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Шымкент қаласы №28 жалпы білім беретін мектептің 

орыс тілі мен әдебиеті пәнінің мұғалімі 
Калымбетова Эльмира Керимбаевна 

Краткосрочное планирование открытого урока по русской литературе

Раздел долгосрочного плана:
ТЕМА «МАЛЕНЬКОГО ЧЕЛОВЕКА»

Школа: ОСШ № 28

Класс: 9 «Б» ФИО учителя: Калымбетова Э.К.
Дата:04.12.19г. Кол-во присутствующих:

Кол-во отсутствующих:
Тема урока: «Маленький человек» в повести Н. В. Гоголя

«Шинель».
Цели обучения, 
которое необходимо 
достичь на данном 
уроке

9.1.2.1 – понимать художественное произведение, критически осмысливая; 
различать открытую и скрытую (подтекст) информацию.
9.1.3.1 – самостоятельно находить в тексте и
выразительно читать наизусть цитаты, фрагменты, отражающие тематику 
произведения.

Цели урока  Все ученики: определять жанровые особенности; научатся создавать 
аргументированные высказывания. 
 Большинство учеников: умеют работать с текстом, и анализировать 
содержание художественного произведения, выделять главное и существенное.
 Некоторые ученики: смогут работать с различными источниками 
информации;
 Выделять главное в тексте. 
 Отвечать на вопросы.

Языковые цели: Учащиеся будут обогащать словарный запас, понимать термины
Межпредметные 
связи 

История, казахский язык, английский язык, музыка. 

Предыдущее 
обучение

Мир чиновников

Ход урока
Начало урока

  мин 
Организационный момент. 
1. Психологическая подготовка к уроку.
Все хорошее в жизни  начинается с улыбки. Пожелаем друг другу успехов и удачи.             
2. Актуализация знаний по пройденным темам. 
Дескриптор:
 Умеют отвечать на вопросы
 Умеют создавать  аргументированное  высказывание
ФО: Словесные поощрения.  

Середина урока
10 мин

3. Идея создания повести. 
4. Краткое содержание текста.
5. Выводы по отрывкам из фильма «Шинель»

15 мин 6. Закрепление.  Работа с текстом по учебнику.  
Дескриптор: 
 Умеют грамотно излагать свои мысли. 
 Делают вывод. 
ФО: Словесные поощрения
7. Релаксация. 
Послушайте инструментальную композиции.
К какому эпизоду повести она бы подошла в качестве музыкальной иллюстрации?
Какие чувства героя она отражает?
ФО: Комментарий учителя
8. Словарная работа. (Словарный диктант) 
Перевод слов с русского  на казахский и английский язык. 
9. Составление кластера.
 Дескриптор: 
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- Знают судьбу героя произведения;
- Могут определить основную идею текста.
ФО: Словесные поощрения.

Итог урока
5мин

10.  Домашнее задание
Написать эссе на тему: «Легко ли жить маленькому человеку в большом городе?»
11.  Обобщение темы. Вывод. 
1.Как соотносятся  мечта и реальность в повести? 
… надо, чтобы за дверью
каждого довольного, счастливого человека
стоял кто-нибудь с молоточком
и постоянно напоминал бы стуком,
что есть несчастные…     А. П. Чеховч
2.В чём причины смерти Акакия Акакиевича?
-  Рефлексия. «Лестница успеха» 
Собрать оценочные листы

Самоанализ урока литературы
Категория: Литература  04.12.19г.
Самоанализ урока литературы в 9 «Б» классе по теме : «Маленький человек» в повести Н. В. Гоголя «Шинель».  
по теме ««Маленький человек» в повести Н. В. Гоголя «Шинель», проведённого в 9 «Б» классе учителем 
русского языка и литературы ОСШ №28 Калымбетова Э.К.
    Проведенный мною урок литературы в 9 классе  посвящён теме  «Маленький человек» в повести Н. В. Гоголя 
«Шинель».  Данный урок проводился по плану в соответствии с тематическим планированием. В календарно-
тематическом планировании это 1-й урок по теме «Творчество Н.В. Гоголя. Шинель». На проведение данного 
урока было отведено 2 часа.
Тип урока:   изучение  и закрепление материала.
Вид урока: урок - лекция с элементами сообщений учащихся и с элементами беседы.
               При подготовке к уроку была поставлена цель: расширить и углубить представления учащихся о жизни 
и творчестве Н.В. Гоголя.
            Для достижения этой цели на уроке решались следующие задачи:
Цели обучения, которое необходимо достичь на данном уроке
9.1.2.1 – понимать художественное произведение, критически осмысливая; различать открытую и скрытую 
(подтекст) информацию.
9.1.3.1 – самостоятельно находить в тексте и
выразительно читать наизусть цитаты, фрагменты, отражающие тематику произведения.
Цели урока
 Все ученики: определять жанровые особенности; научатся создавать аргументированные высказывания. 
 Большинство учеников: умеют работать с текстом, и анализировать содержание художественного 
произведения, выделять главное и существенное.
 Некоторые ученики: смогут работать с различными источниками информации;
 Выделять главное в тексте. 
Отвечать на вопросы.
1. продолжить работу по изучению творчества н.В.Гоголя, пробудить интерес к его произведениям;
2. вспомнить основные сведения о Гоголе, познакомить с некоторыми страницами биографии поэта и с 
людьми, которые окружали его.;
3. понять  и разобрать произведение Гоголя «Шинель»
4. продолжить обучение декламационному чтению.
Развивающие:
1. развивать интерес к дальнейшему изучению творчества Н.В.Гоголя;
2. способствовать развитию творческого воображения;
3. развивать наблюдательность, внимательность к писательскому слову;
4. развить умение высказывать свою точку зрения.
Воспитательные:
- воспитывать заинтересованное отношение к личности поэта;
- воспитать взаимоуважение  и понимание к окружающим;
- воспитывать уважение к творчеству писателя.
Для достижения цели и успешного решения поставленных  задач была выбрана структура урока, которая 
включала следующие элементы:
I. Организационный момент.  
II. Актуализация знаний.
III. Сообщение темы   урока.

3



----- «БІЛІМ ЖОЛЫ НҰРЛЫ ЖОЛ» Республикалық журнал – Ақпан айы 2020 жыл | № 02 (05) -----
IV. Постановка цели  урока.
V. Изучение нового материала  ( сообщения учащихся, лекция учителя с элементами беседы).
VI. Закрепление полученных знаний (викторина, лестница успеха. Синквейн, работа по кадрам их фильма, 
применение музыкальных заданий, кластер, словарный диктант на трех языках).
VII. Заключительное слово учителя. 
VIII. Рефлексия.
IX. Домашнее задание.
 Время, отведенное на все этапы урока, было использовано рационально. Структурные элементы урока 
взаимосвязаны, все этапы на уроке соблюдены, осуществлялся логичный переход от одного этапа к другому.
Главный акцент делался на целостное восприятие учащимися темы, на повышение уровня культуры учащихся.
Для этого на уроке было использовано сочетание таких методов, как:

• коммуникативно-ориентированный;
• учебная работа под руководством учителя;
• репродуктивный метод (активное восприятие и запоминание сообщаемой в рассказе учителя 

информации, пересказ);
• наглядно-иллюстративный метод (демонстрация слайдов);
• словесный метод (рассказ, элементы беседы);
• методы стимулирования учения (создание ситуации эмоционального переживания, ситуации 

занимательности);
• логические методы (сравнение, анализ);
• метод формирования познавательного интереса (художественность, яркость, эмоциональность речи 

учителя).
       На уроке использовались различные формы работы: фронтальная, индивидуальная, самостоятельная 
работа, рефлексия, самооценка. Применялись разные виды речевой деятельности: говорение, чтение. Учащимся 
было предложено самостоятельно ознакомиться с жизнью и творчеством  Н.В.Гоголя, подготовить развёрнутые 
сообщения и пересказ отрывков из предложенных учителем моментов из произведения.
 Работа проходила в сотрудничестве с учителем, который направлял учащихся на самостоятельную, 
познавательную и творческую активность. Содержание материала урока  личностно ориентировано, доступно.  
Из средств обучения на уроке использовала презентацию со зрительной и речевой опорой, что позволило не 
только эффективно и полезно использовать время на уроке, но и прививать интерес к предмету.
Осуществлялись межпредметные связи (история, литература, английский язык) и связь с жизнью. В своей 
лекции использовала исторические и биографические факты, историко – литературные сведения. Факты – это 
основа литературных знаний. Они учат учащихся сопоставлять разрознённые явления, сравнивать, 
анализировать, делать обобщения и выводы. Фактический материал, осознанный учениками, плодотворно 
влияет на их мысли и чувства, вызывает заинтересованное отношение  к  личности поэта и его творчеству. 
Иными словами, является не только основой литературных знаний, но и нравственного воспитания.  
Применялся как устный, так и письменный вид работы учащихся, чередование  и смена видов деятельности 
обеспечивали поддержание работоспособности и активности учащихся на уроке, логичность, 
последовательность и доступность в изложении материала.
 Использование на уроке разнообразных методов и приёмов позволило оценить работу каждого ребенка, дать 
возможность дебатировать и анализировать активно на уроке. Активность, расположенность к творческой 
деятельности, желание познания – такая психологическая атмосфера царила на уроке. Ребята учились думать, 
высказывать свое мнение и уважать мнения высказывающихся.
         Контроль усвоения полученных знаний был осуществлен в форме вопросно – ответной деятельности 
(викторины) и составлении синквейна.  Для закрепления материала было дано домашнее задание по 
формированию необходимых языковых навыков и развитию речевых умений по теме с учетом возрастных, 
интеллектуальных  особенностей учащихся и познавательного интереса.Работоспособность учащихся на уроке 
обеспечивала за счет использования инновационно-коммуникативных технологий, создавая положительный 
эмоциональный настрой и благоприятную психологическую атмосферу, подобрав интересный, насыщенный 
материал, имеющий теоретическую, практическую и познавательную значимость.
         Ориентируясь на уровень подготовки и речевых способностей учащихся, применяла дифференцированный 
подход.   Отклонений от плана урока не было.   Результативность урока хорошая.
         Учитывая   наполняемость класса 26 человек, я стремилась задействовать всех учащихся в разных видах 
работы, учитывая уровень их коммуникативной активности.
         Перегрузки детей не было.
         Цель урока достигнута.
         Задачи урока решены. Этому помогло четкое планирование структуры урока, использование различных 
форм обучения, тщательно проные методы и приемы подачи учебного материала.

* * * * * * * * * * * *
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ОҚЫТУДЫҢ ИННОВАЦИЯЛЫҚ ТЕХНОЛОГИЯЛАРЫН
 ИНФОРМАТИКА САБАҒЫНДА ПАЙДАЛАНУ ТИІМДІЛІГІ

Теміртау қаласы «№ 2 ЖББОМ» КММ 
информатика пәнінің мұғалімі

Молдашбекова Арайлым Бериковна

Инновациялық  технологияларды  қолдану  кезінде  мұғалімдерге  қойылатын  талаптардың  бірі  – 
шығармашылық.Шығармашылық – жаңалық ойлап табуға бағытталған қабілеттер деңгейі. Шығармашылық - 
өте  күрделі  психологиялық  процесс.  Мұғалім  өз  шығармашылығы  арқылы  оқушы  шығармашылығын 
ұйымдастырады. Оқу үрдісін ұйымдастыру барысында шығармашылықтың маңызын білдіру, баланың басқаға 
ұқсамайтын қабілетін ашу. 

Информатика пәнін оқыту барысында инновациялық технологияларды қолдану бойынша жұмыстарын 
ұйымдастыру маңыздылығы:
 оқу мақсатқа жетуде  барлық оқу  қазіргі заманауи техника мен зертханалармен жабдықтау. Кез - келген 
компьютер арқылы  Wi-Fi желі арқылы интернетке қосылуға болады.
 информатика  пәнін  оқытудағы  интернет  –  технологиялар  білім  ортасын  айтарлықтай  кеңейтуге 
танымдық іс - әрекеттерді арттыру үшін қосымша дидактикалық жағдайлар жасауға, оқыту үрдісіне қатынасын 
өзгертуге, 
 өзін-өзі тану және өзін - өзі дамыту дағдыларын қалыптастыруға мүмкіндік беру. 
Медиатехнологиялардың даму жылдамдығын ескере отырып, білімнің жоғары деңгейге шығуы қоғам үшін де, 
қоғамның мүшесі болып саналатын оқушы үшін де аса маңызды болып келеді. Оқушыға жаңа білімді тиімді іс – 
әрекет,  жаңа  технологиялар,  ақпараттық  дүниемен  қарым –  қатынас  жасау  арқылы оңай  меңгеру  әдістерін 
дамытуға  болады. Мұның  бәрі  ақпаратпен  жұмыс  жасау  және  оны  ұғыну  жолдарын  іздеу,  оған  сыни 
тұрғысынан қарау, өз пікірін дәлелдей алу қабілетімен қатар шығармашылығын дамытуға бағыт береді.
Информатиканы  оқытуда  оқушының  шығармашылығын  дамыту  жолын   ақпараттық  -  коммуникативтік 
мәдениетін қалыптастыруға бағыт беретін білім технологияларын қолдану арқылы дамыту керек.
Әрбір  оқытушының негізгі  мақсаты–сабақ  сапасын  көтеру,  түрін  жетілдіру,  білім алушының сабаққа  деген 
қызығушылығын арттыру, олардың ізденуін, танымын қалыптастыру. Осыған орай жаңа экономикалық және 
әлеуметтік-мәдени  жағдайларда  Қазақстандық  білім  беру  жүйесінің  алдында  тұрған  білім  беру  сапаларын 
арттыруға, стратегиялық міндеттерді шешуге бағытталған түбегейлі қайта өзгертулер педагогикалық үрдіске 
жаңа талаптар жүктейді. Жаңа ақпараттық технологияларды пайдалану арқылы дамыта оқыту, қашықтан оқыту,  
дара тұлғаға бағыттап, оқыту мақсаттарын жүзеге асыра отырып, оқу-тәрбие үрдісінің барлық деңгейлерінің 
тиімділігі мен сапасын жоғарылату – бүгінгі күннің басты талабы.
Осы мақсатта информатика пәнінде әртүрлі әдістермен жүргізуге болады. Оқу – тәрбие үрдісінің сабақта дұрыс 
жүргізілуі үшін әр алуан оқыту әдіс-тәсілдерінің тиімдісін мүмкіндігінше оқушылардың жеке жағдайларына 
байланысты таңдап алуға көп көңіл бөлу керек.
Әр баланың жеке қабілетіне қарай интеллектуалдық дамуы, жеке адамның дарындылығын, талантын, қабілетін 
дамыту” сияқты өзекті мәселелер енгізіліп отырғаны белгілі. Өйткені, ғылым мен техниканы, өндірісті әлемдік 
деңгейде дамыту үшін елімізге шығармашылықпен жұмыс жасайтын білімді, жоғарғы дайындығы бар білікті 
мамандар қажет.
Қазіргі заманғы оқыту технологияларына келесі талаптар қойылады:
-оқыту мақсатының нақты қойылуымен, оның ғылыми негізделуі, оқу іс-әрекетінің нәтижесінің жоғары сапалы 
болуы;
-оқу материалын толық қабылдау мүмкіндігінің болуы;
-оқу процесінде қарым-қатынастың еркін болуы;
- оны үнемі жетілдіріп, толықтырып отыру мүмкіндігінің болуы.
Оң нәтижеге қол жеткізу үшін заман талабына сай білімді, білікті, дүниетанымы кең, шығармашылық қабілеті  
дамыған жеке тұлға қалыптастыру қажет.
Міндеттер:
- оқушылардың қабілеті мен талантын ашу;
- шығармашылық, логикалық ойлау қабілеттерін жетілдіру;
- өз алдына мақсат қою арқылы оны жүзеге асыра білу;
- өз әрекетінің нәтижелерін бағалай білу.
Оқушылардың шығармашылығын дамытуда тек компьютерлік технологиялармен шектеуге болмайды, өйткені 
адам ақпаратты басқа көздерден де – баспа беттерінен, аудио – видео құралдарынан  алады. Алайда бүгінгі күні, 
әрине, басымдылық пен маңыздылық компьютер мен телекоммуникация құралдарына беріліп отыр. Сабақта 
интернеттің  көмегімен  оқытудың  жаңа  құралы  ретінде  оқушылардың  жеке  қажеттіліктері  мен  қабілеттерін 
ескере  отырып,  олардың ақпараттық –  коммуникативтік  және шығармашылық іс  –  әрекетін  ынталандыруға 
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үлкен септігін тигізетін инновациялық технологияларды қолдану.
Инновациялық  технология  әдістерін  қолдана  отырып  сабақ  өткізу  үшін  еш  қиындық  кездеспейді.  Жаңа 
инновациялық технологияларды қолдану арқылы мұғалім де, оқушыларда да  пәнге деген қызығушылықтың 
жаңа бір деңгейге шыққандығын сезінеді.
Оқытудың  инновациялық  технологияларды  тиімді  таңдап  алу  оқытуда  табысқа  жетуге  негіз  болады,  әрі 
сабақтың тиімділігі  мен сапасын барынша арттыруға мүмкіндік  береді.  Оқушыларға  терең білім беру үшін 
мұғалім мына төмендегі қағидаларды есте сақтағаны жөн.
1. Мұғалім пәнді жетік меңгеріп, оны оқушыларға ғылыми тұрғыдан негіздеп, қарапайым тілмен,өмірмен 
байланыстыра отырып бере білуі керек.
2. Ғылым мен педагогика саласындағы жаңалықтарды үнемі пайдалана отыру керек.
3. Оқушыларға ұзақ уақыт есте сақтау қабілетін арттыру үшін жаңа сабақты, әсіресе заңдылықтар мен 
құбылыстарды тірек белгілері мен тірек конспектілері бойынша берген жөн.
4. Оқушылардың  сапалы да  тиянақты білімдерін  алуы үшін  әр  бөлім,  әр  тақырып  бойынша олардың 
білімдерін тексеріп отырған жөн.
5. Ең бастысы әрбір сабақта инновациялық технологияларды қолдану арқылы қойылған SMART мақсатқа 
жетуді көздеу керек. 
Әрбір тақырыпты түсіндіргенде оқушылардың мүмкіндіктеріне қарай тірек белгілері мен тірек конспектілерін 
пайдаланған  жөн.  Негізгі  заңдылықтарды  тірек  белгілері  арқылы  оқушыларды  жинақылыққа,  көркемдікке 
баулып,  есте  сақтау  қабілеттерін  арттыруға,  ойлау  қабілетін  арттырып,  оларды  шығармашылыққа  баулуға 
мүмкіндік береді. Сондай-ақ физикалық заңдылықтар мен құбылыстарға арнап жеке тірек белгілерін құрастыру 
қажет. 
Сабақты  меңгертуде  көбінесе  сандық  және  сапалық  есептер  шығару,  әртүрлі  қызықты  тәжірибелер, 
бағдарламалар көрсету оқушылардың ой-өрісін  дамытып,  олардың шығармашылығын арттыруға  бағыт беру 
мақсат етіледі. Әр түрлі бағдарламалар құрастырып, пайдалануға болады. 
Сонымен қатар, оқытудың жаңа технологияларын енгізу, оқу үрдісіне қолдануының тиімділігі мол. Оқушы сол 
білім  шыңына  шығу  үшін  жоспарланатын  тапсырмалар  мен  қолданылатын  әдістер  әрбір  мұғалімнің 
шеберлігімен, өмір мен тұрмыстың күрделілігіне қарамастан қаншалықты өз жұмысын сүйетініне байланысты. 
Олай болса «Ұстаздық еткен жалықпас, үйретуден балаға» деген  ұлы Абайдың сөзі ақиқат екенін өмірдің өзі 
дәлдеп отыр. 
Қорыта айтқанда, бүгінгі сабақ кешегі сабақтан өзгеше, ал ертеңгі сабақ бүгінгі сабақтан жақсы болуы тиіс.

* * * * * * * * * * * *
ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ИННОВАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ КАК ОСНОВА ФОРМИРОВАНИЯ 

БАЗОВЫХ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ КОМПЕТЕНЦИЙ У СТУДЕНТОВ

Карагандинский колледж технологии и сервиса
Мастер производственного обучения специальности 

«Швейное производство моделирование одежды» 
Жумина Гульнара Кабилдаевна 

Формирование  базовых  профессиональных  компетенций  студентов  является  одной  из  основных  задач 
учреждений образования в процессе становления конкурентоспособной личности.
На сегодняшний день интерес для общества и работодателя на рынке труда представляет специалист, 
подготовленный к решению профессиональных задач в различных условиях, умеющий организовывать 
собственную деятельность, принимать оптимальные решения, вести поиск путей и способов  осуществления 
нестандартных задач, т. е. владеющий на высоком уровне базовыми компетенциями. Изменения в обществе и в 
системе  образования обозначили проблему поиска путей и условий повышения эффективности 
профессионального становления студентов  посредством ориентации образовательного процесса на развитие 
общих и профессиональных компетенций. 
Компетентность как характеристика будущего специалиста, его способность к эффективной профессиональной 
деятельности  стала основой компетентностного подхода в образовании.  С позиций социально-образовательной 
концепции Болонского процесса понятие «компетентность» получило развитие как в нормативно-правовых 
документах, так и в многочисленных исследованиях в сфере образования.
В современном мире гуманистическая образовательная парадигма ставит перед образовательной системой 
важную задачу: подготовить компетентного, образованного, творческого человека, умеющего адаптироваться к 
быстро меняющейся социально-экономической среде, рационально организующего самостоятельную 
деятельность. 
Изменения в образовательной системе нацелены на то, чтобы сделать ее более приспособленной к изменениям, 
происходящим в экономике, социальной жизни страны, интегрированной в мировую систему образования. 
Сегодня конкурентоспособность человека на рынке труда во многом зависит от его способности овладевать 
новыми технологиями, адаптироваться к изменяющимся условиям труда. Поэтому формирование базовых 
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компетенций, внедряя в учебный процесс инновационные технологии, является определяющей чертой 
современного образования. Инновационные технологии характеризуются новым стилем организации учебно-
познавательной деятельности студентов, изменяющим как способы презентации и усвоения знаний, так и тип 
овладения ими, активизируют, оптимизируют процесс познания. 

Современный этап развития образования характеризуется бурным прогрессом в области 
инновационных технологий. «Информационный взрыв», возникший вследствие использования 
информационных технологий, привел не только к увеличению в десятки раз объема потребляемой информации, 
но и к ее быстрому старению и постоянному обновлению. Это касается и научных разработок, быстрое 
внедрение которых в производство приводит к принципиальным изменениям не только в экономической 
деятельности, но и в повседневной жизни людей. Постоянные изменения стали нормой жизни современного 
общества.
Сегодня подготовка будущих специалистов ведется с помощью инновационных методик, использующих новые, 
прогрессивные технологии, активные методы. Репродуктивные методы также остаются важными в 
преподавательской деятельности, но их доля в учебном времени, с учетом новых требований должна быть 
меньше. В традиционные формы и методы работы следует привносить элементы креативности, новизны, что 
содействует развитию мыслящей молодежи, способной творчески, нестандартно подходить к решению 
проблем, проявлять самостоятельность, формулировать выводы, видеть возможности и пути выхода из сложной 
ситуации.
В этих условиях преподавателю необходимо ориентироваться в широком спектре современных инновационных 
технологий, идей, школ, направлений, не тратить время на открытие уже известного, а использовать весь 
арсенал педагогического опыта. Сегодня быть педагогически грамотным специалистом нельзя без изучения 
всего обширного спектра образовательных технологий. Инновационность педагога - наличие оригинальных 
авторских идей и гипотез относительно перестройки педагогического процесса. 

Инновационный процесс заключается в формировании и развитии содержания и организации нового. В 
целом под инновационным процессом понимается комплексная деятельность по созданию (рождению, 
разработке), освоению, использованию и распространению новшеств. Использование инновационные 
технологии в образовательном процессе оказывают значительное влияние на формирования базовых 
компетенций. Базовые компетенции – наиболее общие (универсальные) выработанные способы действия 
(способности и умения), позволяющие человеку понимать ситуацию, достигать результатов в личной и 
профессиональной жизни в условиях конкретного общества. Базовые компетенции приобретаются в 
образовательном процессе в результате опыта их успешного применения. Значительная роль отводится 
инновационным технологиям образования в формировании базовых компетенций. Базовые компетентности 
проявляются в деятельности, переносимы (применимы в новых ситуациях). Несмотря на то, что на 
сегодняшний день уже сложилась некоторая классификация компетентностей, круг компетентностей, который 
необходимо формировать у сегодняшних школьников, не определён окончательно. Для каждого предмета 
вырабатывается своё понятие компетентности. Определяющими признаками понятия «компетенция» являются 
следующие характеристики - постоянная изменчивость, связанная с изменениями к успешности взрослого в 
постоянно меняющемся обществе. 
Как показывает практика, использование активных методов в вузовском обучении является необходимым 
условием для подготовки высококвалифицированных специалистов «завтрашнего дня», что приводит к 
положительным результатам: они позволяют формировать знания, умения и навыки студентов путем вовлечения 
их в активную учебно-познавательную деятельность, учебная информация переходит в личностное знание 
студентов.

Познавательную активность студентов можно формировать, используя разные формы и методы работы. 
Так, групповая работа, представляет собой один из наиболее значимых способов в учебном процессе. Такие 
формы работы позволяют прояснить (возможно, изменить) мнения, позиции и установки участников в процессе 
непосредственного общения. Предоставляется возможность увидеть проблему с разных сторон (а, значит, 
уточнить взаимные позиции, уменьшить сопротивление восприятия новой информации от преподавателя и 
других членов группы), а также как способ групповой рефлексии через анализ индивидуальных переживаний, 
что усилит сплоченность и облегчит самораскрытие участников. Коллективная форма 
взаимодействия и общения учит студентов формулировать мысли на профессиональном языке, владеть устной 
речью, слушать, слышать и понимать других, корректно и аргументированно вести спор. Совместная работа 
требует не только индивидуальной ответственности и самостоятельности, но и самоорганизации работы 
коллектива, требовательности, взаимной ответственности и дисциплины. В процессе этого формируются 
предметные и социальные качества профессионала, достигаются цели обучения и воспитания личности 
будущего специалиста.
Таким образом, для подготовки студентов к успешной жизни в информационном обществе педагоги  должна 
формировать у своих студентов  умения, составляющие базовую компетентность. 

* * * * * * * * * * * *
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СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ НОВЫХ НАПРАВЛЕНИЙ ПО ПЕРЕРАБОТКЕ ХЛЕБА

Актюбинский технико-технологический колледж
Ткаченко Валерий Витальевич студент 2 курса специальность «Организация питания»

Руководитель Молдашева Эльмира Баккалиевна преподаватель спец.дисциплин 

Не зря в народе говорят: Хлеб ногами топтать — народу голодать. Мы все привыкли, что у нас на столе каждый 
день свежий ароматный хлеб. Для многих хлеб - основная составляющая питания, некоторые даже и не 
представляют, как это - сесть за стол без хлеба. Идея этого проекта возникла после того как я увидел 
выброшеный хлеб на мусорной свалке и задал себе вопросы: 

• Почему хлеб в таком состоянии? Почему  такое отношение к хлебу!? 
• Можно ли это изменить?  Что я могу с этим сделать, что - бы изменить эту ситуацию!?
• Как продлить жизнь хлебу!?

И я начал изучение производства кваса в домашних условиях. Полезность напитка и технологию его 
производства. Настоящий хлебный квас имеет приятный освежающий вкус. Он имеет высокую энергетическую 
ценность, утоляет жажду благодаря содержанию. Содержащаяся в квасе углекислота помогает перевариванию 
пищи, ее всасыванию и поднимает аппетит.
Хлебный квас, приготовленный исключительно из натуральных продуктов, может обладать такими эффектами: 

• Укрепляет организм витаминами; Снимает гнойничковые заболевания кожи, благодаря дрожжам; 
• Улучшает работу желудочно-кишечного тракта;  Приносит облегчение в случае атеросклероза артерий 

ног;  Укрепляет эмаль зубов; Усиливает потенцию.
Квас готовят с применением дрожжей и без них. Считается что приготовленный квас с добавлением дрожжей 
более полезен, т.к. в нем больше содержится витаминов В и РР. В без дрожжевом квасе дрожжи приобретаются 
натуральным путем при закваске, но их значительно меньше.
Для приготовления кваса необходимо использовать хлеб без добавления ароматизаторов и желательно черный. 
Также хлеб должен быть без  добавления тмина,  укропа и других добавок.  Для изготовления кваса  сначала 
делают  сухарики  и  зажаривают  их  в  духовке,  но  для  получения  более  насыщенного  цвета  некоторые 
зажаривают их очень темными.
Необходимые ингредиенты — сухари из ржаного хлеба + вода + сахар. 
Закваска: Первоначально необходимо приготовить закваску. В пол-литровую банку наливаем прокипячённой 
воды. Добавляем горсточку жареных сухариков и одну ч. л. сахарного песка и накрываем баночку салфеткой из 
ткани или марли. Банку переносим в теплое место на два — три дня. Готовая закваска представляет собой 
непрозрачную жидкость с кисловатым запахом.
Квас сырец:   При готовке кваса необходимо использовать стеклянную, эмалированную или пластмассовую 
посуду. В трехлитровую банку насыпаем сухарики — треть от размера банки, выливаем закваску и наполняет 
кипяченой водой, не долевая пять см. Сахар можно добавить, но луче не добавлять. Банку накрываем салфеткой 
и ставим в тепленькое место на два – три дня.
Готовый квас: По истечении положенного времени банку достают и процеживают, для этого применяют сито 
или марлю. При необходимости добавляют сахар.  Квас разливают в бутылки. По желанию в каждую бутылку 
можно положить  изюминку она  улучшит вкус.  Сусло  из  хлеба,  оно осталось  после  отцеживания кваса  не 
выбрасывают весь, оставляют половину.  Ее применяют для приготовления следующего кваса, который будет 
еще вкуснее. При изготовлении следующих порций кваса не делают закваску, а используют половину сусла от 
прежнего кваса.
Вывод:  Я никогда не задумывался, что означает выражение «Хлеб - всему голова» .А сейчас поняла, что в нем 
заложена вековая мудрость и страдания народа, который в трудные годы войны выращивал хлеб. На фронте 
солдаты делили краюшку хлеба на несколько человек. О героизме ленинградцев, 125 граммах хлеба «с огнем и 
кровью пополам», знают все. Старшее поколение знает цену хлебу, чего не сказать о некоторых подростках.  
Ведь если будет хлеб, будет мир, будет счастливая здоровая жизнь семьи, народа и всей нашей страны.
Не зря говорят, что главное заработать «на свой кусочек хлеба». Хлеб – основной продукт, доступный каждому 
в нашей стране. В тяжелые годы войны, когда других продуктов не было, именно хлеб спас многих  от голодной 
смерти.  Данный проект тесно связан с моей будущей специальностью «Повар», я точно уверен что когда я буду 
работать в столовой, или в кофе, или в ресторане, я точно буду знать, как и для чего использую хлеб, буду 
создавать полезный, а самое главное натуральный продукт – квас.
Литература:

1. Сборник рецептур блюд и кулинарных изделий, 2016 год
2. «Технология приготовления пищи» Коваленко Н.К 2016 год
3. https \\m.yotube.com/watch?v=84h_c5yMXal
4. https \\m.yotube.com/watch?v=jhlNwQw0804

* * * * * * * * * * * *
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Мичурин ЖОББМБК тәрбиеші: Бержанова К.Б.

Вариативтік компонент: Асық  ойыны
Тақырыбы:«Шеңбер» ойыны 
Мақсаты: Балаларға ұлттық ойын «Шеңбер» асық ойынын үйрету және 
өзін – өзі басқара білуге машықтандыру.
Қолданылатын құралдар: шеңбер ойынын ойнауға арналған шеңбер сызылған ақ мата, әртүрлі асықтар 
жинағы.

№ Оқу қызмет мазмұны Балалардың 
іс-әрекеті

Себепті 
қызығушы

лығын
 ояту кезеңі

Кіріспе бөлім: Балалармен бірге залға кіру, үш 
тілде амандасу.
Балаларға көтеріңкі көңіл күй сыйлау
Өткен асық ойындарын еске түсіру.
 (Асық ату, ханталапай, үш табан, алшы ойыны, 
тәйке ойыны, бүге ойны, шіге ойыны)
Асықтың алшы, тәке, бүк, шік жақтары болады.     
Асықтың үлкенін және жақсы ататынын «Сақа» 
деп атайды.           
Балаларды жерге шеңбер күйінде тұрғызып, 
әрқайсысының қолдарына  асықтар беру.
Қауіпсіздік ережесін еске түсіру
Асықты жоғарыға атуға болмайды. 
Асықты атқанда еңкейіп атамыз.
Ауызға салуға балмайды.

Келген қонақтармен үш тілде 
амандасады.

Балалар тәрбиешімен бірге асық 
ойындарын, түрлерін еске түсіреді.

Тәрбиешінің нұсқауы бойынша тұрады 
және асықты көздеп атып дағдыланады.

Ұйымдаст
ырушылық 

– ізденіс 
кезеңі

Негізгі бөлім:
Асық туралы мақал – мәтел айту
Балалар кім асық туралы мақал-мәтел біледі?
Жарайсыңдар, балалар
Бүгін біз қазақтың тағы бір ұлттық асық ойыны – 
«Шеңбер» ойынымен танысып, қалай 
ойналатындығын үйренетін боламыз. 
Жерге диаметрі 1,5 – 2 метр шеңбер сызылады. 
Шеңбердің ортасына сызық сызылады. Бұл «көн» 
деп аталады. 
Әр ойыншы өз асығын көнге қабырғасымен 
жатқызып, «алшы» немесе «тәйке» етіп қояды. Әр 
ойыншының өзінің «сақасы» (соғушы асық) 
болуы қажет.Ойыншылар сол сақаларымен 
көндегі асықтарды көздеп атуы керек. Ойын 
кезінде шеңберге кіріп кетуге немесе сызықты 
басуға тыйым салынады. Кім көп асықты құлатса 
сол жеңімпаз болып саналады.
Біздер қазір төрт топқа бөлініп ойнайтын 
боламыз. 
Кезектесіп асықты атамыз. Қай топ көп асық 
жинайды, сол топ жеңімпаз атанады.
Балалар «Шеңбер» ойынын қызығушылықпен 
ойнайды
- Балалар, Әмина әженің ауылында «Теңге алу» 
ойыны ойнатылып жатыр екен, сендер 
барғыларың келе ме?
Жол бойы «Асық» әнін айтып бойымызды 
сергітіп барайық.
Балалар, «Әйтеке би» ауылында да ұлттық  асық 
ойындары ойнатылып жатыр екен, қатысып ойнап 
кетейік.  
«Асық ату» ойыны:
Ережесін еске түсіріп алайық

-Асығың алшысынан түссін
-Сақадай сай
Асығын ата алмаған,
Сақасынан көреді.
Оңқай – асықтай,
Күміс – қасықтай.

Тәрбиешіні мұқият тыңдап  алғаннан 
кейін, «Шеңбер» ойыны ойнатылады. 
Балалар түсініп алғанша тәрбиеші 
көмектеседі, содан соң өздері ойнайды.

Балалар өз асықтарын тігіп, көндегі 
асықтарды атып ойнайды.

-Иә, барайық

Балалар ойындарды қызыға ойнайды.

Балалар ойынға қызығушылықпен 
қатынасты
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«Ұяшықты толтыр» ойыны: 
Ептілікке арналған ойын
«Санамақ» ойыны  Асықтан жасалған түрлі 
санағыштармен ойнау 
Әмина әженің ауылында «Теңге алу» ойнын 
ойнау

Оқу 
қызметті
бақылау 

кезеңі

Қорытынды бөлім:
Балалар біз кімге қонаққа бардық?
Қандай ойындар ойнадық?
Балалармен «Шеңбер» ойынының ойналу 
жолдарын талдау, қалай түсінгендерін 
қорытындылау.
Көп асық жинаған ойыншыны мадақтау.

Өз ойларын ашық айтып дағдыланады.

Балалар ойынның ережесін айтып 
береді. 

Күтілетін нәтиже:
Орындайды: ойын ережесіне сай ойнауды

Түсінеді: «Шеңбер» ойынын түсініп ойнауды 

Қолданады: кез – келген уақытта өзбетімен ойнауды

Ұйымдастырылған қызметінің  технологиялық  картасы

Мичурин ЖОББМБК тәрбиеші: Байсакалова Н.Т.

Білім  беру саласы: «Әлеуметтік орта, шығармашылық»
Ұйымдастырылған   оқу қызметі: Экология, Сурет салу.
Тақырыбы: «Киіз үй» 
Мақсаты: Киіз туралы түсінік беру. Құрлысымен таныстыру. Дәстүрден тыс сурет салу,
Алдын –ала  жүргізілетін  жұмыстар:Қыс мезгілі туралы түсінік беру.
Әдіс – тәсілдер:сөздік, көрнекілік,ойын,практикалық.
Қажетті  құрал – жабдықтар:«киіз үй бейнеленген слайдтар
Билингвальды  компонент :киіз үй-юрта

Әрекет  кезеңдері Тәрбиешінің  әрекеті Балалардың  іс-
әрекеті

Себепті  
қызығушылы
ғын  ояту   кезеңі

Психологиялық жаттығу.
Қазақ күйші-композиторларының бір күйін тыңдау

-Балалар күйді 
тыңдайды.

Ұйымдастыру
шылық
-ізденушілік.

-Балалар біздерге қонаққа Әмина атты қуыршақ келіп отыр, 
ол киіз үй туралы білгісі келеді екен.
-Балалар киіз үй туралы кім не біледі?
-Киіз үй бұрынғы ата-бабаларымыздың баспанасы болған.
-Киіз үй көшіп қонуға ыңғайлы, жиналып қайтып 
құрастырылады.
-киіз үйдің іші қыста жылы жазда салқын.
Киіз үйдің құрлысы:
Шаңырақ, кереге, уық,есік және киізден қапталады. 
Билингвальді компонен: киіз үй-юрта.
1.Слайд. Киіз үйдегі тұрмыс
-Не көріп тұрсыңдар?
Киіз үйдің іші қыста жылы, жазда салқын. Сондықтан  киіз 
үйді шопандар да туристер де пайдаланады.
-Қыстаққа қай мезгілде көшеді? 
-Ал жайлауға қай мезгілде көшеді?
 Киіз үй жер сілкінсе де  ыңғайлы, Өйткені ол оңайлықпен 
бұзылмайды.
2. Киіз үйдің суретін салу
Кесілген баклашканы безендіру,шаңырақ,уық,кереге,есік 
салып шығу.

Балалар суреттерді 
көріп сұрақтарға жауап 
береді.
Қайталайды.

-Қыстаққа қыста 
көшеді,жайлауға жазда 
көшеді. 
Киіз үй туралы айтады.

-Балалар киіз үйдің 
суретін салады.
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Рефлексиялық 
түзетушілік

-Балалар бізге Әмина атты қуыршақ қонаққа келді ия? 
-Ол өте көңілді, сендерден көп нәрсе үйренді.
-Сендерге ризашылық білдіріп тұр. 
Қане тағы бір рет киіз үй туралы есімізге түсірейікші.
-Киіз үй  дегеніміз не?
-Киіз үйдің құрлысын атайықшы?
-Балалар біздің өлкеміз сұлу табиғатымен және әсем 
жерлерімен бай! Әрқашан туған өлкемізді  қорғап жүрейік.

Балалар «сұрағыштың»  
сұрақтарына жауап 
береді.

-Бұрынғы баспана

-Кереге,уық,
шаңырақ,есік

Күтілетін нәтиже:
Нені  үйренді:слайдтарды көріп, киізүй туралы әңгімелеуге берілген тапсырманы
Қандай   түсініктерді   игерді: жайлау мен қыстақ туралы берілген мәліметтерді.
Меңгерген   дағдылары   мен   іскерліктері:сұрақтарға толық жауап бере алу және өз ойларын жеткізе алу, 
коммуникативтік дағдыларын.
Технологиялық картаны  толтырған тәрбиеші: Н.Т.Байсакалова

* * * * * * * * * * * *
ДЫБЫС АЙТУ БҰЗЫЛЫСТАРЫ ЖӘНЕ ОЛАРДЫ ТҮЗЕТУ ЖОЛДАРЫ

Жамбыл облысы Талас ауданы Қаратау қаласы
«Үміт» мектеп – интернаты  Логопед – ұстаз

Сыздыкова Толкын Ахмедияровна

Сөйлеу тілі тек қана адамның өзіне тән психикалық қызмет атқарады. Тіл арқылы адамдар айналадағы 
ортамен танысады, өзінің сезім – күйін еркін білдіреді.  Сәби біртіндеп қарапайым  құрылымдардан күрделі 
сөздерге қарай тілді меңгере бастайды. Ересек адамдардың сөздерін жартылай түсіну және сәбидің туа біткен 
танымдық ақыл есі  негізінде, бала даму барысында  тілдің заңдылықтарын меңгереді. Баланың өз ана тілін 
меңгеруі сөйлеу тілінің даму заңдылығына сәйкес етті.

Сөйлеу тілінің онтогенезі бойынша, баланың сөйлеу тілінде дыбыстар әр түрлі уақытта пайда болады.  
Бала дауысты дыбыстарды дауыссыз дыбыстарға қарағанда ерте меңгереді. Ең бірінші болып маңызды қазақ  
тілінің фонологиялық жүйесін құрайтын дауысты және де келесі дауыссыз дыбыстар қалыптасады: [г], [к], [б],  
[п], [м], [н], [д], [т] т.б. Кешірек ысқырық және ызың [з], [с], [ц], [ж], [ш], [щ], [ч], ал ең сонынан үнді [й], [л], [р] 
дыбыстары шығады. А.Н.Гвоздевтің пікірі  бойынша бұл «артикуляциялық қиын дыбыстар». «Артикуциялық 
қиын дыбыстар» дегеніміз сөйлеу мүшелерінің қиын қимыл – қозғалысын қажет ететін дыбыстар. Сол себепті 
осы дыбыстар кеш шығады және жиі бұзылады.

4 – 5 жастағы бала ана тіліндегі барлық дыбыстарды дұрыс айта білуі қажет. Мектеп жасына дейінгі 
балаларда кейінгі дыбыстарды бұзып, шатастырып, алмастырып айтуы жиі кездеседі.

Дислалия грек тілінен dis-бұзылу, lalia-сөйлеу тілі деген ұғымды білдіреді. Дислалия тіл кемістіктерінің 
ең көп тараған түрлерінің бірі. Дислалия болған жағдайда баланың есту қабілеті дұрыс дамиды, сөйлеу тілі 
аппаратының ағзалары жүйке жүйесімен толық қамтамасыз етіледі. Сөйлеу тілінің дыбыс айту жүйесі, яғни 
фонетика жағы бұзылады. Бала кейбір дыбыстарды дұрыс айта алмау салдарынан сөзін анық, түсінікті  етіп 
жеткізе  алмайды.  Пайда  болу себептеріне  қарай  дислалия механикалық (органикалық)  және функционалды 
болып екі  түрге бөлінеді.  Механикалық (органикалық) дислалия дегеніміз  сөйлеу тілі  аппаратының сыртқы 
органикалық,  оның  сүйегі  мен  бұлшық  еттері  құрылысы  ақаулықтарының  салдарынан  сөйлеу  тіліндегі 
дыбыстардың бұзылып айтылуы. Атап айтсақ, тіл  асты желбезегінің тым қысқа болып бітуінен тілдің ұшы 
жоғары емін-еркін көтеріліп қимылдай алмайды да, тілдік дыбыстар бұзылады.  Одан басқа тілдің, ауыздың 
ішіне зорға сиып тұратын өте үлкендігі немесе кішкентай, жіңішке болуы да дыбыстардың дұрыс айтылуын 
қиындатады.  Жақ  сүйектері  құрылысының  ақаулықтары,  көбінесе  үстіңгі  және  астыңғы тістердің  қабысып 
дұрыс қиюласпауы да дыбыс айту бұзылыстарына себеп болады. Олардың қиюласып тістесуіндегі кемістіктер 
әр түрлі болып келеді. Кемиек (прогнатия) – үстіңгі  жақ сүйегі  алға қарай сорайып қатты шығып кетеді де 
үстіңгі және астыңғы тістер бір – бірімен мүлде тістеспей қалады. Опырауыз (прогения) – астыңғы жақ сүйегі  
алға қарай шығып кетеді де үстіңгі тістер астыңғы тістердің ішкі жағына кіріп тұрады. Ашық ауыз (открытый 
прикус)– үстіңгі жақ пен астыңғы жақты қабыстырған кезде алдыңғы тістер тістеспей аралары үңірейіп ашық 
тұрады. Жарық езу (перекрестный прикус) – жақ сүйектерін қабыстырған кезде бірде тек оң жағының, бірде тек 
сол жағының немесе екі жағының да азу тістері қиюласпай, аралары ашық қалады. Кейде аралары ашылып, 
селдіреп,  сирексіп,  қисық  шығатын  тістер  де  дислалияға  себепші  болады.  Мысалы,  тістердің  арасының 
алшақтығынан және ретсіздігінен  сөйлегенде тілдің  ұшы сыртқа шығып кетіп,  сөздің  анықтығы бұзылады.  
Ортодонт дәрігерлер арнайы шина қою арқылы тістерді және жақ сүйектерін реттейді. Сүйегі әлі қатаймаған 5-6 
жастағы кезінде қойылған шинаның әсері өте күшті болады. Тар немесе біртегіс жалпақ болып келетін және 
төбесі әдеттегіден тым жоғары немесе тым төмен таңдай да көптеген дыбыстардың дұрыс айтылуына кедергі  
жасайды.
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Артикуляиялық  аппаратының  ешқандай  механикалық  ақаулығы  болмаса  да  дыбыстардың  айтылуы 

бұзылатын түрі функционалды дислалия деп айтады. Функционалды дислалияның көп тарауының бір себебі 
баланы отбасында дұрыс сөйлетіп үйретпеуінен. Кейде ересек адамдар баланың былдырлап сөйлегенін қызық 
көріп,  ермек үшін қайталатып айтқызып,  көңілін  көтереді  және өздері  де  оның былдыр тілімен  сөйлегенді 
әдетке  айналдырып  алады.  Тілді  дамытып,  оны  жетілдіру  тәрбиесіне  осылай  жеңіл-желпі,  үстірт  қараудың 
нәтиесінде  баланың  дыбыстарды  дұрыс  атап  үйренуі  ұзақ  уақытқа  кешеуілдеп  қалады.  Баланың 
функционалдыдислалиясы еліктеуден де болуы мүмкін. Әдеттегідей, тілі әлі дұрыс жетілмеген, дыбыс айтуы 
әлі  толық қалыптаспаған  өзінен  әлдеқайда  кіші  балалармен жиі  қатысып,  уақытының көбісін  бірге  өткізіп  
жүрген  баланың  сөйлеу  тілінің  дамуы  кешігеді.  Кішкентай  бала  отбасындағы  тіл  кемістіг  бар  ересек  
адамдардың дыбыстарды бұрмалап қате сөйлеген сөздеріне де еліктейді. Отбасындағы қостілдік те баланың 
сөйлеу  тіліне  кері  әсерін  тигізеді.  Баланың  әр  тілде  сөйлейтін  әкесі  мен  шешесінің  сөйлеу  мәнеріндегі 
ерекшеліктерін шатастырып алатын жағдайлары да жиі кездеседі.

Баланың  дыбыстарды   айтуындағы  кемістікетері  олардың  есту  қабілетінің  жетілмеуінен  де  болуы 
мүмкін. Өзара айырмашылықтарында акустикалық нышандары өте нәзік білінетін ұяң және қатаң дауыссыз бен 
жіңішке және қатаң ызың дыбыстарды ажырату кезінде мұндай баланың қиналатыны байқалады. Кемістіктің 
бұл  түрі  ақыл-ойы  кем  балаларда  жиі  кездеседі.  Ақыл-ойы  дұрыс  жетілмеген  балалардың  жартысына 
жуығының  дыбыстарды  дұрыс  айта  алмайтындығы  байқалады.  Баланың  сөйлеу  тіліндегі  ақаулық  есту 
қабілетінің  жетілмеуінен  де  болуы  мүмкін.  Айтылуы  бір  –  біріне  ұқсас  дыбыстарды  ажыратуда  баланың 
қиналатындығы байқалады. Мысалы: ұяң және қатаң дауыссыздарды, жіңішке және жуан, ысқырық және ызың 
дыбыстарды  айтқанда.  Қорытындысында  дыбыстардың  дұрыс  айтылуының  дамуындағы  бұндай 
қиыншылықтар  ұзақ  уақытқа  кешігеді.  Сонымен  бірге  дыбыстардың  сөйлеу  тіліндегі  кемшіліктері,  әсіресе 
сөздердегі алмастырулары мен шатастарулары фонематикалық есту қабілетінің қалыптасуына зиянын тигізуі 
мүмкін, ал егер олай болса, оның салдары жалпы сөйлеу тілінің толық дамымауына және жазуы мен оқуының  
бұзылуына себебін тигізеді.

Дислалия сонымен қатар дыбыс шығарудағы сөйлеу мүшелері: тілдің, еріннің, төменгі жақ сүйектерінің 
нашар қимылдауларынан да болуы мүмкін. Соның салдарынан бала тілін қалыптағы жағдайда дұрыс ұстап тұра 
алмайды  немесе  қажетті  қимылдарды  тез  арада  орын  алмастыра  алмайды.  Дислалия  сонымен  бірге  есту 
қабілетінің  нашарлығынан  да  болуы  мүмкін.  Қатысуын  онша  керек  етпейтін  м,  н,  т,  п  дыбыстары  сирек 
бұзылатыны, ал басқа дауыссыз дыбыстардың кез келгені жиі бұзылып айтылатындығы байқалады. Әсіресе 
сөйлеу  тілі  мүшелерінің  қиын  айтылатын  р,  л  тіл  дыбыстары,  ысқырық  (с,  з,  ц)  және  ызың  (ш,  ж,  ч,  щ) 
дыбыстары жиі бұзылады. Баланың сөйлеу тіліндегі дыбыстардың бұзылуы түрлі болады, мысалы кез келген 
бір дыбыс сөз ішінде айтылмай түсіп қалса, ал қайсыбірі оларды бұрмалап немесе басқа дыбыспен алмастырып 
айтуы мүмкін. Бұзылудың осы түрлерін жеке-жеке қарастырып көрейік. Сөйлеу тіліндегі дыбыстардың түсіп 
қалуы сөздің барысында, ортасында және аяғында кездесуі мүмкін. Мысалы: радио-адио, тарақ-таақ,  қасқыр-
қасқы. Мысалы: р дыбысын айтқанда жұмсақ таңдайдың артқы жағының шеті дірілдеп, қырылдаған дыбысын 
немесе кішкентай тіл тербетіліп, көмейден ырылдаған «р» дыбысы, тілін шайнап «с» дыбысын, тілін бұрап  
езуін «ш» дыбысын, еріндерін  үрлеп «л»  дыбысын  шығарды. Тіл дыбыстарының жүйесіндегі  бір дыбыс 
екінші дыбыспен алмастырылып айтылады. Алмастырулардың мынадай түрлері болуы мүмкін:
 Жасалу жолдары жағынан ұқсас, сөйлеу тілі мүшелеріндегі айтылуында айырмашылығы бар дыбыстар 
алмастырылады,  мысалы  тіл  арты  түзелмелі  (шұғыл)  дыбыстарын  тіл  алды  т-д  шұғыл  дыбыстарына 
алмастырылады. (Кәмила-Тәмила, гүл-дүл);
 Сөйлеу  мүшелеріндегі  айтылуы  ұқсас,  жасалу  жолдарының  айырмашылығы  бар  дыбыстар 
алмастырылады, мысалы, тіл алды «с» дыбысы тіл алды «т» дыбысына алмастырылады. (сабын-табын);
 Жасалу жолдары ұқсас, ал сөйлеу тілі мүшелерінң әрекеті бойынша айырмашылығы бар «с» дыбысына 
алмастырылады. Мысалы: Самат-фамат. 
 Сөйлеу  тілі  мүшелеріндегі  айтылуы  мен  жасалу  жолдары  ұқсас  дыбыстар  дауыстың  қатысуымен 
шығатын дыбыстармен, мысалы. Ұяң дыбыстар қатаң дыбыстармен алмастырылаы (Болат-полат, қозы-қосы).
 Жасалу  жолдары  ұқсас  дыбыстар  мен  сөйлеу  мүшелерінң  белсенді  әрекеттері  бойынша  шығатын 
дыбыстар  жуан  және  жіңішке  белгілермен  айқындалатын  дыбыстармен,  мысалы:  жіңішке  дыбыс  жуан 
дыбыспен, жуан дыбыс жңшке дыбыспен алмастырылады: (пияз-паз, ерік-ерык).

Сөйлеу тілінде айтылуы бұзылған дыбыстардың мөлшері бойынша дислалия қарапайым және күрделі 
болып  бөлінеді.  Егер  сөйлеу  тілінің  айтылуында  бұзылған  дыбыстардың  саны  төртке  дейін  болса,  оны 
қарапайым, ал одан өп болса күрделі дислалия дейді. Егер сөйлеу тілінің айтылуында бұзылған дыбыстардың 
ақаулықтары дыбыс шығарудағы сөлеу тілі  мүшелерінің әрекетндегі  бір топтағы дыбыстарда болса,  оларды 
мономорфиялық  дислалия  дей.  Егер  бұндай  ақаулықтар  дыбыс  шығарудағы  сөйлеу  тілі  мүшелерінің 
әрекетіндегі бірнеше топтардағы /мысалы, ротацизм, сигматизм және ламбдацизм/ дыбыстарда болса, оларды 
полиморфиялық  дислалия  дейді.  Белгілі  бір  топтағы  дыбыстардың  айтылуындағы  ерекшеліктеріне  қарай 
дислалия мынадай түрлерге бөлінеді:
6. Сигматизм-гректің сигма деген әрпінің дыбысталуымен ысқырық /с,сі, з,зі, ц/ және ызың /ш, ж, ч, щ/ 
дыбыстарының айтылу мүкістіктерін білдіред. Мүкістіктер сөйлеу тіліндегі дыбыстардың айтылуында ең көп 
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тараған түрлері.
7. Ротацизм-гректің ро деген әрп р дыбысын білдіреді, /р,рі/ дыбыстарының сөйлеу тілінің айтылуында 
болатын мүкістік.
8. Ламбдацизм-гректң  ламбада  деген  әрпі  л  дыбысын  білдіреді,  /л,лі/  дыбыстарының  сөйлеу  тілінің  
айтылуында болатын мүкістк.
9. Сөйлеу тіліндегі айтылуында болатын таңдай дыбыстарының ақаулықтары: Каппацизм-к,кі дыбыстары; 
Гаммацизм-г,гі, дыбыстары, Хитизм-х,хі, дыбыстары; Йотацизм-й дыбысы /гректң капп, гамма, хи, йота деген 
әріптері к,г,х,й дыбыстарын білдіреді/.
10. Ұяң дауыссыз дыбыстардың ақаулығы-сөйлеу тіліндегі  ұяң дауыссыз дыбыстарының айтылуындағы 
ақаулықтар. Бұндай ақаулықта ұяң дауыссыздар өздерінің қатаң дауыссыз сыңарларымен орын алмастырады: 
в-п, д-т, в-ф, з-с, ж-ш, г-ғ, к-қ. Бұндай ақаулықтар құлағы нашар еститін керең балаларда жиі кездеседі.
11. Жіңішке  дауыссыз  дыбыстардың  ақаулықтары.  Сөйлеу  тілндегі  жңішке  дауыссыздардың  өздерінің 
қатаң дауыссыз сыңарларымен орын алмастыру ақаулықтары: ді-д, пі-п, кі-к, рі-р. Өдерінің жіңішке сыңарлары 
жоқ , ж, ц дыбыстары мен қатаң сыңарлары жоқ ч, щ, й дыбыстарында бұндай ақаулықтар кездеспейді.

Дыбыс  айту  бұзылыстарын  түзету  жұмыстары.  Дыбыс  айту  бұзылыстарын  түзетуге  бағытталған 
логопедилық  жұмыс  белгілі  кезектілікпен,  кезеңмен  жүргізіледі.  Логопедиялық  түзету  жұмыстары  келесі 
кезеңдерге бөлінеді:
1. Дайындық кезеңі;
2. Дыбысты қою кезеңі;
3. Дыбысты дұрыс айтуға машықтандыру кезеңі;
4. Дыбысты ұқсас дыбыстардан ажырату кезеңі.

Дайындық  кезеңінде  баланы  түзету  жұмысына  ынталандыру,  артикуляцияны  дұрыс  қалыптастыру, 
саналы  түрде  тапсырмаларды  орындауға  үйрету,  дыбысты  қабылдау,  ажырату  процестерін  дамыту,  сөйлеу 
кезіндегі дұрыс тыныс алуын қалыптастыру, қолдың ұсақ моторикасын  жаттықтыру жұмыстары жүргізіледі. 
Мысалы, бала «р» дыбысын айта алмайды. Ал бала тіл ұшын дірілдету тұрмақ, оны жоғары көтере алмайды. 
Сол себепті дайындық жұмысын жүргізу қажет. Бұл жұмыстың негізгі  мақсаты артикуляциялық жаттығулар 
арқылы ерін мен тілдің қимыл – қозғалысын дамыту. Артикуляциялық гимнастикаға арналған жаттығуларды 
қалай болса солай алуға болмайды.  Жаттығулар қойылатын дыбысқа байланысты беріледі.

Артикуляциялық  праксистің  қалыптасуы  кезінде  артикуляция  органдары  бұлшық  еттерінің  өзара 
байланыстарын  есепке  алу  қажет.  Бұл  үшін  келесі  мысалдарды  қоддану  пайдалы.  Мысалы,  белгіленген 
артикуляциялық  орналастыруды  құру  үшін  тілді  ауыздың  қуысына  біршама  тереңірек  орналастыру  қажет,  
керісінше ауыздың қуыстарына тілді ығыстырумен алға жақындатады. Көрсетілген мысалдар айнамен жұмыс 
жасау арқылы қолданылады. Қалыпты тыныс алудың көрсетілген тәсілдері балаға артикуляцияның көрінетін 
жақтарын түсіндруге мүміндік береді. Бұл балаға қозғалысты сезінуге және түсінуге көмектеседі.
Осылайша  логопедтің  жұмысында  ұсынылған  жүйеде  артикуляция  органдарының  ерекше  жаттығулары 
қолданылады.  Сондай-ақ  артикуляциялық  праксистің  дамуына  әсер  ететін  әр  түрлі  қосымша  жаттығулар 
қарастырылады. Дыбыс артикуляциясын құру бойынша барлық жаттығулар бір уақытта ауызбен демді сыртқа 
шығаруға үйрету болып табылады, яғни сөйлеу тыныс алуға жаттығу тәсілі болып табылады. 
Дайындық кезінде дыбыстармен жұмыс жасау.
Дауысты дыбыстар. 
Дауысты дыбыстардың артикулдері мына ретте құрылады: а, ә, о, ы, у, и, я, е, ё, ю (бұл ретті жартылай дауысты  
й дыбысы аяқтайды).
Я,  е,  ё,  ю  дыбыстары  и  дыбысымен  үйлесу  арқылы  және  сәйкес  дауысты  дыбыстармен  (а,  ә,  о,  у,  и  
дыбыстарының)  ерекшеліктерін  көрсететін  қандай  да  бір  тілдің  артикуляциясын  жазу  үшін  төменде  сурет 
көрсетейік.  Бұл  суреттер  еріннің  созылу  бағытын  көрсетеді  және  и  дыбысы  үшін  көлденең  бағытта  ауыз 
қуысының симметриялық бұрулуы көрінеді. Ауызбен демді сыртқа шығарудың ұзақтылығы ұзын дәйекшемен 
схемалы түрде көрсетіледі (й үшін).
Бұл  схемаларды  картоннан  орындауға  болады,  оларды  сипап  көруге  мүмкіндік  береді  (әсіресе  оралдық 
праксистің бұзылған кезінде және көздің көруі қатты нашарлаған ағдайда).
Дауыссыз дыбыстар.
Дауысты  дыбыстардың  артикулдерімен  танысқаннан  кейін  қатаң  дауыссыз  дыбыстардың  артикуляциясын 
дамыту бойынша жаттығулар басталады. Дауыстылардың артикуляциясымен жұмыс жасау оларды сыбырлап 
айтқан кезде жалғасады.
Бұл реттілік жөнсіз ауызбен демді сыртқа шығарудың машықтарын бекітуге мүмкндік береді және оны айту 
органдарын активизациялау кезінде автоматизациялауға мүмкіндік береді, бірақ есту бақылауынсыз. Баланың 
назары үнемі  артикуляция  сапасына,  ауызбен тыныс алудың бағытталуына аударылатын болады. Дыбысты 
айтуға назар аударылмайды.
Қатаң  дауыссыз  дыбыстардың  артикуляциялық  орналастыруын  балаға  логопедтің  артикуляцияны  көрсетуі, 
ауызша түсіндіру бойынша (еріннің, тілдің орналасуын және ауызды ашу дәрежесін түсіндіреді) құруға болады. 
Бала дыбыс шығаруды естімеуі қажет.
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Қатаң дауыссыз дыбыстардың артикуляцияларын қалыптастыру 2 кестеде берілген.
Демді ішке тарту.
Демді дыбыссыз сыртқа шығару.
Дауысты дыбыстар: а, ә, о, ы, у, и, е, ю.
Қатаң дауыссыз дыбыстар: ф, с, ш, щ, х.
Дайындық кезінде атқаратын жұмыстар ф, с, ш, ғ, щ, х секілд фрикативті қатаң дауыссыз дыбыстар құрады. 
Дауыссыз дыбыстарды қалыптастыру артикуляция бойынша едәуір мүмкіндік ретінде ф дыбысынан басталады. 
Бала бұл артикуляциондық укладты оңай қарап шыға алады, ал логопед тексере алады. Бұл дыбыстың айтылуы, 
оны созу баланың назарын ауызбен тыныс алуына бекітеді  және оны басқаруға мүмкіндік  береді.  Үзілмелі 
дыбыстардың тобы бұл қатынаста едәуір күрделі (бұл дыбыстар қысқа); сол себепті олардың жұмыс жасауы 
кейін көрсетіледі.
Әрбір сабақ сайын балаға ұсынылатын жаттығулардың мөлшері әр түрлі болады. Сонымен, бірінші сабақта 
ауызбен демді сыртқа шығаруды жаттықтырумен шектелуге болады, сондай ақ дауысты дыбыстардың бірнеше 
артикулдерін  қалыптастыруға  көшуге  болады.  Ересек  топтағы  балаларға  көп  мөлшердегі  жаттығуларды 
үйретуге, бірақ бір сабақта көптеген түрлі жаттығуларды бірден орындаудың қажеті жоқ.
Сөйлеу ағымындағы әрбір дыбыс алдағы және ағымдағы  дыбысқа байланысты өзінің артикуляциясын өзгертіп 
отырады, сол себепті жұмыс жүргізілетін артиулдер сөйлеуде нақты жаттығуды талап етеді. Әрбір сабақ барлық 
алдыңғы өткен сабақты қайталаумен басталады. Бірінші сабақта жаттығудың әрбір түрін келесі сабақта оларды 
қайталау шапшаң болу үшін қайта-қайта қайталау қажет. Сабақтың хаттамасындағы үзіндіден дауысты, қатаң 
дауыссыз дыбыстардың құрылуы бойынша жұмыстың қалай үргізілетіндігін көрелік.
1-кесте  бойынша  баламен  бірге  демді  ішке  тарту  мен  демді  сыртқа  шығарудың  машықтарын  бекітуге,  бір 
уақытта  дауысты  дыбыстардың  артикульдерін  құруға  көшейік.  Логопедтік  сабақтың  өту  барысын  бақылап 
көрейік.
Логопед:  «Сен  ауызбен  демді  сыртқа  шығаруды  және  тілдің  ұшын  астыңғы  тіспен  ұстап  тұруды  жақсы 
үйреніпсің.  Енді  демді  сыртқа  шығару  кезінде  ауызды  «әр  түрлі»  ашуды  үйренейік.  Демді  ішкен  тартуды 
ауызбен , ал демді сыртқа шығаруды ауызды кең ашып, тілді ұзартып астыңғы тістерге жақын орналастырып 
көрші.  Тіл  ешқандай  қимыл  жасамауы  қажет,  «ұйықтап  жатады».  (Ауызбен  демді  ішке  тартуды  мақтаның 
көмегімен  тексерейік.  Осы  жағдайда  ерін  мен  тілдің  орналасуы  демді  сыртқа  шығару  кезінде  а  дыбысын 
сыбырлаған  секілді  болуы қажет.  Егер  артикул нақты болмаса,  оны жөндеу қажет  және қайтадан  қайталау 
қажет).
5. Жақсы, ал енді саған ауызбен қалай тыныс алуға болатынын көрсетемін (ә дыбысының артикуляциясын 
көрсету қажет).

Бала артикуляцияны айтқан кезде тілдің дұрыс орналасуын бақылау қажет.  Әрі  қарай бала ауызбен 
демді сыртқа шығаруы қажет (ерін мен тілдің орналасуын сақтауы қажет). Бала тапсырманы орындаған кезде 
логопед  артикуляцияны  түзетеді,  бірақ  егер  екі-үш  рет  қайталап  көргеннен  кейін  артикуляция  құрылмаса, 
толығымен нақты орындалмаған артикуляцияны келесі сабаққа қалдыра отырып, келесі жаттығу сабағына өту 
қажет. Осындай жобада о, ы, у дыбысты дыбыстарлың артикуляциясымен демді сыртқа шығаруды жаттықтыру 
қажет.
А, ә, о, ы, у дауысты дыбыстарының артикуляциясын орналастыруды құру и дыбысына тәрбиелеуге көшуге 
мүмкіндік береді.
Жағдайды жеңіп шыға отырып, балаға күліп тыныс алуды ұсынуға болады. 
Логопед: «Кел, күліп демалайық!». И дыбысы үшін құрылған жағдай с дауысты дыбысын үйлестіру жұмысына 
ауысуды құрады. 
Логопед: «Қазір еріннің қозғалысы кезінде демді сыртқа шығару жаттығуын орындаймыз. Күлуден саған таныс 
қозғалыстарды орындауға көшейік».
Бұл жаттығулардың барлығы тілдің сәйкес орналасқан кезінде ауызбен тыныс алуды жақсартады, осылайша бұл 
жаттығуларда екінші ретті дауысты дыбыстардың артикуляциясы құралады. Әрбір ауызбен тыныс алу мақтаның 
қозғалысымен бақыланады, оны алақанға немесе парақтың үстіне орналастырамыз, ол тыныс алған кезде ауа 
мақтаны қозғалтады, баланың аузына жақын қойып өзіне көрсетеміз. Кішкентай балалар үшін мақтаны түрлі  
түске бояп қоюға болады. Ауызбен дұрыс тыныс алу жаттығулары дауысты дыбыстардың айтылуын үйрету 
кезінде де жалғасын табады. Бала алдын ала дыбысты естіп қалмауын қадағалау қажет. 2-кестеде солға қарай 
дыбыссыз демді ішке тарту және демді сыртқа шығаруды азамыз.
Балаға былай дейміз: «Мінекей, сен барлығын жақсы орындадың. Сен енді ауызбен тыныс алуды үйрендің, енді 
сен дәл осылайша демді сыртқа шығаруды білесің бе, көрейікші» (ф дыбысының артикуляциясын көрсетеміз) 
Логопедтің өзі демді сыртқа шығаруды көрсетпеуі қажет, себебі бұл жағдайда бала дыбысты естіп қойып, оны 
өзінше айтуы мүмкін. Логопед тек ауызша түсіндіреді және баланың дәптеріне ф  дыбысының артикуляция 
схемасын бейнелеп береді.
Логопед: «Үстіңгі ернімізді астыңғы ерніміздің үстіне қойып, сосын осы арқылы демді сыртқа шығарайық». 
Сосын логопед сөйлеу органдарының орналасуын нақтылайды және бақылап, ауызбен тыныс алуды түзету үшін 
мақтаны алдына қояды. Әр қарай дәл осылай с, ш, щ, х дыбыстарының артиуляциясы орындалады. Баладан 
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дыбысты айтылуын есту үшін ақсиған тіс арқылы ауызбен тыныс алуды орындау ұсынылады. Егер спонтандық 
с дыбысының артикуляциясы с дыбысының артикуляциясы ақсиған тісте орындалмаса, онда тілдің ұшының 
астыңғы тісте орналасуын анықтау қажет. Әдетте балаға тісаралық артикуляцияға беталыс болады, бірақ оны 
пайдаланудың  қажеті  жоқ.  Тәжірбие  көрсеткендей  кемістігі  бар  тісаралық  артикуляция  арқылы  үйрету 
жұмысының  қарқынын  жылдамдатпайды,  керісінше,  оны  ұзартып  жібереді.  Ең  дұрысы  балаға  осы  кезде 
астыңғы ерінді жұмысқа кірістіру белсенді болатындығын айту қажет. Балаға тістерін тазалаған секілді жауып 
тұруын көрсетуге болады. Егер бірінші сабақта бұл артикуляция нақты болмаса, оны қайта жаттықтыру келесі 
сабақтарда жүргізілетін болады. Механикалық көмекке (егер массаж және дифференцияланған жаттығу нәтиже 
бермесе ғана) тек ең соңғы жағдайда ғана жүгіну қажет, ш дыбысын айту үшін мынандай ойынды түсіндіруге 
болады: «Ауызбен желкенді қайықты жасап көрейік. Тілді желкен секілді жоғары көтерейік және қайық үзу үшн 
тыныс алайық. Тістерді жазайық».
Ш дыбысының артикуляциясын үйрету кезінде, ең алдымен тілдің орналасуына назар аударамыз, ал еріндер 
олардың бұлшықет өзара байланысына қарай тілдің орналасуымен сәйкес орналасу қажет. Логопедтен тіл мен 
еріннің  орналасуын  айтуды  талап  етеді,  ол  кезде  бала  жаттығуды  дұрыстап  орындайды.  Дәптерге  қатаң 
дауыссыз  дыбыстар  кестесінің  графасында  «дауыссыз  демді  сыртқа  шығаруды»,  елкенді  қайықтың  суретін 
саламыз, ал оның қасына жоғары көтерілген тілді саламыз.
Щ дыбысы үшін балаға тілдің үстіңгі тіске қарай көтерілетіндігін және ауызбен тыныс алу кезінде табадағы 
майдың қызған кездегі  даусына ұқсас  дыбыс естілуі  қажет.  Щ дыбысы үшін астыңғы артикуляцияға  тілдің  
ұшын астыңғы тістердің артына жасырып тұруды үйретеміз.
Х дыбысын айту кезінде балаға ауызды ашып тұрған кезде қолды жылытқан секілді орындауды ұсынамыз. Ең 
алдымен, бұл тәсіл жеткілікті нәтиже береді. Басқа жағдайларда х дыбысының артикуляциясын анықтаймыз, 
тек соңғы жағдайда демді шығару кезінде зондпен тілді артқа ығыстырамыз. Сонымен, дайындық кезіндегі 
жұмыстардың программасы баланың ауызбен дұрыс тыныс алуын, бірнеше дыбыстардың айтылуын меңгеруді 
қамтамасыз етеді. 
Бұл кезеңдегі жұмыстардың нәтижесі көрнекі түрде бірінші және екінші кестелерде көрсетіледі. Бұл кезеңдегі 
жұмыстардың басты ерекшеліктері мыналар болып табылады: 
1. Тыныс алу мен артикуляциямен жұмыс жасаудың параллель болуы;
2. Дыбыстарды айту кезінденгі бақылау;
3. Жаңа жаттығуды игеру кезіндегі меңгерілген жаттығулар кешенін үнемі қайталау.
Негізгі кезең:
- Ұзағынан ауызбен тыныс алу кезеңде дауысты қосу.
- Үзілмелі дауыссыз дыбыстарды айту кезінде қысқа ауызбен демді сыртқа ығаруды қалыптастыру.
- Мұрын жолды үнді  дыбыстарын және  аффрикаттар  тобын айтуды қалыптастыру кезінде қысқа,  ұзақ 
ауызбен және мұрынмен демді сыртқа шығаруды дифференциялау.
- Жіңішке дыбыстарды қалыптастыру.

Бұл кезеңдегі сабақтың негізгі мақсаты бірінші кезеңдегідей, яғни бір уақытта артикулдерді дамытумен 
ауызбен дұрыс тыныс алуды қалыптастыру. 
1-кезең.  Фрактивті  дыбыстарды айту бойынша жұмыстар қатаң  үзілмелі  дыбыстардың қалыптасуына дейін 
жүргізіледі, себебі барлық үйренген артикулемдер бірдей ұзақ ауызбен тыныс алу кезінде орындалады.
1-кезеңдегі жұмыстың мақсаты – баланы ұзақ уақыт ауызбен тыныс алу кезінде дауысты қолға үйрету. Дауысты 
қосуды дауысты дыбыстардың артикуляцияларында өңдеуге болады, бірақ ф дауыссыз дыбыстың айтылуынан 
басталған  жөн.  В  дыбысын  айтқан  кезде  дыбыстың  дыбыстың  қатысуынан  анықтау  үшін  балаға  ф  қатаң 
дауысты айту кезінде көмейден шығатын дыбыстың айтылуының арасындағы айырмашылықты бақылау қажет. 
Бұл  үшін  түйсіну  тербелмелі  бақылау  қолданылады.  Баланың  сұқ  саусағы  логопедтің  көмейіне  қойылады, 
логопед  дауыссыз  тыныс  алу  кезінде  көмей  жіңішке  болып,  дауысты  қосқан  кезде  көмейге  күш 
жұмсалатындығы, алға қарай созылатындығы көрсетіледі, бұл күшті дауыс естілгенге дейін ұстап тұру қажет.  
Бұл құбылыстың механизмі қажетті формада балаға түсіндіріледі. Ол осы күш жұмсауды өзіне орындап көруі 
қажет. 
Бұл кезеңдегі 2-кестеде тағы бір бөлім ерекшеленеді: дауыспен тыныс алу. Артикулдерді жүзеге асыру сәйкес 
әріппен бекітіледі. Бұл дегеніміз бала өзінің айтуын есту қабілеті арқылы бақылау қажет. Осылайша 2-кесте  
келесі түрге енеді.
2-кезең. Бұл кезеңде ауызбен тыныс алудың екінші түрі қалыптасады, қысқа ауызбен демді сыртқа шығару.

Демді ішке тарту Дауыссыз демді сыртқа шығару Дауыспен демді сыртқа шығару
Ауыздың суреті
Артикулемдердің суреттері:
а) дауысты дыбыстар
б) қатаң дауыссыз дыбыстар 
оларды әріппен бегілеу.
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Баланың назарын дем шығарудың екпінділігі мен жылдамдығына аудару қажет. Бұл тыныс алу түрін меңгеру п,  
б,  т,  д,  к,  г  дыбыстарын  қалыптастыру  кезінде  өтеді.  Қысқа  тыныс  алуға  дайындық  жаттығуы  й 
артикулемдерімен демді сыртқа шығаруға жаттығу жасау қажет, п дыбысын айту үшін бала жабық ерінмен 
демалуы  керек,  себебі  тыныс  алған  кездегі  ауа  ағымы  қарқынды,  шапшаң,  алақандағы  мақтаны  орнынан 
қозғалту қажет.  Сабаққа арналған дәптерге артикуляция схемасын саламыз.  Сосын дәл  осындай тыныс алу 
орындалады, бірақ б дыбысы үшін еріннің қатысуымен.
М дыбысын айту кезінде назарды тілдің үстінгі тіске қарай орналасуына аудару. Белсенді және қарқынды қысқа 
демді сыртқа шығару тілдің альвеоламамен бірлесуін тудырады. Әрі қарай г,д дыбыстарын айтуды жаттықтыру 
жүргізіледі. К дыбысы сондай-ақ көрсету, оның артикуляциясын түсіндіру арқылы айтылады.
Балаға  тілдің  ұшын  ұстап  тұрып,  ауызды  сәл  ашып,  ауызбен  тыныс  алуды  жасау  ұсынылады.  Бұл 
артикуляцияны едәуір бейнелі түрде көрсету үшін балаға өзінің тілін қолының жұдырығы секілді майыстыру 
қажеттігін түсіндіру қажет. Сәтсіздік туындаған кезде м дыбысынан к дыбысына қою әдістемесін қолдануға 
болады. Сосын г дыбысы қалыптасады.
Құрылған дыбыстар бірте-бірте 2-кестені толықтыра береді.
3-кезең.  Дауыссыз  дыбыстарға  арналған  жұмыс.  Л,  р,  н,  м  секілді  мұрын  жолды  үнді  дыбыстар,  ц,  я 
аффрикаттарының топтарын қалыптастыру.
Л жуан дыбысы артикуляция бойынша орналасқан, л дыбысындағы жуандық тілідің астын барынша көтеру 
жағдайында туындайды. Осыған ұқсайтын көтеру ы дауысты дыбысын айтқан кезде туындайды, сол себепті ы 
дыбысы л жуан дыбысты айтуға үйрету кезінде тірек ретінде қолдану қажет. Тілдің ұшын жоғары көтеру, оны 
үстіңгі  тіске  қысып  ұстау,  бір  уақытта  ы  дыбысын  айтқанда  л  жуан  дыбысты  айтуға  маықтандыруды 
қамтамасыз етеді. Міндетті түрде тыныс алу ауыз арқылы шығарылғандығын бақылау қажет.
Ц  және  Р  дыбыстары  үшін  дайындық  жаттығулары  кезінде  бала  ауызбен  дұрыс  демді  сыртқа  шығарудың 
машықтарын иемденген болады,  бұл дыбыстарды еліктеу бойынша айтқызуға болады.  Ц дыбысын айтқызу 
үшін логопед алдымен тілдің орналасуын түсіндіріп көрсетеді, сосын өзі осы дыбысты айтады. Баланың бірінші 
және екінші саусағы арқылы логопед ц дыбысын біршама бұрмалап айтады.  Бала өзінің қолымен ауыздың 
бұрышында белсенді  бұрып жіберуді,  қарқынды белсенді  тыныс алуды сезеді.  Бұл  тәсіл  үнемі  ц  дыбысын 
айтуды қамтамасыз  етеді.  Ц дыбысының артикуляциясын м дыбысынан алуға  болады.  Бала бірнеше рет  м 
дыбысын айтады (м-м-м), ал логопед м дыбысын айту кезінде тілдің ұшының ортаңғы бөлігіндегі байланысуды 
бұзады.
Р дыбысы үшін дайындық аттығуларын барынша ерте бастауға болады. Бұл логопедтің осы дыбысты айту үшін 
қандай бағытты әрбір жеке жағдайда лайықты деп санауына байланысты Р дыбысын үстіңг артикуляцияда з  
дыбысынан ақыру болады, д з үйлесуінде туындайды.
В.И.Рождественская р дыбысы үшін дайындық жаттығуларына дзын-дзын үйлесуін сәтті қолданады. Р қатаң 
дыбыс болып табылады, бала ц дыбысын айтудың барлық шарттарын сақтай отырып, дз үйлесуін айтуы қажет. 
Көрсетілген шарттарды сақтау кезінде бұл тәсіл р дыбысын ешқандай механикалық көмексіз айтуға мүмкіндік 
береді. Р дыбысын сондай-ақ ж дыбысынан немесе дж үйлесуімен айтуға болады. Қатаң дыбыстарға арналған  
жұмысты аяқтай отырып, толығымен 2-кестені толтырамыз.
4-кезең. Жіңіке дыбыстарды қалыптастыру.
Жіңішке дыбыстарды айту кезінде бала өзінің айтқан қатаң дыбыстардың аралығын естуді үйреніп алуы қажет. 
Жіңішке дыбыстармен әрі қарай жұмыс жасаудың міндеттері балаға алдын ала түсіндіріледі. Кедергі туғызатын 
кемістіктер болмаған жағдайда (кереңдік, дизартрия, т.б.) балалар жіңішке дыбыстарды айтқан кезде ерекше 
қиындықтар туғызбайды.  Көбіне  олар  спонтанды күйде пайда  болады.  Дегенмен қиындықтар туындауы да 
мүмкін. Жіңішке дыбыстарды айту артикуляциясында тілдің ортаңғы бөлігінің қатысуымен сипатталады. Қатаң 
және  жіңішке  дыбыстар  көбіне  ерінге  күш  жұмсау  дәрежесімен  ерекшеленеді.  Астыңғы  артикуляцияның 
дыбыстарын ұңдату кезінде астыңғы ерін  қимылдайды,  ал  үстіңгі  артикуляцияда үстіңгі  ерін  қимылдайды. 
Еріннің  қимылдауына  ерекше  көңіл  бөлінеді.  Еріндердің  симметриялы  қозғалыстарына  да  назар  аудару 
қажет.жіңішке дыбыстар ауыз қуысында жан-жаққа толық бұрып жіберген кезде пайда болады,  сол себепті 
балаға  ауыз  қуысын  біршама  бұрмалау  арқылы  жіңішке  дыбыстарды  айтуды  көрсетуген  болады.  Ұяң 
дыбыстармен жұмыс жасау реттілігі нақты қатаң дыбыстармен жұмыс жасаумен бірдей.
Щ дыбысының артикуляциясын қалыптастыруға жеке тоқталайық. Щ дыбысын айту үшін с жіңішке дыбысын 
қолдануға  болады.  Оны айтқан кезде ауыз қуысын қысып,  ерінді  сы дыбысының орнына щ дыбысы пайда 
болғанға дейін механикалық жоғары көтеру орындалады. Бұл артикуляциялық позиция орындалады. Бастапқы 
позиция ретінде ш дыбысының артикуляциясын қолдануға болады. Баланың назарын ш дыбысын айтқан кезде 
тілдің жоғарыға кетіп қалуына аудару қажет, осы жағдайда тілді үстіңгі альвеолаға жылжытуға, ернді сәл ғана 
бір жағына жіберуге ш дыбысын айтқан кездегідей тыныс алуға болатындығына көңілін аудару қажет. Логопед 
ауыз қуысының бұрмалау дәрежесін реттеу қажет.
Жіңішке  дыбыстармен  жұмыс  жасау  3  кестеде  жазылады.  Қатаң,  жіңішке  дыбыстардың  артикуляциясын 
салыстырады.
3 кесте
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Демді ішке тарту Дауыс шығармай демді 

сыртқа шығару
Демді ішке тарту Дауыс шығарып демді 

сыртқа шығару
Ауыздың суреті Ф фь Ауыздың суреті В вь

Айтылған дыбыстар балаға қолайлы сөйлеу материалдарына беріледі.
5-кезеңде  дыбыстарды  балаға  белсенді  автоматтандыру  және  дифференциялау  жүргізіледі.  Дұрыс  сөйлеуді 
үйрену  процесінде  сауат  ашуды  үйрету  элементтері  енгізіледі.  Әсіресе  бұл  дыбыстар  мен  әріптерді 
дифференциялау кезінде маңызды, себебі бұл фонематикалық түйсік пен дисграфияның алдын алуын дамытуға 
септігін тигізеді. Үйретілген материалдарды бірнеше рет қайталау балаға едәуір күш жұмсау арқылы сауат ашу 
элементтерін  иемденуге  мүмкіндік  береді.  Сонымен,  жұмыстың  негізгі  кезеңдегі  процесте  бала  сөйлеудің 
барлық дыбыстарын айтуды меңгереді.
Бұл кезеңде дыбыстарды меңгеру және дифференциялау реттілігін анықтайтын екінші және үшінші кестелерін 
қолданады.
Бұл кезеңдегі жұмыстың ерекшелігі мынада:
1. Тыныс алу мен артикуляциямен параллель жұмыс жасау;
2. Баланың өзінің дыбысты айтуын ұғынып, естіп бақылау;
3. Сауат ашуды үйренуге дайындау үшін қажетті дыбыстардың әріптік белгілерін енгізу:
4. Әр түрлі жағдайда дыбыстарды автоматтандыру және дифферениялау (сөз, сөйлем, ұсыныс, мәтін);
5. Дисграфияны ескерту.
Айтылуды түзету кезіндегі дыбыстармен өзара байланысты.
Берілген жүйеде мына дыбыстармен жұмыс атқарудың белгіленген реттілігі берілген:

Дауыстылар а, ә, о, ы, у, и, я, е, ю, й
Дауыссыздар ф, с, ш, щ, х
Қатаң п, т, к, ц, ч

Берілген жүйеде дыбыстармен жұмыс жасауда балалардың жеке мүмкіншіліктерін есепке ала отырып әр түрлі 
сүйеу болатын дыбыстар қолданылады. Бырлық дыбыстарды екі топқа бөлуге болады, осыған сай оларды екі 
схемада бейнелеуге болады.
Бірінші схемада л, р, м, н мұрын жолды үнд дыбыстар және дауыстылар тобындағы сүйеу болатын дыбыстарды 
қолдану мүмкіндіктері көрсетіледі.
Екінші схемада п, р, м, н дыбыстарынан басқа, қалған барлық дауыссыз дыбыстар ұсынылған.
Бірінші топ үшін а және ә дыбыстары негізі болып табылады.
Ерінді алға көтеру және тілді артқа жылжыту арқылы а дыбысынан о дыбысын аламыз. Ерінді одан  сайын 
қатты  көтеріп,  тілдің  едәуір  терең  орналастыру  бізге  у  дыбысын  ұйымдастыруға  мүмкіндік  береді.  Ауыз 
саңылауын қысып ә  дыбысын айтқан кезде  и  дыбысына ие  боламыз.  Ерінді  жылжыта отырып пи-пи сөзін 
немесе бір и дыбысын айтқан кезде и дыбысынан ы дыбысын аламыз. Тілдің ұшын еріннің үстінде тұрып ы 
дыбысын айтқанда л дыбысына ие боламыз. Тілдің ұшын тістеп ұстап тұрып й дыбысынан ль дыбысын аламыз. 
Осыған байланысты и дыбысынан мь, нь дыбыстары құрылады. Тілді артқа жылжыту арқылы зб дыбысынан й  
дыбысы шығады, сондай -ақ аи, ои сөздеріне и дыбысын айтқанда, сонымен қатар и дыбысы қысқа айтылуы  
қажет.
Баяндалғанның барлығы №1 схемада көрсетіледі. №2 схема екі бөлімнен тұрады: үстіңгі және астыңғы. Үстіңгі  
бөлімінде барлық қатаң дыбыстар, ал астыңғысында ұяң дыбыстар берілген.
Бұл бөлімдердің әрқайсысында 4 көлденең қатар болады. Екі үстіңгі  қатарға барлық қатаң артикуляцияның 
күрделі принциптері бойынша орналасқан фрикативтік дыбыстар орналасады. Негізгі дыбыстар ф және ф’. Екі 
қалған қатар осы принциптер бойынша барлық үзілмелі қатаң дыбыстарды орналастырады. Негізгі дыбыстар 
қысқаша айтумен ф, ф’ дыбыстары болып табылады. 
Схеманың астыңғы бөлігінде негізгі в және в’ дыбыстары мен ұяң дауыссыз дыбыстар орналасқан. Ф және в 
дыбыстары  және  олардың  жіңішке  жұптары  бірнеше  себептерге  байланысты  негізгі  дыбыстар  ретінде 
қолданылады: олардың артикуляциясы қарапайым, көрермендердің қабылдауы үшін қолайлы. Оларды айтқан 
кезде ауа ағымын жеңіл түйсінуге болады. Бұл дыбыстарды айтқан кезде тіл қатысты пассивті жағдайда болады. 
Сондай-ақ бұл дыбыстардың артикуляциясы сирек бұзылады. Берілген схема бойынша дыбыстарды айтудың 
келесі тәсілдерін қолдануға болады:
Ф дыбысын (созып айтқанда) мынаны алуға болады: с дыбысы тістің арасымен айтылғанда, егер балаға тілді 
алға шығарып, ф дыбысын айтқызсақ, жұмыс істейді.
Х  дыбысын,  ф  дыбысын  айтқан  кезде  тіл  механикалық  түрде  артқа  жылжиды.  Ауыздың  дұрыс  ашылуын 
бақылау қажет.
Ш дыбысы тілдің ұшын көтеріп, оны өзіне механикалық көмектің көмегімен көрсету қажет. Ұяң дыбыстар в 
дыбысына  ұқсас  айтылады.  С  дыбысынан  мынаны  алуға  болады.  Тілдің  ұшын  жоғары  көтеру  арқылы  ш 
дыбысын, тілді артқа жылжыту арқылы х дыбысын.
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З  дыбысынан  осыған  ұқсас  ж  дыбысын  аламыз.  Қысқаша  айтылатын  ф,  ф’,в,  в’ дыбыстарынан  бірнеше 
дыбыстар  алуға  болады.  Ф дыбысынан  механикалық  жолмен астыңғы ерінді  үстіңгі  тістерге  тиіп  кетуінен 
босатып және еріндерді жақындатып л дыбысын аламыз. Тілді алға шығарып ф дыбысын қысқаша бірнеше рет 
бұрмалап айта отырып, тістің арасымен айтылатын м, дыбысын аламыз. Осыған ұқсас в және в’ дыбыстарынан 
б, б’, д, д’, в, в’ ұяң дыбыстарды аламыз. Сонымен, логопед балалармен жұмыс жасау кезінде дыбыстарды айту 
үшін  әр  түрлі  негізгі  артикуляцияларды  қолдануға  болады.  Осылайша,  жаңа  артикуляция  алдын  ала 
дайындалады, жұмыста қиындықтардың алдын алуға мүмкіндік береді.
Дыбыстармен жұмыс жасау реттілігі ринолалик баланың артикуляциялық аппаратының даму мүмкіндіктерімен 
анықталады және алдымен ауызбен қалыпты тыныс алуды дамытуды ұсынады.  Жұмыстың басынан бастап 
дыбыстарды айту, сабақтың бірінші кезеңінде пассивті жағдайда болған сөйлеу аппаратының ортаңғы бөлігі 
белсенді  болады.  Осылайша  риноналия  кезінде  логопед  жұмысының  басты  міндеті  орындалады,  балаға 
дыбысты  айтқан  кезде  ауызбен  тыныс  алуды  үйретеді.  Жұмыстың  нәтижелері  бірте-бірте  толтырылатын 
кестелерге  сәйкес  келеді.  Сабақтың  басында  кестеге  тек  суреттер,  дыбыстардың  сыртқы  артикуляциялық 
схемалары  енгізіледі.  Фрикативті  дыбыстың  сыртқы  артикуляция  суреті  жаттығуды  толықтай  демді  сыртқа 
шығаруға  дейін  жасауға  болатындығын  көрсететін  ерекшелікпен  толықтырылады.  Үзілмелі  дыбыстардың 
суреті демді сыртқа шығару үзілмелі, жылдам шығып жатқандығын білдіретін нүктемен толтырылады. Нақты 
қалыптасқан  дыбыс  кестеде  әріппен  беріледі.  Әріптік  белгіні  енгізу  кезінде  баланың  назарын  тағы  да 
фрикативтік және үзілмелі дыбыстардың айтылу ерекшеліктеріне бөлу қажет.
Дауысты және дауыссыз дыбыстарды айтқан кезде баланың бар көңілін тілдің орналасуына, ауызбен тыныс 
алуға аудару қажет. Бұл оны артикуляциядағы ескі динамикалық стереотиптерден арылтады және логопедке 
жаңа артикуляциялардың қалыптасуын бақылауға мүмкіндік береді.
Алдымен  жаңа  дыбыстың  артикуляциясынан  бұлшық  ет  сезінуді  үйрету  қажет.  Оларды баланың  санасына 
енгізе отырып, дыбыстың айтылуын үйретуге көшуге болады. Әріптерді енгізу баланың өзінің дыбыстарды 
айтқан  кездегі  есту  аппаратын бақылауды белсендіреді.  Дыбыстарды қалыптастыру кезінде күш жұмсаусыз 
артикуляцияларды орындауды бет, ымдау бұлшық еттерінің артикуляцияларының қатысуынсыз бақылау қажет.
Жеке тұлғаны дамыту.
Ринолалия  кезеңіндегі  сөйлеу  кемістігі  өзінің  ізін  науқас  тұлғаның  структурасына  қалдырады,  сол 
себепті барлық логопедтік сабақ аралығында операцияға дейінгі кезеңде оның дамуына көптеген көңіл 
бөлінеді.  Логопед  науқасқа  өзінің  күшін  сынап  көруге  мүмкіндік  береді.  Осы  мақсатпен  науқасты 
магнитофон  жазбасымен  науқастардың  логопедтік  сабаққа  дейінгі  және  сабақтан  кейінгі  сөйлеген 
сөздерімен  таныстырады,  сөйлемдерді  айтуға  салыстырмалы  талдау  жүргізіледі.  Науқастарды 
операцияға  дейін,  операциядан  кейінгі  логопед  сабақтарының  курстарымен  танысқан  адамдармен 
таныстыру  пайдалы.  Ересек  науқастарға  олардың  сөйлеу  кемістіктерінің  себептерін,  логопедтердің 
көмектерінің мүмкіндіктерін түсіндіру қажет. Бұл  сабақ процесінде науқастардың жеңістерін мадақтау 
қажет (балаларды), олардың жоғарғы эмоционалдық тонустарын қолдау қажет. Логопед науқастың ішкі 
өміріне қатысушы болып, оған белгіленген өмірлік мәселелерді шешуге көмектесуі қажет. Науқас өмір 
сүріп,  қарым-қатынас жасаған ортадағы әлеуметтік  микротоптарға  логопед  түсініктеме  жұмыстарын 
жүргізуі өте маңызды. Ұжымды науқастармен жаңа қарым-қатынасқа дайындау логопед міндеттерінің 
бірі. Көрсетілген көмек өнегелі, әдепті, елеусіз, сонымен қоса мәнді болуы қажет. 

* * * * * * * * * * * *
Қызылорда облысы,Қармақшы ауданы, Тұрмағанбет ауылы, Т.Ізтілеуов атындағы 

№29 мектептің бастауыш сынып мұғалімі Тасымова Мәншүк Қаппарқызы

Мектеп: №29

САБАҚ: Қазақ тілі 
ТАҚЫРЫБЫ: 76-сабақ. Жатыс септік

Күні: Мұғалімнің есімі: Тасымова М

Сынып:4а Қатысқандар саны Қатыспағандар саны

Сабаққа негізделген оқу мақсаты 4.4.2.3 – зат есімді септеу, тәуелденген сөздердің септелуін білу.
Сабақ мақсаттары: Барлық оқушылар: Жатыс септік жалғауларын біледі.

Көптеген оқушылар: Сөйлемдерден жатыс септіктегі сөздерді табады.
Кейбір оқушылар: Берілген тақырып бойынша ой қорыту жасай алады.
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Бағалау критерийлері: 
(жетістік критерийлері, табыс 
критерийлері, күтілетін нәтиже)

Жатыс септігінің жалғаулары мен сұрағын біледі. 
Жатыс септігін сөйлем арасынан таба алады. 
Жатыс септігінің жалғаулары мен сұрақтарын айта алады.

Құндылықтарды дарыту Ынтымақтастықта 
Пәнаралық байланыстар  Дүниетану,математика
АКТ қолдану дағдылары Электронды тапсырмалар.
Алдыңғы оқу/ Бастапқы білім  Табыс септігі.

Жоспар
Жоспарланған 
уақыт

Жоспарланған  жаттығулар

Басталуы (Ұ) Ұйымдастыру кезеңі. Оқушылар бір-біріне тілек айтады.
Сәттілік біздер тілейік: Мен саған, сен маған, Күндей күліп жүрейік. Күннің нұрын 
төгейік: Мен саған, сен маған.
Алдыңғы білімді еске түсіру (жеке,жұпта,топта, ұжымда)
«Мен септіктерді білемін!» ойыны
. Қима қағаздарда атау, ілік, барыс, табыс септіктерінің сұрақтары жазылады. Олар 
сұрақтары бойынша қай септік екенін табады.
ҚБ: Отшашу арқылы бір-бірін бағалау.
Оқу мақсатын таныстыру
Күтілетін нәтижені анықтау

Ортасы  56-жаттығу. (Т) Жұмбақ шешу. 
Қыста ғана боламын,
Ұстасаң  қолың тоңады
Шешуі: қар.
Қарамен жазылған сөзге сұрақ қойып, оның жалғауын табу.
 Бұл сөз қай септікте тұрғанын анықтау.
ҚБ: Тамаша. Жақсы. Мұқият бол.
57-жаттығу. (Ө; Қ) Мақалдарды жатқа жазу. Бірнеше оқушыға жатқа айтқызып, жатқа 
жазғызу. Әр жұп бір-бірінің қатесін тексереді.
Жатыс септіктегі сөздерді тауып, астын сызу.  
Жаңа ақпарат.
Жатыс септіктегі зат есімдер кімде? неде? кімдерде? нелерде? қайда? деген сұрақтарға 
жауап береді.
Жатыс септігі атау септіктегі сөзге -ны, -ні, -ды, -ді, -ты, -ті жалғаулары жалғану 
арқылы жасалады. Бұл жалғауларды жатыс септік жалғаулары деп атайды.
58-жаттығу. (Ө) Мәтінді көшіріп жазу.
Оқулықта берілген мәтінді оқып, көшіріп жазады. Сөздердің айтылуы мен жазылуын 
салыстырады.
ҚБ: Тамаша. Жақсы. Мұқият бол.
59-жаттығу. (Ө) Септіктердің сұрақтары мен жалғауларын салыстыру.
Септіктердің сұрақтары мен жалғауларын салыстыруда оларды бір-бірінен қалай 
ажыратуға болатыны туралы қорытынды жасау. Жетекші сұрақтар:
– Септіктерді бір-бірінен қалай ажыратады?
– Септіктердің сұрақтары арқылы нені анықтауға болады
ҚБ: Тамаша. Жақсы. Мұқият бол.
60-жаттығу. (ЖЖ) Сөздерді оқу.
Берілген сөздерге жатыс септігінің тиісті жалғауын жалғап, әрқайсысымен сөйлем құрап 
жазу.
«Дәптер алмасу» ойыны арқылы бір-бірінің дәптерлерін тексеру арқылы,кері байланыс 
беру
61-жаттығу. (Т) Сурет бойынша әңгіме құрау.
( МК; Ұ) Топтық жұмысқа өз көзқарастарын білдіріп, сабаққа рефлексия жасау.
«Екі тілек, бір ұсыныс» стратегиясы арқылы бір-бірінің жұмысын бағалайды. 
Орындаған жұмыстарының екі жақсы жағы мен бір кемшілігіне ұсыныс білдіру арқылы 
өз іс-әрекеттеріне кері байланыс жасайды.

Аяқталуы Өзін – өзі бағалау
1.“Әке” сөзі қай септікте тұрғанын тап
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А) Атау септік В) Ілік септік С) Барыс септік Д) Жатыс септік
2. Ілік септігінде тұрған сөзді белгіле
А) Оқушы В) Оқушының С) Оқушыға Д) Оқушылар
3. Барыс септігінің сұрағын белгіле
А) Кімге? Неге? Қайда? С) Кімге? Кімді? Нені?
В) Кімдерге? Кімді? Нені? Д) Кіммен? Немен?
4. Табыс септігінің жалғауын белгіле
А) –ны,-ні,-ды,-ді,ты,-ті С) да де та те
В) ма ме па пе Д) мен беп пен
5. Жатыс септігінде тұрған сөзді белгіле
А) көктемде В) далада С) мектеппен Д) мектеппен
«Өз жұмысыңды бағала»
 Бірінші тұрған  «сауатты жазу» 
Екінші тұрған «көркем жазу»
Үшінші тұрған «шығармашылық жұмыстарды орындау» дөңгелектері тиісті 
қарындаштармен боятылады.

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

Сабақ бойынша рефлексия
Сабақтың оқу мақсаты шынайы ма?
Бүгін оқушылар не білді?
Сыныптағы ахуал қандай болды?
Мен орындаған саралау шаралары тиімді болды ма?
Мен бүкіл уақыт ішінде үлгердім бе?
Мен өз жоспарыма қандай түзетулер енгіздім және неліктен?
Қорытынды бағамдау
Қандай екі нәрсе табысты болды (оқытуды да, оқуды да ескеріңіз)?
1.
2.
Қандай екі нәрсе сабақты жақсарта алады (оқытуды да, оқуды да ескеріңіз)?
1.
2.
Сабақ барысында сынып немесе жекелеген оқушылардың жетістіктері/қиындықтары туралы не білдім? 
Менің келесі сабағымды жетілдіруге не көмектеседі, неге көңіл бөлу керек?
1.
2.

Қызылорда облысы,Қармақшы ауданы, Тұрмағанбет ауылы ,Т.Ізтілеуов атындағы 
№29 мектептің бастауыш сынып мұғалімі  Нұрханова Марал

Мектеп: №29

САБАҚ: Қазақ тілі 
ТАҚЫРЫБЫ: 76-сабақ. Жатыс септік

Күні: Мұғалімнің есімі: Нұрханова М
Сынып:4а Қатысқандар саны Қатыспағанда

р саны

Сабаққа негізделген оқу мақсаты 4.4.2.3 – зат есімді септеу, тәуелденген сөздердің септелуін білу.
Сабақ мақсаттары: Барлық оқушылар: Жатыс септік жалғауларын біледі.

Көптеген оқушылар: Сөйлемдерден жатыс септіктегі сөздерді табады.
Кейбір оқушылар: Берілген тақырып бойынша ой қорыту жасай алады.

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

Жатыс септігінің жалғаулары мен сұрағын біледі. 
Жатыс септігін сөйлем арасынан таба алады. 
Жатыс септігінің жалғаулары мен сұрақтарын айта алады.

Құндылықтарды дарыту Ынтымақтастықта 
Пәнаралық байланыстар  Дүниетану,математика
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АКТ қолдану дағдылары Электронды тапсырмалар.
Алдыңғы оқу/ Бастапқы білім  Табыс септігі.

Жоспар
Жоспарланған 
уақыт

Жоспарланған  жаттығулар

Басталуы (Ұ) Ұйымдастыру кезеңі. Оқушылар бір-біріне тілек айтады.
Сәттілік біздер тілейік: Мен саған, сен маған, Күндей күліп жүрейік. Күннің нұрын 
төгейік: Мен саған, сен маған.
Алдыңғы білімді еске түсіру (жеке,жұпта,топта, ұжымда)
«Мен септіктерді білемін!» ойыны
. Қима қағаздарда атау, ілік, барыс, табыс септіктерінің сұрақтары жазылады. Олар 
сұрақтары бойынша қай септік екенін табады.
ҚБ: Отшашу арқылы бір-бірін бағалау.
Оқу мақсатын таныстыру
Күтілетін нәтижені анықтау

Ортасы  56-жаттығу. (Т) Жұмбақ шешу. 
Қыста ғана боламын,
Ұстасаң  қолың тоңады
Шешуі: қар.
Қарамен жазылған сөзге сұрақ қойып, оның жалғауын табу.
 Бұл сөз қай септікте тұрғанын анықтау.
ҚБ: Тамаша. Жақсы. Мұқият бол.
57-жаттығу. (Ө; Қ) Мақалдарды жатқа жазу. Бірнеше оқушыға жатқа айтқызып, жатқа 
жазғызу. Әр жұп бір-бірінің қатесін тексереді.
Жатыс септіктегі сөздерді тауып, астын сызу.  
Жаңа ақпарат.
Жатыс септіктегі зат есімдер кімде? неде? кімдерде? нелерде? қайда? деген сұрақтарға 
жауап береді.
Жатыс септігі атау септіктегі сөзге -ны, -ні, -ды, -ді, -ты, -ті жалғаулары жалғану 
арқылы жасалады. Бұл жалғауларды жатыс септік жалғаулары деп атайды.
58-жаттығу. (Ө) Мәтінді көшіріп жазу.
Оқулықта берілген мәтінді оқып, көшіріп жазады. Сөздердің айтылуы мен жазылуын 
салыстырады.
ҚБ: Тамаша. Жақсы. Мұқият бол.
59-жаттығу. (Ө) Септіктердің сұрақтары мен жалғауларын салыстыру.
Септіктердің сұрақтары мен жалғауларын салыстыруда оларды бір-бірінен қалай 
ажыратуға болатыны туралы қорытынды жасау. Жетекші сұрақтар:
– Септіктерді бір-бірінен қалай ажыратады?
– Септіктердің сұрақтары арқылы нені анықтауға болады
ҚБ: Тамаша. Жақсы. Мұқият бол.
60-жаттығу. (ЖЖ) Сөздерді оқу.
Берілген сөздерге жатыс септігінің тиісті жалғауын жалғап, әрқайсысымен сөйлем құрап 
жазу.
«Дәптер алмасу» ойыны арқылы бір-бірінің дәптерлерін тексеру арқылы,кері байланыс 
беру
61-жаттығу. (Т) Сурет бойынша әңгіме құрау.
( МК; Ұ) Топтық жұмысқа өз көзқарастарын білдіріп, сабаққа рефлексия жасау.
«Екі тілек, бір ұсыныс» стратегиясы арқылы бір-бірінің жұмысын бағалайды. 
Орындаған жұмыстарының екі жақсы жағы мен бір кемшілігіне ұсыныс білдіру арқылы 
өз іс-әрекеттеріне кері байланыс жасайды.

Аяқталуы Өзін – өзі бағалау
1.“Әке” сөзі қай септікте тұрғанын тап
А) Атау септік В) Ілік септік С) Барыс септік Д) Жатыс септік
2. Ілік септігінде тұрған сөзді белгіле
А) Оқушы В) Оқушының С) Оқушыға Д) Оқушылар
3. Барыс септігінің сұрағын белгіле
А) Кімге? Неге? Қайда? С) Кімге? Кімді? Нені?
В) Кімдерге? Кімді? Нені? Д) Кіммен? Немен?
4. Табыс септігінің жалғауын белгіле
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А) –ны,-ні,-ды,-ді,ты,-ті С) да де та те
В) ма ме па пе Д) мен беп пен
5. Жатыс септігінде тұрған сөзді белгіле
А) көктемде В) далада С) мектеппен Д) мектеппен
«Өз жұмысыңды бағала»
 Бірінші тұрған  «сауатты жазу» 
Екінші тұрған «көркем жазу»
Үшінші тұрған «шығармашылық жұмыстарды орындау» дөңгелектері тиісті 
қарындаштармен боятылады.

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

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?

БАЛАБАҚША – БАРЛЫҚ ТӘРБИЕ МЕН БІЛІМНІҢ ЕҢ АЛҒАШҚЫ БАСПАЛДАҒЫ

Шымкент қаласы  №48 «Береке» балабақшасының тәрбиешісі
 Байдуанова Замира Стахановна

Қазіргі  таңда  үздіксіз  білім  беру  еліміздің  ертеңі  өсіп  келе  жатқан  жас  ұрпақтың  білімінің  тереңдігімен 
өлшенеді. Білімді, жан-жақты қабілетті ұрпақ – ұлтымыздың баға жетпес қазынасы. 

Қоғамымызда болып жатқан әлеуметтік-экономикалық өзгерістер мен еліміздің білім беру саласының әлемдік 
білім  кеңістігіне  өтуі  білім  беру  саласында,  соның  ішінде  мектепке  дейінгі  тәрбиелеу  мен  оқытуға  уақыт 
талабына сай өзгерістерді енгізуді талап етіп отыр. Білім беру балабақша табалдырығынан басталады десек  
ешқашан қателеспейміз. Барлық білімнің бастауы – балабақшада. 

Мектепке  дейінгі  мекемелерде  тәрбие  мен  білім  саласында  заманауи  педагогикалық  технологиялар 
қаншалықты  маңызды  болса,  мектеп  жасына  дейінгі  балаларды  оқыту  мен  тәрбиелеуде  де  педагогикалық 
технологиялар ұғымы кеңінен қолданылатын ұғымның біріне айналды.

Ендеше мектепке дейінгі білім беру саласының басты міндеттерінің бірі – өскелең ұрпақты оқыту мен тәрбие 
беру үрдісіне заманауи әдістерін енгізу. Әрине бұл үшін мектепке дейінгі білім беру мекемелерінде балалардың 
жеке басының қалыптасуы мен дамуына педагогтардың заманауи инновациялық технологияларды қолдана білу 
сауаттылығына да байланысты. Тәрбие мен білім – егіз. Мектеп жасына дейінгі балаларды дамыту мәселесі 
мемлекеттік саясаттың ажырамас бөлігі болып отыр. 

Егемен еліміздің талабына сай мектепке дейінгі тәрбие мен білім беру, қазіргі заманға сай білімді де тәрбиелі 
ұрпақ тәрбиелеу – білімді, жан-жақты тәрбиешілердің еншісінде. Заман өзгерген сайын әдіс-тәсілдер көбейіп, 
жаңарып,  толығып  жатыр.  Балалардың  тілін  дамытуды,  қызықты  үйрету  үшін  жаңа  әдістер  мен 
технологияларды өз тәжірибемізде қолданамын. 

Жаңа технологияны, әдіс-тәсілдерді тиімді қолдану үздіксіз тәрбие беру мен білім сапасын арттырады. Жаңа 
заман баласы –ертеңгі еліміздің болашағы. Жаңа заман баласын қалыптастырып, дамыту үшін тұлғаның ішкі  
дүниесі мен оның қыр-сырын анықтап, мүмкіншіліктері мен қабілетінің дамуына жағдай жасау қажет. Біздің 
балабақшамызда балаларға үздіксіз білім беруде барлық жағдай қарастырылған. 
Балабақшада  балалардың  жеке  басының  қалыптасуы  мен  дамуына  педагогтардың  педагогикалық 
технологияларды қолдана білу сауаттылығы өте жоғары. Осы уақытқа дейін тәрбиеші ретінде балаларға үздіксіз  
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тәрбие мен білім беруде жаңартылған педагогикалық технологияларды кеңінен қолдануға тырысамын. Себебі 
қазіргі  заман  балаларының  берілген  ақпаратты  тез  қабылдауынан,  есте  сақтау  қабілеттері  жоғары 
дамығандығын байқауға болады.
Мектепке дейінгі мекеме балаларына  үздіксіз тәрбие мен білім беру келешек ұрпақтың еркін  дамуына, жан-
жақты білім алуына, белсенді, шығармашыл болуына тікелей әсер ететін балабақша мен тәрбиешілері. Осыған 
орай мектепкедейінгі мекемелердің тәжірибесіне оқыту мен тәрбиелеудің әртүрлі технологиялары енгізілуде. 
Мәселен, ынтымақтастық педагогикасы, білім беруді ізгілендіру, ойын арқылы оқыту, түсіндіре басқарып оза 
оқыту,  өздігінен  оқыту,  сын  тұрғысынан  ойлауды  дамыту,  оқытудың  компьютерлік  технологиясы, 
психологиялық, педагогикалық әдістемелік білімді, педагогикалық шеберлікті, балалардың жан-дүниесіне терең 
үңіліп оны ұғына білуді талап етеді.
Қазіргі  таңда  мектепке  дейінгі  білім  беру  мекемелерінде  тәрбиешілердің  ұстанымы  ауысқан:  ол  балаларға 
басшы емес,  білім беру қызметінің тең қатысушысы. Мұндай оқыту баланың интеллектуалды қабілеттілігін 
айтарлықтай  шамада  анықтайды,  балаларға  мінезін  қалыптастыруға,  байланыс  тілді,  логикалық  ойлауды, 
дүниетанымды дамытуға,  сыни ойлауды қалыптастыруға  және жеке мүмкіндіктерді  беретін дамытушы орта 
құруға мүмкіндік береді.
Мектепке дейінгі шақ адам өміріндегі ең маңызды кезең болып келеді. Өйткені осы кезде баланың бойындағы 
табиғи бар дарындылық жан-жақты дами бастайды. Сондықтан осы шақта балалармен анағұрлым жан-жақты 
дамытушылық  әрекеттер  жүйелі  жүргізілсе,  жұмыс  соншалықты нәтижелі  болады.  Тәрбиелі,  білімді  ұрпақ 
балабақшадан мектепке дайын шәкірт болып шығады.
Балабақша  –  барлық  тәрбие  мен  білімнің  ең  алғашқы  баспалдағы  іспеттес.  Мұндағы  тәрбие  мен  білім 
балалардың  табиғи  мінезін,  қабілетін  ерте  жастан  дамытады.  Бала  –  болашағымыз,  бала  –  қуанышымыз. 
Ендеше мектепке дейінгі үздіксіз тәрбиемен, біліммен қамту өзімнің басты мақсаттарымның бірі екенін қуана 
айта аламын.
 Қорытындылай келе Абай атамыздын  мына бір дана сөзімен аяқтағым келеді «Адам баласы адам 
баласынан ақыл, ғылым, ар, мінез деген нәрселермен озады» деген, сондықтан білімді, ақылды ұрпақ 
тәрбиелеуге өз үлесімді қосамын.

* * * * * * * * * * * *
Маңғыстау облысы, Қарақия ауданы, Мұнайшы ауылы 

№7 орта мектебінің бастауыш сынып мұғалімі 
Төлегенова Гүлнар Ережепқызы

Маңғыстау облысы   Қарақия ауданы   Мұнайшы ауылы № 7 орта мектебінің бастауыш сынып 
мұғалімі Төлегенова Гүлнар Ережепқызы

Пәні: сауат ашу
Сынып: 1
Сабақ тақырыбы Ұзақ мерзімдегі жоспардың 12 сабағы 2- Бөлім:  «Менің мектебім», 

бөлімшесі  «Оқу құралдары» 3 сабақ    
Осы сабақта қол 
жеткізілетін оқу 
мақсаттары (оқу 
бағдарламасына 
сілтеме)

1.1.1.1 хабарлау, сұрау мақсатында баяу және анық айтылған сөзді зейін қойып  
тыңдау, түсіну және тиісінше іс-әрекет жасау (қимыл, ым-ишараны қолдану
1.2.3.1 сұхбаттасының не туралы айтқанын түсіну және үлгі бойынша жауап  
беру
  1.3.2.1 шағын мәтіндегі жиі қолданылатын сөздердің мағынасын түсіну.
  1.5.1.1  Мұғалімнің  көмегімен  заттың  атын,  санын,  сынын,  қимылын  
білдіретін сөздердің мағынасын түсіну, ауызекі тілде қолдану

Ойлау дағдысының 
деңгейлері

 Аудиожазба  арқылы,  аудиожазбадан анық айтылған сөздердің мағынасын  
түсіну,  
«Сұрақ-жауап»  әдісі  арқылы  кітапта  берілген  сөздер  мен  сөз  тіркестерін  
пайдалана отырып, таныс сөздердің мағынасын, тереңірек білу.
Мәтіндегі  заттардың  атын  санын,  сынын  қимылын  білдретін  сөздердің  
мағынасын түсіне отырып, ауызекі тілде қолдану.  

Бағалау критерийлері хабарлау,  сұрау  мақсатында  баяу  және  анық  айтылған  сөзді  зейін  қойып  
тыңдайды,  түсіну  және  тиісінше  іс-әрекет  жасау  (қимыл,  ым-ишараны  
қолданады 
 сұхбаттасының не туралы айтқанын түсіну және үлгі бойынша жауап береді  
  шағын мәтіндегі жиі қолданылатын сөздердің мағынасын түсінеді
  Мұғалімнің  көмегімен  заттың  атын,  санын,  сынын,  қимылын  білдіретін  
сөздердің мағынасын түсінеді, ауызекі тілде қолданады 
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Сабақ мақсаттары Оқушылар орындай алады : 

Барлығы: Оқу құралдары тақырыбына арналған  мәтінің мазмұнын тыңдайды,  
соған байланысты  оқу құралдарын  айтай  алады. 
Көбі: Тақырыпқа  сәйкес қимыл ым-ишараны қолдана отырып әрекет жасайды.  
 Кейбірі: Мәтіндегі  заттардың  атын  санын,  сынын  қимылын  білдретін  
сөздерді тауып айтады, мағынасын түсіне отырып, ауызекі тілде қолданады.

Тілдік мақсаттар Пәнге тән сөздік қор мен терминдер:
Мәтіндегі тақырыпқа сай атауларды таба алады
Кітап, дәптер, қалам, қарындаш, сызғыш, қайшы, күнделік, желім, сурет 
дәптері, қаламсауыт, ұштағыш
Тыңдалған сөздердің мағынасын ашады.  Аудиожазбадан тыңдаған сөздерінің 
түсі мен сандарын айтады
Диалог пен жазу үшін пайдалы сөздер мен тіркестер:
Берілген бірнеше тіркестер арқылы диалог құра біледі.
Қарындаш, бар ма?, иә , 4 (төрт),  бар, неше,  маған, 1(бір) берші, мәне ал, 
рахмет

Оқушылардың 
бойындағы 
құндылықтарды дарыту

Топтық, жұптық жұмыс барысында оқушыларға оқу құралдарының 
қаншалықты керек екенін, оған ұқыпты қарауға тәрбиелеу

Алдыңғы меңгерілген 
білім

Менің сыныбым
Сөзжұмбақты суреттер  арқылы шеш
 

Жоспар 

Сабақтың 
жоспарланған 

кезеңдері 

Сабақта жоспарланған іс-әрекет  Ресурстар

Сабақтың басы  
3 мин

Ұйымдастыру кезеңі 
«Шаттық шеңбері» 
Көтеріңкі көңілмен
Шаттанпйық бәріміз
Көңілді етіп  сабақты 
Өткізейік кәне біз
Топқа бөлу.    
Оқушыларды суреттер арқылы топқа бөлемін Суреттер  
сығыш пен өшіргіш

Шаттық шеңбері 

Суреттері 

Сабақ ортасы
хабарлау, сұрау 
мақсатында баяу 
және анық 
айтылған сөзді зейін 
қойып тыңдау, 
түсіну және 
тиісінше іс-әрекет 

«Сөзді тап» әдісі 
 1- тапсырма. Берілген аудиожазбаны  зейін қойып 
тыңда, қайтала, қимыл ым-ишарамен әрекет жаса 
 «Оқу құралдары» аудио тыңдалым. 
1.Тапсырма: Тыңдалған сөздердің мағынасын  түсінеді, сол 
сөз төңірегінде  оқушы келемсі топқа айтады, сол сөзді 

Аудиожазылым
Оқулық
2.3.1
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атын, санын, сынын,  
қимылын  білдіретін 
сөздердің мағынасын 
түсіну,  ауызекі  
тілде қолдану
12 мин 

Топ басшылары сайланады, топбасшылары сыныптағы 
(деңгейі жоғары) оқушы болады. 1- топ басшысына 
тақырыпқа сай   сурет беріледі, сол сурет бойынша 2-ші 
топқа  заттардың атауы мен санын  түсіндіреді
  2- топ басшысына да, сол сурет беріледі, ол сол сурет 
бойынша оқу құралдарын қалай қолдану керектігін 
қимылмен көрсетіп, қазақша аудармасын айтады. 

«Джигсо» әдісі 

Кері байланыс «Доп лақыту» әдісі арқылы   тақырыпқа байланысты 
тосын сұрақтар қоямын. 
8. Дима ,Сенде неше қалам бар?
9. Лена, Сенде неше қалам бар?
10. Миш, қарындаштың түсі қандай?
11. Саша қалммен не істейсің? 

Қолпаштау, ішкі 
уәжді арттыру

Бағалау Оқушыларды «Бес бармақ» тәсілі арқыл бағалаймын.
Бас бармақ жоғары қарап тұрса- барлығын  түсіндім
Бас бармақ  ортасында тұрса- түсініп келемін
Бас бармақ төмен қарап тұрса- түсінбедім 

Дескриптор хабарлау,  сұрау  мақсатында  баяу  және  анық  айтылған  
сөзді  зейін  қойып  тыңдап,  тиісінше  іс-әрекет  жасады,  
(қимыл, ым-ишараны) қолданды. 
 сұхбаттасының не туралы айтқанын түсіне  отырып, үлгі  
бойынша жауап берді 
  шағын мәтіндегі жиі қолданылатын сөздердің мағынасын  
түсінді
  Мұғалімнің  көмегімен  заттың  атын,  санын,  сынын,  
қимылын білдіретін сөздердің мағынасын түсініп,  ауызекі  
тілде қолданды

Сабақтың соңы
5 мин

Рефлексия 
«Әр қадаға сөз» әдісі. Оқушыны «Ортадағы қалам» әдісі  
арқылы ортаға шығарып,  сол оқушыдан  бүгін  сабақта не 
үйреніп, не білгенін  сұраймын. 

Саралау –оқушыларға қалай көбірек қолдау  
көрсетуді жоспарлайсыз? Қабілеті жоғары 

оқушыларға қандай міндет қоюды 
жоспарлап отырсыз? 

Бағалау – оқушылардың 
материалды меңгеру деңгейін  

қалай тексеруді  
жоспарлайсыз? 

Пәнаралық байланыс –  
денсаулық және 

қауіпсіздік АКТ – мен 
байланыс.  

Құндылықтармен 
байланыс  (тәрбие 

элементі)
Тақырып бойынша бағыт-бағдар 
беру.Қабілеті жоғары оқушыларға 
тапсырманы күрделірек беру.

Оқу мақсаты , жетістік 
критерийлері, тапсырма , кері 
байланыс, дескрипторлар 
арқылы

Орыс тілі, ағылшын, өзі-
өзі тану, математика. 
Аудиожазылым, топпен 
жұмыс, жеке жұмыс 

Сабақ бойынша рефлексия

1. Сабақ мақсаттары /оқу мақсаттары қол 

Өткізген сабақ туралы ойлану үшін төмендегі 
орынды пайдаланыңыз. 
Сол жақтағы сіздің сабағыңызға қатысты 
сұрақтарға жауап беріңіз 
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жетімді ма? 
2. Оқушылар бүгін не үйренді? 
3. Сабақтағы ахуал қандай болды?
4. Жоспарланған саралау іске асты ма?
5. Уақыт есебінен ауытқу болды ма? 
6. Жоспарға қандай жоспарлар енгізілді? 

- Қол жетімді, оқушылардың басым бөлігі  берілген  
тапсырмаларды орындай алды
- Оқу құралдары тақырыбы бойынша оқушылар 
олардың түрлері мен таныса отырып, қалай қолдану 
керектігін кеңінен білді
- Сабақта оқушылар тапсырмаларды өте жақсы 
көңіл-күймен орындап отырды 
- Іске асты,  себебі мақсатқа жету барысында 
берілген тапсырмаларым толыққанды орындалды.
- Уақыт тарапынан ауытқулар болып тұрды
- Сабақ жоспар бойынша өткізілді, ешқандай 
өзгертулер болған жоқ

Жалпы баға.
Сабақтың жақсы өткен екі аспектісі (оқыту туралы да, оқу туралы да ойланыңыз)?
Алдыңғы меңгерілген білім бөлімі бойынша оқушылар «сөз жұмбақты» қызыға орындады
Топпен жұмыс жасау барысында постер жасау оқушыларға қатты ұнады 

Сабақты жақсартуға не ықпал ете алады (оқыту туралы да, оқу туралы да ойланыңыз)?
 Оқу мақсатына қойылған критерилер, тапсырмалар, дискрипторлар
 Әр тапсырмадан кейін жүргізілген кері байланыс пен қалыптастырушы бағалауға жетелейді 

Сабақ барысында сынып туралы немесе жекелеген оқушылардың жетістік/қиындықтары туралы нені 
білдім, келесі сабақтарда неге көңіл бөлу қажет? 
Оқушылар сөйлеу барысында қазақ тілінің әріптерін дұрыс, толық айта алмайды, келесі сабақта оқушыға 
ауызша қазақ тілінің әріптері көп кездесетін тапсырмалар ұсыну қажет екенін білдім. 

Маңғыстау облысы, Қарақия ауданы 
«Мұнайшы ауылының №7 орта мектебі» КММ

бастауыш сынып мұғалімі  Оралбаева Анар Жамихановна

Пәні: Сауат ашу
Сыныбы:1 Тақырыбы: Мен және табиғат. Ү дыбысы мен әрпі 

Сабақта қол 
жеткізілетін оқу  
мақсаттары
(оқу бағдарламасына 
сілтеме)

.2.5.1 мәтін иллюстрациясы  бойынша сұрақтар қоя білу немесе оқығаны 
бойынша қойылған сұраққа жауап беру.

Сабақ мақсаттары Барлық оқушылар: 4 тарау бірінші және үшінші тарауларда қалыптасқан 
дағдыларға негізделеді. Оқушылар шағын танымдық мәтіндерден ақпарат 
алуға
мүмкіндік беретінін түсінеді. Сонымен қатар, сөздер мен сөйлемдерді дұрыс 
оқуға дағдыланады.
Көптеген оқушылар: шығармашылыққа негізделген сұрақтар қояды.
Кейбір оқушылар: тақырып бойынша ой қорыту жасай алады.

Бағалау критерийлері • тыңдау барысында тілдік бірліктерді (сөйлеу, сөз, сөйлем, мәтін) 
ажырату, тыңдалған мәтіннің мазмұнын түсіндіреді.
• шығармашылыққа негізделген сұрақтар қояды.
• тақырып бойынша ой қорыту жасай алады.

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

Пәнаралық байланыстар Дүниетану, қазақ тілі, математика, музыка.
АКТ қолдану дағдылары  imektep.kz, bilimland.kz дерекқордан және интернеттен сабаққа қатысты 

ақпаратты іздеу; Презентация
Ресурстар Топқа бөлуге арналған кеспе әріптер, интерактивті тақта, жұмыс дәптері, 

қалам мен түрлі түсті қарындаш, аудиовидеоматериалдар.,кері байланыс 
парағы т.б

Бастапқы білім 4  тарау  бірінші  және  үшінші  тарауларда  қалыптасқан  дағдыларға  
негізделеді.  Оқушылар  шағын  танымдық  мәтіндерден  ақпарат  алуға  
мүмкіндік беретінін түсінеді. Сонымен қатар, сөздер мен сөйлемдерді дұрыс  

27



----- «БІЛІМ ЖОЛЫ НҰРЛЫ ЖОЛ» Республикалық журнал – Ақпан айы 2020 жыл | № 02 (05) -----
оқуға дағдыланады.

Сабақтың барысы
Сабақтың
жоспарлан
ған 
кезеңдері

Сабақтағы жоспарланған іс-әрекет Ресурстар

Сабақтың 
басы

Сабақтың 
ортасы

Психологиялық ахуал қалыптастыру.
«Достық шеңбері» жылулық шеңбері
Балалар  шеңберге  жиналады.Мұғалім  ортаға  орындық  қойп,  кез  
келген балаға отыруды ұсынады (ұялшақ, өзіне сенімсіз, жасқаншақ  
баланы шақырғаны жөн). Мұғалім «Күлгін көзілдірікті» киіп «күн  
сәулесін  қорғайтын  әйнегі  күлгін  түсті  көзілдірік  жарайды),  ол  
арқылы адамның ең жақсы қасиеттерін көруге болатынын айтады  
да, ортада отырған баланың жақсы қасиеттерін айтады. Балалар  
қалаулары  бойынша  көзілдірікті  кезекпен  киіп,  ортадағы  баланы  
мадақтайды. «Жалаулар» алып, орындарына барып тұрады.
           Желбіретіп жалауды,
           Қызықтырам талайды.
           Қырандай самғамаймын,
           Жұлдыздай жайнаймын,
           Таудай биік боламын,
           Көбелектей қонамын.
16 желтоқсан «Тәуелсіздік күні» туралы презентация
Алдыңғы білімді еске түсіру (ұжымда)?
 (Ұ) Оқушылардың зейінін шоғырландыру
- Ал,қане,балалар, жаңа сабақты бастамас бұрын бір жұмбақ 
жасырайын:
 Ұқсаймын әріпке,
Тауып көр қай сан екенін.
Дуэт пен квартеттің
Ортасында тұрамын.
                     (3 саны)
 Үш сөзіне дыбыстық талдау жасату.
ҚБ: «Жарайсыңдар»
Оқу мақсатымен таныстыру
Күтілетін нәтижені анықтау
     Ендешек,балалар бүгін біз сендермен мәтін иллюстрияциясы 
б/ша сұрақтар қоя білуді н/се оқығанымыз б/ша қойылған сұраққа 
жауап береміз.Сонымен қатар, сөздер мен  сөйлемдерді дұрыс оқуға  
дағдыланамыз.
 (ТЖ) Ойын «Күн!Тас!Қоршау!»
Оқушылар бірнеше топқа бөлініп отырады.
Ешбір қате жібермеген топ жеңімпаз атанады.
ҚБ: «Қолдарына смайлик жапсыру»
*Аудиотыңдалым өлең «Қандай жақсы!»
(Ұ) 1-тап-ма: «Атаулар туралы үш сұрақ» әдісі. «Орындап көр»
Оқушыларға оқулықтағы «Қандай жақсы!» атты өлеңің оқыту. 
• тыңдау барысында тілдік бірліктерді (сөйлеу, сөз, сөйлем, 
мәтін) ажырату, тыңдалған мәтіннің мазмұнын түсіндіреді.
• шығармашылыққа негізделген сұрақтар қояды.
• тақырып бойынша ой қорыту жасайды.
Қайда? Табиғат аясында, Ауыл сыртында, аулада.
Қалай? қуанышпен, шын көңілмен.
Қандай? бір бөлігін, үлкен үш бөлігін
- Бұл қай мезгілде болған?
- Бұл жаз мезгілінде болған.
- Балалар қайда келді және не үшін келді?...
- Табиғат аясында кімдерді көріп тұрмыз?
- Мен өзімді және достарымды көріп тұрмын.
- Мен алманы нешеге бөлдім?

Алдыңғы білімді еске 
түсіру тапсырмалары
Imektep.kz 
Математика  алдыңғы 
сан және кейінгі сан

Кеспе әріптер
Дыбыстық талдау 
жасайды

Imektep.kz
Қазақ тілі. Жуан және 
жіңішке жұп 
дауыстылар

Imektep.kz 
Музыка.Күйлер.

Imektep.kz 
Дүниетану.
Ғарыш күн.
Жануарлар.Сүтқорек
тілер.Түлкі.
Тапсырманы 
орындаған  оқушыны 
мадақтау, толықтыру 
жасау, тиімді  кері 
байланыс орнату.

Bilimland.kz
Мектепке дейінгі 
дайындық. Өлеңдер.
Imektep.kz.
Қазақ тілі.
Дұрыс «Дұрыс емес» 
ойыны.
«Ойлан тап» тест.  

Bilimland.kz
Мектепке дейінгі 
дайындық. «Көңілді 
күй»

Белсенді оқу 
тапсырмалары.
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- Мен алманы төртке бөлдім т.с.с
- Менің достарым қандай?
- Менің достарым ешқашанда бөлінбейтін нағыз шын достар. 
Қолда бар затымен бөлісу қандай жақсы!..
ҚБ «ҚБ: «Бас бармақ» арқылы бірін-бірі бағалау»
Сергіту сәті: «Күн райы»
Жұмыс дәптеріндегі жазылым тапсырмаларын орындау
-жазу үлгісін экраннан көрсету
-Ү-Ұ салыстыру
-ауада жазу
-жазылым тапсырмасын орындату
(ЖЖ) «Көршіңізге айтыңыз»  Сырласу.
Көршіңе әңгімелеп бер»
Бұл  әдіс  оқушылар  өз  ойларын  дауыстап  айтып  беру  үшін  
пайдаланылады. Сұрақ қойыңыз, ойластыруға уақыт беріңіз, одан  
кейін  оқушылардан  өз  ойларын  көршілерімен  бөлісуді  сұраңыз,  
оқушыларға  жаңа  тақырыпты  айтыңыз  және  осы  тақырып  
бойынша  өздері  білетін  барлық  жағдайды  көршісіне  айтуын 
ұсыныңыз.
Үн-дыбыс
Күн-әлемге нұрын шашады т.с.с
-Сөздерді дұрыс құрату
-Бұл екі сөзден айырмашылығы мен ұқсастығын анықтату
-Оны түсіндіре отырып,сұрақ қоя отырып,ол сөздерді  қимылмен 
көрсету. 
ҚБ: «Бағдаршам»
Дескриптор:
6. мәтіннің тақырыбын анықтай алады, негізгі ойды табады.
7. шығармашылыққа негізделген сұрақтар қояды.
8. берілген тақырып бойынша ой қорыту жасай алады

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

Сабақтың 
соңы

Жаңа білім мен тәжірибені қолдану

Сабақ бойынша өздерінің іс-әрекеттеріне рефлексия жасайды. 
Сабақта не көргенін,не бақылағанын,не зерттегенін   айтып береді.
Рефлексия «Көңілді күн» бәрін түсіндім
Кескінделген шеңберге түрлі-түсті алақан бейнесін жапсыруды 
ұсыну.Егер бәрін түсіндім десе-сары түсті,түсініксіз 
болды,сұрағым бар десе-қызыл түсті жабыстырады. Көңілді күн 
бейнесі шығу керек.

 тиімді  кері байланыс 
орнату.

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

Бағалау – оқушылардың 
материалды меңгеру 
деңгейін қалай тексеруді  
жоспарлайсыз?

Денсаулық және қауіпсіздік 
техникасының сақталуы

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

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

Денсаулық сақтау технологиялары. 
Сергіту сәттері мен белсенді іс- 
әрекет түрлері.
Осы сабақта қолданылат ын
Қауіпсіздік техникасы
ережелерінің тармақтары.

Сабақ бойынша рефлексия
Сабақ мақсаттары /оқу мақсаттары 
дұрыс қойылған ба? Оқушылардың 
барлығы ОМ қол жеткізді ме? 

Сабақ мақсаты мен оқу мақсаттары дұрыс қойылды.
Оқушылар тапсырмаларды орындау барысында ортақ мақсатқа 
қол жеткізді.
Сабақ барысында топ ережесіне бағынып, уақыттық кезеңдері 
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Жеткізбесе, неліктен?
Сабақта саралау дұрыс жүргізілді ме? 
Сабақтың уақыттық кезеңдері 
сақталды ма? Сабақ жоспарынан 
қандай ауытқулар болды, неліктен?

сақталды, саралау жұмысы дұрыс жүргізілді.
Сабақ жоспарында ауытқулар болған жоқ. Кері байланыс үнемі 
жүріп отырды

Жалпы баға
Сабақтың жақсы өткен екі аспектісі (оқыту туралы да, оқу туралы да ойланыңыз)?
1:Жаңа сабақты меңгеру барысында, мәтіннің негізгі ойын табудағы тапсырмаларды орындауы
2:Бас бармақ арқылы бір- бірін бағалауы
Сабақты жақсартуға не ықпал ете алады (оқыту туралы да, оқу туралы да
ойланыңыз)?
1:Өз ойларын ашық айту
2: Жаңа білім мен тәжірибені қолдану
Сабақ барысында сынып туралы немесе жекелеген оқушылардың
жетістік/қиындықтары туралы нені білдім, келесі сабақтарда неге көңіл бөлу
қажет?

Маңғыстау облысы Ақтау қаласы «№ 9 жалпы білім  беру орта мектебі» КММ
бастауыш сынып мұғалімі  Амантаева Райхан Данатаровна

Пәні: жаратылыстану
Сыныбы:3 сынып

Тақырыбы: Күн мен түн неліктен алмасады?

Қол жеткізілетін оқу 
мақсаттары (оқу 
бағдарламасына 
сілтеме)

3.4.1.1 Жер мен Күннің арасындағы байланысты түсіндіру
3.1.2.1 ақпарат көзінің түрлерін анықтау;
3.1.2.2 ақпарат көздерінің артықшылықтары мен кемшіліктерін анықтау;

Сабақ мақсаттары Барлық оқушылар білу керек:
Жер мен Күннің арасындағы байланысты түсіндіре алады.
Оқушылардың көпшілігі: 
Идеяларды тексеру, растау немесе теріске шығару үшін өз бетінше бақылау 
жүргізеді  және алынған нәтижелерді түсіндіріп, қорытынды жасайды.
Кейбір оқушылар:
Жер мен Күннің арасындағы байланыстың маңыздылығын  түсіндіре алады.

Жетістік критерийлері Жер мен Күннің арасындағы байланысты түсіне алады.
Жүргізілген бақылауларға сүйене отырып,  идеяларды тексереді, растайды 
немесе теріске шығарады және қорытынды жасай алады.
Жүргізілген бақылау нәтижелерін қолдана отырып, сұрақтарға жауап іздеп 
таба алады.

Тілдік  мақсаттар Оқушылар: 
Жүргізілген бақылау нәтижелерінтүсіндіре алады және  сұрақтарға жауап 
береді
Талқылауға арналған сұрақтар
- Жер мен Күннің байланысы болады ма?
- Жер мен Күннің байланысының маңыздылығы неде? Не себепті олар бір-
бірімен байланыста?

Құндылықтарды 
дарыту

Қоршаған ортаны тани білу, зерттеу, қорытынды жасау

Пәнаралық 
байланыстар

Дүниетану пәнімен байланыс көлеңкеге бақылау жүргізу барысында. Бейнелеу 
өнері пәні топтық жұмыстар барысында сурет салуда.

Алдыңғы меңгерілген 
білім 

Глобус - Жер шарының моделі
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Зерттеу 
Топтық  жұмыс
3 қатарға топқа 
бөліну 
Семантикалық 
карта 2мин

Бағалау

тапсырма беремін.
(Т) Сынып бөлмесіндегі жұмыс
Бөлмені қараңғылап қол шаммен бірнеше заттарды 
пайдаланып, көлеңкенің түзілуін зерттету. А4 
форматындағы картон парағынан экран жасап, 
заттардың көлеңкесін бақылау.

Заттар Қою 
көлеңке

Әлсіз 
көлеңке

Көлеңке 
жоқ

Пайда болған көлеңкелердің пішіні мен көлеміндегі 
айырмашылықтарды өлшеп, оларды түсіндіру.
( Көлеңкенің қалай пайда болғанын түсіндіріп бер. Оны не 
тудырды?
Ең үлкен және ең кішкентай көлеңкені не тудырады? 
Көлеңке пішіні мен көлемінің өзгеруін түсіндіріп бер.)
3 топ бір -бірін мимика арқылы бағалау

Рефлексия
АКТ

 1мин

Сөйлемді аяқта.
«Маған сабақта ..... оңай болды»,
«Маған сабақта ..... қиын болды».

Оқуды бағалау

 

1. Бүгінгі сабақтан алған әсеріңмен бөлісу. 

2. Жер мен Күннің арасындағы байланысты 
қаншалықты түсінгендерін бақылау 

Үйге тапсырма Күн  таңертең  нешеде  атып,  тал  түсте  қай  жерде  
тұратындығын, кешке нешеде бататындығын бақылау.

Дифференциация – оқушыларға  
көбірек қолдау көрсетуді қалай 

жоспарлайсыз? Қабілеті жоғары 
оқушыларға қандай тапсырмалар 

қоюды жоспарлап отырсыз? 

Бағалау – оқушылардың материалды 
меңгеру деңгейін тексеру жоспарыңыз? 

Денсаулық және 
қауіпсіздік 

техникасының 
сақталуы

Дифференциация
Қабілеті төмен оқушыларға:
Суреттегі  заттарды  және 
олардың  көлеңкелерін,  түскен 
жарық  көзінің   суретін  салуын 
сұрау.
(  Нақты  көлеңке  жасайтын 
заттарды  беру  және  көлеңкенің  
пайда  болуын  түсіндіріп  беруін  
сұрау.)
Орташа қабілетті оқушыларға:
Қабілеті жоғары оқушыларға:
 Көлеңкесіне  қарай  анықталатын 
заттарды  беру  немесе  белгілі  бір  
затты  өзгеше  бұрышынан  ұстап,  
көлеңкесіне қарай табуды сұрау.

Тәжірибе  жасау,  бақылауларын 
түсіндіріп, сұраққа жауап беру топтық  
тапсырманы  қорғау  барысын  бақылау,  
түртіп  алу,  қошемет  көрсету  арқылы  
есепке аламын.

Тәжірибе  жасау,  
бақылау  жүргізу  
барысында  тәртіп 
сақтау.
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Атырау облысы, Индер ауданы,  Индербор кенті,  
«Көктем» қазақ орта мектебінің математика пәні мұғалімі  

Аманғалиева Зухра Қуанышбекқызы 

Ұзақ мерзімді 
жоспардың бөлімі

Тригонометрия

Күні: Мұғалімнің аты-жөні:  Амангалиева Зухра Қуанышбекқызы
Сыныбы:  9 Қатысқандар: 18 Қатыспағандар:
Сабақтың 
тақырыбы

Екі бұрыштың қосындысы мен айырмының косинусы, синусы, тангенсі және 
котангенсінің формулалары

Осы сабақта қол 
жеткізілетін оқу 
мақсаттары (оқу 
бағдарламасына 
сілтеме)

9.2.4.3. бұрыштардың қосындысы мен айырымының, жарты және қос бұрыштың 
тригонометриялық формулаларын қорытып  шығару және қолдану

Сабақтың 
мақсаты

Барлығы:
-  екі  бұрыштың  қосындысы  мен  айырмының  косинусы,  синусы,  тангенсі  және 
котангенсінің формулаларын қорытып шығара алады
Басым бөлігі:
-екі  бұрыштың  қосындысы мен  айырмының  тригонометриялық функцияларының 
мәндерін есептер шығаруда пайдалана алады
Кейбіреулері:
-  екі  бұрыштың  қосындысы  мен  айырмының  косинусы,  синусы,  тангенсі  және 
котангенсінің формулаларын қорытып, дәлелдейді

Бағалау критерийі -  екі  бұрыштың  қосындысы  мен  айырмының  косинусы,  синусы,  тангенсі  және 
котангенсінің формулаларын қорытып шығарады
-   екі  бұрыштың  қосындысы  мен  айырмының  косинусы,  синусы,  тангенсі  және 
котангенсінің формулаларын есептер шығаруда қолданады
- екі бұрыштың қосындысы мен айырмының косинусы, синусы, тангенсі және 
котангенсінің формулаларын дәлелдейді

Тілдік мақсаттар Пәнге  қатысты арнайы терминология және лексика:
Тригонометриялық функциялар ( косинус, синус, тангенс және котангенс), бұрыштың 
атаулары (альфа,бетта, гамма)
Диалогқа қатысты сөз тіркестері:
- екі бұрыштың қосындысы мен айырмының косинусы...
-екі бұрыштың қосындысы мен айырмының  синусы деп...
-екі бұрыштың қосындысы мен айырмының  тангенсі және котангенсін...

Құндылықтарға 
баулу

- құрмет; оқушы мен оқушы, оқушы мен мұғалім арасындағы  қарым-қатынастың  
сыйластық пен үлкенге деген ізеттіліктің негізі екендігін ұғынуға баулу; 
-ынтымақтастық; топтық жұмыста өзара ынтымақтастықта жұмыс жасай білуге 
баулу; 
- ашықтық; топпен жұмыста өз пікірін ашық айту және топ мүшелерінің пікірін 
тыңдай білуге баулу; 
- еңбек және шығармашылық; берілген тапсырмаларды орындауда еңбек етудің 
маңыздылығын ұғынып, шығармашылық қабілетін шыңдауға баулу;

Пәнаралық 
байланыс

Бұрыштың мәнін есептеуде координаталық жазықтық пен бірлік  шеңберді 
пайдалану, геометриямен байланысты

Алдыңғы білім Бұрыш пен  доғаның радиандық және градустық өлшемдерін, тригонометриялық 
функиялар және олардың қасиеттерін, тригонометриялық тепе-теңдіктер мен келтіру 
формулаларын біледі

Сабақтың барысы
Сабақ 

бойынша 
жоспарланғ
ан кезеңдер

Сабақтағы  жоспарланған жаттығу түрлері Қолданылатын 
ресурстар
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5. Екі бұрыштың қосындысының және айырмасының тангенсі қандай 
өрнектердің қатынасынан шығады?  
   А)екі бұрыштың қосындысының және айырмасының  синусымен 
косинусының қатынасы
В) екі бұрыштың қосындысының және айырмасының  косинусымен 
синусының қатынасы
С) екі бұрыштың қосындысының және айырмасының  котангенсімен 
косинусының қатынасы
Д) екі бұрыштың қосындысының және айырмасының  синусымен 
котангенсінің  қатынасы

3 минут Үй тапсырмасы:   №694 
Кері байланыс. « Желкенді қайық» әдісі арқылы оқушылар сабаққа 
кері байланыс жасайды.

Сабақта өтілген тақырыпты 
толық түсіну және көздеген  
мақсатына жету үшін 
саралаудың келесі тәсілдері  
сыныпты топқа бөлу кезінде 
«жіктеу» тәсілі, ал сабақ 
барысында «диалог және 
қолдау», жаңа тақырыпты 
игеруде  «диалог және 
қолдау» тәсілі, тапсырмалар 
орындау кезінде «тапсырма» 
мен «дереккөз» тәсілдері, 
жұптық жұмыста «Қарқын» 
тәсілі  қолданылады.

Сабақты  ұйымдастыру  кезеңінде  «Екі 
жұлдыз,  бір  тілек»  әдісі  арқылы 
бағаланады. 
  Сабақтың  ортасында  жұптық  жұмыс 
кезінде «қызықты, плюс, минус»  әдісімен 
оқушылар бірін бірі, топтық жұмыста бір 
топ  екінші  топты  «сэндвич»  әдісі 
бойынша өзара  және жеке жұмыс кезінде 
оқушы   дескриптор  арқылы  өзін-өзі 
бағалайды.  ал  қосымша  тапсырмада 
бағалайды.  Кері  байланыста  «Желкенді 
кеме» әдісі қолданады 

Сабақтың басында жағымды 
атмосфера құру мақсатында 

«Ыстық лебіз» әдісі , ал жаңа 
тақырыптың тақырыбын ашу 
үшін «Семантикалық карта» 
әдісі  және «Еркін талқылау» 
әдісі қолданылады. Сабақтың 

ортасында «Ара ұясы 
техникасы», «ВЕЕР»  және 
«Жалғасын тап» әдістері 

қолданылады.
 АҚТ қолдану кезінде 

қауіпсіздік техникасын 
сақтайды

Алматы облысы  Іле ауданы  № 39 гимназияның  қазақ тілі мен әдебиеті
 пәнінің мұғалімі, зерттеуші-педагог  Оринбаева Раушан Полатовна

Қысқа мерзімді жоспар
Ұзақ мерзімді жоспардың 
тарауы
Көлік және жол белгілері

№ 39 гимназия

Күні: Мұғалімнің аты-жөні:               Оринбаева  Р.П

Сынып: 5 Қатысқандар:                              Қатыспағандар: 
Сабақтың тақырыбы Автокөлік  тарихы
Сабақ  негізделген  оқу 
мақсаттары

5.О6; Оқылым стратегияларын қолдану.  Оқылым стратегияларын қолдану: 
жалпы мазмұнын түсіну үшін оқу, нақты ақпаратты табу үшін оқу.
5.ӘТН4.3. Сын есімдердің, шырай түрлерінің көркемдік ерекшелігін тану,  
сын есімді зат есім орнына қолдана білу

Сабақтың мақсаты 1.Барлық  оқушы  орындай алады: Мәтінді  түсініп  оқиды. Тірек сөздер 
мен жетекші сұрақтар  арқылы негізгі ойды анықтайды.  Сын есімдерді таба 
алады;
2.Оқушылардың көпшілігі орындай алады: . Мәтіннен нақты  
ақпараттарды анықтап, сұрақтар құрастыра алады. Сын есімнің шырай 
түрлерін таба алады.
3.Кейбір  оқушылар орындай алады: Мәтінмен  танысып, қосымша 
деректер ұсына алады, айтылған ақпаратқа қатысты өз көзқарасын білдіре 
алады. Сын есімнің шырай түрлерін орынды қолданады

Бағалау критерийі  Негізгі ақпараттарды анықтайды
 Ақпараттарға бағытталған сұрақтар құрастырады.
 Қосымша деректер ұсына алады,.
 Айтылған ақпаратқа қатысты өз көзқарасын білдіре алады

Тілдік мақсаттар Оқушылар орындай алады:
1. Мәтінді түсініп оқып, сұрақтар құрастыра алады. Пәнге қатысты 
сөздік қор мен терминдер:

36



----- «БІЛІМ ЖОЛЫ НҰРЛЫ ЖОЛ» Республикалық журнал – Ақпан айы 2020 жыл | № 02 (05) -----
тежегіш, қозғағыш, алпауыт,  бу көлігі  сөздерінің мағынасын  түсінеді. 
Диалог құруға, шығарма жазуға пайдалы тіркестер: автокөлік, бу көлігі, арба 
көлігі
Талқылауға арналған  сұрақтар: 
 Ең алғашқы көлік  түрі қандай болды?
 Көлікті кім  ойлап тапты?
 Автокөлік  тарихын  білу қажет пе?

Құндылықтарға баулу «Мәңгілік Ел» жалпыұлттық идеясы:
Индустрияландыру мен инновацияларға негізделген экономикалық өсу

Пәнаралық байланыс Тарих, музыка, қазақ әдебиеті

Тақырып бойынша 
алдыңғы білім

Көлік  түрлері

Сабақ барысы

Сабақтың жоспарланған кезеңдері, 
жоспарланған уақыт 

Жоспарланған жаттығу түрлері 

Сабақтың басы
10  мин

І. Сәлемдесу
Шаттық  шеңберін  құру
ІІ. Топқа бөлу  
1. Әуе көлігі   2. Су көлігі   3.  Жеңіл көлік   4.  Жүк көлігі
Топ басшысын сайлап, бағалау парағын  үлестіру
ІІІ. «Зымыран  сұрақтар»   (Алдыңғы  сабақты  пысықтау)       
- Көлік дегенде нені  түсінесің?
- Көліктің  қандай  түрлері  бар?
- Жол белгілері не үшін қойылады?
- Сізге қандай  көлік  ұнайды?  Несімен ұнайды? 
- Ең  алғашқы көлік қашан шыққан?(1769ж Николас Карлет Джозеф)

Сабақортасы
15 минут 

Дәптерге  күн ретін,  тақырыпты  жазамыз.
Сабақ мақсатымен  таныстырамын.
Тыңдалым  мәтіні  
«Автомобиль шығу тарихы»  туралы тыңдалым 
http  :  //  www  .  youtube  .  com
сайтынан алынған бейнежазбаны  көрсету 
«Түртіп алу»  әдісі  
Тірек сөздерді теріп жазады. 
Тапсырма.  Оқылым
«Көліктің пайда болу тарихы» мәтінін   талдау:

• Мәтінге тақырып қою
• Мәтіннен негізгі ақпаратты табу
• Ақпаратқа қатысты сұрақ құрастыру
• Сын есімді табу
• Сын есімнің шырайларын ажырату

Тапсырма Дескриптор 
Мәтіннен негізгі 
ақпаратты табу
Ақпаратқа қатысты  
сұрақ құрастыру

1.Мәтіннің мазмұнын  түсінеді
2. Мәтіннен негізгі ақпаратты таба 
алады
3. Ақпаратқа қатысты  сұрақ 
құрастыра алады.

Сын есімді табу
Сын есімнің 
шырайларын ажырату

1.Сын есімді таба алады
2.Сын есімнің шырайларын 
ажырата алады.

Бағалау «Бағдаршам»
Топтық жұмыс:
І топ  Автокөліктерді  шығу  тарихына  қарай  құрастырады. 
Дескриптор
1.Автокөліктерді  түрлеріне қарай топтастырады.
2.Шығу тарихына қарай орналастырады.
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ІІ топ
«Дүниенің ағын да, қарасын да, 
Мыңқ етпейсің, қабылдап аласың да. 
Қарасымен шамаң жоқ таласуға, 
Ей, өмірім, зымырап барасың ба?» 
М Мұқатаев «Әй, өмір»
o Берілген үзіндіден  сын есімдерді  тауып,  сын есімдердің  зат есім орнына 
қолданып тұрғанын дәлелдеңдер
o Сын есімдерді  шырай түрлеріне талдаңдар
Салыстырмалы  шырай
Күшейтпелі  шырай
Толғанай  М Мұқатаев «Ақ  кимешек көрінсе»
ІІІ топ  Сәйкестендіру
Автокөліктерді  шартты  белгісіне (маркасына)  қарай сәйкестендіру.
Дескриптор
1. Автокөліктердің шартты белгілерін ажырата алады.
2. Автокөліктерді шартты белгісіне  қарай сәйкестендіреді.
ІV  топ 
«Төрт сөйлем» әдісі:
1.Пікір. Оқыған мәтін бойынша өз пікірінді бір сөйлеммен жаз.
2.Дәлел. Өз пікіріңді бір сөйлеммен дәлелде
3.Мысал. Пікіріңді өмірмен байланыстырып, мысал келтір .
4.Қорытынды. Тақырып бойынша қорытынды жаз

Сергіту сәті
2 минут

«Көліктер»  биі Айтыс  «Көліктер  айтысы»
Бағалау 

Сабақтың соңы
Айтыс  «Көліктер  айтысы»
Бағалау   
Үйге  тапсырма  124-беттегі  8-тапсырма  «Болашақтың  көлігі»  тақырыбына  сурет салу
Рефлексия     «ҚҚҚ» әдісі арқылы оқушылардан кері байланыс алынады

Қосымша ақпарат
Дифференциация – Сіз оқушыларға 

көбірек қолдау көрсету үшін не 
істейсіз? Қабілеті жоғары 

оқушыларға қандай тапсырма 
беруді көздеп отырсыз?

Бағалау – Оқушылардың ақпаратты қаншалықты 
меңгергенін 

қалай тексересіз?

 Қосымша стикерлермен де 
бағалаймын.

Оқушылардың өзін-өзі бағалауына көбірек көңіл бөлінді.

Ойлану
Сабақ мақсаттары/оқу мақсаттары жүзеге асырылды.
Бүгін оқушылар нені үйренді? Сыныптағы оқу атмосферасы  қандай 
болды? Дифференциацияны жүзеге асыру қолымнан келді ме? Мен 
жоспарланған уақытымды ұстандым ба? Мен жоспарыма қандай 
өзгерістер енгіздім және неліктен?  
Сәтті өткен екі нәрсені атап көрсетіңіз (сабақ беру және оқытуға 
қатысты)?
1. «Оқылым» тапсырмасы
2. Топтық жұмыстың  тапсырмалары
3.Көліктер айтысы
Қандай екі нәрсе сабақтың одан да жақсы өтуіне ықпалын тигізер 
еді (сабақ беру және оқытуға қатысты)?
1: 
2:
Осы сабақ барысында сынып немесе жеке оқушылар туралы менің 
келесі сабағыма дайындалу үшін қажет болуы мүмкін қандай 
ақпарат алдым?

Сабақ өз мақсатына 
жетті.Оқушылар сабақ барысында 
сын есімнің шырай категориясы, 
оны қолдану ерекшеліктері 
туралы білді.
Уақыт жеткілікті 
болды,жоспарланған 
тапсырмалардың бәрі орындалды.

Дифференциация – Сіз оқушыларға көбірек қолдау көрсету үшін не 
істейсіз? Қабілеті жоғары оқушыларға қандай тапсырма беруді 

көздеп отырсыз?  
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ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ ТЕХНОЛОГИИ, ПРИМЕНЯЕМЫЕ 
В ПРЕПОДАВАНИИ СПЕЦИАЛЬНЫХ ДИСЦИПЛИН

БАЗАРБАЕВ ЖАНБОЛАТ  САЛМАГАНБЕТОВИЧ  
преподаватель специальных дисциплин

Актюбинского технико-технологического  колледжа

Образовательная  технология  -  это  процессная  система  совместной  деятельности  учащихся  и  учителя  по 
проектированию  (планированию),  организации,  ориентированию  и  корректированию  образовательного 
процесса с целью достижения конкретного результата при обеспечении комфортных условий участникам.
Современную технологию характеризуют следующие позиции:
• технология разрабатывается под конкретный педагогический замысел, в основе ее лежит определенная 
методологическая, философская позиция автора; 
• технологическая цепочка действий, операций, коммуникаций выстраивается строго в соответствии с 
целевыми установками, имеющими форму конкретного ожидаемого результата; 
• функционирование технологии предусматривает взаимосвязанную деятельность учителя и учащихся на 
договорной  основе  с  учетом  принципов  индивидуализации  и  дифференциации,  оптимальную  реализацию 
человеческих и технических возможностей; 
• поэтапное  планирование  и  последовательное  воплощение  элементов  педагогической  технологии 
должны  быть,  с  одной  стороны,  воспроизведены любым  учителем  и,  с  другой,  гарантировать  достижение 
планируемых результатов всеми школьниками; 
• органической  частью  технологии  являются  диагностические  процедуры,  содержащие  критерии, 
показатели и инструментарий измерения результатов деятельности.
Инновация представляет собой комплекс взаимосвязанных процессов и является результатом концептуализации 
новой идеи, направленной на решение проблемы и далее – к практическому применению нового явления. В 
качестве  педагогических инноваций в учебном процессе  могут  выступать:  содержание учебного материала, 
технические средства, педагогические технологии.
Сущность их состоит в том,  что они опираются не только на процессы восприятия, памяти,  внимания,  но, 
прежде  всего,  на  творческое,  продуктивное  мышление,  поведение,  общение.  При  этом  процесс  обучения 
организуется  таким образом,  что  обучаемые учатся  общаться,  взаимодействовать  друг  с  другом и  другими 
людьми,  учатся  критически  мыслить,  решать  сложные  проблемы  на  основе  анализа  производственных 
ситуаций, ситуационных профессиональных задач и соответствующей информации.
       Информационно  грамотная личность – это человек, способный эффективно работать с информацией во  
всех  аспектах  ее  деятельности,  в  том числе  и с  помощью современных средств  обработки  информации.  В 
профессиональной деятельности формирование информационной культуры происходит через: 
• ролевые игры  
• интегрированные уроки 
• интегрированные творческие проекты.
     Ролевые  игры  – расширяют кругозор учащихся, позволяют осваивать знания, умения и навыки, выходящие 
за  пределы  школьной  программы.      Интегрированный  урок  –  это  урок,  в  котором  вокруг  одной  темы 
объединяется материал нескольких предметов. Такой урок имеет ряд преимуществ: 
• способствует формированию информационной компетентности учащихся; 
 • способствует обогащению мышления и чувств учеников за счет включения интересного нетрадиционного 
материала; 
 • позволяет с разных сторон познавать явления или предметы изучения. 
Интегрированные  уроки  отличаются  от  традиционного  использования  межпредметных  связей,  которые 
предусматривают  лишь  эпизодическое  включение  материала  других  предметов,  в  основе  интегрированных 
уроков – близость содержания ведущих тем разных предметов и логических взаимосвязей. В интегрированных 
уроках  объединяются  блоки  знаний  по  разным  предметам,  подчиненные  одной  теме.  Таким  образом, 
интеграция  представляет  собой  высокую  форму  воплощения  межпредметных связей  на  качественно  новой 
ступени  обучения,  способствующей  созданию нового  целого  монолита  знаний.   Интегрированные  уроки  – 
расширяют  кругозор,  обеспечивают  системность  обучения,  показывают  взаимосвязь  между  различными 
дисциплинами,  дают  учащимся  целостное  восприятие  мира,  поэтому  очень  важно  правильно  определить 
главную цель урока. Когда общая цель определена, то из содержания предметов берутся только те сведения, 
которые необходимы для ее реализации.
Интегрированные проекты – позволяют обобщить, систематизировать и закрепить, полученные знания, умения 
и навыки на практике. Способствуют развитию творческого потенциала учащихся, реализуют деятельностный и 
личностно-ориентированный подходы к обучению и воспитанию. Интегрированные проекты -  это  работа  с 
информацией с помощью современных средств и способов, где взаимодействие "учитель–ученик” происходит 
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на новом качественном уровне. Виды интегрированных проектов, представленных в электронном виде, могут 
быть следующими: презентации; электронные учебники; электронные журналы; сайты.        
К настоящему времени наибольшее распространение получили такие технологические направления, в которых 
компьютер является:
средством для предоставления учебного материала учащимся с целью передачи знаний; 
средством информационной поддержки учебных процессов как дополнительный источник информации; 
средством для определения уровня знаний и контроля за усвоением учебного материала; 
универсальным тренажером для приобретения навыков практического применения знаний; 
средством для проведения учебных экспериментов и деловых игр по предмету изучения; 
одним из важнейших элементов в будущей профессиональной деятельности обучаемого. 
   Возросшая  производительность  персональных  компьютеров  сделала  возможным  достаточно  широкое 
применение технологий мультимедиа. В частности, на занятиях (как лекционных, так и семинарских) широко 
используются компьютерные презентации. Компьютер оказывается и неоценимым помощником при обработке 
результатов  студенческого  рейтинга.  Применение  компьютерных  технологий  в  системе  профессионального 
образования способствует реализации следующих педагогических целей: программные средства, применяемые 
в  современных  информационных  технологиях,  обладают,  как  правило,  широкими  функциональными 
возможностями, имеют развитый пользовательский интерфейс и могут использоваться самостоятельно в виде 
компьютерных информационных технологий. 
Информационные  технологии  могут  решить  проблемы  обучения  профессиональному  общению  и 
интенсифицировать учебный процесс за счет повышения темпа, индивидуализации обучения, моделирования 
ситуаций,  увеличения  активного  времени  каждого  обучающегося  и  усиления  наглядности,  благодаря 
преимуществам информационных технологий, которые заключаются в: 
- организации познавательной деятельности путем моделирования; 
- имитации типичных ситуаций профессионального общения с помощью средств мультимедиа; 
- применении полученных знаний в новых ситуациях; 
- эффективной тренировке усваиваемых умений и навыков; 
- автоматизированном контроле результатов обучения; 
- способности осуществления обратной связи; 
- развитии творческого мышления; 
- возможности объединения в учебных программах визуальной и звуковой форм. 
Сложившаяся  практика  внедрения  средств  информационных  технологий  в  образовательный  процесс 
предполагает их использование прежде всего в изучении технических дисциплин. Как показывают проведенные 
исследования, с их помощью можно значительно улучшить как управление образовательным процессом, так и 
повысить его педагогическую эффективность.
Разрабатывая  принципы  организации  обучения  с  помощью  информационных  технологий,  необходимо 
принимать  во  внимание,  с  одной  стороны,  дидактические  свойства  и  функции  обучения  самих  средств 
информационных  технологий,  как  основы  обучения,  с  другой  стороны,  концептуальные  направления 
дидактической организации такого обучения, как элемента общей системы образования на современном уровне. 
Следует заметить, что в каком-то смысле все педагогические технологии являются информационными, так как 
учебно-воспитательный процесс невозможен без обмена информацией между педагогом и обучаемым. Однако в 
современном понимании информационная технология обучения - это педагогическая технология, применяющая 
специальные  способы,  программные  и  технические  средства  (кино,  аудио-  и  видеотехнику,  компьютеры, 
телекоммуникационные сети) для работы с информацией. И смысл информатизации образования заключается в 
создании как для педагогов, так и для обучаемых благоприятных условий для свободного доступа к культурной,  
учебной и научной информации. Прежде всего, необходимо представить достоинства компьютерного метода с 
психологической точки зрения. Компьютерное обучение несет в себе огромный мотивационный потенциал. При 
условии правильно составленной программы компьютер может помочь преподавателю индивидуализировать и 
дифференцировать  учебный  процесс,  в  то  время  как  обучаемые  будут  ощущать  постоянное  присутствие 
доброжелательного инструктора – машины.

* * * * * * * * * * * *
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ЛОГИСТИКА

ЖАҚСЫҒАЛИ ҚҰНДЫЗ МӘЛІКҚЫЗЫ
Ақтөбе техника – технологиялық колледжі. Арнайы пәңдер оқытушысы

Логистика - клиенттердің немесе корпорациялардың талаптарын қанағаттандыру үшін бастапқы нүкте мен 
жеткізу нүктелелерінің арасындағы ресурстар ағымын басқаруды білдіреді. Логистика ұғымы ақпарат, 
тасымалдау, мүліктеу, қоймалау, қаптамалау және қауіпсіздік сияқты құраушылардың бірлесуін қамтиды.
Логистиканың негізгі мақсаттары.
Логистика көптеген кәсіпорындардың негізгі функцияларының бірі болып табылады. Логистиканың негізгі 
көздейтін мақсаттарын жұмыс өнімділігіне және өзіндік құнға байланысты деп шартты түрде бөлуге болады. 
Оларға жататындар: қысқа жеткізу мерзімі, мүліктің төмен деңгейде ұсталуы және өндірістік қуаттарды 
жоғарғы деңгейде пайдалану.
Логистика салалары
Логистиканы келесідей салаларға бөлуге болады:
 Қамтамыз ету логистикасы
 Өндірістік логистика
 Тарату логистикасы
 Сатудан кейінгі (after sales) логистика
 Шығарып тастау (disposal) логистикасы
Қамтамыз ету логистикасы нарықты зерттеу, қажеттіліктерді жоспарлау, жасау немесе сатып алу шешімдері, 
тапсырыс беру және тапсырысту бақылау сияқты әрекеттерден тұрады.
Өндірістік логистика қамтамасыз ету мен тарату логистикасын біріктіреді.
Тарату логистикасы негізгі мақсаты ретінде дайын өнімдерді клиентке жеткізу болып саналады. Бұл өз 
кезегінде тапсырысты өңдеу, қоймалау және тасымалдаудан тұрады. Тарату логистикасының қажеті мол, 
өйткені өндірудің уақыты, орны және көлемі тұтыну уақыты, орны және көлемінен өзгеше.
Шығарып тастау (disposal) логистикасының негізгі функциясы болып бизнес үрдістері кезіндегі пайда болған 
қоқыс-қалдықтарды шығарып тастауға байланысты логистика құнын азайту, қызмет түрдерін көбейту болып 
есептеледі.
Оларға жататындар: қысқа жеткізу мерзімі, мүліктің төмен деңгейде ұсталуы және өндірістік қуаттарды 
жоғарғы деңгейде пайдалану. Логистика салалары Логистиканы келесідей салаларға бөлуге болады. 
Қамтамыз ету логистикасы нарықты зерттеу, қажеттіліктерді жоспарлау, жасау немесе сатып алу шешімдері, 
тапсырыс беру және тапсырысту бақылау сияқты әрекеттерден тұрады. Өндірістік логистика қамтамасыз ету 
мен тарату логистикасын біріктіреді. Тарату логистикасы негізгі мақсаты ретінде дайын өнімдерді клиентке 
жеткізу болып саналады. Бұл өз кезегінде тапсырысты өңдеу, қоймалау және тасымалдаудан тұрады. 
Тарату логистикасының қажеті мол, өйткені өндірудің уақыты, орны және көлемі тұтыну уақыты, орны және 
көлемінен өзгеше. Логистикасының  негізгі функциясы болып бизнес үрдістері кезіндегі пайда болған қоқыс-
қалдықтарды шығарып тастауға байланысты логистика құнын азайту, қызмет түрдерін көбейту болып 
есептеледі.
Терминнің шығуы. 
           Термин бастапқыда интендандтты Қарулы күштер қызметінде пайда болды. «Логистика» терминінің 
өзі «есептеу өнерін» білдіретін грек тілінің λογιστική сөзінен шыққан. Византия императоры Арыстан VI 
(865—912) әскери шеберлік бойынша трактатында алғаш рет қолданылады.
           Византия империясында император сарайында міндеттеріне тамақ өнімдері бөлу кіретін 
«логистиктер» болды. Наполеонның өз әскерінде логистикалық ұстанымдарды қолданғаны туралы 
мәліметтер бар.
Логистика терминін XIX ғасырдың басында орыс тіліне француз әскери маманы Антуан Жомини әкелген.
Логистика теориясы
          Логистиканың ғылым ретіндегі мазмұны материалдық және ақпараттық ағындарды басқарудың тиімді 
ұйымдастыру нысандары мен әдістерін практикада айқындау және жүзег асыру мақсатында, тауар 
қозғалысының процесіне тән заңдылықтарды және себеп-сладар байланыстарны белгілеу болып табылады.
Бизнес-логистика
          Компания қызметінің ерекшелігіне байланысты, әртүрлі логистикалық жүйелер қолданылады. 
Логистикалық жүйе — негізгіні орындау үшін құрылған логистикалық тізбекке қатысушылар (өндіруші-
кәсіпорындар, көлік, сауда ұйымдары, дүкендер және басқалар) әрекеттерінің жинытығы. Логистика 
міндеттері. Логистикалық жүйелер кәсіпорын қызметін қамту бойынша өте әрқилы (және заманауи ресейлік 
менеджмент түсінігі бойынша да). Кейбіреулер үшін логистика бұл жай ғана деректер базасымен жұмыс 
істей білу болса, кейбіреулері үшін — жабдықтау немесе қоймалық қызмет. Бірақ өз тағайындалымдары 
бойынша (ал оның басты тағайындалымы — жоспарлық тапсырмаларды орындау жағдайы кезінде 
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шығындаорды азайту, демек, өндірістік қызмет тиімділігін арттыру) логистикалық жүйелер іс жүзінде 
барлық қызмет бағыттарын қамтуға тиіс (бухгалтерлік, кадрлық және т.с.с. қоспағанда). Жалпыға танымал 
логистикалық жүйелер және басқару тұжырымдамалары бұдан әрі
• Just In Time: MRP берілген—Materials requirements planning, DRP (distribution requirements planning), MRPII  
—Manufacturing resource planning, ERP — Enterprise resource planning;
• LEAN PRODUCTION:CSRP — Customer Synchronized Resource Planning, ROP, QR, CR, AR;
• EOQ МОДЕЛЬ;
• Екі деңгейлі жүйе;
• Қосбункерлі сызбанұсқа;
• Тұрақты тапсырыс кезеңділігіндегі модель;
• АВС әдісі;
• Қорларды Тұрақты емес және стохастикалық басқару модельдері.
Компаниялар өзінің логистикалық бөлімшелерін дамыта, сондай-ақ жеткізу, қоймалау және жабдықтау 
мәселелерін шешу үшін көлік-логистикалық ұйымдарды тарта алады. Логистикада бизнес-тапсырмаларды 
шешу үшін тәуелсіз компанияларды тарту деңгейіне байланысты әртүрлі деңгейлер ерекшеленеді:
• 1PL — ағылш. «first-partylogistics» — ұйымдар логистикалық мәселелерді өз бетінше шешетін тәсіл;
• 3PL ағылш. «third-party logistics» — жеткізу және мекенжайлық сақтаудан бастап тапсырыстарды басқару 
және тауарлар қозғалысын қадағалауға дейінгі логистикалық қызмет көрсетулердің толық кешені көлік-
логистиука ұйымының тарапына берілетін тәсіл.
Мұндай 3PL-провайдер функциясына тасымалдауды ұйымдастыру және басқару, қорларды есепке алу және 
басқару, импорттық-экспорттық және фрахталық құжаттаманы дайындау, қоймалық сақтау, жүкті өңдеу, 
түпкі тұтынушыға жеткізу кіреді. Практикада логистиканы басқару міндеті «logistics mix» деп аталатын 
бірнеше құрауыштармен басқаруға келтіріледі:
• қойма ғимараттары (жекелеген қоймалық құрылымдар, дистрибьютерлік орталықтар, дүкенмен қатар 
салынған қоймалық үй-жайлар);
• қорлар (әрбір атаулары бойынша қорлар көлемі, қордың орналасқан орны);
• тасымалдау (көлік түрлері, мерзімдері, ыдыс түрлері, жүргізушілердің болуы және т.с.с.);
• жиынтықтау және буып-түю (сатып алушылар белсенділігіне болатын бір мезгілдегі әсерді сақтаудың 
логистикалық тұрғысынан қызмет көрсету қарапайымдылығы мен оңайлығы);
• байланыс (тауар қозғалысы кезінде түпкі сияқты, аралық ақпаратты алу мүмкіндігі).
Логистика мынадай түрлерге бөлінеді: сатып алу, көліктік, қоймалық, өндірістік, ақпараттық логистика және 
басқасы.

* * * * * * * * * * * *
ОСНОВЫ ЭКОНОМИКИ

КАБЫЛОВА МАЙРА КЕМАЛОВНА
Преподаватель специальных дисциплин

Актюбинский технико – технологический колледж

Предмет изучения экономики — закономерности, возникающие между участниками экономической системы в 
процессе осуществления ими хозяйственной деятельности.
Экономический анализ проводится на одном из трех уровней: микроэкономический, макроэкономический и 
общемировой.
Микроэкономика изучает хозяйственную деятельность в рамках отдельно взятого предприятия, отрасли либо 
локального рынка. Макроэкономика охватывает рынок какого-либо государства или региона. Мировая 
экономика изучает влияние национальных рынков друг на друга, а также темпы и тенденции развития 
хозяйственной деятельности в глобальном масштабе.
Структура экономики
При экономическом анализе в целях получения наиболее точных выводов должны приниматься во внимание 
множество факторов, степень влияния каждого из которых точно определить невозможно. Именно поэтому 
экономика не относится к точным наукам. С другой стороны, назвать ее полностью гуманитарной также нельзя, 
так как при построении экономических моделей используются математические расчеты. Структурными 
элементами экономики, которые подлежат анализу, являются:
 Ресурсы, представляющие собой источники для производства товаров и услуг. Основным постулатом 
экономики является тот факт, что любые ресурсы ограничены, поэтому потребности общества не могут быть 
удовлетворены полностью.
 Блага — те явления и объекты, которые необходимы обществу.
 Производство — процесс создания благ из ресурсов.
 Деньги — являются посредническим элементом, при помощи которого приобретаются и обмениваются 
блага.
 Капитал — накопленные излишки благ, которые являются источникам для формирования новых благ.
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 Рынок — абстрактное либо конкретное место, где осуществляется обмен благами между участниками 
экономической системы.
Основные экономические понятия
Фундаментальными понятиями экономики являются спрос и предложение. Спрос означает готовность 
определенного количества потребителей приобрести по указанной стоимости тот или иной товар либо услугу. 
В первую очередь он зависит, конечно же, от цены. Тем не менее, ряд других факторов также может оказывать 
существенное влияние на объем спроса. Такими факторами являются:

• предпочтения потребителей;
• уровень дохода;
• рекламные акции.

Предложение, в свою очередь, показывает объем товаров, который в зависимости от той или иной рыночной 
цены готовы произвести предприниматели.
Графики предложения и спроса представляют собой кривые, точка пересечения которых означает равновесную 
цену, то есть рыночную стоимость товара либо услуги, которая удовлетворяет как потребителей, так и 
продавцов.
Принципы рынка
Главным стимулом развития рыночных отношений является конкуренция. Благодаря ей потребители получают 
возможность выбора необходимого товара по той цене, которая их устроит. Отсутствие здоровой конкурентной 
среды может привести к появлению олигополий и монополий, которые имеют выгодное положение перед 
покупателями, благодаря чему могут диктовать свои условия.
Практика показывает, что конкуренция далеко не всегда формируется и развивается естественным образом. 
Рано или поздно между производителями либо продавцами может возникнуть сговор, из-за чего потребителям 
придется переплачивать за некоторые продукты либо услуги, которые могут к тому же оказаться ненадлежащего 
качества. В связи с этим в некоторых случаях необходимо вмешательство регулятора в те или иные 
экономические процессы. Таким регулятором, как правило, выступает государство.
Степень влияния государственных органов на внутреннюю экономику может быть разной. В случае если 
оказывается значительное влияние на хозяйственную деятельность внутри страны со стороны правительства, то 
такая экономика называется командно-административной. Если же влияние незначительно, то экономика 
считается смешанной. В чистом виде рыночная экономика в рамках государства в настоящее время не 
встречается.
Также существует традиционная экономика, основанная на натуральном хозяйстве и обычаях. Такой вид 
хозяйственной деятельности характерен для различных племен, сохранившихся до наших дней и живущих 
обособленно.

* * * * * * * * * * * *
Қызылорда облысы, Қармақшы ауданы, №105 мектеп-лицейі 

бастауыш сынып мұғалімі Жүрментаева Гүлнар

Мектеп: №105

САБАҚ: Қазақ тілі                          ТАҚЫРЫБЫ: 93-сабақ. Жіктеу есімдіктерінің септелуі
Күні:25.02.20ж Мұғалімнің есімі: Жүрментаева Г
Сынып Қатысқандар саны Қатыспағанда

р саны
Сабаққа негізделген оқу 
мақсаты

4.1.2.1 – мәтіннің тақырыбы мен берілген диаграмма, сызба, кесте 
бойынша мәтіннің мазмұнын болжау және өз ойын дәлелдеу.

Сабақ мақсаттары: Барлық оқушылар: Мәтін мазмұны бойынша өз пікірін білдіреді.
Көптеген оқушылар: Жіктеу есімдіктерін біледі.
Кейбір оқушылар: Берілген тақырып бойынша ой қорыту жасай алады..

Бағалау критерийлері: Мәтінге қатысты өз пікірін білдіреді. 
Жіктеу есімдіктерін ажыратады.

Құндылықтарды дарыту Ынтымақтастықта 
Пәнаралық байланыстар жаратылыстану.
АКТ қолдану дағдылары Интерактивті тақта А3форматы
Алдыңғы оқу/ Бастапқы білім Сөз таптары.

Жоспар
Жоспарланған 
уақыт

Жоспарланған  жаттығулар
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Басталуы Шаттық шеңбері

Сәлемдесу    (үш тілде)
Топтарға бөліну («такси» әдісі бойынша)
Алдыңғы білімді еске түсіру (ұжымда)
Тест 
1. Есімдік деген не?
          А) заттың қимылын білдіретін сөздер.
          Ә) Зат есім, сын есім, сан есімдердің орнына жұмсалатын сөздер.
          В) заттың атын білдіретін сөздер.
2. Жіктеу есімдігімен тіркесіп тұрған сөзді табыңыз:
          А) Сіз келесіз
          Ә) Атаның баласы
          В) Қалаға бару
3. «Ол» деген сөздің көмектес септікте тұрғанын көрсетіңдер:
           А) оған
           Ә) оны
           В) онымен
4. «Маған» деген сөз қай септікте тұр:
            А) Барыс септік
            Ә) Жатыс септік
            В) Табыс септік
5.   «Мен» есімдіктің қай түріне жатады?
            А) Сілтеу
            Ә) Сұрау
            В) Жіктеу
Дескриптор: 4-5 тапсырма дұрыс болса «Өте жақсы»
                      3-тапсырма дұрыс болса «Жақсы»
                      1-2 тапсырма дұрыс болса  «Орташа»
Бағалау: Өзін-өзі бағалау   
Оқу мақсатын таныстыру
Күтілетін нәтижені анықтау

Ортасы  Тыңдалым
42-жаттығу. Мәтінді тыңда
– Мәтін не туралы? 
– Бүркіт қандай құс?
--Бүркіттер туралы не білдің?
--Бүркіттерді не үшін қолға үйретеді?
– Бүркіт балық аулай ала ма?
–Бүркітті «Аңшы құс» деп атауға бола ма?
Сөздікпен жұмыс
Қауқарлы-қауқары,күші бар,қуаты мықты.
Видеоролик көрсету. 
(ЖЖ) Бүркіт туралы не білгендерін, оларды не үшін қолға үйрететінін, қырандарды 
қорғау бойынша пікірлерін ортаға салу.
Б. жұлдызша
43-жаттығу.(ТЖ) Мәтін құрап жазу.
Дескриптор:
Кестеде берілген ақпаратты пайдаланып, мәтін құрап жазады
 Каллиграфиялық нормаларды сақтау және жазу техникасын жетілдіру.
Б: мұғалімнің жазбаша кері байланысы;
44-жаттығу. Жаңылтпашты оқу.
Дескриптор:
Түсіп қалған есімдіктерді орнына қойып, жаңылтпашты оқиды
Сұраулық мағынада жұмсалып тұрған есімдікті табады
Айтылуы мен жазылуын салыстырады.
Б:мадақтау
45-жаттығу. (Ө; Қ) Сөйлемді көшіріп жазу. 
Д е с к р и п т о р :
Сөйлемдерді тиісті тыныс белгілерін қойып көшіріп жазады
Сөздердің айтылуы мен жазылуын салыстырады.
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Б: мұғалімнің жазбаша кері байланысы;
Сергіту сәті
Кәне, қанат жазайық, 
Қарлығашқа ұқсайық. 
Ұшып-ұшып алайық,
 Орнымызға қонайық. 
Білімде алда болайық.
Қалыптастырушы тапсырма

Аяқталуы   Рефлексия
Үйге тапсырма 46-жаттығу 

Қосымша ақпарат
Саралау - Сіз қосымша көмек көрсетуді қалай жоспарлайсыз? Қабілеті жоғары оқушыларға қандай міндет 
қоюды жоспарлайсыз?
Бағалау - Оқушылардың үйренгенін, материалды меңгергенін тексеруді қалай жоспарлайыз?
Сабақ бойынша рефлексия
Сабақтың оқу мақсаты шынайы ма?
Бүгін оқушылар не білді?
Сыныптағы ахуал қандай болды?
Мен орындаған саралау шаралары тиімді болды ма?
Мен бүкіл уақыт ішінде үлгердім бе?
Мен өз жоспарыма қандай түзетулер енгіздім және неліктен?
Қорытынды бағамдау
Қандай екі нәрсе табысты болды (оқытуды да, оқуды да ескеріңіз)?
1.
2.
Қандай екі нәрсе сабақты жақсарта алады (оқытуды да, оқуды да ескеріңіз)?
1.
2.
Сабақ барысында сынып немесе жекелеген оқушылардың жетістіктері/қиындықтары туралы не білдім? 
Менің келесі сабағымды жетілдіруге не көмектеседі, неге көңіл бөлу керек?

* * * * * * * * * * * *
«Ибаш Жанболатова атындағы №15 жалпы білім беру орта мектебі»КММ

қазақ тілі мен әдебиеті пәнінің мұғалімі Әбілханова Ізбибі Қашқынбайқызы
орыс тілі мен әдебиеті пәнінің мұғалімі Нұрбаева Амантурсын Мамедовна

ағылшын тілі пәнінің мұғалімі Боранбай Самал Мейрамбайқызы

Сабақтың тақырыбы: 
Наурыз мерекесі. 
Кіріктірілген сабақ 

Мұғалімнің аты-жөні:Нұрбаева Амантурсын Мамедовна
Боранбай Самал Мейрамбайқызы
Күні: 07.02.2018ж

СЫНЫП:  
2 «А»

Қатысқан оқушылар  саны: 15 Қатыспаған оқушылар 
саны: 0 

Сабақ негізделген оқу 
мақсаттары

2.1.1.1 - шығарманың мазмұны   бойынша сұрақтарға жауап беру
2.2.8.2 - мұғалімнің көмегімен көркем шығарма үзіндісін басқа үлгідегі 
(иллюстрация, мультфильм) нұсқасымен салыстыру
2.3.4.1 - мұғалімнің көмегімен орфографиялық, пунктуациялық, стилистикалық 
қателерді табу және түзету

Сабақ  нәтижесі: Оқушылардың барлығы мынаны орындай алады: Оқулықта берілген және 
қосымша тапсырмаларды орындайды.  Жазба жұмыс жасайды. Сұраққа жауап 
береді.
Оқушылардың көбісі мынаны орындай алады: Топтық жұмысты брлесе 
орындайды.Өз бетінше жұмыс жасайды. Сұраққа жауап береді. Қосымша үлестірме 
ресурстармен  жұмыс жасайды.
Оқушылардың кейбіреуі мынаны орындай алады: 
Оқулықтан тыс берілген қосымша тапсырмалады орындайды, тақырып бойынша 
қосымша мәліметтер мен дәлелдер келтіре алады.

Бағалау  критерийі Жеке,  жұптық,  топтық  тапсырмаларды  орындай  алады.  Сабақ  барысында 
тыңдаушының назарын өзіне аудара алады.

Ресурстар Оқулық, суреттер, топқа бөлуге арналған кеспе қағаздар  және  әртүрлі  заттар, 
топтық тапсырмалар, кері байланыс, стикер.
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Әдіс-тәсілдер Сұрақ-жауап, әңгімелеу, түсіндіру, ойын, көрнекілік. Рефлексия.
Пәнаралық 
байланыс

Қазақ тілі, орыс тілі, ағылшын тілі

Сабақтың жоспары
Жоспарланған
уақыт

Сабақ барысы :

Басталуы
5  минут

Амандасу ( Сәлематсыз ба! Здравствуйте! Good morning!)
Ұйымдастыру кезеңі  2 минут
Топтарға бөлу (кереге,уық, шаңырақ)
Мұғалім сөзі: Балалар, қазір қай жыл мезгілі?
                        Қандай мезгіл келе жатыр?

Көктем мезгілінің үш айын атап өтейік. 
      ( наурыз, сәуір, мамыр)- үш тілде атап өтеді.
Слайд, суретпен жұмыс
Суреттен кімдерді көріп тұрмыз?Нелерді көріп тұрмыз? Нелер тігілген? 
Наурыз айында қандай мерекелер бар? 
Тапсырмалар постермен жұмыс:
                    1) Уық тобына- «Наурыз» сөзіне топтастыру жасау
                   2) Кереге тобы- «Көктем», «Наурыз» сөзіне бес жолды өлең құрастыр

3) Шаңырақ тобы- қима суреттермен жұмыс
«Кереге,уық,шаңырақ»  сергіту сәті 
Орыс тілі 
Орыс тілі: Традиционно казахи большое внимание уделяли обучению и воспитанию 
своих детей. Особое место при этом занимало игровое воспитание. Такие игры как «Тоғыз 
құмалақ», «Балапан», «Тақия тастамак» и др. позволяли развивать память, смекалку, 
интеллект. Поэтому,  следуя традициям предков мы выполним задание в игровой форме.      
 – Весной, когда степь расцветала  дети выходили  играть в «Асыки». Они состязались в 
ловкости и смекалке. Давайте сыграем в эту игру.                                                                        
Условия игры: по два представителя из каждой группы  вынимают из мешка асыки с 
номерами, на интерактивной доске высвечиваются задания, на которые надо дать ответы.
- Весенний цветок  – символ Наурыза    (тюльпан)
- Жилище кочевых казахов    (юрта)
- Казахский музыкальный инструмент    (домбра)
- Национальная посуда для чая     (кесе)
- Герой казахских народных сказок    (Алдар  косе)
- Женский головной убор в форме конуса   (саукеле)
Игра «Лишнее слово»
Кошка, собака, воробей
Малина, дуб, береза
Лиса, корова, волк.
Ағылшын  тілі
Game of  balls ( Red Blue Yellow Orange)
Toodler   Head Shoulders, Knees
Play fly picture  Bread, Red Blue Yellow Orange

Бағалау 

5 минут

Кері байланыс
3 минут

Бағалау парақшасы  Дұрыс жауапқа 5 балл.
Оқушының 
аты-жөні

Толық 
жауап 
бергені

Белсенді 
қатысқаны

Тәртіб
і 

Қосымша 
тапсырма ларды 
орындауы

Балл

Үйге тапсырма: Наурыз туралы ата-анаға тілек жазып келу «Көрікті көктем» тақырыбына сурет салу. 
Саралау – Сіз қосымша
көмек көрсетуді қалай
жоспарлайсыз? Сіз

Бағалау - Оқушылардың
үйренгенін тексеруді
қалай жоспарлайсыз?

Пәнаралық байланыс
Қауіпсіздік және еңбекті
қорғау ережелері
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қабілеті жоғары
оқушыларға тапсырманы
күрделендіруді қалай
жоспарлайсыз?

АКТ-мен байланыс
Құндылықтардағы
байланыс

Аяқталуы  Сабақты бекіту  10 минут
Рефлексия 
Сабақ / оқу мақсаттары шынайы ма?
Бүгін оқушылар не білді?
Сыныптағы ахуал қандай болды?
Мен жоспарлаған саралау шаралары 
тиімді болды ма?
Мен берілген уақыт ішінде үлгердім 
бе? 
Мен өз жоспарыма қандай түзетулер 
енгіздім және неліктен?

Бүгінгі сабақтан қандай әсер алдыңдар? 
-Қандай көңіл-күйдесіңдер? 
«Айтушы ақылды болса, 
Тыңдаушы дана болады»,демекші, 
балалар,сендерге сабақ ұнады ма,несімен ұнады? 
«Бас бармақ» смайликпен бағалау 
Тақтаға смайликтерді апарып жапсыру
Қорытынды бөлім 
-Бүгінгі сабағымызда наурыз туралы көптеген нәрселерді 
білдік.Енді үш топтан бір-бір оқушы шығып, үш тілде тақпақ 
айтады. Сабина, Сафият, Рахат. Оқушыларды марапаттауда 
«Қазақстан» кампитімен мадақтау. Оқущылар 
қазақша,орысша, ағылшынша  мұғалімдерге тілектерін 
айтады.

Бағалау парақшасы  Дұрыс жауапқа 5 балл

Оқушының аты-
жөні

Толық 
жауап 
бергені

Белсенді қатыс
қаны

Тәртіб
і 

Қосымша тапсырма 
ларды орындауы

Балл

1.
2.

3.
4.
5.

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

«Балдаурен» РОСО. Математика пәнінің мұғалімі:  Алиханов Ж. Ж

Қысқа мерзімді жоспар: 
8.1А: Квадрат түбірлер және иррационал 
өрнектер

Мектеп: 

Күні: Мұғалімнің аты-жөні:   Алиханов Жасулан Жанабекұлы
Сынып: 8 Қатысқандар саны: Қатыспағандар 

саны: 0
Сабақ тақырыбы Құрамында квадрат түбірлері бар өрнектерді түрлендіру
Cабақтың түрі Аралас сабақ
Оқу мақсаттары  8.1.2.4  бөлшек бөлімін иррационалдықтан арылту
Сабақ  мақсаттары Оқушылар алгоритмді қолданып бөлшектің бөлімін иррационалдықтан арылту 

үшін квадрат түбірі бар өрнектерді түрлендіреді

Бағалау критерийлері
Дағдылар Бағалау критерийлері
Біліу және түсіну Бөлшектің бөлімін иррационалдықтан арылту тәсілін 

анықтайды

Қолдану және 
жинақтау

Бөлшектің бөлімін иррационалдықтан арылту үшін 
квадрат түбірі бар өрнектерді түрлендіреді және 
амалдарды орындайды

Тілдік мақсаттар Оқушылар: 
-  бөлшектің бөлімі мен алымын иррационалдықтан арылтудың тәсілдерін 
ауызша түсіндіреді;
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Қысқаша көбейту формулалар мен квадрат түбірдің қасиеттерін қолданғанын 
ауызша түсіндіреді   
- комментировать преобразования иррациональных выражений.
Иррационал өрнектерді түрлендіргенде терминдерді қолданады.
Пәнге қатысты лексика мен терминология:
Квадрат түбірдің қасеттері.......Көбейткішті түбір таңбасының алдына шығару 
тәсілі ...Көбейткішті түбір таңбасының астына алу тәсілі ...
 Диалогқа/жазылымға қажетті тіркестер:
Көбейткішті квадрат түбір белгісінің алдына шығару  үшін ... керек
Көбейткішті квадрат түбір белгісінің астына алу үшін ... керек 
Бөлшектің бөлімі мен алымын ... көбейтейік
Бөлшектің бөлімін/ алымын  иррационалдықтан арылту үшін ... керек 

Құндылықтарды 
дарыту

Топтық жұмысты орындау кезінде өзара қолдау және өзара сыйлау сияқты 
құндылықтарды қалыптастыру жүзеге асады .

Пәнаралық 
байланыстар

Физика және экономикамен пәнаралық интеграция: физика және экономика 
сабақтарында есептерді жасау, формулалармен жұмыс істеуде квадрат түбірі 
бар өрнектерді түрлендіру дағдылары қажет.

АКТ қолдану 
дағдылары

Интерактивті тақтаны қолдану

Бастапқы білім Оқушылар квадрат түбірдің қасиеттерін біледі, көбейткішті квадрат түбір 
белгісінің алдына шығаруды, көбейткішті квадрат түбір белгісінің астына алуды 
біледі, квадрат түбірі бар  өрнектер үшін қысқаша көбейту формулаларын 
қолдана алады. Білімді белсендіру сабақтың басында ауызша жұмыс арқылы 
жүзеге асады.

Сабақтың барысы
Сабақтың 

жоспарланған 
кезеңдері

Сабақтың жоспарланған іс – әрекеттер 

Сабақтың басы
1 минут

«Заряд ал»
2 минут

Оқу мақсат 
анықтау
2 минут

Ұйымдастыру .
Оқушылармен сәлемдесіп,түгендеп, сабаққа ынталарын аудару. 
Заряд  ал  –  әдісі  арқылы,  шаттық  шеңберге  барлығы  тұрып,  көздерін  жұмады. 
Бастапқы бастаушы қолды 1 рет қысады, екінші айналымда 2 рет қысады соңында 3 
рет  қысады.  Бұл  бастапқы бастаушыға  қарағанда  қанша заряд  жібергені  бойынша 
қайта келу керек.
Мақсат қою
Мұғалім оқушылармен келесі тапсырманы талқылайды: 
Егер бөлшектің бөлімінде квадрат түбір белгісі бар болса, онда бөлшектің бөлімінде  
иррационалдық (түбір) бар дейді. Бөлшектің бөлімін иррационалдықтан (түбірден)  
босату  дегеніміз  –  берілген  бөлшекті  түрлендіру  арқылы  бөлімі  рационал  сан  
болатын бөлшекке келтіру.
Содан кейін оқу мақсатын анықтау

Сабақтың ортасы 
Білімді бесендіру

3 минут

Білген пайдалы
4 минут

Тақырыпқа шығу 
Оқушыларға келесі тапсырма ұсынылады: Көбейтіндіде квадрат түбірдің қасиеттерін 
естеріне түсіре отырып орындайды. Жауаптарын ауызша талқылап береді:
Тапсырма 1.  (Жеке жұмыс). Амалдарды орында:
Дескриптор:
 Түбірдің қасиеттерін орындайды;
 Қысқаша көбейту формуласын пайдаланады;
 Есептеулерді дұрыс орындайды.
ҚБ: смайликтер, мақтау сөздер
Тақырыпты бекіту
Мысал: Берілген  алгебралық  өрнекті  бөлшектің  бөлімінде  квадрат  түбір  таңбасы 
болмайтындай етіп түрлендіру:
а)  ;   б)   .
Бөлшектің бөлімін және алымын бір мезгілде нөлден өзгеше санға немесе өрнекке  
көбейтсек, бөлшектің мәні өзгермейді.
Егер  алгебралық  бөлшектің  бөлімінде  түбір  таңбасы  тұратын  болса,  онда  
бөлшектің бөлімі иррационалдықты құрайды
деп айтады.
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Есептер шығару

5 минут

10 минут

10 минут

Ереже  1. Өрнекті  бөлшектің  бөлімінде  түбір  таңбасы  болмайтындай  етіп  
түрлендіруді бөлшектің бөлімін иррационалдықтан құтқару деп атайды.
а) егер бөлшектің бөлімі  түрінде болса, онда бөлшектің алымын да, бөлімін де  
-ға көбейту керек;
б) егер бөлшектің бөлімі  немесе   түрде болса, онда бөлшектің бөлімін де, 
алымын да сәйкесінше   немесе  (түйіндес өрнекке) көбейту керек

Тапсырма 2. ( Жеке жұмыс) Белгісіз көбейткішті тап:
Оқушыларға оқу мақсатына сай тапсырма беріледі. Тапсырманы орындап болғаннан 
соң жауаптары экраннан көрсетіледі.

Дескриптор:
 Өрнектердің түйіндестерін жазады;
 Түбірдің қасиеттерін орындайды;
 Қысқаша көбейту формуласын пайдаланады;
 Есептеулерді дұрыс орындайды.
ҚБ: смайликтер, мадақтау сөздер, өздерін бағалайды

Тапсырма 3. ( Жұптық жұмыс) Сәйкестендіру:
Оқушыларға оқу мақсатына сай тапсырма беріледі. Тапсырманы орындап болғаннан 
соң жауаптары экраннан көрсетіледі.

Дескриптор:
 Бөлшектің бөліміндегі иррационалдықтан арылады;
 Түбірдің қасиеттерін орындайды;
 Қысқаша көбейту формуласын пайдаланады;
 Есептеулерді дұрыс орындайды.
 Сәйкестендіреді
ҚБ: кері байланыс, смайликтер, мадақтау сөздер
Тапсырма 4. ( Жұптық жұмыс) Өрнекті ықшамдау:
Оқушыларға оқу мақсатына сай тапсырма беріледі. Тапсырманы орындап болғаннан 
соң жауаптары экраннан көрсетіледі.
Дескриптор:
 Бөлшектің бөліміндегі иррационалдықтан арылады;
 Түбірдің қасиеттерін орындайды;
 Қысқаша көбейту формуласын пайдаланады;
 Есептеулерді дұрыс орындайды.
 Сәйкестендіреді
ҚБ: кері байланыс, смайликтер, мадақтау сөздер

Сабақтың соңы

3 мин

Сабақты қорытындылау
Оқушылар сұрақтарға жауап береді. Фронталды сұрау.
 Бөлшектің бөлімін иррационалдықтан арылту дегеніміз не?
 Бөлшектің бөлімін иррационалдықтан арылту амалын не үшін білу керек?
 Ол үшін біз қандай алгоритм қолдана аламыз?
 Кері байланыс

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

Бағалау – оқушылардың материалды 
меңгеру деңгейін қалай тексеруді 
жоспарлайсыз

Денсаулық және 
қауіпсіздік 
техникасының 
сақталуы

* * * * * * * * * * * *
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Алматы облысы Әлек ауданы Боралдай кенті №39 гимназия
Көркем еңбек пәнінің мұғалімі  Алмасхан Нургул

Сабақтың тақырыбы:  «Қазақтың ұлттық киімін әшекейлеу»
Сабақтың мақсаты: оқушыларға қазақтың сәндік қолданбалы өнері жайында түсінік беру; қазақтың ұлттық 
киіміндегі ою-өрнек түрлерінің ерекшеліктерін көрсету; киім үлгісіндегі ою-өрнектердің қарапайым түрлерін 
қағаз бетіне түсіріп, ұлттық киімдерін дайын шаблон арқылы әшекейлеуге үйрету
Сабақтың міндеті: оқушылардың шығармашылық ой қабілеттерін арттыру, эстетикалық тәрбие беру; жұмыс 
барысында оқушыларды қайшымен жұмыс істеуде қауіпсіздік техникасын сақтау керектігін ескерту.
Оқушылардың сабаққа қажетті құрал –жабдықтары:
түрлі –түсті қатты қатырма қағаз, жұмсақ қағаз, фольга,
қайшы, желім, жылтыр желім, қол сүртетін орамал.
Сабақтың жоспары: 1. Ұйымдастыру бөлімі:
а) амандасу   ә) оқушыларды орналастыру  б) журнал бойынша тексеру.
2. Негізгі бөлім:
а) кіріспе   ә) сергіту жаттығуы (ойын)    б) сұрақ –жауап
в) тәжірибелік жұмыс, оқушылардың жұмыстарын тексеру
д) қорытындылау.
Сабақтың барысы:  Кіріспе. Сабақтың мақсатын түсіндіру.
Сәлеметсіздер  ме,  балалар!  Бүгінгі  сабағымыздың  тақырыбы  «Қазақтың  ұлттық  киімін  әшекейлеу».  Осы 
жұмысты дайын шаблон арқылы жасаймыз.
Бейнелеу өнерінің бір түрі –сәндік қолданбалы өнер. Бұл өнерде халық қолданатын заттарды – ыдысты, киімді, 
киізден  жасалған  бұйымдарды,  жиһазды  әдемілеуге,  әшекейлеуге  тырысқан.  Қазақтың  ұлттық  киім  –
кешектеріне келсек, оның да ұлттық өзгешеліктері бар. Киімдерді алдымен көшіп –қонуға арнап тіккен. Ұлттық 
киімдер екі бағытта тігілген - әйел адам және ер адам киімдері.
Біз киімдердің бір қатар түрлеріне тоқталамыз. Ұлттық киімді бірінші таңдаған түрлі –түсті қатырма қағазға  
бастырып, үлгісін қиып аламыз да, үстіне кимешек, камзолды үйлестіріп жапсырып дайындаймыз. Содан соң 
оларды түстері келетін фольга немесе жылтыр қағаздан қарапайым ою -өрнек ойып әшекейлейміз.
Сергіту жаттығуы.
Ал, қазір балалар, жұмысқа жақсы кірісіп кету үшін денемізді шамалы қозғалтып, шынықтырып алайық. «Қыз 
қуу» ойынын ойнап жіберейік. Ол үшін бір қыз бала және бір ер баладан тұратын екі жұп керек. Мына ағаш  
атымызға мінген қыз бала мен ер бала белгілі арақашықтықта бір мезетте шабады. Ойын шарты бойынша қыз 
бала бұрылысқа бірінші болып жетуі тиіс. Егер ер бала бұрылысқа дейін қыз баланы қуып жетсе, жеңімпаз 
атанады,  ал  қуып  жетпеген  жағдайда  қыз  бала  оны  қамшымен  ұрады.  Екеуі  де  осы  жарыста  өздерінің 
тапқырлықтарын, шабандоздық шеберліктерін таныта білуі керек.
(Ойын ойналады, біткен соң балалар орындарына отырады.)
Сұрақ –жауап.
Бәрекелді, жарайсыңдар. Енді мұқият тыңдап, мынадай сұрақтарға жауап берейік:
Ерте заманда қыздар мен әжелердің қандай бас киімдері болған, олар қалай аталған?
Жауап : сәукеле, кимешек, шарқат, жаулық, орамал, тақия.
Ер баланың киімдері қандай болғанын атаңыз
Жауап: шапан, тон, мәсі, кебіс, т.б.
Ұлттық киімдерді бүгінде қай күні киеміз? Қандай мереке келе жатыр?
Жауап: Бүгінде Наурыз мерекесінде киеміз. Наурыз мерекесі келе жатыр.
Ұлттық ою -өрнек түрлерін білесіңдер ме?
Жауап: қошқар мүйіз, жұлдызша, ирек, түйе табан, т.б.
Сонымен, балалар, біз ұлттық киімдер түрлерін айқындадық. Сол киімдерге ата- бабаларымыз ою -өрнектің 
көптеген әсем түрлерін орналастырды. Біз енді жасымызға қарай қарапайым ою -өрнек түрлерін ойып, түстік 
шешімін  табу  арқылы  қиып  орналастырып,  таңдаған  ұлттық  киімімізді  әшекейлейміз.  Кең  тараған  қошқар 
мүйіз,  қызғалдақ,  жұлдызша,  ирек  оюларын  үлгілерге  қарап,  киімдеріміздің  үстіне,  ортасына,  шетіне 
орналастырамыз.
Оюдың әр түрін көрсету, атауы жазылған.
Киім үстінде орналасқан үлгісін, орналасқан жерлерін көрсету.
Тәжірибелік жұмыс.
Жұмыс алдында балаларға қайшымен жұмыс істеу барысында қауіпсіздік техникасын сақтау керектігін ескерту.
Оқушылардың ұлттық киімдердің түстік шешімдерін, оюды үйлесімділікпен орналастыруды дұрыс орындауын 
қарап шығу, жеке көмек көрсету.
Қорытындылау.   Сабақ соңында балалардың жұмыстарын бағалау.
Жақсы жұмыс істегендері үшін алғыс айту, қоштасу.
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Киімді  әшекейлеу.   Өресі  биік,  өрісі  кең  өнер  атауының  қай  саласынан  болсын,  жер жүзіндегі  басқа  да 
халықтар сияқты қазақ халқы да өзінің көне замандардан бері келе жатқан тамаша тарихымен және өзіне ғана  
тән  қайталанбастай  ерекшелігімен  көзге  түседі.  Ал  қандай  да  болсын  өнер  және  талант  иелерін  өмірге 
келтіретін де сол халық. Сондықтан да біз оларды халықтық дейміз. Міне, сол халық таланттарының қолынан  
шыққан  зергерлік  бұйымдар,  киім  үлгілері,  тұрмыс  жиһаздары,  әсем  де  зәулім  ғимараттар  қай  заманда 
болмасын  өз  маңызын  жоғалтпайтыны  мәлім.  Сол  сияқты,  қазіргі  бізге  келіп  жеткен  «Құстұмсық  жүзік», 
«Құдағи жүзік», алтынмен апталып, күміспен күптелген алқалар мен өңіржиек, өңірше, үзбелі сырға, тоқым 
әбзелдері  мен  үй  мүліктерінің  сирек  кездесетін  үлгілері  кейінгі  ұрпақтар  үшін  аса  бағалы  мұра  болып 
табылады. бірақ мұндағы өкінішті жай, сол халық шеберлерінің көпшілігінің есімдері тарихта қалмағандығы. 
Бұл әрине, ертеде өз жазу-сызуы болмаған қай халықтың болса да басынан өткен жайлар. Дегенмен, сол халық 
ортасынан шыққан шеберлердің көркемдеп, сәндеп жасаған бұйымдарының әсемдігіне, шебер жасалғандығына, 
қазір де қарап көз тоймайды.
Ал сол халық өнері шығармаларын жинап, зерттеуде, оларды насихаттауда Қазақстан музей қызметкерлерінің, 
ғалымдарының,  археологтарының  да  еңбегі  зор.  Солардың  тырнақтап  жинаған  асыл  бұйымдары  қазір 
республикамыздың тарихи-өлкетану және өнер зерттеу музейлерінде жинақталған. Осы музейлердің бәрінде де 
қазақ халқының тарихы, этнографиясы, ою-өрнектері жөнінде бағалы дүниелері бар.
Қазақтың қолөнерін зерттеу мәселесі  ерте кезден көптеген саяхатшылар мен коллекционерлердің ғана емес, 
ғалым-этнографтар, археологтар мен суретшілердің де көңілін аударып келген. Қазақ қолөнерінің өткендегісі  
мен бүгінгі жағдайын, оның өзіне тән методологиясын зерттеу, қазірдің өзінде де күн тәртібінен түспей жүрген  
мәселенің бірі.
ХХ  ғасырдың  алғашқы  жартысынан-ақ  басталған  бірқатар  жұмыстар  негізінде  методологиялық  жағынан 
зерттеудегі  жіберілген кемшіліктер қазақ қолөнерінің творчестволық даму мүмкіншілігін  дұрыс бағаламады. 
Мәселен,  қазақ  ою-өрнектерінің  құрылысын,  заңдылықтарын  алаш  рет  байқауға  ат  салысқан  С.М.Дудин, 
күнделікті сауда орындарына, фабрикаларда жасалып түсуіне байланысты қазақ өнері жақын уақыттың ішінде 
мүлде жойылады-мыс, қажетсіз болады-мыс деді.
Кейбір зерттеушілер мен творчество қызметкерлері қазақтың қолөнерінің идеялық маңызын көтеріп, қолөнердің 
ою-өрнек сияқты негізгі ұлттық қорын жоққа шығарды. Мәселен, С.МДудин, Е.Р.Шнейдер: «Қазақ ою-өрнегі 
иран мәдениетінің тек бір бөлігін ғана көрсетеді. Қазақ халқының ұлттық өнеріне жатпайды», - деп топшылады.
Бірақ  халықтың  қолөнері  өзінің  тарихы,  теориясы  мен  кейбір  ұйымдастыру  мәселелерінің  жеткілікті  
элементтеріне  қарамастан,  күнделікті  тұрмысқа  қажетті  қоршаған  затты,  көпшілік  тұтынатын  бұйымды 
әсемдеуге бейім өнер ретінде, социалистік қоғам кезінде де жалпы мәдени дәрежені де жоғары көрсетуге тән 
дамып келе жатыр.
Біз  жоғарыда  көрсеткендей  көне  заманнан  келе  жатқан  қолөнері  өзінің  өсу  жолында  өз  халқының 
дәстүрлі көркемдік мұрасын сақтап қалды. Қоғамдық дамудың қай сатысында болсын қоғаммен бірге 
дамыған қолөнері әр дәуірде өшпес ізін қалдырып, әлеуметтік-көркемдік жағынан дәуір тынысын қалт 
жібермей әсерін тигізіп отырды. Қолөнерінің қазіргі дәуірдегі дамуы күрделі де аса бай. Онымен бірге ол 
күнделікті тұрмысымызды, гүлденген өмірімізді жан-жақты бейнелеуде, халықты эстетикалық жағынан 
тәрбилеуге қызмет етеді.

* * * * * * * * * * * *
РАЗВИТИЕ РЕЧИ И НАВЫКОВ ВЫРАЗИТЕЛЬНОГО ЧИТЕНИЯ

Кожахметова Гульжихан Жумагалиевна. Учитель начальных классов
Костанайская область Амангельдинский район КГУ"Средняя Общеобразовательная

 школа имени Б.Колдасбаева отдела образования  акимата Амангельдинского района"

Умение выразительно читать и говорить формируется у учащихся в течение всего начального обучения. Именно 
в  этом  возрасте  детям  свойственны  и  эмоциональная  открытость,  и  особая  искренность,  и  острота 
эмоционального восприятия.  Однако первые  дни работы с  первоклассниками  показали,  что  многие  из  них 
имеют недостатки в дикции. Это и пропуск отдельных звуков, глотание слогов, вялость речи или очень быстрое 
проговаривание слов, манера говорить сквозь зубы. У большинства читающих детей еще недостаточно развито 
чувство темпа и ритма. Просьба прочитать наизусть любимое стихотворение выявила также ряд недостатков:  
при исполнении стихотворения первоклассники очень не выразительны в своей интонации, делают неверные 
логические ударения, торопятся, «глотают» последние слова произведения. Все это подтолкнуло к выделению 
отдельного этапа по развитию выразительности речи на уроках ОГ и литературного чтения, необходимости 
сбора особого художественного материала и совместной работы с логопедом.
Развитие навыков выразительного чтения и речи немыслимо без специальных упражнений. Необходимо, чтобы 
учебно-тренировочная работа велась так,  чтобы можно было увлечь каждого,  чтобы даже самый инертный 
ученик  испытал  удовлетворение  от  практических  результатов  своей  работы.  Тренаж состоит  из  различных 
упражнений, в том или ином наборе напечатанных на карточке, которую получает на уроке каждый ученик. 
Упражнения  могут  проводиться  и  на  подходящем  материале  учебников.  Система  заданий  предусматривает 

51



----- «БІЛІМ ЖОЛЫ НҰРЛЫ ЖОЛ» Республикалық журнал – Ақпан айы 2020 жыл | № 02 (05) -----
тренировку голосового аппарата и выработку некоторых психофизических качеств, необходимых для овладения 
искусством выразительного чтения. Специальные упражнения направлены на воспитание наблюдательности, 
воображения, эмоциональной отзывчивости. В тренировку включатся и упражнения, позволяющие работать над 
эстетикой движения, верностью и уместностью жестов,  мимики и т.д.  Все это позволяет систематически, в 
комплексе работать над приобретением умений и навыков, обязательных для выразительного чтения, а также 
одновременно совершенствовать технику чтения учащихся в силу многофункциональности ряда упражнений 
(например таких, как: многократное чтение, убыстрение темпа чтения и др.)
 Виды упражнений.
1. Упражнения для отработки правильной артикуляции и дикции.
 Для  работы  над  дикцией  удобны  групповые  упражнения.  В  коллективной  работе  снимается  тот 
психологический зажим, который нередко возникает у ребят с дефектами речи.
 1. Медленное, громкое и четкое произношение ряда слогов.
 МА-ША-РА-ЛА-СА-НА-ГА
 2. Игра «Твердый-мягкий»: б-б, п-п, с-с…
 3. Интонационное выделение одного звука в ряде гласных.
 А О И Ы У Э
 А О И Ы У Э и т.д.
 4. Подстановка одного гласного ко всем остальным.
 АА АО АИ АУ АЭ
 5. Чтение таблицы гласных по горизонтали, по вертикали, с добавлениями групп согласных и др.
 ТРА ТРЭ ТРО ТРУ ТРЫ
 ТРЯ ТРЕ ТРЕ ТРЮ ТРИ
6. Работа над скороговорками.
 Это наиболее эффективный прием совершенствования дикции. Не случайно известный русский лингвист А.М. 
Пешковский  назвал  скороговорки «специальным истязанием органов  речи».  Материал  нужно подбирать  не 
избитый, не надоевший и не примелькавшийся. 
 Методика работы над упражнением:
 - тщательно вдуматься в смысл скороговорки;
 - постепенно убыстряя темп, четко произносить каждый звук;
 - хоровое и индивидуальное произнесение скороговорки в очень быстром темпе.
 7. Работа с текстами, в которых есть звукопись. 
 Звуки  позволяют  усиливать  фонетическую  выразительность  речи,  создавать  тональность  произведения, 
музыкальную  атмосферу,  определенный  эмоционально-психологический  настрой.  Многократное  повторение 
звуков помогает зрительно представить движения героев, услышать шорохи, свист, визжание, треск, вызванные 
перемещением, движением, действием.
 Например:
 Шепчет кошке петушок:
 - Видишь, пышный гребешок?
 Шепчет кошка петушку:
 - Шаг шагнешь - и откушу.
Задания к тексту: Какой звук повторяется чаще всего? Почему? Давайте разобьем текст на партии – партию 
петушка (1 ряд) и партию кошки (2 ряд).
Дети с удовольствием работают над произведениями со звуковым рефреном под дирижирование учителя.
 1 половина класса/ 2 половина класса
 Листья, слышите, шуршат? Ш-ш-ш-ш…
 Листья словно говорят: Ш-ш-ш-ш…
 Ветер дунул, мы шумим, Ш-ш-ш-ш…
 Сорвались и вниз летим. Ш-ш-ш-ш…
 8. Артикулирование без звука.
 Можно  произносить  текст  про  себя,  но  по  указанию  учителя  «включать»  звук.  Это  позволяет 
концентрироваться на определенных фонетических трудностях.
 9. Отработка правильного дыхания.
 А) После глубокого вдоха как можно дольше вести счет на выдохе:
 На пригорке возле горки стоят 33 Егорки: раз Егорка, два Егорка, три Егорка и т.д.
 Б) «Сдувание пушинки» с ладошки.
 В) «Задувание свечи».
2. Упражнения для развития гибкости голоса (умения говорить громче - тише, выше – ниже). 
 1. Наиболее известный в методической литературе прием – хоровое произнесение текста с указаниями учителя. 
Например:
Тихо, словно бы во сне, /вполголоса/
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Закружился в тишине
Первый снег и зашептал: /тихо/
- Как давно я не летал! /шепотом/   
 (В. Ланцетти)
 Можно  предложить  детям  самим  составить  «партитуру»  текста,  сравнить  полученное,  выбрать  наиболее 
удачные варианты.
 2.  Можно читать текст под «дирижирование» учителя, показывающего жестами (заранее обговоренными с 
детьми)  тон  или  силу  голоса,  меняющегося  на  протяжении  чтения.  Первая  ступень  этого  упражнения  – 
произнесение  под  «дирижирование»  одной  фразы,  скороговорки,  строчки  стихотворения;  высшая  –  чтение 
неизвестного текста под «дирижирование». 
3.  Упражнения  для  постановки  нужной  скорости чтения,  а  также совершенствования  чувства  темпа  и  
ритма.
 Отработка скорости чтения чаще всего проводится на материале скороговорок,  совмещая ее с работой над 
дикцией. Все подобранные учителем скороговорки можно пронумеровать и вынести на отдельные листы для 
каждого  ученика.  На  уроке  останется  лишь  назвать  номер  скороговорки.  В  итоге  многократное  чтение 
материала позволяет накапливать зрительные образы детей, совершенствовать зрительную и слуховую память 
и, как следствие, технику чтения. Для совершенствования чувства темпа и ритма хороши такие художественные 
тексты, в которых в создании конкретного образа большую роль играют темпоритмические средства. Например, 
отрывок из стихотворения Ю. Тувима «Паровоз», где правильно найденное постепенное убыстрение темпо-
ритма значительно усилит конкретное видение.
Помогут заметить детям особенности темпо-ритма этого стихотворения вопросы учителя.
 - Почему так необычно расположены строчки? (Это позволяет разделить стихотворение на части, каждая из 
которых произносится с особенной интонацией и скоростью, и передать движение, динамику.)
 - Скорость чтения будет возрастать или снижаться? (Возрастать, так как паровоз набирает скорость.)
 - С каких слов темп начнет явно возрастать? 
 - Почему последняя строка напечатана ступенчато? (Похоже на то, как мячики прыгают по ступенькам. С ними  
автор сравнивает раскачивающиеся вагоны.)
 -  Кому из вас приходилось видеть отправляющийся поезд? Попробуйте передать его движение с помощью 
хлопков, ударов, других звуков. Это ритм движения, постарайтесь сохранить его при чтении стихотворения. 
4. Упражнения для усвоения норм культуры произношения.
 В процессе  работы над  орфоэпией  учащиеся  должны почувствовать,  что  соблюдение норм литературного 
произношения  –  одно  из  условий  выразительности  речи  и  чтения,  что  даже  одна-две  ошибки  вызовут 
раздражение  и  могут  свести  на  нет  художественное  впечатление  от  исполнения.  Кроме  того,  постоянное 
внимание учителя  к  произносительной культуре включает  и учащихся,  в  результате  чего создается  речевая 
среда, благоприятствующая грамотной речи и неприятию ошибок.
 В орфоэпическую «зарядку» можно включать 5-10 «каверзных» слов, которые учащиеся слышат от взрослых в 
быту, с экранов телевизоров. Например: средства, свекла, кухонный, ремень, каталог, звонит, начать, газопровод, 
щавель,  новорожденный  и  др.  Каждый  ученик  произносит  очередное  слово,  предложенное  в  «зарядке», 
помечает ударения. По итогам нескольких таких «зарядок» можно провести соревнование на знание «хитрых» 
слов.  Стремление  не  проиграть  обостряет  интерес  к  слову  и  быстрее  закрепляет  его  литературное 
произношение и ударение.
5. Упражнения на развитие логической выразительности. 
 Все, о чем говорилось выше, связано с работой над техникой выразительного чтения. Умеющий выразительно 
читать  должен  владеть  не  только  техникой,  но  и  средствами  логической  выразительности:  логическим 
ударением,  паузами,  интонацией.  Беда  многих  школьников  в  том,  что  они  не  очень  выразительны в  своей 
интонации. Ее безликость происходит потому, что ребенок устно передает письменный текст, не заставляя себя 
увидеть  и  услышать  то,  о  чем  пойдет  речь.  А  между  тем  активное  желание  заставить  других  увидеть  и 
услышать мобилизует все речевые средства, и основная роль среди них принадлежит интонации. 
 Одновременно в работе над интонационной выразительностью необходимо учить внедрять свои видения и 
чувства  в  слушателей.  Ведь нередко бывает так:  «увидел»,  «услышал»,  «представил»,  но  все  осталось  при 
говорящем.  Желательно,  чтобы  тренировочные  упражнения  этого  плана  были  негромоздкими,  краткими, 
занимательными.

* * * * * * * * * * * *
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«МЕН  ТАҢДАҒАН  ҰСТАЗДЫҚ  ЖОЛ – ДАРА  ЖОЛ» (ЭССЕ)         

Батыс Қазақстан облысы Жаңақала ауданы М.Мирманов атындағы ЖОББМ
қазақ тілі мен әдебиеті пәнінің мұғалімі  Кайрлиева Айнагуль Жаксыгуловна

                
                                                   Мұғаліммін...

                                                              Жұмыскер жай адаммын.
                                                                     Жас өренге мейірі бай адаммын.

                                                                      Елге әйгілі батыры  болмағанмен,
                                                                        Ұстаз деген атаққа сай адаммын... Е.Нүсіпбеков

        Ұстаз деген  ұлы  есімнің  қадір – қасиетін  бұрын  оқушы  ретінде  ұғынып  сезінсем, бүгінгі  күні  сол 
ұлағатты  сөздің  иесі  өзім  екеніме кейде  таң қалып  та  жатамын. Мен  бұл сөздің  иесі  қалай  болдым, бұл  
мамандыққа  қалай  келдім  сұраққа  жауап  берер  болсам,   осынау  қасиетті   де  ізгі   мамандық жолын  
таңдауыма   басты   себеп  –  өзімнің   ұстаздар   отбасында    тәрбиеленуім  болатын.  Сондықтан   алдымен  
ұстаздықтың  биік  үлгісі  бола  білген  ата – анама, қала берді  өз бойларындағы  білімдерін  жүрегіме  ұялата  
білген  ұстаздарыма   алғысымды  айтамын.  
         1994 жылы қимай қоштасқан алтын ұяма 1998 жылы қолыма дипломымды алып, ұстаз болып оралдым. 
Сөйтіп  мен  өмірімдегі берік байлам мен таңдауымды танытып, ең батыл қадамымды жасадым. Баланы оқытуға 
бел байлап, тамаша шешім қабылдадым.  Содан бері  осы мектепте қазақ тілі мен әдебиеті пәнінен сабақ беріп 
келемін. Бір  кездері  шәкірттік  жаныма  нұр  құйған  аяулы  ұстаздарыммен, өзімнің  ата – анаммен  әріптес  
болу – мен үшін үлкен бақыт  еді.  Олар  менің  алғашқы  қадамымды  қатайтты, шеберлігімді  шыңдады,  
олардың  кеудемде  жаққан  оты  еңбек  жолыма  жарық  берді. Мен  олардан  оқытатын  пәнімді, алдымдағы 
шәкірттерімді   сүюді   үйрендім.  Өзгенің  бақытын аялап,  өз  уақытын аямайтын  ұстаздық қызметке үлкен 
сеніммен, бойдағы бар күш – жігермен, асқан қызығушылықпен белсене, Ыбырайша айтқанда, «қойға шапқан 
аш қасқырдай» кірістім.   Ұстаздық мәртебелі  мамандық  болғанымен, жылдар  өте  келе  өзімнен  үлкен  
жауапкершілікті, үздіксіз қажырлы  еңбекті, қолыңнан  келгенінше  барды  жарқырата  көрсетіп, көрген  жанның 
қызығушылығын  арттырар  шебер  әдіс – тәсілдерді,   бала  жанына  білім  нәрін  бағбан  ретінде  егіп,  
кемелдендіріп  отыруды  талап  ететінін, бататын   қызығы  мен  төзетін   қиындығы  қатар  жүретін  мамандық  
екенін  де  білдім, әбден көзім  де  жетті  деуге  болады.
Ұстаз  жолы  қиынырақ  басқадан,
Сырлары  көп  сыртқа  әлі  шықпаған.
Шаршаса  да осы  жолдың  бойында,
Қандай  рақат, шын  бақытын  тапса  адам!
Әлемдегі  мамандықтардың  ішіндегі  ең   қадірлі  де  қастерлісі, абыройлысы – ұстаз   мамандығы. Бүгінгі  өте 
тез  дамып  бара  жатқан  қоғамда мұғалімнің  көтерер  жүгі  қомақты. Мұғалімге  тек  өз  пәнін  жетік  меңгеру  
аздық  етеді. Ол  -  алдындағы  шәкірттерінің  жүрегіне  жол  тауып, олардың  білсем, үйренсем  деген  бала 
армандары  мен  сырлы  тағдырларына  басшылық  етуді  мойнына  алған  адам.
       Ұстаз  болу, шәкірт  тәрбиелеу – кез – келген  адамға  бұйыра  бермейтін  бақыт, абырой. Шәкірттерімнің 
сүйікті  ұстазы  болғаныма, осы  абыройлы  істі  атқаруға жүрексінбей  кіріскеніме,  осы  жолды  таңдағаныма  
еш  өкінбеймін. Қайта  осы  жолдағы  қиындықтар  мені  қай  жағынан  да  өмір  сүруге  бейімдеп, қайратты, 
айлалы, өжет  етіп  тәрбиелеп  жатқандай.  
      Ұстаздық  еңбектің  сахнасындағы  басты  кейіпкер  өзіміз  және  шәкіртіміз. Сондықтан  алдымыздағы  
періште  сезім, ақ   қағаздай  тап -таза   көңілдерге  кірбің  түсірмей, олардың  талабын  ұштап, қанатын  
қатайтып, ұшатын  бағытын  тауып  беру – біздің  басты  міндетіміз  болып  саналады.  «Ұстазы  пейілді  болса,  
шәкірті   зейінді   болады»   демей   ме   дана   халқымыз.  Әр   шәкіртінің   жетістігіне   қуанып,  сүрінгенде 
қолтығынан  демеген  ұстаздың  орны  шәкірті  үшін  әрқашан  бөлек. Білім  нәрін  сіңіру  үшін  тек  терең  білім 
ғана  емес, сезімтал  жүрек  пен  мейірім, шәкіртінің  әрбір  ұмтылысына   қуанып  отыратын  шынайы  көңіл,  
жанашыр  тілек  қажет.
      «Шәкіртінің  жеңісі- ұстазының  жемісі»  дегендей, биіктен  көрінген  шәкірттерімнің   жеткен  жетістігі,  
жеңісі   менің  жаныма  қуат  беріп, жаңа  бастамаларға  ынталандырып  отырады. Мектеп  қабырғасында 
ақындық  қабілетімен  танылған, шығармашыл  тұлға  болып   қалыптасқан  шәкірттерім де  баршылық. 
       Балалардың шығармашылық қабілеттерін дамыту дегеніміз – оларды келешекте жазушы немесе ақын етіп 
шығару деген сөз емес. Олардың шығармашылық қиялының дамуын дұрыс арнаға салып, бағыт беру болып 
табылады. Егер оқушы өлең немесе шағын әңгіме жазғысы келсе, оған мейілінше көңіл бөліп, қолдап отыру 
қажет. Өз іс – тәжірибемде оқушылардың жазған өлеңдерін, әңгімелерін, ертегілерін жинастыра   жүріп, газет 
шығаруды  ойладым.  Осы  ойымды   2016  жылдың   қыркүйегінде  жүзеге  асырдым.  Өзім  сабақ  беретін 
оқушылардың  пәнге  деген  қызығушылығын  арттыру,  шығармашылыққа  баулу  мақсатында    «Бірлік  нұры» 
мектепішілік ауылдық үнқағазын шығаруды қолға алдым. Үнқағазда мектеп оқушыларының шығармашылық 
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жұмыстары, мектепте, ауылда өткен іс - шаралар, еңбек адамдары, ұстаздар мен шәкірттер жетістігі, т.б түрлі 
тақырыпта  мақалалар,  сөзжұмбақтар,  суреттер,  фотобәйге  жарияланып  отырады.  Үнқағаздың  алғашқы төрт 
саны үш айда бір рет шығарылса, кейінгі  уақытта екі айда бір рет шығарылып  жүрді. Одан әрі  бұл жұмысты  
өзім жетекшілік  ететін   «Қауырсын қалам» үйірме мүшелері  жалғастырды.  «Қауырсын қалам»  үйірмесіне 
өлеңге деген құштарлығы мол, әдебиет пәнін, әсіресе поэзияны  сүйетін оқушылар топтастырылды. Үйірме 
жұмысын ең алғаш бастағанда бала бойында өлеңге деген сүйіспеншілікті оятуда қарапайым, оның жүрегіне 
жақын  келетін  жеңіл  сабақтардан  бастадым.  Ақындыққа  жаңа  қадам  тастаған  шәкірттерге  бұл  өнердің 
күрделілігін  бірден  ұғып кету  өте  қиын.  Оқушылардың жас ерекшеліктеріне  сай  өлеңдер  жазуға  баулу,  тіл 
байлығын  дамыту,  құдіретті  ана  тілге  деген  сүйіспеншілігін  арттыру  –  бүгінгі   заман  талабының  бірі  деп 
ойлаймын. Оқушылардың шығармашылығын дамытуда үйірме жұмысының берері көп, сондықтан да үйірме 
жұмысын дұрыс жолға қойып, барынша дамыта түсуге ерекше көңіл бөлген жөн. Үйірмеде  оқушылардың өз  
қолымен жазылған кез – келген  жұмысы үнемі  жан – жақты талқыланып, олар тиісті  дәрежеде бағаланып 
отыруы керек. Сонда ғана баланың ынтасы оянып, құштарлығы, қызығушылығы  арта  түседі.
               Ұстаз  оқушыға  білім  бере  отырып, балалардың  досы, ақылшысы, рухани  жетекшісі  десек 
еш  артық  айтқандық  болмас. Өмірде  білімнің  үздіксіз  екенін, мұғалім үшін оның  тоқтауы  өте 
қауіпті екенін  жадымыздан  шығармауымыз керек.  Ұстаз  қашан да ізденіс  үстінде, өз  әдістемелік 
шеберханасын   байыту   жолында   үздіксіз   еңбектенуден   жалықпайтын   тұлға   болуы  тиіс.  Ұлы 
ағылшын ағартушысы Уильям Уорд: «Жай  мұғалім хабарлайды, Жақсы мұғалім түсіндіреді, Керемет 
мұғалім  көрсетеді,  Ұлы  мұғалім  шабыттандырады»  дейді.  Білім  беру  жүйесі  мамандардан  кәсіби 
икемділік  пен  ұтқырлықты,  сан  қырлы  шығармашылық  қызмет  пен  өзін-өзі  басқару,  өзін-өзі 
ұйымдастыру жағдайындағы біліктілікті қажет етеді. Өйткені қазіргі жас буын - еліміздің келер күнгі  
келбеті.  Бұл  жөнінде  Елбасымыз  Нұрсұлтан  Әбішұлы  Назарбаев:  «Ғасырлар  мақсаты  –  саяси-
экономикалық және рухани дағдарыстарды жеңіп шыға алатын, ізгіленген ХХІ ғасырды құрушы іскер, 
өмірге  икемделген,  жан-жақты жеке  тұлғаны  тәрбиелеп  қалыптастыру»,-  деген   тұжырым  жасады. 
Сондықтан  жай  ғана  хабарлап  қоймай, түсіндіріп, көрсетіп, шабыттандырып  биікке  өрлей  берейік  
дегім  келеді.  Шәкірттерімізді  қанаттандырып  қана  қоймай, үлкен  арман  жолында  еңбек  етуге 
шабыттандыра  алсақ, осы  еңбек  қуанышымен   өзіміз  де  шабыттанып, ұстаздық  мәртебеміз  асқақтай 
түсері  анық. 

* * * * * * * * * * * *

Long-term plan Unit 8: Health and body School: M.Mirmanov general Secondary School

Date: 31.01.2020 Teacher name: Aidana Dyussenbiyeva
 Grade: 2 Number present: absent:

Theme of the lesson: Healthy  eating

Learning objectives(s) 2.L5 identify missing phonemas in incomplete words
2.S4 respond to basic supported questions giving personal and factual 
information

Lesson objectives All learners will be able to:
15. name the main vocabulary words;
Most learners will be able to:
-write health vocabulary words;
-use them in their speech.
Some learners will be able to:
-say and all the words correctly;
-use them in their speech;
- complete the worksheet correctly.

Success criteria

Learners have met this learning objective if they can: 
-recognise spoken language slowly and distinctly; 
- pronounce sport vocabulary words correctly
- do most of tasks correctly.

Value links Ls will work together as a group/pair showing respect and being polite with each other
Cross curricular links PE, Primary Science
ICT skills Online track
Previous learning Hats and Bats

Plan
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Planned timings Planned activities 

Beginning

10 min

Checking of the home task.
Check homework sent though video.
1.Warm up
Today we are learning “Healthy eating”.  Pupils, us to be healthy, we must correctly eating!
The first, let's listen to the doctor’s advice.

Middle 

10 min

5 min

10 min

2. Presentation
(IW)
Task 1 to match the words with the pictures.
Task 2 Complete the sentences
Task 3 Swap the worksheets and check each other’s works
3. Ph. Training
Ls sing the song and do the activities.
4. Practice  (GW)
Pupils dividing into two groups with the picture
Fruits and vegetables
-Answering the question.

• What is good for your teeth?
• What is good for your muscles?
• What is good for your heart?
• What is good for your skin?

End
5 min

Learners give feedback
Express your mood by drawing a mouth smiles

Additional information
Differentiation – how do you plan to give 
more support? How do you plan to 
challenge the more able learners?
Support for weaker students: working in 
pairs/groups, phrases
Challenges for moreable students: Encouraged 
to do more writing; assist weaker students.

Assessment – how are you planning 
to check learners’ learning?
Monitoring
Checking the task
Feedback on the work
Self and peer assessment

Health and safety 
check
ICT links
Video, Ph.Training, 
online game,PPT

Differentiation can be by task, by outcome, by  
individual support, by selection of teaching 
materials and resources taking into account 
individual abilities of learners (Theory of 
Multiple Intelligences by Gardner).
Differentiation can be used at any stage of 
the lesson keeping time management in mind

Individual  work, group work

Health promoting 
techniques
Breaks and physical 
activities used.
Points from Safety 
rules used at this 
lesson.

Reflection

Were the lesson objectives/learning objectives 
realistic? Did all learners achieve the LO? 
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.  
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ФОРМИРОВАНИЕ ФУНКЦИОНАЛЬНОЙ ГРАМОТНОСТИ
 НА УРОКАХ РУССКОГО ЯЗЫКА И ЛИТЕРАТУРЫ

Костанайская область Амангельдинский район КГУ"Средняя Общеобразовательная
 школа имени Б.Колдасбаева отдела образования акимата Амангельдинского района"

Кожахметова Нургул Жумагалиевна Учитель русского языка и литературы

       Современному обществу требуются люди, умеющие быстро адаптироваться к изменениям, происходящим в 
постиндустриальном мире. Объективной исторической закономерностью в настоящее время является 
повышение требований к уровню образованности человека. 
   В Послании народу Глава государства Н.А.Назарбаев выделил следующее: 
    «Чтобы стать развитым конкурентоспособным государством, мы должны стать высокообразованной нацией. 
В современном мире простой поголовной грамотности уже явно недостаточно. Наши граждане должны быть 
готовы к тому, чтобы постоянно овладевать навыками работы на самом передовом оборудовании и самом 
современном производстве. Необходимо также уделять большое внимание функциональной грамотности наших 
детей, в целом всего подрастающего поколения. Это важно, чтобы наши дети были адаптированы к 
современной жизни». 
   Функциональная грамотность (англ. functionalliteracy) – результат образования, которая обеспечивает навыки 
и знания, необходимые для развития личности, получения новых знаний и достижений культуры, овладение 
новой техникой, успешного выполнения профессиональных обязанностей, организации семейной жизни, в т.ч. 
воспитания детей, решении различных жизненных проблем . 
В терминологическом словаре современного педагога функциональная грамотность трактуется, как умение 
человека грамотно, квалифицированно функционировать во всех сферах человеческой деятельности . 
   Таким образом, обобщая вышесказанное, функциональная грамотность становится фактором, содействующим 
участию людей в социальной, культурной, политической и экономической деятельности, способности 
творчески мыслить и находить стандартные решения, умению выбирать профессиональный путь, уметь 
использовать информационно-коммуникационные технологии в различных сферах жизнедеятельности, а также 
обучению на протяжении всей жизни. 
   Функциональная грамотность – это индикатор общественного благополучия. Высокий уровень указывает на 
определенные социокультурные достижения общества; низкий – является предостережением возможного 
социального кризиса. Поэтому для Казахстана особую актуальность приобретает исследование уровня 
функциональной грамотности учащихся, т.к. все эти функциональные навыки формируются именно в школе. 
      Таким образом, формирование функциональной грамотности учащихся на современном этапе развития 
школьного образования и планируемого перехода на 12-летнее образование зависит от обновления самого 
содержания образования, создания учебных программ, учебников, пересмотра программ повышения 
квалификации и переподготовки учителей, мониторинга способностей учащихся применять полученные знания 
в ученых и практических ситуациях, а также обеспечить адекватные материально-технические, психолого-
технические и технологические условия обучения школьников. 
    Формирование функциональной грамотности школьников на уроках русского языка и литературы возможно 
через использование интерактивных методов обучения. 
2. Интерактивные методы обучения на уроках русского языка и литературы 
«Страшная это опасность - безделье за партой: безделье шесть часов ежедневно, безделье месяцы и годы - это 
развращает, морально калечит человека, и ни школьная бригада, ни мастерская, ни школьный участок - ничто не 
может возместить того, что упущено в самой главной сфере, где человек должен быть тружеником, - в сфере 
мысли.» 
     Интерактивные методы позволяют: 
1.Моделировать реальные жизненные ситуации и проблемы для совместного решения; 
2.Способствовать формированию долгосрочных навыков и умений, выработке общих ценностей; 
3.Создавать атмосферу сотрудничества, взаимодействия; 
4.Осваивать учебное содержание не только через информацию, но и через чувства и действия. 
Итак, в интерактивных методах и обучающиеся, и педагоги являются субъектами обучения, педагоги выступают 
в роли организатора процесса обучения, лидера класса, группы, консультанта, организуется взаимодействие 
всех обучающихся. 
        Преимущества интерактивных методов: 
1.Позволяют на собственном опыте осознать и обсудить особенности чувственного восприятия, контролировать 
собственное восприятие окружающей среды; 
2.Развивают навыки общения, помогают осознать значение группового опыта; 
3.Помогают участвовать и контролировать своё участие в работе группы, уважать ценность правила, принятого 
группой, обосновывать своё мнение и отстаивать собственную позицию. Помогают согласовывать свои 
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действия при решении проблемы; 
4.Учат использовать не готовые знания, а полученные при помощи прямого опыта. 
Основные стратегии обучения с использованием интерактивных методов: 
различные психологические упражнения на знакомство, сплочённость и сотрудничество внутри группы; 
мозговой штурм; 
имитации; 
дискуссии и диспуты; 
ролевые, дидактические и имитационные игры. 
      Если они основаны на принципах взаимодействия, активности и свободе обучаемых в решении 
образовательных задач, опоре на групповой опыт, обязательной обратной связи. 
  Интерактивные методы обучения можно применять на разных этапах урока. 
    Этап урока Методическая цель Примерные методики 
1.Мотивация Сконцентрировать внимание и вызвать интерес к изучению данной темы Мозговой штурм, блиц 
опрос, микрофон 
2.Оглашение темы и задач Обеспечить понимание учащимися их деятельности, чего они должны достигнуть в 
результате урока, что его ожидает Через эпиграф, слово, название 
3.Получение необходимой информации Инструктаж учащихся для выполнения задания Мини – лекция, 
презентация домашнего задания 
4.Интерактивное задание Практическое усвоение материала Дебаты, семинар, работа в группах, «Карусель», 
«Микрофон», «Шляпы мышления», «Защита проекта», «Аквариум», «Ярмарка», «Пресс». 
5.Подведение итогов Обсуждение с целью закрепления материала «Большой круг, «Неожиданное 
предложение», «Шкала мнений», дискуссии, комментирование. 
     Мои перспективы на будущее: 
• использовать модуль «Новые подходы в преподавании и обучении», а именно использовать вид задания, когда 
учащиеся сами составляют тесты дома, приходят в класс и на опросе домашнего задания происходит обмен 
приготовленными заданиями, осуществляя взаимопроверку с помощью формативного оценивания; 
• в) использовать на своих уроках выведение темы и цели урока учащимися, так как данный вид работы 
развивает критическое мышление у учащихся. 
• использовать модуль «Обучение критическому мышлению» 
• Использовать модуль «Оценивание для обучения и оценивание обучения», чтобы оценивание было более 
объективным, нужно на следующих уроках более четко определить критерии, по которым будет выставлена 
оценка на урок каждому учащемуся. 
• Использовать модуль «Использование ИКТ в преподавании и обучении»: 
• Использовать модули «Обучение талантливых и одаренных учеников» и «Управление и лидерство в 
обучении»: благодаря таким урокам происходят процессы самореализации и само регуляции. 
• Все уроки будут проводиться с учетом возрастных особенностей учеников.          Исходя из всего выше 
сказанного, хочется отметить, что преподаватель, который применяет семь модулей на своих уроках - развивает 
функциональную грамотность у учащихся.

* * * * * * * * * * * *
Маңғыстау облысы, Ақтау қаласы  №39 «Хиуаз» балабақшасының 

дене тәрбиесінің нұсқаушысы Алиева Жанар Тулейбаевна

         Спорттық мереке 
Мереке өтерден бұрын балаларға Ақшақар алаңын да қысқы спорттық мереке болатынын хабарлайды.
Алаң былайша безендіріледі: алаңның кіреберісіне «Ақшақар» деген алаңның атауы үлкен етіліп жазылып 
ілінеді, айналасына көгілдір жалаушалар ілінеді. Алаңды айнала қар, ол түрлі-түсті мұздармен әшекейленген. 
Сонымен бірге ертегі кейіпкерлері де қардан соғып жасалған. 
Құралдар: шаналар, лақтыруға арналған дәлдік белгілері, қар салынған қорапшалар, шайбалар, кеглилер, 
құрсаулар, 2 жіп.
Музыка әуенімен балалар алаңға келіп кіреді. Бастаушы мектепке даярлық тобы мен ересектер тобы 
балаларынан 2 қатарға сапқа тұруды өтінеді.
Жүргізуші: Біздің әсем алаңда,                       Біраз сергіп ойнайық.
                      Спортпенен танысып ап,             Мәңгілік дос болайық
                      Томсырайып тұрмаңдар              Тақпақ айтып жырлаңдар
                      Жұмбақты да ойлаңдар               Таппай оны қоймаңдар
                      Ойнаңдар да ойлаңдар                Думандатып тойлаңдар
1.Балалармен «Эстафеталық таяқша» деп аталатын қимыл-қозғалыс ойыны жүргізіледі.
Жүргізуші:-Балалар, бізге қонаққа Аяз ата келді. Қарсы алайық.
Аяз ата:-Сәлеметсіздерме, балалар! Мен сіздерге жалғыз келген жоқпын. Мен өзіммен бірге інім Аязды 
ерте келдім.  Аяз келеді
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2.Аяз балалармен «Мұздатқыш» қимыл-қозғалыс ойынын өткізеді.
Аяз ата мен Аяз бірігіп: Ағайынбыз екеуміз!
                                         Екі Аяз суықпыз Қане, батыр кім екен?   Ұзақ жолға асыңыз.
Балалар: Қорықпаймыз аяздан,
                Біздер батыр баламыз!
Балалар алаңның екінші шетіне жүгіреді. Аяз кімді мұз қылып қатырады, сол бала орнында тұрып 
қалады. Ойын 3-4 рет қайталанады.
Жүргізуші:-Аяз аталар, сіздер шаршаған боларсыздар, демалыңыздар. Ал біз бір ойын ойнайық.
3. Қимыл-қозғалыс ойын «Қырықаяқтың жүгірісі». Балалар 2 топқа бөлініп 1 жіптен қолдарымен ұстап, 
бірінің артына бірі тұрады. Белгі бойынша дәлдік белгіге жіптен ұстап жетуі керек.
Жүргізуші:-Жарайсыңдар, балалар!
 тти  Осы кезде «Мені неге ұмытып кеттіңдер?» деген дауыс шығады. Алаңға Қарша қыз кіреді.
Қарша қыз:-Сәлеметсіздерме, балалар! Мен де сендер секілді жүйрікпін. Қане, менімен кім ойын 
ойнағысы келеді.
4. Шайба, клюшкалармен хоккей ойыны ойналады.
5.Кім батыл, епті екенін білу үшін «Кедергілі жолақша» ойынын ойнайық. 
6.Қимыл-қозғалыс ойыны «Дәл лақтыр». Қорапшадағы қарлармен өткізіледі.
Жүргізуші:-Балалар, күн суыта бастады. Тоңып қалмас үшін аздап би билеп алайық.
Музыка қосылып би биленеді.
Алаңға Алдаркөсе кіреді.
Алдаркөсе:  Кім десең, балалар
                      Мына мен Алдар
                      Белгімді не десең
                      Мен Алдар, мен Алдар.
Балалар, мен де сендер секілді ойын ойнап келе жатырмын. Бірақ ойнап жүріп қамшымды жоғалтып 
алдым.
Балалар түрлі-түсті стрелкалар арқылы Алдардың қамшысын тауып береді.
Алдар:-Рахмет,балалар! Енді, балалар, менімен бірге Шығайбайдың ауылына қонаққа жүріңдер.

* * * * * * * * * * * *      
 

«АБАЙ  АТАҒА  АРНАУ»
    Түркістан облысы, Шымкент қаласы № 75 мектеп -гимназиясы

 Жетекшісі: Кадирбаева Күлсара Аманқұлқызы
Оқушысы: Абай  Жанель 

   Халқымыздың  озық  ойлы   білімдары,  дара  туған  дана  перзенті  Абай 
шығармашылығымен қазақтың әрбір  перзенті сусындап өсіп келді. Абайы бар халық 
кез –келген халықпен терезе теңестіре алады. Ақын  тұлғасы даралаған сайын қазақ та 
биіктей бермек. Ал біздер сол шыңнан көз жазып қалмау – парызымыз. 
       Президентіміз Қасым – Жомарт  Тоқаевтың   шешімімен биылғы жыл дүниежүзі 
көлемінде «Абай жылы» деп жарияланды.  Дана Абайдың  жырын шәкірттеріміз жатқа 

оқып, дана ойларын  көкейлеріне түйіп өсіп келеді. Президентіміз жыр эстафетасын бастап, халқына жолдауын 
еңбектеген баладан, еңкейген қартқа дейін қабыл алды.  Мектеп басшысы Оразбаева Ақтолқын Ділдәбекқызы 
ақынның қарасөздерін жүрек тебіренте оқып, мектеп ұжымына жыр эстафетасын жолдады.  Мектебіміздің әрбір 
оқушысы да,  дана ақынның жырын жаттап, сусындап келеді.   Тәуелсіз еліміздің намысын жоғары қоятын, 
бүгінімізді ертеңіне  жалғайтын, шәкіртімнің жыр жолдарын ұсынғалы отырмын.
      Шымкент қаласы № 75 мектеп – гимназиясының  8 «В» сыныбының үлгілі, озат оқушыларының бірі  - Абай  
Жанель. Қабілеті өте жоғары. Ойлау деңгейінің жан – жақты екенін көрсетіп, сыныптастары  мен  
ұстаздарының құрметіне бөленіп жүрген оқушы. Көркем  шығарма оқығанды жаны сүйеді. «Балалық шақ», 
«Елбасы барда бақыттымыз» т.б. шағын жыр шумақтардың авторы.  Мектепішілік іс –шараларға белсене 
қатысады. Қалалық, облыстық олимпиадалардың жеңімпазы Абай  Жанельдің еңбекқорлығынан,  
ізденімпаздығынан  болашақта еліміздің білімді шәкірт шығатынына сенімін.

* * * * * * * * * * * *
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АБАЙ  АТАҒА  АРНАУ

 Шымкент қаласы № 75 мектеп –гимназиясының  
8В  - сынып оқушысы Абай  Жанел             

Ұлы  Абай  өшпес  ізін  қалдырған,
Ұрпағына  білім  үйін  салдырған.
Талай  жерде  үлгі  болып  мақталып,
Мұралары  алтын  болып сақталған,
Жыр  жазуды  жас  кезінен  бастаған,
Ойын-күлкі   шаттығын  да  тастаған.
Жүрегімде  сақталады  қалады,
Мұралары  ұмытылмайды  әрқашан.

Білім менен  ақылды  ұштастырған,
Ойы   менен   білімді  тоғыстырған.
Ойлайды  әр  қазағым  жалғызым  деп,
Елі  үшін  бар  өмірін  сарп  қылған.

Бойлады  жан  дүниемді  өлеңдері,
Сүюді  табиғатты  үйрендірді.
Оқудың  кеш  емесін  насихаттап,

Ғашықтықтың  жарасын  да көп  
емдеді.

Үйрендім  дағы  білдім  оқып  ойландым,
Бес  нәрсеге асық  болып   толғандым.
Бес  нәрседен  мен  де солай  алшақтап,
Бес  нәрсеге  мен  де  сондай  асықтым.

Қара  қылды  қақ  жарған   әділдікпен,
Теңеседі  білімі  тек  әлемдікпен.
Абай  ата  сеніміңіз  ақталады,
Дана    сөзің  биіктерде  сақталады.
Мен  қазақпын,    қаным  қазақ,
Абай  да  қазақ,  жаны  қазақ.
Ел таныған  Абай  сөзін  елемесе,
Оның  неге  болу  керек  жаны  қазақ?  

* * * * * * * * * * * *
ПСИХОЛОГИЯЛЫҚ ОЙЫНДАР МЕН ТРЕНИНГТЕР

БҚО, Бәйтерек ауданы Жайық жалпы білім беретін бастауыш мектебі жанындағы 
Қызғалдақ шағын орталық тәрбиешісі Шугулова Мейрамгул Рахымгалиқызы

«Сәлем, достым!»  Барлық қатысушылар екі тең топқа бөлінеді. Бір топ дөңгелек болып ішкі айналымды 
құрайды. Ал екінші топ дөңгелек боп сыртқы айналымды құрайды. Ішкі айналымды құраған топ сыртқы 
айналымды құраған топқа бетпе-бет қарап, осыдан әрқайсысы жұптар құрайды. Жүргізушінің айтқан сөздері 
мен іс-қимылдар қайталап отырады.
- Сәлем, достым! (бір-бірімен қол алысады)
- Жағдайың қалай? (оң қолымен қарсыласының сол жақ иығын қолпаштайды)
- Қайда болдың? (ақырын ғана құлағынан тартады)
- Мен сені сағындым! (қолдарын кеудесіне салады)
- Сен келдің! (екі қолын екі жаққа жаяды)
- Жақсы! (құшақтасады)
Сосын ішкі айналымды құрап тұрғандар жанына қарай бір қадам жасайды. Осылай қарсыласын өзгертеді. 
Айтылған сөздер мен іс-қимылдар қайталанады. Әрі қарай бірінші кездескен қарсыласына дейін жалғаса береді.
«Молекулалар»  Жүргізушінің «Молекулалар – тәртіпсіз!» деп айтқан сөзін естігенде, барлық қатысушылар 
бөлменің ішінде апыр-топыр болып жүреді. «Атомдар молекулар бойынша...» деп кез-келген санды айтады. Сол 
кезде айтылған сан бойынша бірнеше топтар тез құрылу керек. 
Ойынға қосымша тапсырмалар қосып, кішкене топтар құрауға болады.
Мысалы: 

• Танымайтын бөгде адаммен танысыңыз
• Айтыңызшы, сіздің таңыңыз қалай басталды
• Қазіргі көңіл-күйіңіз қалай?
• Оң жағыңдағы көршіңе жақсы лебіз білдір!

«Аралар» «Аралар ұшады» дейді жүргізуші. Барлық қатысушылар араның бейнесін жасап, ызыңдап, 
қанаттарын жайып, ойын алаңында араласып жүреді. Содан соң жүргізуші оларға: «Аралар, ұяға қарай ... » деп 
кез-келген санды айтады. Сол кезде айтылған сан бойынша аралар бірнеше топтар құру керек. Егер 
ойыншылардың біреуі топқа ілінбей қалса, ол есімін айтып, ойыннан шығады.
«Қардың домалауы» Барлық ойынға қатысушылар отырады немесе дөңгеленіп тұрады және өз есімдерін 
атайды. Бірінші ойыншы өз есімін атайды, екінші ойыншы бірінші ойыншының есімін және өз есімін атайды. 
Ал үшіншісі екінші ойыншының есімін, бірінші ойыншының есімін және өз есімін атайды және т.с.с. 
Өз есімін атай отырып, алғашқы әрпіне сәйкес жақсы қасиетін де айтып өту керек. Мәселен, Әсел-әдепті, 
Ершат-елгезек, т.б
Өз есімін атай отырып, жақсы іс-қимыл көрсетуге де болады.
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«Доппен» Ойынға қатысушылар дөңгеленіп тұрады. Жүргізушінің қолында доп болады. Жүргізуші өз есімін 
атап, допты басқа ойыншыға лақтырады. Ол ойыншы да өз есімін атап, допты келесі ойыншыға лақтырады. 
Сөйтіп ойыншылар бір-бірінің есімдерін әбден есте сақтағанша, ойын жалғаса береді.
«Кім? Қайда? Немен?» Барлық ойынға қатысушылар дөңгеленіп тұрады. Әр ойыншы кезекпен өз есімдерін 
атап, сонымен қатар қайда және немен баратынын айту керек (бұл сөздер де есімдерінің алғашқы әрпіне сәйкес 
болуы керек).
«Бірігу» Ойынға қатысушыларға жүргізуші тапсырма береді. Тапсырманы ойыншылар тез орындауы керек. 
Тапсырма: адамдардың топтарын тап,....
 Сізбен бірге бір айда туылғандар;
 Сіз секілді жыл мезгілін сүйетіндер;
«Рас па, өтірік пе?» Әрбір ойынға қатысушы өзі туралы үш сөйлем жазады, соның екеуі шын, біреуі өтірік 
болу керек. Содан соң ойыншылар кезекпен өз жазғандарын оқиды. Олар ойыншының жазғандарының қайсысы 
шын, қайсысы өтірік екендігін табу керек.
«Мен – жыланмын» Ойынға қатысушылар дөңгеленіп тұрады. Бұл ойынға екі немесе үш жүргізуші керек. 
Олар «жыланның басы» боп тұрады. Жүргізушілер өздеріне ойыншылардан «құйрық» іздейді. Әрбір жылан 
дөңгеленіп тұрғандарға:
Мен жыланмын, жыланмын.
Мен жорғалаймын, жорғалаймын.
Менің құйрығым болғың келе ме?
Соңғы сөзбен жылан әр ойыншының қасына барады. Ойыншы оған: «Иә, құйрығың болғым келеді» деп жауап 
беруі керек. Осы ойыншы жыланның аяқтарының арасымен артына өтіп, құйрығы болады. Ойын осылай 
жалғасып, соңынан жыландар бір-біріне қосылып, үлкен жыланның бейнесін жасайды.
Әзіл ойындар Бұл ойындар адамның көңілін көтеріп, шаршауын түсіріп, әрі қарай жақсы жұмыс жасауға  
көмектеседі. Әзіл ойындардың өзге ойындармен ерекшелігі тек бір-ақ рет ойналады.
«Айда жүруші» Ойынға қатысушылар дөңгеленіп тұрады. Бір адам ортада зыр айналып: «Мен бірінші айда 
жүрушімін. Пи, пи, пи...» дегенде кімде-кім күліп қойса немесе жымиып қойса, ол адам да «Екінші айда 
жүруші» боп саналып,  бірінші айда жүрушінің артына тұра қалады.  Барлық адам айда жүрушілер санатына 
қосылмайынша, ойын жалғаса береді.
Динозавр» Ойыншылар дөңгеленіп тұрады. Жүргізуші «әрбір адамның жануары бар, мысалы, мысық, жылан, 
піл және т.б» деп түсіндіреді. Тіпті ертеректегі жануар – динозаврды да айтуға болады дейді. Содан соң айнала 
өтіп, әрбір ойыншының құлағына өз жануарларын сыбырлап айтады. Сосын ойын ережесін түсіндіреді. 
Жүргізуші манағы жануарлардың бірін айқайлап атағанда, ойыншы өз жануарының атын естігенде ойыншылар 
арасынан секіріп өту керек, басқалары оған бөгет болу керек. Ойын басталып кетеді. Ал «Динозавр» деп 
атағанда барлығы жерге жата қалу керек.
«Гипноз» Жүргізуші ойынға қатысушы 5-6 адамды және бір көмекшіні ортаға шақырады.  Ойынға 
қатысушылар жүргізушіге қарама-қарсы тұра қалады. Көмекшісі жандарында тұрады. Жүргізуші айтып тұрады, 
ойыншылар айтқандарын орындап отырады. Жүргізуші: «Көз алдарыңа елестетіңдер: алдарыңызда әдемі 
гүлдер, қызғылт бутондар, кесілген жапырақтар... әдемілігі көзді ауыртатындықтан көздеріңізді 
жұмыңыздар(орындайды) және бір тіземен отырып, жүректеріңізді қолдарыңызға қойыңыздар(орындайды). 
Гүлдің хош иісі. Сіздер сезініп тұрсыздар ма? Алдарыңыздағы гүлді иіскеңіздер! Сіздер ол гүлдерді 
достарыңызға сыйлағыңыз келіп, жұлғыңыз келіп тұр ма? Абайлаңыз, тікенегі кіріп кетпесін. Сол үшін еркін 
тұрған оң қолыңызды алға қарай созыңыз. Сіз ыстықтадыңыз ба? Бірдеңе ішкіңіз келді ме? Алдыңыздағы 
гүлдің жапырағында үлкен тамшы шық бар. Жалағыңыз келді ме? Ендеше тілдеріңізді шығарыңыздар!  Осы 
күйіңізде қатып қалыңыздар! Көздеріңізді ашыңыздар!»
Жүргізуші соңғы сөзін айтып болған соң, манағы көмекшінің алдына келіп, әскерише қолын қойып: «Жолдас 
старшина! Мемлекеттік шекара күзетіне арналған күзетші иттер сапта тұр!» дейді.
«Телефон» Ойыншылар бір сызыққа тұрады және қолдарын жоғары көтереді. Екі жүргізуші екі сапта тұрады.
1жүргізуші: «Сен мені естіп тұрсың ба?»
2жүргізуші: «Жоқ, естіп тұрған жоқпын!»
1жүргізуші: «Мені неге естімейсің?»
2жүргізуші: «Өйткені, маймылдар сымдарда ілініп қалған!»
«Шеше аламын» - Мен атақты көріпкелмін, - деп жариялайды жүргізуші балаларға. – Мен сендердің өткен 
және осы шақтағы, келешектегі өмірлерің туралы айта аламын. Егер осы сөздеріме көздеріңді жеткізгілерің 
келсе, мен не істеймін, соны қайталаңдар.(Жүргізуші балаларға алақандарымен шапалақтатады). 
Жүргізуші балаларға: - Сендердің  өткен өмірлерің – алақандарыңмен шапалақтау, қазіргі уақыттарың – сендер 
отырсыңдар және мені тыңдап отырсыңдар. Соңғысы, келешектерің – ойынды аяқтап, үйлерімізге қайтамыз.
- Дұрыс па? Мен барлығын шештім бе?
Көрермендермен ойын Кей жағдайларда концерт өтіп жатқанда немесе сайыстар жүргізіліп жатқанда 
көрермендердің іштері пысып жатады. Бұл жағдайды шешу мақсатында көрермендермен ойындар өткізуге 
болады. Осы ойындармен залдағы көрермендер біраз сергіп алады. Оларға жылы атмосфера ұялатады және 
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шаршағандары басылады, бойлары жазылады. 
«Хоккей» Жүргізуші: өздеріңізді екі команда арасында хоккей ойынында жүрміз деп көз алдарыңызға 
елестетіңіздер. Мен оң қолымды көтерген уақытта командалар «Гол!» деп, ал сол қолымды көтергенде «Жақын 
қалды!» деп, екі қолымды көтерсем «Шайба!» деп, байланған екі қолымды көтерсем «Штанга!» деп 
айқайлауларыңыз керек. Қанеки, қандай жанкүйер екенсіздер? Байқап көрейін.
«Танкімен бара жатырмын» Жүргізуші қатысушылардан келесі сөздерді жаттап алуларын сұрайды.
Танкімен бара жатырмын, 
Шошайған кекілі бар, Дәу мүйізі бар,
Сиырды көріп тұрмын.
Сәлем, сиыр! Жағдайың қалай?
Ду ю спик инглишь?
Не мазақтап тұрсың?
Мәтін әр түрлі дауыста, түрлі екпінмен айтылады (ренжу, қатты сөйлеу, жәй дауыспен, мысқылдап және т.б)
«Театр» Жүргізуші көрермендерден сұрайды: «Театрда ойнағанды жақсы көресіңдер  ме?»
Көрермендер: «Ия!»
Ж: «Менің дауысымды және іс-әрекетімді қайталап отыруларыңызды сұраймын».
Біз театрға келдік (аяқтарын тарсылдатады)    Киім ілгішке киімдерімізді ілеміз (бейнелейді)
Көрермен залында отырамыз (бейнелейді)
Жапқышты ашамыз («вжик-вжик» деп қолдарымен жапқыш ашуды көрсетеді)
Сырнайлар ойналды (қыздар сырнаймен «пили-пили-пили» ойнап жатқанын көрсетеді)
Барабан тарсылдады (ұлдар барабанмен «бум-бум-бум» ойнап жатқанын көрсетеді)
Сценада үшеуі отырады (сценаға үш қатысушы шақырылады)
Үшеуінің біреуі: «Біз неге бандаларды ұйымдастырмаймыз?»
Екіншісі сұрайды: «Арамыздан кім атаман болады?» Үшіншісі айтады: «Мен!»
Жүргізуші залдағылардан сұрайды: «Енді ол не істеуі керек?»
Залдағылардың алғашқы дауыстағанын айтады (ән айту керек, би билеу керек, өлең оқу керек, әтеш болу керек 
т.б)
«Жемістер» Залдағы барлық қыздар – «апельсиндер». Барлық ұлдар– «лимондар». Жүргізуші «апельсин» 
дегенде қыздар тұрады, ал лимондар дегенде ұлдар тұрады. «Тутти-фрутти» дегенде барлығы тұрып, қолдарын 
шапалақтайды.
«Салют» Жүргізуші залдағыларды бірнеше бөліктерге бөледі (дұрысы 6 бөлік). Әр бөлік өз түстерін көрсетеді 
(сары, көк, қызыл және т.б). Жүргізуші осы түстерге сай қимылдарды көрсетеді. Мысалы: сары – оң қолдың 
жоғарыға көтерілуі, көк - сол қолдың жоғарыға көтерілуі, қызыл – оң қолды жанынан көрсетуі, т.б. Жүргізуші 
осы белгілердің біреуін көрсеткенде, залдағылардың  бір бөлігі қолпаштап, өз түстерін көріп айқайлап отырады. 
Ойын мұқияттылықты талап етеді. 
«Зоопарк» Жүргізуші:  «Дайындалыңдар, бастаймын!
Сендерге сұрақ тастаймын. Егер дұрыс сұрасам,
Былай жауап берулеріңді  қалаймын:
«Көрдік, көрдік, зоопаркте көрдік!»
Ж: Қақпаның қоршауында үлкен бегемот ұйықтап жатыр.
Барлығы: «Көрдік, көрдік, зоопаркте көрдік!»
Ж: Үлкен піл баласының тыныш ұйқысын бақылап жатыр.
Барлығы: «Көрдік, көрдік, зоопаркте көрдік!»
Ж: Қара көзді сусар – керемет құс
(кейбіреулері қателесіп «көрдік, көрдік» деуі мүмкін)
Кім сусарды құс деді, оған оқу керек-ті.
Мен уақытымды жоғалтпаймын, сынағымды жалғаймын.
Пони – кішкене жылқы, әдемі оның қылығы.
Барлығы: «Көрдік, көрдік, зоопаркте көрдік!»
Ж: Егістікте, ну тоғайда мүйізді тауық жүреді.

   * * * * * * * * * * * *

62



----- «БІЛІМ ЖОЛЫ НҰРЛЫ ЖОЛ» Республикалық журнал – Ақпан айы 2020 жыл | № 02 (05) -----

Маңғыстау облысы, Маңғыстау ауданы Алшын Меңдалыұлы атындағы орта мектептің 
информатика пәні мұғалімі  Қуантхан Сабила Қуантханқызы 

Сынып:  8 информатика Қатысқандар саны:           Қатыспағандар саны:
Сабақтың тақырыбы:                                Компьютерлік желілер
Осы сабақта қол 
жеткізілетін оқу 
мақсаттары 

8.1.3.1- желінің өткізу қабілетін анықтау

Сабақтың мақсаты Барлық оқушы:  желінің өткізу қабілетін анықтау
Көпшілік оқушылар: мәліметтерді тасымалдау жылдамдығын анықтау
Кейбір оқушылар: тасымалданған ақпарат көлемін есептеу

Бағалау критерийі - желінің өткізу қабілетін анықтай алады. 
- мәліметтерді тасымалдау жылдамдығын анықтай алады
- тасымалданған ақпарат көлемін есептей алады 

Тілдік мақсаттар Желінің өткізгіштік қабілеті-Пропускная способность сети-Netvwork 
Bandwidthy
Мәліметтерді тасымалдау жылдамдығы-скорость передачи данных-Data transfer 
speed

Құндылықтарға баулу Бір-бірімен жақсы қарым-қатынас жасай алады
Алған білімдерін өмірде қолдана білуге дағдыландыру
Құрметтеу арқылы білім алу.

Пәнаралық байланыс физика, математика, ағылшын
Алдыңғы білім Желінің өткізу қабілеті туралы түсіні бар.

Сабақтың барысы
Сабақтың 

жоспарланған 
кезеңдері

Сабақтағы жоспарланған жаттығу түрлері Ресурстар 

Сабақтың 
басы

Ұйымдастыру:
Амaндaсу, оқушылaрды түгендеу. 
«Шаттық шеңбері» әдісі арқылы  оқушылар бір – біріне көңіл 
күйін  білдіреді.
 «Смарт-бейдж» арқылы 2 топқа бөлу                

Смарт-бейджиктер

«Қар кесегі» әдісі арқылы үй тапсырмасын пысықтау:
Оқушылар топ болып сұрақ дайындайды, А4 қағазға жазып қар 
кесегі ретінде келесі топқа береді. Келесі топ жауабын жазып, 
кері қайтарады.       ТЖ

Жаңа  сабақты  түсіну  және  меңгеру,  «Жигсо»  әдісі  арқылы 
меңгереді. 
Oқушылap  кітаппен  жұмыс  жасайды,  постер  қорғап 
түсiнгендерін ортада талқылайды.
ҚБ: Оқушылар  смайлик  арқылы өте жақсы, жақсы, орташа деп  
бағаланады. 
Сергіту сәті: Логикалық тапсырмалар «жұмбақ» қойылады. 
Жауабын үш тілді жазып көрсету керек.
7. Жұт .....ағайынды (жеті,семь,seven)
8. Өзі сөйлей білмейді,салған ізі сөйлейді (қалам,ручка,pen)
9. Геометриялық негізгі ұғымдар (нүкте,точка,point)
«Ойлан,  жұптас, бөліс» әдісі арқылы оқулықтағы берілген  
тапсырма бойынша әрбір оқушы жеке жұмыс жасау арқылы өз 
ойын қорытып, жұп болып пікірлерімен бөліседі.
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Саралау- Сіз қандай тәсілмен 
көбірек қолдау көрсетпексіз?

Сіз басқаларға қарағанда 
қабілетті оқушыларға қандай 

тапсырмалар бересіз

Бағалау-Сіз оқушылардың 
материалды игеру деңгейін 
қалайтексеруды жоспарлап 

отырсыз?

Денсаулық және қауіпсіздік техникасын 
сақтау:

Жеке жұмыс, топтық жұмыс 
арқылы сабақты меңгерту. 
тапсырмаларын жеңілден қиынға 
әдістерін қолданып, оқушыларға 
орындатамын. Оқушылар әртүрлі 
практикалық жұмыстарды 
орындау арқылы сараландым.

Әр тапсырмаға 
дескрипторлар жасалып, 
оқушылар әр түрлі бағалау 
тәсілдерімен бағаланды. 
Бағалау түрлері
 Смайликтер

Сабақ барысында оқушылар қауіпсіздік 
техникасы ережелері мен тазалық 
гигиеналық талаптарды сақтайды; жұмыс 
кезінде оқушылар жазатын, сызатын 
құралдарды пайдаланады; жұмысты тек 
мұғалімнің көмегімен бастайды; оқу 
құралдарын тек қажет жағдайда ғана 
пайдаланады.

Сабақ бойынша рефлекция Бұл тарауды сабақ туралы рефлекция жасау үшін пайдаланыңыз. Сол 
бағандағы өзіңіз маңызды деп санайтын сұрақтарға жауап беріңіз.
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Ұзақ  мерзімді 
жоспар бөлім: 
Парасат пайымы

Тараз қаласы
№13 орта мектеп 
Шынболатова Ансаган Шолпанкуловна

Күні: 20.02.2020ж
Сынып: 10 «А»

Қатысқандар:

Сабақтың 
тақырыбы

Оразақын Асқар «Шетте жүрген бауырластарға» өлеңі

Осы  сабақта  қол 
жеткізілетін 
мақсаттары

10.2.2.1 автор бейнесінің шығармадағы белгілі бір оқиғадағы көрінісін анықтау; 
10.3.2.1 көркем шығармадағы көтерілген мәселелердің жаңашылдығына баға беру;

Сабақтың мақсаты Барлық  оқушылар  орындай  алады: автор  бейнесінің  шығармадағы  белгілі  бір 
оқиғадағы көрінісін анықтайды;
Оқушылардың  көпшілігі  орындай  алады: көркем  шығармадағы  көтерілген 
мәселелердің жаңашылдығына баға береді; 
Кейбір оқушылар орындай алады:  қазіргі  өмірмен байланыстырып, өз ойларын 
айтады;

Бағалау критерийі - Сөйлеу стилін сақтайды,дауыс ырғағын келтіріп сөйлейді. 
- Өлеңнің  мазмұнын ашады:

Тілдік мақсаттар Оқушылар орындай алады:

Пәнге қатысты сөздікқор мен терминдер:

Диалог құруға / шығарма жазуға арналған пайдалы тіркестер: 

Талқылауға арналған сұрақтар:

Не себепті …. деп ойлайсыз?

ишара:

Құндылықтарға 
баулу

«Мәңгілік  ел»  идеясын  білім беру мен   тәрбиелеуде  іске  асыру,  жауапкершілікке 
баулу,  ынтымақтастықты қалыптастыру. Рухани жаңғыру бағыты бойынша «Туған 
жерге тағзым»

Пәнаралық 
байланыс

тарих,сурет,музыка, әдебиет,өнер

Алдыңғы оқу Талап  Сұлтанбековтің  «Көшпелі  алтын»  әңгімесі  бойынша  білімді  пысықтау,еске 
түсіру АКТ

Сабақ барысы 
Жоспарланған 
уақыт

Сабақтың жоспары

Сабақтың басы

3 минут

Ұйымдастыру кезеңі
4. Оқушылармен сәлемдесіп , түгелдеу.
5. Топ ережесімен, бағалау парағымен таныстыру
6. Психологиялық ахуал
Топ
 1-топ:   «Зерттеушілер»
 2-топ:  «Дәлелдеушілер»
 3- топ: «Сыншылдар»
 4- топ: «Ойшылдар»
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Топ ережесі:
Тәртіп сақтау;
Уақытты тиімді пайдалану;
Басқаның пікірін тыңдау;
Ұйымшылдық көрсету;
Бағалау парақшасымен таныстыру:
  Оқушылар төрт топқа бөлінген. Яғни, 
сабақ  шығармашылық  түрде 
өтеді.Ортада топ басшысы сайланады. 
Мұнда  топ  басшысы  1-5  ұпай 
аралығында  топтағы  мүшелерді 
бағалайды.  Сабақ  соңында  әр  топ 
мүшелері топтағы білім алушылардың 
ұпайларын  тізбектеп  айтып  шығады. 
Рефлексия жазады
Үй  жұмысын  сұрау. Шығармашылық 
тапсырма
Алдыңғы  оқу:  «Бинго»  әдісі  арқылы 
өткен тақырыпқа шолу
 жасаймын.
1.   Жазушының  өмірі  мен 
шығармашылығы
2. «Таудағы от» әңгімесінің құрылымы
3.  «Шайтантауға  сапар»  оқиғасының 
желісі
4.  «Үңгірдегі  сыр»  бөліміндегі 
құпиясы. 
Сұрақтарға  белсенді  жауап  берген 
білім  алушыларды  мадақтап 
отырамын.
Дескриптор. 
1.  Жазушы  туралы  толық  мәлімет 
біледі.
2. Әңгімені  мазмұндай алады.
3.  Оқиғаны  өмірмен  байланыстыра 
алады. 
4.Әңгімедегі бөлімдерді ашады.

Сабақтың   ортасы  

Белсенді әдіс: «Тұлғаны  танып біл» әдісі 
Олай болса бүгінгі тақырыбымыз: Оразақын Асқар «Шетте жүрген 
бауырларға» өлеңі
Интербелсенді  тақтадан  Оразақын  Асқар  туралы  жалпы  мәлімет 
көрсетемін: Өмірі мен шығармашылығына тоқтала кетемін.
Оразақын  1935  жылы  Қытай  Халық  Республиксының  Іле 
аймағында  дүниеге  келген.Ақын  қаламынан  туған  балалрға 
арналғанһлең-жырлары да жетерлік..Сонымен қатар, қазақтың қара 
өлеңін  жинап,екі  етіп  бастырды.Асқар  Оразақын  Қазақстан 
Жазушылар  одағынығ  басқармасының  мүшесі,ҚР  Мәдениет 
қайраткері,Ерең еңбегі  үшін  ҚР «Тәуелсіздіктің» 10  жылдығында 
медальмен  марапатталып,  ҚР  «Құрмет»  орденінің,  Мұқағали 
атындағы сыйлықтың иегері
Шығармалары:
«Тұғыш» атты өлеңі (1964ж)
«Мейірім» өлеңі (1975ж)
«Күнгей» өлеңі (1975 ж)
«Ләйлә» өлеңі (1977 ж)
«Көкорай» өлеңі (1979ж)
«Балқарағай» өлеңі (1981ж)
«Сәулет» өлеңі (1984 ж) 
Миға   шабуыл. Интербелсенді  тақтадан  бейнебаяннан  көру 
арқылы  сабақтың  қандай  тақырыбы  екеніне  болжау  жасайды.Өз 
ойларымен бөліседі.
Құрылтай видео:-  Балалар,  Бұл видеоның сабаққа қандай қатысы 
бар?
Дүниежүзілік  қазақтардың  1992  жылғы  құрылтайы.  Шетелде 
жүрген қазақтардың тарыдай шашылып кеткен қандастарымыхдың 
туған  елге  шақыруы,  оралуы  туралы.Қанша  жылдан  кейін  бас 
қосуы
АУДИО
Тыңдалым: «Шетте жүрген бауырларға» өлеңі 
ӘДЕБИЕТ ТЕОРИЯСЫ
Ал, балалар сіздер өлең жолдарын тыңдаңыздар.Ал, енді әр қатар, 
берілген өлең жолдарын тізбектеп оқып шығыңыздар.Оқушылар 
өлең жолдарын тізбектеп оқып шығады, сонымен сұрақтар қойып 
кетемін. 
Олай болса, өлең шумақтарымен (өлең құрылысына талдау) жұмыс 
жасаймыз. 
1.Өлең дегеніміз не?
2.Өлең өлшемі дегеніміз не?
3. Өлең ұйқасы дегеніміз не?
4.Өлең ұйқасы нешеге бөлінеді?
Белсенді әдіс:«Уақыт шеңбері» әдісі.
 Әр топқа өлең жолдарына қарай қима қағаздары беріледі. 
Сол берілген қима қағаздармен жұмыс жасайды. 
Топ мүшелері жұмыс жасайды. 
Қадыр Мырза Әлидың «Қазақ осы» өлеңін қоямын
Дескриптор. 
1.Әр топ өлең шумақтарымен жұмыс жасайды. 
2.Өлең идеясын тереңінен ашады. 
3.Өлеңді өмірмен байланыстыра ашады. 
4.Көркемдігіш құралдарды ажыратады.

Сабақты қорыту
Белсенді әдіс: «ПОПС» формуласы арқылы жүзеге асады
Дескриптор:
Менің ойымша.....
Мен мұны былай дәлелдеймін....
Дәлел ретінде мысалдар келтіремін......
Мынадай қорытынды шешімге келдім.......
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  Кері байланыс.
Рефлекция
ҚБ: бағалау парақшасы арқылы өзін-өзі бағалайды
«Екі жұлдыз, бір тілек» әдісі 

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

Қосымша ақпарат:
Саралау – Сіз қандай тәсілмен көбірек қолдау көрсетпексіз? Сіз басқаларға қарағанда қабілетті
Оқушыларға, қандай тапсырмалар  бересіз?
Әдіс арқылы саралау.
 Барынша қолдау көрсету:
 “Тапсырма”  тәсілі    бойынша  оқушыларға  бірдей  көмек   беріледі,  әр  түрлі  жауап  күтіледі, 
оқушылардың әрқайсысының қабілетіне қарай қолдау көрсетемін. 
 Орташа қолдау көрсету: “Дереккөздер” тәсілі бойынша қолдауды қажет  оқушыларға  жетелеуші 
сұрақтар беріп, жетелеймін. 
Аз қолдау көрсету:Нақты фактілермен, дәлелдемелерге   шығармашылық   қабілеттеріне қолдау көрсетіп 
үздік нәтижелер күтемін. 

Бағалау жүйесі:8-10 ұпай – баға «5»,   5- 7 ұпай – баға «4»,    1-4 ұпай –  баға «3»
Білім алушылардың 
аты-жөні

«Бинго»әдісі
Үй жұмысы

«Тұлғаны 
танып 
біл»әдісі
Өлең оқу 
шеберлігі
Сұрақтарға 
жауап беру

«Уақыт 
шеңбері»әдісі
Шығармашыл
ық жұмыс

«ПОПС» 
формуласы

«Екі 
жұлдыз, 
бір тілек» 
әдісі

Жалпы 
ұпай

* * * * * * * * * * * *
СЦЕНАРИЙ ПРАЗДНИКА: «ҚОШ КЕЛДІҢ НАУРЫЗ»

Өскемен каласы, Прогресс ауылы ТОО «Қарлығаш» балабақшасы
Тәрбиеші: Мерейхан Гүлдан

Ход праздника   Звучит песня
1-ведущий   Қош келдіңдер, құрметті  ұстаздар және балалар!
Наурыз мерекесі құтты болсын «Қош келдің Наурыз!»
Мерекелік бағдармамызды бастауға рұқсат етіңіздер                                                                                     
2-ведущий                                                                                                                                                       
Добрый день дорогие уважаемые гости преподаватели и учащиеся!                                                                   
С праздником наурыз!                                                                                                                             
 Разрешите начать праздничный концерт «Қош келдің, Наурыз!
1-ведущий                                                                                                                                               
Уа, халайық, халайық!
Мұнда назар салайық,                                                                                                                          
Мерекесі халықтың наурыз тойын бастайық.                                                                                                    
Құтты болсын мереке, болсын думан береке.
2-ведущий                                                                                                                                                               
Из глубины историй нашей земли
К нам пришел этот праздник Наурыз.
Праздник нового дня, Праздник цветений и обновления.
Праздник Земли и человека.
И.Арина                                                                                                                                                                                 
Мы здесь сегодня собрались                                                                                                                                                 
Чтоб встретить праздник-Наурыз!                                                                                                                                
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Улыбки, игры, звонкий смех,
Пусть радуют сегодня всех
Күн мен түн теңелген,
Жер шуаққа кеңелген,
Наурыз келді әлемге!
Г.Арина                                                                                                                                                                    
Празник радостно встречаем                                                                                                                              
Мы в республике родной!                                                                                                                                                     
Весь народ мы поздравляем                                                                                                                                       
С Наурызом и весной.                                                                                                                                          
 1-ведущий                                                                                                                                                  
Келе жатыр жылымыз
Мейрамдаймыз мұны біз.
Жас балаша нұрланып, жадырасып бәріміз.
Күннің жаңа нұры бар, мұнын ғажап сыры бар
Халық сүйген мейрамды қарсы алайық Наурыз!
Игры: Собирать монеты                                                                                                                                                    
Цель: Дети собирают монеты.Ритм музыки.                                                                                                               
2 ведущий  В ночь Наурыз люди выходили на улицу, поздравляли, желали друг другу самые лутшие пожелания, 
прощали обиды и ссоры: ходили другу другу в гости, в каждом доме готовили традиционный «Наурыз – көже»
И угощая, желая друг другу достатка и счастья. Эти пожелания старших называют «бата», кто больше пьет коже 
тот будет сыт целый год: а кто больше всех получит ақ бата у того в жизни будет светлая дорога - считали в 
народе
В.Даниил  Наурыз  құтты болсын.                                                                                                                                      
Роман    Ұлыс оң болсын.
 Назар  Ақ мол болсын.                                                                                                                                                        
Алан   Наурыз келсе, құт келгені, халайық!                                                                                                                       
Кириил  Шашу шашып,ел боп қарсы алайық.                                                                                                                   
Анатолий  Ашық болсын күніміз.                                                                                                                    
Танец:Домбыра

Ведущий: Наурыз — это праздник труда, мира и дружбы. Люди прощали старые обиды. Желали себе и другим 
добра и счастья.В эти дни нужно получить благословение — бата. Скажи нам, Кадыр ата добрые слова 
пожелания.
Входит Кадыр-ата, әже.                                                                                                                                       
Ұлы халқым тоқ болсын,
Көйлектерің көк болсын,
Қайғы-уайым жоқ болсын,
Қуаныштарың көп болсын!
 (әже бросает шашу)
Желаем всем казахстанцам
Мира и благополучия
Наурыз амандық, жақсылық әкелсін!
2-ведущий У наших предков много традиций и обрядов. Одним из наиболее распространенных обрядов без 
которого не начинают не одно торжество – это «шашу» - обряд осыпания
Шашу из конфет, различных сладостей или мелких монет.
1-ведущий 
(Ортаға шашу шашып шығады)
Шашу! Шашу! Көп шашайық шашуды,
Жауғандай кеп аспаннан нөсер жаңбыр.
Уа, жамағат, жинап ал несібеңді,
Ризалығың болсын көл - көсір!
Ведущий 2:    
Желаем весеннего тепла и радости в жизни.                                                                                                     
Көктем жылуы мен өмір  қуанышын  тілейміз!
Ведущей 1:                                                                                                                                                          
Еще раз вас всех с праздником Наурыз                                                                                                           
Наурыз құтты болсын!    
Келесі кездескенше қош сау болыңыздар!

* * * * * * * * * * * *
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Қызылорда облысы Жаңақорған ауданы Байкенже ауылы
№193 жалпы орта мектебінің бастауыш сынып мұғалімі

Айтуреева Мейрамкүл Бахитовна

Қысқа  мерзімді жоспар Сабақ жоспары

2A-тарау: Ондықтарды  қосу 
және азайту

Мектеп: №193 жалпы орта мектеп

Күні:  Мұғалімнің аты-жөні : Айтуреева Мейрамкүл   

Сынып:  1 Қатысқандар:
Қатыспағандар саны: 

Сабақ тақырыбы  Ондықтарды  оқу және жазу.

Осы сабақта қол 
жеткізілетін оқу мақсаттары 
(оқу бағдарламасына 
сілтемеу)

 1.1.1.4 есептің іріленген бірлігін – ондықтарды түзу, 100-ге дейін 
ондықтармен санау; жазу, салыстыру 

Сабақтың мақсаты  Есептің іріленген бірлігін – ондықтарды түзу, 100-ге дейін ондықтармен 
санау; жазу, салыстыра білу

  
Бағалау    критерилері 

 100-ге дейін ондықтармен санай алады; жаза және салыстыра алады.

Құндылықтарды
 дарыту 

еңбек және шығармашылық; 

Пәнаралық байланыстар Өнер, қазақ тілі және әдебиет 

Сабақ барысы

Сабақтың жоспарланған 
кезеңдері 

Сабақта жоспарланған іс-әрекет  Р
е

Сабақтың басы
2 мин 

3 мин 

 Психологиялық ахуал туғызу 
Амансың ба,Алтын күн!
 Амансың ба,Көк аспан!
Амансың ба,Достарым!
Сендерді көрсем қуанам!
(Ұ) Өткен сабақты қайталау. 
«Шеңберге жиналу уақыты»
Оқушылар шеңберге тұрып, өткен сабақтарда қандай сабақпен 
танысқанын, және сабақтардан нені үйренгенін талқылайды.Бір таңбалы 
сандарды атау

Сабақтың ортасы

7 мин

3 мин

 1.Жаңа сабақ
(Ұ) Оқушылардың дөңгелек ондық сандардың атауларын нақты айтып 
жаттығуларын ұйымдастыру. Ондықтармен тура және кері ретпен хормен 
санату. Дөңгелек ондықтардың атауын бірге айтып жаттықтыру. 
Оқушылардың назарын 100 санына аударту. Оның немен ерекшеленетінін 
сұрау. 100 санының үш таңбалы сан екенін, оның үш цифрдан тұратынын 
айту. 
Сабақтың тақырыбы мен мақсатын ашу
 (Ж.Ө) «Ойлан тап»
Бағалау критерийі
•  Ондық санның құрылу жолын түсіндіреді
•  100 көлемінде ондықтармен санайды және жазады
•  Ондықтарды салыстырады
1-тапсырма
2. санының құрылу жолын түсіндір. Өрнектің мәнін тап.
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* * * * * * * * * * * *
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Қызылорда облысы Жаңақорған ауданы Байкенже ауылы
№193 жалпы орта мектебінің бастауыш  мұғалімі  

Анарбекова Анар Асылбекқызы

Қысқамерзімді жоспар

Пән:Ұзақ мерзімді жоспар бөлімі: 
3А бөлім– Көбейту және бөлу. Есептер

Мектеп:  №193 жалпы орта мектеп

Күні: 17.01 Мұғалімнің аты-жөні: Анарбекова Анар Асылбекқызы

Сынып: 2А Қатысқандар саны:
Қатыспағандар саны: 

Сабақ тақырыбы 3-ке көбейту мен бөлудің кестелік жағдайы. Есептер шығару

Осы сабақта қол 
жеткізілетін оқу 
мақсаттары

2.1.2.2 Көбейту және бөлу амалдарының  компоненттері мен нәтижелерінің 
арасындағы байланысты анықтау, өзара кері амалдар.
2.1.2.4** 2; 3; 4; 5 сандарына көбейту мен бөлу кестесін құру және білу,  қолдану.

Сабақ мақсаттары Көбейту және бөлу амалдарының  компоненттері мен нәтижелерінің арасындағы 
байланысты анықтау. 
Көбейту мен бөлу - өзара кері амалдар екенін түсіну.
3 санына көбейту мен бөлу кестесін құру және білу,  қолдану.

Бағалау 
критерийлері

Көбейту және бөлу амалдарының  компоненттері мен нәтижелерінің арасындағы 
байланысты анықтайды. 
Көбейту мен бөлу - өзара кері амалдар екенін түсінеді.
2; 3 сандарына көбейту мен бөлу кестесін құрады және біледі,  қолданады.

Тілдік мақсаттар Көбейту, еселік, бөлінетінсандар,   бірнешеретқосу
бөлу, бірнешеретазайтуамал, керіамал, нәтиже
заңдылық, сандық заңдылық

Құндылықтарды 
дарыту

Еңбек және шығармашылық

Құндылықтарды 
дарыту/әлем 
азаматы/көпмәдени
еттілік/
/интернационализм

Білімдерін өмірде пайдалану 

Пәнаралық 
байланыстар

АКТ  пәнімен  байланысты
Дене шынықтыру жаттығуларын кіріктіру
Дүниетану пәнімен байланысты

АКТ қолдану 
дағдылары

Тақырыпқа  берілген тапсырма негізінде

Бастапқы білім Екі-екіден, бес-бестен және он-оннан аттап санау дағдысы

Сабақ барысы

Сабақтың 
жоспарланған 

кезеңдері 

Сабақтағы жоспарланған іс-әрекет 

Сабақтың басы 
2 минут

І.Ұйымдастыру бөлімі.

Сабақтың ортасы Сабақтың тақырыбы мен мақсатын таныстыру.
3-ке көбейту мен бөлудің кестелік жағдайлары
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35 минут Көбейту және бөлу амалдарының  компоненттері мен нәтижелерінің арасындағы 
байланысты анықтау. 
Көбейту мен бөлу - өзара кері амалдар екенін түсіну.
3 сандарына көбейту мен бөлу кестесін құру және білу,  қолдану.
Бағалау критерийлерін құру
Көбейту және бөлу амалдарының  компоненттері мен нәтижелерінің арасындағы 
байланысты анықтайды. 
Көбейту мен бөлу - өзара кері амалдар екенін түсінеді.
2; 3 сандарына көбейту мен бөлу кестесін құрады және біледі,  қолданады.
«Жаттығу» тапсырмасы
3*4                  3*7
3*5                  8*3
6*3                   2*2
«Шеңберлер» тапсырмасы
16, 25, 8
«Шығарып көр» тапсырмасы
А. Ш: 3*7= 21                        Ж: 21 рет.
Ә. Ш: 3*6= 18                        Ж: 18 рет.
«Орындап көр» тапсырмасы
3*11= 33                   3*12= 36          3*13= 39           3*14= 42
«Есепті шығар» 
А. Ш: 3*7= 21            Ж: 21 оқулық.             Ә. Ш: 3*5=15
Ж: 15 тиын.                Б. Ш: 12:3=4                Ж: 4 кітап.
В. Ш: 18:3=6               Ж: 6 гүлзарға.
«Ойлан» тапсырмасы
Ж: барлығы 3 рет қол алысты, әрқайсысы 2 рет қол алысты.
1. тапсырма. 
Сурет бойынша өрнек құрастыр.

2. тапсырма. 
6*3=               8*3=
12: 3=             3*6=
12: 6=             8*3=
18: 3=             21: 3=
Үйге тапсырма: Жұмыс дәптерден 32-бет.

Сабақтың соңы
3 минут

Кері байланыс
Қызыл түс-нашар жұмыс істедім. 
Сары түс –орташа жұмыс істедім. 
Жасыл түс-өте жақсы жұмыс істедім. 
Өзін- өзі бағалау. 

Дифференциация –оқушыларға 
қалай көбірек қолдау көрсетуді 

жоспарлайсыз? Қабілеті жоғары 
оқушыларға қандай міндет 

қоюды жоспарлап отырсыз? 

Бағалау – оқушылардың 
материалды меңгеру деңгейін 

қалай тексеруді 
жоспарлайсыз? 

Денсаулық және қауіпсіздік 
техникасының сақталуы
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Қызылорда облысы Жаңақорған ауданы Байкенже ауылы
№193 жалпы орта мектебінің орыс тілі пәні мұғалімі  

Сәрсембаева Аягөз Асханқызы

Раздел долгосрочного плана: 
Мир профессий

Школа: с/ш №193

Дата: ФИО учителя: 

Класс: 4 А Количество присутствующих: отсутствующих:

Тема урока Сбор идей- презентация о будущей профессии

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

4.1.3.1  отвечать  на  вопросы,  определять  ключевые  моменты  в 
прослушанном материале 
4.3.3.1  определять  жанры  (стихотворение,  сказка,  загадка,  рассказ, 
пословица), распознавать текст-рассуждение

Цели урока Отвечать на вопросы,
Определять ключевые моменты,
Определять жанр текста.

Критерии оценивания Отвечает на вопросы,
Подчеркивает ключевые слова в тексте,
Определяет жанры текста,
Определяет тему и основную мысль текста,
Составляет и отвечает на вопросы по тексту.

Привитие ценностей Знать и уважать профессии

Реализация миссии,
видения школы и ГГ

Миссия школы реализуется на уроке, на этапе знакомства с разными 
профессиями. Дети делают для себя выводы о важности выбора 
профессии. В детях вырабатывается чувство ответственности за себя 
и за свое будущее.

Межпредметные связи Урок связан с предметами «Литература» и «История».

Предварительные знания Учащиеся читали стихотворения о профессиях

Ход урока

Запланированные 
этапы урока

Запланированная деятельность на уроке

Начало урока

7 мин

1. Приветствие
Когда встречаем мы рассвет,
Мы говорим ему ... (Дети хором) 
ПРИВЕТ! 
С улыбкой солнце дарит свет, 
Нам посылая свой ... (Дети хором) ПРИВЕТ!
При встрече через много лет
Вы крикните друзьям ... (Дети хором) ПРИВЕТ!
 И улыбнутся вам в ответ
От слова доброго ... (Дети хором) 
ПРИВЕТ!
И вы запомните совет:
Дарите всем друзьям ...  (Дети хором) ПРИВЕТ!
(И) Опрос домашнего задания: сочинение «Когда я вырасту».
ФО взаимооценивание комментариями

Середина урока 
 

(Д, К) «Угадай профессию».
Вопросы викторины
■ Кто обучает школьников основам разных наук? Ответ: Учитель.
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■ Кто главный на корабле? Ответ: Капитан.
■ Кто помогает сохранить здоровье домашним животным? Ответ: Ветеринар.
■ Кто главный человек в лесу? Ответ: Лесник.
■ Кто сочиняет музыку? Ответ: Композитор.
■ Кто исполняет сочинения (произведения) композитора? Ответ: Музыкант.
■ Кто управляет самолетом: поднимает его в воздух, ведет по нужному курсу, приземляет 
на аэродроме? Ответ: Летчик.
■ Кто пишет книги? Ответ: Писатель.
■ Кто старается сделать здания не похожими друг на друга? Ответ: Архитектор.
■ Кто первым узнает все новости и приносит их в редакцию? Ответ: Журналист.
■ Кому в работе нужны кисти, краски и мольберт? Ответ: Художник.
■ Какая профессия самая героическая? Ответ: Военный.
■ Кто добывает из-под земли каменный уголь? Ответ: Шахтер.
■ Как называют повара на корабле? Ответ: Кок.
■ Кто умеет делать новую обувь и чинить старую? Ответ: Сапожник.
■ Кто всю жизнь учится: собирает все знания о том, что происходит вокруг, ищет 
неизвестное и непонятное? Ответ: Ученый.
■ Кто вступает в бой с огнем? Ответ: Пожарный.
■ Кто водит посетителей музея по залам, рассказывает про экспонаты? Ответ: 
Экскурсовод.
■ Кто приводит в порядок музейные диковинки? Ответ: Реставратор.
■ Кто поможет найти нужную книгу? Ответ: Библиотекарь.
■ Кто изучает, что происходит с разными живыми существами, когда вокруг них 
изменяется воздух или вода, появляется лишний шум или яркий свет? Ответ: Эколог.
■ Как называют человека, который придумал (изобрел) что-то новое, раньше 
неизвестное? Ответ: Изобретатель.
ФО комментарий учителя
(К, И) Прогнозирование
Учитель читает текст с остановками. Ученики пытаются угадать что дальше будет 
происходить. 
Как Вы думаете, какая профессия является самой творческой, самой интересной и 
необыкновенной на земле? Мы долго думали над этим, но так и не смогли выбрать 
самую лучшую профессию, пока нас не пригласили на праздник Великих Мастеров всей 
Земли. Там мы поймем, какая же профессия самая главная, - обрадовались мы. 
Первый, кого мы увидели на празднике, был сухонький старичок с рабочими 
инструментами в руках. 
— Этот человек — Великий Строитель, — сказал нам на ухо один из гостей.
Как вы думаете, почему он Великий Строитель?
 — Его дома выдерживают ураганы и даже землетрясения. Они так искусно 
построены, что будто пустили в землю корни. 
— А это, наверное, Великий портной? — усмехнулись мы, увидев рядом со строителем 
человека с иголками и нитками. 
Как ответили им жители? И почему он Великий Портной?
— Да, — серьезно ответили нам. — Это, действительно, Великий Портной. Одежда, 
сшитая им, делает людей прекраснее и лучше. 
— А вот там стоит Великий Правитель, — нам указали на человека, походившего 
скорее на ученого, чем на правителя. 
Почему он был Великим Правителем?
— Вы его не знаете, потому что историки мало о нем писали. Он не вел войн и не 
основывал огромные империи. Во время своего правления он развивал науки, ремесла и 
торговлю, строил церкви и соборы. Он уничтожил нищенство в своей стране, а многие 
из его справедливых законов действуют по сей день, — снова объяснили нам. 
Мы пошли дальше, и вдруг увидели самого обыкновенного дворника с метлой. «Неужели 
и дворника считают здесь Великим Мастером?» — удивились мы и услышали в ответ: 
Как вы думаете, почему дворник является Великим Мастером?
— Конечно, когда этот человек убирает свой двор, он дарит людям столько радости, 
что даже хмурое небо начинает улыбаться. Звание Великого Мастера принадлежит 
ему по праву. 
Почему их всех называли Великими мастерами?
Как вы думаете, какая профессия является самой творческой?
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Назовите самую необыкновенную профессию.
Задание 1. Определите жанр текста
А) рассказ
В) стихотворение
С) сказка
Д) пословица
Задание 2. Определите тему и основную мысль текста.
____________________________________________________
Задание 3. Подчеркните ключевые слова в тексте.
Задание 4. Составьте 2 объясняющих вопроса по тексту.

ФО по дескрипторам:
- отвечает на заданные вопросы, может высказать свое мнение;
- определяет жанр прочитанного текста;
- подчеркивает ключевые слова в тексте;
- определяет тему и основную мысль текста:
- составляет и отвечает на вопросы по тексту.

Конец урока
3 мин.

Рефлексия:
Что вы узнали на уроке?
Что вам больше всего понравилось?
Что вы хотели узнать?

 Дифференциация – каким образом 
Вы планируете оказать больше 
поддержки? Какие задачи Вы 

планируете поставить перед более 
способными учащимися?

Оценивание – как Вы планируете 
проверить уровень усвоения 

материала учащимися?

Здоровье и соблюдение 
техники безопасности

Дифференциация по заданию 

* * * * * * * * * * * *

Ұзақ мерзімді жоспардың 
тарауы: 
Бөлім: «Жер және Ғарыш»

Батыс Қазақстан облысы Бәйтерек ауданы Жайық жалпы білім беретін 
бастауыш мектебінің бастауыш сынып мұғалімі Есенжолқызы Мөлдір

Күні: 26.01.19

Сынып: 2 Қатысқандар:                       Қатыспағандар:

Сабақтың тақырыбы: «Ғаламшарлар қалай орналасқан?»

Осы сабақта қол 
жеткізілетін оқу 
мақсаттары

2.4.2.1  Күн жүйесі ғаламшарларының орналасу тәртібін анықтау. 

2.1.1.1  Қоршаған әлем құбылыстары, үрдістері мен нысандарын зерделеуге 
қажетті жағдайлар мен тұлғалық қасиеттерді анықтау. 

Сабақ мақсаттары Барлық оқушылар: Күн жүйесі ғаламшарларының орналасу тәртібін анықтайды. 
Қоршаған ортаның құбылыстарын, үдерістерін әрі нысандарын зерделеу үшін 
қажетті шарттар мен жеке тұлғалық қасиеттерді болжайды. 
Көптеген оқушылар: Қосымша мәліметтерді  пайдалана отырып, күн жүйесі 
ғаламшарларының сипаттамасын таба алады. 
Кейбір оқушылар: Ғаламшарларды түрлі белгілері бойынша жіктей алады. 

Бағалау 
критерийлері 

 Жеке, жұптық, топтық тапсырмаларды орындай алады.
 Сабақ барысында тыңдаушының назарын өзіне аудара алады.
 Күн жүйесі ғаламшарларының орналасу ретін көрсетеді.
 Күн жүйесі ғаламшарларының ұқсастығы мен айырмашылығын 
анықтайды.
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Тілдік мақсат 16. Айтылым және тыңдалым: оқушылар «Жедел жауап» тапсырмасының 
сұрақтарын талқылайды, Күн жүйесінің құрылысы туралы ой бөліседі, 
ғаламшарды сипаттайды, ұқсастығы мен айырмашылығын анықтауда талқылауға 
қатысады. 
17. Оқылым: оқушылар күннен орналасу қашықтығының ретімен 
ғаламшарлардың атауларын, қосымша мәліметтерді оқиды, есте сақтайды. 
18. Жазылым: Жылжымалы парақшаларға ғаламшар атауларын ретімен 
жазады. 
19. Тірек сөздер: «ғаламшар», «күн жүйесі» терминдерімен оқушылар оқулық 
мәтінінде танысады. 

Құндылықтар
ды дарыту 

6. Жұптық, топтық жұмыстарды орындау барысында оқушы бойында 
ынтымақтастық құндылығы қалыптасады. 
7. Сабаққа байланысты деректі материалдар арқылы өмір бойы білім алу 
ұғымы қалыптасады.

Ресурстар  Оқулық, дәптер, суреттер. 
 Глобус, Жер, Ай моделі, шарлар, бояу, ермексаз
  «Ақиқат, жалған» ресурсы, кері байланыс парағы, сәйкестендіру парағы, 
жылжымалы парақша

Әдіс – тәсілдер  Сұрақ-жауап, әңгімелеу, түсіндіру. 
 Топтық жұмыс, жұптық жұмыс, жеке жұмыс. 
 «Жедел жауап», «Ақиқат, жалған»

Пәнаралық 
байланыстар

10. «Математика» пәні бойынша денелердің пішінін атайды, кеңістікте 
орналасатынын табады. 
11. «Көркем еңбек» пәні бойынша ғаламшарлар моделін ермексаз, бояуларды 
пайдалана отырып жасайды.

АКТ қолдану 
дағдысы 

Бейнеролик, слайд   

Алдыңғы 
меңгерілген білім 

Жер мен күн, Ай.  

Сабақ барысы

Сабақтың жоспар
ланған кезеңдері 

Сабақта жоспарланған іс-әрекет  Ресурстар

І. Ұйымдастыру бөлімі 
А) Психологиялық дайындық 
Армысың, Алтын күн! 
Армысың, Жер ана!
Амансың ба, достарым, 
Сендерді көріп  қуандым. 
Ә) Үй тапсырмасын тексеру. 
«Жедел жауап»  әдісі. 
o Ғарыш денелерін атап шығыңыз. (Жұлдыздар, кометалар, 
ғаламшарлар, күн , ай, астероидтар) 
o Күн қандай дене? (Жұлдыз) 
o Жер ше? Оның көрінісі қандай? (Ғаламшар)
o Ай туралы не айта аламыз? 
(Жер, Күн, Ай қозғалысын көрсету)
ҚБ:  «Дұрыс жауап», «Ойланып көр», «Жарайсың» деген 

сөздермен кері байланыс жүргізіледі. 
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Сабақтың басы Б) Ойқозғау 
Бейнеролик. Талдау. 
3. Ежелгі адамдар жерді қалай елестеткен? (олар біздің жер 
ортада тұр, ал басқа денелер оны айналып жүр деп есептеген)
4. Адамдар бұл пікірдің қате екенін қалай түсінді? 
5. Ғаламшарлар мен Күн бір-бірімен байланысты деп айтуға 
бола ма? 
6. Егер денелер бір бірімен байланысты болса, бір біріне әсер 
етсе оларды бір сөзбен қалай атауға болады? (жүйе)
7. Біздің жүйеміз қалай аталады? (Күн жүйесі, себебі денелер 
күнді айналады). 
8. Күн жүйесінен қанша ғаламшар көріп тұрмыз? 
9. Олар қалай орналасқан? (ғаламшарлардың атауларын 
дауыстап атау)
10.  Қай ғаламшар күнге ең жақын орналасқан? 
11. Қай ғаламшар ең қашық?
12. Жер нешінші орында тұр? 
13. Жермен көрші ғаламшарлар?
14. Атаулары бірдей әріптерден басталатын ғалмашарлар бар 
ма? 
ҚБ:   «Сенде аз болса да ілгерілеу бар»,  «Келесі жолы өз 
жауаптарыңа мұқият қара және барлық мәліметтерді 
қолданғаныңа көз жеткізуге тырыс» деген сөздермен кері 
байланыс жүргізіледі.

Слайд 1

Күн, Жер, Ай 
моделдері

Бейнеролик 

Сабақтың ортасы

ІІ. Білу және түсіну. 
Сабақтың тақырыбын, мақсатын хабарлау
Оқулықпен жұмыс.
3. Ғаламшар – дегеніміз массасы ауыр ғарыш денесі. 
Оның пішіні шар тәрізді. Ол Күнді айнала қозғалады. 
4. Күн жүйесі – Күнді айнала қозғалатын ғарыш 
денелері. Күн жүйесінің құрамына сегіз ғаламшар кіреді. 
Солардың бірі Жер. 
Топтық жұмыс. 
1 тапсырма. Берілген ғаламшардың моделін жасау. 
2 тапсырма. Берілген ғаламшар туралы қосымша 
ақпараттарды пайдалана отырып, ең негізгі мәліметтерді 
жинақтау, салыстыру, сипаттау. 
І топ. Юпитер мен Жер.
ІІ топ. Уран мен Шолпан. 
ІІІ топ. Сатурн мен Меркурий. 
ІҮ топ. Нептун мен Марс. 
ҚБ: «Жарайсыңдар!», «Байқампаз топ екенсіңдер!», 
«Ойланып, назар аударсаңдар, қолдарынан келеді» деген 
сөздермен кері байланыс жүргізеді. 
Сергіту сәті. 
Жұптық жұмыс. Сәйкестендіру. 
Тіршілік белгілері бар ғаламшар                  Жер 
Ең үлкен ғаламшар                                         Юпитер 
Ең ыстық ғаламшар                                        Меркурий 
Жерге ең жақын ғаламшар                            Шолпан 
«Қызыл» ғаламшар                                        Марс 
Жарқырауық сақиналары бар                      Сатурн 
Күннен ең қашықта орналасқан                   Нептун 
Күн жүйесіндегі жетінші ғаламшар             Уран 
ҚБ:  (слайд арқылы тексеріледі)

Оқулық, 58-59  
бет

Түрлі көлемдегі 
шарлар, 
ермексаз, бояу. 

Энциклопедия 
мәліметтері.
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Сабақтың ортасы Жеке жұмыс. Жылжымалы парақшаға ғаламшарлардың 
орналасуын дұрыс ретпен жазу. 
ҚБ: «Өзара тексеру» (жұптаса отырып, дәптерлерін 
алмастырып тексереді)
Ойын. «Орныңды тап» 
Оқушылар ғаламшарлар бойынша өз рөлдерін бөліп алып, 
тиісті ретпен тұрады. 
«Ақиқат немесе жалған»

• Күн жүйесінде тоғыз ғаламшар бар. (жалған)
• Жерде тіршілік белгілері бар. (ақиқат)
• Ең тез қозғалатын ғаламшар – Меркурий. (ақиқат)
• Ең алыс ғаламшар – Уран. (жалған)
• Шолпан Жердің қасында орналасқан. (ақиқат)
• Юпитер ең үлкен ғаламшар. (ақиқат)
• Күн жүйесінің алтыншы ғаламшары – Нептун 

(жалған)
• Ғаламшарлар күнді айналады. (ақиқат)

 
Сәйкестендіру 
парағы 

Жылжымалы 
парақ 

Ғаламшар 
атаулары 

Сабақтың соңы ІІІ. Рефлексия 
Табыс сатысы
Оқушылар мына үш критерий бойынша табыс сатысына өз 
өздерін бағалайды. 

• Мен өз білімімді қолдана аламын, сабақ мақсатына 
жеттім.

• Мен өз жетістіктеріме ризамын. 
• Мен өте жақсы түсіндім.
• Мен түсіндім. 
• Мен әлі де білгім келеді. 

. 
Табыс сатысы, 
смайликтер 

Дифференциация – оқушыларға 
көбірек қолдау көрсетуді қалай 

жоспарлайсыз? Қабілеті жоғары 
оқушыларға қандай тапсырмалар 

қоюды жоспарлап отырсыз? 

Бағалау – оқушылардың материалды меңгеру деңгейін 
тексеру жоспарыңыз?

Топтық  жұмыс (оқу мақсаттарына 
негізделген тапсырмалар), 
жұптық жұмыс («Сәйкестендір» 
тапсырмасы), 
жеке жұмыс (жылжымалы парақтары), 
айтылым және тыңдалым: оқушылар 
«Жедел жауап» тапсырмасының 
сұрақтарын талқылайды, Күн жүйесінің 
құрылысы туралы ой бөліседі, 
ғаламшарды сипаттайды, ұқсастығы 
мен айырмашылығын анықтауда 
талқылауға қатысады. 
оқылым: оқушылар күннен орналасу 
қашықтығының ретімен 
ғаламшарлардың атауларын, қосымша 
мәліметтерді оқиды.  
жазылым: Жылжымалы парақшаларға 
ғаламшар атауларын ретімен жазады. 

ҚБ:  «Дұрыс жауап», «Ойланып көр», «Жарайсың» деген 
сөздермен кері байланыс жүргізіледі. 
ҚБ:   «Сенде аз болса да ілгерілеу бар»,  «Келесі жолы өз 
жауаптарыңа мұқият қара және барлық мәліметтерді 
қолданғаныңа көз жеткізуге тырыс» деген сөздермен кері 
байланыс жүргізіледі.
ҚБ: «Өзара тексеру» (жұптаса отырып, дәптерлерін алмастырып 
тексереді)
ҚБ: «Жарайсыңдар!», «Байқампаз топ екенсіңдер!», «Ойланып, 
назар аударсаңдар, қолдарынан келеді» деген сөздермен кері 
байланыс жүргізеді. 
 ҚБ: критерийлер негізінде бағалау
- Мен өте жақсы түсіндім.
- Мен түсіндім.
- Мен әлі де білгім келеді. 
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Қарағанды облысы Жаңаарқа ауданы Ақтайлақ негізгі орта мектебінің
 биология пәні мұғалімі Тусупова Гүлнар Бақышқызы

Коучинг 
тақырыбы

«Қалыптастырушы  бағалау- оқытудың тиімділігін арттыру құралы»

Мақсаты Қалыптастырушы бағалау туралы өз ойларын түсіндіреді, тиімді оқытуда бағалау үдерісін 
жақсартуға басымдық береді.

Оқу нәтижелері  Қалыптастырушы бағалау туралы өз ойларын ортаға салады;
 Жаңартылған білім мазмұны бойынша сабағына қандай өзгерістер енгізгендігін 
анықтайды;
 Тиімді кері байланысты сабақ барысында қалай қолданып жүргендігі жайында 
тәжірибе алмасады.

Қажетті 
ресурстар

Мұғалімге арналған нұсқаулық, таныстырылым, ғаламтор материалдары, А3, А4 
қағаздары, маркерлер, 

Іс-әрекетті жоспарлау
Уақыты Қойылатын сұрақтар мен ұсынылатын тапсырмалар Мұғалімдердің 

әрекеті
Ұйымдастыру 

2 минут

    10 минут
   5 минут

 
  10 минут

  5 минут

Армысыздар, құрметті әріптестер! Бүгінгі коучинг сабаққа қош 
келдіңіздер! Осы жерде өзін таныстыра кету. Мен осы коучинг 
сабағымды: Жүсіпбек Аймауытовтың «Сабақ беру- үйреншікті 
жәй шеберлік емес, ол үнемі жетілдіруді қажет ететін, үнемі 
жаңалық табатын өнер» - деп айтқан сөзінен бастағып кеп отыр.
«Шаттық шеңбері» 
Құрметті әріптестер,  барлығыңызды шаттық шеңберіне тізбектеліп 
тұруларыңызды сұраймын. Шеңбер жасап орналасып болсақ, мен 
қолымдағы гүлімді оң жағымда тұрған адамға беремін. Ол адам 
гүлді алып, өз есімін айтады да, өз есімнің бас әріпінен басталатын 
сын есім қосып, өзін таныстырады және 
Осылайша екінші адам гүлді алып, гүлді келесі адамға береді. 
Сұрақ:
-Сіздерге танысудың бұл тәсілі ұнады ма?
«Сізге қандай жеміс жидектер ұнайды» стратегиясы бойынша әр 
мұғалімге жеміс жидектерді таңдатып, топқа бөлу.
1 топ «Алма»
2 топ «алмұрт»
3 топ «Шие»
4 топ «Өрік»
Мұғалім сөзі:
Әлде –бір жеміс –жидектерге деген жеке адамның құштарлығы 
оның «мінез-құлқындағы кейбір құпиялардың құлпын ашады» екен. 
Американдық психолог И.Канн өз тәжірибелері негізінде осындай 
қорытындыға келген. Осыған сүйене отырып сіздер ұнатқан 
жемістерді арқылы сіздерге мінездеме беріп кетейік. (әр мұғалісге 
мінездеме айтылады)
Жаңартылған білім мазмұны бойынша жиі айтылатын сөздерді 
айтайықшы. Мысалы: (Қалыптастырушы бағалау, дескриптор, 
бағалау критерилері, кері байланыс т.б) Ендеше осы сөздерге 
байланысты етіп тобымыздың атын қояйық.
І топ. Бағалау
ІІ топ. Десриптор
ІІІ топ. Кері байланыс
Сіз қалай өзгердіңіз? Мұғалімдерге тақырыпты ашу мақсатында 
жаңа бағдарлама бойынша проблемалық сұрақтар туындату.
Сұрақ: Оқушы мен мұғалім арасындағы кері байланысты 
қамтамасыз ететін және оқу үдерісін дер кезінде түзетуге мүмкіндік 
беретін бағалаудың түрі. Бұл бағалаудың қандай түрі болып 
табылады?
Жауап: «Қалыптастырушы бағалау- оқытудың ттиімділігін 
арттыру құралы» болып табылады.

Сергіту сәтін 
ұйымдастырады.

Коуч мұғалімдерді 
төрт топқа 
топтастырады.

Ақпарат тыңдау 
ұсынылады

Әр топқа ат қояды 
және 
тапсырмаларды 
ұсынады.

Мұғалімдерге 
постер қорғатады.
Кері байланысты 
ұйымдастырады.

Бағалау 
критерийлері мен 
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Ендеше бүгінгі тақырыбымыз «Оқу үдерісінде қалыптастырушы 
бағалауды қалай жүзеге асырамыз?» осы бойынша бүгінгі 
сабағымызда талқылайтын боламыз.
 Олай болса слайдқа назар аударайық. Үш топқа постер құорғату.
- Тапсырма: «Біз неліктен қалыптастырушы бағалауды 
пайдаланамыз?»
Мұғалімдер постер қорғап болған соң пікір айтылады, кері 
байланыс жасалады.
-  Тапсырма:
 І топ. Бағалау критерийлерін құрастырады.                                     
ІІ топ. Дескрипторын жасайды.
ІІІ топ. Кері байланыстың түрлерін көрсетеді. 
Үш топқа кері байланыс жасау.
- Тапсырма: Әр топқа математика, биоллогия, қазақ тілі 
пәндері бойынша құлыптастырушы бағалауға арналған тапсырма 
дайындау ұсынылады. Топ арсына кері байланыс туындату.

дескрипторларын 
көрсетеді.

Кері байланысты 
ұйымдастырады.
                                 
Соңында 
мұғалімдердің не 
түсінгенін, бұл 
тапсырманы 
неліктен 
орындағандарын 
сұрайды.                  

Қорытынды кезең 8 минут Рефлексия
Жеміс жидектер ағашы» әдісі
1. Мен үшін маңызды үш мәлімет
2. Мен үшін тәжірибеме қажетті екі мәлімет
3. Мен үшін ойландыратын бір сұрақ             
Бағалау 
Кері байланыс.  Стикерлерге жазып, тақтаға жапсырады.  Мұғалімдер коучингтен алған әсерлерін, ненің 
ұнағанын, тиімді жақтарын және айтар ұсыныстарын жазып қалдырады

* * * * * * * * * * * *
Тараз қаласы  М.Мақатаев атындағы №14 орта мектеп жанындағы 

балабақша тәрбиешісі  Кудайбергенова Асем Медетхановна

Ұйымдастырылған оқу іс қызметінің технологиялық  картасы
Білім беру саласы: «Таным»
Бөлімі: Қарапайым математика негізі.
Тақырыбы: «Ғажайып   математика  әлемі»
Мақсаты:
Ойын арқылы балалардың қарапайым математикалық ұғымын қалыптастыру. 
2. М. Монтессори әдісі бойынша қол, саусақ моторикасын дамыту.Балалардың геометриялық пішіндер туралы 
түсінігін кеңейтую 
3. Балаларды ұйымшылдыққа, зеректікке баулу, ойынның шартын сақтап ойнауға, ұйымшыл, көпшіл, шыдамды, 
сабырлы, шапшаң болуға тәрбиелеу. 
Алдын-ала жүргізілетін жұмыстар: математикалық ұғымдар туралы әңгімелеу. 
Сөздік  жұмыс:ғажайып,цифр.
Билинговальды  компанент: пішін-фигура,бес- пять
Әдіс-тәсілдер: көрсету, әңгімелеу, сұрақ – жауап, түсіндіру. 
Қажетті көрнекі құралдар: перне тақта, үлестірмелі материалдар, дидактикалық ойындар,М.Монтессори 
құралдары. 
Инновациялық  технология;ТРИЗ  технологиясы, Дьенеш  теориясы.

Әрекет кезеңдері Тәрбиешінің әрекеті Балалардың әрекеті

Мотивациялық 
қозғаушы 

Шаттық шеңбер: 
 Армысың, шапағатты  күн  ана ,
Армысың,  қайырымды  аспан  ана.
Армысың,мейірімді жер  ана,
Құдайым,бар әлемді  жарылқа.
Здраствуй ,солнце  золотое,
Здраствуй,небо  голубое.
Здраствуй,вольный  ветерок,
Здраствуй ,мой  дружок .

1.Балалар жай 
әуенмен дөңгеленіп 
кеп тұрады, 
амандасады.
Балалар шаттық 
шеңберін қимылмен 
жасайды.
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-Балалар,біз қай  мемлекетте тұрамыз?
-Қ.Р-ның  қай қаласында  тұрамыз?
-Бір жылда  неше мезгіл  бар?
--Қалай аталады?
 -Ал,балалар ,қазір  жылдың  қай  мезгілі?
- Күз  мезгілінің  нешінші  айы?  
-Балалар,айтыңдаршы,күз мезгілі  несімен  ерекшеленеді?
-Ендеше  балалар,4  жыл мезгілдерінің ерекшеліктерің 
тақтаға  шығып  сипаттап  көрейік.

Ұйымдастыру-
          лық-
      ізденістік

Рефлексиялық-
түзетушілік

«Жыл мезгілдері»
ІІ. Ғажайып сәт. Ғажайып түрлі-түсті  пішіндер әлеміне 
саяхатқа бару. 
Жарайсыңдар, балалар, ал сендер саяхатқа барғыларың 
келе ме ? 
- Ендеше балалар бүгін менімен бірге  Түрлі-түсті   
пішіндер еліне саяхатқа шығасындар ма? 
- Олай болса мен сендерді пойызбен баруға   ортаға 
шақырамын ,келісесіндер ме? 
Балаларды ортаға шақырып, отырғызып, жолға  шығады.  
- Ой, балалар қарандаршы біздер қайда тап болдық? 
-Бұл не деген ғажайып әлем! 
- Мінекей қарандаршы біздер ғажайып пішіндер әлеміне 
тап болдық.
-Балалар бізді бұл әлемде  көптеген  тосын  сыйлар  күтіп 
тұр.
-Балалар қарандаршы,мен  бір  пішін  көріп 
тұрмын.Ғажайып математика  әлемі  біздерге арнайы  
тапсырмалар  дайындапты
-Балалар мен сендерге  жұмбақ  жасырғым  келіп  тұр 
.Жауабын шешсек  қай  пішін екенің  айта  аламыз?
«Шуақ  шашқан  күнге  ұқсаймын  көбірек,менің  
атым.......Дөңгелек». 
-Балалар ,дөңгелек  арнайы  тапсырма  дайындапты.Мен 
тапсырманы  оқып  көрейін
-Ендеше тапсырмаларды  орындауға  кірісейік
1-ТАПСЫРМА: 
«1-5 –ке тура және  кері  сана»
Үш  тілде
-Балалар  біздің  алдымыздан тағы  бір  пішін  
шықты.Ендеше мен тағы  сендерге  жұмбак  жасырып,  
пішіннің  атын  тауып  көрейік.
«Теледидар  таныс  екен  баршаға,ал  пішінім  ұксайды  
гой  шаршыға»
2-ТАПСЫРМА: 
Дидактикалық  ойын;  «Көршісін  
тап»Шарты;сандардың  көршісін  тауып,атап  шығу.
-Балалар ,бізді тағы  бір  тапсырма  күтіп  тұрған сияқты.
-Кәне,ендеше  тағы  бір  жұмбақтың  шешімін  тауып  
корейік.
«Барлық  шатыр  ұқсайды  ғой  тек  өзіме,білер  құлақ  
асқан  сөзіме»Үшбұрыш
3-ТАПСЫРМА:
Логикалық  есептер
  -Балалар  менің сендерге арнап  дайындаған  
тапсырмам бар. Мантессори  әдісін  пайдалана  
отырып,ойлау  қабілетімізді  арттырып  көрейік.
Мақсаты: Ұсақ моторикасын, ойлау қабілетін дамыту. 
Саусақ  жаттығуы;

-Қ.Р-да

-Тараз  қаласында
-4   мезгіл
  -Қыс,Көктем,
     Жаз,Күз.
- Күз 
-Үшінші айы,қараша 
деп аталады 

Балалар  сұраққа  
жауап  беруге  
тырысады.

- Дөңгелек
-1,2,3,4,5
-5,4,3,2,1

- шаршыға

- Үшбұрыш

Балалар  
саусақтарын  
қимылдатып  
орындайды.
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Он  қолымда  бес  саусақ,
Сол қолымда  бес  саусақ.
Беске-бесті  қосқанда  
Шыға  келді  он  саусақ.
-Балалар,ақылмен  ойлап  әр түрлі  нәрселер  істеуге  
болады.Ендеше  балалар,жолымызда  кезддестірген  
пішіндерді  пайдалана  отырып , түрлі  кілемшелер  
дайындауға  болатының  көрсетейік.
Үлестірмелі  материалдармен жұмыс,
-Балалар,геометриялық  пішіндерді  ажырата білсек,енді  
«Ғажайып  математика »елі бізге  арнайы  мынадай  
кілемшелер  дайындап қойыпты.Осы  кілемшелерді  біз  
геометриялық  пішіндерді  пайдалана  отырып  әсемдеуіміз 
керек.
-Балалар,бұл  тапсырманы  орындаймыз  ба?
-Балалар  бізге  бір  қонақ    келе  жатыр.Кім екен ?
Сол  кезде топқа  Ғалым  ханым  кіріп  келеді.
Ғалым; 
-Балалар  саламатсыңдар ма?Менің  сендермен бірге  
істейтін  қызықты  тапсырмам  бар.Сол тапсырманы  
орындасандар  топтарына  аман-есен  жетесіңдер.Қалай  
менімен  келісесіңдер ме?
-Ғалым  ханым  әрине  біз  келісеміз,тобымызға  тез  жету  
үшін  сіздің  тапсырмаңызды  орындауға  тырысамыз.
-Ал енді  балалар  менімен бірге  ағылшын  тілінде  
бойымызды  сергітіп  алайық.
Сергіту  сәті
«Ағылшын  тілінде  музыкамен орындайды».
-Жарайсыңдар  балалар,менің сендерге  арнайы  
математика  әлемінен  дайындаған  сыйлығым  бар.
Ғалым ханым  сыйлықтарын  табыстап  ,балалармен  
қоштасады.
Үш  тілде;Сау болыңдар!
                 До свидание!
                 Good  bye
Қорытынды. 
- Ал балалар, пішіндермен қоштасып тобымызға қайта 
оралайық. 
- Ол үшін мен сендерді тағыда ортаға шақырып 
сиқырламақшымын 
- Мінікей тобымызға да келып жеттык жарадындар. 
- Балалар, біздер қайда саяхатқа шықтық? 
– Қандай геометриялық пішіндермен таныстық? 
- Қандай ойындар ойнадық? 
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Қызылорда облысы Жаңақорған ауданы Байкенже ауылы
№193 жалпы орта мектебінің математика пәні мұғалімі  

Ілиясова Жансая Алдабергенқызы

Қысқа мерзімді жоспар

Ұзақ мерзімді жоспар бөлімі: 
6.2В Алгебралық өрнектер.

Мектеп: №193 жалпы орта мектебі

Күні: Мұғалімнің аты-жөні: Ілиясова Жансая

Сынып: 6 Қатысқандар саны: Қатыспағандар саны:

Сабақ тақырыбы Айнымалы. Айнымалысы бар өрнек.

Осы сабақта қол 
жеткізілетін оқу 
мақсаттары
(оқу бағдарламасына 
сілтеме)

6.2.1.3 алгебралық өрнектегі айнымалының мүмкін мәндерін табу;
6.2.1.4  айнымалылардың  қандай  мәндерінде  алгебралық  өрнектің 
практикалық есептер мәнмәтінінде мағынасы бар болатынын түсіну.

Сабақ мақсаты Оқушылар:
•  практикалық  есептердің  мәнмәтінінде  айнымалысының  қандай 
мәндерінде алгебралық өрнектің мағынасы болатынын анықтай алады.

Бағалау критерийлері Оқушы:
1. берілген  айнымалының  мәнінде  алгебралық  өрнектің  мәнін 
есптейді;
2. алгебралық өрнектің мүмкін мәндер жиынын анықтай алады;
3. практикалық есептерде мүмкін мәндер жиынын таба алады.

Тілдік мақсаттар Оқушылар:
• алгебралық  өрнектің  анықталу  облысын  қалай  анықтайтынын 
түсіндіреді. 
Пәнге қатысты лексика мен терминология:
• айнымалы;
• алгебралық өрнек;
• айнымалының мәні; 
• айнымалының мүмкін мәндері;
• әріпті өрнектің мәні.
Диалогқа/жазылымға қажетті тіркестер:
  алгебралық өрнек деп …;
 алгебралық өрнектің мәнін табу үшін … керек;

Құндылықтарды 
дарыту

Ынтымақтастық: Белсенді қарым- қатынас, өзіндік шешім қабылдауды 
үйрену, жаңаны тез игеруге дайын болу, өзгенің пікірін құрметтеу және 
тыңдай білу.
Академиялық адалдық: Жұмыстану барысында бір – бірінің пікірлері мен 
ерекшеліктерін құрметтеу,  жауапкершілік,  мақсатқа  ұмтылу,  академиялық 
адалдық ұстанымдарын сақтау.

Пәнаралық 
байланыстар

Осы  сабақта  алған  білімдері  шынайы  және  физикалық  процесстердің 
математикалық модельдерін құрастыру үшін қажет.
Алгебралық  өрнектерді  білуді  бағалау  математикада  іргелі  мәнге  ие, 
сондай-ақ физикада кеңінен пайдаланатын дағды болып табылады.

Бастапқы білім Әріпті  өрнек туралы түсінігі  бар.  Есептің шарты бойынша әріпті  өрнекті  
құрастыра  алады.  Әріпті  өрнектердің  мәндерін  таба  алады.  Бүтін 
өрнектерді түрлендірулерді орындай алады.

Сабақ барысы

Сабақтың 
жоспарланған 

Сабақтағы жоспарланған іс-әрекет
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кезеңдері

Сабақтың басы

1-4 мин

4-5 мин

5-8 мин

Ұйымдастыру. 
Амандасу. Сыныпты түгелдеу. Оқушылардың сабаққа дайындығын тексеру. 
Топқа бөлу. 
Үй  тапсырмасын  тексеру,  қиындық  туғызған  есептерге  нұсқау  жасау, 
уақытылы  кері  байланыс  беру.Үй  жұмысында  оқушылар  жіберген  қателер 
олардың есінде сақталып қалмау үшін оны түзету.
Сабақ тақырыбы мен мақсатын анықтау.
 «Жақын арада даму аймағын» анықтау. 
Өтілген сабақпен жаңа сабақты байланыстыру.
Сабақ басында оқушылар алгебралық өрнек туралы білімдерін еске түсіру 
үшін бір-біріне сұрақ қояды. 
Осыдан  соң  сабақ  мақсаты  мен  бағалау  критерийлері  айтылады.  Бағалау 
критерийлері оқушылармен таңдалады.

Сабақтың 
ортасы

8-20 мин

Жаңа сабақты түсіну. 
Топтық жұмыс:
Проблемалық оқыту.
1-топқа сұрақ:
 алгебралық өрнек жазылуының шарттары бар ма?  
Тапсырма 1.
 Берілген есептердің шешімдерін талқылаңыз.
- ;    2) .
2-топқа сұрақ:
 алгебралық өрнектегі әріптер мағынасы болмайтын мән қабылдай ала ма?  
Тапсырма 1.
х=4 болғанда берілген өрнектердің мәндерін табыңыз: 
5. ;      2) ;      3) .
3-топқа сұрақ:
 алгебралық өрнектің мәні өрнектегі әріптің мәніне тәуелді ме?
Тапсырма 1.
a) ; b); c); d) өрнектердің ішінен: 
y-тің кез келген мәнінде мағынасы болатын өрнектерді таңдап жазыңыз.
Оқушыларды  келесі  «Санды  0-ге  бөлуге  болмайды»  қорытындыға  өздері  келуге  
жетелеу. 
Егер санды өрнектің  мәнін  табу мүмкін  болмаса,  онда  санды өрнектің  мағынасы 
болмайды.
Әр топтан 1 оқушыдан тақтаға шығып өз жауаптарымен бөлісулері сұралады.
Сыныппен жұмыс:
Тапсырма 2.
1.  өрнегінің мағынасы болмайтын барлық 
с-ның мәндерін таңдаңыз.
1) с= 3;
2) с= 0, с=3;
3) с= 1; 
4) с= 0, с= 1.
2. Берілген әрбір өрнекті анықталу облысымен сәйкестендіріңіз.

Өрнек Анықталу облысы

кез келген сан

Есептердің  шешімдерін  талқылағаннан  кейін  айнымалының  мүмкін  мәндері 
ұғымына оқушылардың назарын аудару.
Сергіту сәті «көз жаттығуын» жасату.
Жаңа сабақты меңгеру. 
Тапсырма 3.
Сыныппен талқылау үшін оқушыларға келесі есептерді ұсынылады.
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20-25 мин

25-32 мин

32-37 мин

1. Бір пункттен бір мезгілде жолаушы x км/сағ жылдамдықпен және велосипедші 
12  км/сағ  жылдамдықпен  шығады.  3  сағаттан  кейін  олардың  арасындағы 
арақашықтық  45  км-ге  тең  болады.  Егер  мұндай  жағдай  мүмкін  болса, 
жолаушының жылдамдығын табыңыз.
2. Екі  жолаушы  бірмезгілде  бір  пункттен  қарама-қарсы  бағытта  шықты.  Бірінші 
жолаушының жылдамдығы 5 км/сағ, ал екінші жолаушының жылдамдығы 4 км/сағ. 
Егер  олардың  жылдамдықтары  тұрақты  болса,  онда  x  (бүтін)  сағаттан  кейін 
олардың арасындағы арақашықтық 40 км болуы мүмкін бе?
3. Бірінші құбыр бассейнді 6 сағатта, ал екінші құбыр 4 сағатта толтырады. Егер 
олар  үзіліссіз  жұмыс  істесе,  бассейнді  2  сағатта  толтыра  алама?  Бассейн  неше 
сағатта толады? 
Қалай  ойлайсыздар,  практикалық  есептердің  шартында  айнымалының  қандай 
мәндерінде алгебралық өрнектің мағынасы болады?
Бірнеше  оқушылардан  тақтаға  шығып  өз  жауаптарымен  бөлісулері  сұралады.  
Жауаптардың дұрыс па жоқ па екенін қалған оқушылардан сұрап талқыланады.
Жаңа сабақты бекіту. 
Тапсырма 4.
Айнымалының қандай мәнінде өрнектің мағынасы болмайды:
а) ;   б) ;   в) ;   г) .  
Оқушылар тақтадағы дайын жауап арқылы өзін-өзі тексеріп қорытындылайды.

Сабақтың соңы
37-40 мин

Сабақты қорытындылау.
Сабақ соңында оқушылар рефлексия жүргізеді:
- нені білдім, нені үйрендім; 
- нені толық түсінбедім;
- немен жұмысты жалғастыру қажет.

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

Бағалау  –  оқушылардың 
материалды  меңгеру 
деңгейін  қалай тексеруді 
жоспарлайсыз? 

Денсаулық  және  қауіпсіздік 
техникасының сақталуы.
АКТ-мен байланыстар

Сабақ барысында оқушылар берілген 
тапсырмаларды сыныппен, топпен, 
жұппен және өзі жеке орындайды. 
Әрбір  оқушының  қабілетіне  қарай  оқу 
үдерісіне  қатысуға  қабілетті  болуы 
қамтамасыз  етіледі.  Барлық оқушыларға 
өзінің оқудағы жеке жетістіктерін көруге 
мүмкіндік беріледі.

Топтық жұмыс Ротация 
әдісі бойынша 
бағаланады.
Мұғалім диалогқа 
оқушылардың 
қаншалықты 
қатысқандығын бақылау 
жолымен бағалайды.

Локдаун немесе эвакуация 
кезінде оқушыларды 
тыныштыққа шақыру, 
қауіпсіздік ережелерін нұсқауға 
сәйкес орындау; «көз 
жаттығуын» жасату.

* * * * * * * * * * * *
Қызылорда облысы Жаңақорған ауданы №125  орта мектебінің 

ағылшын тілі пәні мұғалімі   Ибадуллаева Әсел Муратқызы

Lesson plan
LESSON 6: Unit 3. Our 
countryside 

School: 125

Date:14.11.2019 Teacher name: A. Ibadullayeva

Themе: Animals in countryside

CLASS: 6 Number present: 

Learning objectives(s) that this 
lesson is contributing to

6.3.3.1  give an opinion at sentence level on a limited  range of general and 
curricular topics
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Lesson objectives All learners will be able to:

 Use some topical vocabulary when speaking on farm animals
 Discuss on some functions and uses of farm animals
Most learners will be able to:
• Use most topical vocabulary when speaking on farm animals
• Discuss on most functions and uses of farm animals
Some learners will be able to:
• Use less-frequent topical vocabulary when speaking on farm animals
• Discuss on functions and uses of farm animals without support

Assessment criteria Learners have met 6.3.3.1  learning objective if they can tell bout farm 
animals to express their opinion and use their background knowledge

Value links Respect to Nature and living things
Cross curricular links   link Nature, Biology
ICT skills Projector or Smart board for power point
Previous learning Vocabulary on animals 

Plan

Planned timings Planned activities 

Beginning

5  minutes

     5 minutes

(W) Org moment: Greeting students.
Setting the aim of the lesson:
The aims of the lesson are given in PPT: 
5. develop vocabulary on countryside animals 
6. using vocabulary to speak about farm animals 
(W)Lead-in 
Teacher continues the topic on countryside (nature). Teacher asks what learners did in the 
previous lesson. 
After learners answer, teacher puts up several pictures of farm animals. Teacher asks learners 
to guess the topic of today’s lesson using phrases written by a teacher on the board.
Useful language
I believe the topic of the lesson is…
I think the topic of the lesson relates to…
My guess is that, the topic is about…
Teacher may ask the following questions:
What do you see on the board?
Why did I choose these animals?
What do they have in common?
Where do they live?
Which are useful animals?

Middle
10 minutes

  

 

15 minutes.

7. Vocabulary work
Learners get a hand-out to match animals with their pictures.
Next teacher names 3 animals (dog, cow and sheep) and asks why people keep these 
animals. Teacher elicits learners’ answers who share it with the class.
Differentiation.
Teacher may support with less able learners useful language : Dog gives protection and 
loyalty\Cows give milk and meat\Sheep give meat and wool.
Optional: Teacher may list down these animals and randomly put related words for learners 
to match. 
Teacher distributes hand-outs with animals and their use. Learners match the use that comes 
from these animals.
FA: teacher observes learners’ work and checks answers as a group. 
 (P)Speaking
Learners in pair do a concept map on a farm animal. Teacher shows one example of it. 
Learners must make a concept map on A4 paper with a certain animal. 
Pairs sit facing each other and take turns describing their mind map. 
Differentiation: less able learners may read some information from their mind map.
Optional:  pairs may rotate one or two times.
FA: Teacher oversees the process providing support where necessary. 
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FA: teacher discusses criteria for assessing with learners and they evaluate their peers work 
according to these criteria. 

End

    5 minutes

(W)Feedback
Learners provide feedback on what they have learned at the lesson.
Teacher writes incomplete sentences on the board;
In this lesson I have learnt about……….
Now I know that sheep ……..
Dogs ……..
Cats catch…….
Further students may come up with other animals.

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?

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

Teacher oversees the process 
providing support where 
necessary..

Teacher may see how well the 
vocabulary is learnt and lesson 
understood by checking students 
feedback sheets.

 Nature
Students show respect to each other 
and the teacher.
Students and teacher stick to safety 
rules in the classroom.

Reflection
Teacher writes incomplete sentences on the board;
In this lesson I have learnt about……….
Now I know that sheep ……..
Dogs ……..
Cats catch…….
Further students may come up with other animals….
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?

Қызылорда облысы Жаңақорған ауданы Байкенже ауылы
№193 жалпы орта мектебінің ағылшын тілі пәні мұғалімі  

Толеманова Кымбат Кайратбековна  
    

Unit of a long term plan:
Communication and technology

School: №193

Date:02.10 Teacher name: Tolemanova K

CLASS:7th grade Number present: 

Lesson title: Young People and Technology (Social interaction)
Vocabulary: Means of Communication

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

7. L.2 understand with little support most specific information in extended talk 
on limited range of general and curricular topics.
7.S.7 use appropriate subject-specific vocabulary and syntax to talk about a 
growing range of general topics and some curricular topics
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7.R.2 understand specific information and detail in texts on a range of general 
and curricular topics.
7.W.2write with minimal support about real and imaginary past events, 
activities and experiences on a growing range of familiar general and curricular 
topics 

Level of thinking skills Knowledge Understanding  Application 

Lesson objectives

All learners will be able to: 
 read,listen and  say information about technology  
 make sentences using the phrases
Most learners will be able to: 
20. read  the  text  about  “Greetings  from  Planet  Earth”  and  find  the 
meaning of the text
Some learners will be able to:              
8. to make sentences using the phrases and their  ideas and share with 
their minds

Assessment criteria Identify the main idea of the  text about “Greetings from Planet Earth” 

Values links Economic growth based on industrialization and innovation 

Cross-curricular links computer  science 

Previous learning Computer, mobile,  internet, etc.

Plan

Planned timings Planned activities (replace the notes below with your planned activities) Resources

Start
3-min

5 min

Greeting
Organization  moment
Divide learners into two groups by cut of pictures
Inner and outer circle
Pupils give feedback each other’s  and change their thoughts about home work 

Video clip about technology
Pupils watch the video clip and discuss it

Cut of 
pictures

Middle
3-min

5 min

15-min

7-min

W.Task-1. Drilling activities. Vocabulary  work.
Choral repetition.
Look at the pictures then listen and repeat

AFL: thumbs up if your pronunciation is good, thumbs down if your 
pronunciation isn’t good
I.Task-2. Two truth and a lie activity.

Learners make sentences using 
the phrases with often, 
sometimes and never ... and 
pupils find the lie and two truth.
I often chat on social media.
I sometimes chat on skype.
I never use my mobile when I’m 
at home
AFL: oral feedback
Differentiation by outcome: 
More able learners;

-to make negative and question form sentences using the phrases and their 
ideas
G. Task-3. «Five sentences advertisement» activity 
Learners read the text and find out what the text is about and share their minds
Descriptors:  A learner
-reads the text
-finds what the text is about

Excell-7th 

grade
pg.17

Photos

Sheets of 
papers

markers
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2-min
-shares his/her minds
AFL: Fireworks
Differentiation by outcome: 
Less able learners;
-find the key words from the text that describes the meaning of the text
I.Task-4. «Numbers speak»
Pupils read the text and answer the questions choosing the multiple answers, 
when teacher says the number  a learner reads the question and answer it.
Descriptors: A learner 
-reads the text
-reads the questions
-chooses multiple answers
-reads the answer
AFL: Numbers speak

posters , 
markers

power 
point

End

5 min

Reflection:
What did you do well in today’s lesson?
What were the most interesting for you?
What did you understand?
What didn’t you understand?
What do you want to know about this lesson?
Successful stairs
Learners looks at the board and puts a tick or a cross for stairs what they have 
learnt or not
T-4
T-3
T-2
T-1

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?

Health and safety 
check

More able students:
Differentiation by outcome:
7. to make sentences using the phrases 
and their ideas
Less able studentes:
Differentiation by outcome:
- find the key words from the text 
that describes the meaning of the text

• Oral feedback
• Fireworks
• Numbers speak
• Successful stairs

Energizer: physical 
activity

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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Қызылорда облысы Жаңақорған ауданы Байкенже ауылы 
№193 жалпы орта мектебі биология пәні мұғалімі 

Үдербекова Нұрила Әнуарбекқызы

7.2С: Тыныс алу
Сынып: 7 Қатысқандар саны: Қатыспағандар саны:

Сабақ тақырыбы:
    Тыныс жолдарының аурулары

Оқу мақсаты: Тыныс алу мүшелерінің ауруларының себептері мен алдын алу жолдарын түсіндіру

Сабақ мақсаты: Оқушылар:
Тыныс алу мүшелерінің ауруларының себептері мен алдын алу жолдарын түсіндіре 
алады

Бағалау критерийі: Сурет бойынша тыныс мүшенің қоздырғышын анықтайды.
Жұқтыру жолын сипаттайды.
Тыныс алу мүшесін анықтайды

Құндылықтарды 
дамыту

Академиялық сауаттылық,сыни тұрғысынан ойлау,адамгершілік.

АКТ қолдану Дереккөздермен жұмыс істеу

Сабақ барысы
мерзімі Іс-әрекеттер Ресурстар
5 минут Сергіту. Бастама активити.

Бейнебаян шылым шегу зияны туралы.
Сұрақтарға жауап беру:
Шылым құрамында қандай заттар болады?
Шылым шегу қандай ауруларды тудырады?
Шылым шегу адам  үшін маңызы?
2.сабақ тақырыбы мен мақсатын айқындайды.

Бейнебаян. «Что 
есть в сигарете.» 
Twig Bilim
https://twig-
bilim.kz/film/whats-
in-a-cigarette-6799/

10 мин.

15 минут

Түсіну.
3.. «Тыныс алуға теріс әсер ететін жағдайлар» оқушылар 
талдап және  талқылап сызба жасайды және бір біріне 
дәлеледейді сызбаларын одан әрі толықтырады.
Өз өзін бағалау
Жұптық  жұмыс:  әр  түрлі  дреккөздерді  
пайлаланып,презентация  жасау  үшін  материалдармен  
танысады.
1 жұп – демікпе 
2 жұп – өкпе рагы
3 жұп – тұмау 
4 жұп – пневмония
5 жұп - бронхит 
6 жұп - туберкулез
 Б) Презентацияны бағалау критерийін жасау және талдау
В)  Әр жұп критерийлерге сәйкес постер немесе  презентация 
жасайды
4. Презентация немесе постерді қорғау
(5 мин әр жұп).
Өзара бағалау
Бағалау қағаздары арқылы жұптар өзара бір бірін бағалайды
6. Дәптерге кестені толтыру

ауру белгі себебі Алдын алу

Өзара бағалау

презентация

Грин, Стаут, 
Тейлор, 1 том, 
бет.379-383

5 минут Үй жұмысы:   кестемен жұмыс
Рефлексия:
Сабақта қызық болды;
Сабақта үйрендім;
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Сабақта қиын болды. стикерлер
Қосымша мәлімет

Саралау  –  оқушыларға  қалай   көбірек 
қолдау көрсетуді  жоспарлайсыз? Қабілеті 
жоғары  оқушыларға  қандай  міндет 
қоюды жоспарлап отырсыз? 
Барлық оқушылар: 
Ауру белгілерні сипаттай алады
 Көпшілік оқушылар: 
Ауру себептерін анықтай алады сипаттайды.
Кейбір оқушылар: 
Ауруларын ерекшеліктерні алдын алу 
ережелерін біледі.емдеу жолын талдайды

 Бағалау  –  оқушылардың 
материалды  меңгеру  деңгейін 
қалай тексеруді
Бағалау  жоспарланған  бағалау 
критерийлері  және қалыптастыру 
бағалау  жұмысы  арқылы 
жүргізіледі.  Жұптық  немесе 
топтық  жұмыс  жасаған  кезде 
өзара  бағалауды  қосымша 
қарастыруға  болады.Сабақ 
соңында  өз-өзін  бағалауы  тиімді 
болады.

 Денсаулық  және 
қауіпсіздік 
техникасының 
сақталуы

Интеракиивті  тақтаны 
қажет  уақытында  қосып 
отыру.
Дереккөздермен 
жұмысты дағдалану  

Рефлексия 
Сабақ мақсаттары/оқу мақсаттары шындыққа негізделген 
болды ма? 
Оқушылар бүгін нені үйренді? 
Сыныпта қандай атмосфера болды? 
Мен жүргізген дифференциация іске асты ма? 
Мен уақытқа сәйкес жұмыс істедім бе?
 Сабақ жоспарында  қандай ауытқулар болды және неліктен? 

Бұл бөлімді рефлексия үшін пайдаланыңыз 
(сабақ туралы ой қозғау). 
Сол бұрышта тұрған Сіздің сабағыңыз 
туралы сұрақтарға жауап беріңіз.
 

Жалпы бағалау 
Сабақтың қандай екі аспектісі жақсы өтті (сабақ беру әрі оқу туралы ойланыңыз)? 
1: 
2: 
Қандай екі нәрсе сабақты жақсарта алатын еді (сабақ беру әрі оқу туралы ойланыңыз)?
1: 
2: 
Мен сабақ кезінде келесі сабаққа дайындалуға көмектесетіндей сынып немесе белгілі бір оқушылар 
туралы не білдім?

Қосымша1
Бағалау парағы

№ Критерии 1
жұп

2
жұп

3
жұп

4
жұп

5
жұп

6
жұп

1 Ауру атауы
2 Ауру белгілері
3 Аурудың себептері
4 Алдын алу
5 Материалдың нақты берілуі
6 То/жұп мүшелерінің 

толықтай қатысуы
7 Оқушылардың аты-жөні
8 Ұсыныстар мен 

толықтырулар:
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Алматы облысы, Іле ауданы, М.Түймебаев ауылы
№20 орта мектеп МКМ Ағылшын тілі пәнінің мұғалімі 

Садуахасова Жанна Асқарқызы

Short term lesson plan
Unit of a long term plan
Unit 7Music and film
Lesson plan 72

School: 20

Date: Teacher’s name: Saduakhasova Zh

Class: 9 Number present:
Number 
absent:

Lesson title
Discussing music.
Talking about how music is recorded.  

Learning 
objectives(s) that 
this lesson is 
contributing to

9.C1  use  speaking  and  listening  skills  to  solve  problems creatively  and  cooperatively  in 
groups
9.C6 organise and present information clearly to others
9.S3  explain  and  justify  their  own  and others’ point  of  view on  a  range of  general  and  
curricular topics
9.R4 read a wide range of extended fiction and non-fiction texts on familiar and unfamiliar 
general and curricular topics
9.R5 deduce meaning from context in extended texts on a wide range of familiar general and 
curricular topics, and some unfamiliar topics
9.R6  recognise the attitude or opinion of the writer in extended texts on a wide range of 
familiar general and curricular topics
9.W8 spell most high-frequency vocabulary accurately for a wide range of familiar general 
and curricular topics

Lesson objectives 

All learners will be able to:
21. Comprehend the reading;
22. Discuss a problem in groups;
23. Apply topic related vocabulary in speech
Most learners will be able to:
24. Comprehend the reading surely and understand main ideas while reading;
25. Discuss a problem in groups and suggest solution for a problem;
26. Select, compile, and synthesize information for an oral presentation
Some learners will be able to:
27. Demonstrate the ability to find correct information without any mistakes;
28. Comprehend the reading and understand main ideas while reading surely;
Apply topic related vocabulary in speech with grammar accuracies.

Value links Cooperation, respect each other's opinion, functional literacy.

Crosscurricular 
links

Art, Social Science, Kazakh and Foreign Literature, Psychology, Information Technology.

Useof ICT Smart board for showing a presentation, getting additional information,playing the audio files.

Intercultural 
awareness

Discuss the process of recording music in different countries.

Health and Safety
Breaks and physical activities used. Everyday classroom precautions will ensure that safety 
measures are provided to prevent the exposure of electrical power cords.

Planned timings Planned activities Resources
Beginning  of   the 
lesson

The lesson greeting.
The teacher sets the lesson objectives, letting students know what 
to anticipate from the lesson.
Then to create a positive learning environment the teachers asks 
students to start the lesson giving each other compliments about 
appearance,  job  performance,  talent,  etc.  and  also  practice 
accepting compliments.

Slide (useful phrases).
Pictures
PPT
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7 min.

Watching  the  pictures,  listening  to  short  fragments  of  different 
types of music, the learners are asked to predict the topic of the 
lesson.
Sts. sing a song in the style of country "Seasons in the sun” and 
speak about the plot of it.

Have you ever tried to compose a song or music? Which of you 
studies or has finished a music school? 
Warm up.Free talk.Have you ever tried to compose a song or 
music? Which of you studies or has finished a music school?
The teacher asks Sts. in pairs make a list of the types of music?

Course books.google.c
om.co/books?
isbn=0521376661 Mic
hael Swan – 1990
Country cover of 
"Seasons in the sun" 
by Westlife 
 Student Book p.84
Writing 
Worksheet
Pictures
PPT
Slide (useful phrases).

Main
Activities

15 min.

12 min

Main part
Look at  the words. Which of these are not types of music?Ex.1 
p.84. Write adjectives about the types of music : 

Pop Classical
funny, moving..... exciting, fascinating....

Use dictionaries to translate the words you don't know and give 
definitions:
Funny, exciting, moving, dull, appealing, scary, imaginative, 
fascinating. Give synonyms and opposites to these words. Ex.2 
p.84.
Speak about the famous types of music among the students of a 
class?
Pre-listening stage.
Predicting and guessing.Ex.3 p.84. Where do they say music can 
be recorded?
While-listening stage.
The teacher informs the class that they will be participating in the 
contest” Best in comprehension”. 
Ex.4. True – false sentences (Score – 6) and listen and practise 
the dialogue. (Score – 4).
Use active word – combinations:
To be really into, to have quite a few number one hits,  a mixture 
of,  the lyrics are really clear,  to be released,  to be to one of the 
gigs, to be to a live performance,  due to go on tour. (Score – 10).
Ex.5. Activate. Creative Task.
In pairs, speak about one’s favourite music.

Student Book p.84

A Table

CD. 3.02

Student Book p.84

Writing 
Worksheet

Ending the lesson
6 min.

Giving the home task. 
W.B. Ex.5.p.84 w, W.B. p.56
Students express their attitude to the lesson and give self-assessment using the method: “Six 
thinking hats”:

• Green: How can you use today's learning in different subjects?
• Red: How do you feel about your work today?
• White: What have you leant today?
• Black: What were the weaknesses of your work?
• Blue: How much progress have you made in this lesson? (Now I can, I still need to 

work on, I've improved in, Today I learnt... )
Yellow: What did you like about today's lesson?
Slide (Homework)  Slide "Six thinking hats"

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?
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Differentiation  can  be  achieved  through the 
selection  of  activities,  identification  of 
learning  outcomes  for  a  certain  student, 
provision  of  individual  support  to  learners, 
selection of learning materials and resources 
based on the individual abilities of learners.

Assessment criteria:
Identify the main idea in extended talks with little support.
Apply topic related  vocabulary  in  speech  appropriately arranging 
words and phrases into well-formed sentences.
Demonstrate the ability to participate in a conversation.
Descriptor:
A learner:
8. selects an appropriate answer.
9. completes the task.
10. uses appropriate subject-specific vocabulary while speaking.
11. discusses questions and answers the questions within the group.
 Observation
 Feedback on the work
 Peer-assessment

Қызылорда облысы Жаңақорған ауданы Байкенже ауылы 
№193 жалпы орта мектебінің биология пәні мұғалімі  

Құдайбергенова Үрзада Абдижапбаровна

Сабақтың тақырыбы:  Өсімдіктердің өсуі мен дамуына жарықтың әсері. 
Жарықтың түсу деңгейіне қарай өсімдіктердің бейімделуі.
СЫНЫП: 7 Қатысқан оқушылар  саны: Қатыспаған оқушылар 

саны: 0 
Сабақ негізделген оқу 
мақсаттары

7.1.6.2 - жарықтың өсімдіктердің дамуына әсерін түсіндіру;

Сабақ  нәтижесі: Оқушылардың барлығы мынаны орындай алады: Оқулықта берілген және 
қосымша тапсырмаларды орындайды.  Жазба жұмыс жасайды. Сұраққа жауап 
береді.
 Оқушылардың көбісі мынаны орындай алады: Топтық жұмысты брлесе 
орындайды.Өз бетінше жұмыс жасайды. Сұраққа жауап береді. Қосымша үлестірме 
ресурстармен  жұмыс жасайды.
Оқушылардың кейбіреуі мынаны орындай алады: 
Оқулықтан  тыс  берілген  қосымша  тапсырмалады  орындайды.Тақырып  бойынша 
қосымша мәліметтер мен дәлелдер келтіре алады.

Бағалау
критерийі

Сұраққа  жауап  береді,  жауаптарын  дәлелдейді.  Жеке,  жұптық,  топтық 
тапсырмаларды орындай алады.  Сабақ барысында  тыңдаушының назарын өзіне 
аудара алады. 

Тілдік құзіреттілік

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

Әдіс-тәсілдер Сұрақ-жауап, әңгімелеу, түсіндіру, ойын, көрнекілік. Рефлексия.
Пәнаралық байланыс Музыка, қазақ тілі.
Алдыңғы оқу Өсімдіктердің қозғалысы. Қозғалыстың өсімдіктер тіршілігіндегі маңызы.  

Өсімдіктердің қозғалу тәсілдері (тропизмдер, таксистер, өсу қозғалыстары).

Сабақтың жоспары
Жоспарланғануақ
ыт

Сабақ барысы :

Басталуы
5  минут

Ұйымдастыру кезеңі  2 минут
Топтарға бөлу.
Гүл суреттері  бойынша бөліну.
Оқушыларға сурет қиындыларын беремін. Сурет қиындыларын құрастырғанда раушан, 
тұңғиық, түймедақ гүлдерінің суреттері шығуы керек.

Психологиялық ахуал қалыптастыру:  3 минут
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«Жіптік құбыр» тренинг 
Оқушыларға түзу қағаз беріледі. Оны  екіге бүктейміз. Арасын сваркалап жалғағанда 
ұзын құбыр шығу керек. Шарикті жіберемін. Шарик құбыр бойымен жылжыйды..

Жаңа білім
10 минут

Білу және түсіну
Берілген мәтіндерді балалар оқып алады.
Жарықтың  экологиялық  факторлар  ретіндегі  маңызы  1-параграфта  қарастырылды. 
Жарық фотосинтез барысында энергия береді, бүршік жару, гүлдеу, жапырақтың түсуі 
сияқты тіршілік  үдерісін  қамтамасыз  етеді. Фотопериодизм –  ағзалардың  бейімделуі. 
Эволюция  барысындағы  миллиардтаған  жылдар  ішінде  тірі  ағзалар  осы  тұрақты 
көрсеткіштерге бейімделді. Тірі ағзаларда маусымдық өзгерістерді анықтайтын маңызды 
фактор – жыл бойындағы күн мен түн ұзақтығының мерзімді ауысымы. Фотопериодизм 
– тірі ағзалардың жарық күн ұзақтығына байланысты өзінің физиологиялық үдерістерін 
өзгерту  қабілеті.  Фотопериодизм  деп  тірі  ағзалардың  тәуліктің  жарық  уақытының 
ұзақтығының  өзгеруіне  әсер  көрсету  қабілеті  деп  те  айтуға  болады.  Жарықты 
қабылдайтын барлық тірі ағзалар күн мен түн ұзақтығының мерзімді ауысымын қажет 
етеді деп те айтқан дұрыс. Яғни фотопериодизм құбылысы міндетті әрі қажетті сипатқа 
ие.  Ол  жарықты мүлде  қабылдамайтын  тіршіліктен  басқа  барлық  тірі  ағзаларға  тән. 
Жарықты  мүлде  қабылдамайтын  ағзаларға  кейбір  бактериялар,  мұхит  түбін 
мекендеушілер,  жарық  түсетін  тереңдікте  ешқашан  болмаған  ағзалар,  еркін  тіршілік 
ететін сатысы жоқ жасушаішілік және ағзаішілік паразиттер т.б.    жатады.
Ауа  райы және  климат  жағдайлары  тұрақсыз.  Бір  жылы  көктем  ерте  шығып,  жылы 
болады, келесі жылы кеш шығып, суық болады. Басқа жыл мезгілдері туралы да осыны 
айтуға  болады.
Ерте күн жылынып кеткеннен кейін күрт үсік түсуден немесе күзде күрт суып кетуден 
болатын ықтимал шығынды төмендету үшін барлық тірі ағзалар ауа температурасына 
ғана емес, жарық күн ұзақтығына да әсер көрсетуге бейімделген.
Ғалымдар көру мүшесі жоқ ағзалардың да фотопериодизмге әсер көрсететінін анықтады. 
Мысалы, қуыршақ сатысында қыстайтын көбелек дернәсілдері жарық күннің белгілі бір 
ұзақтығында  ересек  дараға  айналады.  Тәжірибе  зерттеушілері  қуыршақтарды 
температурасы төмен теттариумге қояды. Бірақ жарық көктемдегідей сәуір-мамыр айла- 
рына сәйкес келді. Өсімдіктердің өзгеретін жарық жағдайына бейімделуі. Бүршік жару, 
гүлдеу,  жемісінің  пісуі,  жапырақтың түсуі  сияқты үдерістердің  барлығы –  өсімдіктер 
тіршілігінің барлық маусымдық өзгерістері фото- периодизм заңына сәйкес жүреді.
Заңдылықтарды зерттеудің практикалық маңызы зор. Мысалы, шалқан өсіру. Бұл дақыл 
бақшада өседі, толыққанды тамыржеміс қалыптасып үлгерместен өсімдік гүлдеп, тұқым 
түзе  бастайды.  Тамыржемістің  барлық  қоректік  заты  сонда  кетеді.  Шалқан  өсімдігін 
жылыжайда өсірген кезде жылдың кез келген уақытында ерте көктемдегі сияқты жарық 
түсіреді.  Өсімдік  толыққанды  тамыржеміс  түзеді  де,  көпке  дейін  гүлдемей  тұрады. 
Ашық  алаңда  да  осындай  жетістікке  жетуге  болады.  Ол  үшін  өскіндерді  белгілі  бір 
уақыт  күңгірт  пленка-  мен  жауып  қояды.  Өсімдіктерді  осылай  «алдау»  әртүрлі 
дақылдардан  қажет  өнім  алуға  мүмкіндік  береді.  Уақытты өзгерту  және  жарық  түсу 
ұзақтығын өзгерту арқылы қыс ортасында да өсімдікті өсіруге болады. Ұзақ және қысқа 
күн өсімдігі.  Жабайы табиғатта ғалымдар барлық өсімдікті  ұзақ күн және қысқа күн 
өсімдігі деп бөледі. «Поляр күні» мен «поляр түніне» бейімделген тундра өсімдіктері де 
бар. Бұлар – ұзақ күн өсімдіктері. Мысалы, ошаған (дурнишник) тәуліктің жарық уақыты 
21 сағат болғанда ғана гүлдей бастайды. Әйтпесе қатал климат жағдайында гүлдеген 
өсімдік үсіп кетуі  мүмкін.
Тропиктік, экваторлық және қоңыржай белдеу өсімдіктері де – қысқа күн өсімдіктері. 
Қазақстанға қысқа күн өсімдіктері тән. Оларда күн мен түн тәулік ішінде түседі және 6–
7 сағат   құрайды. Биоырғақты жіктеу. 
 «Қар кесегі» әдісі
(Қозғалуға және араласуға ыңғайлы болу үшін үлкен кеңістік қажет. Немесе оқушылар 
парталардың айналасына топтар құрып, тиісінше орындықтарды қозғалта алады.
Жаттығудың сипаттамасы:
Біріншіден, оқушылар жеке жауап берулері керек. Кейін жұп ақылдасып, олардың екі 
жауабын бір жауап етіп үйлестіреді. Кейін жұптар басқа жұптармен бірігіп, үдерісті 
қайталайды. Осылайша төрт,бес,алты жауап бір жауап болып біріктіріледі.)
Ортақ сүрақтар:
1. Фотосинтез  дегеніміз  не  екенін  еске  түсіріңдер.  «Фотосинтез» және
«фотопериодизм» деген түсініктерді сипаттап, салыстырыңдар.
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2. «Фотопериодизм құбылысы міндетті, қажет және ортақ сипатқа ие» деген пікірді 
түсіндіріңдер. Оны мысалдармен дәлелдеңдер.

Ортасы
10 минут

Қолдану
Берілген мәтіндерді балалар оқып алады.
Топтарға  тапсырма: 
1.Күннің әртүрлі ұзақтығына бейімделген өсімдіктер қандай топтарға бөлінеді? 
Мысалдар келтіріңдер.
2.Фотопериодизм ғаламшарымыздағы ағзалар тіршілігінде қалай қолданылуы мүмкін?
3.Қазақстан үшін қысқа күн, ал  Якутия  үшін  ұзақ  күн  өсімдіктері  тән екенін 
талдаңдар. Экваторлық Африка, Арктика және Оңтүстік Америкаға қандай өсімдіктер 
тән?
Талдау  «Ыстық орындық» орындық әдісі
(Бір оқушы алдыңғы жақта, орындықтар оны айнала қоршай орналастырылады.
Жаттығудың сипаттамасы:
Бір  оқушы  алға  шығып  өз  пікірін  айтып  және  тақырып  бойынша  сұрақтарға  жауап 
береді. Сұрақты анағұрлым мазмұнды қылу үшін, оқушылар белгілі бір пікір бойынша 
бірлесіп алға шығып сөйлей алады.

Сергіту сәті
2 минут

«Қаражорға» биі

Аяқталуы 
Сабақты бекіту
10 минут

Синтез  «Ойлан – жұптас – бөліс» әдісі
1. Биоырғақтың пайда болу себебін жүйелеңдер.
2. Өсімдіктер тіршілігіндегі жарықтың рөлі туралы қорытынды жасаңдар.
«Шеңбердегі доп» әдісі
Оқушылар шеңберлене отырып, бір-біріне кішкене допты лақтырады.  Доп қолына тиген 
оқушы жаңа білім туралы  бір сөйлем айтады.

Бағалау
5 минут
Кері байланыс
3 минут

Бағалау парақшасы  Дұрыс жауапқа 5 балл.

«Сабақтағы проблемалар» кестесі

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

Бағалау - Оқушылардың
Үйренгенін тексеруді
Қалай жоспарлайсыз?

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

Рефлексия
Сабақ / оқу мақсаттары шынайыма?
Бүгін оқушылар не білді?
Сыныптағы ахуал Қандай болды?
Мен жоспарлаған Саралау шаралары тиімді болды ма?
Мен берілген Уақыт ішінде үлгердімбе? 
Мен өз жоспарыма қандай түзетулер енгіздім және
неліктен?

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

Қорытынды бағамдау
Қандай екі нәрсе табысты болды (оқытуды да, оқуды да ескеріңіз)?
1:
2:
Қандай екі нәрсе сабақты жақсарта алды (оқытуды да, оқуды да ескеріңіз)?
1:
2:
Сабақ барысында мен сынып немесе жекелеген оқушылар туралы менің келесі сабағымды
Жетілдіруге көмектесетін не білдім?
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Алматы қаласы Наурызбай вуданы  №157 жалпы білім беретін мектептің
бастауыш сынып мұғалімі Әбдірайым Балнұр

САБАҚ:  Зат есім
Күні: 17.02.2020 Мұғалімнің есімі: Әбдірайым Б.М
СЫНЫП: 2 Қатысқандар саны: 16 Қатыспағандар: 0
Сабақ негізделген оқу
мақсаты (мақсаттары)

2.1.4.1 - тірек сөздерді қатыстыра отырып, берілген тақырып бойынша әңгіме 
құрау
2.2.3.1 - мәтін мазмұнын анықтауға бағытталған сұрақтар құрастыру және жауап 
беру
2.3.5.1 – жіберілген пунктуациялық, орфографиялық қателерді мұғалімнің 
көмегімен түзету 
2.4.2.3* - сөз таптарын (зат есім, сын есім, сан есім, етістік) ажырату

Сабақ 
мақсаттары

Барлық оқушылар:
29. Оқулықта  берілген тапсырмаларды орындайды. Тақырыпты меңгереді.
Оқушылардың басым бөлігі:
30. Тақырыптың  маңызы туралы  дәлелдеп айтып бере алады.

Кейбір оқушылар:
31. Білімді сыныптастарына түсіндіріп оқулықтан тыс ресурстар қоса алады.

Бағалау  
критерийі

Жеке, жұптық, топтық тапсырмаларды орындай алады. 
Сабақ барысында  тыңдаушының назарын өзіне аудара алады.

Ресурстар Bilimland порталы, оқулық, суреттер, топқа бөлуге арналған кеспе қағаздар  және  
әртүрлі  заттар, топтық тапсырмалар, кері байланыс, стикер.

Әдіс-тәсілдер Сұрақ-жауап, әңгімелеу, түсіндіру, ойын, көрнекілік., рефлексия.
Пәнаралық 
байланыс

Музыка, қазақ тілі, әдебиеттік оқу

Жоспарланған
уақыт

Жоспарланған жаттығулар (төменде
жоспарланған жаттығулармен қатар,
ескертпелерді жазыңыз)

Ресурстар

Басталуы  7 
минут

Психологиялық ахуал қалыптастыру: 
Шаттық шеңбері
 «Сәлем,Сәлем» бейнежазбасы «Жылы лебіз»
«Сиқырлы қобдиша» әдісі
Топқа бірігу
1-топ «Ақындар»  2-топ «Жазушылар»
3-топ «Композиторлар»  4-топ «Күйшілер»
Абай атамыздың 175 жылдығын айтып өту.
Алдыңғы оқу  «Ширату» кезеңі
«7-7-1» тәсілі бойынша 7 сұрақ қойылып, 7 жауап алынады 
және 1 сөз шығады
Суреттер арқылы оған сұрақ қою арқылы ЗАТ ЕСІМ деген сөз 
шығады. Зат есімге мысалдар келтіру, түсіндіру

Bilimkids порталы

Жүрекше

Суреттер

АКТ

Ортасы   16 
минут

«Зат есім» анықтама 
Білу және түсіну 
Оқушылар оқулықтағы негізгі тақырыппен танысады.
№6. Мәтіннің тақырыбына қарап, оның мазмұнын болжа.  Сонан 
соң мәтінді түсініп оқы.
Қолдану  «Интервью» әдісі
Жалпыға арналған тапсырма:
Оқушылар тақырып аясында сұрақтар құрастырады. 
Мәтіннен Кім? Не? Деген сұрақтарға жауап беретін сөздерді тап
Дескриптор
-Сұрақ құрастырып, оған жауап береді
-Кім? Не? Сұрақтарына жауап беретін сөздерді табады
Қалыптастырушы бағалау
Дәптермен жұмыс «Қатесіз жаз» әдісі
Өлеңді көшіріп жаз. 

Imektep порталы

«Болжау» 
статегиясы 
бойынша 
оқушының пікірін 
тыңдау. 

Смайликтер

Тақтамен жұмыс
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«Қозым»,-дейді мені атам,
«Қозым»,-дейді мені апам.
Сөздеріне күлемін,
Қозы емеспін білемін.
Декриптор
-Өлеңді қатесіз жазады
-Зат есімді табады
Өзара бағалау 
Көңіл күйлерін сұрау
«Ойлан тап» ойыны
№8. Оңнан солға қарай оқыса да, солдан оңға қарай оқыса да 
өзгермейтін сөздерді тап. 

Сергіту сәті 
2 минут

Абай атамыздың «Желсіз түнде жарық ай» әні АКТ

Аяқталуы  15 
минут

Топтық жұмыс «Кім жылдам» әдісі
1-топ «Бейнебаян» әдісі Сурет бойынша ат қойып,оған сөйлем 
құрайды
Дескриптор
-Суретке ат қояды
-Әңгіме құрастырып, зат есімді ажыратады
2-топ  Кім? Не? сұрақтарына жауап беретін сөздерді табу
3-топ  Кімдер? Нелер? сұрақтарына жауап беретін сөздерді табу
4-топ Зат есімге жатпайтын сөздерді табады
Дескриптор
-Зат есімді ажыратады
-Сұрақтары бойынша сөздерді табады
-зат есімге жатпайтын сөздерді ажыратады
Бағалау «Бағдаршам»
Қорытынды   
Тест сұрақтары 
Кері байланыс
«Аялы алақан» Қағаздан дайындалған алқандарға бүгінгі сабақтан 
алған әсерлерін, үйренген білімдерін жазып, білім қоржынына салады 

А3 қағазы, 
маркер,қима 
қағаздар

Смартфон

Қоржын 

Үйге тапсырма:  № 9 жаттығу
Саралау – 
Сіз қосымша көмек көрсетуді қалай 
жоспарлайсыз?
Сіз қабілеті жоғары оқушыларға 
тапсырманы
күрделендіруді қалай  жоспарлайсыз?

Бағалау - 
Оқушылардың
үйренгенін тексеруді
қалай 
жоспарлайсыз?

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

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

«Аялы алақан»
Оқушылар алақанға бүгінгі сабақтан 
алған әсерлерін, үйренгендерін жазып 
білім қоржынына салады.

Қорытынды бағамдау
Қандай екі нәрсе табысты болды (оқытуды да, оқуды да ескеріңіз)?
1:
2:
Қандай екі нәрсе сабақты жақсарта алды (оқытуды да, оқуды да ескеріңіз)?
1:
2:
Сабақ барысында мен сынып немесе жекелеген оқушылар туралы менің келесі сабағымды
жетілдіруге көмектесетін не білдім?
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Алматы облысы  Іле ауданы Түймебаев ауылы №19 орта мектебі
Математика пән мұғалімі Пәрмен Меруерт Әметқызы
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Қызылорда облысы, Қармақшы ауданы, А.Жанпейісов атындағы
 №105 мектеп-лицейінің  бастауыш сынып мұғалімі  Нұрханова Жанат

Мектеп: №105

САБАҚ: Қазақ тілі 
ТАҚЫРЫБЫ: 67-сабақ. Зат есім

Күні Мұғалімнің есімі:Нұрханова Ж

Сынып Қатысқандар саны Қатыспағандар саны

Сабаққа негізделген оқу 
мақсаты

4.2.6.1 – белгілі бір тақырыпта берілген мәтіннің түрлерін, жанрын, стилін 
салыстырып, ұқсастықтары мен айырмашылықтарын анықтау;      4.1.2.1 – 
мәтіннің тақырыбы мен берілген диаграмма, сызба, кесте бойынша мәтіннің 
мазмұнын болжау және өз ойын дәлелдеу.

Сабақ мақсаттары: Барлық оқушылар: Мәтін түрлерін салыстырып, ұқсастығы мен 
айырмашылығын анықтайды 
Көптеген оқушылар: Тақырыбы мен кесте бойынша мәтін мазмұнын 
болжайды.
Кейбір оқушылар: Берілген тақырып бойынша ой қорыту жасай алады..

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

Мәтін бөліктерін ажыратады.                                                                                 
Мәтіннің айырмашылығы мен ұқсастығын табады.                                                    
Мәтін мазмұнын болжайды.

Құндылықтарды дарыту Ынтымақтастықта 
Пәнаралық байланыстар  Дүниетану,математика
АКТ қолдану дағдылары Электронды тапсырмалар.
Алдыңғы оқу/ Бастапқы 
білім

 Сөз таптары

Жоспар
Жоспарланған 
уақыт

Жоспарланған  жаттығулар

Басталуы Оқушылар шеңбер құрып, өлеңді хормен айту арқылы бір-бірлеріне сәттілік тілейді.
Қайырлы таң, достым! 
Қайырлы күн болсын. 
Бүгінгі күн біз үшін
 Сәттілікке толсын!
(Ұ) «Допты қағып ал» тәсілі бойынша сыныпқа сұрақтар қоямын.
– Қазақ тілінде неше сөз табы бар?
– Сұрақтар арқылы сөз табын анықтауға бола ма? 
– Сұрақтар арқылы ереже құрастыруға бола ма?
ҚБ: Отшашу арқылы бір-бірін бағалау.
Оқу мақсатын таныстыру
Күтілетін нәтижені анықтау

Ортасы  11-жаттығу. (Т)  кестеде берілген мәліметтермен танысып, оның мазмұнын болжайды.
 Жетекші сұрақтар:
– 25 миллион жыл бұрын пайда болған жәндік?
–  Құмырсқа мен адам арасында қандай ұқсастық бар деп ойлайсың? 
– Елімізде құмырсқаның қаншаға жуық түрі кездеседі? Оқушылар өз болжамдарын 
жасап болған соң, «Құмырсқалар өркениеті» мәтінін тыңдап, болжамдарын салыстырады.
Сұрақтар:
– Мәтін не туралы?
– Мәтінді оқи отырып, қандай ақпараттар алдыңдар?
– Жер бетіндегі ең көне жәндікті атаңдар.
Құмырсқаларды зерттейтін ғылым – мирмекология деп аталады.
бүгін жер бетінде 10 квадрилиион, яғни онның 15 дәрежесіндей құмырсқа бар екен. Жан 
басына шаққанда, бір адамға миллион құмырсқадан келеді, ал жалпы үлесі барлық 
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адамның үлесіндей.
Дескриптор:
Берілген мәтіннен жекеше, көпше түрдегі зат есімдерді табады.Қосымша мәлімет табады.
КБ:Зат есімнің жекеше,көпше түрі дегеніміз не?
ҚБ: «Дәптер алмасу» ойыны арқылы жұптасып, тапқан мәліметтерімен бөлісе отырып, 
бағалайды.
12-жаттығу. Жалқы есім мен жалпы есімдерді табу. 
 жалқы есім – Жайық, Бішкек; 
жалпы есім – жаңбыр, биші т.б. 
КБ:
– Жалқы есім деген не?
– Жалпы есім дегенді қалай түсінесіңдер?
– Неліктен жалқы есімдерді бас әріппен жазу керек?                    
 ҚБ: мадақтау сөздер арқылы
13-жаттығу. Мәтінді пайдаланып, кестені толтыру

Жалқы есім Жалпы есім Көпше түрдегі зат 
есім

Жекеше түрдегі 
зат есім

Бетпақдала шөл жерлер шөл
КБ:
– Қазақстанда қандай шөл далалар бар?
– Үңгіген тас қуыстар, үңгірлер қайда кездеседі? 
– Табиғи қалалар мен табиғи сарайлар ше?
– Құмды шөлдің қандай ерекшелігі бар?
– Құм бетіндегі өрнектер қалай салынған? 
КБ: мадақтау сөздер арқылы
14-жаттығу. (Ө;Ж) Мәтінді көшіріп жазу.
Дескрипторы:
Оқушылар берілген мәтінді көркем жазады.
 Мәтін не туралы екендігін анықтайды.
 Зат есімдерді табады.
«Дәптер алмастыру» ойыны арқылы оқушылар дәптерлеріндегі мәтінді зат 
есімсіз оқып көріп, мәтін мазмұнының түсініксіз болуын дәлелдейді.
ҚБ Бір-бірінің қатесін тауып, түзетіп, орындалған жұмысты мұғалімнің басшылығымен 
бағалайды.
Сергіту сәті
Көп отырып шаршадық, 
Қозғалуды аңсадық.
 Жүгіргіміз келеді,
 Әдемілеп ән салып.
15-жаттығу. (Ұ) Жұмбақты шешу.
Өзі алып кемедей,
Дауылдан ықпайды
Су шашып телегей,
Мұиттан шықайды
 Шешуі: кит. Жұмбақты шешу барысында жоғарыдағы мәтінмен салыстырып, олардың 
ұқсастығы мен айырмашылығын табады. Тапсырманың соңында берілген дұрыс жауапты 
белгілейді
16-жаттығу. Шығармашылық үзіліс.                                                                  Қадыр 
Мырза Әлидің өлеңін оқып, сұрақтың жауабын дереккөздерден табу ұсынылады.                 
Түйеқұс күркетауық қораздар неге ұшпайды?Себебі,олардың денелері қанаттарына 
қарағанда ірірек.Және олардың салмағына байланысты ұша алмайды,бірақ өте тез жүгіре 
алады                                                 ҚБ:Әр жауап берген оқушыға смайликтер беріледі.

Аяқталуы Шығармашылық тапсырма.
Сабақта өтілген тақырыпты оқушылардың меңгергеніне байланысты қаншалықты сенімді 
екендігін анықтау. Керекті смайликті белгілеу.
Рефлексия 
«Өз жұмысыңды бағала»
 Бірінші тұрған  «сауатты жазу» 
Екінші тұрған «көркем жазу»
Үшінші тұрған «шығармашылық жұмыстарды орындау» дөңгелектері тиісті 
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қарындаштармен боятылады.
Нәтижелері топта жарияланады.

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

Сабақ бойынша рефлексия
Сабақтың оқу мақсаты шынайы ма?
Бүгін оқушылар не білді?
Сыныптағы ахуал қандай болды?
Мен орындаған саралау шаралары тиімді болды ма?
Мен бүкіл уақыт ішінде үлгердім бе?
Мен өз жоспарыма қандай түзетулер енгіздім және неліктен?
Қорытынды бағамдау
Қандай екі нәрсе табысты болды (оқытуды да, оқуды да ескеріңіз)?
1.
2.
Қандай екі нәрсе сабақты жақсарта алады (оқытуды да, оқуды да ескеріңіз)?
1.
2.
Сабақ барысында сынып немесе жекелеген оқушылардың жетістіктері/қиындықтары туралы не білдім? 
Менің келесі сабағымды жетілдіруге не көмектеседі, неге көңіл бөлу керек?
1.
2.

Қызылорда облысы,Қармақшы ауданы, А.Жанпейісов атындағы
 №105 мектеп-лицейінің  бастауыш сынып мұғалімі 

Тәжібаева Гүлнұр

Мектеп: №105

Сабақ  тақырыбы: 95-сабақ  Пікір. Пікірлердің ақиқаттығы және жалғандығы / Өрт кезіндегі іс-әрекеттер 

Күні:28.01.20ж Мұғалімнің есімі: Тәжібаева Г
Сынып: 4А Қатысқандар саны Қатыспағандар саны
Сабаққа негізделген 
оқу мақсаты

4.4.2.1 математикалық мазмұндағы пікірлер құру, олардың ақиқаттығын немесе 
жалғандығын анықтау; 

Сабақ мақсаттары: Барлық оқушылар: Математикалық мазмұндағы пікірлер, ақиқаттық және 
жалғандық ұғымымен танысады. 
Оқушылардың басым бөлігі: ақиқат және жалған ақпаратты анықтай алады. 
Кейбір  оқушылар:  математикалық  мазмұндағы  пікірлер,  ақиқаттық  және 
жалғандық ұғымына өздері мысалдар келтіре алады. 

Бағалау критерийлері: - Математикалық мазмұндағы пікірлер, ақиқаттық және жалғандық ұғымымен 
танысады. 
-ақиқат және жалған ақпаратты анықтай алады. 
-математикалық  мазмұндағы  пікірлер,  ақиқаттық  және  жалғандық  ұғымына 
өздері мысалдар келтіре алады.

Тілдік мақсаттар Тілдік дағдылар: 
математикалық мазмұндағы пікірлер, ақиқат, жалған пікірлерлерді айта алады. 
Терминология: 
математикалық мазмұндағы пікірлер, ақиқат, жалған пікірлер 
Сөз тіркестері: 

Талқылау: 
Математикалық мазмұндағы пікірлер дегеніміз не? 
Ақиқат пікір айтып көр. 
Жалған пікірлерді ақиқатқа айналдыр. 
Жазу: 
Математикалық мазмұндағы пікірлер, ақиқат, жалған пікірлер жазу. 

Құндылықтарды Ынтымақтастық 
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дарыту
Пәнаралық 
байланыстар

 жаратылыстану.

АКТ қолдану 
дағдылары

А3 форматы

Алдыңғы оқу/ 
Бастапқы білім

Математикалық мазмұндағы пікірлер, ақиқат, жалған пікірлер 

Жоспар
Жоспар.уақыт Жоспарланған  жаттығулар
Басталуы Өзектендіру. Сурет бойынша ақиқат пікірлер құрады. 

Үтік күйді.Газ жанды.Отты өшірмеді.Шырша өртенді.
Қауіпсіздік ережесін айту.
Үтікті тоққа қосылған күйінде қалдырма. 
Газ плитасымен абай бол. 
Сіріңкемен ойнама. 
Алдыңғы білімді еске түсіру (ұжымда)
Математикалық мазмұндағы пікірлер дегеніміз не? 
Ақиқат пікір айтып көр. 
Жалған пікірлерді ақиқатқа айналдыр.
ҚБ: шапалақ 
Оқу мақсатын таныстыру
 Математикалық мазмұндағы пікірлер құрастырып, олардың ақиқаттығын және 
жалғандығын анықтайсың
  Өзіндік жұмыс  №2 тапсырма
 Пікірлерді оқып, олардың ақиқаттығын немесе жалғандығын анықта.
 Өрт кезінде 101-ге хабарлас.  
 Өрт кезінде үйде жасырыну керек.  
 Өрт – тілсіз жау.  
Өртті өртсөндірушілер сөндіреді.  
  Өртсөндіргіш құралды қол жетпейтін жерде сақтау керек. ж
Дескриптор.Мен: Мен математикалық мазмұндағы пікірді құрастыра аламын  
Берілген пікірдің ақиқаттығын немесе жалғандығын анықтай аламын
 Бағалау: мадақтау

Ортасы Жұптық жұмыс №3-тапсырма 
Жалған пікірлерді оқып, әрбір пікірді «екендігі жалған» сөзінен басталатын жаңа пікірмен 
алмастырады. 
•  Кез  келген  төртбұрыштың  3  төбесі  бар  екендігі  жалған.  Жауабы:  Кез  келген 
төртбұрыштың 4 төбесі бар. 
• Тонна – ұзындық өлшем бірлігі екендігі жалған. 
Жауабы: Тонна – масса өлшем бірлігі. 
• 45 пен 10 сандарының қосындысы 54-ке тең екендігі жалған. 
Жауабы: 45 пен 10 сандарының қосындысы 55-ке тең. 
Дескриптор:
-ақиқат және жалған ақпаратты анықтай алады. 
-ақиқаттық және жалғандық ұғымына өздері мысалдар келтіре алады.
Топтық жұмыс №4  «Жоққа шығар!» ойыны.
1. Дельфин орманда өмір сүреді. Бұл сөйлемді жоққа шығарамыз. Дельфиннің орманда 
өмір сүретіндігі жалған. 
2. Әтеш ұша алады. Жоққа шығарғанда бұл пікір былай өзгереді. Әтештің ұша 
алатындығы жалған. 
3. Әлия балмұздақты ұнатпайды. Жоққа шығарғанда бұл пікір былай өзгереді. Әлияның 
балмұздақты ұнатпайтыны жалған. 
4. Төрт екіге бөлінбейді. Жауабы: Төрттің екіге бөлінбейтіні жалған. 
5. Тауықтың төрт аяғы бар. Жауабы: Тауықтың төрт аяғы бар екендігі жалған. 
6. Театрда адамдар спортпен айналысады. Жауабы: Театрда адамдар спортпен 
айналысатыны жалған. 
7. Мысық тышқанды ауламайды. Жауабы: Мысықтың тышқанды ауламайтыны жалған. 
 Жеке жұмыс №5«Инсерт» әдісі 
Ақиқат пікірлерді тап. Егер пікір жалған болса, жоққа шығар.
 12 саны – екі таңбалы және жұп сан. 
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Қызылорда облысы  Қармақшы ауданы А.Жанпейісов атындағы
 №105 мектеп-лицейінің  бастауыш сынып мұғалімі  Қалтаева Жаннұр

Мектеп: №105

Сабақ  тақырыбы: 98-сабақ Логикалық есептер / Алдамшы сағым 
Күні: 3.02.20ж Мұғалімнің есімі: Қалтаева Ж
Сынып: Қатысқандар саны Қатыспағандар 

саны
Сабаққа негізделген оқу 
мақсаты

4.4.2.2 кеңістіктік ойлау қабілетін дамытуға арналған логикалық есептерді 
шығару

Сабақ мақсаттары: Барлық оқушылар: кеңістіктік фигуралар жөнінде түсініктерінің болуы. 
Оқушылардың басым бөлігі: кеңістіктік ойлау қабілетін дамытуға арналған 
логикалық есептерді талдау және шығару. 
Кейбір оқушылар: кеңістіктік ойлау қабілетін дамытуға арналған логикалық 
есептерді зерттеу, шығару және құрастыру. 

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

- кеңістіктік фигуралар жөнінде түсініктерінің болуы. 
-кеңістіктік ойлау қабілетін дамытуға арналған логикалық есептерді талдау 
және шығару. 
-кеңістіктік  ойлау қабілетін  дамытуға  арналған логикалық есептерді  зерттеу, 
шығару және құрастыру.

Тілдік мақсаттар Оқушылар: 
Көлеңке пайда болуын, айнаға қарағанда қандай бейнені көретінін түсіндіру. 
Пәндік лексика және терминология: 
Көлеңке, айна, текшелер, конструктор. 
Диалогке/жазуға қажетті пайдалы фразалар топтамасы. 
Талқылау: 
  -Кеңістіктік көлеңке қалай пайда болады? 
– Айнаға қатысты басқатырғыны шешкенде нені негізге алу керек? 
– Кеңістіктік ойлау қабілетін дамытуға арналған логикалық есептер деп қандай 
есептерді атауға болады? 
Жазу:
Есептердің шешуін жазу. 

Құндылықтарды 
дарыту

Адамгершілік, еңбекқорлық.

Пәнаралық 
байланыстар

Қазақ тілі, көркем еңбек, жаратылыстану.

АКТ қолдану 
дағдылары

Электронды тапсырмалар.

Тірек білім, білік, 
дағдылар 

. 
Текше жазбасы. 

Жоспар
Жоспарланған 
уақыт

Жоспарланған  жаттығулар

Басталуы «Комплименттер бұрқасыны» әдісі арқылы сабаққа сәттілік тілейді. 
Сызықтары шынайы өлшемінен қысқа немесе ұзын, не болмаса алыс немесе жақын 
орналасқан тәрізді болып көрінетін суреттер бар. Бірақ бұл – көздің алдамшы көрсетуі. 
№1  тапсырма

А)Кесінділер параллель
Ә)а  =в
Б:Отшашу арқылы бір-бірін бағалау
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Ортасы Өзектендіру. №2 тапсырма

   3                      3   2
 5126              651
                         4  
Дескриптор:
*текше жазбасына қарама-қарсы қырларындағы сандардың қосындысы 7-ге тең 
болатындай етіп, 1, 2, 3, 4, 5, 6 сандарын жазады.
Б: Отшашу арқылы бір-бірін бағалау
Мақсат қою 
Кеңістіктік ойлауды дамытатын логикалық есептер шығаратын боласың.
№ 3 тапсырма
А)Мұндай фигураны құру үшін қанша таяқша қажет болды? 24
Мұнда қанша шаршы бар? 14
5 шаршы ғана қалатындай 4 таяқшаны алып таста.
ә) Егер осы үш суретті бірінің үстіне бірін қоятын болсақ, неше ақ түсті торкөз қалады? 1 
ақ түсті торкөз қалады.

 
         А)                                                       Б)
Б: Отшашу арқылы бір-бірін бағалау
Топпен  жұмыс. №4тапсырма
               2      1        3         4
(90 050 – 219 ∙ 380 + 190) : 90 = 78
                1             2       3
(302 281 – 12 649) : 48 + 3 966 =10000 
             2         1      3    5           4
(21 000 – 308 ∙ 29) : 4 + 14 147 : 47 = 3318
Дескрипторы:  
*Амалдардың орындалу  тәртібін біледі,орындайды 
Б: Отшашу арқылы бір-бірін бағалау
Жұптық жұмыс
 №6 тапсырма Қалдықпен бөлуді орында
448 537:3=149512         802 154:5=160430                  714 792:55=12 996     
632 014:26=24308         64 879:51= 1272 (7қалд)        580 025 : 92=6304 (57қ)
Б: Отшашу арқылы бір-бірін бағалау

Аяқталуы №5 тапсырмада 
Тіктөртбұрыштардың және тіктөртбұрыштан алынған тік бұрышты үшбұрыштардың 
ауданын есепте
Шешуі:  (S = a · b, S = (а ∙ b) : 2)  
а = 12см, b = 5см  
S□=12·5= 60см2 
SΔ= (12·5) : 2 = 30см2 

Дескриптор:
*тіктөртбұрыштың және тік бұрышты үшбұрыштың ауданын табады;
*формулаларын (S = a · b, S = (а ∙ b) : 2) қолданып есептейді. 
Б: Отшашу арқылы бір-бірін бағалау

Жұптық жұмыс:  №7 тапсырма Шығармашылық жұмыс
Торкөздерді сана. Торкөзді дәптеріңе осындай сурет сал. Төрт гүлі бар шаршы пішінді 
торт берілген. Әрқайсысында бір гүлден болатындай, теңдей 4 бөлікке бөлу керек. 
Сызықпен бөліп көрсет.
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        Шешуі:               
Сен зерттеушісің№8-тапсырма 
Болат кітапханаға сағат 12-де келді. Одан екі сағаттан кейін Әлия, ал одан бір жарым 
сағаттан кейін Нұрлан келді. Болат төрт сағат, Әлия үш сағат, ал Нұрлан екі сағат 
кітапханада болды. Әлия мен Нұрлан екеуі бірге кітапханада қаншалықты ұзақ болды 
және әрқайсысы қай уақытта кетті? 
Жауабы: Әлия мен Нұрлан екеуі бірге кітапханада 1сағ 30 мин болды және 15.30 –17.00 
аралығында болды 
Б: Отшашу арқылы бір-бірін бағалау
Рефлексия «Жұлдыздар шеруі» әдісі.

Қосымша ақпарат

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

Бағалау - Оқушылардың үйренгенін, материалды меңгергенін тексеруді қалай 
жоспарлайыз?

Сабақ бойынша рефлексия
Сабақтың оқу мақсаты шынайы ма?
Бүгін оқушылар не білді?
Сыныптағы ахуал қандай болды?
Мен орындаған саралау шаралары тиімді болды ма?
Мен бүкіл уақыт ішінде үлгердім бе?
Мен өз жоспарыма қандай түзетулер енгіздім және неліктен?
Қорытынды бағамдау
Қандай екі нәрсе табысты болды (оқытуды да, оқуды да ескеріңіз)?
1.
2.
Қандай екі нәрсе сабақты жақсарта алады (оқытуды да, оқуды да ескеріңіз)?
1.
2.
Сабақ барысында сынып немесе жекелеген оқушылардың жетістіктері/қиындықтары туралы не білдім? 
Менің келесі сабағымды жетілдіруге не көмектеседі, неге көңіл бөлу керек?
1.
2.

Ақтау қаласы  Саламат Мұқашов атындағы № 16 орта мектебінің
бастауыш сынып  мұғалімі  Айнагулова Айгуль Кобланбековна

Сабақтың тақырыбы Ұлттық  тағамдар.  Әліпби
Оқу  
мақсаттары

1.9.1 сөздегі  дыбыс  түрлерін(дауысты,  дауыссыз,  жуан,  жіңішке  дауыстылар)  ажырату 
эәне  дұрыс  дыбыстау.
1.4.1 мәтіннің  мазмұнын  тақырыбы  немесе  оның   иллюстрациясы  бойынша  болжау

Сабақтың 
мақсаты

1. Қазақ  әліпбиіндегі  дыбыстарды(әріптерді)   біледі.
2. Дыбыстар мен  таңбаларды  айырып  таниды.
3. Дыбыстарды  дауысты  дыбыстарға  және  дауыссыз  дыбыстарға  ажырата  
алады.
4. Сөздерге  дыбыстық  талдау  жасай  алады.
5. Дауысты  дыбыстың  түрлерін  ажыратаы.
6. Дауыссыз  дыбыстың  түрлерін  ажыратады.

Күтілетін   
нәтиже

Барлығы: Дыбыстар мен  таңбаларды  біледі.
Көбі: Дыбыстық  талдау  жасай   алады.
Кейбірі: Қазақ  әліпбиін  толық меңгеріп,  барлық  сұрақтарға  жауап бере  алады.

Сабақтың  
құрылымы

І. Ақпарат  блогы.
ІІ. Логикалық  тапсырмалар  блогы.
ІІІ. Жаттықтыру  және   білімді  есепке  алу  блогы.
IV. Интеллектуалды  тренинг  блогы.
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V. Күтілетін  нәтиже  блогы.

Оқыту   әдісі «АКТ»,   «Оқыту  мен   оқудағы  жаңа  тәсілдер»,  «Сыни  тұрғыдан  ойлауға   үйрету».
Мұғалімнің   іс-әрекетінің  тәсілі: 
Бағыт-бағдар   береді,   берілген   тапсырмалары  өз  бетімен  орындауын  қадағалайды. 
Оқушы  іс-әрекетін  ұйымдастыру: 
Күтілетін  нәтижеге  қол  жеткізу  үшін  тапсымаларды  орындап,  сұрақтарға  жауап  
беру.  Өз  мүмкіндігіне   қарай  деңгейлік  тапсырмаларды  орындау.
Оқушыда  дағды  қалыптастыру:
Өзін-өзі   дамыту  дағдылары,  өз  деңгейін  бағалау.  Белгіленген  мақсатқа  жету.
Ақпарат   көздері:  Ғаламтор  желісі,  оқулық
Бағалау: Смайликтер  арқылы  бағалау.

Пәнаралық байланыс Қазақ  тілі,  Әдебиеттік  оқу
Сабақтың  басы
Сабақтың басы
Ынтымақтастық 
атмосферасын 
қалыптастыру
2 минут

Психологиялық  дайындық.
Біздер  осы  қандаймыз?
Талабы  биік  таудаймыз.
Ақылдымыз,
Парасаттымыз,
Көңілдіміз,
Көп  оқимыз,
Өнерліміз,
Жанып  тұрған  шырақпыз,
Біз  қазақ  елінің  болашағымыз.
Өткенді  қайталау.

• Буын  дегеніміз  не?
• Тасымал  дегеніміз  не?
• Қандай  сөздер  тасымалданбайды?
• Дауысты  дыбыс  дегеніміз  не?
• Дауыссыз  дыбыс  дегеніміз  не?

                                                          І. Ақпараттық  блок
Жоспар:
- Әліпби
- Ахмет Байтұрсынұлы
- Ұлттық  тағамдар
- Наурызкөже
- Рецепт
1.1
Әліпби (алфавит,  alphabet)  жазу  нұсқасы. Әліпби – жазуда қолданылатын әріптердің белгіленген тәртіп 
бойынша орналасқан жиынтығы. Әріптердің реттәртібін де білдіреді. Қазақ  әліпбиінде  40  әріп  2  таңба  
бар. Қазақ  әліпбиіндегі  әріптер  дауысты(15)  және  дауыссыз(26) болып  бөлінеді.  Дауысты  дыбыстар  
қатарына  жататын 3 қосарлы  дыбыс бар. Я, ю, ё.  Бірде  дауысты,  бірде  дауыссыз  юолып  келетін У әрпі  
бар.
         2.1

Ахмет  Байтұрсынов – тұңғыш  «Әліппе»  және  «Ана  тілі»  оқулықтарын  жазған  қазақтың  
ұлы  ағартушы  ұстазы. 

  2.2
Қазақтың  төл  дыбыстарын ойлап  тауып,  оларды  қазақ  әліпбиіне  енгізді. 
Қазақтың  төл  дыбыстары:  ә, і, ң,  ғ,  ү,  ұ,  қ,  ө, һ.
3.1  Ұлттық  тағамдар - 

4.1 Наурыз  - жыл  басы. 
        Наурыз  тойының  мақсаты  -  халыққа  молшылық  тілеу.  Сол  үшін  қазан-қазан  наурызкөже жасайды. 
Наурызкөже  әртүрлі  дәннен  жасалады. Оған  бидай,  тары,  қамыр,  су,  ет,  тұз,  сүт  сияқты  жеті  дәм  

109

https://kk.wikipedia.org/wiki/%D3%98%D1%80%D1%96%D0%BF


----- «БІЛІМ ЖОЛЫ НҰРЛЫ ЖОЛ» Республикалық журнал – Ақпан айы 2020 жыл | № 02 (05) -----
салынады.  Наурызкөжеге  арнап  ет,  өазы  саөталады. 
       Көжеге  құрт  езіп,  уызды  да  қосады. 
4.2  Уыз дегенiмiз - бұл жаңа туған сиырдың 4-8 тәулiкке дейiнгi сүтi. Бұл сүтке қарағанда қою, сары түстi, 
қышқыл дәмдi. Нәрлiлiк қасиетi бойынша уыз сүттен асып түседi. Дайын уыз - тек балалардың дәмдi тағамы 
ғана емес, оны үлкендер де сүйсiне жейдi.
5.1  Рецепт  деген  не? 
Рецепт  дегеніміз  қандай  да  бір  тағамды  жасауға  қажетті  заттар  мен  олардың  жасалу  жолдарының  
көрсетілуі. 
Наурызкөженің  рецептісі  көрсетіледі.
Наурызкөже  пісіруге  дайындық.
Топтарға  атау  беріледі. 
1-топ. Ет тағамдары
2-топ. Сүт  тағамдары
3-топ. Ұн  және  дәнді  дақылдар.
Әр  топ  өз  аттарына  сәйкес  наурызкөжеге  қосылатын  тағам  түрлерін  атап  өтеді.
ІІ. Логикалық   ақпарат  блогы
Әр  топ  өз аттарына  сәйкес  ұлттық  тағамдарды  табады. 
1-топ. Ет  тағамдары
2-топ. Сүт тағамдары
3-топ. Ұн және  дәнді  дақылдар
Сергіту сәті «Күле  білейік»  ойыны. 
       ІІІ.  Жаттықтыру  және   білімді  есепке  алу  блогы
1-деңгей. 
 Дауысты  дыбыстар қандай  түспен  белгіленеді?
 Дауыссыз  дыбыстар  қандай  түспен  белгіленеді?
 Жазу  дәптеріндегі   22-беттегі  2-жаттығуды  көркем  жаз.
2-деңгей.
 Жазу  дәптеріндегі  23-беттегі  тапсырманы  орында.
 Жазу  дәптеріндегі  24-беттегі  тапсырманы  орында.
 Сурет атауларын  буынға  бөліп  жаз.

3-деңгей. 
 Сурет  атауын  буынға  бөліп,   буын  түрлеріне  талда.

Сабақтың соңы IV. Интеллектуалдық  ақпарат  блогы
1-топ. Венн  диаграммасы
Дауыссыз  дыбыстарДауысты  дыбыстар
Қажетті   сөздер: дыбыс,   әріп,   өкпеден  шыққан  ауа   ауыз   қуысында  кедергіге  
ұшырайды,  өкпеден  шыққан  ауа  ауыз  қуысында  кедергіге  ұшырамайды.
2-топ. Семантикалық  карта.

Әріптер дауысты дауыссыз
    Ә
    Д
    Ж
    О
    Й
    В
    А
    Н
    Ы

3-топ.  Буынға  бөлінген  сөздерді  буын  түрлеріне  талдау

Бал-қай-мақ                    шұ-бат                    Тал-қан
V.  Күтілетін  нәтиже  блогы.
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Қобдишаның  ішінен  1 суретті  таңдап  алады. Сол  суреттегі  тағамның  денсаулыққа  
пайдалы  не  зиянды  екендігін  айтады. Пайдалы  болса   кесеге  салады,  зиянды болса  
қоқысқа  тастайды.

Рефлексия Наурызкөжеміз  дайын болды.  Әр топқа  бір  ыдысқа  құйып  апарылады. Бүгінгі  сабақ  
және  пісірген  наурызкөже  туралы  өз  ойларын  смайликтермен  көрсетеді.

    - Ұнады

- Сұрағым  бар

- Түсінбедім.
Бағалау Әр  тапсырма  өтілгенде  смайлик  беріледі.  Сол  смайликтер  санына  қарай  

бағаланады.
Өте  жақсы
Жақсы
Талаптан

Үйге тапсырма 4-жаттығу  көшіріп  жазып,  жаттап  келу.
* * * * * * * * * * * *

АБАЙ ШЫҒАРМАЛАРЫНДАҒЫ АДАМГЕРШІЛІК  ТӘРБИЕСІ

Түркістан облысы  Арыс қаласы № 8 В.Комаров атындағы жалпы 
Білім беретін орта мектебінің қазақ тілі мен әдебиеті пән мұғалімі

Мархабаева Тоты Сарсеновна

        Абай поэзиясы – ағартушылық көзқарасы қоғамның  дамуындағы бір елеулі кезеңді бейнелеу арқылы 
халықтың тағдырын ,ұлттық мінез – құлқын тарихи тұрғыдан кең суреттепберді.
       Абай халықтың әл – ауқатының деңгейлі санасы , мәдениеті , адамдардың өзара қарым –қатынасы , бір – 
біріне мейірбандығы мен парасаттылығы , ұлттың ерекшелігі , салт – дәстүрінің дамуы – сол халықтың 
еңбексүйгіштігіне , еңбек ету дәрежесіне тікелей байланысты екенін даналықпен болжады.Ақынның 
педагогикалық еңбектерін дұрыс түсініп игеру арқылы ғана , шынайы халқымызға тән.
       Ақын : Сабырсыз , арсыз,еріншек, Көрсекқызар  жалмауыз,
Сорлы қазақ сол үшін , Алтыбақан алауыз. Өзін – өзі күнейді,
 Жақынын жалған мінейді ! ... – деп Ел бойындағы , әсіресе үстем тап адамдарының пәлеқор мінездерін 
әшкерелейді.

Бір – ақ  ырғып  шығам деп, Бір – ақ секіріп түсем деп,
Мертігеді , жатады. Ұрлықпен  мал табам деп,

Ерегессе  ауыл шабам деп, Сөйтіп құдай атады.
Күншілдік пен мақтаншақтық , өсек айту, өтірік айту,жалқаулық жайлы өлеңдері мен қарасөздерінде айта 
отырып , жаман әдеттен аулақ  болуға шақырады.
Әйгілі « Сегіз  аяқ » өлеңінде әлеумет өміріндегі мәселелерді қозғайды.

Басында ми жоқ , Өзінде ой жоқ
Күлкішіл , кердең наданның .

Көп айтса көнді , Жұрт айтса болды,әдеті надан адмның .
Бойда қайрат , ойда көз, Болмаған соң айтпа сөз!

Мәні – терең , мағынасы – зор 
Абай Құнанбайұлы «Ғылым таппай мақтанба » өлеңінде : 
Өсек , өтірік ,  мақтаншақ,
Еріншек , бекер мал шашпақ ,-
Деп бес жаман істен аулақ болуды айта келе :

Талап , еңбек , терең ой,
Қанағат рақым ойлап қой,-

Деп бес асыл іске шақырады.
        Жалпы , Абай шығармаларының мән маңызы зор.
 Абай – өз заманының озық ойлы ақыны. Оның жырлары халқымен мәңгі жасайды.

* * * * * * * * * * * *
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Маңғыстау облысы Ақтау қаласы  «№9 жалпы білім  беру орта мектебі» КММ
бастауыш сынып мұғалімі Джанбирова Тогжан Адиловна

Пәні
Сыныбы
Тақырыбы

Дүниетану
2 сынып
Дұрыс тамақтана біл

Сабақ 
негізделген оқу 
мақсаты 
(мақсаттары)

2.1.4.1 Түрлі дереккөздер негізінде пайдалы және зиянды
тағамдардың арасындағы айырмашылықтарды анықтау 

 Күтілетін 
нәтиже 

Барлық оқушылар:
9. Адамның денсаулығына пайдалы және зиянды тағамдарды ажыратады.
Оқушылардың басым бөлігі:
⃰  дұрыс тамақтану ережесін біледі.

Кейбір оқушылар:
Жаңа сабақтан алған білімдерін өмірде қолданады, ас мәзірінің құрамын анықтайды.

Құндылық Шығармашылық және сыни тұрғысынан ойлау. Өзара түсіністікті қалыптастыру.

Тілдік мақсат Денсаулық, дәрумендер, ас мәзірі

Бағалау  
критерийі

Пайдалы және зиянды
тағамдардың арасындағы айырмашылықтарды анықтау

Әдіс-тәсілдер Сұрақ-жауап, әңгімелеу, түсіндіру.
Пәнаралық 
байланыс

 Әдебиеттік оқу  2.2.12
Музыка

Алдыңғы білім Біз дұрыс тамақтана білеміз

Жоспарланған
уақыт

Жоспарланған жаттығулар Ресурстар

Басталуы 
 1 минут

1 слайд

Ой қозғау

Топқа бөліну
2 мин

Ортасы 

Оқулықпен 
жұмыс

Бейне жазба
3 мин
Тапсырма 
орындау 
5 мин

1.Психологиялық ахуал қалыптастыру: 
 Оқушыларды түгелдеу. 
Балалар қараңдаршы бүгінгі күн кешегіден де шуағын жан 
–жағына төгіп тұрғандай .Өйткені   жер бетіндегі 
тіршіліктің барлығы осы күннен нәр алады.Қане бізде 
күннен нәр алып жылу алайық. Сол жылуды бір –бірімізге 
таратайық.Сонан соң келген қонақтарға сыйлайық.
Енді барлығымыз ортада шеңбер жасап тұрып мына 
үлестірме қағаздардан аламыз.. 
Топқа бөлу 2 минут
 1-топ сүт тағамджары  
2-топ  ет тағамдары                                   
3 – топ  жеміс  және көкөніс тағамдары 
4- топ  ұннан жасалған тағамдар 
 -  Балалар біз тағамдар арқылы топқа бөліндік. Осы 
тағамдардың біздің өмірімізге қаншалықты 
маңыздылығы бар?(оқушылар жауабы)
-Олар біздің денсаулығымыз жақсы болу үшін қажет.
Ас адамның арқауы ,
Аспен күш артады.
Тағам іш жағымды ,
Тазартар жанынды.
-Ендеше  біздің бүгінгі сабағымызда сен адам ағзасына 
пайдалы және зиянды тағамдарды ажырата білуді 
үйренесіңдер
Қазір   бейнежазбаға назар аударамыз. Дұрыс 
тамақтану 
Бейне жазбадан не білдік?

Интербелсенді тақта 
арқылы оқушылар қосылып 

айтады.

Берілген  әріптерді  
таңдап түріне сай 
топтарға бөлінеді.

Интер тақта

Дұрыс тамақтану

https://imektep.kz/kz/duris-
tamaktanu

Дұрыс  ас ішу тәртібі
https://bilimland.kz/kk/cours
es/dunietanu/adam-ahzasy-
zhane-onyng-
kutimi/lesson/tamaqtanu-
durys-as-ishu-tartibi

Біз тұтынатын азық 
түлік
https://bilimland.kz/kk/cours
es/dunietanu/adam-ahzasy-
zhane-onyng-
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3 мин

(Оқушылар жауабы)
Дұрыс  ас ішу тәртібі
Дұрыс ас ішу тәртібі деп- өнімдердің жеті түрлі 
тобынан тұратын тағамдарды қабылдауды айтады.
-Сенің  денің сау болып өсу үшін сізге не қажет?
(Біз тұтынатын азық түлік)

kutimi/lesson/tamaqtanu-
durys-as-ishu-tartibi
https://imektep.kz/kz/game#s
elect_words-787

Топтық жұмыс 
15 мин 

Бағалау

Қорытынды 
Видеожазба 
 

Рефлексия           

Топтық жұмыс (Әр топ өз жұмысына дескриптор 
құрастырады)
1- топ Дұрыс тамақтануға түскі ас мәзірін  құрастыру
(Әр топ өз жұмысына дескриптор құрастырады)
2-топ Дұрыс тамақтану ережелерін құрастыру 
(Әр топ өз жұмысына дескриптор құрастырады)
 3- топ Шағын маркет сөрелерінен  денсаулыққа  пайдалы 
және зиян  тағамдарды алып  ,адам  ағзасына 
қаншалықты пайдалы зиянды екенін айту
(Әр топ өз жұмысына дескриптор құрастырады)
4 топ Өз елімізде  шығарылған азық –түлік  өнімдерге 
жарнама жасау 
Топтық жұмысты  әр топ бір- бірін  екі жұлдыз бір тілек  
арқылы бағалау
(Әр топ өз жұмысына дескриптор құрастырады)
  Топтық жұмысқа қорытынды дескриптор
10. -Түскі ас мәзірінде қандай тағамдар ішу 
керектігін білдік; 
11. -Дұрыс тамақтану ережесін  құрастыра 
білеміз; 
12. - Пайдалы және зиянды тағамдарды  таңдап 
ажырата білдік;
13. Жарнама арқылы қымыздың өз елімізде 
өндірілетінін және пайдасы туралы мәлімет алдық; 
Сергіту сәті.  
Ойын шарты :
           Топта ән әуеніне билейміз. Музыка әуені 
тоқтағанда алдымыздағы затты алып үлгеру керек. 
Затты алған оқушы сол затты қандай дәрумен бар , сол 
дәрумен жанына барып тұрады.
Әр  оқушының дұрыс тамақтану пирамидасын жасап, 
түйген ой- пікірін тыңдау
Дұрыс Бұрыс тапсырмасы
               Рефлексия  пирамидасы        
                               Білуге тырысамын
                                          Білемін 
                                       Түсінемін       
                                        орындаймын
                                                Басқаларға   
                                                     көмектесе                              
                                                       аламын

Посторда қорғау

Азық-түлік түрлері

Музыка әуені

www.youtube.
com 
https://yputu.be/k6BcdOMS
Hl4

Дұрыс  Бұрыс
https://imektep.kz/kz/game#t
rue_fa
lse-1390

Қорытынды бағамдау 
Қандай екі нәрсе табысты болды (оқытуды да, оқуды да ескеремін)?
1: Оқушыларды сабақтың әр кезеңінде бағалау.
2: Дарынды және үлгерімі төмен оқушылардың ерекшелігіне көңіл бөлу.
Қандай екі нәрсе сабақты жақсарта алады (оқытуды да, оқуды да ескеремін)?
1: Сабақтың нәтижесіне көңіл бөлу.
2: Рефлексия.
Сабақ барысында мен сынып немесе жекелеген оқушылар туралы менің келесі сабағымды жетілдіруге не 
көмектесетінін білдім?
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Қызылорда облысы Арал ауданы Аманөткел елді мекені
№73 орта мектебінің ағылшын тілі мұғалімі  Жабаева Ардак Орынбасаровна

Unit of a long term plan  
Unit 7 Fantasy world  

Date: Teacher name: ZHABAEVA  ARDAK

Grade: 5 Number present: 20/ absent:

Theme of the lesson World 1

Learning objectives 5.L1 understand a sequence of supported classroom instructions
5.S6 communicate meaning clearly at sentence level during, pair, group and whole class 
exchanges
5.UE17 use if clauses (in zero conditionals); use where clauses; use before/after clauses 
(with past reference); use defining relative clauses with which who that where to give 
details on a limited range of familiar general and curricular topics 

Lesson objectives All learners will be able to:
- discuss about environmental problems during the group work
- recognize the models of zero conditional
- identify the environmental problems during the group work
- use zero conditional  in their speech 
Most learners will be able to:
- discuss and ask questions about environmental problems during the group work
Some learners will be able to:
- ask, respond to the questions and discuss environmental problems

Assessment criteria Ask, respond to the questions 
Discuss the environmental problems
Recognize and  make sentences in zero conditional 

Values links Cooperation

Cross-curricular 
links

Geography, nature study

Previous learning Creating a map of a fantasy city

Plan

Planned timings Planned activities (replace the notes below with 
your planned activities)

Resources
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Start : I. Organization 
moment.
Teacher greets the learner. 
Learners greet the teacher 
and take their places. 
Teacher: I am glad to see you!
Pupil: We are glad to see you!
• How are you today?
• Who is on duty 
today?
• Who is absent?
• What date is it 
today?
• What day is it today?
Teacher divides learners into 2 groups using 
pictures of pollutions.  Students take different 
pictures and divide into groups according to the 
theme of pictures.
III. Warm up. Video.
Teacher shows learners the video. Learners watch 
the video, answer the questions and guess the 
theme of the new lesson.   
• What was video about?
• What words have you heard?
• What do you think about this video?
Teacher evaluates students for their answer with 
colorful globes. 
Green globe – excellent
Yellow globe – good
Red globe - satisfactory
New words of the theme:
Environment – қоршаған орта
Pollution – ластану
To burn trees – ағаштарды өртеу
To cut trees – ағаштарды кесу
To dumb rubbish – қоқыс тастау
To kill animals and birds -  жануарлар мен 
құстарды өлтіру

Pictures

Active board,
video, 

colorful globes

New words and piсtures on the board

* * * * * * * * * * * *
Нұр -Сұлтан қаласы   № 68 мектеп-гимназиясының 

 бастауыш  сынып мұғалімі Ибраева Жанар Женисовна

Қазақ тілі 4 сынып Тақырыбы: «Ілік септік»
Мақсаты:
Білімділік: Зат есімнің септелуі туралы білімдерін толықтыру;
Ілік септігі және оның сұрақтары мен жалғаулары туралы білім қалыптастыру;
Дамытушылық: Сөздік қорын байыту, сөйлем ішінен ілік септігінде тұрған сөздерді табуға үйрету
Тәрбиелік: Ұжыммен жұмыс жасауға, айналасындағыларды тыңдай білуге, қорытынды жасауға, ойын 
жинақтауға машықтандыру.
Сабақтың түрі: Жаңа тақырыпты түсіндіру сабағы
Сабақтың типі: Сайыс сабақ.
Сабақтың әдіс - тәсілдері: Топпен жұмыс, сұрақ - жауап, ойындар, жеке оқушымен жұмыс.
Сабақтың көрнекілігі: Кесте, қима қағаздар, слайдтар, суреттер.
Сабақтың өту барысы: Ұйымдастыру кезеңі.
- оқушылар назарын сабаққа аудару;
- оқушыларды сабақ мақсатымен таныстыру.
- Бүгінгі сабағымыз ерекше болмақшы. Әр топ мүшесі тапсырмаларды мұқият орындап, өзінің тобына ұпай 
жинауға тиіс. Бүгінгі сайыс сабағымыз мынадай бөлімдерден тұрады:
1. Көршіңді тексер.  2. Өткенге шолу.
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3. Оқулықпен жұмыс. 4. Көру диктанты. Демалыс.
5. Мәтінмен жұмыс. Ақпараттық іздеу.
6. Демалыс. 7. Білгеніңді пайдалан.
8. Үйге тапсырма. 9. Бағалау.
Психологиялық дайындық.
«Үлкенге де сіз,
Кішіге де сіз.
Сәлем бердік сіздерге
Ізетпенен біз!»
І. «Көршіңді тексер» (Үй тапсырмасын тексеру)
Әр оқушы көршісінің үй тапсырмасын тексереді, бағаланады.
ІІ. «Өткенге шолу».
Септік атаулары. Сұрақтары. Септік жалғаулары.
Атау септік Кім? Не?
Ілік септік Кімнің? Ненің? - ның, - нің, - дың, дің, - тың, - тің,.
Барыс септік Кімге? Неге? Қайда? - ға, - ге, - қа, - ке.
Табыс септік Кімді? Нені? - ны, - ні, - ды, - ді, - ты, - ті.
Жатыс септік Кімде? Неде? - да, - де, - та, - те.
Шығыс септік Кімнен? Неден? - нан, - нен, - дан, - ден, - тан, - тен.
Көмектес септік Кіммен? Немен? - мен, - бен, - пен.
Атау септіктегі зат есімдер Кім? Не? Кімдер? Нелер? деген сұрақтарға жауап береді, сөйлемде бастауыш 
болады. Қар қалың жауды.
ІІІ. «Оқулықпен жұмыс»
А) 25 - жаттығу. Сөйлемдерді көшіріп жазу, ілік септіктегі сөздерді табу, олардың сөйлемде қандай мүше болып 
тұрғандарын айту.
Ә) 26 — жаттығу. «Абай» топтастыру стратегиясын құру.
Жазғытұры қалмайды қыстың сызы,
Масатадай құлпырар жердің жүзі.
Жан - жануар, адамзат анталаса,
Ата - анадай елжірер күннің көзі.
Тапсырмалар: 1 - топ: Өлеңді жатқа жазу.
2 - топ: Топтастыру стратегиясын құрайды.
3 - топ. Ілік септіктегі сөздерді тауып, олардың қай сөзбен байланысып тұрғанын сызбамен көрсет.
IV. Көру диктанты
Суретке жалғаулардың тиістісін жалғау арқылы ілік септікте сөз жасау. Жалғаулардың сөздерге әр түрлі жалғану 
себебін дәлелде. Ілік септіктегі сөздердің әрқайсысын өзі байланысатын сөзбен тіркестіріп жаз.
Үлгі: Шыршаның түсі, жұлдыздың бұрышы,...
V. Ақпараттық ізденіс.
Мәтінмен жұмыс.
28 - жаттығу. Мәтінді оқы. Мәтінге ат қой. Мәтіннен ілік септіктегі зат есімдерді тап.
Қалталылар, қалталы жануарлар, төменгі сатыдағы аңдар (Metatherіa) – сүтқоректілердің бір класс тармағы. 
Солтүстік Америкада төменгі бор кезеңінен, ал Еуропада эоцен – миоцен дәуірлерінен белгілі. Австралия, 
Тасмания, Жаңа Гвинея, Үлкен Зонд аралында, Оңтүстік, Орталық және Солтүстік Америкада кездеседі. Жаңа 
Зеландияда жерсіндірілген. Қалталы жануарлардың дене құрылысында өзіне тән ерекшеліктері бар. Көптеген 
түрінің бауырында қалтасы болады. Қалтасы жоқ түрлері де кездеседі.
VI. «Демалыс» (Сергіту сәті)
«Бір, екі, үш, Бойға жинап күш.
Төрт, бес, алты, жеті, Мынау ауыл шеті.
Сегіз, тоғыз, он, Ал, қанеки, қон!»
VІІ. «Білгеніңді пайдалан» (Сабақты бекіту)
А) Мақалдарды ілік септікте тұрған қажет сөзді қойып көшіріп жазу:
Туған... түтіні де ыстық.
... өзегі талмас.
Ас -... арқауы.
... шиесін шын шығарады.
Қажетті сөздер: Өнерлінің, адамның, жердің, өтіріктің
Ә) Сөйлемдерді жақша ішіндегі зат есімді ілік септігіне қойып, көшіріп жазу.
VІІІ. Үйге тапсырма

116



----- «БІЛІМ ЖОЛЫ НҰРЛЫ ЖОЛ» Республикалық журнал – Ақпан айы 2020 жыл | № 02 (05) -----

«ЖАҢАРТЫЛҒАН БІЛІМ БЕРУ МАЗМҰНЫ НЕГІЗІНДЕ АБАЙ ШЫҒАРМАШЫЛЫҒЫН 
ОҚЫТУДЫҢ ИННОВАЦИЯЛЫҚ ТЕХНОЛОГИЯСЫ»

Алматы облысы Кербұлақ ауданы 
"Қоғалы орта мектебі" КММ қазақ тілі мен әдебиет пәні мұғалімі

 Жетписбаева Назгуль Несипбаевна

«Инновация » деген сөз – латынның «novus» жаналық және «in» енгізу деген сөзінен шыққан ,  ал оның 
қазақша аудармасы «жанару, жаналық, өзгеру» деген мағынаны білдіреді.

Т. И. Шамова, П. И. Третьяковалардың енбегінде «Инновация дегеніміз – жаңа мазмұнды ұйымдастыру, ал  
жаңалық енгізу дегеніміз - тек қана жаңалық енгізу, ұйымдастыру, яғни инновация үрдісі мазмұнды дамытуды, 
жаңаны ұйымдастыруды, қалыптастыруды анықтайды, ал «жаңаша» деп жаңаның мазмұны, оны енгізудің әдіс – 
тәсілі мен технологиясын қамтитын құбылысты түсінеміз» делінген.Энциклопедиялық сөздіктерде «инновация» 
әр түрлі анықталады. Үлкен энциклопедиялық сөздікте бұл ұғым «жаңаша білім беру» деп түсіндіріледі.

Зерттеулер бойынша, «инновация» - педагогикалық категорияға жатады және мектептегі құбылысқа тың  
жаңалық:  жаңа бағдарламаны, оқу жоспарын әдіс – тәсілдерді оқу және тәрбие жұмыстарына енгізу болып 
табылады. 

Қазіргі  кезде  бүкіл  әлемде  жүргізіліп  жатқан  ізгілендіру  үрдістері  қоғамның  білім  беру  мекемелеріне 
қойылатын  жаңа  талаптарды  анықтауда.  Техникалық  прогресс  пен  ғылыми  ақпарат  көлемнің  ұлғая  түсуі, 
мектептегі білім беру мазмұнын қайта құру және оқу – тәрбие орындарының іс – әрекет қағидаларын қайта 
қарау,  мұның  бәрі  мұғалімнің  кәсіби  біліктілігі  мен  тұлғасына,  бүкіл  педагогикалық  үрдістің  тұлғалық 
бағдарлануына қойылатын талаптардың сөзсіз арта түсуіне алып келеді. Бүгінгі таңда мектептің оқу үрдісін 
жетілдіру үшін инновациялық білім беру технологияларын пайдаланудың тиімділігін өмірдің өзі дәлелдеп отыр.

Білім берудегі инновациялар – қоғамның тұрақты өзгеріп отыратын мұқтаждықтарына сәйкес оның  
дамуының қажетті және табиғи шарты. Бір жағынан құндылықтардың сақталуына ықпал етсе, екінші жағынан, 
олар барлық екі нәрседен бас тартып, әлеуметтік қайта жасалымдардың негізін өздері алады. Осыдан келіп, оқу 
үрдісін қазіргі деңгейде жүргізуге талпынғандарға арналған ерекше талаптар туындайды.

Инновациялық іс – әрекет – дәстүрлі іс – әрекеттен түбірлі түрде ерекшеленіп тұратын индивид қызметінің  
негізгі түрлерінің бірі. Ол барлық уақытта қарама – қайшылықтар болған жағдайда іске асырылады. 

Білім берудегі инновациялар арнайы жобаланған, әзірленген немесе педагогикалық бастама ретінде кездейсоқ 
ашылған жаңалықтар болып табылады. 

Жаңа  мазмұнға  жаңа  әдістер  жүйесі  қажет.  Бүгінгі  күні  білім  беру  мекемелерінде  оқыту  үрдісін 
технологияландыру өзекті мәселелердің бірі болып отыр. Технология мен әдіс – тәсілдің ара – жігін ажырату да 
қарапайым мұғалім үшін кейде қиын болып жатады. Абай шығармаларын оқытуда ең тиімді әдіс – тәсілдердің 
бірі сын – тұрғысынан ойлау. Сын – тұрғысынан ойлауды дамыту бағдарламасы – әлемнің түкпір – түкпірінен  
жиылған  білім  берушілердің  бірлескен  еңбегі.  Жобаның  негізгі  Ж.Пиаже,  Л.С.Выготский  теорияларын 
басшылыққа  алады.  Мақсаты  барлық  жастағы  оқушыларға  сабақ  барысындағы  кез  келген  мазмұнға  сыни 
тұрғыдан қарап, екі ұйғарым бір пікірдің біреуін таңдауға саналы шешім қабылдауға үйрету. 

«Сын тұрғысынан ойлау жобасының» ұғымы белгілі бір идеяларды қабылдай отырып, оның неге қатысты  
екенін  зерттеу,  оларды  жеңіл  септикалық  ойларға  қарсы  қоя  білу,  салыстыра  алу,  сол  идеяларға  қарсы 
көзқарастармен тепе – теңдікте ұстап зерттеу, оларға сеніммен қарау деп санаймын. 

Сын тұрғысынан ойлау – шыңдалған ойлау. Бұл деңгейдегі ойлау сынып оқушыларына ғана тән емес. Жас 
балалардың бұл жұмысты дұрыс ұйымдастырған жағдайда өз даму деңгейіне сәйкес ойы шыңдалып, белгілі бір 
жетістіктерге жетері сөзсіз. Сабақ барысында осы жобамен жұмыс жасау барысында байқадым. Жобаның ішкі  
құрлымында  ерекшелік  бар.  Бұл  құрылым  үш  деңгейден  тұратын  оқыту  мен  үйретудің  моделі.  Білімнің 
болашақта пайдаға асуы,қажетке жарауын қалыптастырады. Көп ақпаратты талдай, жинақтай отырып, ішінен 
қажеттісін алуға үйретеді. 

Сын тұрғысынан ойлау бағдарламасы қызығушылықты ояту, мағынаны тану,ой толғаныс кезеңдерінен  
тұрады. Осы кезеңдердің мақсат мен міндеттері: 

1.Қызығушылығын  ояту  –  үйрену  процесі  –  бұрынғы  білетін  және  жаңа  білімді  ұштастырудан  тұрады. 
Оқушыларға  жаңа  ұғымдарды,  түсініктерді,  өзінің  бұрынғы білімін  жаңа  ақпаратпен  толықтырып,  кеңейте 
түседі.  Сондықтан да,  сабақ қарастырылғалы тұрған мәселе жайлы оқушы не біледі,  не айта алатындығын 
анықтаудан  басталады.  Осы арқылы ойды қозғау,  ояту,  ми  қыртысына әсер  ету  жүзеге  асады.  Осы кезеңге 
қызмет ететін «Топтау», «Ойлау», «Жұпта талқылау»және т.б. әдістер жинақталған.Сонымен қатар үйренушінің 
белсенділігін арттыру. Өйткені, үйрену – енжарлықтан гөрі белсенділікті талап ететін іс – әрекет. Оқушы өз  
білетінін еске түсіреді, қағазға жазады, қасындағы оқушымен бөліседі, тобында талқылайды. Яғни, айту, бөлісу,  
ортаға салу арқылы оның ойы ашылады. Осылайша шыңдалған ойлауға бірте – бірте бағытталады. Оқушы бұл 
кезеңде жаңа білім жайлы ақпарат жинап, оны байырғы біліммен ұштастырады.
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2.Мағынаны тану (түсіне білу) – ойлау мен үйренуге бағытталған кезеңі. Бұл кезеңде оқушы жаңа ақпаратпен 
танысады, тақырып бойынша жұмыс істейді, тапсырмалар орындайды. Оның өзен жұмыс жасап, белсенділік 
көрсетуіне жағдай жасалады. Оқушылардың тақырып бойынша жұмыс жа-сауына көмектесетін оқыту әдістері  
бар. Оқушы оқу, тақырыппен танысу барысында – «білемін», «мен үшін түсініксіз», «мен үшін жаңа ақпарат», 
«мені таң қалдырады» белгілері арқылы оқу тапсырылады. Оқығанын түсінуге, өз ойын басшылық етуге, ойын 
білдіруге үйрететін ұтымды құрал. Бір әңгіменің соңына тез жету, оқығанды есте сақтау, мазмұнын жете түсіну 
–  күрделі  жұмыс.  Сондықтан  да,  оқушылар арасында оқуға  жеңіл  қарау салдарынан түсіне  алмау,  өмірмен 
ұштастыра алмау жиі кездеседі.

3.Ой – толғаныс – тақырып туралы кезеңі. Күнделікті сабақ барысында оқушының толғанысын ұйымдастыру,  
өзіне, басқаға сын көзбен қарап, баға беруге үйретеді. Оқушылар өз ойларын өздері байқаған ақпараттарды өз 
сөз-дерімен айтып берулері тиіс. Бұл кезеңде оқушылар бір – бірлерімен ой алмастырады, ой түйістіреді, өз 
кестелерін жасап, басқалардың да кестелерін үйреніп алуға тырысады. Нәтижесінде бұл, үйрену сатысы – ойды 
қайта  түй-іп,жаңа  өзгерістер  жасайтын  кезең  болып  саналады.  Әр  түрлі  шығармашы-лықпен  ой  түйістіру 
болашақта қолданылатын мақсатты құрылымға жетелейді. Осы кезеңде тиімді етуге лайықталған «Бес жолды 
өлең»,  «Венн диаграммасы»,  «Еркін жазу» және т.б.  әдістер әр сабақтың ерекшелігін,ауырдан жеңілділігіне 
қарай қолданылады.

Жоба 60 – қа жуық әдістерден тұрады. Мысалы: Джиксо – ұжымдық оқыту әдісі. Мақсаты – жалпы мәселені  
алдымен жұпқа деген жауапкершілігі артады. Яғни топ бірнеше топтарға бөлініп, 1, 2, 3, 4 – келісу арқылы 1 –  
лер бөлек, 2, 3, 4 жеке «жұмыс» тобын құрайды. Оқуға ұсынылатын тапсырманың тақырыбы талқыланған соң, 
осы мәтінді түсіну қажет екендігі ескертіледі. 4 логикалық бөлікке бөлінеді, мәтіннің 1 – бөлігін 1 – лер, 2 –  
бөлігін  2  санын  алғандар,  3,  4  топтарға  оқуға  тапсырма  беріледі.  Жұмысты  бастамас  бұрын  оқушыларға 
«жұмыс тобында» мәтіннің тиісті бөлігін жақсы меңгеру қажеттілігін, өйткені сол бөлікті топ оқушыларына 
түсіндіруге жауапты екенін, мәтінді тұтас түсіну әр оқушының талабына байланысты екенін түсіндіру қажет. 
Соңында  ұжым мүшелері  мәтін  мазмұнын  ортаға  салулары керек.  Осылайша  оқушылар  бір  –  бірін  оқыту 
арқылы ойлауға үйретеді.

Сонымен қатар бұл әдіс мазмұнды жоғарғы табыспен меңгерту, оқығанды есте сақтау үшін тиімді оқушының  
оқуға  деген  қызығушылығын  арттырады,  сонымен  қатар  мұғалімді  түсінудұрыс  көзқарас  береді.  Мұғалім 
сабақта оқушының білімді игеруге қызығушылығын ояту қажет. Сол сұрақ әр түрлі әдіс – тәсілдер арқылы 
баланың алдына мақсат қойып, іске асыруына жол көрсетеді.  Бұл жобаның басты мақсаты – дамыта оқыту 
негізінде «Сын тұрғысынан ойлау арқылы оқу мен жазуды дамыту» бағдарламасын іске асыру, балаларға терең 
білім беру. Жаңа технология ретінде ең озық әдістерді игеру, іздену арқылы бала бойына дарыту, одан өнімді н

Қазіргі  кезде  бүкіл  әлемде  жүргізіліп  жатқан  ізгілендіру  үрдістері  қоғамның  білім  беру  мекемелеріне 
қойылатын  жаңа  талаптарды  анықтауда.  Техникалық  прогресс  пен  ғылыми  ақпарат  көлемнің  ұлғая  түсуі, 
мектептегі білім беру мазмұнын қайта құру және оқу-тәрбие орындарының іс-әрекет қағидаларын қайта қарау, 
мұның бәрі мұғалімнің кәсіби біліктілігі мен тұлғасына, бүкіл педагогикалық үрдістің тұлғалық бағдарлануына 
қойылатын талаптардың сөзсіз арта түсуіне алып келеді. Бүгінгі таңда мектептің оқу үрдісін жетілдіру үшін  
инновациялық білім беру технологияларын пайдаланудың тиімділігін өмірдің өзі дәлелдеп отыр. 

Білім  берудегі  инновациялар  –  қоғамның  тұрақты  өзгеріп  отыратын  мұқтаждықтарына  сәйкес  оның 
дамуының қажетті және табиғи шарты. Бір жағынан құндылықтардың сақталуына ықпал етсе, екінші жағынан, 
олар барлық екі нәрседен бас тартып, әлеуметтік қайта жасалымдардың негізін өздері алады. Осыдан келіп, оқу 
үрдісін қазіргі деңгейде жүргізуге талпынғандарға арналған ерекше талаптар туындайды. 

Инновациялық  іс-әрекет  –  дәстүрлі  іс-әрекеттен  түбірлі  түрде  ерекшеленіп  тұратын  индивид  қызметінің 
негізгі түрлерінің бірі. Ол барлық уақытта қарама-қайшылықтар болған жағдайда іске асырылады. 

Білім берудегі инновациялар арнайы жобаланған, әзірленген немесе педагогикалық бастама ретінде кездейсоқ 
ашылған жаңалықтар болып табылады. 

Жаңа  мазмұнға  жаңа  әдістер  жүйесі  қажет.  Бүгінгі  күні  білім  беру  мекемелерінде  оқыту  үрдісін 
технологияландыру өзекті мәселелердің бірі болып отыр. Технология мен әдіс-тәсілдің ара-жігін ажырату да 
қарапайым мұғалім үшін кейде қиын болып жатады.Абай шығармаларын оқытуда ең тиімді әдіс – тәсілдердің 
бірі сын тұрғысынан ойлау. 

Сын тұрғысынан  ойлауды дамыту  бағдарламасы –әлемнің  түкпір-түкпірінен  жиылған  білім  берушілердің 
бірлескен еңбегі.Жобаның негізгі Ж.Пиаже, Л.С.Выготский теорияларын басшылыққа алады. 

Мақсаты барлық жастағы оқушыларға  сабақ  барысындағы кез  келген  мазмұнға  сыни тұрғыдан қарап,екі 
ұйғарым бір пікірдің біреуін таңдауға саналы шешім қабылдауға үйрету.Біздің елімізде «Сорос-Қазақстан» қоры 
арқылы келген бұл жоба қазақ тілінде мектеп тәжірибелеріне ене бастады. 

«Сын тұрғысынан ойлау  жобасының»ұғымы белгілі  бір  идеяларды қабылдай  отырып,оның неге  қатысты 
екенін  зерттеу,  оларды  жеңіл  септикалық  ойларға  қарсы  қоя  білу,  салыстыра  алу,  сол  идеяларға  қарсы 
көзқарастармен тепе-теңдікте ұстап зерттеу, оларға сеніммен қарау деп санаймын. 
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