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БАСТАУЫШ СЫНЫП ОҚУШЫЛАРЫН
ШЫҒАРМАШЫЛЫҚҚА БАУЛУ

ШҚО, Үржар ауданы, Мақаншы ауылы
«Мақаншы орта мектеп-бақша» КММ

Бастауыш сынып мұғалімі, педагог- зерттеуші
Байрбаева Лаура Бакаевна

Шығармашылық тақырыбы: 
Бастауыш сынып оқушыларын шығармашылыққа баулу.

Мақсаты:  Оқушыларды  шығармашылыққа  баули  отырып 
білімді, жаңашыл, бәсекеге қабілетті, ұшқыр ойлы, саналы  
ұрпақ тәрбиелеу.

Шығармашылық бүкіл болмыстың, қозғалыстың, дамудың яғни бүкіл тіршілік көзі.
Мектептегі үздік бітірген мыңдаған оқушының өмірмен бетпе-бет келгенде икемсіз, 

дәрменсіз  болып  шығатын  кездері  аз  болмайды.  Сондықтан  оқушының 
шығармашылық  мүмкіндігін  ашуды,  оған  бағыт-бағдар  берудің  қыр-сырын,  оқыту 
жүйесіндегі мәнін, орнын, заңдылықтарын, жолдарын сөз етпекпіз.

Шығармашылықтың  түрлері  көп.  Алайда  біздің  нысанамыз  сөз  өнері  адамның 
шексіз  мүмкіндігін  ашу  қасиетімен  құдіретті.  Қазіргі  таңда  мамандық  атаулының 
барлығы  бейімділікті,  ептілікті,  шапшаңдықты,  ерекше  ой  қызметін,  мол 
шығармашылық  мүмкіндікті,  өзін-өзі  қоршаған  түрлі  жағдайларға  тез  икемделіп 
қоймай, оларды керекті бағытына шығармашылықпен бұра білу қабілеттілігін қажет 
етеді.  Ендеше  ертеңгі  күні  қазақ  мектебін  бітірген  жас  ұлан  қоғам  алдында 
дәрменсіздік  көрсетпеу  үшін  мамандықтың  кез-келген  саласына  қажетті  білік 
дағдыны мектептен алып шығуы керек. Ал білім негізі бастауыштан қаланады.

Шығармашылық процестің үш сатысы бар.
• Бірінші  сатысы  жаңаны,  өзгеше  тың  дүниені  сезе  білу,  шығармашылық  ой 

талдауға бейімділік, танымдық қызығушылық.
• Екінші  сатысы  интуиция,  шығармашылық  қиял,  әдемілікті  сезіне  білу,  сөз 

ұшқырлығы, батылдық.
• Үшінші  сатысы  өзіндік  сын,  бастаған  ісін  аяғына  дейін  жеткізу,  дәлелдеме 

дәйектемелер ұсына білу, оның формаларын табу.
Міне  осыған  байланысты қазіргі  таңда  ғалымдар  мен  психологтар  мұғалімдерге 

баланың білімін  ғана  көтеріп  қоймай  жеке  шығармашылық баулуға  өзек  болардай 
өзіндік ерекше қабілет, бейімділік бар екенін айтады:

• төменгі  сынып  оқушылары  небір  дүниені  қиялында  қиыстыра  алғанымен 
олардың қиялы тұрақтап, бір образды сюжетті ұстап тұра алмайды, алдын ала 
ой, идея, мақсат тумайды. Ой-қиял тұрақсыз болғандықтан, оны әрбір тапсырма 
міндет  төңірегінде  тұрақтандыру  өте  қиын.  Мұғалімнің  міндеті  баланың 
қиялын, ойын белгілі мақсатқа бағыттай білу. Сонда ғана керемет образ тууы 
мүмкін;

• төменгі  сынып оқушылары шығармашылыққа  өте  белсенділік  көрсеткенмен, 
оны тек  ойын ретінде  қабылдайды.  Сондықтан  әдеби  жаттығу,  тапсырмалар 
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ойын үлгісінде берілуі керек;
• төменгі  сынып оқушылары бастаған  ісін  аяғына  дейін  жеткізуге  шыдамсыз. 

Сондықтан педагог міндеті баланы баланы үздік создық фантазия элементтерін 
емес,  көлемі шағын,  мазмұны жеңіл болса да,  тұтас композициялық туынды 
әкелуге жетектеу;

• төменгі сынып оқушыларында өзіндік сын мүлдем жоқтың қасы. 
Олар  үлкендік  сын  ой  пікіріне  қатты сүйенеді.  Міне  осы жағдай  ситуацияларда 

педагогтік көреген көз бен қабілет керек. Оқушының қателескен жерін дәл тауып айта 
білуі және оқушының көзін жеткізе білуі керек. 

Осы орайда шығармашылыққа баулудың, өзіндік іс-әрекетін ұйымдастыруда сыннан 
өткен мынадай түрлерін алуға болады:

• тақырыпты маөмұнына сай жинақтау;
• белгілі бір тақырыпта пікір талас тудыру;
• сөзжұмбақ құрау, шешу;
• шығарма, шағын әңгіме, мәтін құрау;
• әңгіменің ұқсастығы мен айырмашылығын салыстыру, бөліктерге бөлгізу,
• тақырып қойғызу;
• қиялдау арқылы суретін салдыру, рөлге бөліп оқыту;
• ұнатқан кейіпкеріне мазмұнына кері әңгіме құрату;
• мазмұндама түрлерін жазу;
• адасқан сөзді орнына қойдыру.

Еліміздің  білім  саласында  оқытудың  жаңа  технологияларының  бірнеше  түрлері 
қолданылуда.  Ұстаздардың  шығармашылығын,  іскерлігін  жетілдіру  мақсатында 
ұйымдастырылған шығармашылық топтар бар. Олар:

1. Вариативті (стандарттан тыс жұмыс істейтін мұғалімдер);
2. Тұрақты күнтізбелік жоспармен жан-жақты жұмыс істейтін мұғалімдер;
3. Репродуктивті (кітаптағы білімді қайталау);
4. Проблемамен (зерттеу мақсаты);
5. Инновация (жаңашылдық).

Инновация  (жаңашылдық)  бағытымен  жұмыс  істейтін  мұғалімдерден  бізде  топ 
құрылған.  Олар  М.Жанпейісованың  «Модульдік  оқыту»,  Қараевтың  «Деңгейлеп-
саралап  оқыту»,  «Оқу  мен  жазу  арқылы  сын  тұрғысынан  ойлау»,  «Интерактивтік 
оқыту», «Тәй-тәй» бағдарламасының «Орталыққа бөліп оқыту» әдісі т.б. 

Дамыта  оқытуда  оқытудың  белсенді  әдістерінің  бірі  болып  еселеніп  отырған 
«Сорос - Қазақстан» қорының ұйымдастыруымен өткізіліп отырған «Оқу мен жазу 
арқылы  сын  тұрғысынан  ойлауды  дамыту»  бағдарламасын  оқып  үйреніп,  оны  өз 
жұмыстарында қолданып жүрген мұалімдеріміз көп. Бұл бағдарламаның ерекшелігі 
сол, егер адам бойында шын талант болса, оның көрінуіне бірден бір жол болады. 

Мен  өз  тәжірибемде  «Оқу мен  жазу  арқылы сын тұрғысынан  ойлауды дамыту» 
бағдарламасына  сүйене  отырып  сабақ  жүргіземін.  «Тәй-тәй»  бағдарламасының 
«Орталыққа  бөліп  оқыту»  әдістерін  таңдауыма себеп болған оқушыларымның жас 
ерекшелігі  мен  жергілікті  тұрған  мекеніміздің  ауыл  өміріне  сәйкес  келуіне 
байланысты. Мәселен, мәтінмен жұмыс істеу және ана тілі сабақтарында оқушының 
сөйлеу мен жазу  тіл  байлығын қалыптастыру мақсаттарына байланысты осы әдіс-
тәсілдерді таңдап алдым.
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Мектеп: «Мақаншы орта мектеп- бақша» КММ
Сабақ  тақырыбы: Барыс септігі

Күні: 23.01.2020 ж Мұғалімнің есімі: Байрбаева Лаура Бакаевна

Сынып: 4 «А» Қатысқандар саны: 15 Қатыспағандар саны

Сабаққа негізделген 
оқу мақсаты

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

Сабақ мақсаттары: Барлық  оқушылар: Тыңдалған  материал  бойынша  өз 
пікірін  білдіру,  мәтіндерге  салыстырмалы  талдау  жасау, 
оқыған,  тыңдаған  және  аудиовизуалды  материалдар 
бойынша жазба жұмыстары жүргізу арқылы оқушылардың 
тыңдалым,  айтылым,  оқылым,  жазылым  дағдылары 
жетілдіріледі.
Көптеген оқушылар: тыныс белгілері үйретіледі, жасалу 
жолдары танытылады.
Кейбір  оқушылар:топтық,жұптық,  жеке  жұмыстарды 
орындайды.

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

Тыңдалған материал бойынша өз пікірін білдіру, мәтіндерге 
салыстырмалы  талдау  жасау,  оқыған,  тыңдаған  және 
аудиовизуалды  материалдар  бойынша  жазба  жұмыстары 
жүргізу  арқылы  оқушылардың  тыңдалым,  айтылым, 
оқылым, жазылым дағдылары жетілдіріледі.

Құндылықтарды 
дарыту

Адамгершілік, еңбекқорлық.

Пәнаралық 
байланыстар

«Мәдени  мұра»  лексикалық  ортақ  тақырыбы  аясында 
қарастырылады.  «Мәдени  мұра  дегеніміз  не?»,  «Абайдың 
қара  сөздері-ұрпаққа  мәңгі  мұра»,  «Мәдени  ескерткіштер 
сыр  шертеді»,  «Мақала  жазамын»  тақырыптарындағы 
мәтіндермен жұмыс «Дүниетану», «Музыкамен» пәнаралық 
байланыста жүзеге асыруды мүмкін етеді.

АКТ қолдану 
дағдылары

Электронды тапсырмалар.

Алдыңғы оқу/ 
Бастапқы білім

Оқушылар  алдыңғы  сыныптарда  көркем  шығарма  және 
ғылыми-көпшілік  мәтіндермен  таныс.  Мәтін  түрлері  мен 
жанрын ажырата алады. Сөз мағынасымен жұмыс істеуде 
дереккөздерді  дұрыс  пайдалана  алады.  Аудио  жазбалары 
арқылы ойын ауызша және жазбаша жеткізеді.
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Жоспар
Жоспарланған 
уақыт

Жоспарланған  жаттығулар Ресурстар 

Басталуы  «Бірлік» бейнеролик
Сабақта ынтымақтастық атмосферасын орнату..
Оқу мақсатын таныстыру
Күтілетін нәтижені анықтау:  
1.  Мәтіндерді  салыстырып,  түрлерін 
ажыратамын.
2. Сөйлемдерден  барыс  септіктегі  сөздерді 
табамын.
3. Барыс септіктің жалғауларын білемін. 
Алдыңғы  білімді  еске  түсіру 
(жеке,жұпта,топта, ұжымда)
Табиғат құбылыстары.
Природные явления
Natural phenomena
Қазақстан аумағындағы табиғи апаттар жайлы 
картамен таныстыру.
Морфология – зат есім – зат есімнің септелуі – 
барыс септік

Алдыңғы 
білімді еске 
түсіру 
тапсырмалары

Карта

Ортасы Оқулықтағы тапсырмаларды топта, жұпта, жеке 
орындау.
Барыс септігі
Дескрипторы:
Тыңдалған материал бойынша өз пікірін білдіру, 
мәтіндерге салыстырмалы талдау жасау, оқыған, 
тыңдаған  және  аудиовизуалды  материалдар 
бойынша  жазба  жұмыстары  жүргізу  арқылы 
оқушылардың  тыңдалым,  айтылым,  оқылым, 
жазылым дағдылары жетілдіріледі.
1.Тыңдалған  материал  бойынша  өз  пікірін 
білдіру, мәтіндерге салыстырмалы талдау жасау.
Мәтін  түрлерін  ажырату:  ғылыми  мәтін(нақты, 
дәлелді)  мен  әдеби-  көркем  мәтін  (әсірелеу, 
эпитет сөздер)туралы дәлелдер келтіру.
Топтық жұмыс. Өрт қауіпсіздігі туралы ереже 
құрастыр. Өртті болдырмау үшін қандай 
қауіпсіздік шараларын қолданамыз?
Суреттермен жұмыс. Ит- құтқарушы. Ит туралы 
ойларымен бөлісу.
Жазылым. 47- жаттығудағы сөйлемдердің тыныс 
белгілерін қойып жазу. Қарамен жазылған 
сөздерді сөз құрамына талдау, жалғауына назар 
аудару.

Тапсырма
ны орындаған  
оқушыны 
мадақтау,
толықтыру 
жасау,
 тиімді  кері 
байланыс 
орнату.
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Ережемен таныстыру. Барыс септігінің 
сұрақтары мен жалғаулары, мысалдар келтіру.
Шығармашылық үзіліс. Берілген жағдаятта 
қайда хабарласатыныңды айт. (жұптық жұмыс)
Жаңа білім мен тәжірибені қолдану. 
Тыйым сөздер. Жазып, барыс септігіндегі 
сөздерді сызбаға қарап дәлелдеу. 

Аяқталуы Ой толғаныс кезеңі.
Барыс септігі
«Семантикалық карта» әдісін қолданады. 
Рефлексия 
Кері байланыс. «Жылы жүрек»
«Үш-ақ нәрсе адамның қасиеті: ыстық қайрат, 
нұрлы ақыл, жылы жүрек». Абай Құнанбаев

Оқушылар 
сабақтан алған 
әсерлерін кері 
байланыс 
парағы 
тапсырмалары 
арқылы 
білдіре алады.

«Мақаншы орта мектеп-бақша» КММ бойынша 
жұмыс істейтін  бастауыш сынып  мұғалімдері
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БАСТАУЫШ СЫНЫП БІРЛЕСТІГІНІҢ 
2019- 2020 ОҚУ ЖЫЛЫНА МӘТІНДІК ЕСЕБІ

Барлығы- 16
Жоғары санатты- 6

І санатты- 7
ІІ санатты- 1
Санатсыз- 2

Жоғары білімді – 14
Орта арнаулы білімді – 2

«Балауса»  бастауыш  сыныптар  бірлестігінің   2019-2020  оқу  жылының 
шығармашылық  жұмыс  тақырыбы:  «Жаңарған  білім  беру  мазмұны  және  
оқытудың  жаңа  технологиялары  негізінде  мұғалімдердің  танымдық  белсенділігін  
арттыру, кәсіби дамуына ықпал етіп, сапалы оқытуды жүзеге асыру»

Мақсаты: 
1. Сапалы оқытуды жүзеге асыру үшін шығармашылық қабілеттерін арттырып, 

оқытудың тиімді әдістерін енгізу.
2. Мұғалімнің өзін –өзі реттеуі, сыни  ойлауы, бағалауы бірлесікен жұмыстың 

табысты болуы  бөлінген   көшбасшылық арқылы дамыту.
3. Мұғалімнің сапалы өсу жолының мониторингісін  құру.
4. Бірлесіп жұмыс  жасау арқылы  оқушының оқуын жақсарту  үшін қуатты 

педагогика  құралдарын іс-тәжірибеде  тиімді  қолдану.
Желілік қоғамдастық арқылы  сыртқы байланыстарды дамытып, ата-аналар мен  

оқушы, мұғалім арасындағы  болашақ  бағыттардағы мәселелерді шешу.

Табыс критерийі:
1. Бірлескен  қәсіби  қоғамдастық құрылады, мұғалімнің  іс –тәжірибесіне  оқыту 

әдісіне жаңарған білім жүйесі енгізіліп, табысты   жұмыс жасайды.
2. Ұжымдағы  ортақ ұстаным  көшбасшылық, бөлінген  көшбасшылық арқылы 

басқарылады және мұғалімнің кәсіби  дамуы  өзін-өзі реттеуден, бағалаудан, 
сыни ойлауынан бағаланады.

3. Оқушының  оқуын  жақсартудағы тиімді  оқыту әдістемесі білім алудағы  өзін-
өзі жетілдіруді, оқуды табысты етеді.

4. Желілік қоғамдастық байланыстары  тәжірибе алмасулар жүргізуге, басым 
бағыттардағы мәселелерді шешуге  көмектеседі.

Осы тақырыпты және оз шығармашылық жұмыстарының тақырыбын басшылыққа 
ала отырып, бірлестік  ұстаздары жұмыс жасады. Жыл басында әр пән мұғалімдері 
(КТЖ)  күнтізбелік  жоспарларын  жасап,   жұмыс  жоспарларының  жүру  кестесін 
бекітті. Жыл бойы пән мұғалімдері бұқаралық ақпарат құралдары газет-журналдарға 
жазылып, өз пәндерінен дидактикалық көрнекіліктер жасап толықтырып келеді.

Жоспарға сәйкес 5 бірлестік отырысы болып өтті.
№  1  отырыста: өткен  оқу  жылының  қорытындысы  жасалды,  оқу  жылының 

жоспары  жасалып,   бекітілді.  Тілдер  мерекесіне  арналған  апталық  жоспарын 
құрылды. 

№ 2 отырыста: І тоқсан бойынша білім сапасын талдау жасалды.  «Оқушылардың 
шығармашылық  ізденіске  баулу»  тақырыбында  баяндама  оқылды.  Аттестаттаудан 
өтетін мұғалімдер мен жас мамандардың сабаққа қатысудан талдау,  қорытыныдысын 
қарау.
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№ 3 отырыста: Бірінші жарты жылдықтағы іс-шаралар қорытындысын жасалды.
2-4 сыныптардың дәптерлерінің ұсталуынның тексеру нәтижелерін таныстыру. 

№  4  отырыста: Баяндама  :  «Оқыту  сапасын  арттыру  арқылы  оқушылардың 
интеллектуалдық  деңгейін  көтеру».  3-4  сыныптардың  бақылау  жұмыстарының 
қорытындысы анықталды. 

№  5  отырыста: «Қашықтықтан  оқыту  ерекшеліктері»  және  2019-  2020  оқу 
жылындағы жетістіктерге тоқталып, сыныптан сыныпқа көшу туралы талқыланды.

«Мақаншы  орта  мектеп-  бақша»  КММ  2019-  2020  оқу  жылындағы  «Балауса» 
бастауыш бірлестігінің әр сыныптар апталығы жоспарланған уақыттар бойынша өтті.  
Барлық  ашық сабақтар,  сыныптан  тыс  сабақтар  және  басқа  да  іс-шаралар  жоспар 
бойынша  уақытында  өтілді.  Әр  бастауыш  сынып  мұғалімі  ашық  сабақтары  мен 
сыныптан  тыс  іс  шараларын  жоғары  деңгейде  өткізді.  Барлық  сабақтар  жаңа 
бағдарламаға  сәйкес  7  модульды  ықпалдастыру,  Белсенді  оқыту  және  Блум 
таксаномиясына  бағытталған  болды.  Сабақтардың  басым  бөлігінде  үштілділікке 
байланысты орыс тілі мен ағылшын тілінде оқушылардың да, мұғалімдердің де білім-
білік дағдылары көрініп жатты. Сондай- ақ 4 тоқсанда Қашықтық оқуға байланысты 
іс- шаралар онлайн түрде, видеосабақ және аудиожазбалар арқылы өтті.

2019- 2020 оқу жылындағы жетістіктер:
• Аудандық  бастауыш  сыныптар  арасында  өткен  «Балдырған»  пән 

олимпиадасына 3-4 сыныптардан 5 оқушы қатысып, барлығы жүлделі орындар 
иеленді. 

• Аудандық  «Зерде»  ғылыми  жобалар  байқауына  үш  оқушы  қатысып,  2  «А» 
сынып  оқушысы  Отан  Жансая  ІІ  орын  алды.  4  «Б»  сынып  оқушылары 
Қабашева Алуа мен Қабылаш Малика ІІ орын алып келді.

• Облыстық  интеллектуалдық  конкурстарға  63  оқушы  қатысып,  42-сі  жүлделі 
орындар иеленді.

• Республикалық  «Көркем  жазу»  және  «Ғылыми  жоба»  конкурсына  5  оқушы 
қатысып, барлығы жүлделі орындар иеленді. 

• Республикалық интернет олимпиадаларға, семинарлар мен конференцияларға 5 
мұғалім қатысып, жүлделі орындарға ие болды. 

• Халықаралық  интернет олимпиадаларға 87 оқушы қатысып, барлығы жүлделі 
орындар иеленді.

Жыл  бойы  өтілген  жұмыстарға  сараптама  жасай  ,  келесі  оқу  жылына 
мынанадай міндеттерді басшылыққа алмақпыз:

Бастауыш сынып мұғалімдердің міндеттері: 
1. Жаңа технологияның әдіс-тәсілдерін сабақта үнемі пайдалану.
2. Жаңашыл ұстаздардың іс-тәжірибесін оқып үйрену, күнделікті сабақта тиімді 

пайдалану.
3. Үлгерімі төмен оқушылармен жұмысты әр баланың мүмкіншілігіна сай жүргізу.
4. Олимпиадаға оқушыларды дайындау.
5. Оқушылардың пәнге қызығушылығын арттыру.
6. Жұмыс дәптерін тексеру.
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«Мақаншы орта мектеп-бақша» КММ бойынша жұмыс істейтін
бастауыш сынып  мұғалімдер тізімі.    2019-2020 оқу жылы

№ Мұғалімнің аты-
жөні

Туған 
күні,айы
жылы

оқу орны, 
бітірген жылы

пед.
Өті
лі

білім 
жетілд
іру

атте
стат
тау

сана
ты

мекен-
жайы

1 Келесова Айнур 
Келесовна

04.07.
1977

Жоғары, АГУ-
2000

16 2012 2014 жоғ Ғабдуллин, 
36

2 Орынбаева Меруерт 
Мухаметқалиевна

27.02.
1976

арн. Орта, 
СПК-1993

23 2015 2015 І Ал- фараби 
32/1

3 Кажыбаева 
Карлыгаш Мусаевна

21.06.
1968

Жоғары, СПИ-
1996

25 2014 2015 жоғ. Қабанбай, 
47\6

4 Санкайбаева Айгуль 
Болаткановна

10.07.
1968

Жоғары, СПИ-
2006

30 2014 2014 жоғ Абай, 62

5 Смагулова Айнур 
Юнуровна

14.03.
1983

Жоғары, 
ШҚМУ-07

11 2012 2013 ІІ Қаспақов, 
45

6 Байрбаева Лаура 
Бакаевна

21.05.
1978

Арн.орта 
ШҚМУ Жоғары 
СемГПИ-2013

15 2014 2015 жоғ Абеев, 60

7 Доштаева Жанар 
Бахтыхановна

20.12.
1974

Жоғары, СПИ-
2006

21 2012 2013 І Найманбай, 
63

8 Енсебаева 
Майрамгүл 
Каликановна

01.11.
1977

Жоғары СУ-
2009

11 2012 2017 І Биболов, 38

9 Ахмеджанова 
Майнур Саткеновна

27.01.
1978

Жоғары,СУ-
2007

19 2012 2014 І Кудерин,84

10 Берикболова Зайра 
Сергазивна

08.02.
1968

Жоғары, СПИ-
2005

27 2014 2014 жоғ Ключевая, 
12

11 Кудайбергенова 
Жулдыз 
Малгажиевна

05.03.
1976

Жоғары, СПИ-
2006

12 2011 2011 І Найманбай, 
135

12 Жуманова 
Толеугайша 
Хасеновна

03.04.
1975

ҚХҚӘТУ-02 21 2016 2017 жоғ Сарыарқа, 
9

13 Нусипжанова 
Гүльмира 
Айткеновна

01.06.
1976

Жоғары, СПИ-
2006

20 2016 2014 І Найманбай, 
36

14 Исаева Шолпан 
Рамазановна

13.06.
1975

Жоғары, СПИ-
2005

20 2013 2014 І Жақанбай 
78

15 Корпебаева Шынар 
Каликаримовна

16.06.
1985

Жоғары, СПИ-
2004

13 2013 2014 І Озмителя 
52

Мектеп директоры                             Ногаева Г.М.
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