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ҚАШЫҚТЫҚТАН ОҚЫТУ  - ЗАМАН ТАЛАБЫ

Алматы қаласы «№ 174 мектеп-гимназия» КММ
Бастауыш сынып мұғалімі Масаева Жанар

Биылғы  оқу  жылы  соңғы  тоқсаны  төтенше  жағдайға  байланысты 
қашықтықтан оқыту жүйесі бойынша аяқталды.

Білім  және  Ғылым  министрі  Асхат  Аймаганбетовтың  2020  жылғы  16 
наурыздағы  №2  және26  наурыздағы  №6  бұйырығы  бойынша  еліміздегі  оқу 
орындарында қашықтықтан оқыту жүзеге асырылды.

Казіргі  уақыт  ақпаратқа  толы   технология  дәуірі,осы  орайда  ұстаздар 
қауымына  педагогикалық әдіс тәсілді қанша білседе, ізденуге тура келді.

  Кейбір ғалымдар қашықтықтан оқытуды  21 ғасырдың білім беру жүйесі деп 
атады.  Қашықтықтан  оқыту  –  компьютерлік  және  телекоммуникациялық 
технологияларға негізделген оқыту.

Қашықтықтан оқытуда да ҚР жалпы орта білім беру стандартын басшылыққа 
алынады.  Оқытудың  мақсаты   білім  алушылардың  бәсекеге  сай  болу  ,  қабі 
-леттіліктерін дамыту, білім сапасын арттыру.

 Қашықтықтан  оқытуда  комльютерлік  сауаттылық,  ақпараттық  құралдарды 
жетік меңгеру міндетті  болып саналады. 

Қашықтықтан оқыту туралы ізденіп, білгендерім туралы  жазатын болсам:
Қашықтықтан  оқыту  дегеніміз  –  мұғалім  мен  оқушы   арасында  қандайда 

қашықтықта интернет ресурстарының сүйемелдеуімен  өтілетін оқу  формасы, 
яғни интернет  желілерінің көмегімен белгілі бір арақашықта сабақ өту.

Қашықтықтан оқытудың 3 түрлі формасы бар:
1. онлайн (синхрондық)
2. оффлайн (асинхрондық)
3. кең тараған үшінші түрі вебинар

Оффлайн режимде оқыту дегеніміз интернет көмегімен ( электрондық пошта) 
мұғалім мен оқушы арасында  ақпарат алмасу.

Онлайн  режимндегі  оқыту дегеніміз –интернет ресурстарының көмегімен 
бір уақытта қашықтықта мұғалімді экраннан көру арқылы оқыту.

Вебинар  дегеніміз  –интернет желісінің көмегімен семинарлар,  тренингтер 
өткізу.

Осы   технология  бойынша  оқытды  ұйымдастырып,  бүкіләлемдік  желі 
көмегімен барлық компьютерлерді  бір желіге  біріктіріп сабақ өтуші тұлғаны 
тьютор деп атайды.

* * * * * * * * * * * * * * *
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ҚАЗАҚ ТІЛІ САБАҒЫНДА ОЙЫН ЭЛЕМЕНТТЕРІН ҚОЛДАНУ

Алматы қаласы «№ 174 мектеп-гимназия» КММ
Бастауыш сынып мұғалімі Масаева Жанар

Ойын ойнамай бала толыққанды дамымайды.  В.А.Сухомлинский

Ойын  оқу  үрдісіндегі  технологияның  бір  түрі.  Кез-келген  ойын  арқылы 
оқушының сабаққа қызығушылығын арттыруға болады.

Ойын   түрлері  –қимылды  ойындар,  сюжетті  ойындар,  ұлттық  ойындар, 
дидактикалық ойындар.

Ойын  мақсаты  білімділік  дағдыларын  меңгерту  нәтежиесі:  оқушының 
белсенділігі  артып,  есте  сақтау  қабілеті  дамиды.  Тапсырманы  ынтамен 
орйндайды. 

Мен  өз  тәжірбиемде  қазақ  тілі  сабағында  пайдаланылатын  ойындарды 
мысалға алайын.

«Түбір және қосымша» тақырыбында.
Түбір сөздің өзгермейтін мағыналы бөлігі. 

    
    Бұл  ағаштың түбірі. 
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 Оқу – шы                                                     
Оқу – лық
Оқу – дың
Оқу – ға
       Ойынның мақсаты: түбір сөзінің мағынасын салыстыра отырып түсіндіру

«Қолғап» ойыны
Мақсаты : түбірге тиісті жалғаулар жалғап сөздерді жазу.

 «Тостаған» ойыны

  

Сұрақтарға байланысты сөз таптарының атын жаз.
 «Шашылған сөздер»
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Қазақстан жалауының түсі көк.

«Құрақ көрпе»
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                      Қосарлы дауысты дыбысты көк түспен боя

                      Жуан дауысты дыбысты жасыл түспен боя

                       Жіңішке дауысты дыбысты қызыл түспен боя

                       Дауыссыз дыбыстарды сары түспен боя

«Құрақ корпе» тақырыбына шағын әңгуме жаз.

                               «Киіз үй тігіп ойнайық» ойыны

Мал Қой

Ән 

Дәрі 
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  Әр уыққа сөзге тиісті жұрнақты қойып шаңыраққа қада.
«Киіз үй» тақырыбына эссе жаз.
Бұл тапсырмаларды орындап қоймай дәлелді  нақты жауап беруі керек. Кім ? 
Не?  сұрақтарына жауап беретін сөздерді зат есім дейміз. 

Қой –шы   жұрнақ сөз
Мағынасын өзгертеді. Қой не? Қойшы кім? 

                    
           қой                                                                                 қойшы

                             

             Дәрі                                                                            Дәрі - гер           

Сабақ  үрдісінде  дидактикалық  ойын  қолданғанда  оқушылар  тегіс  қамтылуы 
тиіс.  Әр  оқушыға,  әр  жұпқа,  әр  топқа  үлестірмелі  қималар  жеткілікті 
үлестірілген тиімді. 
Септік тақырыбында «Жеті күлтелі гүл» ойынын қолданамын.

7



----- «БІЛІМ ЖОЛЫ НҰРЛЫ ЖОЛ» Республикалық журнал – 29.06.2020 жыл | № JJ00074 -----
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Гүл жапырағына әр септіктің сұрағын жаз. Жапырақ пен күлтені алмалы етіп 
жасауға болады.
«Қызыл моншақ»                                                      «Көк моншақ»
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Шашылған  моншақтарды  тізіп  шық.  Дауысты  дыбыстарды  қызыл  түспен, 
дауыссыз дыбыстарды көк түспен боя. 
Ойынның  мақсаты  тапсырмаларды  дұрыс  орындап,  дәлелдерін  ережелерді 
қайталау арқылы білімдерін бекітіп отыру.

Балалар ойынның білім беру мақсатында екенін байқамайды, көңілі 
көтеріледі. Өзінің бір нәрсе үйренгенін түсінеді.
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