 
жылытқыш  құралдарды 
қолданады?
-  Үйді  қандай  жылу  көзімен 
жылытамыз? 
-  Ежелгі  адамдар  қалай  жылу 
көзін тапқан?

Құндылықтарды 
дарыту

Біз Мәңгілік Елдің мызғымас 
Жеті тұғырын нығайту.Сабақ 
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барысында оқушылардың бірін-
бірі тыңдау, көмектесу, жұптасып 
тапсырма орындау, 
жауапкершілікті арттыру, 
өзгелердің мәдениетіне 
қамқорлықпен қарау.

Пәнаралық 
байланыстар

Дүниетану

АКТ қолдану 
дағдылары
Алдыңғы оқу/ 
Бастапқы білім

Уақытты анықтау  не үшін 
қажет?

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

Оқушылардың деңгейіне 
байланысты оларға түрлі:
- қолдау көрсету,
- сұрақтар қою, 
- нәтиже ұсыну,
- уақыт беру жоспарланады.

Бағалау - 
Оқушылардың 
үйренгенін, 
материалды 
меңгергенін 
тексеруді қалай 
жоспарлайыз?

Бақылау, сұрақ қою, 
жетістіктерін  мадақтау, ұсыныс 
айту. Оқушылар дескрипторлар 
бойынша бірін-бірі бағалайды..

Қолданатын 
жабдықтар

Оқулық, әр түрлі  заттар, 
суреттер.

Денсаулық және 
қауіпсіздік 
техникасын 
сақтау

Оқушылар сабақта сызғышты, 
қаламды лақтырмау, партада 
дұрыс отыру керектігін біледі.

Жоспар

Жоспарланған 
уақыт

Жоспарланған  жаттығулар

Басталуы
1 минут

5 минут

5 минут

Психологиялық ахуал.
Біз бақтты баламыз 
Айтқан тілді аламыз 
Жақсы оқып сабақты 
Кілең бестік аламыз 
Үй жұмысын тексеру
«Сұрақты қағып ал»  әдісі 
 Сағат түрін ата?
 Уақыт өлшем бірліктері?
 Уақытты кері қайтаруға 
бола ма? 
 Уақытты анықтау үшін не 
қажет?
 Уақытты кері қайтаруға 
бола ма? 
 Сағат не үшін қажет?
ҚБ. Тамаша! Керемет!
Мағынаны тану. «Зерттеу әдісі» 
арқылы жаңа тақырыпты  ашу .
Сабақтың мақсатын анықтау. 

Ортасы
5 минут

12 минут

5 минут

2 минут

1 минут

М.Т Ұжымдық жұмыс . 
Саяхаттау

Балалар саяхатқа шықты. Екі 
суретті салыстырайықшы. 
Балалар бірінші суретте қайда 
жүр? Олар қандай іс – әрекет 
жасауда. Ал, екінші суретте қайда 
жүр? Екінші суреттегі іс – 
әрекетінен нені байқадың?  
Суреттер несімен ұқсас. 
Айырмашылығы неде? 
1 - тапсырма .Топтық  жұмыс. 
«Кір жайғыш» әдісі.
І – топ. Ғимаратқа сай жылытқыш 
құралдарын тап.

ІІ – топ. Үйдегі жылытқыш 
құралдарды тап.

ІІІ – топ.  Киіз үйдің жылытқыш 
құралдарын тап. 

Дескриптор:
- жылыту жабдықтары мен 
құрылғыларды атайды
- жылыту жабдықтары мен 
құрылғыларды анықтайды.
ҚБ. «Ауа райы» белгілері 
арқылы бағалау
Рефлексия
-қандай жылу көздерін білдіңдер?
М.Т. Есте сақта!
Жылытқыш құралдар деп жылу 
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беретін және тарататын, үйді 
жылытып әрі жайлы ететін 
құралдарды атайды.
2 - тапсырма .Жұптық жұмыс. 
«Ойлан тап» әдісі 

Дескриптор:
- жылыту жабдықтары мен 
құрылғыларды салыстырады, 
қоршаған ортадағы құбылыстарға 
бақылау жасайды.
ҚБ. «Ауа райы» белгілері 
арқылы бағалау
Рефлексия
-Егер біздің үйлерімізде 
жылытқыш құралдар болмаса, не 
болар еді?
Сергіту сәті.
Оқушылар жұптасып қолдарын 
ысқылап бір бірлерінің 
қолдарынан ұстау арқылы жылу 
берілгенін байқайды.
«Зерттеу» әдісі арқылы 
«Зерттейік» айдары 
Балалар сыныпта қандай жылу 
көздері бар? Біздің сынып қазір 
қалай жылынып тұр? Оның 
қазіргі күйін қолымызбен ұстап 
көрейік. Не байқадыңдар? Не 
сездіңдер? 
Қай мезгілде, қандай жағдайда 
бізге жылу керек?
Бөлме температурасы мен 
қоршаған ортадағы құбылысты 
зерттейміз. Сабақ басталмас 
бұрын даладағы терезенің алдына 
термометр қойып қойған 
болатынмын. Бөлмеде 
термометріміз ілініп тұр. Олай 
болса термометрлерді 
салыстырып көрейік. 
Дескриптор:
-қоршаған ортадағы 
құбылыстарға бақылау жасайды, 
салыстырады.
ҚБ. «Ауа райы» арқылы 
бағалау
«Сен білесің бе?» айдары 

Аяқталуы
4 минут

Кері байланыс
Камин суреттер арқылы бағалау
1. Маған қызықты болды

2. Маған қиындау болды
3. Мен көп білігм келеді

Қосымша ақпарат

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

Қандай екі нәрсе табысты болды (оқытуды да, 
оқуды да ескеріңіз)?
1.
2.
Қандай екі нәрсе сабақты жақсарта алады 
(оқытуды да, оқуды да ескеріңіз)?
1.
2.
Сабақ барысында сынып немесе жекелеген 
оқушылардың жетістіктері/қиындықтары туралы 
не білдім? Менің келесі сабағымды жетілдіруге не 
көмектеседі, неге көңіл бөлу керек?
1.
2.
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