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АБАЙ ЖӘНЕ ПЕДАГОГИКА 

Ақмола облысы, Көкшетау қаласы, Жанайдар Мусин атындағы жоғары қазақ
 педагогикалық колледжінің студенті  Амантай Жұлдыз Ағыбайқызы

Педагогика  саласы  тек  білім  беру  үрдісімен  ғана  шектелмейді.  Ол  -  қоршаған  орта  мен  жеке 
тұлғаны  тікелей  байланыстыратын  ұғым.Адам  мен  адамды  байланыстырып,  бір-біріне  деген  сый 
құрметті одан әрі арттыру негізінде тәрбие мен адамгершілік қасиеттің алар орны ерекше.  

Яғни, тәрбие ұғымы  педагогика саласында ең басты рөл атқарады. Барлық ғылыммен байланысты 
бұл сала тек білім үдерісінде ғана емес, қоғамның дамуы үшінде пайдасы орасан зор. Жеке тұлғаның 
қалыптасуына септігін тигізетін педагогика пәні жан дүниенің өркендеуі мен дамуы үшін ең қажетті  
пән.  Әсіресе,  тәрбие біздің салт-санамызда бірінші орында тұрған мәселе.  Үлкенге сөз қайтармақ 
түгілі, бетіне тура қарамаған жастардың қазіргі таңда тікелей өзгеруіне не себеп? 

Ұлт болашағы – жастардың қолында. Алайда, тәрбие мәселесі жөнінен қоғамның ақсап тұрғаны 
бәріиізге аян. Қазақ халқы бала тәрбиесіне бей-жай қарамаған. Заман дамыған сайын адам мінезінің 
өзгеруіне қандай жағдай әсер етуде. Адам өзгерді ме? Заман өзгерді ме? Заман өзгерді деп айтуға  
қандай негіз бар?       

Бәрі тұлғаның адамгершілік қасиетіне келіп тірелуде. Сол себепті адами құндылықтарды кеңінен 
насихаттайтын пәндерді оқу бағдарламасына көбірек енгізілуі  шарт.  Тек студенттің адамгершілігі  
мен ғана шектелмей,  оқытушыныңда қабілеттін шыңдайтын бірегей пән – педагогика. 

Адамгершілік қасиет дегеніміз не? Оны тәрбиелі болу немесе өз ісінің жетік білу  деген ұғымдарға  
сыйғызуға болады ма? Жоқ, бұл қате пікір. Педагогика біріншіден, барлық жақсы қасиеттерді адам 
бойына сіңіруге тырысу,  білікті де білімді азамат тәрбиелейтін пән.  Ой-сананы түбегейлі өзгерту.  
Педагогика саласы негізінде қазақ зиялылары келешек ұрпақ, ұстаздарға қалдырып кеткен еңбектерін, 
шығармаларын біз  білеміз.  Соның негізінде оқу үрдісің  даму кезеңдері  жүзеге  асуда.  Қай ғылым 
саласы болмасын ең бірінші ойымызға келетін ұлы тұлға - Абай. 

Абай - тек әдебиет саласында ғана емес, басқа да ғылым салаларында өзіндік орны бар ғұлама  
екені  әлемге  мәшһүр.   Және  педагогика  саласы  мен  әдебиетті  ұштастырған  ақын.   Оның  әрбір  
шығармасын  алып  қарасақ  салт-сана,  адамгершілік  қасиеттер,  адамның  болмысы,   табиғат  пен 
адамды  ұштастыру  кеңінен  суреттеледі.  Оқу  орындарында  педагогика  пәнін  Абай 
шығармашылығымен қатар оқыту, тұлғаның жан-жақты дамуына зор ықпалын тигізер еді.  Өлеңдері  
мен поэмаларын санамағанда, қара сөздерінің өзінде  қаншама философиялық мән бар. 

Ғылым  мен  білімді,  әдет-ғұрып  пен  сал-сананы   өз  еңбектерінде  Абай  Құнанбайұлы  кеңінен 
сипаттаған бірегей тұлға.  Абай шығармашылығын оқу арқылы адамның жақсылыққа түбегейлі бет 
бұратыны айқын. Оның бізге қалдырып кеткен мұрасын зерттеп, танып білуге аз уақыт жетпейді.  
Өміріңнің жартысын сарп қылсаң да, ақынның философиясын ұғынуға көп емес. 

Абай  шығармашылығы  –  мәдениетіміз  бен  әдебиетіміздің  дамуы.  Жас  ұрпаққа  ғұламаның 
шығармашылығын  насихаттау  мақсатында  көптеген  іс-шаралар  жүзеге  асырылуда.  Болашақта 
«Абайтану» пәні оқу бағдарламасына енгізіледі деген үміттеміз. 

* * * * * * * * * * * * * *
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10 СЫНЫПҚА АРНАЛҒАН САБАҚ ЖОСПАРЫ

Алматы облысы Жамбыл ауданы Қайназар ауылы
«Қайназар ауылындағы №1 орта мектеп бастауыш мектебімен» КММ

ағылшын тілінің мұғалімі Оралхан Марина 

LESSON:  Module  6  Lesson 12
Project work Green issue  Green Living

School:  №1

Date: Teacher name:   Oralkhan Marina

CLASS:   10 Number present:  25 absent:  

Learning objectives(s) 
that this lesson is 
contributing to

10.2.2 -  understand specific  information in  unsupported extended talk on a wide 
range of general and curricular topics, including talk on a limited range of unfamiliar 
topics;
10.6.15 - use infinitive forms after an increased number of verbs and adjectives  use 
gerund forms after a variety of verbs and prepositions  use a variety of prepositional 
and phrasal verb  on a wide range of  familiar general and curricular topics 
10.1.6 -  organise and present information clearly to others  

Lesson objectives All learners will be able to:

use some language from the module to express views and pose some relevant 
activity  accurately

Most learners will be able to:

use a range of language from the module to express views and pose a range of 
relevant activity    accurately
Some learners will be able to:

use a wide range of language from the module to express views and pose a range of 
relevant activity  accurately 

Previous learning    Train your brain
Plan

Planned timings Planned activities Excel
Resources

Beginning the lesson To revise the previous material

Lesson plan

Main 
activities
10.5.2
10.6.15

10.5.2

 To present and practise phrasal verbs  with set and take
Go through the list of phrasal verbs and their definitions and elicit an 
example for each one from various Ss around the class using their 
dictionaries to help them if necessary.
Give Ss time to complete the task and then check Ss' answers.
Answer Key
1 up 3 aside 5 off
2 in 4 up 6 over

 To practise prepositional phrases
Explain the task and give Ss time to complete it and then check Ss' 
answers.
Ask Ss to add the words to the Prepositions section in their notebooks.
Ask Ss to revise this section regularly as this will help them use the 
English language in a natural way.

SB p. 80
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10.5.2

10.5.2
10.1.6

Answer Key
 1  with 3 for 5 for
 2      to 4 to 6 with
  To consolidate words which are often confused
Explain the task and give Ss time to complete it and then check Ss' 
answers.
Answer Key
1  remind 3 programme 5 effects
2 invent4 Physical 6 tell
  To form adverbs from adjectives
Read the theory box and the examples aloud and then explain the task.
Give Ss time to complete the task and then check Ss' answers.
Answer Key
1  easily 4 enthusiastically
2  probably 5 energetically
3  Luckily 6 terribly
Further Practice - Quiz
To consolidate information in the module
Make photocopies of the quiz.
Give Ss time to complete the quiz, looking back through the module if 
necessary.
Check Ss' answers.
Quiz
Mark the sentences T (true) or F (false). Correct the false sentences.
1 The brain's right side is more concerned with details.
2 For scientists, the left side of the brain is dominant.
3 Synapses are also called brain cells.
4 Shakira has an IQ of between 160 and 170
5 Gardner's theory is over thirty years old
6 Every person has only one of the multiple intelligences.
7 Adrenaline and cortisol are our bodies' reaction to stress.
8 Mild stress can increase our risk of neurological diseases.
9  The UK has over 15 million stress management practitioners
Answer Key
1           F (The left side is more concerned with details.)
2 T
3 F (Synapses are also called connections or
pathways.)
4 F (140)
5 T
6 F (We have all the various intelligences to some
extent.)
7 T
8 F (Mild stress can lower the risk of neurological
diseases.)
9 F (Over 2 million)

Ending 
the lesson
 
 

 

Extra Activity  To create a quiz
• Ask Ss to read through Module 6 and write a quiz of their own.
• Ss can prepare their quizzes alone or in groups (in class or at 
home). Ask Ss to go through the module and compile their quizzes.
• Ask Ss to exchange their quizzes, do them, and then check their 
answers.
Suggested Answer Key
1   Listening to music has an effect on our emotions. (T)
2 l/l/e can invent things because we have imagination. (T)
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3 A CPU is more powerful than a brain. (F - The brain is more 
powerful.)
4 Interpersonal intelligence is being people-smart. (T)
5 Spatial intelligence is being number/logic smart. (F - picture 
smart)
6 Monika Fleshner is a psychologist. (F - physiologist)
7 The D of E has five levels. (F - three)
8 The D of E levels are bronze, silver and gold. (T)

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

prompt less able learners to ask a range of questions 
with different question starters and highlight areas 
of questions that need to be corrected before 
proceeding to quiz

monitor question production 
in group activity 

values links: benefits of 
hobbies

challenge more able learners to write different 
types of quiz question e.g. multiple choice  
complete the missing word etc.. 

Reflection
Were the lesson objectives/learning objectives 
realistic? 
Did I stick to timings? 
What changes did I make from my plan and why

Answer the most relevant 
questions from the box on the 
left about your lesson.  

ҒЫЛЫМИ ЖОБА:  «LEARN ENGLISH THROW THE WATCHING FILMS”

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

Толеманова Кымбат Кайратбековна

PLAN:
INTRODUCTION
o Modern technologies in training and everyday life
o Factors of learning a foreign language in films and TV series
o Methods of learning English
PRACTICAL PART
3.1.    The results of my research work
Conclusion
List of literature 

REVIEW
Scientific work on the topic “Learn English throw the watching films”

      Pupil’s name--------   “Learn English throw the watching films”, studied the importance of the English 
language, its place in the  modern world, he set himself a great task. First, make a plan and look  for  an 
answer  to your question on  this plan. Pupils  of the school conducted a survey, analyzed, drew  conclusions, 
summed up the game. (pupil’s name)  determined the  relevance of the research work, showed the wide 
spread of the English language, and find of factors of learning a foreign language in films and TV series. 
Additional material related to the project was also presented. In the course of writing a creative research 
work,  pupil  talked about the impact of English on young people, its impact on the speech manner, culture, 
dialect. In his research work, she tried to study the  topic in various ways. 
In the process of writing this creative work, the pupil  showed great search. The pupil  was looking for this 
project a lot in the summer, after school sat on a personal computer, looking through articles,  looking for 
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some information from Newspapers.  The work consists of an introduction, the main part, conclusion, 
questionnaire and references. The questions presented in the work were selected for each topic, there are 
enough examples. The purpose of the project corresponds to the objectives of the study. The language of the 
work is clear, the author's thought is reasonable, understandable. In the end, offers his own teaching.
In the future, I am convinced that our country will be a United, educated country that will be an example for 
other teenagers, a polyglot who will defend and defend the Homeland, the country, the language, culture, the 
English language. In General, the work was done at the proper level. Taking into account the content and 
significance of the research work, I recommend to evaluate it at a high level.
  Supervisor: teacher of English

Андатпа
 Әлемде көптеген елдер бар, ал елдің қолданылатын  тілдері одан да көп. Адамзат  бір-бірін қалай 
түсінеді?  Халықаралық тіл – ұлты мен тұратын жеріне қарамастан, бір-бірін түсінуге мүмкіндік 
беретін тіл. Олардың бірі-ағылшын тілі. Сонымен қатар, ағылшын тілі бүкіл адамзат үшін ұлтаралық 
қатынас тілі болып табылады.
       Қазіргі әлемде ағылшын тілінің маңызы өте жоғары. Өйткені, оны пайдаланатын 1 миллиардтан 
астам адам  деп санауға болмайды. Ал, сол ағылшын тілін теледидар, интернеттен, әр түрлі 
программалар мен фильмдарды көріп, оқыған пайдасын әкеледі ме? Өзекті тақырыптардың бірі 
болғандықтан, осы жобамда ашып көрсетуге тырыстым. Ағылшын тілін сол фильмадар арқылы 
үйренген тиімді ма, әлде мүлдем керегі жоқ па деген сұрақтарға жауапты осы жұмысымда табуға 
болады.

Аннотация
     В мире существует множество стран, а языков, на которых говорят их жители, еще больше. Как же 
населению Земли понять друг друга? А вот этой цели служат международные языки, которые и 
позволяют всем нам общаться друг с другом, независимо от национальности и места проживания. 
Одним из них и является английский язык. Более того, английский является языком 
межнационального общения для всего человечества.
В современном мире английский язык имеет очень большое значение. Потому что нельзя считать 
более чем 1 миллиарды людей, которые его используют. А что же принесет пользу, что вы изучаете 
английский язык в телевизоре, интернете, различных программ и фильмов? Так как одна из 
актуальных тем, я постарался раскрыть в этом проекте. В этой работе можно найти ответ на вопрос, 
эффективен ли английский язык в этих фильмах или вообще нет.

Annotation
In the world there is a set of the countries, and languages which their inhabitants speak, it is even more. How 
to understand each other? To this purpose international languages serve which allow all of us to 
communicate with each other, irrespective of nationality and the place of residence. One of them is also 
English. Moreover, English is language of international communication for all mankind.
In today's world, English is very important. Because you can't count more than 1 billion people who use it. 
And what will benefit that you learn English on TV, the Internet, various programs and movies? Since one of 
the actual topics, I tried to reveal in this project. In this work, one can find the answer to the question 
whether the English language is effective in these films or not at all.
  Introduction
Nowadays life in the modern world without minimum knowledge of foreign languages is almost impossible. 
An increasing number of people seek to learn foreign languages. When learning English, many people face 
difficulties in the absence of language practice and therefore the English language for them to become 
something not achievable. But you can learn foreign languages with ease and interest. One such way is to 
watch a movie. Therefore, I decided to consider the topic: "Learning English through watching movies and 
TV series."
Among the problems theoretically and experimentally solved by the methodology of foreign languages, 
communicative competence and ways to achieve it are one of the most urgent..
To acquire communicative competence in English, not being in the country of the studied language, is a 
difficult task. Among the four aspects of the formation of speech competence: speaking, reading, writing; it 
is necessary to emphasize listening.
Traditionally, one of the most problematic and controversial issues of both domestic and foreign methods is 
the question of methods, techniques and methods of teaching listening. This interest is caused by the fact that 
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listening is one of the most difficult types of foreign language communicative activity, the successful course 
of which depends on the ability to understand foreign language speech from various sources: TV, radio, 
feature films.
In real foreign language communication, authentic conversational informal-everyday speech, that is, such 
speech, which is designed for native speakers and is not intended for a foreigner, provides a special 
difficulty.
Understanding real communication requires a foreign language learner to be proficient in lexical, 
grammatical, phonetic listening skills. This can be explained by the fact that the foreign language partner 
uses all the diversity of his native language, preserving and simultaneously producing phonetic, syntactic, 
lexical features of the spoken non-formal style, as well as his personal manner of speech.
In light of the obvious importance of understanding by ear to build an effective foreign language speech it is 
necessary that listening:
1. It was not considered as a concomitant or collateral type of speech activity, but was of a permanent, 
systemic nature.
2. The choice of genre of authentic video documents depends on the goals and objectives of the training.
An example of informal authentic colloquial speech, which has a number of significant deviations from the 
General national norm of language, are dialogues and polylogues of feature films. An effective tool for the 
formation of communicative competence is a feature film. It is a feature film that is a powerful tool for the 
development of speech skills, which naturally brings the reality of the speech cultural situation closer, 
immersing the student in the real life of the word, contributing to the study of the culture of the country, the 
rich variety of language forms used by speakers of different walks of life, of different ages. The visual range 
of the feature film allows you to feel the language in action, stimulates language acquisition, provokes 
subsequent statements, causes the need to understand what is at stake.
Research hypothesis: Watching movies in the original English language we improve the auditory perception 
of English speech and develop their pronunciation.
Subject of research: Films and TV series in English.
Object of research: Films and TV series in the original for learning English.
The purpose of the work is to select films and TV series for learning English.
Tasks:
1. Get acquainted with the films and TV series suitable for learning English and make a list;
2. Make questionnaires and conduct a survey on the topic of research among classmates;
3. Analyze, draw conclusions from the results of the survey;
4. Arrange the results of the study in the form of a presentation.
Material values: photos, slide.
Value of research: the theoretical concepts of the study.
Research methods: Analysis of information on the topic "Learning English through watching movies and 
TV series"; questionnaire classmates; data processing research; literature review.
Relevance of the project
Who among us doesn't watch TV? Most people do, don't they?" Not to mention those who consider their life 
incomplete without a "background" of news, entertainment programs, favorite series... And what if you 
combine business with pleasure? Learn English from TV series. Watch your favorite English-language series 
in the original!
According to observations, many of those who perfectly speak a foreign language, not being its carriers, 
watch series in the original language. Of foreigners, the best in the world speak English residents of 
Scandinavia and the Netherlands-almost at the level of native speakers from the UK, USA, Australia and 
other English-speaking countries. Ask them why their English is so good, and they will tell you: the reason is 
not in intensive English classes.
The more you practice watching movies in English, the better you will know the language, so that gradually 
you will be able to switch to watching TV shows already with English subtitles and, ultimately, without 
subtitles at all.
Everyone has their own goal to learn English. Someone needs the language to move to another country, 
someone in order to get the desired job, someone just to travel or read literature in the original language.
Having such a goal is the key to learning English or any other language effectively. When there is a goal that 
you really want to achieve, when you see progress in mastering the language-then there is a huge motivation 
to move forward, to learn new facets of the language.
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1.1. Modern technologies in training and everyday life
Modern life is hard to imagine without computers and the Internet. Nowadays, almost everything is 
connected with computers. The computer is one of the most amazing and significant achievements of man.
The use of the computer as a tool for working with information is very diverse and multifaceted. Whatever 
you do – draw, write, count, play-the computer obediently executes your commands. It has high speed, does 
not get tired, stores large amounts of information. The computer receives the information, processes it and 
displays the result. He can in a few seconds to browse the electronic library and find the required 
information. The computer helps you, teaches you, entertains you.
Many computers around the world are connected in a special way in computer networks. The most popular is 
the Internet. With its help, a large amount of information is transmitted, magazine articles, business letters, 
poems and prose, opinions and views, games and jokes, in a word, everything that can be converted into 
computer information and sent through communication channels. At The same time, you are guaranteed a 
quick and error-free exchange of information, quick access to it and its processing.
Now the Internet has great information capabilities and no less impressive services. The Internet creates a 
unique opportunity for foreign language learners to use texts, listen and communicate with native speakers. 
With the development of the Internet, opportunities for learning English have increased significantly. Due to 
the fact that English is spoken in many parts of the world. The Internet space is filled with information in 
English, which also plays a teaching role. The Internet is considered a technical breakthrough of the last 
decades, which has had a very strong impact on the development of educational technologies. In addition to 
the fact that the Internet has a lot of recommendations and educational materials, the technical capabilities of 
the world wide web provide an opportunity to conduct educational classes directly on the network. Online 
you can find almost all the teaching materials for learning English, online tests and multimedia materials. All 
this is widely used in the study of English. The Internet space allows you to immediately put into practice 
your knowledge of the English language in the network. With the help of the Internet, a person can 
communicate with residents of different countries and representatives of different ethnic and cultural 
communities, thus not only improving their knowledge of the language, but also improving the skills of 
perception of English speech among representatives of different peoples. With the help of communication in 
the network, a person does not need to simulate a situation or role play, because he is already in live 
communication. Also, many English teachers recommend using the Internet to manipulate the formulas of 
speech etiquette, because in live communication, speech etiquette is absorbed faster, because you find 
Yourself in a real language environment.
We can use the Internet:
- for self-search of information in the framework of work on the topic of the lesson;
- for self-study;
- for independent preparation for control works.
In addition, you can work independently to improve your knowledge of a foreign language during 
extracurricular time. For this purpose, there are many different courses for different categories of students in 
the networks, designed for self-education or training under the guidance of a teacher.
Participation in chat rooms, which are attended by teenagers from around the world. is an additional, very 
interesting and useful opportunity for new contacts in real speech practice. While this type of language 
training is not sufficiently studied, but it is only a matter of time. In the course of discussions, conversations 
is not only the exchange of information on a particular problem, but also familiarity with some elements of 
another culture.
The Internet is a universal means of information retrieval and knowledge transfer. The undeniable advantage 
of the Internet is that it is an inexhaustible source of information on any issue.
MAIN PART
2.1. Factors of learning a foreign language in films and TV series
1. You learn and have fun at the same time.
Watching movies and TV series in the original will be a good motivator, because you can watch fascinating 
videos in between monotonous exercises on grammar and cramming. In addition, you get a unique 
opportunity to see the novelty of the film distribution or the next season of the series before everyone else.
2. You develop the skill of perception of English by ear.
Watching videos in English is one of the best ways to improve your English listening experience. If at first it 
is difficult to catch what the characters say in the video, you can use subtitles. Daily paying careful viewing 
at least 15-20 minutes, then after a couple of months you will begin to understand the phrases of the 
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characters and without subtitles. So, learning English from TV series and movies helps to "accustom" the 
ears to different accents and intonations of speech.
3. You increase your vocabulary. 
While watching a series or movie, you can significantly expand your vocabulary. The meaning of many 
words you will guess from the context, remembering in which cases to use a new vocabulary. In doing so, 
you use the best way to learn words and expressions - in context. You can see in what situation the characters 
of the video use certain phrases and words, so later you will know when and how to use the knowledge 
gained. For example: Longtimenosee! "Long time no see!"; Tillnexttime! "Until next time!"; 
I'mlookingforwardtoit-Looking forward to it; Quiteso-Quite true, etc.
4. You learn spoken word forms, phrasal verbs and slang. 
The characters of the video speak as ordinary native speakers speak. They use colloquial abbreviated forms 
of words, phrasal verbs and slang words in their speech. For example, getafter-to pursue; beout-to be absent; 
callback-to call back; checkin-to register; comein-to enter; props - respect; dig-to catch a buzz, to drag; 
smashing-magnificent, remarkable; chinwag-pleasant long conversation, etc. Therefore, if you want to 
understand the English in a normal communication environment, we advise you to watch movies and TV 
series.
5. You learn natural speech. 
While watching the video, you listen to how the live coherent speech sounds, with what intonation the actors 
talk, where they make logical pauses and accents. This information is assimilated in the head, and gradually 
you will begin to unconsciously copy the speech of native speakers, use some phrases, adhere to their pace of 
speech, intonations, etc.
6. You learn to understand the humor of native speakers.
English humor sometimes seems strange and incomprehensible to us, because a significant part of the jokes 
is based on wordplay. To become better acquainted with the humour of the British or the Americans, 
watching a good Comedy and humorous TV series.
7. You study the characteristics of another culture.
Watching a movie or TV series, you can get acquainted with the customs, holidays, traditions or mentality of 
native speakers. For example, from the movie "home Alone" we learned what Christmas means to the people 
of America. And in the series "Friends" perfectly shows the tradition of celebrating thanksgiving. To 
immerse yourself in a foreign language, in the culture associated with it, in the lives of the characters and 
their environment with the help of the film is really great.
2.2. Methods of learning English
1. Select the video that is suitable for the complexity
At the head of the choice of material should be the principle of complexity. Ignoring this recommendation 
can be quite an interesting way to learn the language to turn into torment. 
If you have just started to "gnaw" the granite of a foreign language and consider yourself a Beginner, we 
recommend that you opt for training videos that are included with the textbooks. They are quite simple and 
have a thematic focus. Do not worry, in a few months and you will be able to watch new movies. And people 
with the level of Advanced (progressive) can watch any movies and TV series. Of course, unfamiliar words 
will occur, but they will not prevent you from understanding the plot. It is necessary to consider the genre of 
the film. The most complex genres are historical and science fiction.
2. Watch a familiar movie
If you are experiencing difficulties with the perception of speech by ear, we advise you to watch movies 
already familiar to you. Choose a video from those that have already seen in Russian. So you will understand 
the plot and do not have to constantly pause in the view and check with the dictionary.
3. Turn on the subtitles
It happens that a person is quite difficult to get used to the sound of unfamiliar speech and even familiar 
words are not caught by ear. Then it makes sense to resort to the help of subtitles. It is recommended to use 
English subtitles. It is much more useful to watch videos with subtitles in the language you are learning, 
rather than in your native language. Gradually, you will begin to understand the words of the characters and 
without the accompanying text, then the subtitles will need to be turned off.
4. Write out and learn unfamiliar words
If you want not just to have fun, but to benefit from viewing, work with a dictionary. When you encounter an 
unfamiliar word, stop the video, open the dictionary and write yourself a whole sentence with a new 
vocabulary and a translation to it. Thus you will learn words in context, learn to use them to the place. If you 
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quite often hear some phrase or phrase in the video, then it is often used vocabulary. Write it down in the 
dictionary, learn and try to use it in conversation in English classes or with a native speaker.
5. Review the video 
If in the movie or series you met a lot of new words and you want to remember them well, follow this 
technique. Try to learn a new vocabulary after watching, then wait 3-7 days and review the video. Just do not 
use the dictionary and subtitles. This technique will help you not only to expand the vocabulary, but also to 
improve the understanding of speech by ear, if you can not yet watch videos without subtitles. 
6. Imitate native speakers
Want to work on your pronunciation? Repeat phrases after the hero of the film or series. Try to imitate not 
only the pronunciation of sounds, but also the intonation, the manner of speaking. This is quite an interesting 
exercise that can be done with friends: try to play together a scene from your favorite TV series or 
blockbuster. Both fun and useful!
7. Focus on your interests
Forcing yourself to learn English is useless and even harmful. So do not watch what you are not interested — 
just waste precious time. If after 10-15 minutes you find yourself distracted from watching, look for what is 
interesting to you. Perhaps you will be closer to the news or entertainment videos, and maybe creative 
promotional videos. 
8. Choose a video without a specialized vocabulary.
9. Use the knowledge gained
Your work will be generously rewarded by increasing the level of knowledge of the language only if you 
actively apply the knowledge gained. Speak English as often as possible and try to insert new words and 
phrases from the video into your speech. 
By the way, learning a language with the help of video is not synonymous with a pleasant pastime. It's not 
the same as going to the movies for an interesting movie. You learn not cinema, but language, it requires 
attention, effort and concentration.
The choice of the video should be determined by the level of knowledge and skills of students, the objectives 
of the curriculum, linguistic material, its functional orientation, theme.
It is necessary to ensure the feasibility of tasks. Difficulties of perception of lexical material are eliminated 
through a carefully designed system of tasks that are performed before, during and after viewing. As a result, 
the student should be able to interpret, critically comprehend what is happening, summarize what he saw and 
heard.
The duration of the film should be determined by the level of possession of linguistic information by 
students, learning objectives, the degree of stability of students ' attention. Thus, the duration of the film can 
be different. Viewing a feature film should be divided into several logical completed parts, but not more than 
30 minutes.
In order for successful communication to proceed effectively, it is necessary that each of its participants for a 
certain period of time as fully as possible, in fact at the level of 100% perception understood his interlocutor.
All tasks to work on the film are divided into three groups.
Exercises that preview the movie (Pre-Viewing Activities).
Before showing the film, one should refer to the student's experience to direct his thought to the perception 
of the film.
The various options for stage 1 tasks are based on:
1. Generalization of previously acquired knowledge on the topic.
2. The name of the film.
3. Cursory viewing of parts of the movie without sound.
4. List of new words with translation and definitions presented before the text.
5. The content of questions or correct / false statements.
For a better perception of the film, it is useful to give a list of some words and expressions and discuss their 
meaning.
Exercises performed during the demonstration of the film (Viewing Activities).
The purpose of this stage is to ensure the further development of language culture, language or socio-cultural 
competence of students taking into account the real possibilities of foreign language communication.
Tasks of this stage may include:
Search for language information,
This type of exercises and tasks is based on the search, calculation, fixation, transformation of certain 
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language material: vocabulary, grammar, phonetics.
Development of receptive skills(at the level of allocation of meaningful and semantic information).

Development of speaking skills.
Before starting the screening of the film, students should familiarize themselves with the content questions in 
order to focus their attention on problems of both General and private nature, on information about the 
characters. Viewing of the film held in the classroom may be interrupted to clarify the key points of thematic 
development, to answer questions on the vocabulary, in order to predict the further course of events of the 
film, the consequences of the act, to offer alternative solutions, etc. During the show, students should make 
notes of words and expressions to restore the content of the film and answer questions, including vocabular; 
trace the use of synonymy, word-formation models, prepositions, phraseological units, word compatibility.
The exercises following the demonstration of the film (Post-Viewing Activities) are aimed at using the 
source text as a basis and support for the development of productive skills in oral and written speech; the 
development of socio-cultural skills. These tasks should be aimed at comparing different cultures, 
highlighting their cultural-specific features and finding common cultural patterns. During the final discussion 
of the film, you can use role-playing games, consider the characters 'characters, voice the characters' 
speeches, discuss alternative developments, discussions, etc. It is important to focus the attention of students 
on the acting and other artistic features of the film.

Recommended movies and cartoons for different levels of English

Elementary Pre-Intermediate Intermediate Upper-Intermediate

– Muzzy in 
Gondoland 
(м/ф)
– Casper the 
Friendly 
Ghost (м/ф)
– Pocahontas 
(м/ф)
– WALL•E 
(м/ф)

– Indecent Proposal
– My Big Fat Greek 
Wedding
– The Holiday
– The Notebook
– Garfield
– The Lion King 
(м/ф)
– Frozen (м/ф)
– The Last Song
– Love Actually
– Tangled (м/ф)

– Miracle on 34th Street
– Harry Potter
– Forrest Gump
– Fight Club
– Eat, Pray, Love
– Batman (films)
– Shrek (м/ф)
– The Berenstein Bears (м/ф)
– Breakfast at Tiffany’s
– Superman (films)
– The Terminal
– Die Hard
– Rocky

– The Shawshank 
Redemption
– The Matrix
– Pirates of the Caribbean
– Star Wars
– The Green Mile
– The Lord of the Rings
– Interstellar
– Prestige
– American History X
– The Gone with the Wind
– Requiem for a Dream
– Eternal Sunshine of the 
Spotless Mind

Recommended series and animated series for different levels of knowledge of English

Elementary Pre-Intermediate Intermediate Upper-Intermediate

– Extra
– Living 
English
– The Men 
Called 
Flintstone 
(м/с)
– The Jungle 
Book (м/с)
– Peppa Pig 
(м/с)
– Winnie the 

– ALF
– Xena: Warrior Princess
– Smallville
– Modern Family
– Misfits
– The IT Crowd
– Adventure Time (м/с)
– Chip 'n' Dale (м/с)

– Friends
– Desperate Housewives
– The Walking Dead
– The Vampire Diaries
– The Mentalist
– Bones
– Vikings
– The Simpsons (м/с)

– House MD
– Doctor Who
– Sex and the City
– The Big Bang Theory
– Game of Thrones
– How I Met Your Mother
– Sherlock
– House of Cards
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Pooh (м/с)
– Aladdin 
(м/с)

Conclusion
In this work  the following questions are considered:
1. Is watching a movie an effective way to learn English.
2. Selection of films and series for training.
During the work, 7 factors were considered and 8 methods of learning English from films were proposed. 25 
pupils of a gymnasium are interrogated and on the basis of survey the conclusion about relevance and 
efficiency of studying of a foreign language through viewing of cinema is made.
We found out that learning a foreign language can take place with ease and pleasure. I have considered such 
a way as " Learning the language through watching movies and TV series." Thanks to him, the student can 
not make much effort to remember the words. They will be remembered themselves, on a subconscious 
level, and in the future used in practice.
It was also found that for people who start learning a foreign language through watching movies, it will be 
better to watch familiar movies and TV series with Russian subtitles in the original language at first.  This 
contributes to the gradual habituation to the English sound, in order to avoid sharp transitions from Russian 
to English. In the future, when the ear gets used to the English language, you can go to the original subtitles. 
This will be more effective for learning, as we see what the characters say in the movies, and visually 
remember these expressions. 
For those who want to study words on certain topics, you can choose series with a similar bias. It can be 
medicine, movies about politics, Zoological and so on.
Still, it can be noted that learning a foreign language in childhood will be much more effective, as the 
information is absorbed faster. You can teach children to speak English by presenting them with cartoons, 
videos, and songs in this language. Thus, you immerse the child in the atmosphere of a foreign language.
Thus, I came to the conclusion that learning English through watching movies and TV shows is effective.
In this age of high technology, computers play a huge role in learning English, as there is an interesting and 
useful opportunity for new ways of obtaining knowledge. Thus, we came to the conclusion that the Internet 
can really help and speed up the process of learning a foreign language.
y teaching authentic language, films help in the formation of conversational skills, as well as in the teaching 
of vocabulary and grammar, providing genuine interest and therefore effectiveness. Moreover, the film 
develops skills important not only for a foreign language. This is primarily due to mental operations: 
analysis, synthesis, abstraction, comparison, comparison, verbal and semantic prediction, etc. thus, the skills 
and abilities formed with the help of film technologies, go beyond the limits of foreign language 
competence, even within the "language" aspect. The film develops the social and psychological qualities of 
students: their self-confidence and their ability to work in a team; creates a favorable atmosphere for 
learning, acting as a means of interactive approach.
The hypothesis is proved and relevant: "If the film has a good effect on the learning process of students, then 
it can be introduced into the curriculum, eventually it will speed up the learning process", but in any case 
will not replace the live communication of teacher and student.
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Survey
Among my classmates, a survey was conducted, consisting of three main questions.
The survey was attended by 21 students who were asked to answer the following questions.
1. Do you watch movies and TV series in English ?
2. Do you find this method of learning a foreign language interesting and effective ?
3. Would you use this method for your own language learning ?

The results of the survey are shown in the table.
The results of the survey
1. Do you watch movies and TV series in English ?
 - Yes-3
 - no-13
- sometimes -5
2. Do you find this method of learning a foreign language interesting and effective ?
- Yes-14
- no-5
-"ever wonder"-2
3. Would you use this method for your own language learning ?
 - Yes-12
- no-5
-"they don't know."-4

On outcomes first issue 3 student from 21 look films and series on English language, not look 13 man, 
sometimes watching films and series it turned out 5 man.
The second question showed that 14 out of 21 students think that this way of learning the language is 
interesting and effective, 5 students do not think, and 2 people did not think about it.
The third survey found that 12 out of 21 respondents would use this method to learn languages, 5 people 
would not use this method, and 4 people do not know whether this method is suitable for them.

Conclusion
According to the results of the entire survey, it can be concluded that:
1. Not many teenagers watch movies and TV series in the English language, preferring the Russian dubbing.
2.  Most  of  the  surveyed  students  find  this  method  of  teaching  interesting  and  effective  compared  to 
cramming in textbooks.
3. More than half of students would use this method for their own language learning or improvement of 
existing knowledge.
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Алматы облысы Жамбыл ауданы  Жаңақұрылыс ауылы

Абдолла Қарсақсақбаев атындағы орта мектебі 
Ағылшын тілі пәнінің мұғалімі   Жуманова Гулим Абдинуровна

Long-term plan Unit 7: 
The natural environment

School: A.Karsakbaev secondary school

Date: Teacher name: Zhumanova Gulim

 Grade: 2 Number present: absent:

Theme of the lesson: What can animals do?

Learning objectives(s) 2.UE13 use can / can’t to describe ability use can to make requests
2.L4 recognise with support short basic questions about what something is
2. S4 respond to basic supported questions about people, objects and 
classroom routines

Lesson objectives  name the main vocabulary words;
1. -write names and actions of animals;
2. -use them in their speech.
3. -say and all the words correctly;

Success criteria

Learners have met this learning objective if they can: 
-recognise spoken language slowly and distinctly; 
- pronounce new vocabulary words correctly
- say the names and actions of animals
- do most of tasks correctly.

Value links Ls will work together as a group/pair showing respect and being polite with each 
other, respect to animals

Cross curricular 
links

Primary Science

ICT skills PPT, Video

Previous learning What can animals do?

Plan

Planned timings Planned activities 

Beginning

7 mins

Learners are introduced the LOs.
Checking of the hometask.
“Brain storming” 
-What is it?
Task 1.  Individual work. Play the  game’’Missing pictures” 
Descriptors: Students  can:

1. Find the pictures
2. Say the names of animals

[S] Ls find the picture of  animals, that was missing. 
-What pictures is missing? (horse, parrot, frog, bird, chimp)
Task 2. Individual work.”Say and do” Ph. Training
[W]Learners listen to the song,  do the actions and sing 
[L] Ls listen to the sounds and guess actions. 
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( sing, swim, dance, run, fly, climb, jump,hop, crawl)
Use the sounds to get learners to describe what they can hear. You can remind them to 
understand  the simple action and to do them.
Descriptors: Students  can:

Understand the words         Do the actions

Middle 

28 mins

Divide into groups.  Students take piece of papers with animal’s picture.
Task 3.Group work: Do the puzzles, and find the theme of the lesson, say the aim of 
the lesson: (Pupils say themselves)
Descriptors: Students  can:
- Work in a group
- Say the theme of the lesson
- Say the aim of the lesson
 
Task 4 Individual work. Follow the lines and complete. Play the guessing game.
Descriptors: Students  can:

1. Follow the lines  
2. Complete the words

Task 5.Pair work. Do the dialogue. Answer the questions.
What can animals do?
Descriptors: Students  can:

1. Put the questions
2. Answer the questions

Task 6.Individual work. True or  False.

Descriptors: Students  can:
1. Writing “can” and “can’t  correctly

End
5 min

Learners give feedback to each other. This might be done in oral form.
Learners reflect on their learning, write the stickers:
“Two stars and one wishes’’
H/T: complete Worksheet 2, ls learn the sentences 

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 more able students: Encouraged 
to do more writing; assist weaker students.

Assessment – how are 
you planning to check 
learners’ learning?
FA
Monitoring
Checking the task
Feedback on the work

Health and safety 
check
ICT links
online listening, 
Ph.Training

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
Pair work, group work

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

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 achievements/difficulties of individuals that 
will inform my next lesson?

Алматинской область  Жамбылский район село Қайназар 
 КГУ Кайназарская средняя школа №1

Егембердиева Оразкуль Медетовна
 учитель русского языка и литературы в 9,10,11-ых  казахских классах

Раздел 4. Реальность и 
фантазия 

Школа: КГУ Кайназарская средняя школа №1

Дата: ФИО учителя: учитель русского языка и литературы Егембердиева 
Оразкуль Медетовна

Класс: 9 Количество присутствующих: отсутствующих:

Тема урока Ты береги нас, Человек!
Творческая работа (письмо от лица героя). 

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

 9.5.1 писать эссе (объем 140-160 слов) по предложенной проблеме, 
обосновывая свое мнение и предлагая пути решения проблемы, соблюдая 
особенности текста рассуждения,  рассуждения с элементами повествования/ 
описания;
9.ия.2.1  использовать простые и сложные предложения, соответствующие 
ситуации устного или письменного общения

Цели урока Учащиеся смогут:
- вспомнить пословицы и поговорки о добре;
- отвечать на вопросы по содержанию повести;
- создать творческую работу (письмо от лица героя), соблюдая структуру 
текста-рассуждения. 

Критерии 
оценивания

Критерий оценивания: демонстрирует умение грамотно писать творческую 
работу, соблюдая грамотность письма и используя простые и сложные 
предложения.
Дескрипторы:
Ученик
- пишет письмо от имени Рогатой матери-оленихи с призывом охранять и 
беречь животных;
- соблюдает структуру текста-рассуждения/ рассуждения с элементами 
повествования;
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Критерии 
оценивания

- грамотно расставляет знаки препинания в простых и сложных предложениях 
(не более 2-ух ошибок);
- соблюдает грамотность письма (не более 2-ух орфографических ошибок).

Языковые цели Фразы для письма:
Люди не задумываются о сохранении природы для своих потомков.
Любовь и бережное отношение к животным поможет … .
Братья  ваши  меньшие;  символ  материнской  любви;  мать-природа;  род  
бугинцев;  жестокость  человека  по  отношению  к  животным;  вечная  тема  
добра и зла. 

Межпредметные 
связи

Межпредметная связь с предметом   «Биология». Межпредметная интеграция 
на уроке будет реализована через содержание используемых материалов. 

Предварительные 
знания

Учащиеся умеют строить высказывания на заданную тему,  умеют  принимать 
участие в оценивании.

Миссия, Видение Мисссия Видение Ценности
-Развитие 
интеллектуального 
потенциала
 -Развитие творческого 
потенциала 
-Интеграция в мировое 
сообщество
 -Внедрение инноваций
 -Внедрение 
полиязычия 
-Применение русского 
языка 
-Применение наук

- Развитие 
нравственности 
-Развитие лидерских 
качеств
 -Развитие патриотизма 
-Развитие социальной 
ответственности 
-Развитие критического 
мышления 
-Развитие активных 
граждан Казахстана
 -Готовность сделать 
мир лучше

- Благополучие
 -Уважение
 -Прозрачность 
-Сотрудничество 
-Целеустремленность
 -Ответственность
 -Обучение на 
протяжении жизни

Ход урока

Запланирова
нные  этапы 
урока

Запланированная деятельность на уроке

Начало 
урока
2 мин.

3 мин.

1. Оргмомент. Добрый день, ребята! Когда мы произносим эти слова, то искренне 
желаем тем, с кем встречаемся, добра и радости. И наше сердце открывается для 
искренних и добрых людей. Ребята, вы видите солнце. А теперь закройте глаза и 
представьте, что на вас солнышко льёт свои тёплые лучики. Под его лучами вы 
становитесь добрее, умнее, внимательнее друг к другу. Пошлите солнечные лучики 
маме, папе и всем близким людям, пожелайте мысленно им здоровья и радости.     К

2. 2. Вводная часть урока. Задание: соедините части данных пословиц и 
поговорок.                                           П
Доброе слово лечит, того добьешься добром.
Добрые умирают, тому и жизнь мила.
Кто любит добрые дела, кто добра не творит 

никому.
Красота до вечера, злое калечит.
Чего не сделаешь силком, а худая бежит.
Худо тому, будешь всем милее.
Добрая слава лежит, да дела их живут.
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5 мин.

20 мин.

5 мин.

Живи добрее, а доброта навеки.
Для учителя: Доброе слово лечит, злое калечит.
Добрые умирают, да дела их живут.
Кто любит добрые дела, тому и жизнь мила.
Красота до вечера, а доброта навеки.
Чего не сделаешь силком, того добьешься добром.
Худо тому, кто добра не творит никому.
Добрая слава лежит, а худая бежит.
Живи добрее, будешь всем милее.
Действия учащихся: в парах обсуждают пословицы и поговорки, соединяют их части и 
объясняют, как они их понимают. 
- О чем мы будем говорить сегодня на уроке? (о доброте)
3. Объявление темы и целей урока.
Сегодня мы с вами вспомним легенду о Рогатой матери-оленихе из произведения Ч. 
Айтматова «Белый пароход». 
4. Беседа с классом                                                              К
- Какова роль в повести легенды о Рогатой матери-оленихе? (Легенда – основа повести. 
Она объясняет зарождение племени бугу, в ней воплощены народные представления о 
добре и зле, в ней же предсказывается и трагический финал произведения.)
- Почему мальчик восторгается матерью-оленихой? (Она добра по отношению к 
людям, умеет прощать, любит людей)
- Только ли мать-олениху мы видим глазами мальчика? (Через восприятие мальчика мы 
видим всех героев повести. Он даёт нравственную оценку каждому персонажу: в этом 
особенность данного произведения). 
5. Творческая работа                                                   П
Действия учителя: предлагает учащимся письмо от лица героя – Рогатой матери-
оленихи. По завершению работы учитель предлагает прочитать 1-2 работы, которые 
будут оцениваться другими учащимися. 
Задание: напишите рассказ от имени матери-оленихи (рассуждение с элементами 
повествования), используя простые и сложные предложения, соблюдая грамотность 
письма. Предложите 1-2 предложения о том, как сберечь животных от вымирания.
Действия учеников: в парах пишут письмо от имени оленихи с призывом охранять и 
беречь животных. После выполнения данной работы 1-2 пары читают вслух свои 
работы, остальные учащиеся оценивают их по дескрипторам.
6. Чтение работ учащимися
Ф Взаимооценивание и оценивание учителя
Критерий оценивания: демонстрирует умение грамотно писать творческую работу, 
соблюдая грамотность письма и используя простые и сложные предложения.
Дескрипторы:
Ученик
- пишет письмо от имени Рогатой матери-оленихи с призывом охранять и беречь 
животных;
- соблюдает структуру текста-рассуждения/ рассуждения с элементами повествования;
- вносит 1-2 предложения о том, как сберечь животных от вымирания;
- грамотно расставляет знаки препинания в простых и сложных предложениях (не 
более 2-ух ошибок);
- соблюдает грамотность письма (не более 2-ух орфографических ошибок).
Дифференциация: учитель предлагает метод «Пилот и навигатор»: более сильный 
ученик помогает,  «направляет» ученика с низкой мотивацией. Также учитель может 
дать им схемы сложных предложений.
Обратная  связь учителя
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Конец урока 
5  мин.

Рефлексия. Ответьте на вопросы:   
Что было важно на сегодняшнем уроке?
О чем пришлось задуматься?
Какие уроки жизни преподносит нам повесть?
Домашнее задание: прочитать рассказ Р. Брэдбери «Все лето в один день».

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 может быть выражена 
в  подборе  заданий,  в  ожидаемом 
результате  от  конкретного  ученика,  в  
оказании  индивидуальной  поддержки 
учащемуся, в подборе учебного материала  
и  ресурсов  с  учетом  индивидуальных  
способностей  учащихся  (Теория  
множественного интеллекта по Гарднеру).  
Дифференциация  может  быть 
использована  на  любом  этапе  урока  с  
учетом  рационального  использования  
времени.

Используйте данный раздел  
для  записи  методов,  
которые  Вы  будете 
использовать  для 
оценивания  того,  чему  
учащиеся  научились  во  
время урока.

Здоровьесберегающие 
технологии.
Используемые 
физминутки и активные 
виды деятельности.
Пункты, применяемые 
из Правил техники 
безопасности на данном 
уроке.   

Рефлексия по уроку
Были ли цели урока/цели обучения реалистичными? 
Все ли учащиеся достигли ЦО?
Если нет, то почему?
Правильно ли проведена дифференциация на уроке? 
Выдержаны ли были временные этапы урока? 
Какие отступления были от плана урока и почему?

Используйте  данный 
раздел для размышлений 
об  уроке.  Ответьте  на  
самые важные вопросы 
о Вашем уроке из левой  
колонки.  

Общая оценка
Какие два аспекта урока прошли хорошо (подумайте как о преподавании, так и об обучении)?
1:                                                                              2:
Что  могло  бы  способствовать  улучшению  урока  (подумайте  как  о  преподавании,  так  и  об 
обучении)?
1:                                                                            2:
Что я выявил(а) за время урока о классе или достижениях/трудностях отдельных учеников, на что 
необходимо обратить внимание на последующих уроках?

Батыс Қазақстан облысы Жаңақала ауданы Маштексай ауылы С.Меңдешев ЖОББМ 
Ағылшын тілі пәні мұғалімі  Мырзаханова Сымбат Мырзагалывна

Пәні/subject: Ағылшын тіліндегі «Информатика»

Сыныбы/ class: 5 ә сынып / 5 ә class

Тақырыбы/ 
The theme of the lesson :

Scratch ойын программалау ортасы 

Scratch ойын программалау терезесінің әр бөлігін толық меңгереді, 
тармақталу және цикл командаларымен жұмыс жасауға арналған 
блоктарды біледі
Scratch ойын программалау ортасында тармақталу және цикл 
командаларын іске асыруға арналған блоктардыпрактикада қолданады
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Сабақтың 
мақсаты/the purpose of 
the lesson:

Программалау ортасының элементтері мен командаларынпайдалана 
отырып, шағын жоба құрады
To explain and practice the using of software types and services

Осы пән бойынша ағылшын тілінде қойылған сұрақтарға жауап беруді 
ұйымдастыру арқылы оқушылардың өз ойларын білдіре алу

Тілдік мақсаттар/

Оқытудың тілдік мақсаты: Scratchойын программалау ортасында 
тармақталу, циклдік командаларды орындай алады
Пәнге қатысты лексика және терменология: Scratch ойын 
программалау ортасындағы спрайт – кейіпкер, скрипт – блоктар, негізгі 
жұмыс алаңы (сахна), скриптілерді таңдау блогы, скриптілер облысы
Диалог құруға/жазылымға қажетті сөздер топтамасы: 
- Scratchойын программалау ортасы неше бөліктен тұрады?
- Scratchойын программалау ортасындағы басты кейіпкер қалай 
аталады?
- Scratch - ... мен ойындар және модельдерді құрастыруға арналған 
жаңа программалау ортасы.

Сабақтың түрі/lesson 
type:

Аралас сабақ/ mixed lesson

Технологиялары/
Technology:

ақпараттық коммуникативтік / information and communication

Пәнаралық байланыс/ 
Interdisciplinary 
communication:

ағылшын тілі, / English language;

Алдыңғы білім/ Өткен тақырып бойынша сұрақтар беріп, осы сабақпен логикалық көпір 
құру
- Программалау тілі дегеніміз не?
- Scratchортасы туралы не білеміз?
- Команда дегеніміз не?

Құрал-
жабдықтары/Tools:

техникалық/ technical: Компьютер/ computer;

бағдарламалық/ 
software:

Scratch

дидактикалық /didactic: Сөзжұмбақ, , түймедақ жапырақтары. 
Crossword

Сабақ кезеңдері: 1. Амандасу, оқушыларды түгелдеу, жұмыс орнының сабаққа даярлығын 
талап ету; / Good morning, dear children! Sit down! Who is on duty today? 
Who is absent today? Are you ready for this lesson? That’s great!I.Ұйымдастыру 

бөлімі.
(2 минут)

II.Өткен материалды 
қайталау арқылы 
жаңа материалды 
қабылдауға дайындық
(10 минут)

Өткен материалды қайталау/ Review past material
Үйге берілген тапсырма тексеріледі.
Тапсырма-1. (TASK) Look at the board. Сұрақтары/Answer the 
questions: 
1) Ойын программалау ортасы  қалай аталады? What is the name of the 
game programming environment (Scratch)
2) Кейіпкерді қалай атаймыз? What do we call the character ? (Sprite)
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ҒЫЛЫМИ ЖОБА: БҮЙРЕКТІҢ АДАМ АҒЗАСЫ ҮШІН МАҢЫЗЫ

Қарағанды облысы  Жезқазған қаласы №  133 негізгі орта мектебі КММ
Орындаған: 9 сынып оқушысы Мейрамбай Еламан

Жетекшісі: Биология пәні мұғалімі Шинтемирова Акнур Пирманбековна

Пікір
       Бұл ғылыми жобада  жұмысында 9 «А» сынып оқушысы Мейрамбай Еламан адам ағзасының зәр 
шығару жүйесі бүйрек жайлы мәліметтер жинау, құрылысымен танысу, бүйректің  атқаратын қызметі 
туралы мәліметтер жинақтау,ауруларының алдын алу шараларын зерттеуді мақсат еткен.
        Ғылыми жұмыстың жазу барысын адам ағзасында атқаратын қызметі және оның қанды тазарту 
үшін қандай пайдасы бар екенін сипаттап жазған. Сонымен бірге бүйректің зәр түзуне тікелей қатысы 
бар екендігі ділелденген. Бүгінгі таңда адам ағзасына зиянды заттарды қолдану барысында бүйрекке 
зиян келетіні туралы және түрлі ауруға шалдығатыны туралы жазылған.
       Мейрамбай Еламанның бұл жобасын биология сабағында, зерттеу негіздері сабақтарында, 
тәрбие сағаттарында, сынып сағаттарда қосымша материал ретінде пайдалануға болады. Осы жобаны 
жасау барысында оқушының алдына қойған мақсатына жеткенін байқауға болады. Өз жобасында 
түрлі әдебиеттерді пайдаланып, дәрігермен кездесіп, өз бетімен ізденіп бүйректің құрылысы туралы 
және аурулары туралы мәлімет жинап, алдын алу шараларын іздестірген. 

Аңдатпа 
Мақсаты:  Бүйректің  адам  ағзасында  орналасуын  және  сыртқы  құрылысының  ерекшеліктерін 
атқаратын қызметін, құрылымын анықтау;

Аннотация
Цель: Определить расположение почек в организме человека и внешних особенностей структуры и 
функции;
Abstract
Оbjective : Determine the location of the kidneys in the human body and the external features of the 
structure and function; 
Өзектілігі:  Адам ағзасында маңызды орын алатын зәр түзетін мүше бүйректің құрылысын, бүйрек 
ауруларын анықтай отырып, аурудың алдын ала отырып емдеу шараларын іздестіру 
Зерттеу болжамы:  Бүйректің адам ағзасы үшін маңыздылығын анықтау
Зерттеу нысаны: 
- ғылыми әдебиеттерге шолу жасау;
-Дәрігерден сұхбат алу;
-зерттеу жұмысын жинақтау;                             
Зерттеу кезеңдері: 
І кезең:  бүйректі жасауға керекті материалдарды дайындап, бүйректің пішіні, түсі, салмағы туралы 
жалпы мәлімет жинақтау. Орталық ауруханаға барып, уролог дәрігермен кездесу.
ІІ кезең:  бүйректің құрылысын және оның ағза үшін маңызын анықтап, зерттеу жұмысын жинақтау; 
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Кіріспе

Бүйрек —  зәр  түзе  отырып,  қаннан  шығатын 
бөлінділерді сүзетін, арқа жотадан төмен орналасқан, 
асбұршаққа ұқсас  үлкен  мүше  Оның  жоғары 
полюсінде  эндокрин бездері  -қыртысты  және 
ми қабатынан  тұратын бүйрек асты  бездері 
орналасқан.Адам  бүйрегінің  массасы-150  г.  Бүйрек 
ұлпасы сыртқы қоңырқай  түсті  қыртысты қабаттан 
және  ішкі  бозғылт  түсті  ми  затынан  тұрады.Ми 
затында  ұштары  бүйрек  астауына  бағытталған 
пирамидалар  орналасқан.Бүйректің  ішіндегі  қуыс 
бүйрек астауы деп аталады.Бүйректе түзілген несеп 

жинағыш түтікшелер арқылы астауға келіп, одан зәрағар бойымен қуыққа жиналып,зәр шығару өзегі 
арқылы  сыртқа  шығады.  Бүйректің  ерекшелігі  қанмен  жақсы  қамтамасыз  етілуі:  бүйрек  арқылы 
тәулігіне 1500-1700 л қан ағады.Бұл дегеніміз - әрбір 5 минут сайы қантамырлары арқылы айналатын 
барлық қан бүйрек арқылы өтеді деген сөз.Осы кезде организм ұлпаларында үнемі түзілетін, тіршілік 
әрекетінің зиянды заттары қаннан бөлінеді.
Бүйректен тәулігіне 1700-1800 л астам қан ағып өтеді. Бүйректе зәрдің түзілуі, оның қанмен ерекше 
қамтамасыз  етілуіне  тікелей  байланысты  болады.  Бүйректе  зәрдің  түзілуі  2  кезеңнен 
тұрады: сүзілу және қайта сіңірілу . Латынша «абсорбция» - сүзілу, «ре» - косымша кері қайту деген 
ұғымдарды білдіреді.
Зәр  түзілудің  сүзілу  кезеңінде  бүйректің  қыртысты  затында  орналаскан бүйрек  денешігіндегі 
қылтамыр шумағындағы қаннан зәр бөлінеді. Мұны бірінші ретті зәр түзілу деп атайды. Бірінші рет 
түзілген зәрдің мөлшері өте көп болады. Бүйректен ағып өтетін әрбір 10 л қаннан 1 л бірінші реттік  
зәр түзіледі.  Бірінші  реттік зәрдің құрамы қан сарысуына ұқсас,  бірақ онда нәруыздар болмайды.  
Бірінші рет түзілген зәрдің құрамындағы судың көп мөлшері қайтадан канға өтеді. Сонымен бірге 
ағзаға қажетті қант, аминқышкылдары, натрий, калий иондары су және басқа заттар да қайтадан қанға 
сіңіріледі. Судың және басқа заттардың қайтадан қанға сіңірілуі нәтижесінде тәулігіне шамамен 1,5 л 
екінші реттік зәр түзіледі.
Бүйректе  зәрдің  сыртқа  шығарылуы өсімді  жүйке  жүйесі  арқылы (жұлынның сегізкөз бөліміндегі 
орталық)  реттеледі.  Сонымен  бірге  бүйректің  кызметін  реттеуге  аралық  мидан  (гипоталамустан) 
түзіліп,  гипофиздың  артқы  бөлімінен  бөлінетін  вазопрессин  гармоны да  қатысады.  Зәрдің  бөліну 
мөлшері әсер ететін заттарға (тағамға) және орта жағдайына да байланысты. Суық күндері суды көп  
ішіп, құрамында нәруызы көп тағамдарды пайдаланғанда зәр көп бөлінеді. Ауаның, температураның 
жоғарылауы, құрғақ тамақ зәр бөлінуін азайтады. Зәр несепағармен қуыққа толып, одан зәршығару 
өзегі арқылы сыртқа шығарылады.

Бүйрек құрылысы
      Бүйрек құрылысы — адамның бөлу жүйесінің органы болып табылады. Адам ағзасында бүйрек 
омыртқаның екі жағынан іш қуысында, оның артқы жағында орналасқан. Негізінен бүйректің бірі 
(оң)  сәл  төмен  және  ұзындығы  мен  салмағы  сол  бүйректен  аз.  Адамның  бүйрегінің  құрылысы 
(ересек) адамның бүйрегі 100-ден 200 грамға дейін салмақ және жоғарғы және төменгі полюстермен 
дөңгеленген фасоль түрінде болады. Иілген бөліктің ортасында бүйрек қақпасы деп аталатын ойық 
бар. Бұл қақпалар нервтер мен қан тамырлары орналасқан пазухқа (бүйрек) әкеледі. Қақпадан төмен 
қарай орналасқан несепағар шығады және бүйрек пен қуықты қосады. Бүйрек қабық (сыртқы) және 
ми (ішкі) қабаттарынан тұрады. Оның негізгі элементі – нефрон. Нефрон арналар жүйесінен және 
бүйрек денесінен тұрады.
       Әрбір бүйрек құрылысында қан тамырларына байланысты миллионға жуық нефрон бар. Бүйрек 
пішінді жасайтын капсуланың келесі құрылымы бар, одан кейін қабық зат, содан кейін сәл тереңірек 
ми. Капсуланың үстіне бүйректі бекітетін майлы талшық бар. Ортасында үлкен кесе, кіші кесе және 
пазуха  бар  лоханкаға  кіретін  несепағар  бар.  Бүйректің  бүкіл  қуысы  мен  денесі  көктамыр  мен 
артерияны өтеді. Бүйрек адам бүйрегінің жұмысы өте күрделі орган.
        Олар арқылы бір тәулік ішінде біздің барлық қанымыз өтеді (айдалады), бұл ретте олар оны  
токсиндерден,  ыдырау  өнімдерінен,  шлактардан  және  микробтардан  тазартады.  Қаннан  сүзілген 
барлық балшық несеппен ағзадан шығатын қуыққа түседі. Қалдықтар несепағарға түскеннен кейін  
олар тек 1 жаққа ашылатын клапанның арқасында кері қайтып келе алмайды. Бұл ретте фильтрдің 
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рөлін бүйрек ұлпасы орындайды, ал лоханка-зәрдің жиналуына және шығарылуына жауап беретін 
бөлік.  Бүйрек  құрылысында  бірін-бірі  алмастыратын  орган,  бір  бүйректің  ауруы  немесе  басқа 
жұмысы бұзылған кезде  екіншісі  қойылған тапсырманы өз  бетінше орындай  алады және  барлық 
функцияларды  орындауды  өзіне  алады.  Екі  бүйректің  жоғарғы  полюстерінде  эндокриндік  бездер 
(бүйрек  үсті  бездері)  орналасқан.  Құрылысы  бойынша бүйрек  үсті  бездері  қанға  түсіп,  көптеген 
алмасу  процестері  мен  жүйелерінің  жұмысын  реттейтін  арнайы  гормоналды  зат  бөледі.  Бүйрек-
адамның қалыпты өмірін сақтау үшін маңызды орган, демек, оған үлкен ықыласпен және өте ұқыпты 
қарау керек.
       Омыртқа бағанасының бүйірінде соңғы кеуде және екі жоғарғы бел омыртқасының деңгейінде 
бүйрек  орналасқан.  Оң  бүйрек  сәл  солға  төмен,  орта  есеппен  1-1,5  см  (бауырдың  оң  бөлігінің 
қысымына  байланысты).  Бүйректің  көрсетілген  шекаралары  жеке  вариацияларға  ұшырайды;  жиі 
жоғарғы шекарасы XI  кеуде  омыртқасының жоғарғы жиегінің  деңгейіне  дейін көтеріледі,  төменгі  
шекарасы 1-1/2 омыртқа түсуі мүмкін.
          Медиальды жиектің орташа иілген бөлігі құрамында қақпа, hilus renalis бар, олар арқылы 
бүйрек артериялары мен нервтері кіреді және вена, лимфа тамырлары мен несепағар шығады. Қақпа 
sinus renalis деп аталатын бүйрек затына кіретін тар кеңістікке ашылады; оның бойлық осі бүйректің 
бойлық осіне сәйкес келеді. Бүйректің алдыңғы беті артқы жағына қарағанда дөңес.
Бүйрек топографиясы. Оң және сол бүйректің алдыңғы бетінің органдарына қатынасы бірдей емес.
Оң  жақ  бүйрек  regiones  epigastrica,  umbilicalis  et  abdominalis  lat  алдыңғы  құрсақ  қабырғасына 
жобаланады. dext., сол-reg. epigastrica et abdominalis lat. sin. Оң жақ бүйрек бүйрек бүйрек үсті безінің 
шағын  бөлігіне  жанасады;  әрі  қарай  оның  алдыңғы  бетінің  үлкен  бөлігі  бауырға  жатады.  Оның 
төменгі үштен бір бөлігі flexura coli dextra жатады; медиалды жиек бойымен duodeni төмен түсетін 
бөлігі түседі; соңғы екі бөлікте ішперде жоқ. Оң бүйректің ең төменгі ұшы серозды жамылғысы бар.
Бүйрек  қабығы.  Бүйрек  өзінің  фиброзды  қабығымен  қоршалған,  capsula  fibrosa,  тікелей  бүйрек 
затына  жататын  жұқа  тегіс  пластина  түрінде.  Қалыпты  жағдайда  ол  бүйрек  заттарынан  бөлінуі 
мүмкін өте оңай. Фиброзды қабықтан, әсіресе hilum аймағында және артқы бетінде, бүйректің майлы 
капсуласын құрайтын борпылдақ май тінінің қабаты, capsula adiposa; алдыңғы бетінде май жиі жоқ. 
Май  капсуласынан  сыртқа  бүйректің  қосқыш  тоқылған  фасциясы,  fascia  renalis  орналасады,  ол 
талшықтармен  фиброзды  капсуламен  байланысты  және  екі  параққа  бөлінеді:  біреуі  бүйректің 
алдынан, екіншісі — артынан өтеді. Бүйректің латеральды шеті бойынша екі парақ бірге біріктіріледі 
және олар дамыған ішперденің дәнекер тінінің қабатына өтеді. Бүйректің медиальды шеті бойынша 
екі парақ бірге біріктірілмейді, ал ортаңғы сызыққа қарай одан әрі жалғасады: алдыңғы Парақ бүйрек 
тамырларының алдында, қолқа мен Венаның төменгі қуысы жүреді және қарама-қарсы жағының сол 
парағымен біріктіріледі, ал артқы Парақ омыртқа денелерінің ортасынан соңғысына бекітіле отырып 
өтеді.  Бүйректің  жоғарғы ұшында,  сондай-ақ бүйрек үсті  бездерін  қамти отырып,  екі  парақ бірге 
қосылады, бүйректің осы бағытта қозғалуын шектейді. Төменгі ұштарын осындай бірігу парақтарын 
әдетте  емес,  байқалады.  Бүйректің  өз  орнында  бекітілуі  негізінен  құрсақ  пресі  бұлшық  етінің 
қысқаруына байланысты ішішілік қысымды жүзеге асырады; аз дәрежеде бүйрек қабықшаларымен 
өсетін fascia renalis;  mm түзілген бүйректің бұлшықет қабығы. psoas major  et  quadratus  lumborum, 
және бүйректің қолқадан және Венаның төменгі қуысынан алып тастауға кедергі келтіретін бүйрек 
тамырлары.  Бүйректің  осы  бекіткіш  аппаратының  әлсіздігі  кезінде  ол  (кезбе  бүйрек)  төмендеуі 
мүмкін,  бұл  оны  жедел  тігуді  талап  етеді.  Қалыпты  жағдайда  қиғаш  жоғары  және  медиальды 
бағытталған екі бүйректің ұзын осьтері бұрышпен, ашық книзамен бүйректен жоғары түседі. Бүйрек 
төмен  түскенде,  орта  сызықта  ыдыстармен  бекітілген  бола  отырып,  төменге  және  медиальды 
ығысады.  Осының  салдарынан  бүйректің  ұзын  осьтері  соңғыларынан  төмен  бұрышта,  жоғарғы 
жағында ашық болады.
Жаңа туған нәрестеде тіпті сыртқы бетінде де бұрынғы бөлінудің іздері сақталады, онда бороздтар 
байқалады (ұрық пен жаңа туған нәрестенің ұзағырақ бүйрегі). Ересек бүйректе сыртта тегіс болады,  
бірақ  ішінде  бірнеше  пирамида  бір  қарағайға  құйылса  да  (пирамидалардың  санына  қарағанда 
қарағайлардың  аз  саны  түсіндіріледі),  пирамидаларға  бөлінген  болып  қалады.  Медуллярлы  зат 
жолақтары қабық затына да жалғаса береді, бірақ олар мұнда аз анық көрінеді; олар қабық затының 
pars radiata құрайды, олардың арасындағы аралық — pars convoluta (convolutum — орама). Pars radiata 
және pars convoluta lobulus corticalis деп аталады.
Әрбір бүйректе миллионға дейін нефрон бар, олардың жиынтығы бүйрек затының басты массасын 
құрайды. Бүйрек құрылысы мен оның нефронын түсіну үшін оның қан жүйесін ескеру керек. Бүйрек 
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артериясы  қолқадан  бастау  алады  және  қанның  «сүзілуіне»  байланысты  органның  несеп  бөлу  
функциясына сәйкес келетін өте маңызды калибрі бар. Бүйрек қақпасында бүйрек артериясы бүйрек 
бөлімдеріне  сәйкес  жоғарғы полюс,  аа  үшін артерияларға  бөлінеді.  polares  superiores,  төменгі,  аа 
үшін. polares inperiores, және бүйректің орталық бөлігі үшін, аа. centrales. Бүйрек паренхимасында бұл 
артериялар пирамидалар арасында, яғни бүйрек үлесі арасында жүреді, сондықтан аа деп аталады.  
interlobares renis.  Ми және қабық затының шекарасында пирамидалардың түбінде олар доғалар, аа  
құрайды. AA қабық затының қалыңдығына шығатын arcuatae. interlobulares. Әрбір a. interlobularis vas 
afferens  ыдысын  шығарады,  ол  бұрылған  капиллярлардың  құлпыншағына  ыдырайды,  glomerulus, 
бүйрек арнасының басталуымен қамтылған, капсула құлпыншағы. Vas efferens құлпынай шығаратын 
артерия, екінші рет бүйрек канальцалары ұшып келе жатқан капиллярларға ыдырайды және содан 
кейін  тамырға  өтеді.  Соңғылары  аттас  артериялармен  бірге  жүреді  және  бүйрек  қақпасынан  бір 
оқпанмен  шығады,  v.  v-да  түсетін  renalis.  cava  inferior.  Қабықты заттан  көктамыр қаны алдымен 
жұлдызды көктамырға, venulae stellatae, содан кейін vv-да ағады. interlobulares, аттас артериялар, және 
VV. arcuatae.  Ми затынан venulae rectae шығады. Ірі  ағындардан V. renalis  бүйрек венасының діңі 
қалыптасады. Sinus renalis көктамыр аймағында артериялардың алдында орналасқан.
      Осылайша, бүйректе капиллярлардың екі жүйесі бар; біреуі артерияны көктамырмен, екіншісі — 
арнайы  сипатты,  қан  капсула  қуысынан  тегіс  жасушалардың  тек  екі  қабатымен  бөлінген  тамыр 
түйнегі түрінде: капиллярлардың эндотелийі және капсуланың эпителийі. Бұл қаннан су мен алмасу 
өнімдерін  бөлу  үшін  қолайлы  жағдай  жасайды.  Бүйректе  4  түтік  тәрізді  жүйе:  артериялар,  
көктамырлар, лимфа тамырлары және бүйрек каналдары. Тамырлар мен экскреторлық ағаштардың 
арасындағы параллелизм (тамырлы-экскреторлық бумалар)  байқалады.  Бүйрек  артериясының ішкі 
мүшелері мен бүйрек тостағандары арасындағы сәйкестік анағұрлым айқын. Осы сәйкестікке сүйене 
отырып,  бүйректе  хирургиялық  мақсаттар  үшін  бүйректің  сегменттік  құрылымын  құрайтын 
сегменттер  бөлінеді.  Бүйректе  бес  сегментті  ажыратады:  1)  Жоғарғы  —  бүйректің  жоғарғы 
полюстеріне сәйкес келеді; 2, 3) жоғарғы және төменгі алдыңғы — лоханканың алдыңғы жағында 
орналасқан; 4) төменгі — бүйректің төменгі полюстеріне сәйкес келеді; 5) артқы — жоғарғы және 
төменгі сегменттер арасында органның артқы жартысының екі орташа төртін алады.
Бүйректің қызметтері.  Бүйрек ағзада сыртқа шығару, гомеостазды, артериялық қысымды ұстап 
тұру, биологиялық-активті заттардың түзілу, улы заттарды залалсыздандыру, заттардың метаболизміне 
қатысу қызметтер атқарады.
Бүйректің  сыртқа  бөліп  шығару  қызметі.  Бүйректің  сыртқа  бөліп  шығару  қызметіне  олардың 
қаннан метаболизмнің соңғы өнімдерінің, тұздар,  дәрілер,  бояулар, улы заттарды сыртқа шығаруы 
жатады. Бүйрек арқылы метаболизмнің келесі соңғы өнімдері бөлініп шығады: креатинин, мочевина, 
несеп  қышқылы,  гиппур  қышқылы,  индикан  және  басқа  эфиркүкірт  және  эфирглюкурон 
қышқылдары,  аммоний  тұздары,  альдегидтер,  гидроксиқышқылдар,  путресцин,  кадаверин  және 
басқалары.  Бүйректің  бұл  қызметі  зәр  түзу  және  оның  концентрлеуге  немесе  сұйылтуға 
қабілеттілігіне байланысты.
Реттеуші-гомеостатикалық  қызметі.  Бүйрек  ағзадағы  иондардың  концентрациясын,  судың 
мөлшерін,  қышқыл-сілтілі  тепетеңдіктің  ,  осмостық  қысымның,  артериалдық  қысымның,  әртүрлі  
заттардың  деңгейін  реттеуге  қатысады.  Мысалы,  бүйрек  глюкозаның,  креатинин,  мочевина  және 
басқа  метаболиттердің деңгейін реттеп отырады.  Бүйректе  барлық заттардың аралық алмасуының 
реакциялары интенсивті  өтеді.  Бүйректе  улы заттар,  мысалы,  глицинмен  конъюгирлену  жолымен 
залалсызданады.
Бүйректің эндокриндік қызметі.  Бүйректің эндокриндік қызметі- оларда Д3 витаминінің алмасу-
активті түрлері, эритропоэтин, ренин және басқа биологиялық активті заттар түзіледі. Эритропоэтин 
сүйек  кемігінде  эритроциттердің  түзілуін  стимулдейді,  сондықтан  бұл  қосылыстың синтетикалық 
аналогы медицинада анемияны емдеуге қолданылады.Ренин артериалық қысымды реттеуге қатысады,  
сондықтан бүйрек аурулары кезінде жиі гипертония байқалады.
Нефрондар.  Бүйректің  негізгі  қызметтері  нефрондарға  байланысты  болады.  Нефрон  –бүйректің 
құрылымдық-функционалды  бірлігі.  Нефрондар  екі  түрлі  болады:  кыртыстықжәне 
юкстамедуллярлық. Бұл нефрондар қызметтері бойынша ерекшеленеді.Ағзада су қалыпты мөлшерде 
болғанда  қан  плазмасының  көлемін  қыртыстық  нефрондар  реттейді,  ал  су  жеткіліксіз  болғанда,  
юкстамедуллярлық нефрондарындаоның реабсорбциясы күшейеді.
Бүйрек  аурулары.   Бүйрек  аурулары  адамда  аса  жиі  кездесетін  аурулар  қатарына  жатады. 
Бүйректердің  организм  үшін  маңызы  өте  зор.  Олар:  біріншіден,  азот  зат  алмасуының  ең  соңғы 
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өнмдерін  бөліп  шығарушы негізгі  ағзалар болып есептеледі,  екіншіден,  ішкі  орта  тұрақтылығын, 
әсіресе  қышқылды-сілтілі  тепе-теңдікті  реттеуге  тікелей  қатынасады;  үшіншіден  бүйрек 
шумақтарында  (юксто-гломерулалы  аппараттарында)  қан  қысымын  реттейтін  ренин  бөліп 
шығарылады.  1827 жылы ағылшын дәрігері  Ричард Брайт дененің  жалпы ісуімен,  альбуминурия,  
гематурия және жүрек гипертрофиясымен сипатталатын сырқаттар тобының бүйрек патологиясымен 
байланысты екенін алғаш рет көрсетіп берді. Сол кезден бастап бүйрек ауруларын Брайт сырқаты деп 
атап кеткен. Бүйрек ауруларына келетін болсақ, адамда аса жиі кездесетін аурулар қатарына жатады. 
Бүйректердің  организм  үшін  маңызы өте  зор.  Бүйрек  аурулары:  бүйрек  тасы,  қуықтың  қабынуы, 
энурез (шыжыңдық ауруы), бүйрек рагы т.б. Бүйрек ауруын емдейтін дәрігерді  уролог  деп атайды.
    Несеп тас ауруын- уролитиаз деп атайды. Бүйрек тастары көптеген жағдайда операция жасауды 
талап ететін  сырқат.  Тастар бүйректің  ішінде,  табақшаларында,  түбекшесінде  немесе  несепағарда 
табылады.
 1.Минералдар алмасуының жалпы бұзылуы
2.Несеп жолының қабынуы, 
3.Несеп ағардың туа пайда болған кемістігі, 
4. Несеп шығарылуының қиындауы.
Пиелонефрит — бүйрек түбегінің, тостағаншаларының, аралық тінінің және өзекшелердің 
зақымдануымен сипатталатын патология. Бұл инфекциялық сырқаттар қатарына жатады. 
Пиелонефрит тудырушы бактериялардың арасында ең көп кездесетіні ішек таяқшалары мен 
стафилококтар. Одан басқа пиелонефриттің дамуына энтерококтар, протей, клебсиелла,энтеробактер, 
көк іріңді таяқшалар немесе микроб ассоциациясы да себеп бола алады. Пиелонефрттерді даму 
механизмдеріне қарап, обструктивті және обструкциясыз дамитын пиелонефриттер деп екі топқа 
бөледі. Обструктивті себептерге ер адамдарда қуық безінің аурулары (аденома, рак, простатит), қуық 
және тік ішек рактары, несеп жолдарының тастары; әйелдерде жыныс ағзаларының ісіктері мен осы 
ағзалардың қабынуы және несеп жолдарындағы тастар жатады. Бүйректерде әр түрлі кисталар 
кездеседі олар іштен туылған  немесе жүре пайда болған себептерге байланысты болуы мумкін. Бұл 
кисталардың ішінде бүйректің поликистозды ауруының клиникалық маңызы зор. Олардың екі түрін 
ажыратады. Балаларда поликистозды ауру аутосомды-рецессивті негізде дамиды, бала туылған кезде 
оның бүйректерінде көптеген майда кисталар болады. Бүйректері үлкейген. Балалардың көбі 1 жасқа 
дейін бүйрек жетіспеушілігінен өледі.
ІІ кезең:  Адам ағзасында маңызды орын алатын зәр түзетін мүше бүйректің құрылысын, бүйрек 
ауруларын анықтай отырып, аурудың алдын ала отырып емдеу шараларын іздестіру. 
    Бұл жобада Мейрамбай Еламан ең алдымен бүйректің құрылысымен танысып, содан кейін керекті 
мәлімет және керекті материалдар жинады. Оқушы  Жезқазған қаласының орталық ауруханасында 
уролог дәрігер Бекзат Намазбаевичпен кездесіп, бүйрек аурулары туралы сұхбат алды. Сонымен қатар 
оқушы бүйрек ауруларын емдеу жолдарын іздестіді.   
       Бүйректің құрылысын жасау үшін  пенапласты (полистирол) ұзындығы 30см, ені 20 см етіп кесіп 
алып,  сосын  оның  бетіне  бүйректің  суретін  салды.  Сосын  оны  сол  сурет  бойынша  кесіп  алды.  
Бүйректің  ойыс  жағын  жасау  қиындау  болды.  Бірақ  Еламан  суретке  қарап  отырып  бүйректің 
ортасынан  бөлген  жобасын  жасады.  Жасап  болған  соң  әр  түрлі  бояуларды пайдалып,  бүйректегі 
иілген бөліктің ортасында бүйрек қақпасы деп аталатын ойықты және қақпалардағы нервтер мен қан 
тамырларды әр түрлі бояулармен бояп шықты. Бүйректің құрылысын ағылшын тіліне аударып жазды. 
Жоба 15 күнде дайын болды. Бұл жерде оқушының сын тұрғысынан ойлау қабілеті дамиды. 
Қорытынды:  Адамдардың көпшілігінде екі  бүйрек болады,  дегенмен,  бір бүйрекпен де қалыпты 
өмір сүруге болады. Пішіні бойынша бүйрек бұршақ тәрізді және көлемі жұдырық шамасында болып 
келеді.  Бүйректің  қайда  орналасқандығын  анықтау  үшін  қолыңызды  беліңізге  қойыңыз  және 
қабырғаңызды сезінгенше қолыңызды жоғары жылжытыңыз. Бүйрек бас бармақтың астында, артқы 
жақта орналасқан. Сіз қолмен сезе алмайсыз, ол ағзаның ішінде жақсы жасырылған.
Адам ағзасында дененің салмағына байланысты 4-6 литр қан айналады. Қан бүйрекке беріледі және 
ол арқылы бүйректің күретамырларына өтеді.  Күн сайын шамамен 1500 литрге жуық қан бүйрек 
арқылы өтеді  және шамамен бір миллион микроскоптық сүзгіштер арқылы тазартылады.  Аталған 
сүзгіштер  нефрондар  деп  аталады,  олардың  кішілігі  соншалық,  тек  қана  микроскоппен  көрінеді.  
Бүйрек аурының көпшілігінің себебі  нефрондардың зақымдалуы болып табылады.  Олар өздерінің 
сүзгілеуші  қызметтерін  тоқтатқан  жағдайда  ағзада  қауіпті  мөлшерде  зат  алмасу  өнімдері  мен 
сұйықтықтың қауіпті мөлшерінің пайда болуы мүмкін.
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Оқушы бүйректің құрылысын зерттеу нәтижесінде, бүйрек ауруының себептері неде екенін анықтай 
отырып, олардың бірнеше себептері бар екенін түсінді. Олардың ең көп тараған екі  себебі диабет  
және қан қысымының жоғары болуынан және бүйрек дұрыс жұмыс жасау үшін дұрыс тамақтану, таза 
су ішу және қарбыздың суын әзірлеп ішу өте пайдалы екенін байқады. Олай болса, бүйрек бізге өмір  
сүру үшін қажет. Ол бірнеше, өте маңызды қызметтерді атқарады. Оның басты мақсаты – қаннан өмір 
сүру  өнімдерін  шығару  және  ағзадағы  тұз  бен  судың теңгерімінің  тиісті  мөлшерін  сақтау  болып 
табылады. 
       Қорытындылай келе, бүйрек  ауруы қазіргі таңда халық арасында кең таралуда. Жоғарыда 
айтылғандай бұл ауруды болдырмау үшін, денсаулығымызды қадірлеп, дені саудың, жаны сау 
демекші бүйрегімізді сақтайық. Бүйрек- ең маңызды мүшелер қатарында. Сондықтан маңызды 
мүшеміздің қызметін сақтап қалайық.  Денсаулық зор байлық!
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Негізгі:
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Маңғыстау облысы Ақтау қаласы Мұнайлы ауданы
№9 Жалпы білім беру орта мектебінің 

орыс тілі мен әдебиеті пәнінің мұғалімі Батесова Рита Еркиновна

Раздел:  Кем хочу стать, когда вырасту

Школа
Дата:  
           
Класс: Количество присутствующих: 

                        отсутствующих:    
Урок 39                                             Тема:  Кем быть?

Цели обучения:
5.1.1.1-  понимать  общее  содержание  сообщения  продолжительностью  не  более  2-3  минут, 
определяя тему текста;
5.1.4.1- определять основную мысль текста на основе вопросов.

5.2.1.1- владеть словарным запасом, включающим синонимы, антонимы, омонимы;
5.2.3.1- соблюдать орфоэпические нормы;
5.2.4.1- создавать высказывание (описание, повествование) на основе иллюстраций.
5.3.3.1- формулировать вопросы по содержанию текста и отвечать на них;
5.3.6.1- анализировать содержание небольших произведений фольклора и литературы, определяя 
тему и основную идею.
5.3.7.1- извлекать необходимую информацию по предложенной теме из различных источников
5.4.3.1- представлять информацию в виде рисунков;
Предполагаемый 
результат

Все учащиеся смогут:

Понимают содержание художественного текста;
правильно употреблять существительные с прилагательными;
передавать события, соблюдая последовательность;
участвовать в диалогах;
Большинство учащихся смогут:
определять тему, сформулировать основную мысль текста;
согласовывать имена прилагательные с именами существительными в 
единственном числе; 
составлять предложения, используя  предложенные  слова;
определить части речи;
высказывать простые оценочные суждения;
Некоторые учащиеся смогут:
составлять презентационный материал по теме;
дополнять тематическую группу;

Языковая цель Полиязычие:  мудрено – трудно; лебёдка – ауыр жүк көтеретін шығыр; 
жесть – қаңылтыр
Основные термины и словосочетания: Профессия, местность, 
укрощать,столяр

Цель урока: Познакомить обучающихся с разделом лингвистики "Морфология".
Учить распознавать самостоятельные и служебные части речи.
.

Привитие 
ценностей 

Прививать любовь к труду, интерес к профессиям

Межпредметные  
связи

Взаимосвязь  с  предметами:  русская  литература,  казахский  язык, 
английский язык, изобразительное искусство 

Навыки 
использования ИКТ

Использование  интерактивной  доски,  магнитофон  (прослушивание 
отрывка художественного произведения)
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Этапы урока Запланированная деятельность на уроке Ресурсы

I. Организационный момент.
Эмоциональный настрой.
(К) Приветствие.
 Давайте улыбнемся друг другу. Пусть сегодняшний 
урок принесет нам всем радость общения. Сегодня на 
уроке, ребята, вас ожидает много интересных заданий, 
новых открытий, а помощниками вам будут: внимание, 
находчивость, смекалка.
Проверка домашнего задания.(«Поймай мяч»)
II. Актуализация знаний
(К) Послушайте стихотворение.(О.Высотская  «Вот 
окончим школу скоро  ...»)
Как вы думаете, о чём мы будем говорить
на уроке? Определите основную мысль стихотворения. 
Вы бы хотели  не делать совсем ничего?
 (Деятельность учащихся) Прогнозирование 
учащимися темы урока
III. Изучение нового материала
(К) Что является для человека очень важным и 
нужным в жизни? Попробуйте отгадать.
Развитие речи. Зачем человеку нужен труд? Как вы 
считаете, учёба – это труд? Что такое 
профессиональный труд, профессия?
Учимся применять правило. Ознакомление уч-ся с 
теоретическими сведениями из учебника о 
морфологических признаках частей речи.
 (К) Упр. 268. Отгадайте, какие слова задуманы в 
таблице. К какой части речи они относятся?
IV. Освоение изученного материала. 
Упр.269 Прочитайте текст. Расскажите, как появлялись 
профессии. Выпишите
из текста по два слова, которые обозначают предмет, 
признак или
качество, действие. Словами каких частей речи они 
являются? Как вы это определили?
Упр.271.Прочитайте текст о жизни и творчестве В. В. 
Маяковского.
 Упр. 272 Прочитайте отрывок из стихотворения В. В. 
Маяковского «Кем быть?». О чём он? Определите его 
основную мысль.
 (К) Ответьте на вопросы.
Деление на группы. По жребию (в корзинке лежат 
рисунки с изображением спортивного инвентаря: мяч, 
скакалка, теннисная ракетка) учащиеся выбирают 
карточки, делятся на группы
Физкультурная минутка
IV. Закрепление изученного материала. 
(К,И) Упр. 274 Какие иллюстрации можно сделать по 
содержанию стихотворения «Кем быть?»? Дайте 
словесное описание каждого рисунка.
Упр.275 Найдите в стихотворении «Кем быть?» 
названия профессий. Выпишите их. На какой вопрос 
они отвечают? Дополните полученную тематическую 

http://nsportal.ru/
shkola/literatura/l
ibrary/2012/12/20/
prezentatsiya-po-

biografii-vv-
mayakovskogo

Физкультурная 
минутка.
Мы  к  лесной 
лужайке вышли.
Поднимая  ноги 
выше,
Через  кустики  и 
кочки.
Через  ветви  и 
пенёчки.
Кто  высоко  так 
шагал −
Не споткнулся, не 
упал.
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группу.
(Г)Работа в группах. 
Напишите на вырезанных из бумаги лепестках, кем 
работают ваши папа и мама. Соберите цветок из 
лепестков и расскажите, что вы знаете о профессиях 
своих родителей.
 Составление синквейна к слову труд.
(И)  Прием  «Верные  и  неверные  утверждения» 
выявляет  уровень  усвоения  полученной  информации 
на данном уроке. 
Для самостоятельного изучения предлагается 
«УС». 
Рефлексия
Приём «Три М»
Учащимся предлагается назвать три момента, которые 
у них получились хорошо в процессе урока, и 
предложить одно действие, которое улучшит их работу 
на следующем уроке.

PROJECT WORK

Қызылорда облысы  Жаңақорған ауданы № 255 Билібай орта мектебінің
ағылшын тілі  пәнінің мұғалімінің ғылыми жобасы

Елшиманова Айнур Нурлановна

The theme:  Using of English fairy tales on the English lessons

Content:
INTRODUCTION
 Give a general information about  English fairy tales…………………
MAIN PART
a. Basic methods of working with English fairy tales in the education of 
children………………………………………....................................... 
b. Types of fairy tales: phonetic, lexical  and grammatical tales...............
Conclusion ......................................................................................................
References………………………....................................................................

School №255  pupil's name is Kalkoz Nurshat
"Using of English fairy tales on the English lessons"

Comment
Currently,  trilingual education is the most popular need today, allowing the younger generation to  move 
freely in the educational space, to navigate the mysteries of world science and to show their abilities.  The 
student fully disclosed and confirmed the research work on "Using of English fairy  tales  on the English 
lessons."
     Learning three languages is a requirement of the time. The main goal: the formation and development of a  
cultural personality who speaks several languages, able to determine the social and professional personality.  
About three languages, the first  President of the Republic of Kazakhstan N. B. Nazarbayev In his speech at 
the III Congress of workers of education and science, noted: "the need of the English language is a necessity, 
peculiar to the world, the requirement of the day. In his 2007 Message" New Kazakhstan in the new world ",  
the Head of state noted that" Kazakhstan should become a highly educated country, whose population uses  
three languages. These are: Kazakh-the state language, Russian-the language of international relations and 
English-the  language  of  successful  integration  into  the  global  economy."
     In the process of writing this research  work, the student showed a great search. The pupil searched a lot  
for this project in the summer, after hours sat on a personal computer, looked through the articles,  looked for 
some information from the Newspapers.   The work consists  of  introduction,  main part,  conclusion and  
references. The questions presented in the work were selected for each topic, enough examples, experience.
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      I  hope that in the future our scholarship will  be a worthy citizen of the country, who has a great  
knowledge to become an example for other teenagers who will fully protect and defend their nature and  
environment, their native land and country. In General, the work has been done at the proper level. Taking 
into account the content and significance of the research work, I recommend to evaluate it at a high level.
The adviser teacher of the English language: Elshimanova Ainur    

Андатпа
        Болашақтың бүгінгіден нұрлы болуына ықпал етіп, адамзат қоғамын алға апаратын күш тек 
білімде ғана. « Ұрпағы білімді халықтың тілін үйрену. Жасыратыны жоқ, бүгінгі таңда ағылшын тілін 
меңгеру болашағы бұлыңғыр болмайды» дегендей, жас ұрпаққа сапалы, мән — мағыналы білім беру 
– бүгінгі күннің басты талабы.
  Елбасы 2006 жылдың қазанында өткен Қазақстан халқы ассамблеясының XII құрылтайында «Үш 
тұғырлы тіл» туралы идеяны жария етті. Ал 2007 Жолдауында “Тілдердің үштұғырлылығы” атты 
мәдени жобаны кезең — кезеңмен іске асыруды ұсынды.
“Үш тұғырлы тіл” идеясының үшінші құрамдас бөлігі – ағылшын дегеніміз – ғаламдық ақпараттар 
мен инновациялардың ағынына ілесу деген сөз.  Сол себепті тіл танудағы Ағылшын тілі сабағында 
оқушыларды ағылшын халық ертегілері арқылы тәрбиелеу, зерттеу нысаны ретінде алынды 
      Зерттеу жұмысының негізгі мақсаты ағылшын тілі сабағында ағылшын халық ертегісінің бала  
тәрбиесінде жақсы әсерінің басым болуын дәлелдеу, Ағылшын  халық  ертегісінің  бала  тәрбиесіндегі 
рөлін және ықпалын анықтау және оның балаға жақсы әсер ету әдістерін анықтау,  Ағылшын тілі  
сабағы барысында ағылшын халық ертегілерін қолдану әдістерін анықтау.
      Ғылыми  жұмыста  Жас  жеткiншектердің  алғашқы  тәрбиесiне  үлкен  әсер  ететін  бұл  халық 
ертегілері  және  оның  кейіпкерлері  болып  есептеледі.  Ертегiлер  ерте  замандағы  салт-дәстүрлер, 
тәрбие әдістері және баланың ой-өрістерін дамытатын қасиеттерді өз кейіпкерлерінде сақтаған.

Аннотация
Светлое будущее-это умное подростающее поколение. «Изучение языка народа с образованным 
поколением. Всем очень хорошо ясно что в наше время надо изучать, знать языки, в особенности 
английский язык. Потому что английский язык это путь в светлое будущее, его даже изучают с 
маленьких возрастов.»
Первый президент  на XII съезде Ассамблеи народа Казахстана в октябре 2006 года провозгласил 
идею «трехъязычия». А в Послании 2007 года было предложено поэтапно реализовать культурный 
проект” Триединство языков".
Основная цель исследовательской работы заключается в  том,  чтобы на  уроках английского языка 
было доказано,  что английская народная сказка на уроках английского языка  имеет превосходное 
влияние  на  воспитание  ребенка,  определить  роль  и  влияние  английской  народной  сказки  в 
воспитании ребенка и определить методы его лучшего воздействия на ребенка, определить методы 
использования английских народных сказок в ходе урока английского языка.

Annotation
Yesterday held contributes to the emergence of the future, in the education of human society, only forward, 
only to strength. "The study of the language of the people with an educated generation. It is not secret that 
today the future of English language proficiency will be without blurred", high-quality, meaningful education 
for the younger generation is the main requirement of today.
The first president at the XII Congress of the Assembly of people of Kazakhstan in October 2006 proclaimed 
the idea of "trilingualism". And  in the Message of 2007 it was proposed to gradually implement the cultural 
project” Trinity of languages".
The third component of the idea of "trilingual language" – English-is what is meant by the flow of global 
information and innovation.  Therefore, the lessons of the English language in the knowledge of the language 
as an object of research, education of students through English folk tales.
     The main goal of the study of the influence of folk tales in the English language priority English evidence 
of  good in the  upbringing of  the  child,  determining its  role  and influence of  folk tales  in  English and 
determination of methods of influence on the child in the child's upbringing, in the course of application of  
methods of definition of folk tales in the English lesson the English language.
  A great influence on the education of the Younger generation in scientific work it is believed that the first  
folk tales and its characters. Tales from ancient times the traditions, methods of child rearing and educational  
horizons apperience its qualities during storage. The purpose of my work is research of influence of folk  
tales in the English language English well-priority evidence of the presence in the child's upbringing.
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The relevance of research work : the relevance of this study is due to the need to teach children a foreign 
language from primary school. Very great benefit from English fairy tales, which help the earliest possible 
overcoming of the language barrier of the child and instill in the awakening of love for a foreign language, 
bringing the effectiveness of learning English from an early age to the highest level.
Education of competent and educated youth is the first goal of teachers. In society, it is necessary to prepare 
skills for life, starting with the younger generation. In the process of education of  teenagers, it is necessary 
to master cultural and competent relations with society, as the level of achievement of youth development is 
the mastery of creative knowledge.
The purpose of the research: to prove  that on English lessons using English fairy tales has a great 
influence on the education of children.
Tasks:
• General analysis of fairy  tales in English;
* Determining the role and influence of the English fairy  tale in the upbringing of the child and determining 
the methods of its best impact on the child;
* Determination of methods of using English fairy  tales on English lessons;
* The formation of dialogical speech; communication training;
* The ability to talk about understanding, memorize speech materials.
Material values:photos, slide.
Value of research: the theoretical concepts of the study.
Methods of research: monitoring, analysis, comparison, examination, synthesis.
Sources of research information: scientific literature, archival materials, Internet, printed materials.

INTRODUCTION
In educational work at school special attention is paid to the development of children speech, the 
development of vocabulary resources, learning to freely use in everyday life the words studied, the ability to 
use them in speech communication in daily activities.
Work on conducting dictionary work with children of school age is one of the main tasks of speech 
development.
At English lessons we study vocabulary work, introduce them to the surrounding objects, teach them to 
name, distinguish between properties and quality, color and shape, develop the concept, the concept of 
various phenomena in life, the environment, actively communicate with language communication.
Vocabulary work  at school in the development of funds:
- development of children  vocabulary resources;
- learn new words;
- the main task is to consolidate, clarify and enrich the received words.
These tasks help for children  must constantly follow the conduct of vocabulary work. For children the 
development of the vocabulary a special place is a game, tasks, exercises, the use of fairy tales. At the 
English lesson, including through training, reading, staging English fairy tales, to form the child's outlook, 
consciousness, speech skills. Pupil  formed the desire for knowledge, speech in the classroom.
Our society is developing rapidly and communication is an integral part of our life, so special attention is 
paid to the study of foreign languages. The younger generation not only learns the skills of speech and 
grammar, but also gets an idea of the history, culture, traditions and daily life of English-speaking countries.
English is a very difficult subject for children, as it is not similar to Russian. Pupils  have many difficulties in 
grammar and vocabulary. Difficulties in grammar mainly understand the structure of the language, and due 
to the lack of vocabulary there are problems of communication. Another problem of learning a foreign 
language is that the pupil  does not teach this subject. In this regard, the main task of the teacher is to 
encourage pupils  to learn a foreign language. Not enough to report to the teacher training material. It should 
constantly interest for pupil through the story, interesting and readable story, examples from life, a variety of 
non-standard tasks, so the choice of topics was natural.
Give a general information about  English fairy tales
In some cases, it is difficult to conduct an English subject for primary school children. They quickly get 
tired, worried. The style of  research work is not suitable here. It is very difficult to draw children  attention 
to text tasks, it is better to conduct classes in a playful way. Here to teacher can come a fairy tale. The fairy 
tale starts active imagination of children , and through imagination his memory, thinking is activated. At the 
same time, logical thinking is gradually developing.
From generation to generation remains a folk legend of wisdom, accumulated over the centuries. Taking into 
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account the psychological characteristics of children and adolescents, the genre of fairy tales is interesting 
for children  in grades 2-5. Their  magical world forgets the child for 45 minutes with brave heroes, beautiful 
princesses and evil. 
Using of fairy tales in the classroom contributes to the individualization of motivation of children. When 
using fairy tales in foreign language lessons develop two types of motivation: introspection, motivation, 
showing that the child  can understand, that you can learn the language, then the tale will be interesting.
Compared with Russia, Germany and France in England started work on the Assembly and writing of fairy 
tales. The collection of the first collections of English fairy tales began in the late XIX century. In the years 
1854-1916 was founded two volumes, collected the first English fairy  tales, owned by Joseph Jacobs. 
President of the English folklore circle Joseph Jacobs is very difficult to collect English folk tales, as many 
of the tales have been forgotten.
The German brothers of Grimm, the French Charles Perrault or the Russian M. P. Afanasyev  as well as 
Joseph Jacobs didn't bypass literary processing of fairy tales. He set himself the goal is to transfer the tale to 
his listeners the way he created people. What satisfies many prose writers, poets and playwrights has become 
a popular English folk tale in England in a very rich domestic folklore. In XIX-XX centuries the Albanians 
who have passed their  poetic inspiration for this genre were: Charles Dickens,William Makepeace 
Thackeray, Lewis Carroll, Edward Lear, Oscar Wilde, Rudyard Kipling, Beatrix Potter and Pamela Travers, 
James Barrie, Alan Milne, J. R. R. Tolkien, Donald Biset. From Alice, Mary Poppins, who happened to be 
behind the mirror .The basis for the birth of the images of the Prince and Peter pan, Winnie the Pooh and 
benevolent become beautiful imagination of   people minds. Interest in fairy tales in England, as in other 
countries, has developed since the time of romanticism in different ways.
In one formation with writers scientists-philologists who resisted the images created by the people worked, but 
preferred  the worlds created by them imagination.They collected  memories and the first works of British 
folklore,studied their dialectics and ethnographic features, so as not to recognize the first born heroes. Thus, in the 
center of the works subjected  to processing and first born, there was another fine stylistic treatment. That is, fairy 
tales that preserved the first characters were recorded  again. The biggest work this year fell out of print translator. 
The people liked the works of  translators very much. Because in translation for the purpose of  easy reading of fairy 
tales was used  English language
The formation and development of fairy tales in the British Isles accounted for the most difficult historical 
period. During this period people believed and developed fairy tales, myths and religious ceremonies 
executed in it. This formed the beginning of the worldview of Christians. Heroes, legends, enemies, virtuous 
people, wizards, angels, water angels, fictional animals continued to live among the population. In the 
struggle against enemies in English fairy tales lived giant heroes, good-natured animals, gods or just heroes 
in the form of peasants. For example: in the English fairy tale character, a fighter against food and black 
forces, was presented as the son of an ordinary peasant Jack. Since Jack is very energetic, hardworking, 
friendly, honest , among the population of such people called folk heroes.  In the tale" Adventures of Jack the 
Giant-Killer " Jack becomes a revolutionary fighting for the freedom of his homeland .
Characters from English fairy tales at all times get acquainted with such heroes, but sometimes they are 
introduced in the form of capitalists, not leaving indifferent. Such characters are equated with the capitalists 
of the first stage of development of bourgeois capitalism in England. For example: the girl Molly and Jack in 
the fairy tale "Jack and  the Beanstalk" will give their close relatives, friends, as well as all the surrounding 
people the happiness of their hero.
In these tales you can find funny characters typical of the English people, that is, humor. English folk tale at 
all times, when you notice, ends very happy and happy. Sometimes at the end of the fairy tale characters can 
avoid tragedy. At the end of a fairy tale never use bad motives. All this has a positive effect on the education 
of fairy-tale. Dream  to achieve such purposes, like characters from a fairy tale.
English fairy tales are different from the tales of other Nations. Philologists and culturologists believe that 
the signs of national mentality are clearly visible in fairy tales. Let us determine what features of English 
fairy tales and how they are related to the English character. In the magical fairy tales of England are 
especially characters. Rare scenes in which the characters wish to reach heights, to beat somebody, to possess 
riches, to have some skills inherent in the Russian fairy tale. On the contrary, the characters of English fairy 
tales often influence the external conditions – for example, to avoid a sense of duty or failure. On the one 
hand, these stories look homogeneous.
In the famous English fairy tale "Three little pigs" (Three little pigs) the attitude of piglets to the house looks 
very good: My house is my castle (my house is my fortress). And if you look at the original poetic initiative 
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of this fairy tale, you will see eccentricity.
The British peoples  loves the facts. It is also depicted in English fairy  tales. Their stories are filled with 
facts and details, sometimes dry and  too detailed. Sometimes the whole tale is based on facts and 
descriptions of the situation, and there are no exceptions. Unexpected  plot twists and emotional places are 
rare. Even fairy tales are read from ordinary people's  lives as ordinary stories, as everything is described in 
detail as it really.
English fairy tales do not always end successfully. And some events are sad and even hard to end. For 
example, in the folk tale " Magic ointment "(Fairy Ointment) the protagonist at the end did not see a single 
eye. At the end of fairy tales, compared to the Russian fairy tales, the usual points less.
We recommend reading English fairy tales in English (original) and listening. First, it enriches your 
vocabulary and will be a good exercise in language practice. Secondly, you have a good understanding of the 
English character, because the tale-the image of the national mentality.
• Basic methods of working with English fairy tales in the education of children.
Head of state in his address to the people of Kazakhstan "New Kazakhstan in the new world" the head of 
state noted: "The people of Kazakhstan should be recognized as a highly educated country using three 
languages around the world. These are: Kazakh-state language, Russian-the language of international 
relations and English-the language of successful integration into the global economy.” In the address to the 
people of Kazakhstan" improving the welfare of citizens of Kazakhstan — the main goal of state policy "the 
government set a task to accelerate the implementation of the cultural project "Trinity of languages".
Today, as a civilized country, every year our relations with many foreign countries are strengthened. This 
requires improvement, in-depth study of a foreign language. In our opinion, the increase of  children  interest 
in the subject. The goal set for the teacher of a foreign language - the teacher analyzes various methods of 
teaching a foreign language and knows that they are the most effective, is one of the main tasks facing the 
teacher of a foreign language. However, it is known that there are many difficulties in learning a foreign 
language.  One of them is the presentation of the content of the text or the expression of one's own opinion in 
a foreign language.
Most people get used to treat fairy tales as their customs and  traditions. One of the tasks of the teacher is to 
acquaint the child with the content of the fairy tale, to tell about the fairy tale, to bring important information 
into the child's consciousness, which is in the fairy tale, to show on the stage in a playful way, penetrating as 
heroes. This method  is called the traditional method of working with fairy tales. But this method  is called 
unconventional, because children can not only listen to a fairy tale, but also to infuriate the end of the fairy 
tale, mix a few  ideas and change some of the actions in the fairy tale. Here another traditional method  is 
used question-answer methods. First of all, the child should understand why he needs unconventional 
lessons, rich in such spiritual education. Non-traditional relationships between teacher and student allow to 
distinguish which fairytale character did wrong, to determine where he made a mistake, how to fix the error 
how to overcome error. For example, pay attention to the proverb" By stranger hands well to rake up a heat 
"in the English fairy tale" The Cat booted". The cat in this story may serve as an example of an 
impersonation. Because a cat cheats on innocent people to achieve its goal. You can not in any case emulate 
this cat, which suicide manifests itself. In conclusion, based on this example, we can understand  the 
meaning of the article above, how to "make your use of other hands." And Jack in the fairy tale "Adventures 
of Jack the Giant-Killer", the son of a peasant, when entering the fight against fairy tale comedies, initially 
thought only about the award, and at the end of the tale, he becomes a real folk hero, fighting for freedom. 
Children who taught a fairy tale, the main character surprises, begins to correctly evaluate his actions, and 
the child receives a good and proper education necessary for him. The child is convinced that evil and good, 
evil and violence, lies and reality, love and hatred will never b.
Another property that requires the next viewing in the fairy tale is the education of friendly feelings. 
Nurturing a sense of humanism leading to a fairy tale never plays a role in the latter's work. Therefore, the 
child who taught him, loves and imitates the fairy-tale characters of both their relatives and the closest 
person to him. The goal of the teacher here is to convey the child's feelings and guides correctly.
We know that the development of elements of linguistic education in the child begins at an early age. 
Therefore, we need to be guided not only by listening, reading, writing, but also writing new tales with 
friends. The simplest way to do this is by writing sms, writing telegrams, and now discussing with sms or 
discussing different online networks. To develop a child's vocabulary, we teach them to invent fairy tales 
without distorting the fairy tale. Working with fairy tales is certainly included in non-traditional lessons. 
After all, it takes a lot of effort to develop the child's interest in fairy tales and develop their thinking skills. 
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In order to change the behavior of some fairy-tale characters or to give a new look to the character, we use 
the same "old-fashioned  nouns, verbs, and words."
For example, playing  game: "Children during the reading of the tales ran to us shame some of the words or 
letters. And let's think and find these words. "On – up – a – tme - hre - was – a – little - grl" what letters are 
missing from these words? Children try to re-read the fairy tale, find the words or come up with them. 
Someone writes fabulous words, and someone writes funny words. And now one game will find in these 
sentences how many vowels and consonants, in the next game children will find extra words in a sentence. 
For example: read the words fox, hare, house, dog, cock, it is recommended to group the extra words or wild 
and domestic animals.To do this, you need to get acquainted with the tales of Mickey mouse or Winnie the 
Pooh. First of all, the student will be given a mutual conversation. To do this, students are divided into two 
groups. Among the students, two of the most active students are awarded the roles of Mickey mouse and 
Winnie the Pooh.They help their groups communicate with each other. Job are: Mickey mouse breathing in 
front of his house, over the green herbs. Winnie the Pooh, coming to him, talking to him. Mickey mouse and 
Winnie the Pooh, that is between the two groups will be about the following dialogue.Винни-Пух: Hello! 
I’m a little brown bear. My name is Winnie-the-Pooh. And who are you?
Mickey: Hello! I’m a little grey mouse. My name is Micky. I live in this big house. Nice to meet you!
Winnie-the-Pooh: Have you got a family?
Мickey: Yes, I have. I've got a father, I've got a mother and I've got a pretty little sister. I love my family very 
much. Have you got a brother?  
Winnie-the-Pooh:  No, I haven't. But I've got a friend.
Mickey : I  love my friend very much too. Look, I've got a long tail. Have you got a long tail?
During the game, children  should ask questions and help them to answer.
In the next game we aimed to develop student thinking. To do this, she is asked to write two stories from a 
small talk, to change the fairy tale characters or occasions she has already heard and read. Of course, this 
task is not easy. In this way, we develop the child's speech, writing and thinking skills. Encrypting by another 
method of thinking ability. The student uses the encryption numbers and needs to remember it. Or the funny 
words in fairy tales to give that fairy tale a new name. We are doing the encryption in thousands ways: 
("duck" - "kcud"); ("pork" - "big") ...
The teacher will prepare the plan for the tasks that  will give to children. Each task must be done in a specific 
direction. In one fairy tale mathematical abilities, but in another fairy tale, there is a lack of environmental 
awareness. By doing so, the teacher carries out his assignments. The child focuses on the task easily and 
correctly. All of this pushes the student to pursue a geographical journey, to look at the historical past, to love 
the Homeland, and to respect  traditions. The goal of the teacher  is to develop the creative abilities of the 
child through these techniques with fairy tales.
Using a fairy tale to stimulate and motivate the children at school, which in turn influences the child's 
intention to improve their English language.
Getting acquainted with English fairy tales will help children not only to improve the beauty and poetics of 
the language, but also to develop their cognitive interest, to understand the features of the national English 
character. Fairy tales also have educational functions. Through reading fairy tales, the child recognizes the 
world and recognizes the peculiarities of relationships between people, and  is a kind of love, affection, 
respect, mutual help, and so on  as well as human qualities.
Only fair use of fairy tales in the learning process is possible only when there is a specific lesson. Typically, 
oral lessons are taught in several stages:
Predicting the story, describing illustrations, discussing the topic, acquaintance with new lexicon, etc.
Control the knowledge, skills and abilities of pupils on different tasks.
In the 5th class, "Reading Home" children will get acquainted with English folk tales. Fairy Tales from the 
British Fairy Tales Collection. B. A. Verkhoglyad; exercises, words. I. P. Tverdochlebova. - M .: "Iris-press", 
2008. From this collection, students will get acquainted with two things: "Lazy Jack" and "Tom Tit Tot".
The quiz "In the world of English fairytales" consisted of 24 questions. You can create a special presentation 
for your convenience. The peculiarity of this quiz is the answer to each question that allows the pupils  to 
quickly memorize what they have read. If necessary, the teacher will ask additional questions. For each 
correct answer, the student will be successful (1 point). All pupils participate in the game. The correct answer 
to the gamers is that the pupil raises his hand and correctly answers the question, not the clash. The winner of 
the quiz "In the world of English fairytales" is determined by the number of the winners.
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For example:
1. What was the nickname of Jack?
A) Pride.
B) Clever.
C) Funny.
D) Lazy. 
Answer: lazy
2. What did Jack's mother to earn money?
A) She baked the pies.
B) She made her living by spinning.
C) She was selling the flowers.
D) She sewed the clothes. 
Answer: she made her living by spinning.
3. What a song was singing by mother?
A) A mice have eaten five pies.
B) My dog has eaten five pies. 
C) The king has eaten five pies.
D) My daughter has eaten five pies. 
Answer: my daughter has eaten five pies. 
4. What conditions were put by the king?
The young girl will change her surname.
She will work.
C) She will cook.
D) She will have to spin 5 skeins a day.
Answer: she will have to spin 5 skeins a day.
5. What was the name of the stranger? 
A) Ferdinand.
B) Tom Tit Tot. 
C) David. 
D) Marmaduke. 
Answer: Tom Tit Tot.
This quiz will allow you to repeat previous topics, master new material  and consolidate vocabulary you've 
read earlier. During the quiz, pupils will improve their skills of work, establish causal relationships, 
summarize, prove and defend their attitude, and  increase the opponent's culture of tolerant communication. 
The aforesaid reflects the pedagogical effectiveness of the methods employed as a result of learning material. 
These methods will encourage students to focus on self-employment and active participation.
Thus, using English fairy tales will be interesting. From the text, learners can learn new information and 
broaden  their minds. Language outcomes and communicative skills of school children develop and most 
importantly, children interest in English and their desire to learn.
• Types of fairy tales: phonetic, lexical  and grammatical tales
The fairy tale is perceived as a game, and it develops not only creative possibilities, but also language skills 
and abilities. In this case, it is divided into linguistic fairy tales, in particular phonetic, lexical, grammatical.
It promotes the development of creative talents of fairy tales and creates favorable conditions for 
communication. At the early stages of English language learning, there are some limitations in language 
behaviors due to the lack of language skills. During the lesson it is necessary to develop speech activity, 
which means that the understanding of  lowercase  pupils' words by hearing means that they need to express 
their views on what's going on.
On the English language lesson can be used the story of a fairy tale, one or a fragment of fairy tales 
intermixed with several pieces, and sometimes children have their fairy tale. At the same time, observed 
emotional activity is to monitor the development of the child's intellectual and speech abilities. Speaking of 
language behavior, it should be noted that the initial stage of learning a foreign language may have some 
restrictions on the lack of language . The following fairy tales give the children the ability to stimulate 
speech, to develop their speaking skills. Below are examples of games and tasks used on English lessons.
Phonetic fairy tales  "The Tale of the Language Master".
Here is a fairy tale about language mystics that many children have to say about speaking the English 
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language correctly.
1) Early was lived the language, it was very long. (mouthpiece, tongue mouth and gradually inserted);
2) He lived behind the fence, that  is, teeth. Show the teeth with a flat casing (open the mouth like "i" sound 
and close the tooth tightly);
3) Early in the morning, the tongue woke up and dropped out of the enclosure (you have to look up the 
tongue);
4) And started exercising (moving the language to the left or to the right)
A fairy tale about the language mystery  may turn into a real fairy tale - the main character - Language - is a 
traveler to the country of sounds.
This phonetic tale [ð] is aimed at analyzing this sound.
"Once traveling to a magic land, Tilmash met an Englishman, Guza, and  he liked the [ð - ð - ð] sounds, and 
he also tried to spit, but his voice was in Russian. "Place the end of the tongue between your teeth and sound 
[your] voice, and the English sound will be heard [ð - ð - ð]. In addition, the language will be friendly. The 
bees fly: near [ð - ð - ðis], sometimes far [ð - ð - ðt]. Language honey invites you to your home to get 
acquainted with the family. Then he said, "This is my mother. This is my father. This is my sister. This is my 
brother. This is my grandmother. And this is my grandfather. Mother, Father, Sister, Brother, Grandmother, 
Grandfather. "Zhuzha's family was so fun and friendly. After all, they held their hands and sang: Mother, 
father, sister, brother. Hand in hand. With one another. Use the fragrance "Mr. Language" in the classroom:
1) Phonetic exercises.
Teacher: A journalist comes today. Let's look at him.
"[T], [t], [t], [t]"; small: "[d], [d], [d]".
Teacher: Our correspondents and our friends (bees, branches, butterflies, planes).
Another flight departs: "[z, z, z, z]." We were all set to say "[ð, ð, ð]"
Filin sings: "[w, w, w]". "What? What? What? "
"Where? Where? Where? »
Philin was tired: "How? How? How? "
Butler sings: "Do you like to jump?"
Airplane: «Can you run?» «Can you  jump?» - Our languages are ready for work.
Lexical fairy tales
 It is appropriate to introduce  new lexical units using the fairy tales and their native language in primary 
school. With text, I suggest the following options:
«Mouse and bear».
A Bear Sleeps. Suddenly A Mouse ran his body. The Bear caught the mouse and was prepared to eat it, the 
mouse said to her: "Excuse me, Bear! I am a mouse. I am little and harmless. Please, let me go. I can help 
you hard times ". The Bear smiled: "I am a bear. I am a big one. You are a mouse and you are little. How can 
a little mouse help a big Bear? You can`t help me "/ The Bear thought slightly, pulling back her back:" All 
right. Mouse, go! "He sent a mouse. He said," Thank you! Good-bye! "
After a while, the Bear fell into the hunter's grid, and did not succeed. A Mouse jumped up and shouted, "I 
must help you," whispered the whole thread. "Thank you! - said the bear. Now that I understand, a little 
Mouse can help. The Bear and the Mouse became friends.
A fairy tale for the stage
«Mouse wants to have a Friend»
There lived a mouse. He was small and didn’t have anyone to play with. So he decided to find a friend. And 
one day the mouse left his small, small house and walked down the road.
Soon the mouse met a cow.
“Hallo, Cow. Would you like to be my friend?” said the mouse.
“Yes, of course”, answered the cow.
“Then, sing me a song, please”, asked the mouse.
And the cow began to sing: “Moo, moo, moo!”
“Oh, no, no!” said the mouse. “I don’t like your song! Good-bye!”
And he ran away.
Soon after that the mouse met a duck.
“Hallo, Duck. Would you like to be my friend?” said the mouse.
“Yes, of course”, answered the duck.
“Then, sing me a song, please”, asked the mouse.
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And the duck began to sing: “Quack, quack, quack!”
“Oh, no, no!” said the mouse. “I don’t like your song! Good-bye!”
And he ran away.
Soon after that the mouse met a cock.
“Hallo, Cock. Would you like to be my friend?” said the mouse.
“Yes, of course”, answered the cock.
“Then, sing me a song, please”, asked the mouse.
And the cock began to sing: “Cock-a-doodl-doo!”
“Oh, no, no!” said the mouse. “I don’t like your song! Good-bye!”
And he ran away.
Soon after that the mouse met a pig.
“Hallo, Pig. Would you like to be my friend?” said the mouse.
“Yes, of course”, answered the pig.
“Then, sing me a song, please”, asked the mouse.
And the pig began to sing: “Oink, oink, oink!”
“Oh, no, no!” said the mouse. “I don’t like your song! Good-bye!”
And he ran away.
Soon after that the mouse met a frog.
“Hallo, Frog. Would you like to be my friend?” said the mouse.
“Yes, of course”, answered the frog.
“Then, sing me a song, please”, asked the mouse.
And the frog began to sing: “Gung, gung, gung”
“Oh, no, no!” said the mouse. “I don’t like your song! Good-bye!”
«Fairy tales about colours»
Жап-жасыл жусан шөп. It's green.
Жап-жасыл шөптің арасында қызыл гүл өсіп тұр It's red.
Қызғылт гүл It's pink. 
Қоңыр сиыр далада жүр. It's brown
Жасыл шөптің үстінде көк аспан. It's blue.
Аспанда сап-сары күн жайқалып тұр. It's yellow.
Кенеттен қара бұлт пайда болды. It's black.
Жан-жақтың бәрі сұр болды. It's grey.
Филинды біз көмекке шақырдық. Филин: «[w][w][w]» деді.
солайша барлық жер аппақ болды  It's white.
  Grammatical fairy tales
What are the requirements for a grammar fairy tale? A. A. Pligin summarizes them as follows:
- The grammar fairy tale should be written in simple language, taking into account the sensory system;
- It should be built on the basis of objects and models that are understandable for children of  this age;
- implementation of the principle of consistency;
- It should be rich in important didactic elements on the subject story.
Also, the grammar fairy tale should be short. This is required to maintain the pace of the lessons. In 
grammatical fairy tales, students should not be overly disturbed by the learning phenomenon, and must 
comply with specific learning requirements.
When creating a fairy-tale and exercise complex, the following topics are a challenge for pupils:
- unknown article;
- a known article;
- combination of verbs at the moment;
- negative form of verb (grunto form);
- verbal questionnaire;
- plural form of nouns;
- general and specific questions.
To insert a verb To be, you need to place three slides on the slide. In the first house - "I", in the second house 
- "he, she, it", in the third house - "we, you, they". The pictures depict heroes of fairy tales, "be", "am", "is", 
"are". And you can say the fairy tale. Talking emotionally requires involvement of children in fairy tales."
In one kingdom there was a small town with three houses with very interesting  inhabitants. In the first house 
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I lived, was very selfish and courageous: he lived his life without being the only one to write his name only 
in large letters. Two loyal friends came to the neighbor house: he and she, the favorite dog toy. In the third 
house we, you, they lived. The city was headed by clever magician Grammar. One day a verbal verbal 
sentence came to the city. He did not know anyone here and wanted to be a friend of the people. He went to 
the house where I lived, and he was very polite. "Hello, my name is a friend!" But I said, "Go away, you do 
not like me!" Be very glad. Be did not know what to do, he was left alone. At age he came to the wizard of 
grammar and told about his suffering. He listened and decided to help. He said, "It's a pity that my goddesses 
have turned your back on you, and we are just a little cheated on them, you see, raise your chest." Be 
immigrants and am. Then he came to I and they were glad to welcome him. She was dressed two times in 
this way and went to the is and are verb and became friends with all the inhabitants of the city. "These fairy-
tale children can be explained by the verbs of AM, IS, ARE, and are the same verbal and" floating ".
This is another way to get to the verb "to be".
There were two houses in the forest. In one house the verb is to be, and in the other, his assistants are am, is, 
are. The verb to be very lazy and his work is accomplished by his assistants. Once in the forest I, he, she, it, 
we, you, they came. They decided to harvest berries. When I went north, he, she, decided to go south, and 
we, you, they went west. Suddenly there was a storm and the nickname went astray. They scream and call for 
help. Together they send their helpers. Am rushing to the north, is south, and are - run to the west. They bring 
them to themselves. Since then, they will not break. We are always, I am, He is, She is, It is, We are, You are, 
They are. "
The undoubted advantages of fairy tales:
1) accuracy;
2) informational saturation;
3) concentration of language instruments;
4) emotional impact on students.
Thus, with the help of fairy tales, the teacher develops the language skills of children, as well as their speech 
skills, and develops their language prognosis.
Folk tales are one of the major parts of folklore. They have upbringing,  
cultural and historical role in people’s life? When  I  started  compare  the tales of both  countries  I found ou
t that both  peoples  showed  their  dream of  happy life in  the  fairy  tales.
Tales are divided in several parts according their origin and structure:
a) Fairy tales;
b) Tales about animals;
c) Real tales and so on.
          As charaсters of English tales the Kazakh tale characters also show the truth, 
 reality of life and vivid colour of human behavior. Unlike from our  real 
 life the truth the kindness always wins the lie and cruelty.
As I found out, English tales were first written down by Joseph Jacobs and Kazakh tales were explored by M
ukhtar Auezov and  by some other writers.
The ordinary people wanted to have a brave and clever hero who could protect  them from rich, mean  
and cruel man. In most of Kazakh tales we can meet the  clever 
 man AldarKose who could play tricks on the mean and rich men and  
take their money or horses, sheep and give them to poor people.
In comparison with Aldar Kose we can see Robin Hood in English tales, who lived in Sherwood Forest with 
his brave men he used to catch the merchants, sheriffs and received them as a guest. After the meal he asked 
them to pay for the meal with a lot of money and he always gave this money to needed people.
So, comparing both heroes we can see that they both wanted to help the poor, but their difference is that Alda
r Kose never used any power and he lived by himself among ordinary people, he was clever and cunning and 
used to play tricks on rich  and giving to the poor.
Another similar fairy tale " Alice in Wonderland "and a fairy tale in the Kazakh language" makta Kyz", the 
content , the plot of the tale than it is similar to each other. It describes the human attitude to people, animals, 
animals, nature, as well as friendship, responsiveness, help each other.
          A lot of similarities were found in English fairy tale “Nobody-Nothing” and Kazakh fairy tale “The 
beautiful princess Kunikey under the sun ”.The both heroes are saved by the cleverness of their lovers-
beautiful princess and the daughter of the giant. In both languages various stylistic devices such as repetition, 
metaphor, metonymy, etc are used to enrich the colour of description. Both English and Kazakh fairy tale 
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bring up the listeners to dream high, to look up, to look forward to something wonderful and majestic.
 Animal tales of both countries have the same negative characters as wolf and fox. Wolf is described 
as a mean, cruel and fool animal, whereas fox is a cunning and sly animal. But rabbits and hares are timid, 
weak animal afraid of everything, whereas in English tales they show the personality of farmer’s wife or 
mother. 

Kazakh people equalize the bad people to ravens; whereas English symbolize the raven as a protector 
of the Tower.
CONCLUSION
The fairy tale plays an important  role in the child's life. The fairy tale strengthens the spiritual world of the 
child, patriotic education, respect for the past of his people, moral education and love for the society. Fairy 
tale influences the proper development of the child's language. The role of fairy tales in the development of 
imagination, attitude towards society, and art. Through fairy tales, we can delve into the minds, proverbs, 
traditions, and customs inherited from the father.
Getting acquainted with the valuable information stored in history by means of fairy tales. No piece of work 
can place a fairy tale in the education of a young, educated, cultured and well-developed  younger 
generation. Of course, there is no other way of working in the upbringing of children, but there are other 
important methods. These techniques I've talked to are helping to learn about the lesson or out of the 
classroom and get valuable information from it. A student learns not only to read, tell, but also to write a 
story.
          Folk tales help to develop children’s dream, imagination, outlook and they bring up them to grow 
honest and kind, help poor and needed people, respect the parents and love the motherland.
Among the Kazakh and English fairy tales can be found a lot of similarities, and that the tales of both sides 
educate morality, love, care. Of course, when writing each fairy tale has its own peculiarity, but by studying a 
little fairy tales, doing negligence, I came to this decision.  Of course, in the English lessons among children 
staged and research tales. Because every day in a quiet learning activity, students lose their interests, so 
during classes should use non-traditional methods, allowing children to communicate, share, open up, 
explore.

Though written about different events and  in various countries, all folk tales have the same aim: to 
help the child to choose the right way in the life, so we mustn’t choose between  the tales, but must read 
every nationality’s, every country’s folk tales and  learn something good from them!!! 
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ТЕМА УРОКА: 
§ 33-34 ЗНАМЕНИТОСТИ И 
СПОРТ                    

Жамбылская область Шуский район село Толе би Школа: 
Опорная средняя школа (Р.ц.) им. М.Макатаева с мини-
центром

  7 класс ФИО учителя: учитель русского языка и литературы 
Худайназарова Куралай Умирзаковна

Цели обучения, 
которые 
необходимо 
достичь на данном 
уроке 

С2 7.1.2.1-понимать значение слов учебно-образовательной тематики.
С5 7.1.5.1-прогнозировать содержание по заголовку или началу текста
Г4 7.2.4.1-создавать аргументированное высказывание (рассуждение с 
элементами описания и/или повествования) на основе личных впечатлений и 
наблюдений.
Г6 7.2.6.1-оценивать высказывание (монолог/диалог), основанное на личных 
впечатлениях/наблюдениях
Ч4 7.3.4.1-использовать виды чтения, включая поисковое
П3 7.4.3.1-представлять информацию в виде иллюстраций, сюжетных 
рисунков, комиксов, с использованием ИКТ
ИЕЯ2 7.5.2.1-использовать простые осложнённые вводными конструкциями, 
однородными членами предложения

Ожидаемый 
результат

Все учащиеся смогут:
Сравнивать тексты; отличить диалогическую речь от монологической речи; 
правильно употреблять существительные с прилагательными; передавать 
события, соблюдая последовательность;
называть слова одним словом или сочетанием; находить в предложении 
вводные слова;
Большинство учащихся будут уметь:
представлять информацию в виде таблицы, схемы ; 
составлять постер  на заданную тему;
Некоторые учащиеся смогут:
составлять диалог,опираясь на текст;
находить в тексте художественно-изобразительные средства, создавать 
аргументированное высказывание на основе личных впечатлений и 
наблюдений.

Языковая цель Учащиеся могут:
- строить речь логично и последовательно, демонстрируя нормы устной и 
письменной речи
Ключевые слова и фразы: склонение, несклоняемые существительные, 
заимствованные слова.
Используемый язык для диалога/письма на уроке: русский.
Вопросы для обсуждения: Сколько в русском языке склонений? Почему надо 
беречь свое здоровье?

Предыдущее 
обучение

Этот раздел построен на знаниях и навыках, приобретенных в предыдущих 
классах, в том числе на тех, которые направлены на восприятие и оценку 
аудио материалов, на анализ текста, на формирование грамотности речи.

План
Планируемые 
сроки

Планируемые действия Ресурсы

0–2 мин I. Организационный момент.
Создание коллаборативной среды.
Для создания психологической атмосферы проводит игру 
«Солнечный зайчик».
- Ребята, возьмитесь за руки и улыбнитесь друг другу.  Скажите, что 
вы сейчас почувствовали?
- Я надеюсь, что это ощущение вы сохраните до конца урока.

Учебник.

II. Актуализация знаний.    Учебник
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Начало урока К На доске записаны слова. 
Регби, пенальти, авторалли, самбо, дзюдо, татами, сальто, табло,  
ушу.
Что их объединяет? Как вы думаете, о каких существительных 
пойдёт речь на уроке?
(Деятельность учащихся) К Учащиеся определяют тему урока. 
III. Изучение нового материала. 
К. Стратегия «Клубочек мудрости» (на столе клубочек, 
распутываешь клубочек и говоришь все что ты проходил на 
прошлом уроке, потом опять запутываешь).
(Деятельность учащихся) К Учащиеся рассказывают о склонении 
существительного.       К Упр. 187, 188

таблица

Середина 
урока

IV. Освоение изученного материала.
Г. Работа в группах    Деление на группы по первой букве имени 
или фамилии (гласные – согласные, звонкие – глухие)
Задание для первой группы:
1. Упр.189
2. Упр.190
Задание для второй группы:
1. Упр. 191
2. Упр. 192
К.П. Ученики выполняют задания, проводят взаимооценивание   
стратегия «2 звезды и 1 пожелание
Физкультурная минутка
V. Закрепление изученного материала.
К.П.      1. Упр. 193
2. Упр. 195
3. Составление синквейна к слову спорт.

Учебник

Конец урока
Прием «Верные и неверные утверждения» выявляет уровень 
усвоения полученной информации на данном уроке. 
(И) Укажите верные(В) или неверные (Н) ответы.
Домашнее задание.
Для самостоятельного изучения предлагается «УС».
Рефлексия
Приём «Три М»
Учащимся предлагается назвать три момента, которые у них 
получились хорошо в процессе урока, и предложить одно действие, 
которое улучшит их работу на следующем уроке.

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

Раздел долгосрочного плана: 
Раздел 3. Ценности: дружба и 
любовь 

Жамбылская область Шуский район село Толе би Школа: 
Школа: опорная средняя школа с мини-центром (РЦ) имени 
Мукагали Макатаева. Учитель русского языка и 
литературы  Арынова Эльмира Майоровна

Дата:

Класс: 5Я2 Количество 25 присутствующих отсутствующих
:

Тема урока Урок 7: Дружба – главное богатство 
Урок 8: Крепкая дружба
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Цели обучения, 
которые достигаются 
на данном  уроке 
(ссылка на учебную 
программу)

Г5 Участие в диалоге 
П2.Изложение  прослушанного,  прочитанного  и  аудиовизуального 
материала. 
ИЯЕ-1Использование грамматических форм слов

Цели урока Ученики смогут:
- Принять участие в диалогах по теме урока, составлять диалоги, 
монологи, слушая одноклассников, оценивая их высказывания.
- Прослушать аудиовизуальный материал (мультфильм, песни) и 
изложить содержание от лица персонажа. 

Критерии успеха Критерии успеха для цели Г5
Ученик достиг цели, если
1.Участвует в диалоге в соответствие с темой урока.
2.Соблюдает позицию «говорящий/слушающий».
3.Демонстрирует грамотную речь. 
Критерии успеха для цели П2 
Ученик достиг цели, если
1.Излагает прослушанный материал, составляя диалоги, 
монологи.
2.Излагает материал последовательно, логично. 

Языковые цели Полезные выражения для письма и устного выступления: 
В этом стихотворении говорится о …
Главного героя/главных героев можно назвать настоящими друзьями, 
потому что …
Настоящий друг – это …
Формула ПОПС:
П – позиция: Мы считаем, что …
О – обоснование: Потому что… (Так как…)
П – пример: Например, … (К примеру…)
С – следствие: Таким образом, …

Привитие ценностей  Привитие навыков коллективной работы, уважение чужого мнения, 
терпимость, умение сохранять дружбу. 

Межпредметные связи Урок имеет междисциплинарные связи с музыкой, изобразительным 
искусством, народным творчеством. 

Предварительные 
знания

Данный урок является продолжением изучения произведений о 
дружбе. 

Ход урока

Запланир
ованные 

этапы 
урока

Запланированная деятельность на уроке 

Начало 
3 мин 

1.Психологический настрой. Активити 
Вспомнить пословицы о дружбе. Продолжить пословицы: 
1. Все за одного, а один за ... (всех).
2. С миру по нитке — голому ... (рубаха).
3.        Семеро одного ... (не ждут).
- Один и у каши ... (загнет).
- Один в поле ... (не воин).
6. Одна ласточка весны ... (не делает).
I.        Старый друг лучше ... (новых двух).
 Без беды друга не ... (не узнаешь).
 Нет друга, так ищи, а нашел так ... (береги).
10.        Раздружится друг -хуже ... (недруга).
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I1.        Для друга и семь верст не ... (околица).
12. Где лад, там и ... (клад).
2.Целеполагание.
Действие учителя: предлагает спеть текст песни «Давай дружить». 
 - О чем мы сегодня будем говорить? Точнее, о ком?
- Теперь можете определить тему нашего урока? Действие учащихся: прогнозируют 
тему урока.
Действие учителя:
- Конечно же, сегодня мы поговорим о друзьях и дружбе. 
Учитель предлагает учащимся записать число и тему урока.

Середина 
урока
5- 7 мин

5 мин

10 мин  

18 мин 
2 мин 

2.Стадия вызова:
1)СОСТАВЛЕНИЕ ДИАЛОГОВ 
Действия учителя:
Предлагает посмотреть на картинки, обсуждает с учащимися содержание, наблюдает 
за работой пар. 
Действия учащихся: 
Рассматривают  картинки,  придумывают  короткие  истории  с  героями  фотографий, 
обсуждают в парах. 
Задания: 
-  Выбрать   картинку,  подумать,  какие  истории  могли  произойти  с  героями  до 
фотографии, после выполнения фотографии. 
П 
Критерии:
-  Придумывает истории, опираясь на изображения, включает в истории рассказ о 
дружбе и взаимопомощи.
-  Использует выразительный язык для воздействия на аудиторию. 
3.Стадия осмысления.
1)ПРОГНОЗИРОВАНИЕ 
Просмотр начала мультфильма. Задание: 
-  Посмотреть  начало  мультфильма.  Предсказать  дальнейшее  содержание 
мультфильма. 
- Как думаете, о чем дальше пойдет речь? Почему так думаете? 
Действия  учителя:  демонстрирует  мультфильм,  задает  вопросы,  поддерживает 
беседу с учащимися, наблюдает за работой групп. 
Действия  учащихся:  смотрят  мультфильм,  прогнозируют  содержание,  при 
необходимости обсуждают в парах. 
И и П 
Критерии: 
-  Прогнозирует  дальнейшее  содержание  мультфильма.  -  Задает  вопросы, 
поддерживает беседу с товарищем. 
2) РАБОТА ПО СОДЕРЖАНИЮ МУЛЬТФИЛЬМА: 
Просмотр мультфильма до конца. 
Задание: 
-  Посмотреть  мультфильм  до  конца.   Составьте  небольшой  диалог,  в  котором  вы 
должны ответить на вопросы: 
- Почему все так произошло?  
-Почему персонажи мультфильма ведут себя так?
- Как музыка, голоса персонажей, изображения влияют на зрителя?  
- Какой из персонажей может быть назван хорошим другом? Почему? 
Действия учителя: демонстрирует мультфильм, наблюдает за работой пар, помогает 
ученикам, которым требует помощь. 
Дифференциация: некоторым учащимся со слабой мотивацией  можно предложить 
вопросы:
Подумайте, можно ли этого героя/героев назвать настоящим другом/настоящими  
друзьями и почему? 
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 Каким не должен быть настоящий друг?
 Может ли дружба сделать человека лучше, избавить от недостатков?

ИЛИ
Полезные фразы и выражения:
В этом мультфильме говорится о … 
Главного героя/главных героев можно назвать настоящими друзьями, потому что …
Настоящий друг – это …
Я считаю, что этого персонажа нельзя считать другом, поскольку…
Более подготовленным учащимся  можно предложить задание: составьте диалог, 
включив в него пословицы и поговорки, афоризмы. 
Выступление учащихся.
Взаимооценивание по критериям
3) СТРАТЕГИЯ «ГОРЯЧИЙ СТУЛ» 
Стратегия  «Горячий стул»  предполагает уделить   больше внимания персонажу и 
позволяет  его  изучить.  Выполнение  данного  задания  является  хорошим  способом 
изучения   истории персонажа. Учащиеся задают вопросы тому, кто выступает в роли 
персонажа,  который  сидит  на  «горячем  стуле».  Вопросы  могут  быть  заранее 
подготовлены  или  импровизированы.  Задание  выполняется  более  удачно,  если 
учащийся  в  роли  персонажа  и  те,  которые  задают  вопросы,  хорошо   знакомы  с 
персонажем, повествованием или ситуацией.
Задание: 
- В группах выбрать  участника, который будет представлять 1 персонажа из этого 
мультфильма.  
- Составить вопросы по содержанию мультфильма, на которые будет отвечать 
персонаж. 
- Всем учащимся представить персонажа в разные моменты мультфильма. 
Г, Ф взаимооценивание по критериям 
Критерии: 
- Составляет вопросы и отвечает на них, исходя из содержания мультфильма.
- Излагает содержание мультфильма от лица персонажа, соблюдая 
последовательность и точность. 
Действия учителя: наблюдает за работой групп, помогает, направляет.
Действия учащихся: работают в группах, отвечают на вопросы, составляют 
высказывания. 
4. Итог урока.
Действие учителя:
Подведем итоги:
- Получены ли на уроке ответы на поставленные вопросы? Настоящий друг – кто он?
- Какими качествами должен обладать настоящий друг?
- Почему важно дружелюбно относиться друг к другу?
-Что такое дружба? 

Урок 2

2 мин

1.Стадия вызова.
Задание: рассмотреть комиксы, выбрать по желанию 2 картинки и озвучить. 
Действие учителя: обращает внимание учеников на комиксы о дружбе, 
контролирует выполнение задания. 
Действия учащихся: рассматривают комиксы, озвучивают в парах.
П, наблюдение учителя 
2.Стадия осмысления.
1) ЗНАКОМСТВО С ТЕОРЕТИЧЕСКИМ МАТЕРИАЛОМ.
Действия учителя: дается понятие о предложном падеже.
Действия учащихся: запоминают и воспроизводят материал. 
Предложный падеж употребляется всегда только с предлогом (откуда и его название).
Приглагольный  предложный  падеж  с  предлогом о  (об,  обо) употребляется  при 
обозначении предмета мысли, речи: И долго, долго дедушка о горькой доле пахаря с 
тоскою говорил (Н.)
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5 мин

2 мин 

3-5 мин 

15  мин 
10 мин 
2 мин 

С предлогом в (во) употребляется для указания на место, пространство, на предмет, в 
пределах (или внутри) которого совершается действие:  [Аянов] ...имел двенадцати 
лет дочь, воспитывавшуюся на казенный счетв институте (Гонч.); 
С предлогом на употребляется для указания на поверхность, где что-либо находится, 
происходит: На руках, на спине, на плечах играл каждый мускул; 
с  предлогом о (мысль,  речь,  доклад,  сообщение  и  т.д.  о  чем-либо): Слух  о 
сем происшествии в тот же день дошел до Кирила Петровича (П.); 
 с  предлогом при -  для указания на место: сад при институте,  с предлогом в -  для 
указания на место, пространство, предмет: жизнь в окопах, хранение в снегу и т.д.
Игра «Кто где живёт?»
Дети подбирают пары картинок, отвечая на вопрос: «Кто где живёт?».
- Лиса живёт в норе.
- Медведь живёт в берлоге.
- Белка живет в дупле.
- Волк живет в логове.
- Собака живет в конуре.
2)ТРЕНИРОВОЧНЫЕ УПРАЖНЕНИЯ.
Действие учителя: направляет, корректирует, наблюдает за работой учащихся.
Действия учащихся: выполняют упражнения, проверяют друг друга в парах. 
После  небольшого  теоретического  материала  для  закрепления  можно  дать 
тренировочные упражнения, формирующие умения и навыки употребления падежей.
 Задание 1.
Скажите, где могут находиться  эти вещи. 
Модель:  Книга –  стол,  журнал,  сумка.  –  Книга –  на  столе,  на журнале,  в  сумке. 
Фотография – альбом, конверт, книга. 
Ключ – комната, карман, стол. Кинотеатр – город, проспект, улица, центр.
Задание 2. Вставьте окончание.
 Прочитал о самолёт... . Остановились в бухт...  . Нашёл в пещер... . Грелся на солнц... . 
Увидел на пристан... . Плыли на лодк... . Записали в журнал... . Лежал на 
поверхност…  .
П, наблюдение учителя 
3)СОСТАВЛЕНИЕ ДИАЛОГОВ 
Задание: 
- Прослушать песню «Дружба крепкая».
- Определить ключевые слова. 
- Составить диалог, в котором использовать ключевые слова песни. 
Тема диалога (на выбор): 
1)Если дружбой дорожить…
2)Друг – первое богатство человека.
3)Старый друг лучше новых двух. 
4)Вот что значит настоящий, верный друг… 
Действия  учителя: наблюдает  за  работой  пар,  направляет,  дает  обратную  связь 
учащимся. 
Действия  учащихся:  составляют  диалоги,  оценивают  по  критериям  работу 
одноклассников. 
Выступление пар. 
Ф комментарий учителя
4. Итог урока.
Действие учителя: приглашает всех учеников в круг
,  раздает  каждому  стикеры  в  форме  сердечка,  предлагает  подарить  их 
одноклассникам с пожеланиями.
Действие  учащихся: дарят  сердечки  соседу  справа,  называя  вопрос  предложного 
падежа: «Я думаю о КОМ? (о друге, товарище)». 
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Конец 
урока

3мин

Рефлексия «Плюс-минус-интересно». Это упражнение можно выполнять как устно, 
так и письменно, в зависимости от наличия времени. Для письменного выполнения 
предлагается заполнить таблицу из трех граф. В графу «П» - «плюс»- записывается 
все,  что  понравилось  на  уроке,  информация  и  формы  работы,   которые  вызвали 
положительные  эмоции,  либо,  по  мнению  ученика,  могут  быть  ему  полезны  для 
достижения  каких-то  целей.  В  графу  «М»  -  «минус»-  записывается  все,  что  не 
понравилось  на  уроке,  показалось  скучным,  вызвало  неприязнь,  осталось 
непонятным, или информация,  которая, по мнению ученика,  оказалась для него не 
нужной,  бесполезной  .  В  графу  «И»  -  «интересно»-  учащиеся  вписывают  все 
любопытные  факты,  о  которых  узнали  на  уроке,  что  бы  еще  хотелось  узнать  по 
данной проблеме, вопросы к учителю.
Плюс Минус Интересно

 Д/З: Домашнее задание на выбор:
1)Составить анкету «Каким должен быть хороший друг?» 

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

Некоторым  ученикам со слабой 
мотивацией учитель может дать 
вопросы  или примерные фразы, 
помогающие сконструировать 
предложения. 

Учитель будет задавать 
вопросы для выявления 
уровня понимания, будет 
вовлекать всех учащихся в 
процесс обсуждения.

Кабинет будет проветрен,  
в классе будет 
поддерживаться рабочая 
атмосфера.

Рефлексия по уроку
Были ли цели урока/цели обучения 
реалистичными? 
Все ли учащиеся достигли ЦО?
Если нет, то почему?
Правильно ли проведена дифференциация 
на уроке? 
Выдержаны ли были временные этапы 
урока? 
Какие отступления были от плана урока и 
почему?

Используйте данный раздел для размышлений об 
уроке. Ответьте на самые важные вопросы о 
Вашем уроке из левой колонки.  

Общая оценка
Какие два аспекта урока прошли хорошо (подумайте как о преподавании, так и об 
обучении)?
1: 
2: 
Что могло бы способствовать улучшению урока (подумайте как о преподавании, так и об 
обучении)?
1:  
Что я выявил(а) за время урока о классе или достижениях/трудностях отдельных учеников, 
на что необходимо обратить внимание на последующих уроках?
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Алматы қаласы № 152 мектеп-гимназияның 
ағылшын тілі пәнінің мұғалімі Алимова Салтанат Женисовна

Short Term plan
Module: Reading for Pleasure School: 
Date: Teacher name: 
Class: 9 Number present:
Lesson title Abai is a great Kazakh poet
Learning objectives(s)  
that this lesson is 
contributing to (link to 
the Subject 
programme)

9.C3 respect differing points of view
9.C4 evaluate and respond constructively to feedback from others
9.R2 understand specific information and detail in extended texts on a 
growing range of familiar general and curricular topics, and some unfamiliar 
topics
L6 deduce meaning from context in unsupported extended talk on a wide 
range of general and curricular topics, including talk on a limited range of 
unfamiliar topics
9.W4 use style and register to achieve appropriate degree of formality in a 
growing variety of   written genres on a range of general and curricular topics
9.UE5 use a wide variety of question types on a wide range of familiar general 
and curricular topics

Lesson objectives All learners will be able to 
identify some specific information and key ideas in texts and use some target 
language to express views and comment on some views of others with support 
Most learners will be able to 
identify most specific information and key ideas in texts and use a range of 
target language to express views and comment on some views of others with 
support 
Some learners will be able to
identify all specific information and most key ideas in texts and use a range of 
target language to express views and comment on views of others with little 
support

Level of thinking skills Higher order thinking skills
Assessment criteria makes up questions in order talk about main points of listening  

uses vocabulary a limited range of common topics
evaluates and proves his mind

Value links National unity, peace and harmony in our society
Cross-curricular links Art
Previous learning Unit revision about work past and future
Plan
Planned timings Planned activities (replaces the notes 

below with your planned activities)
Resources

Start
2 min

Org. moment: Greeting learners
Warm-up: Teacher introduces with the theme of the lesson.  
Dividing into subgroups using the cards

Middle
8 min

1 min

4 min

To introduce the topic; to read for specific information
Elicit what students know about Abai Kunanbaev and the famous 
characters he created.
Task 1 Watch video. Abai Kunanbaev
Direct Students’ attention to the screen. Play the video. Students 
watch and answer questions by playing  Kahoot game
Present new vocabulary  Go through the list of new words and 
explain/elicit the meanings of any unknown words. Ss listen and 
repeat chorally or individually.

Video
Kahoot
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5 min

3 min

3 min

5 min

3 min

Dumb [dᴧm] – мылқау, ақымақ
Gloomy [`glu:mi] – суық жүзді
Burden [bә:dn] - масыл, ауыртпалық
Consistency [kәnsistnsi] – реттілік, жүйелілік
Task 2 Which lines are from the poem?
Students read  four  variants  of Abai`s  poems ‘Winter ‘ and 
‘Spring’, ‘Summer’. ‘Autumn’. They should elicit  right 
equivalent. 
Suggested Answer Key:
1. Broad-shouldered, white-coated, powdered with snow, 
Blind and dumb, with a great big silvery beard. 
2. Spring came and melted the snow and ice.
The earth was covered in soft velvet.
3. When summer in the mountains  gains its peak, 
When gaily blooming  flowers begin to fade, 
When nomads  from the sunshine refuge seek 
Beside a rapid river, in a glade, 
4. The clouds are grey and gloomy, boding rain. 
An autumn mist envelops the bare earth.
Chasing each other through the spacious plain, 
To warm themselves, run foals of last year`s birth. 
Descriptor:  learners
Remember  Abai  Kunanbaev`s poems about seasons.
Find suitable variants. Task 3 Put the words in the correct 
order to form statements  from the Abai`s  Book of Words.
Students do the task.  
 want/ labors/ your/  wisely./ start/wisely/ you/ to be 
successful,/ the job/ If/ in hand
 a joy,/ is/ A good/ but/ a bad/ child/ a burden. / is/ one
 self-discipline/ one/  Without/ the faith, / consistency/ 
keep/ iman,/ one`s soul./ and / cannot/ in
 other`s/ himself/ All people/ a  guest/ are/ in this/ each/ 
life./  guests;/ man/ is
Suggested Answer Key:  
If you want your labors to be successful, start the job in hand 
wisely (Word 37).
A good child is a joy, but a bad one is a burden. (Word 10)
Without  self-discipline and consistency one cannot keep iman , 
the faith, in one's soul (Word 12).
All people are each other's guests; man himself is a guest in this 
life (Word 34).
Descriptor: learners
Put the words in correct order. 
Become familiar with the meaning of sentences.
Task 4. Mark the sentences T (true) or F (False). 
a.i.1. Iskander is the son of Philip King of Macedon
a.i.2. He came to throne at the age of 22 .
a.i.3. Iskander wasn`t ambitious person.
a.i.4. The water Iskander foubd was salty.
a.i.5. The gate keeper throw the skull to Iskander as a sign of 
greed and gluttony.
a.i.6. Mas`hood lived in Kairo.
a.i.7. Mas`hood had rescued a wise man from death.
a.i.8. The wise man offered two fruits to Mas`hood.
a.i.9. Rivers and all water in the city became poisonous and 
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there were no remedy for it.
a.i.10. Mas`hood didn`t drink the water and became mad.
Descriptor:  learners
1.Read for specific information 
2.Mark sentences T/F.
3. Check each answers.
Task 5. Act out a part of Mashood or Iskander. Pair work
Descriptor: learners
1.Work in pairs.
2.Present a dialogue or play to the class.
Task 6. Making  Posters about Abai Kunanbaev. 
Descriptor: learners
1.Collect information and makes poster.
2.Work in groups, negotiates according to the theme.
3.Present poster to the class.
Task 7. Do cinquain
Descriptor: learners
1.Work in groups.
2.Present a task to the class.

End
3 min

Feedback 
Reflection

Method 
‘Chess’

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 learner’s 
learning?

Health and safety check

The groups will support each other.
In the process of group work, there is a 
joint discussion, an exchange of views, 
and a dialogue.

Question and answer 
(target and random). 
Evaluation of the 
response of a 
classmate. Keep 
teacher talking time to 
a minimum

The class is organized for group work.
ICT Skills to watch the video.
Ability to work in a group (mutual 
respect).
Answer questions and actively listen to 
others in the class discussion.
An interactive whiteboard was used to 
display videos, presentations, slides.

Reflection 
Were the lesson objectives /learning 
objectives realistic?
What did the learner learn today? 
What was the learning atmosphere 
like?
Did my planned differentiation 
work well?

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

Summery evaluation
What two things will go 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 the lesson about the class or individuals that will inform my next lesson?
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ҚҰММЕН СУРЕТ САЛУ –  ПАЙДАЛЫ ӨНЕР

Қарағанды облысы  Абай ауданы,  Курмин тірек мектебінің
сызу, технология пәні мұғалімі  Имашев Аскар Аманжанович

Құммен сурет салу – өткен ғасырдың 70 жылдары АҚШ-та пайда болып, Батыста қанат жайған жас 
өнер. Қас-қағым сәтте әйнек бетіне құммен салынған ғажап суреттерді үп еткен жел немесе болмашы 
қимыл әп-сәтте бұзып кетсе де,  осынау нәзіктікті  көрген жан әсерсіз  қалмасы сөзсіз.  Алғашында 
құммен сурет салу мультфильмдер, анимациялық фильмдер шығару үшін пайдаланылған еді. Сурет  
салудың мұндай техникасында құмнан өзге жарма, кофе, тұз, басқа да ұсақ заттар қолданылады. Осы 
өнерді игерем деуші адам үшін ең бастысы – шеберлік, себебі суретшіден тек әйнек бетіне бейнелерді  
түсіріп  қана  қоймай,  құмды  сезіне  білу  қабілеті  талап  етіледі.  Бұл  өнерді  арнайы  студиялардан 
үйренуге  болады.  Бүгінде  еліміздің  Алматы,  Астана,  Павлодар,  Өскемен  секілді  қалаларында 
мектепке  дейінгі,  мектеп  жасындағы  балаларға  арналған  құммен  сурет  салу  өнерін  үйрететін  
студиялар ашылуда.

Құммен сурет салу – өте қызықты, сонымен қатар пайдалы өнер. Сурет салудың басқа да түрлері 
секілді,  аталмыш  өнер  адамның  қиялын,  кеңістікті  қабылдауын,  есте  сақтау  қабілетін  дамытып, 
әсіресе балалардың дұрыс жетілуіне, саусақтарының епті болуына әсерін тигізеді.

Құм  терапиясының  маңызы: бала  өзін  жайлы,  қорғалған  күйде  сезініп,  шығармашылық 
белсенділік  танытатын  табиғи  стимулдық  орта  қалыптастырады  және  танымдық,  психикалық 
процестерді  дамытады  ол  түйсік  (форманы,  түсті,  тұтас  түйсік),  есті,  зейінді,  қиялды,  кеңістік 
түсінікті, тактильді-кинестетикалық сезімділік пен қолдардың ұсақ моторикасын дамытады.

Құм терапиясының мақсаты:  балалардың құм  терапиясында  қиял,  көрнекі  –  бейнелік  ойлауды,  
сөздік  – логикалық ойлауды,  көрнекі  іс-әрекеттік  ойлауды,  шығармашылық және сын тұрғысынан 
ойлауды дамыту.
Құм терапиясы арқылы баланың қандай құзіреттіліктері дамиды:

• шығармашылық
• танымдық
• интеллектуалдық
• қарым-қатынас

Құм терапиясын қолданудың әдіс-тәсілдері:
• Әңгімелесу
• Түрлі-түсті құммен сурет салу
• Танымдық ойындар
• Коммуникативтік ойындар
• Пікірталастар

Құм терапиясы негізгі принциптері
1. Шығармашылық белсенділікті  таныта  отырып,  бала  өзін  ыңғайлы әрі  қорғалған  күйде  сезініп 
табиғи ынталандыратын орта жасау.
2. Абстрактылы нышандар әріптердің сандық тиімді және осы принциптің жүзеге асырылуы болып 
жатқан оқиғаға баланың жеке қызығушылығымен іс-әрекетіне оң мотивацияны қалыптастыруға және 
күшейтуге мүмкіндік береді.
3. Ертегі ойындарының кейіпкерлерімен бірге әртүрлі жағдаяттарды ойнау шынайы бірге тұру.
4. Баланың бүкіл өмірі – ойын.                       К. Макаренко
«Құм  терапиясы»  принципі  аналитикалық  терапияның  негізін  салушы  Карл  Густав  Юнгпен 
ұсынылған.  Мүмкін ұлы Юнгке адамның құммен «әлектенуінің» қажеттілігі,  оның құрылысы осы 
идеяны ұсынуға себепші болған шығар. Себебі көптеген психологтар жекелеген құм түйіршіктерінде 
жеке тұлғаның нышандық айқындамасын, ал құм массасында – жаһандағы өмірді көреді.
Құм – миллион жыл бұрын пайда болған. Ол бүкіл әлем бойы жайылған. Құм – өте ұсақ ақ түсті,  
сары, қоңыр, сұр және қызғылт түсті болады. Құм бала үшін магнит сияқты өзіне тартымды зат. Бала 
құмды  не  екенін  сезінгенше  қолдары  сарай,  қоршау  т.б.  жасай  бастайды.  Ал  оған  ойыншықтар,  
кішігірім фигураларды қосса, онда баламен түрлі ертегілерді драмалау, ойын процесіне кіреді.
Құммен  ойын  –  балалар  мен  ересектердің  эмоционалдық  хал-жағдайларына  оң  әсер  етеді,  бұл 
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баланың өзіндік дамуы үшін тамаша құрал болып табылады.
Құммен ойнау кеңестік әдіс ретінде 1939 жылы ағылшын педиатры Маргарет Ловенфельд сипаттама 
берген.
«Құм терапиясы» концепциясының құрылуымен негізінде юнгиан мектебінің  өкілдері  айналысты, 
мысалы швейцар аналитигі Дора Каалфф.
Құмдағы ойындар – баланың табиғи әрекеті формаларының бір түрі. Сондықтан да біз, ересектер,  
құммен ойнайтын орындарды оқыту және дамыту сабақтарында қолдана аламыз. Құмнан суреттер  
салып,  әртүрлі  оқиғаларды  ойлап  тауып,  біз  бала  үшін  әлдеқайда  қызықты  түрде  оған  өзіміздің 
біліміміз  бен  өмірлік  тәжірибемізді,  қоршаған  әлемнің  заңдылықтары  мен  оқиғаларын  жеткізе 
аламыз.
Оған қажетті материалдар мен жабдықтар:
5. Су  өткізбейтін  ағаш қорап,  түрлі-түсті  құм,  таза  өзен  құмы,  шағын фигуралар «коллекциясы» 
(биіктігі 8 см аспайтын «Киндер-сюрприздан»).
Ойыншықтар жиынтығы:

• адам кейіпкерлері;
• жануарлар (үй, жабайы, тарихқа дейінгі, теңіз және т.б.)
• көліктер
• өсімдіктер
• Табиғи заттар
• ертегі кейіпкерлері
• лақтырым материалдар
• пластикалық немесе ағаш әріптер мен сандар, әртүрлі геометриялық фигуралар.

Бала  құм терапиясында  тек  қана  қиял,  көрнекі  –  бейнелік  ойлауды,  сөздік  –  логикалық ойлауды, 
көрнекі іс-әрекеттік ойлауды, шығармашылық және сын тұрғысынан ойлауды дамыта отыра процесс 
барысында  бала  өзінің  ішкі  қобалжуларын ішкі  сезімдерін  сыртқа  ойын барысында  фигураларды 
таңдау барысында толығымен өз назарын салады. Бала ойын барысында өзінің терең эмоционалдық 
қобалжуларын айта салады.
Құм терапиясының маңыздылығы:
- сөзбен айтып жеткізе алмайтын ойлаумен қобалжуларды сыртқа шығаруға көмектеседі.
- Іште туындаған қиын жағдайларды, шығармашылық потенциалдарын босатады.
Құм  терапиясы  3  жастан  бастап  әр  жастағы  адамдармен  өткізіледі.  Кейбір  адамдар  бұл  әдісті 
психоанализге әкеледі деп ойлайды, бірақ біздің тәжірибе терапияның еркін әдісі екенін көрсетеді.  
Юнгтің  оқушыларымен  бірнеше  жолдармен  тәжірибе  жинақталған,  нәтижесінде  олар  қолайлы 
мінездемелерін барынын қорытындысын келді. Мысалы осыған көгілдір түсті құмзар жатады, онда 
бала мен ересек бірлесе ойнайды. Ойында ойыншықтар қолданылады. 
Керекті пішіндердің тізімі бар. Оларға:

• ағаштар
• өсімдіктер
• Табиғи заттар, (тірі және өлі табиғат)
• лақтырым материалдар 
• пластикалық немесе ағаш қиқымдары мен әртүрлі пішіндегі заттар.

  Балалардың дамуын және тәрбиесіндегі кемшіліктерді шешуге көптеген әдіс-тәсілдер бар. Мен 
бұл әдістердің ішінен балалармен жұмыс жүргізудің бір түрі құммен сурет салуға тоқталып өткім 
келеді. Біз үйірме жұмысында жыл бойы құмды қолданамыз. Балалар құммен сурет салуды өте жақсы 
көреді.  
     Қорыта  айтқанда,  құммен сурет  салу баланы тәрбиелеуде,  дамытуда маңызды рөл атқарады.  
Құммен  сурет  салу  балалардың  эмоциясын,  шығармашылығын,  зейіндерін,  қабілеттерін  дұрыс 
көзқарастарын қалыптастыруға мүмкіндік береді.

* * * * * * * * * * * * * *
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МЕКТЕПКЕ ДЕЙІНГІ БАЛАЛАРДЫҢ ҰСАҚ ҚОЛ МАТОРИКАСЫН ДАМЫТУ

Ақмола облысы Көкшетау қаласы №12 «Мерей» бала бақшасы
Дефектолог-логопед  Абильмаженова Айман Жанботаевна

«Ойын баланың алдынан өмір есігін ашып, оның шығармашылық қабілетін дамытады, 
ойынсыз ақыл- ойдың қалыптасуы мүмкін емес» В.А. Сухомлинский

Мектепке  дейінгі  ұйымда  жазу  емес,  жазуға  дайындықтың  маңызы  зор.   Қол  моторикасын 
арттыруға  арналған  ойындар  мен  жаттығулар  баланың  тілінің  дамуына  да  әсерін  тигізеді.  Бала 
саусақтарымен әр түрлі жаттығулар орындап, үлкен жетістіктерге жетеді және баланы сурет салуға 
үйретеді, ары қарай жазуға да көмектеседі. Егер баланың саусақтары шапшаң жұмыс жасап, иілгіш 
болса жазуы да әдемі болады. Ұсақ моториканы дамыту жұмыстарын ерте сәбилік шақтан бастаған 
дұрыс. Омыраудағы баланың өзіне саусақтағы бас миымен байланысқан активті нүктелеріне әсер ете 
отырып массаж жасау керек.  

Балалардың  жазу  техникасын  меңгерудегі  қиындықтарының  бірі-  қолдың  моторлы  аймағының 
бұзылысы,  саусақ  бұлшықеттерінің  дамымауы,  қолының  барлық  білезіктеріндегі  ұсақ  бұлшық 
еттерінің қимылының жетіспеушілігі немесе бұзылуы болып табылады

Саусақ ұшында көптеген акупунктурлық нүктелер болады, осы нүктелерге массаж жасау арқылы, 
адамның ішкі құрылысына да әсер етуге болатынын мамандар анықтап отыр.Батыс дәрігерлерінің 
зерттеулері бойынша , бас бармақ – бас ми қызметін арттырады, «балаң үйрек»- асқазан жағдайының 
жақсаруына,  «ортан терек»-  ішек  құрылысына ,  «шылдыр шүмек»-  бауыр мен бүйрек қызметіне,  
«кішкентай  бөбек»-  жүрек  қан  тамырларының  және  ас  қорыту  жүйесінің  реттелуіне  оң  әсерін 
тигізеді.  Баланың қолын ұстай отырып, саусақтарына ат қойып, оларды бірде бүгіп ,  бірде жазып 
ойнау — баланың көңілін ғана аулап қоймай, балалардың бірлесіп қайталауына , дыбыстарды дұрыс  
айтуына, айтылған жырды есте сақтауына, психикалық демалуына таптырмайтын әдіс

Әр саусақтың қарапайым қимылын жасату арқылы баланың дыбыстарды дұрыс айтуын қадағалап ,  
мәнерлеп сөйлеуін дамытып, сөздік қорын байытамыз, қоршаған орта туралы түсініктерін кеңейтеміз.
Өзім жұмыс жасайтын мектепте саусаққа арналған жаттығуларды кеңінен қолданамын.

Балалар  жаттығуларды  аса  қызығушылықпен  орындайды.  Ұсақ  қол  маторикасын  дамыту 
мақсатындағы жұмысты үзбей, күніне 5-10 минут уақыт бөле отырып жүргізу қажет. Осы мақсатта 
әртүрлі  ойындар  мен  жаттығуларды  қолдануға  болады.  Қол  саусақтарын  қимылдатуға  арналған 
жаттығуларды үздіксіз жасау баланың тілінің дамуына да үлкен әсер етеді. 

Саусақ қимылдарын жақсарту үшін таяқшалармен ойналатын ойындар қолданылады.
Ойынмен бірге әртүрлі тақпақтар айтылады. Мысалы: «Қай қолымыз күштірек…»

Кай қолымыз күштірек
Қолды қысып жұмайық
Алақанды ашып ап
Шапалаққа ұрайық
Бір,екі,
Бір,екі
Қолға қалам алайық

«Бұл сенің отбасың?»
Мынау саусақ- атам
Мынау саусақ -әжем
Мынау саусақ — әкем
Мынау саусақ -анам
Мынау саусақ — мен
ал мынау менің отбасым

Саусақ ойындары
Тук-ток, тук-ток жұдырық балға сияқты соғады,
Тук-ток, тук-ток екі қолмен ұрамыз,
Тук-ток, тук-ток тақамен де соғамыз,
Тук-ток, тук-ток тақалармен тарсылдатып,
Тук-ток, тук-ток екі қолмен, екі аяқ.
Тіл дамыту жұмысы қол арқылы жүру тиіс. Сонда ғана – неғұрлым үлкен жаттығу болады. Балаға 
тапсырмалар қызықты болу керек.
Баланың қол еңбегін арттыру үшін не істеу керек:
— қолмен ермексазды жұмсарту;
— алақандарымызды жұмып ойын ойнау (таңертең тұрдық – ашылу, кешке ұйықтадық — жабылдық);
— екі қолдың саусақтарымен «Жүру» үстелмен, алдымен ақырын, біресе ұрланып, содан кейін тез 
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жүгіріп келуі. Жаттығу алдымен оң қолмен, содан кейін сол қолмен жасалады;
— ауада саусақпен сурет салу;
— қолдың басымен қолшам жасау;
— түймелерді тағып- ағыту, бауды байлау, құлыпты ашып – жабу т.б.;
— қақпақтарды жабу, механикалық ойыншықтарды кілтпен жүргізу;
— бұрандалар мен сомындарды бұрау;
— конструктор ойыны;
— құммен сурет салу;
— түрлі-түсті борлармен тұзды, шекерді, ұнтақ жарманы бояу;
— «Бассейн» ойынын ойнату т.б. 
—Ермексазбен, сазбен, тұздалған қамырмен, уақ құрылыс заттарымен, құрастырмалармен жұмыс.
—Моншақ жасау, бисермен жұмыс
—Сіріңкеден суреттер, әріптер құрау
—Сол және оң қолмен бір мезгілде қорапқа ілгектерді салу
—Трафаретпен әріптер, геометриялық бейнелер, сызықтар салу
—Қолды уқалау (массаж)
        Осындай ойындармен жаттығулар саусақ қозғалысының жақсаруын қамтамасыз етеді, саусақ 
қозғалысының нақты дамуына әкеледі. Ұсақ қол маторикасы шектелген балаларға осындай 
жаттығулар мен ойындарды дефектолог пен ата-аналардың бірлесе отырып үзбей орындатуы олардың 
жағдайын жақсартуға көмектеседі.

* * * * * * * * * * * * * *
ОҚУШЫЛАРДЫҢ БІРІН-БІРІ БАҒАЛАУЫ

Теміртау қаласы № 2 ЖББОМ КММ
қазақ тілі мен әдебиеті пәнінің мұғалімі  

Қоянбаев Амангельды Шонкабаевич

Мектеп белгілі бір білім қорына ие тұлғаны ғана тәрбиелеп қоймай, еңбек сүйгіш зияткер азаматты 
тәрбиелеп  шығаруы  тиіс.  Мұның  барлығы  білім  беру  мен  тәрбие  сапасын  көтеруді,  әрбір  пәнді  
оқытудың  ғылыми  деңгейін  жоғарылатуды  талап  етеді.  Сондықтан  менде  білім  беру  мен  білім 
алудағы жаңа тәсілдердің қай түрі тиімді, өз сабағыма қалай қолдансам қызықтыра аламын деген ой 
болды. Осы деңгейлерді жоғарылатудың бір түрі – мектеп тәжірибесіндегі топтық, ұжымдық оқыту 
түрлеріне және соның барысында кері  байланыс ұйымдастыру арқылы оқуға сыни көзқарастарын 
қалыптастыру. 

Топтық жұмыс –  өзінің  барлық белгілері  бар  ынтымақтастықтың идеалды моделі.  Ең алдымен 
сыныптың  татулығын  қалыптастыру,  бірігіп  жұмыс  жасау,  бір-біріне  деген  құрметтері  артуы 
мақсатында топқа бөлуден бастадым.  Топқа  бөлініп жұмыс істеген оқушылар арасында бір-біріне  
деген сенімділік және ұйымшылдық пайда болды. Бұл бұрынғы өзіміз өтіп жүрген дәстүрлі сабаққа 
қарағанда, тиімділігін, оқушының сабаққа деген ынтасын көтеру. 

Оқушылардан дәстүрлі сабақ пен топтаса отырып өткізілген сабақтың айырмашылығын етінбіз, ал  
топтық сабақ өткеннен бері тапсырмаларды орындағанда тобымыз үшін жауап беруге, бір-бірлеріні 
бағалау мүмкіндігіне ие болуға, топтасып оқығаннан кейін бір-бірлерін тыңдауға, ережеге бағынуға 
үйренеді. Осындай пікірлер мен командалық рух әдісті тиімді пайдалануға болатынына көз жеткізеді.  
Сабақ соңында міндетті түрде кері байланыс беріліп отыруы тиіс.  Өз кезегінде оқушыларды сыни 
тұрғыдан ойлауға итермеледі, сындарлы сөйлеуге ынталандырды, басқалардың идеясын құрметтеуге 
және бағалауға дағдыландырды әрі оқушылардың пәнге қызығушылығы артады.

Ең бастысы бір бірлеріне бауыр басып, өзін және жолдастарын бағалай біледі. Олардың бойында 
өздеріне  деген сенімділік  пайда  болды,  құлшыныстың,  белсенділіктің  артқанын байқауға  болады. 
Біздің мақсатымыз – оқушыларға тек білім беріп қана қоймай, сонымен бірге оқушылардың білімін 
бағалау.  Қазіргі  білім  беру  жүйесінде  бағалау  жаңа  сипаттарға  ие  болуда.  Оқушылар  топтасып 
болғаннан  соң,  рөлдік  ойындарды  қызыға  бөлісіп  алды.  Ойын  элементтері  мен  өздеріне 
жауапкершілігі  бар  тапсырмалар  беру  арқылы  оқушылардың  қызығушылығын  арттыруға  болады. 
Оның алдын ала өздері нақтылаған бағалау өлшемдері бойынша бағаланатынын ескерту қажет.

Топта  жұмыс  істеу  барысында  оқушылар  өз  тобын  ұйымдастырып,  үздік  идеялармен  бөлісіп 
отырады. Берілген тапсырмаларын орындап, өздерін өздері бағалауға үйренеді. Әр топ жұмыстарын 
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әр түрлі деңгейде орындайды. Оқушылардың ойлау қабілеттері қандай деңгейде екенін анықтауға,  
саралауға  болады.  Жасаған  топтық  жұмыстарын  бір  біріне  әр  түрлі  тәсілдер  арқылы  бағалайды. 
Балаларға  бағалау  қатты  ұнайды.  Себебі  бұрын  мұғалім  ғана  бағалап  келді.  Бағалаушы  болып 
сайланған оқушы бағалау өлшемін топтық бағалауда, өзін-өзі бағалауда пайдаланды. Топтық жұмыста  
қалыптастырушы бағалаудың жақсы іске  асқандығын байқауға  болады.  Қалыптастырушы бағалау 
мұғалімге  оқушылардың  оқуда  мақсатқа  жетуін  қадағалап  отыруына  мүмкіндік  береді  және  оқу 
үдерісіне дер кезінде өзгертулер мен түзетулер енгізуге, ал оқушыға барынша жауапкершілікті болуға 
көмектеседі. Топпен жұмыс істеу кезінде қандай да бір істің атқарылуы маңызды емес, оның топпен  
қалай жасалғандығы маңызды.

Мұндай  жағдайда  жұмыстың  нәтижесі  ғана  бағаланбайды,  сонымен  қатар  жұмыс  нәтижесі  де 
бағалануы  тиіс.  Өйткені  топта  жұмыс  істей  білу  оқушыны  қалыптастырудағы  өте  маңызды 
құзыреттілік. Ұжымдаса әрекет етудің бірнеше бағыттары бар. 

Мұғалімнің әр топтың белсенділігін бағалайды, белсенді оқушыны анықтайды, өзін-өзі бағалау – 
топпен  бірлесе  атқарған  тапсырма  кезіндегі  оқушылар  мен  мұғалімнің  байланысын  бағалайды. 
Мұғалім топтық жұмысты бағалау кезінде топтағылардың әрқайсысына әртүрлі баға қоя алмайды. 
Себебі  ол  топтық жұмыстың белсенділігіне  кері  әсерін  тигізеді.  Бірақ  мұндай  жағдайда  да  ұстаз  
топтық жұмысқа қатысып отырған және мүлдем белсенділік танытпай отырған оқушылар жайлы айта 
кетуі керек. Қалыптастырушы бағалауды сабақта қолдану мұғалім мен оқушы арасындағы сыртқы 
кері байланыстың ішкі кері байланысқа ауысуы болмақ. Оқушы өзін бақылап, өзінің әрекет тәсілдерін 
таңдайды, нәтижелерін өзі бағалайды. Осылайша бала мақсат қоя білу арқылы күтілетін нәтижені  
жоспарлай алады. 

Тақырып бойынша нені білетіндерін, нені білгілері келетіндерін, нені үйренгендерін жазды. Бұл 
кестені толтыру нәтижесінде оқушылардың тақырыпты жақсы меңгергендігін түсіндім. Олар алдын 
ала белгіленген өлшемдер арқылы өздерін және бірін-бірі бағалады. Әрбір мұғалімнен өзі сабағында  
қолданған жаңа тәсілдердің дұрыс-бұрыс жағын терең талдап, зерттеу жүргізу талап етіледі.  Себебі 
кейде теория мен тәжірибе үйлеспей қалатын кездер де болады. 

Жаңаша  оқытудың  жүйесі  бойынша  бұл  тәсіл  біршама  өзгерді.  Мұнда  балаларға  білім  дайын 
күйінде берілмейді, керісінше оқушылардың өздерін еркін ұстауына, ойлануына мүмкіндік жасалады. 

Топқа  бөлінген  сыныпқа  психологиялық  қолайлы  жағдай  жасай  отырып,  әр  топқа  өз  мақсат 
міндеттерін айқындатуға итермелеу керек. 

Топ мүшелері өз міндеттерін айқындай отырып, топтың ұраны, ережесін және де мақсатын  жасай 
алуына  мүмкіндік  беру.  Мысалы  топтық   жұмыс   ережелерін  құрастыру  үлгісін  дәлел  ретінде 
көрсетер болсақ,Топтың аты;   Топтың ұраны.

1.Ең бірінші топта тәртіп болу керек. Сыныптағы тәртіп бәрімізге ортақ. 
2.Белсенділік. Әр сабақта оқушылар оқу үдерісінің барлық аспектілеріне белсенді қатысуы керек.  

Олар өздерінің болжамдарымен сұрақтарын құрастырады, бір-біріне кеңес береді, өз алдына мақсат 
қояды. 

3.Бірін  бірі  тыңдау.  Бір-бірін  тыңдайалады,  алынған  нәтижелерді  қадағалайды,  идеялармен 
эксперимент жасайды, және қателері болса түзетуге көмектеседі.

4.Нәтижеге  қол  жеткізу  арқылы  топты  алға  шығара  алады.  Бұл  жағдайда  топта  бір-бірімен 
әңгімелесу әрекетімен қатар диалогтік қарым-қатынасқа түседі. Оқушыларын топқа бөлу жиілілігін 4 
сабақ сайын, яғни күніне бір рет ауысып тұрса, тиімді деп білеміз. Бір топта немесе бір баламен ұзақ  
уақыт  бірге  отырған  оқушы  басқалармен  қатынас  жасауда  қиындыққа  кезігуі  мүмкін.  Топ  үнемі 
ауысып отырған жағдайда сыныпта ұжымдық және ынтымақтастық атмосферасы жоғары болады. 
Топта топ басшысы, хатшысы, реттеушісі, жинақтаушы немесе бағалаушысы болуы  міндетті. Себебі  
топтағы әр оқушы өз жауапкершіліктерін сезіну керек.  

Қорыта  келгенде топтық жұмыстағы оқушылардың бірін- бірі  бағалауы өздеріне құрметпен қарай 
отырып,  бір-бірін  көшбасшылық  мәдениетіне  тәрбиелей  алатындығында.   Оқушылар  топ  құруда 
өздерінің жалпы ортақ мақсаттары мен міндеттері бар екенін сезінді.

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

55



----- «БІЛІМ ЖОЛЫ НҰРЛЫ ЖОЛ» Республикалық журнал – Сәуір айы 2020 жыл | № 04 (07) -----

ЖАҚСЫНЫҢ АТЫ ӨЛМЕС ...

Қарағанды қаласы «М. Жұмабаев атындағы № 39 гимназияның» 
өзін-өзі тану пәні мұғалімі  Казтаева Ардакты Темиргалиевна

«Әлiмхaн, сенiң бiлiмiң – oл қaзaқтың бiлiмi.  
Сoл себептi, жaқсы oқы және өзгелердi oқыт......»  Г.Н.Пoтaнин

Қaзaқcтaн Мемлекетi құрылуының бacындa тұрғaн тұлғaлaрдың бiрегейi, қaзaқ хaлқынaн шыққaн 
тұңғыш прoфеccoр-мaтемaтик,  Қaзaқcтaнның қaзiргi  межедегi  мемлекеттiк  территoрияcын тұңғыш 
рет реcми белгiлеп, зaңдacтырушы, тұңғыш қaзaқ тiлiндегi мaтемaтикaлық терминoлoгиялық cөздiктi,  
жoғaры  мaтемaтик  oқулығын  құрcтырушысы  -  ӘЛIМХAН  ЕРМЕКOВ.  Aлaш  тұлғacы  Әлiмхaн 
фрaнцуз, aғылшын, итaлиян, лaтын тiлдерiн жетiк бiлген. 

Әлiмхaн  Әбеуұлы  1891 жылы Қaрaғaнды oблыcы Aқтoғaй aудaнының Берiктac өлкеciнде дүниеге 
келген. 8 жaсaр Әлiмхaн қaлaлық училищеге oқуғa түсiп, мектеп қaбырғaсындa зейiндi, aлғыр oқушы 
бoлып, мектептi үздiк бiтiрiп шығaды. 1905 жылы Семейдегi «ерлер» гимнaзиясынa түсiп, 1912 жылы 
«Aлтын  медaльмен»  бiтiредi.  Бiлiмге  құштaр  Әлiмхaн  сoл  жылы  Тoмск  қaлaсындaғы технoлoгия 
институтының тaу-кен фaкультетiне aлғaшқы қaзaқтaрдың бiрi бoлып қaбылдaнaды. Өзiнiң студенттiк 
кезiнде  oзық oйлы, тaмaшa aдaмдaрмен тaнысып, бiлiмiн шыңдaй түседi.  Сoлaрдың бiрi oрыстың 
белгiлi  сaяхaтшысы,  Шoқaн  Уaлихaнoвтың  дoсы  Григoрий  Никoлaевич  Пoтaнинмен,  сoл  aрқылы 
oрыстың  жaзушысы  В.Я.Шишкoвпен,  В.М.Бaхметьевпен,  ревoлюциoнер  мaрксист-филoсoф 
Двoлейский, ревoлюциoнер Бaуэрмен тaнысып, oлaрдың жaсырын үйiрмелерiне қaтысaды.  

1917 жылы Әлiмхaн съезд  шешiмiмен oблыстық Қaзaқ кoмитетiнiң  мүшелiгiне  сaйлaнaды.  Сoл 
жылы 1-Сiбiр oблыстық съезде Сiбiр aвтoнoмиясының негiзгi зaңын жaзaтын кoмитет құрылып, oғaн 
қaзaқ делегaттaры Ә.Ермекoвты кiргiзедi.  1917 жылы Әлiмхaн oқуын тoқтaтып,  Әлихaн Бөкейхaн 
бaстaғaн aлaш aрдaқтылaрымен бiрге бiр ту acтынa бiрiгедi.  Қaзaқ aвтoнoмиясын құрудa  Әлiмхaн 
Ермекoвтың  өлшеусiз  еңбегi  зерделей  oтырып,  oсыдaн  кейiн  қaзaқ  хaлқының  шaруaшылығының 
нығaйуынa,  қaлыптaсуынa,  хaлықтың  жaғдaйын  жaсaуғa  қaрaй  бaғыттaлғaнын  көре  aлaмыз.  Oсы 
қaрқынмен  Қaрқaрaлыдa  мектеп  aшaды,  aл  өзi  Тaшкент  пен  Aлмaтыдaғы  жoғaрғы  oқу  oрнындa 
мaтемaтикa  сaлaсындa дәрiс oқиды.

Өз хaлқын жaн-тәнiмен шексiз сүйiп, бoстaндық дaбылын естiсiмен, қaлaйдa қaзaқ хaлқын езгiден 
құтқaрып, теңдiк әперуiн мaқсaт етедi. 

Лениннiң  төрaғaлығымен  өткен  қaзaқ  өкiлдерi  қaтысқaн  мәжiлiсте  қaзaқ  реcпубликacының 
территoрияcын  Кacпий  теңiзiнiң  coлтүcтiк  жaғaлуы  –  Acтрaхaнь  губернияcынaн  Қaзaқcтaнғa 
қaйтaрылғaны тиiмдi екенiн Әлiмхaн Ермекoв дәлелдеп, қaзaқтың шұрaйлы, мұнaй мен бaлыққa бaй 
өлкеciн Лениннiң тiкелей қoлдaуымен Қaзaқ елiне қaйтaрылды. 1920 жылы 17 тaмыздa В.И.Лениннiң 
төрaғaлығымен өткен Хaлық Кoмиссaрлaры Кеңесi мәжiлiсiнде Қaзaқ aвтoнoмиясы турaлы бaяндaмa 
жaсaды, нәтижесiнде республикaмыздың шекaрaлық тұтaстығын қoрғaп, oтaршылaрғa тoйтaрыс бере 
oтырып қaлпынa келтiрiп, зaңды құжaтпен бекiттiрдi. Ә.Ермекoв сoнымен бiрге, ұлaнғaйыр жерiмiз  
бен  елiмiздiң  ертеңгi  иесi  бiлiмдi  жaстaр  екенiн  түсiнiп,  терең  күрес  жүргiздi,  бaршa  ғылымның 
пaтшaсы  сaнaлғaн  мaтемaтикaны  хaлқымызғa  жaқындaтты,  сoл  aрқылы  ұлттық  oй-сaнaны  жaңa 
кезеңге көтерiп тaстaды.

Ә.  Ермекoв  өзiнiң  тaбиғи  қaбiлетiн,  aлғaн  бiлiмiн,  туғaн  хaлқының  игiлiгiне  aрнaғaн  iрi  
тұлғaлaрдың бiрi.  Oл өмiрiнiң сoңынa дейiн oсы мaқсaттaн ешқaшaн тaйғaн емес. Мұны Кеңестiң  
билiк кезеңiндегi сaн aлуaн қызметiнен де көруге бoлaды. Мәселен, oның oқытушылық қызметi. 

Ә. Ермекoвтың oқытушылық қызметi XX ғaсырдың 17-шi  жылдaрындa бaстaлып, өмiрiнiң сoңғы 
жылдaрынa  дейiгi  aрaлықты  қaмтиды.  Әрине,  Ә.Ермекoвтың  oл  кезеңдегi  oқытушылық  еңбекпен 
aйнaлысуы қoлaйлы кезең бoлды деп aйту қиын.  Дегенмен,  бұл жылдaры oл өмiрiнiң мaзмұнынa 
aйнaлғaн үйреншiктi ғылыми-oқытушылық қызметтерiнен қoл үзген емес. 

Прoфеccoр Әлiмхaн Ермекoвтiң «Ұлы мaтемaтикa курcы» oқулығы жoғaрғы техникaлық oқу 
oрындры  мен  педaгoгикaлық  инcтитуттaрғa  aрнaлып,  қaзaқ  тiлiнде  aлтын  қaрпiмен  1935  жылы 
Қызылoрдa қaлacындa жaрық көредi. Келесi жылы «Қaзaқ тiлiндегi мaтемaтиклық терминoлoгиялық 
cөздiгi»  және  «Жoғaры  мaтемaтикa  oқулығымен»  қaтaр,  «Жoғaры  мaтемaтикa  курcының»  екiншi 
бөлiмi де бaспaғa шығaрылaды.  Aвтoрдың бұл еңбектерiнде мaтемaтикaлық терминдер қaрaпaйым 
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түрмен, oңaй өрнектеледi. Мaтемaтикa сaлaсынa көп еңбек aтқaрғaн oл 1935 жылдың 5 қaрaшaсындa  
Жoғaрғы техникaлық бiлiм беру кoмитетiнiң  Жoғaрғы aттеcтaциялық кoмиccияcы oғaн прoфеccoр 
aтaғын бередi.  Oсылaйшa Әлiмхaн Ермекoв қaзaқтың тұңғыш мaтемaтикa прoфессoры aтaғынa ие 
бoлaды.  Aлaйдa 1939 жылы репреccияның екiншi тoлқынындa Әлiмхaнның aтaғынa дa қaрa бұлт 
үйiрiлiп бaсқa зиялылaрмен  coттaлып, 1947 жылғa дейiн түрмеде oтырып шығaды.  Жaлпы aлғaндa 
Ә.Ермекoв  79  жылдық  өмiрiнiң  18  жылын  қaмaу  мен  лaгерьде  өткiзген.  Aлaш  aрысы  бaрлық 
қиындыққa мoйымaй, aуыр aзaпты жылдaрды бaсынaн өткiзген. 

Прoфессoр Әлiмхaн Ермекoвты бiлетiндер aз. Мектеп қaбырғaсындa, жoғaрғы oқу oрындaрындa oл 
турaлы aйтылa бермейдi. Қaзiр тәуелсiздiк aлғaн қaзaқ хaлқы дa өлгенiн тiрiлтiп, өшкенiн жaндырды. 
Aрқa  aрдaқтылaры  Ә.Бөкейхaнoв,  A.Бaйтұрсынoв,  М.Жұмaбaев,  Ж.Aймaуытoв,  М.Дулaтoв, 
Н.Нұрмaқoв, Ж.Aқбaевтaрмен қaтaр Ә.Ермекoв те хaлқымызғa қaйтa oрaлып, ұрпaғымен қaуышты. 
Oл  бүкiл  өмiрiн  елiмiздiң  егемендiгi,  ұлтымыздың  тәуелсiздiгi  жoлындaғы  қaжырлы  күреске, 
жaстaрды бiлiмге, мәдениетке тәрбиелеу iсiне қaлтықсыз aрнaды. Бұл дүниеде түрлi дaнышпaндaр,  
шешендер, шеберлер, бaтырлaр, aқындaр көп өткен. Oсындaй aдaмдaр өзiмiздiң қaзaқтың aрaсындa дa 
aз бoлмaғaн. Өз жұртынa қызмет жaсaғaн еңбегi сiңген aдaмдaрды қaдiрлеу – елдiктiң белгiсi. Ендеше, 
егемендi ел, тәуелсiз мемлекет бoлғaн дәуiрiмiзде елiмiзге еңбегi жaнғaн, қaны мен жaнын aямaғaн 
Әлiмхaн Әбеуұлы Ермекoвтың еңбектерiне тoқтaлып, өскелең ұрпaғымызғa мaқтaнышпен үлгi етсек 
нұр  үстiне  нұр  бoлмaқ.   Oны  бiлетiн  aдaм  кемде  кем.  Бiрaқ  Әлiмхaн  Ермекoв  aтындa  Aқтoғaй 
aудaнындa  oртa  мектеп  жұмыc  icтеп  тұр.   Нұр-Сұлтaн  қaлaсындaғы  Светлый  көшесiн  Ә.Ермекoв 
aтынa бердi. Көшенiң ұзындығы 899,5 м.  

Ә.Ермекoв  сoнымен  бiрге,  ұлaнғaйыр  жерiмiз  бен  елiмiздiң  ертеңгi  иесi  бiлiмдi  жaстaр  екенiн 
түсiнiп,  терең  күрес  жүргiздi,  бaршa  ғылымның  пaтшaсы  сaнaлғaн  мaтемaтикaны  хaлқымызғa 
жaқындaтты, сoл aрқылы ұлттық oй-сaнaны жaңa кезеңге көтерiп тaстaды.

Өйткенi тiрлiктерiнде iрiлiктiң қaндaй бoлтындығын дәлелдеп кеткен Aлaш aзaмaттрының ұлaғaтты 
cөздерiн,  мұрaлaрын  жaңғырту,  хaлыққa  нacихaттaу,  ұлттық  caнaны  нығaйту  қoғaм  aлдындaғы 
ұстaздaр қaуымның қacиеттi пaрызы.  

* * * * * * * * * * * * * *
Батыс Қазақстан облысы Орал қаласы  №14 ЖОББМ "Балдырған" шағын орталығы
 "Балапан"екінші кішілер тобының тәрбиешісі  Жұмазия Мамешова Арыстанқызы

Тақырыбы: «Үй жануарлары »
Білім беру саласы: Коммуникация
Бөлімдері:  Сөйлеуді дамыту
Мақсаты: а) Білімділік: Балалардың үй жануарлары туралы түсініктерін тереңдету. Олардың 
түрлерін бір-бірінен ажыратуға, төлдерін тануға үйрету.
 ә) Дамытушылық: Үй жануарларына байланысты тақпақ, сұрақ-жауап арқылы тіл байлығын дамыту
б) Тәрбиелік: Олардың бізге тигізер пайдасын айту, күтіп баптауға, қорғап қамқорлық жасауға 
тәрбиелеу.
Сөздік жұмыс: Үй жануарлары – домашные животные, сиыр –корова, жылқы – лощадь, түйе – 
верблюд, қой – баран, ешкі – коза.
Көрнекілік: Үй жануарларының суреттері, дидактикалық материалдар.
 
Іс-әрекет
кезеңдері

Тәрбиешінің
әрекеті

Балалардың
әрекеті

Мотивациял
ық-
ынталандыр
ушылық
 

Шаттық шеңбері  
-Балалармен үш тілде амандасу.
-Салеметсіздерме!
-Здравствуйте!
-Годмонин!                
-Балалар, сендерді үйде ата-әжелерің «ботам», «қозым» деп 
еркелете ме?
 -Ендеше, менің қолымдағы қазақтың киіз үйін бір-бірімізге 
сыйлау арқылы еркелете отырып тілек айтайық. Мысалы:
-Айару сен аман бол!
- Али денсаулығың зор болсын!.....т.б

 
-Балалар үш тілде 
амандасады.

-Балалардың жауабы

Шаттық шеңберінде бір 
–біріне жақсы сөздер 
мен тілек арнайды.
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Ұйымдастыр
у-ізденушілік
 
 
 
 

Оқу қызметінің барысы:
(Үнтаспадан баяу әуен естіледі.)
-Балалар, жайлап қана көзімізді жұмып, көз алдымызға 
ауылдағы ата- әжелеріміздің ауласындағы жайылып жүрген үй 
жануарларын елестетейік.
-Ал, көзімізді ашайық, бізге кім келіп тұр екен?
-Бұл төрт түлік малдың, яғни осы жердің иесі Ақылман ата 
екен.
Ақылман ата:
-Амансындар ма, құлындарым?
- Сендер үй жануарларына яғни төрт түлік малға нелер 
жататынын білесіңдер ме?
- Ал, енді олардың төлдері қалай аталады?
-Жарайды мен сендердің қастарыңа отырып демалып, үй 
жануарлары туралы айтып берейін.
(Ата отырып оқу іс-әрекетіне қатысады.)
-Балалар , біз үй жануарлары туралы әңгімемізді 
жалғастырайық.
Үй жағдайында ұстайтын, оларға адамдар қамқорлық 
жасайтын ол – үй жануарлары.
Ертерек заманда, көшпенділік кезінде қазіргідей көлік 
болмаған, сол уақытта төрт түлік малды көліктің орнына 
мініп, жүк артып, арба жеккен. Тағы осы малды ас қылып етін 
жеген, сүтін ішіп, айран, қатық, майларын алып отырған. 
Біздің еліміздің жері, мал өсіруге өте қолайлы. Қазақ халқын 
малсыз елестету мүмкін емес.
Әр жануарларды сипаттап өту: Сиыр -бұзаулайды, түйе- 
боталайды, бие -құлындайды, қой -қоздайды, ешкі – 
лақтайды. Бұл жануарлардың өздеріне тән дыбыстары 
болады. Төлдері енесі өріске кеткенде, қарны ашқанда дыбыс 
білдіреді.
«Не қалай дыбыстайды?» үнтаспадан жануарлардың 
дыбыстарын келтіру.
Үй жануарларын қалай шақырады?
Сөздік жұмыс: (орыс тілінде атау)
 Сергіту сәті: «Қошақан әні»
 Шығармашылық жұмыс:
1 орталық: «Төлдерін тап» сурет бойынша төрт түлік малдың 
төлдерін тауып, қасына орналастыру.
2 орталық: «Үй жануарларын құрастыр» Әр жануарды 4 
немесе бірнеше бөлікке бөліп, оның жартысын тауып 
құрастыру.
3 орталық: «Жануарларды жапсыру» өзіне ұнаған 
жануарларды таңдап алып, ақ қағазға жапсыру.
4 орталық: «Сүйкімді төлдерді бояу» сүйкімді төлдердің 
суреттерін түрлі түсті бояумен бояу.  

 Көз алдарына елестетіп 
отырады.
 
Тәрбиешіні мұқият 
тыңдап, Ақылман 
атамен амандасады.

 Сұрақтарға жауап 
береді.
Сиыр, жылқы, түйе, қой, 
ешкі.
Бұзау, құлын, бота, қозы, 
лақ.
Тыңдайды
Балалар өз ойларын 
қосады.
Балалар дыбыстарды 
ажыратып айтады
 
Қой – қозы: Пұшайт – 
пұшайт
Сиыр-бұзау: Аухау – 
аухау
Ешкі – лақ: Шөре – 
шөре
Жылқы –құлын: Құрау – 
құрау. Түйе – бота: Көс-
көс
Суреттерді атайды
 Үй жануарлары – 
домашные животные, 
сиыр –корова, жылқы – 
лощадь, түйе – верблюд, 
қой – баран, ешкі – коза.
Сергіту сәтінде әнді 
орындайды
 
Балалар 
шығармашылықпен 
жұмыс жасайды.
 
    

Рефлексивтік
-
түзетушілік

-Төлдер туралы өлең оқиын, сендер қай төл екенін табыңдар.
Шөре –шөре лағым,
Тентек болма шырағым.
Секеңдемей деміңді ал,
Селтеңдеме құлағың.
       Қара көзің мөлдіреп,
Қызықтырмай қоймайды.
Жібек жүнін үлбіреп,
Қарасам көз тоймайды.

 
 

 
Лақ
 
 
 
Бота
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      Әукім – әукім әукешім,
Қасиыншы әукесін.
Енең әне келеді,
Ақ мамасын береді.
     Құлыншағым құндызым, Құлдырайды шабады.
Жылтыңдаған жұлдызым,
Құстай қанат қағады.
 -Балалар біз Атаймен бірге ойын ойнайық.
Дидактикалық ойын:
«Төлдерін тап та, көрсет»
Шарты: тақтада көсетілген жануарлардың төлдерін сызық 
сызу арқылы көрсету.
Мақсаты: Балалардың байқампаздық қасиеті, есте сақтау 
қабілеттерін дамыту, шапшаңдыққа баулу.
Сабақты қорытындылау:
 Сонымен балалар үй жануарларының адамдарға қандай 
пайдасы бар?

 
 
 
 
Бұзау
 
 
 
 
Құлын
 
 
 
 
 
Ойынға белсене 
қатысады

 
Күтілетін нәтиже: Балалар сабаққа белсенді қатысып, қызығушылық танытады
Нені біледі: Әрбір бала үй жануарларын және оның төлдерін, пайдасын, қажеттілігін біледі. Оларды 
бір – бірінен ажырата алады.
Қандай түсініктерді игерді: Үй жануарлары қолға үйренген жануарлардың түрі екенің игереді.
Меңгерген дағдылары мен іскерліктері: Үй жануарларына деген қамқорлық сезімдерін 
қалыптасады. Төлдерді шақыру туралы тақпақтарды мәнерлеп айтады. Үй жануарларын айыру, 
олардың дауысын, жүрісін бейнелеуге шығармашылықпен қарайды.
«Отбасы махаббаты неде?» ата-аналарға арналған тренинг.
Тренингтің міндеттері:
1) өз баласын түсіну мүмкіндіктерін кеңейту;
2) баламен өзара қатынасты жақсы түсіну;
3) баламен өзара әрекеттің жаңа дағдыларын меңгеру;
Мақсаты:Балалармен бірге мейірімділікке, ұстамдылыққа тәрбиелеудің жолдарын көрсету.бала 
тәрбиелеу сапасының аз да болса жоғарлауына ықпал ету.
Қажетті құрал- жабдықтар: үлестірмелі қағаздар,А4 формат,қалам, доп және мақал –мәтелдер 
жазылған плакат,т.б. 
Әдістері: пікір алмасу, сұрақ-жауап, тест, психологиялық жаттығулар.
Тренинг Бағдарламасы:
 «Танысу » жаттығуы.
2. Топқа бөлу.
4. Ой жинақтау.
5. «Жанұя ойыны» сергіту жаттығуы.
6. Ситуациялық сұрақтар.
7. Тест «Бала тәрбиесі».
8. «Ашық айтсам..» анкетасы.
9. Қорытынды.
Тренинг Бағдарламасы:
Психолог сөзі:
-Сәлеметсіздер ме, құрметті ата-аналар!
Бүгінгі біздің «Отбасы махаббаты неде?»атты тренинг – сабағымызға қош келдіңіздер! Ата-ананың 
тілегі –баласының жақсы адам болуы, еңбексүйгіштігі, оқу мен еңбектегі табыстары.
Баланы бастан бақпасаң,
Жамандықтан қақпасаң,                                                                            
 Қадірден жұрдай қасқа боп,
Кешкенің өмір босқа тек, - дегендей, баланың ыстық-суығына күймейтін,жақсылығына сүйінбейтін 
ата –ана жоқ шығар.
Бүгінгі ұл –ертеңгі әке, ол әкеге қарап өседі.Бүгінгі қыз –ертеңгі ана,ол шешеге қарап өсіп, бой 
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түзейді. Балаға білім,тәрбие беруде басты тұлға ұстаз болса, оны жалғастырушы, демеуші –ата –ана.
1. «Танысу» жаттығуы.
Ата-аналар шеңбер бойымен тұрып, әрқайсысы өз есімін және балаңыздың есімін, балаңыздың 
жағымды қылығын атаңыз Қандай әсер алдыңыздар ? Не қиындық келтірді ?
2. Топқа бөлу. Сәйкестік бойынша сапқа тұру.
-жасы үлкен, жасы кіші бойынша сапқа тұрыңыздар
-туған күнніңіз бойынша сапқа тұрыңыздар
-қаңтардан-ақпанға дейінгі айлар бойынша сапқа тұрыңыздар
-шаштарыңыздың түстері бойынша сапқа тұрыңыздар /қарадан-сарыға дейін/
Ата-аналар сол тұрған күйінде түрлі түсті гүлдерді таңдайды.Түстер бойынша топ құрып , үстелдерге 
жайғасып отырыңыздар.
3.Ой жинақтау. Үш топқа тақырып беріледі. Ата –аналар сол бойынша өз ойларын ортаға салады. 
1топ. Баланың сапалы білім алуы үшін ата-ана тарапынан жасалатын жағдайлар.
2 топ. Балаларды теріс әрекеттері үшін жазалаудың түрлері.
3топ. Бала үшін мұғалім мен ата- ана арасында қандай байланыс болуы керек?
4. «Жанұя ойыны»сергіту жаттығуы:
1. Балаңыздың туған күні?
2. Сынып жетекшісінің толық аты- жөні?
3. Балаңыздың парталас көршісі кім?                                                                     
4. Балаңыз қандай өлшемлі аяқкиім киеді?
5 Балаңыздың сүйікті асы қандай?
6. Балаңыз кеше қандай баға алды?
7. Балаңыз қандай түсті жақсы көреді?
8. Балаңыз спорттың қандай түрін жақсы көреді?
9. Балаңыз бірінші сыныпқа қай жылы барды?
10. Балаңызды еркелетіп қандай сөздер айтасыз?
11. Балаңызға ашуланғанда,ең алдымен ауызыңызға қандай сөз түседі?
12.Балаңыздың ең жақын досы кім?
Ата-аналар ортаға шығып, берілген сұрақтарға тез жауап береді.
5.Ситуациялық сұрақтар.
Ата-аналар үстел үстінен үлестірмелі қағаздарды бөліп алып, сұрақтарға жауап береді.
1. Балаңыздың өнері, қандай да бір іске қызығушылығы, бейімділігі байқалса, не істер едіңіз?
2. Баламен сөйлесе білу де үлкен өнер,4-6 жастағы бала күніне көптеген сұрақтар қоятын 
көрінеді.Мысалы:түн неге қараңғы, күн қайда кетті,ұшақ қалай ұшады,.....деген сияқты таусылмайтын 
сауалдар көп . Сіздің балаңыз да сондай сауалдарды көп қоятын болса, жауап беруге тырысасыз ба, 
әлде елеусіз қалдырасыз ба?
3. Сізге мектептегі мұғалімдерден «Сіздің балаңыз басқа балаларды ұрады» дегенбірнеше шағым 
айтылады. Тағы көрші ата-аналардан да «Біздің баланы ұрды» деген сөз естуге тура келеді дейік .Не 
істейсіз? Балаңызды қалай тәрбиелейсіз?
4. Кейбір ата-аналардың баласының әрбір іс-әрекетіне көңілі толмай:»Сен сала алмайсын ,сен істей 
алмайсың», -деп айтып жататынын байқаймыз.Бала іс –әрекетіне теріс баға беруге қалай қарайсыз?
5. Балаңыз сабақтан қашып, мектептен ерте келеді, не істейсіз?
6 .Балаңыз күнде бірінші сабаққа кешігіп келеді. Қалай жөнге келтіресіз?
7. Балаңыз мектептегі бір мұғаліммен тіл табыса алмай жүр. Балаңызға қандай кеңес бересіз?
8 .Сіздің балаңыз сыныптағы жақсы оқитын оқушылардың бірі ,алайда бір күні сынып жетекшісі 
үлгерімі нашар оқушылармен алып қалды,сіздің іс-әрекетіңіз?
9 . Балаңыздың сабағы,тәртібі жайлы білгіңіз келіп,мектепке келіп тұрасыз. Сынып жетекшісі сізді 
қатулы қабақ,ашулы күймен қарсы алды.Сіздің әрекетіңіз?
10.Биыл сіздің балаңыздың сыныбында оқитындардың бәрінде ұялы телефон бар,,тек сіздің 
балаңызда жоқ. Күнде «әпер» деп мазаңызды алады,сабаққа барғысы келмейді.Сіз жұмыссызсыз,не 
істейсіз?
11.Сіздің тұңғышыңызды атасы мен әжесі бауырына басқан.Сабағы қиындап кеткен соң, өздерің 
қадағалаңдар деп әкеп тастады. Ал балаңыз тәрбиеңізге көнер емес, не істейсіз?
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6.Тест «Бала тәрбиесі».
Ата-аналардан тест алынып нәтижесі шығарылады.
7. «Ашығын айтсам ».
Ата-аналарға төмендегідей бланкілер таратылып толтырылады.
Сабақтың жүргізілген күні
Менің тренинг барысында түйгенім----------
Бәрінен де маған мына жаттығу ұнады -------------
Жүргізушіге ұсыныс---------
Маған ең пайдалы, құнды болған----------
Мен бұдан да ашық, шынайы болар едім,егер----------------
Маған ұнамағаны--------------
Ең жақсы ұнағаны--------------
Келесі тренингіде мен келесі жайттарды білгім келеді-------------------
Тренинг жүргізуші сізге ұнады ма?--------------
Тренинг жүргізушінің орнында мен болсам-------------
Тренингті қорытындылау--------------------------
Қолы------------------------------------
3.Қорытынды.
Ата-анаға көз қуаныш,
Алдына алған еркесі,
Көңіліне көп жұбаныш.
Гүлденіп ой- өлкесі,- деп Абай атамыз ата-ананың қуанышы, гүлденген үміт, арманы тек перзент сүю, 
оны тәрбиелеу екендігін айтқысы келген екен.
Ендеше, ата-аналар,қолымыздағы алтынымызды жақсылап тәрбиелейік және біз оларға үлгі болар 
бейне екенімізді ұмытпайық. Адам да өмір сияқты,күлмесе жайнап өспейді дейді. Сондықтан да мына 
жайттарды есімізге ұстайық: «Отбасында берілген тәрбие жігеріңді құм қылып, жерге қаратпасын 
десең балаға кішкентайынан түзу тәрбие бер»,- деп ата-бабамыз айтқандай, бала тәрбиесіне 
уақытыңда көңіл бөліп, еліміздің инабатты, адамгершілігі мол,білімді, саналы ұрпағын тәрбиелейік 
.Егер ата-ана мен мектеп өзара тығыз байланыста болса, балаларға бірдей талап қойып 
отырса,тәуелсіз еліміздің ұл- қыздары жан-жақты дамыған азамат болып шығары сөзсіз.
Әдепті бала
Ата –анасын мақтатар,
Әдепсіз бала,
Ата-анасын қақсатар.
Үйінде ұл- қызы бардың,
Көгінде сөнбес жұлдызы бар.
Жақсының сөзі,
шайдай жарық, айдай анық.
Мейірімділік –жүректен.
Атадан - өсиет,
Анадан - қасиет.
8.Қорытындылау.
«Тілек шамы».

* * * * * * * * * * * * * *
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ЖАҢАРТЫЛҒАН ОҚУ БАҒДАРЛАМАСЫ БОЙЫНША ОҚЫТУДЫҢ
ҰТЫМДЫ ӘДІС - ТӘСІЛДЕРІН ҚОЛДАНУ ТИІМДІЛІГІ

Нұр-Сұлтан қаласы Міржақып Дулатұлы атындағы № 68 мектеп-гимназиясы
Бастауыш сынып мұғалімі Ибраева Жанар Женисовна

   Балалардың  ой-қиялын  біліммен  нұрландыратын,  дуниетанымын  кеңейтетін–ұстаз  шеберлігі.  
Әсіресе,  терең де тиянақты білім беруді ұлағатты тәрбиемен ұштастыруды оқу пәндерінің өзіндік 
орны ерекше. Оқушылардың топта, ұжымда жұмыс істеу, басқаларды тыңдау, бірін-бірі сыйлау, өз 
көзқарасын дәлелдеп қорғай білу. Топтастыру, эссе, Венн диаграммасы, кубизм, семантикалық карта,  
дәстүрлі емес жолды өлең, еркін жазу, түртіп алу жүйесі, ойлан, жұптас, бөліс т.б.сабақ мақсатына 
қызмет ететін,оқушының әр кезеңде өз бетімен жұмыс істеуге мүмкіндік беретін элементтерін оқушы 
деңгейіне қарай сабақ жоспарына енгізіп, қолданамын. Сабақтың мақсатын қоя отырып,» мен осы 
сабақтан  не  күтемін;  менің  оқушыларым  сабақ  соңында  қандай  жетістікке  жетеді;  осы  мақсатқа 
жеткізетін  әдіс-тәсілдерді  қалай  қолданамын;  нәтижесінде  өз  мақсатыма  жеттім  бе,  менің 
оқушылардан күткеніме олар жетті ме?» деген мәселеріне көңіл аударамын.
Алға қойылған мақсат – 12 жылдық білім беруге көшу сатысында жалпы білім беру мектептерінде 
даму  деңгейі  әртүрлі  балаларды  оқыту  жолында  мұғалімнің  кәсіби,  құзырлық,  шығармашылық 
деңгейін көтеруге көмек көрсету, тәжірибемен бөлісу. 
XXI  ғасыр мектебі  жедел өзгеріп жатқан заманға бейімделуге мүмкіндік беретін түбегейлі өзгерістер 
енгізуді,  өз  кәсіби  шығармашылығымызды  шыңдауды  талап  етеді.  Ойы  жүйрік,  ақылы  жетік, 
бәсекеге қабілетті, өзгерістерге бейім жеке тұлғаны тек қана жаңа тұрпатты педагог  қалыптастырады.
Зерттеулік білік пен дағдылар адамға тек ғылыми жұмыспен айналысқанда ғана емес, сонымен бірге 
оның  басқа  да  қызмет  аясында  қажет.  Шығармашыл-зерттеушілік  ізденіс  кез-келген  кәсіптің 
ажырамас бөлігі  болып  табылуда.  Баланы зерттеушілік іс-әрекетке дайындау,  зерттеулік ізденістің 
біліктері мен дағдыларына үйрету қазіргі кезде білім берудің маңызды міндеті болып отыр.
Соңғы жылдары өз тәжірибемде тиімді қолданып жүрген «Оқу мен жазу арқылы сын тұрғысынан 
ойлауды дамыту» (СТО) жобасы мазмұны жағынан оқыту әдістері бағытының бірі болып табылады. 
«Оқу мен жазу арқылы сын тұрғысынан ойлауды дамыту» жобасы мұғалімдерді оқытудың көптеген 
жаңа әдіс-тәсілдерімен таныстырады.
Сонымен  қатар  жобаның  ішінде  және  оның  теориялық  базасы  негізінде  мұғалім  әдіс-тәсілдерді  
таңдауға,  қолдануға,  қиыстырып  қолдануға,  тіпті  жаңалықтар  енгізуге  мүмкіндік  алады.  Бұл 
мұғалімге  өз  оқушыларының  ерекшеліктерін  байқап,  ескере  отырып  білім  беруіне  мүмкіндік 
туғызады.
Бастапқы  сатыда  оқушының  даму  деңгейі  анықталғаннан  кейін,  мұғалім  кімнің  сыныптастарына 
көмектесе  алатынын,  қайсылары  олардың  жауаптарын  толықтыра  алатынын  байқап  алады. 
Оқушылардың білім мен білік  қоры әртүрлі болғанмен, оқытудың да түрлі стильдері мен ыңғайы бар. 
Оқытудың  түрлі  әдістерін  қолдану  мұғалімге  әр  оқушының  қалауын  және  даралығын  ескеруге 
мүмкіндік береді.
Мұғалім оқушыларына қалай көмектесе алады?  Оқу материалы және оқушылардың өз тәжірибелері 
мен білімдері арасындағы қажетті байланыстарды анықтауға көмектесуі жетістіктің, сәттіліктің кілті 
болып табылады. Сонымен бірге оқушылар өз мақсаттары мен қажеттіліктерін анықтай алу және өз 
көзқарасын білдіріп, оны дәлелдей алу мүмкіндігіне ие болулары қажет. Еркін пікірталасты қолдау –  
СТО  жобасының  негізгі  мақсаттарының  бірі.  Берілген  сұрақты  талқылау  мүмкіндігіне  ие  болған 
жағдайда  оқушылардың  мәселеге  деген  көзқарасы  мен  берген  бағаларының  алуан  түрлілігі  
байқалады. Мұғалім «тек бір ғана дұрыс көзқарас бар» деген ойдан бас тартса болғаны, сыныпта 
қанша  бала  болса,  сонша  пікір  пайда  болады.  Балалардың  білімдеріндегі,  дүниетанымдарындағы 
айырмашылықтар  бірден  айқын  бола  бастайды.  Алуан  түрлі  пікірлер  мен  көзқарасты  қабылдап,  
бағалай білу – бағдарламаның айнымас шарты және оның негізгі принципі.
Қандай болмасын сыныпты кез келген қоғамға тән сан қилы қызығушылықтар, қабілеттер, тәжірибе 
мен  мүмкіндіктер  сипаттайды.  Сондықтан  мұғалім  оқу  материалын  дайындағанда  және  оқыту 
әдістерін таңдағанда осылардың бәрін ескергені жөн.
«Оқу мен жазу арқылы сын тұрғысынан ойлауды дамыту» жобасының әдістері сыныптағы үйреншікті 
жағдайды  өзгертіп,  балаларды  жұппен,  үлкен  және  кіші  топтарда  жұмыс  істеуге  қызықтыруды 
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көздейді.  Сыныптың ұжымдық білімі кең, ал сыныптастардың бір-біріне берген  көмегі өте тиімді, 
нәтижелі  екенін  тәжірибе  көрсетіп  отыр.  Білімпаз  оқушылар  оқытушы  рөліне  ие  болып,  өз 
білгендерімен  бөлісіп,  оқуға  деген  қызығушылығы  және  өздігінен  жаңа  білімді  игеруге  деген 
ықыласы арта түседі. Ойдың тәуелсіздігін қолдау үшін мұғалім оқушыларға олардың әрқайсысының 
пікірі мен ойы құнды екенін жеткізе алуы керек. Ойды білдіру еркіндігін шектеу ойлауды шектеу  
деген сөз.
«Оқу мен жазу арқылы сын тұрғысынан ойлауды дамыту» жобасы мұғалімге нақты техникалар мен 
әдістерді таңдауда және оған шығармашылықпен қарауына ешқандай шектеулер қоймайды. Мұғалім 
оқулыққа тым тәуелді болмай, стратегияларды оқу материалына және оқушылардың ерекшеліктеріне 
бейімдеуге  көп  көңіл  бөлуге  тиіс.  Мұғалім  жасаушы,  дәнекер  немесе  байланыстырушы  және  өз 
шәкіртінің серігі. Тек мұғалімге өзіне қолайлы жұмыс әдістерін таңдай алу керек.
Білім саласындағы міндеттерді жүзеге асыру үшін, мектеп ұжымында әр мұғалім күнделікті ізденіс 
арқылы барлық жаңалықтар мен өзгерістерді сабақтарында енгізіп отырады. Қазіргі білім беру 
саласындағы оқытудың озық технологияларын меңгермейінше жан-жақты сауатты маман болу 
мүмкін емес. Жаңа технологияны меңгеру мұғалімнің интеллектуалдық, кәсіптік, адамгершілік және 
көптеген адами қабілеттің қалыптасуына игі әсерін тигізеді. Өзін-өзі дамытып, оқу-тәрбие үрдісін 
тиімді ұйымдастыруына көмектеседі. Оқыту мен тәрбиелеуге тың әдіс-тәсілдер енгізілді. 
Нәтижесінде тұтас педагогикалық үрдістер өзгертіліп, білім берудің тиімді деп танылған жаңа 
технологиялары дүниеге келеді. Кез-келген оқыту технологиясы мұғалімнен терең теориялық, 
психологиялық, педагогикалық, әдістемелік білімді, үлкен педагогикалық шеберлікті, шәкірттердің 
жан дүниесіне терең үңіліп, оны ұғына білуді талап етеді. Сондықтан оқушының рухани өсуіне 
жағдай туғыза алатын, жаңалықтарды қабылдауға даяр, өз әрекетіне өзгеріс енгізе алатын педагогтар 
ғана бүгінгі қоғамның мүддесі мен әр баланың үрдісінен шыға алады. Ойы жүйрік, ақылы жетік, 
бәсекеге қабілетті, өзгерістерге бейім, жеке тұлғаны тек қана педагог қалыптастыра алады. Бастауыш 
сынып мұғалімі үшін оқушы жазылмаған тақта секілді таза, пәк. Бастауыш сыныпта оқытудың негізгі 
міндеті-баланың жеке басының жан-жақты қалыптасуын қамтамасыз ету, оның қабілеттерін анықтау 
мен дамыту, білімдерін ашу, дұрыс түсінік қалыптастыру. Білім берудің кешенді міндеттерін және 
мұғалімнің әртүрлі жағдайларда жұмыс істейтіндігін ескерсек, тиімділік деген сөзге аса мән беріп сол 
курста негізге алынған жеті модуль туралы қысқаша тоқталайын.
1. Білім беру мен білім алудағы жаңа тәсілдер
Білім беру – жекелеген құбылыс немесе дағды емес, ол оқушылардың оқуға қабілетін жақсартуға 
мүмкіндік беретін педагогикалық тетіктердің біртұтас кешені деп айқындалған. Бағдарлама жалпы 
алғанда әлемдік дәрежеге жету мақсатын көздей отырып, жаңаша қырда қолданылатын 
технологияларды тиімді пайдалану.
2. Сыни тұрғыдан ойлауға оқыту 
Сын тұрғысынан ойлау дегеніміз - ой қозғай отырып, оқушының өз ойымен өзгелердің ойына сыни 
қарап, естіген, білгенін талдап, салыстырып, реттеп, сұрыптап, жүйелеп, білмегенін өзі зерттеп, 
дәлелдеп, тұжырым жасауға бағыттау. Өз бетімен және бірлесіп шығармашылық жұмыс жасау.
3. Оқыту үшін бағалау және оқуды бағалау 
Бағалау –одан арғы білім туралы шешімді қабылдау мақсатымен оқытудың нәтижелерін жүйелі түрде 
жиынтықтауға бағытталған қызметті белгілеу үшін қолданылатын термин. Мұғалімдер мен оқушылар 
өздерінің қандай мақсатқа жететіндерінің өлшемдерін түсіну. Осыған байланысты бағдарлама 
критерийлі бағалау тәсілдерін қарастырады.
4. Оқытуда ақпараттық – коммуникациялық технологияларды АКТ пайдалану Оқытуда ақпараттық-
коммуникациялық технологияларды пайдалану қоғамдағы өзгерісті танып білуге және оларды тез 
қабылдауда мол мүмкіндік береді. Жоспарланған сабақты тиімді өткізуге көмектеседі, оқушының ой 
өрісінің дамуына, зерттеулік жұмыстар жүргізуіне ықпал етеді. Бағдарлама соңында мұғалімдер 
ақпараттық-коммуникациялық технологияларды сенімді және сыни тұрғыдан пайдаланушыларға 
айналады.
5. Талантты және дарынды балаларды оқыту
Талантты және дарынды оқушыларға білім беруді дамытудың инклюзивті тәсілі негізінде осындай 
балаларды анықтау туралы ой-пікірлер мен зерттеулер жасау. Оқушылардың қабілеттерін дер кезінде 
анықтай білген ұстаз болашақ талантты да тани біледі.
6. Оқушылардың жас ерекшеліктеріне сәйкес білім беру және оқу
Белгілі бір шақтық кезеңге тән анатомиялық-физиологиялық және психологиялық ерекшеліктерді 
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әдетте жас ерекшеліктері деп атайды. Сондықтан педагогика және психология балалардың жас 
ерекшеліктеріндегі ширақтықты, өзгерімпаздықты айқындайды, тәрбиеленушінің және қоршаған 
ортамен жасайтын қарым-қатынастар жүйесіне тәуелді болатынын атап көрсетеді. Сол себепті 
бастауыш сынып оқушыларына сергіту сәтін жүргізуде жас ерекшеліктерді ескеріп отырып орындату 
қажет.
7. Білім беруді басқару және көшбасшылық
Аталған модуль білім берудің кез келген жүйесіндегі тұрақты даму мен өзгерістердің сырттан 
енгізілуі мүмкін емес, олар нақты сыныптардағы мұғалімдердің тәжірибесі мен түсініктеріндегі 
өзгерістерден бастау алу керек деген тұжырымға саяды. Қандай жағдай болмасын, өзіңіздің өмірлік 
ұстанымыңызды таңдай білу, адамдық көшбасшылыққа негізделеді. Олай болса, бағдарламаның 
негізгі идеясы сыни тұрғыдан бағалау, өзгерту және тәжірибе мен білім саясатын қайта бағалау 
мұғалімдер бастамасымен барлық деңгейлерде өзгерістердің іске асырылатыны негізделеді. Мектеп 
жұмысының бағдарламасына балаларға көшбасшы болуға үйрететін тренингтер, рөлдік ойындар 
кіреді.
Осы  модульдерді  тиімді  пайдалану  арқылы  құзыретті  мұғалім  өз  тәжірибесін  жетілдіре  түспек. 
Құзыретті мұғалімнің міндеті оқушының жеке тұлғалық ерекшелігіне мән беру. Құзырлы білім беруде 
ұстанатын факторы оқушының өздігінен  білімнің  мәнін  меңгеруі  және  бағалай  білуі.  Бағдарлама 
нәтижесінде - тәуелсіз,  ғылымға қызығушылығы оянған,  білім алуға бейім, сенімді, жауапты, сын 
тұрғысынан ойлай алатын, өзгелермен еркін тіл табысатын, сандық технологияларда құзыреттілігін 
көрсететін оқушылар дайындалады.

* * * * * * * * * * * * * *
Тараз қаласы   № 14"Жарқынай бөбекжай-балабақшасы "МКҚК

тәрбиешісі Даирова Айгуль Сериковна

Білім беру саласы: Таным
Бөлімі: Қарапайым математикалық  ұғымдарды  қалыптастыру
Тақырыбы: «Ғажайып математика»
Мақсаты:
1.Қарапайым  математикалық ұғымдарды қалыптастыра отырып,сандар жайлы түсініктерін тереңдете 
түсу,геометриялық пішіндерді жаңылмай атап айтуға,әр түрлі заттар құрастыра білуге 
ынталандыру,логикалық ойлау қабілеттерін арттыру,Санның реттік таңбасының орнын есте сақтауға 
үйрету.
2.Баланың зейінін,ақыл-ой белсенділігін,сұрақтарға толық жауап беру денгейін арттыру,сөздік қорын 
дамыту.
3.Өзін жеке тұлға ретінде сезініп,берілген тапсырманы өздігінен орындап,өз ойын еркін айтуға 
тәрбиелеу.
Сөздік  жұмыс: Асық, сандық
Блингвалды сыңары:
Заттық дамыту ортасы:Асық,сандық,үлестірмелі карточкалар,Фетр,гупка

Іс әрекет
кезеңі

Тәрбиешінің іс-әрекеті Балалардың іс-әрекеті

Мотивац
ия
лық  
қозғау
шылық

«Сәлемдесу рәсімі үш тілде»
   
Балалар шаттық шеңберіне тұрып,бір-біріне жылы 
тілектер айтады.

Балалар келген қонақтармен үш 
тілде амандасады.
-Сәлеметсіздер ме!
-Здраствуйте!
-Hello!
Балалардың тілектері:
-Аспанымыз ашық 
болсын,күніміз сәтті 
болсын,бибітшілік 
болсын,еліміз тыныш болсын.

Ұйымдас
тыру 
іздестіру

-Балаларды Ұ.О.Қ. таныстыру,екі топқа бөлу.
1-ші топ «»
2-ші топ «»

Балалар, екі топқа бөлініп 
отырады,
қойылған сұрақтарға толық 
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Сұрақ –жауап арқылы жыл мезгіліне,апта 
күндеріне тоқталу:
-Қазір жылдың қай мезгілі?
-Қыс мезгілінде неше ай бар?
-Бір аптада неше күн бар?
-Қазір аптаның нешінші күні?
Тосын сый:
Есік қағылады.Пошташы келеді.
-Сәлеметсіздер ме! Мен сіздерге хат пен сәлемдеме 
алып келдім.Менің әлі көптеген хаттар мен 
газеттерді таратуым қажет.Мына қағазға қол 
қойыңыз.Сау болыңыздар!
-Балалар, бұл хат пен сәлемдеме кімнен келді 
екен?,хатты оқып көрейік.
«Сәлеметсіздер ме,балалар! Мен сендердің 
ақылды,әдепті,тәрбиелі,күшті екендеріңді 
білемін.Енді сендердің ойларыңның қаншалықты 
ұшқыр екендігін тексергім келеді. Мен сендерге 
қызықты тапсырмаларды теледидар арқылы  
жіберем.Егер осы тапсырмаларды 
орындасаңдар,сәлемдемемнің ішінде сендерге ұпай 
ретінде берілетін асықтар және сандықшаның 
ішінде сендерге сыйлығым бар.Ол сандық 
сыйқырлы,ол тек тапсырмаларды дұрыс 
орындасандар ашылады.
(сәлеммен : Білім Ханшайымы)»
-Міне, сәлемдеменің ішінде асықтар мен сыйқырлы 
сандық бар екен.  Олай болса, Ханшайымның 
бірінші тапсырмасын көрейік.
1.Тапсырма: «Кім ойлампаз?»(сұрақтарға тез 
жауап беру)
1.Бағдаршамда неше көз бар?
2.Сиырдың неше аяғы бар?
3.Жұлдыздың неше бұрышы бар?
4.Бес саусақты қолғапта неше саусақ бар?
5.Қоян жүрік пе,тасбақа жүйрік пе?
2.Тапсырма: «Адасқан сандар»(сандарды 
ретімен қою,тура және кері санау үш тілде)
3.Тапсырма: «Сандар туралы 
санамақтар,тақпақтар,жаңылтпаштар айту»
«Ұшып кетті үш құс,
Ұшып келді ұшқыш»
«Бір дегенім-білім
Екі дегенім-елім
Үш дегенім-ұшақ
Төт дегенім-тұсақ
Бес дегенім –бастау»
«Бес жасқа ұл толғанда
Ат жалын тартып мінеді
Бес жасқа қыз толғанда 
Сәнді таза жүреді»
Д/ойын:
4. Тапсырма. «Санды затпен сәйкестендір»
(үлестірмелі карточкамен жұмыс)
Сергіту сәті: «Көңілді жұлдыздар»

жауап қайтарады.
-Қазір жылдың қыс мезгілі.
-Қыс мезгілінде 3 ай бар.
Апта күндерін айтады.

Балалар таңырқап қарайды, 
келген қонақпен амандасады.
-Сәлеметсізбе!
-Сауболыңыз!

Балалар тәрбиеші оқып берген 
хатты мұқият тыңдайды.

Балалар мұқият тыңдап 
сұрақтарға жауап қайтарады.
-3
-4
-5
-5
-Өз ойларын айтады.

Балалар сандарды ретімен 
орналастырып, тура және кері 
үш тілде санайды. 

Балалар сандарға байланысты 
тақпақ,санамақ,жаңылтпаштар 
айтады.

Балалар берілген тапсырманы 
орындайды

Сергіту сәтін қимыл-қозғалыс 
арқылы жасайды
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Шығармашылық жұмыс:
5.Тапсырма: «Қай топ жылдам?»
Геометриялық пішіндерді пысықтау.
(Фетр ден кілемше,гупкадан құрақ көрпе 
құрастыру)
Сұрақ-жауап:
-Сендер кілемшеге қандай пішіндерді 
пайдаландыңдар?
-Мына материалдың аты қалай аталады?
-Құрақ көрпедегі мына пішін қалай аталады?
-Құрақ көрпедегі құрақтың түстерін атап берші?

Балалар гиометриялық 
пішіндері атап айтады,түстерін 
ажыратады.
Фетр ден кілемшені 
құрастырады,гупкадан құрақ 
көрпені құрайды

Қойылған сұрақтарға балалар 
толық жауап қайтарады,өз 
ойларын айтады.

Рефлекси
втік-
түзетуші
лік

Қорытынды:
-Міне, ойынымызда аяқталды,енді ұпайларымызды 
білу үшін асықтарды санайық.
 -Тапсырмалардың бәрін дұрыс орындадыңдар, енді 
сыйқырлы сандықшаны ашайық.
-Балалар, білім Ханшайымы сендерге кампиттер 
салып жіберіпті,қандай дәмді, Тамаша!

Балалар,асықтарын санайды, 
жеңіске жеткен топ қуанады

Балалар қуанады,шаттанады.

Күтілген нәтиже:
Нені білу керек:Сандардың ретімен орналасуын.
Нені игерді:Санды затпен сәйкестендіруді.
Нені біледі:Сандар туралы санамақтар,тақпақтар біледі.

* * * * * * * * * * * * * *
Алматы қаласы  Әуезов ауданы №141 Жалпы білім беретін мектебінің

ағылшын тілі пәні мұғалімі Битимшинова Мария Солтанхановна

Long-term plan unit:
Unit 4: The world around us School: № 141

Date:  23.12.2019
Grade: 2 Number present: 25/
Theme of the lesson: Check point 

Learning objectives 
that this lesson is 
contributing to

2.L5 identify missing phonemes in incomplete words
2.S2 ask questions in order to satisfy basic needs and find information on familiar 
topics and classroom routines
2.R3 read and follow with considerable support simple, words, phrases and 
sentences on familiar topics
2.UE4 use determiners a, an, the, some, any, this, these, that, those to identify 
things.

Lesson objectives

Learners will be able to:
 Answer to the questions
 Work with picture and circle the answer 
 Work with vocabulary

Assessment criteria

Learners have met the learning objective if they can:
- Read and spell out words
- Talk about ability, make requests and offers, and ask for
- permission using can and can’t

Value links Lifelong learning
Cross - curricular links Craftwork  
ICT skills Audio recorders and tasks for all pupils.
Previous learning Story time: The fire Owl  

Plan
Planned timings Planned activities

66



----- «БІЛІМ ЖОЛЫ НҰРЛЫ ЖОЛ» Республикалық журнал – Сәуір айы 2020 жыл | № 04 (07) -----

Beginning
5 mins

Teacher greets students; students respond to greeting and take their places.
Warming up
Teacher asks students “How are you?” to find out their mood at the beginning of 
the lesson; students choose one of the smiles they see on the slide and answer 
the question
- Teacher introduces lesson objectives to the students.
(Teacher should introduce) 
1. Do the crossword puzzle

Listen land colour

2. Read and fin the Stickers at the back of the book

Sound spot 

The end of the 
lesson 5 minutes 

Reflection/conclusion 
Ask students to look at lesson objectives they set at the beginning of the lesson 
and think and say what they did well in the lesson and what needs improvement.
5. Our lesson is over… Good bye! 

ЖАҢАРТЫЛҒАН БІЛІМ БЕРУ ЖҮЙЕСІ НЕ ҮШІН ҚАЖЕТ?

Қарағанды облысы Бұқар Жырау ауданы «Нұра ЖББОМ»КММ
қазақ тілі мен әдебиеті пәнінің мұғалімі   Буламбаева Дәриға Алтайқызы

 
Бүгінгі  таңда білікті  мамандар даярлау мен білім саласын әлемдік стандарттарға сай  реформалау 
мәселесі басты назарда тұр.  Тәуелсіздігімізді баянды ету жолында дербес мемлекетімізде білімнің 
маңыздылығы  жоғары  бағаланып,  барынша  қолдау  көрсетілуде.  Әрине,  сапалы  білім  мен  кәсіби 
білікті мамансыз бәсекеге қабілетті өскелең ұрпақты тәрбиелеу мүмкін еместігі бәріне мәлім.
Елімізде  орта  білім  беру  мазмұны  жаңарту  шеңберінде  білім  беру  үдерісінің  құрылымы  мен 
мазмұнына  өзгерістер  енгізілуде.  Жаһандану  заманында  жас  ұрпақтың  жаңаша  ойлау  қабілетін, 
белсенділігін арттыру, білімге деген құштарлығын ояту,  өмірінде оны қолдана білу,  отансүйгіштік 
қасиетін одан әрі дамытуға бағыттау – ұстаздың басты міндеті деп білемін. 
Аталмыш  міндет  орындалу  үшін  білікті  маман  «қарулану»  қажет.  Жаңартылған  білім  беру 
бағдарламасында  жүргізілетін  жұмыс  жүйесі  жаңа  мазмұндағы  оқу  бағдарламасы,  оқу  жоспары, 
критериалды бағалау басшылығы, үлестірме материалдарға негізделеді. Әр мұғалім тиімді оқу мен 
оқыту  тәсілдерімен  таныса  отырып,  өзінің  педагогикалық  қызметіне  белсенді  оқу  қағидаттарын 
енгізеді.  Оқу  мен  оқытудағы  әр  іс-әрекет  мақсатқа  жетуге  бағытталатынын  түсінді.  Егер  ұстаз 
тәжірибесінде  үйреніп  жатқан  белсенді  әдіс-тәсілдерді  тиімді  қолдана  білсе,  оқушылардың  сыни 
тұрғысынан ойлау қабілеттері  дамып, білімнің қажеттілігін түсінеді.  Яғни, «Не үшін?»,  «Қалай?»,  
«Неліктен?» деген сұрақтарға жауап іздей бастайды.
Жаңартылған  білім  беру  бағдарламасы  тілдік  қызмет  дағдыларын дамытуға  (тыңдалым,  оқылым, 
жазылым,  айтылым)  аса  назар  аударылып  отыр.  Оқу  кезеңінен  жазба  тілге  дейінгі  оқытудың 
бірізділігін  жүзеге  асыруды көздейді.  Жаңартылған білім  беру бағдарламасындағы қарым-қатынас 
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құрудың маңызын түсіну және сабаққа арналған тілдік мақсаттарды белгілеу көзделген. Қазіргі таңда 
мұғалімдер  теориялық  білімдерін  практикамен  ұштастыра  отырып,  білім  беру  жүйесіне  жаңаша 
көзқарас қалыптасқаны айқын байқалды.
Педагогикалық  шеберлігіктерді  ұштайтын  мазмұнды  әдістермен  қарулану  қажет.
Менің  оқу  үдерісіне  жаңаша  көзқарасым  қалыптасты.  Ұстаздар  мектептегі  оқыту  жүйесінде 
өзгерістер  енгізу  мақсатында   оқу  жылында  инновациялық  технологияны  игеру,  жасау,  ендіру 
мақсатында көптеген жұмыстар жасауда. Сабақтардың мазмұны оқу пәндері бойынша оқушылардың 
білімдерін, және дағдыларын кеңейту және тереңдетуге бағытталды. Кері байланыстар мұғалім мен 
оқушы арасында, оқушы мен оқушы арасында, мұғалім мен мұғалім арасында жүзеге асырылуда. Бұл 
жұмыстар мектептегі оқыту мен оқу сапасын көтеріп, білім саласына көптеген өзгерістер әкелді.
Жаңа білім беру стандартына сәйкес, балалар білімді қай жерден іздеу керек екенін, сыни тұрғыдан 
ойлауға,  ұжымда  жұмыс  істеуге  үйретіледі.  Ұстаздар  өз  кезегінде  олардың  оқу  процесіне  деген 
қызығушылығын  арттыруға  дағдыландырады.  Үйреніп  жатқан  әдістер  оқушылардың 
ынтымақтастықпен  бірігіп  жұмыс  жасауына,  ойын  еркін  жеткізуіне  және  шығармашылық 
қабілеттерін дамытуына септігін тигізетініне көзім жетті. Әр мұғалімнің шеберлігін шыңдайтын, жас 
ұрпақтың білімі нәтижелі болуға жұмыс атқаруға көп көмегі бар. 
Ертеңінен үміт күткен Мәңгілік  еліміздің  ұрпағы білімді,  білікті  болу үшін нақты жоспар,  нақты 
қадам  керек.    Әр  мұғалім  әзірленіп  жатқан  жаңа  мазмұнды  бағдарламаны  игеруі  маңызды. 
Б.Момышұлы «Ұстаздық – ұлы құрмет. Себебі ұрпақтарды ұстаз тәрбиелейді», - дегендей, сапалы 
білім, саналы тәрбие берген қоғамдағы ұстаз қауымының орны ерекше екенін ұмытпай, қоғамның әр 
мүшесі жан-жақты қолдау көрсетуі қажет деп ойлаймыз.
«Егер саған бір балық берсе, сен бір күн тоқ жүресің, егер саған екі балық берсе, екі күн тоқ жүресін,  
ал егер сені балық аулауға үйретсе, сен өмір бойы тоқ боласың» деген халық даналығымен аяқтап, біз,  
мұғалімдер,  қауымы оқушыларға өміріне азық болатындай  және алған білімдерін өмірде қолдана 
алатындай білім беруіміз қажет.

* * * * * * * * * * * * * *
ЖАҢАРТЫЛҒАН  БІЛІМ  БЕРУДІҢ ҚҰПИЯЛАРЫ

Қарағанды қаласы № 34 жалпы білім беретін орта мектебі 
бастауыш сынып мұғалімі Тусенова Айгерим Нарымбековна

Әлемдік  білім  беру  жүйесінің  көшінен  қалмай,  дамудың  басым  бағыттарын  негізге  ала  отырып, 
өркениетке  аяқ  басу  білім  беру  мазмұнына  жаңа  талаптарды  алға  тартуда.  Қазіргі  білім  беру 
жүйесіндегі жаңарулар, ең алдымен, жастардың мәдени, эмоционалдық, зияткерлік, әлеуметтік және 
рухани жағынан даму мүмкіндігін қамтамасыз етуге бағытталған.
Білім  беру  бағдарламасының,  оқыту  тәсілдерінің  және  бағалаудың  қалай  құрылуы  қажеттігінің 
мысалын Хименес-Алейхандренің дәлелдерді құрудың оңтайлы оқу ортасына арналған ұсынысы:

1. Оқушылар  оқу  үдерісіне  белсене  қатысады.  Олар  білімдерін  бағалап,  өздері  ұсынған 
қорытындыларының дәлелдерін ұсынуы және бір-біріне сын тұрғысынан қарауы тиіс. 

2. Мұғалімдер оқушыларға бағытталған және дәлелдерді құру мен талдауға арналған  рөлдік 
модельдер ретінде әрекет ететін оқыту тәсілдерін қолданады. 

3. Білім беру бағдарламасы проблемаларды шешудің тәсілдерін қамтуы тиіс. 
4. Оқушылар  мен  мұғалімдер  пікірлерді  бағалауда  білікті  болуы  тиіс  және  оқушылар  тек 

жазбаша тестілеу бойынша ғана бағаланбауы тиіс. 
5. Оқушылар өздерінің алған білімдерін қолдана алуы және білімдердің қалай алынғанын талдай 

білуі тиіс. 
6. Оқушыларға диалогке және бірлескен оқуға қатысуға мүмкіндік беру керек. 

        Бастауыш білім берудің мақсаты: кең ауқымды дағдылардың негіздерін меңгерген оқушы 
тұлғасының үйлесімді қалыптасып дамуына қолайлы білім беру ортасын құру  жөнінде  атап  айтсақ:
-  Білімді  функционалдықпен  және  шығармашылықпен  қолдану;
- Сын  тұрғысынан  ойлау;
- Зерттеу  жұмысын  жүргізу;
- Ақпататтық – коммуникациялық  технологияларды  қолдану;
- Коммуникативті  қарым – қатынас  тәсілдерін,  оның  ішінде  тілдік  дағдыларды  пайдалану;
- Топпен  және  жеке  жұмыс  жасай  білу. 
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Бастауыш  сынып  пәндеріне  арналған  оқу  бағдарламаларындағы  оқу  мақсаттары  оқушылардан 
шынайы проблемаларды анықтап зерттей білуді талап етеді. Сондай-ақ, «Бастауыш сынып пәндері  
бойынша критериалды бағалау және оқытуды жоспарлау» тарауында бағалау және жоспарлау әдіс-
тәсілдері  анағұрлым  толық  қарастырылған.  Сонымен  қатар  педагогиканың  түрлі  аспектілері 
қарастырылған: қарым-қатынас жасау  дағдылары (мұғалімнің жетекшілігімен жүретін оқылым және 
жазылым, дәлелдеу), белсенді оқу, зерттеуге негізделген оқу. 
Педагогиканың барлық осы аспектілері  сындарлы оқыту теориясымен үйлеседі.  Сындарлы оқыту 
тәсілдері білім берудің «дәстүрлі» әдістерімен салыстырғанда, оқыту кезінде жоғары нәтижелерге қол 
жеткізуге  мүмкіндік  береді.  Сындарлы  оқыту  тәсілдері  оқушылардың  алдыңғы  білімдерімен 
ұштастыра отырып, жаңа білім алуы туралы тұжырымдамаға негізделеді. Бұл жерде ең маңыздысы 
оқушылардың алдыңғы алған дағдылары жаңа дағдыларды меңгеруге үлкен ықпалын тигізеді, ал егер 
ол ескерілмесе, онда білім тереңге бармай, үстірт меңгерілген таяз білім болмақ. Мұндай үстірт білім 
оқушыға  қазіргі  әлемде  жетістікке  жету  үшін  қажетті  жоғарыда  аталған  сын  тұрғысынан  ойлау, 
рефлексия  және  басқа  да  дағдыларын,  алған  білімін  қолдануына  кері  әсерін  тигізеді.  Оқушылар 
білімді  толықтай   меңгеру  үшін  ақпаратты  енжар  қабылдамай,  сабаққа  белсенді  қатысуы  керек. 
Оқушылардың алған білімдерімен жұмыс істеуге,  оны әрі  қарай өңдеп,  өз дағдыларын арттыруға 
мүмкіндік беретін жаттығуларды орындауға мүмкіндіктері болуы аса маңызды болып табылады. 
     Жаңартылған  оқу  бағдарламасының  басты  ерекшеліктері:
- Пән мазмұнының  спиралді қағидатпен берілуі 
- Блум таксономиясы бойынша оқу мақсаттарының иерархиясы; 
- бір білім беру аясындағы және пәнаралық байланыстарды жүзеге асыру мақсатында «ортақ 
тақырыптардың»  берілуі 
- оқу үдерісін ұзақ мерзімді, орта мерзімді және қысқа мерзімді жоспарлар арқылы ұйымдастыру; 
- оқытудың тәрбиелік әлеуетін арттыру, оқушының адамгершілік-рухани қасиеттерін қалыптастыру; 
- білім беру деңгейлері аралығында пән бойынша сабақтастықты ескеруге мүмкіндік беретін толық 
оқу курсы бойынша педагогикалық мақсат қою; 
- бөлімдердің мазмұны мен ұсынылған тақырыптардың уақыт талабына сәйкес келуі, әлеуметтік 
дағдыларды қалыптастыруға назар аударылуы; 
- оқытудағы жүйелі-әрекеттік ұстаным (оқушының білім алу үдерісіне белсенді қатысу) 
     Қазақ тілінде оқытатын мектептердегі  бастауыш сыныптың білім беру бағдарламасы спираль 
тәріздес құрылымға негізделген. Оқушылар бастауыш сыныпта оқу бағдарламасы аясында игерілетін 
негізгі дағдыларға мезгіл-мезгіл қайта оралып отырады. Мысалы, оқу бағдарламаларындағы кейбір 
оқу мақсаттары оқушылардың шынайы өмірде кездесетін проблемаларды анықтап, оларды зерттеуін 
талап  етеді.  Оқушы  сыныптан  сыныпқа  ауысуына  қарай  бұл  проблемалар  күрделене  түседі.  
Проблемаларды шешу тәсілі негізінен дүниетану  мен жаратылыстану пәндерінде қамтылған және  
математика бойынша оқу бағдарламасының негізгі тәсілдерінің бірі болып табылады: проблемаларды 
шешу қабілеті сандар, алгебра, геометрия, әсіресе математикалық модельдеу бөлімдерінің құрамдас 
бөлігі  болып  табылады.  Проблемаларды  шешуге  арналған  жаттығулар  оқушыларға  таныс  емес 
мәселелерді  қамту  арқылы  олардың  қызығушылығын  оятып,  оларды  жаңалық  ашуға  және  өз 
тұжырымдарын  жасауға  ынталандыруы  тиіс.  Олар  оқушылардың  дайын  стандартты  жолдарды 
пайдаланбай,   мәселенің  шешімін  іздеп,  оны  өз  бетінше  табуға  ұмтылуды  және  заңдылықтарды 
зерделеуін қажет етеді, сол арқылы белсенді оқуына ықпал етеді.  
Белсенді  оқу.  Белсенді  оқу оқушының мұғалімді  енжар тыңдап  қана  қоймай,  белсенді  жұмысқа 
тартылуын көздейтін  оқыту  және  оқу  әдістерінің  бірі  болып табылады.  Бұл  тәсілдер  оқу  үдерісі  
жаттығудың  алдында  емес,  оны  орындау  барысында  жүзеге  асырылатын  құбылыс  екендігін 
түсіндіреді. Сыныпта қолданылатын бұндай тәсілдерге топтық жұмыс, ойын «баламалары»  және пән 
бойынша белгілі тақырыптағы ойындар кіреді. Бастауыш сыныптарда ойын шынайы өмірдің белгілі  
бір аспектілерін модельдеу және  зерттеу үшін ұсынылған мүмкіндік болып табылады. Домино және 
карта сияқты дәстүрлі ойындар математика сабақтарындағы кездейсоқтық пен ықтималдық мәселесін 
қарастыруда  оңтайлы  болмақ.  Шарада,  тақтада  сөздерді  біріктіру  немесе  сөздерді  жіктеу  сияқты 
ойындар – тіл үйренуді қамтамасыз етудің және оны көрсетудің бірден-бір қызықты әрі тартымды 
тәсілдерінің бірі.  Көптеген стратегиялық ойындарды (мысалы, «Алға») деп аталатын ежелгі қытай 
ойыны) тұрғындар мен қоғамның өсуін модельдеу үшін пайдалануға болады. 
Бастауыш сынып мұғалімдерінің қолданылатын тағы  да бірқатар тәсілдер: 
• Мұғалімнің жетекшілігімен жүретін оқылым мен жазылым; 
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• Қарым-қатынас жаттығуларын пайдалану; 
• Проблема шешу мақсатында жеке және топта жұмыс істеу; 
• Орындау арқылы білім алу (әрекет ету арқылы); 
• Ашық сұрақтарды пайдалану; 
• Дәлел ұсынуға ынталандыру; 
• Зерттеу барысында бірлесіп жұмыс істеу; 
• Зерттеуге негізделген оқу, оның барысында оқушылар мәселені жеке өздері зерделейді. 
Тілдесу арқылы қарым-қатынас жасау дағдылары 
Тілді оқытудың тәсілдері көп екені белгілі, алайда әлеуметтік-лингвистикалық тәсіл тілдің әлеуметтік  
моделіне назар аударады. Оқушылар үшін қандай да әлеуметтік жағдайда қандай тіл орынды екенін 
түсіну  маңызды (жазбаша  және  ауызша).  Оқушылар  тиісті  әлеуметтік  тілді,  соның  ішінде  нақты 
жағдайға сәйкес келетін  грамматиканы,  құрылымды және лексиканы таңдай алу үшін мұғалімдер 
мәтіннің  мақсатын  және  оның  кімге,  қандай  аудиторияға  арналғанын  түсінуге  көмектесу  керек. 
Оқушылар қарым-қатынас жасауда өзінің тілді тиімді қолдана алатынын көрсету үшін мұғалімдердің 
оқушыларды түрлі мәнмәтіндермен таныстыруы маңызды болып табылады. 
Оқылым,  жазылым,  айтылым  және  тыңдалым  –  бастауыш  сыныптардағы  барлық  пәндер  үшін 
маңызды болып табылатын қарым-қатынас жасау дағдылары. Сондықтан оқушыларға осы 4 дағдыны 
барынша  жетілдіруге  мүмкіндік  берудің  маңызы  зор.  Нақты  белгілі  бір  дағдыны  жақсарту 
тәсілдерінің бірі – осы дағдыға ерекше назар аудара отырып, содан кейін бірнеше тілдік дағдыны 
қамтитын  жаттығуларды  біртіндеп  енгізу  болып  табылады.  Мысалы,  тақырыпты  талқылау  тиісті 
лексиканы қолдануды көздейді, сол арқылы оқылым бойынша тапсырмаға қызығушылық туғызады, 
осыдан кейін оқығанның  негізінде жазбаша тапсырма орындаудың үлгісі ұсынылады. Дағдыларды 
осылайша біртіндеп енгізудің тағы бір жолы – аудио-мәтін тыңдап немесе бейнематериал көрсетуге 
болады, содан  кейін пікірталас жүргізуге немесе жазбаша тапсырма орындауға болады. 
Жаңартылған  білім  беру  бағдарламасы  оқыту  мен  оқуға  сындарлы  көзқарасты  қолдайды,  ол 
оқушыларды мұғаліммен және бір-бірімен диалог жүргізуге ынталандыруды көздейді. Диалог аясын 
кеңейту  үшін  мұғалім  сабақты  оқушылар  оны  тыңдап  қана  қоятындай  емес,  нақты  пән  немесе 
тақырып туралы ойлана алатындай белсенді етіп жүргізу керек. Мұғалім сұрақ қоюды ойластырған 
кезде ол сұрақтарға берген оқушының жауабы жаңа сұрақ тудыратындай болуы тиіс. Салмақты жауап 
беруді қажет ететін тиісті  сұрақ қою үшін мұғалім алдымен қойылған  сұраққа қандай жауап ала 
алатынын ойластыруы керек.  Егер мұғалімнің  сұрақтары бұлыңғыр болса,  онда өзі  де  бұлыңғыр, 
екіұшты  жауап  алады.  Сонымен  қатар,  сұрақтар  оқушылардың  жауаптарын  шектемеу  керек, 
керісінше, оқушыларға мәселені мейлінше зерделеп,  жауапты өз бетінше қалыптастыруға еркіндік 
ұсыну  керек.  Оқушылар  өзінің  жауабымен  белгілі  үлес  қосатындығын  сезінуі  үшін  мұғалім 
жауаптарды  зейін  қойып,  айқын  қызығушылықпен  тыңдауы  керек.  Бастауыш  сыныпта  оқитын 
оқушылар анағұрлым жан-жақты және күрделі жауап бере алады. 
Мұғалімнің жетекшілігімен жүретін оқылым және жазылым 
Мұғалімнің  жетекшілігімен  жүретін  оқылым  оқудың  сындарлылық  теориясына  негізделеді,  яғни 
оқушылар жаңа ұғым туралы сын тұрғысынан ойлана отырып, оның мәнін, мағынасын  ұғынады, оны 
бұған  дейінгі  білімімен  байланыстырады.  Мұғалімнің  жетекшілігімін  жүретін  оқылымдағы 
мұғалімнің рөлі мұқият ойластырылған сұрақ қойып, нұсқау беріп, пікір таластыруға тартып және 
бағамдай отырып, тапсырманы орындардың алдында, орындау барысында және орындағаннан кейін 
ойлануға жетелеу әрі қолдау көрсету болып табылады . Мүмкіндіктері бірдей оқушылар топ болып 
мұғалім  таңдаған  мәтінмен  немесе  тапсырмамен  жұмыс  істейді.  Олар  оқылым/жазылым  әдіс-
тәсілдерін пайдалануды және материалдарды өз сыныптастарымен және мұғалімдермен талқылауды 
үйренеді. 
Дәлелдеу.  Жоғары  деңгейлі  ойлау  дағдыларын  қалыптастыру  және  оларды  қолдану  –  бастауыш 
сыныптың білім беру бағдарламасының өзекті аспектісі. Осы ойлау дағдыларын қалыптастырудың ең 
басты тәсілдерінің  бірі  –  дәлелдеу.  Дәлелдеу  бастауыш сыныптарда  кез  келген  пікірталас  бастау,  
жүргізу және оны бағамдау үшін маңызды, әсіресе, математика үшін оның маңызы өте зор, себебі 
онда бір есептің бір ғана шешімі болғанымен, оған жетудің тәсілдері толып жатыр. Бұл сондай-ақ 
Қазақстандағы  жаңартылған  білім  беру  бағдарламасында  басым  болып  табылатын  бірнеше 
құндылықтар мен дағдыларды, мысалы, шығармашылық және сын тұрғысынан ойлау, қарым-қатынас 
жасау дағдыларын дамытудың негізгі тәсілі.
Кестеде  көрсетілгендей,  төменгі  сынып  оқушыларына  арналған  тапсырмаларда  әртүрлі  ақпарат 
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көздері  қолданылады.  Алдағы  уақытта  оқушылар  тақырыпты  түсіну  үшін  ақпаратты  пайдалана 
бастайды. 4-сыныпқа қарай оқушылар дәлелдеу дағдыларын пайдаланады, соның нәтижесінде олар 
жиналған деректердің негізінде өз көзқарасын ортаға салып, талқылауға қатысады. 
Дәлелдеу үдерісі зерттеуге негізделген оқу тәсілін толықтырады. Зерттеу тақырыбы белгіленгеннен 
кейін  мұғалім  оқушыларға  шағын  топтарда  жұмыс  істеп,  сурет,  диаграмма,  график  немесе 
алгоритмдерді  пайдалану арқылы зерттеу немесе  проблеманы «елестетуді»  ұсынады.  Содан кейін 
оқушылар өз ақпаратын басқа топпен немесе топтармен «салыстыруы» керек. «Түсіндіру және дәлел 
келтіру» деп аталатын келесі кезең оқушыларға өздерінің көзқарастарын түсіндіруге, түзетуге, ретке  
келтіріп, кез келген қате пайымдауларды анықтауға мүмкіндік береді. Әрбір топ идеяларды талқылау 
және «мақұлдау» үшін барлық сыныпқа өз шешімдерін ұсынады. 
Бастауыш сыныпта оқыту оқушыларды төменде аталған мүмкіндіктер есебінен дамытуды  көздейді: 
• ғылыми-зерттеу дағдыларын қалыптастыруға мүмкіндік ұсыну; 
• кез келген қабылданатын ақпаратқа сын тұрғысынан қарап, талдай білу дағдысын белсенді дамыту; 
• өзіндік рефлексия және тәуелсіз, өз бетінше ойлануға ынталандыру; 
• кез келген өмірлік жағдайда немесе жұмыста кездесетін негізгі жаһандық проблемаларды түсіну 
және оларға сәйкес әрекет ете білуге ынталандыру. 
Бастауыш сыныптарда  оқытылатын пәндерді  оқу арқылы оқушылар өз  түсінігін  кеңейте  отырып, 
өзінің  ой-пікірі  үшін  жауапты  болуға  үйренеді.  Оқушылар  өзіндік  көзқарасы  мен  пайымдауын 
қалыптастырып,  дамытуға,  мұқият  зерделеуге  және  өз  ойын  сенімді  айта  білуге  дағдыланады.  
Мысалы, олар дәлелдерді талдау мен бағамдауды және ойлау дағдылары туралы ойлануды үйренеді.  
Сонымен қатар, пәнаралық байланыс орнату арқылы олар ақпаратты тиімді пайдалануды үйренетін 
болады. 
• Оқушыларға пән мен тақырып арқылы байланыс орнатуға көмектесу үшін мұғалім мақсатты сұрақ-
жауап жүргізе алады; 
• Мұғалім оқушыларға портфолиосындағы жұмыстарын тақырыптар бойынша сақтауға ұсына алады, 
бұл пәнаралық байланысты айқын көруге мүмкіндік береді. 
Сабақтарды жоспарлаудың басты аспектісі ретінде оқушыларға пәнаралық байланыс орнатуға көмек 
көрсетумен  қатар,  оқушылардың  білім-білік  дағдыларының  артуына  қарай  жүзеге  асырылатын 
лайықты  педагогикалық  тәсілдерді  таңдау  болып  табылады.  Мысалы,  мұғалім  оқушылардан  пән 
бойынша білімі мен дағдыларын қолдануын талап ететін проблема шешу тапсырмасын бере алады.  
Тіпті оқушылардың өз күшіне деген сенімі артып, өз бетінше жұмыс істеп үйренген күннің өзінде де  
мұғалім  жай  ғана  сырттан  бақылаушы  болмай,  оқуға  «ынталандырушы»  болуы  маңызды  екенін 
ұмытпаған жөн. 
Қорытындылай келгенде, мұғалім үшін мыналар маңызды болмақ: 
-  сабаққа тың ойлар мен ынталандырушы материалдарды енгізу; 
-  оқушылар өзінің ойлауы мен оқуы туралы ойлана алуына жағдай жасау үшін логикалық ойлау мен 
зерттеу дағдыларын енгізу; 
-  оқушыларға өздеріне қызықты салаларда сұрақ құрастыруға көмектесу; 
-  топтық жұмыс жүргізуді көздейтін жаттығуларды енгізу; 
-  оқушыларды бір-бірімен қарым-қатынас жасап, диалог құруға ынталандыру; 
-  оқушылардың қызығушылықтарын қанағаттандыру; 
-  оқушыларды өз бетінше ойлануға жетелеу; 
-  оқушылардың логикалық ойлау дағдыларын дамытуға көмектесетін сұрақ қою; 
-  оқушыларға өздерінің ойлау дағдылары мен ғылыми-зерттеу дағдыларын қолдануды ескертіп 
отыру; 
-  жекелеген оқушылармен «көзбе-көз» кездесу ұйымдастыру; 
-  оқушыларға өзіндік жұмыстарда жетістікке жетуге мүмкіндік беретін жобаларды жоспарлау және 
ұйымдастыру. 
   Қорыта айтқанда, міндет ауыр, мақсат айқын. Отандық іс-тәжірибе негізінде әлемдік тәжірибедегі  
алдыңғы қатарлы идеяларды басшылыққа ала отырып, функционалды сауаттылығымызды арттыру 
үшін сыни тұрғыда ойлай алатын мұғалімдер қатарын көбейтсек, жақсы нәтижеге жететініміз сөзсіз.  
«Шын ілім адамдарды биік ізгілікке үйретеді, ол – адамдардың жаңаруы»- деп атап көрсеткен 
ойшылдың сөзімен аяқтағым келеді.
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БАСТАУЫШ СЫНЫПТА ҚАЗАҚ ТІЛІН ОҚЫТУДА ИНТЕРАКТИВТІ
 ӘДІСТЕРДІ ҚОЛДАНУДЫҢ ДИДАКТИКАЛЫҚ МҮМКІНДІКТЕРІ

Қарағанды облысы  Жезқазған қаласы  Кеңгір селосы
«Кеңгір селосының №2 жалпы орта білім беретін мектебі» КММ

бастауыш сынып мұғалімі Шутикова Дамели Муратовна

Бастауыш  оқу  –  білім  берудің  ең  негізгі  саласы.  Бастауыш  білім  жалпы  орта  білім  беретін 
мектептердің  бастауыш  сыныптарында  не  бастауыш  сатысында  оқыту  мен  тәрбиелеудің  өзара 
байланысы арқылы қамтамасыз етіледі. Негізгі мектеп пен жоғары сынып оқушылары осы жерден 
дағды алып, алғашқы және негізгі дайындықтардан өтеді. 

Бастауыш сатының өзіндік ерекшелігі – ғылымның негізгі салаларының бастапқы түсініктері осы 
жерде беріліп, интеграцияланған пәндердің, сараланған оқыту жүйесінің болуында. Сонымен қатар 
оның өзіндік оқыту теориясы, өзіндік әдіснамасы қалыптасқан (1). 

Жалпы  білім  беретін  мектептерде  білім  мазмұнын  жаңарту,  оны  жаңа  деңгейге  көтеру 
тәжірибесінде  әдістерді  жаңаша  көзқараспен  қолдану  басты  талаптардың  бірі.  Себебі  дұрыс 
ұйымдастырылған оқыту үрдісі – білім мазмұнын сапалы меңгертетін бірден бір жол. Ал оқушыға 
терең де тиянақты білім, жан-жақты тәрбие беруде қазақ тілінің алатын орны ерекше. 

Білім  беру  әдістері  сан  алуан.  Ғалым  С.Р.Рахметова  «Қазақ  тілін  оқыту  әдістемесі»  атты  оқу 
құралында  зерттеуші  ғалымдардың  оқыту  әдістерін  топтауын  басшылыққа  алып,  әр  топтаудағы 
жекелеген  әдістерге  тоқталды.  «...әдістердің  қайсысының  қай  кезде  тиімді  екенін  мұғалімнің  өзі 
айқындап  алып,  іріктеп  қолданады»  -  деп,  әдістердің  тиімді  жолдарын  таңдауды  мұғалімдерге 
жүктейді (2). 
Оқытудың  интерактивтік  әдістеме  элементтерін  белсенді  ендіру  жұптасып,  шағын  және  үлкен 
топтарда жұмыс жасауды көздейді. 
“Интерактивтік оқыту әдістемесі” – ағылшын тілінен. “interact” – өзара әрекетестікте болу, бір-біріне  
әсер ету; ауыспалы топ құрамында өзара әрекеттесу арқылы оқыту дегенді білдіреді. 
Егер  сабақ  барысында  оқушылар  арасында,  сондай-ақ  оқушылар  мен  мұғалім  арасында  өзара 
әрекеттестік жоғары деңгейде көрініс тапса,  онда біз оқыту мен оқуды интерактивті  деп атаймыз. 
Осындай өзараәрекеттестік әдетте қандай да бір мәселені қалай шешу қажеттігін және ұсынылған 
шешім қаншалықты тиімді екенін талқылау формасында өтеді 
Ең бастысы бұл жерде проблеманы шешу үрдісі ұсынылған шешімнен де маңыздырақ екенін түсінген 
маңызды. Өйткені интерактивтік әдістеменің мақсаты жай ақпарат беру емес, оқушылардың жауапты 
өз бетінше таба білу дағдыларын қалыптастыру. 
Топтың сандық құрамы оқудың немесе өзараәрекеттестік сапасын анықтамайды. «Өзара әрекетестік» 
әдісінің  негізгі  ерекшелігі  сол,  ол  ашылу  үрдісін  ұсынады,  оның  мәні  оқушылардың  өзара 
әрекеттестік арқылы оқу дағдыларын меңгеруінен тұрады. 
Ең нәтижелі оқыту дәл өзара әркеттестік үрдісінде жүзеге асады. Мектеп оқушылары дискуссия, яғни 
пікірталас  кезінде тез  үйреніп,  жақсы еске  сақтайды деген пікір бар.  Бұл келесі  себептер жүзеге  
асады: 
оқушылар  ақпарат  алып  қана  қоймайды,  олар  басқа  нұсқаларға  қарағанда,  өздерінің  шешім 
қабылдаудағы жолы және шешімнің өзі  неліктен дұрыс деп есептелді деген сұрақтарға логикалық 
түсініктеме беруге мәжбүр; 
оқушылар  идеяны  тереңінен  қарастырады,  өйткені  олар  негізсіз  құрылған  қорытындының  талас 
туғызатынын біледі; 
оқушылар проблеманы шешу барысында өзінің және өзгелердің тәжірибесін қолданады.  Осындай 
ортақ білім қоры кез-келген жеке оқулықтағы білімнен артып түседі; 
мұғалім де оқушылардан бір жаңалықты ести отырып, үйренеді. 
Көптеген сыныптарда  тек ең  үздік,  озат  оқушылар сұрақтарға  жауап береді,  ал  қалғандары үнсіз 
қалатыны тәжірибе  жиі  байқалады.  Оқушы сынып алдында  еркін  шығып,  әсіресе,  қандай  да  бір 
фактілерге қатысты сұрақтарға жауап беру үшін, алдымен жеткілікті деңгейде сізге сенім артуы тиіс. 
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Оқушылар өз пікірі мен идеяларын өз қалауымен ашық айтуы үшін мұғалім келесі пайдалы 
тәсілдерді қолдануы қажет: 
            1) Әрқашанда олардың айтқан пікіріне алғыс білдіріңіз. 
            2) “Берілген жауап дұрыс емес деп есептеймін“ деп айтпаңыз, оның орнына басқа оқушылар  
осы пікірмен келісе ме, сұраңыз. Егер бүкіл сынып талқыланған сұрақты дұрыс түсінбесе, онда сізге 
оларға өз көзқарасыңызды түсіндіруіңізге болады 
            3) Пассивті оқушыларды таңдауға тырысыңыз. Кейде кейбір оқушылар пассивті болып көрінуі  
мүмкін,  бірақ  олардың  да  өзгелерден  ұтымды  өзіндік  ойы  не  пікірлері  болуы  және  сыныптың 
талқыланатын мәселеге деген басқаша көзқарасын туғызуы мүмкін. 
           Интерактивтік  әдістеменің,  кез-келген  оқыту  әдістемесі  секілді  топтағы  өзара 
әрекеттестікті ұйымдастыруға ықпал ететін көптеген тәсілдері бар. Бұл тәсілдерді төмендегідей 
классификациялауға болады: 
            Сәйкестікті іздеу 
            Рейтинг 
            Топтастыру 
            Дұрыс/дұрыс емес 
            Дұрыс немесе өзгерісті талап етеді 

Сіз қалай ойлайсыз? 
Зерттеу және есеп беру 
Ролдік ойын 
Миға шабуыл 
 

            Дебаттар 

             Сондай-ақ интерактивті болатын көптеген тапсырма түрлері де бар, оның барлығы мұғалімнің  
шығармашылығына байланысты. 
             Мәселен, сәйкестікті іздеу тәсілін қарастырайық. Оқушылардан осы тапсырманы орындау 
барысында сипаттау сөзінің не сөйлемнің сәйкестігін анықтау талап етіледі және де бұл тапсырманы 
күрделі  мәтіндермен  таныстыруды  бастағанға  дейін  орындау  ұсынылады.  Бұл  ұғымдардың 
мағынасын бекіту үшін таптырмас тапсырма. 
            Тапсырма “Сәйкестікті іздеу”. Жұптасып жұмыс жасай отырып, қандай жануардың қандай  
төлі бар екенін анықтаңдар. 
Кесте 4.
Жануарлар Төлі
1. Ит
2. Қой
3. Жылқы
4. Сиыр

А) Қозы
Б) Бұзау
В) Күшік
Г) Құлын

Кесте 5.Тапсырма «Ертегілер»
№ Пікірлер Менің пікірім
1
2
3
4
5
6

Ертегілер оқуға жеңіл, тез жатталады. 
Оларды ересектер де, балалар да жақсы көреді. 
Ертегілер түрлі ғажайыптарға толы. 
Олар қашанда жқсылықпен аяқталады. 
Мен де ертегі жаза аламын. 
Мен ертегі оқығанды жақсы көремін. 

Дұрыс/ дұрыс емес тәсілі бойынша 
Бұл тәсілді орындау барысында оқушылар айтылған пікірді мұқият қарастырады да, дұрыс не дұрыс 
емес  деп  шешім  қабылдайды.  Бұл  бұрын  меңгерген  ұғымдарын  бекітудің,  оқушыларды  қажетті 
жауапты іздеуге  бағыттаудың және  олардың түсінігін  тексерудің  жақсы тәсілі.  Нәтижесінде  біраз  
пікірталас туындайды. 
Дұрыс немесе өзгерту қажет. Бұл тапсырманы орындау барысында оқушылар айтылған пікірді талдай 
отырып, дұрыс не қате екендігін шешеді. Егер қате болса, онда пікірді дұрыс жауабы боларлықтай 
жазу қажет.
Кесте 6
№ Пікірлер Дұрыс/Дұрыс емес
1
2
3

А.Құнанбаев – қазақтың ұлы ақын. 
Абайға әжесі Зере ертегілер оқып беретін еді. 
Ертегі – бұл ойдан шығарылған әңгіме 
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          Кез келген жағдайда теориялық және практикалық материал оқыту үрдісі үшін түсінікті,  
ыңғайлы сипатталуы тиіс. 
Материалдарды құрастыру, оны білім беру бағдарламасы ретінде ұсыну идеясы бағдарламалап оқыту 
(60-жылдары) және компьютерлік оқыту (80-90 жылдары) жүйесінде айқын көрініс тапты (3). 
Интерактивті  әдістермен  өткізілген  сабақтардан  кейін  оқушылардың  ойлау  қабілеті  артады  және 
келесі бағытқа қарай дамиды: 
        1. Жекеден жалпыға 
        2. Тәуелділіктен тәуелсіздікке 
        3. АКТ қолдану дағдыларына 
        4. Интиуциядани логикаға 
        5. Ортақ ойдан баламаға 
        6. Шығармашылық пен визуальды әсерге 
        7. Тәуелсіз зерттеу жұмысын жүргізу дағдыларының эволюциясына 
        8. Талдау, зерттеу, меңгеру және ой қорыту қабілеттері артады 
        9. Бізді қоршаған кез-келген объектіні сипаттау қабілеті қалыптасады 
       11. Оқушылар компьютерлік бағдарламалармен танысады 
       12. Жеке зерттеулерін презентация, яғни тұсаукесер формасында ұсыну қабілеті қалыптасады 
       13. Көпшілік немесе аудитория алдында еркін сөз сөйлеу қабілеті қалыптасады. 
       Осы  көрсетілген  грамматикалық  -  тілдік,  сөйлеу,  рефлексиялық  жаттығуларды  орындату  
барысында мұғалім мынадай дидактикалық- әдістемелік міндеттерді шешеді. 
-сөз құрамының сөйлем және мәтін құру қызметін біледі; 
-сөз мағыналары меңгереді; 
-шығармашылық қабілетін дамыту мақсатында түрлі шығармашылық жаттығулар орындайды. 
       Интерактивтік  әдістерді  және  АКТ-ды қолдана  отырып,  қазақ  тілі  сабағын  жүйелі  өткізу  
оқушылардың шығармашылық қабілетін дамыту міндеттерін ойдағыдай шешеді деген түйін жасауға 
мүмкіндік береді. 
Пайдаланылған әдебиеттер: 
       1.Рахметова С. Қазақ тілін оқыту әдістемесі. Алматы: «Өлке» баспасы, 2005. 
       2. Құлмағамбетова Б. «Қазақ тілі» сабағында техникалық құралдарды пайдалану. Алматы, 1975. 
       3. Нұржанова Ж. Қазақ тілін тиімді оқыту жолдары. Алматы, 2001. 

* * * * * * * * * * * * * *
БАСТАУЫШ СЫНЫП ОҚУШЫЛАРЫНЫҢ ФУНКЦИОНАЛДЫҚ

 САУАТТЫЛЫҒЫН ҚАЛЫПТАСТЫРУ – МҰҒАЛІМНІҢ БАСТЫ НАЗАРЫНДА 

С.Сейфуллин атындағы ЖОББ мектебінің 
бастауыш сынып мұғалімі  Иманбаева Газиза Амангельдиновна

Оқушылардфң  функцтоналдық  сауаттылығын  дамыту  мәселесі  Елбасы  Н.Ә.  Назарбаевтың 
тапсырмасы бойынша  оқушылардың функционалдық сауаттылығын дамыту  жөніндегі  2012-2016 
жылдарға арналған ұлттық жоспарын қабылдауынан бастауын алды. Бұл – Н.Ә. Назарбаевтың білім 
саласын жаңарту туралы бастамаларын іске  асырудағы алғашқы және маңызды  қадамдардың бірі 
болып табылды. 

Қазіргі  әлемдік  білім  кеңістігіндегі  халықаралық  стандарт  талаптарына  сай  оқыту  үдерісінің 
орталық  тұлғасы  білім  алушы  субъект,  ал  ол  субьектінің  алған  білімінің  түпкі  нәтижесі 
құзыреттіліктер  болып   белгіленуі  білім  беру  жүйесінде  «функционалдық  сауаттылықты» 
қалыптастыру мәселесін негізге алудың өзектілігін арттырып отыр. Жалпы  функционалдық 
сауаттылық   –   адамның  сыртқы  ортамен  қарым-қатынасқа   түсе  алу  қабілеті  және  сол  ортаға 
барынша  тез  бейімделе  алуы  мен  қарым-қатынас  жасай  алу  деңгейінің  көрсеткіші.  Олай  болса,  
функционалдық  сауаттылық  тұлғаның  белгілі  бір  мәдени  ортада  өмір  сүруі  үшін  қажетті  деп 
саналатын  және  оның  әлеуметтік  қарым  -қатынас  жасауын  қамтамасыз  ететін  білім,  білік,  
дағдылардың  жиынтығынан  құралады.  Ал  кең  мағынасында  ол  тек  білік  пен  білімділік  әлеміне 
барудың жолы ғана емес, ол – ұлттың, елдің немесе жеке адамдар тобының мәдени және әлеуметтік  
дамуының өлшемі. Осындай сапалық сипаты тұрғысынан қарағанда функционалдық сауаттылық жеке 
адамды дамытудың тетігі ретінде қолданылады.
Мектеп оқушыларының функционалдық сауаттылығы дегеніміз – оқушының пәнді терең түсіну 
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қабілетін дамыту, алған білімін сыныптан тыс жерде , кез келген жағдайда тиімді пайдалана білуін 
қамтамасыз ету.Егер осы шарттар бастауыш сыныпта орындалғанда оқушының функционалдық 
сауаттылығы қалыптасады. 
Бастауыш  мектеп оқушыларының функционалдық сауаттылығын қалыптастыруда мынадай 
мәселелердің басы ашық болуы тиіс:
- бастауыш мектеп оқушыларының функционалдық сауаттылығын жүйе ретінде танысақ, онда ол 
жүйенің құраушы бөлшектерін анықтау керек;
- бастауыш мектепте оқылатын әрбір жеке пән бойынша еліміздегі және осы бағытта қарастырылған 
шетелдік тәжірибені талдап-тану керек;
- бастауыш мектеп оқушыларының функционалдық сауаттылығы қалыптасуының межелерін, 
белгілері мен шарттарын айқын анықтап алу керек.
Бастауыш білім беру деңгейінде өздік ерекшелігіне сай біртұтас орта білім беру жүйесінде оқу 
әрекетінің негізгі білігін игертуді қамтамасыз ету маңызды шарты болып табылады. Бастауыш сынып 
оқушысы орындайтын оқу әрекеті мен басқа (ойын, спорттық,бейнелеу, еңбек) әрекеттер кешені 
тұлғлық дамуында басты роль атқарады. Мектеп оқушысында пайда болған субъектівтілік 
қасиеттерінің көрсеткіштері оның функционалдық сауаттылығын қалыптасуының көрсеткіші болып 
табылады. Бастауыш мектеп оқушысында оқу - әрекеті арқылы қалыптасатын сауаттылық оқу 
әрекетінен тыс жағдайда қалыптасуы мүмкін емес. Сондықтан 
бастауыш мектепте кез-келген пәнге оқытудың мақсатты функциясы оқушыда өздігінен әрекет ету 
білігін қалыптастыру болып табылады. Бастауыш сынып оқушысы мектепке келгенде оқуға, 
мұғалімменен ынтымақтасуға талпынысы мол болады. Ал келесі деңгейде мұғалімнің басшылығымен 
шағын топтарда оқу ынтымақтастығын ұйымдастыруымен өздігінен әрекет етуі күшейеді. Ал келесі 
деңгейде ең жоғарғы шектік мөлшерде өздігінен оқу әрекетін орындауға, құрдастарымен және білімін 
толықтыру бағытында мұғалімдермен әрекет құруға, жеке оқу белсенділігінің арту қабілеті 
байқалады. Соңғы деңгейде оқушы мұғалім позициясын игереді.
Қоғам бастауыш сынып мұғалімі алдына кіші мектеп оқушысы тұлғасын дамытуды қамтамасыз ету 
шартын қояды. Ондай міндеттерді шешудің құралы болып оқу әрекеті жатады. Оқушының 
функционалдық сауаттылық пен әлеуметтік құзіреттіліктің  қарапайым  дағдылары мен қабілеттерін 
қалыптастыруда бастауыш білім беру сатысының мақсат пен міндеттерінің басымдығын анықтау 
шарты - осы жастық кезеңнің психологиялық даму заңдылығын есепке алынуы,
қойылған мақсаттың қол жетімді болуын қамтамасыз етеді.

Осыған  орай бастауыш сынып оқушыларының функционалдық сауаттылығын 
қалыптастыруда  олардың жастық ерекшеліктеріне мән берілуі керек.
Сондықтан  әр  түрлі  оқыту  технологияларын  оқу  мазмұны  мен  оқушылардың  жас  және 
психологиялық ерекшеліктеріне орай таңдап, тәжірибеден сынап қараудың маңызы зор. Қазіргі білім 
беру саласындағы оқытудың озық технологияларын меңгермейінше сауатты, жан-жақты маман болу 
мүмкін  емес.  Жаңа  технологияны  меңгеру  мұғалімнің  интеллектуалдық,  кәсіптік,  адамгершілік 
рухани, азаматтық және басқа көптеген адами келбетінің қалыптасуына игі әсерін тигізеді, өзін-өзі  
дамытып, оқу-тәрбие үрдсін тиімді ұйымдастыруына көмектеседі. 
Қорыта  келе  оқушыларының функционалдық сауаттылығын дамыту  –  бүгінгі  заман  талабы.  Осы 
ретте, бастауыш сыныпта сабақты дұрыс жүргізе білудің маңызы зор.  Педагогтың шеберлігі,  яғни 
шығармашылық пен жауапкершілікті ұштастырып сабақ өтуі, бұл заман талабынан туындап отырған 
мәселе. Жоғары деңгейде сабақ беретін оқытушының алдынан шыққан оқушы – өмір айдынындағы өз 
жолын адаспай табады, азамат болып қалыптасады. Бұл ұстаз үшін абыройдың үлкені, әрбір мұғалім 
осыған ұмтылса ұрпақ алдындағы қарыздың өтелгені. Жоғарыда айтылған жұмыстардың барлығынан 
көретін нәтижеміз, тұлғаның; сөздік қоры молаяды, ізденімпаздыққа үйренеді, ойлау қабілеті артады,  
ойын еркін айтады, белсенділігі артады, шығармашыл жұмыс істейді, қиялы ұшталады, тапқырлыққа 
үйренеді. Сөзімнің  соңында көнеден келе жатқан «Қыран-түлегіне қайтпас қанат сыйлайды, ұстаз-
шәкіртіне талмайтын талап сыйлайды»,-деген даналық сөзіндей, ұстаз қай кезде де мектептің жүрегі,  
қоғамның  тірегі.  Қоғам  тұлғаны  қаншылықты  жетілдірсе,  жетілген  тұлға  қоғамды  соншалықты 
дәрежеде дамытады. Сондықтан тұлғаны қалыптастыруда Елбасының биылғы «Болашақтың іргесін 
бірге қалаймыз» жолдауын басты ұрандай ұстансақ артық болмас, өйткені болашақ тізгінін ұстайтын 
ұрпақтың функционалды сауатты болуын біз назарда ұстауымыз керек.

* * * * * * * * * * * * * * 
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Кызылорда облысы Кармакшы ауданы Байконур каласы 
№24 балабакшасының тәрбиешісі  Нуртуганова Айнур Нуртугановна

Балалардың  жасы:  4-5
Ашық ұйымдастырылған оқу қызметі.
Білім беру саласы: «Қатынас»
Бөлімі: Сөйлеуді дамыту
Тақырыбы: «Біз тұратын қала» 
Мақсаты:
Тәрбиелік:көпшілік орындардарда өздерін ұстай білу мәдениетін қалыптастыру
Білімділік: сөз және сөз ұйқастарынан құрылған ойындарға қызығушылығын арттырып, сөйлеу 
мәнерін үйрету.
Дамытушылық: ойлау қабілеттерін дамыту.
Күтілетін нәтиже: өз мекен-жайы мен тұрғылықты қаласының атын, ондағы мәдени орындары 
туралы біледі.
Көрнекіліктер:  үлгі суреттер, бейнетаспа, таратпа құралдар. 
Әдіс-тәсілдері: түсіндіру, сұрақ-жауап,ойын, ғажайып сәт.
-Балалар,бүгін бізге қонақтар келіп отыр екен, қане қонақтармен үш тілде амандасайық.   
Шаттық шеңбері
Шеңбер болып тұрайық,
Алақанды ұрайық.
Таза ауаны жұтайық,
Жүрекке жылу сыйлайық.
Жиналған жылы шуақты,
Қонақтарға сыйлайық.
Тәрбиеші: -Балалар,қазір жылдың қай мезгілі?
Балалар жауаптары.  -Қазір жылдың қыс мезгілі.
Тәрбиеші: -Қыс мезгілінде неше ай бар?
Балалар жауаптары.
-Қыс мезгілінде үш ай бар.Олар: желтоқсан, қаңтар, ақпан.
Тәрбиеші: -Қыс мезгілінде ауа-райында қандай өзгерістер болады?
Балалар жауаптары. Қар жауады, күн суық.
Ғажайып сәт: Топқа Америкадан турист келеді. 
Турист:- hello, my name is Cristi.
I came from Аmerica .Оh you speak Kazakh. 
Мен казакша сойлеймин, адейі уйрендим сиздин елге келетин болгасын. 
Саламатсыздар ма? Менин атим Кристи, мен туристпин. 
Тәрбиеші:  -Қош келдіңіз Кристи.
Турист:  Америкадан келип тұрмын, жана ушактан тустим. Сиздин калаларыныз алемдеги ен улкен 
гарыш айлағы екенин  интернеттен корип арнайы келип турмын. Байкамай адеми гимаратка кирип 
кетсем балабакша екен. Сурайын деп едим сиздердин калаларынызда кандай жерлерге кидируга 
болады?
Тәрбиеші:  -Қош келдіңіз Кристи. Сіз уақытында келдіңіз бүгін біз балалармен бірге қатынас білім 
беру саласы бойынша сөйлеуді дамыту оқу қызметінен «Біз тұратын қала» тақырында оқу қызметін 
өтіп жатырмыз, бізге қонақ болыңыз.
Балалар, сендербілесіңдерме, Қазақстан  Республикасының көптеген қалалары мен  ауылдары бар.  
Сол қалада  сендер сияқты бақытты балалар  тұрады. Әр адам өзінің туып өскен жерін  мақтан етеді . 
Мен де өзім туып өскен жерімді мақтан етемін. Сол себептен біз тұратын қала жайлы әңгіме 
қозғайтын боламыз.
-Біз тұратын қала қалай аталады?
Балалар: -Байқоңыр қаласы
-Балабақшамыз  толық мекен-жайы қандай?
Балалар :-6 «А» мөлтек ауданы үй 19 а
-Біз қаланың қай жеріне саяхатқа бардық?
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Балалар:  -мұражайға -орталық алаңға  -Абай Құнанбаевтың, зымыранның ескерткіштеріне бардық.
Жарайсыңдар, ендеше  Кристимен қонақтарға біз саяхатқа барған жерлеріміздің бейнеролигін 
көрсетейік. Бұл жерде не көріп едік есімізге түсірейікші,бұл жерде не бар екен. Біздің Байқоңыр 
қаласы ғарыш айлағы екені белгілі,сол мезеттегі адемі, керемет  жерлерді әңгімелейік.
Бейнетаспа көрсету,әңгіме құрату.
Тәрбиеші: - Ал балалар экран алдында отырып шаршаған боларсыңдар, Кристи сізде бізбен бірге  
бойымызды сергітіп алыңыз.
-Өлең жолдарын бірге айтып, мазмұнға сай қимылдап,сергіту сәтін жасайды.
Сергіту сәті:
Көше бойы келеміз,
Онда не бар көреміз.
Автобекет, дүкендер,
Мұражай мен әуежай,
Барлық үйлер сәулетті,
 Байқоңырым  әдемі.
Турист: -Ой, ракмет. Мен коп маглумат алдим , енди сол жерлерге барайын.Сау болиниздар!
Кристи менде,менің балаларымда сізді көріп танысып,қуанып қалдық. Келгеніңізге рахмет, енді 
қазақта «қуыс үйден құр шықпа» деген сөз бар.Елімізге келіп оның ішінде Байқоңыр қаласына 
келгеніңізге біз ризамыз.Осы қаламыздан естелік болсын деп кішкене сыйлығымызды ала кетіңіз. Ал 
енді сау болыңыз!
Ал енді балалар біз оқу қызметімізді ары қарай жалғастырайық. Кристимен танысып 
жатырмыз,барған жерімізді көрсетіп жатырмыз, ал енді балалар  топқа бөлінейік .
Топқа бөліну үшін, Бәйтерек пен Зымыраннын суреттері арқылы бөлінуі.
 Ойын: «Менің қалам» мен «Болашақ Байқоңыр қаласына» 
Екі топқа   Бәйтерек тобы мен Зымыран тобы болып ,сурет арқылы бөліну.
Ал балалар себеттен  өздеріңе ұнаған суреттеріңді ала қойыңдар. Ал енді қолдарыңдағы суретке назар 
аударыңдар,енді көріп тұрсыңдар ортадағы парталарда Байтерек бейнесі  мен Зымыран бейнесі 
тұрғанын көріп тұрсыңдар.Соған байланысты аркім өзінің тобына барып отырсын.
Байтерек тобының балалары, осы жерде біздің қаламыздың адемі көрікті жерлерін білесіздер,соған 
байланысты мына пазылдарды Дымбілмес қиып тастапты,қалай құрастыратынымды білмей 
отырмын,ал сендер қаланы білесіңдер, кеше сендер қаланы араладыңдар, соған байланысты мынаны 
құрастырып бересіңдер ме?
Балалар: Иә
Тақтамен жұмыс. Енді Зымыран тобының балалары, сендер үлкен азамат болып өскен кездеріңде 
біздің қаламызға қандай көмектеріңді тигізетін едіңдер?
Мына жерде  әртүрлі суреттер бар оның ішінде Мега ойын сауық кешені, автобекеттер, ғимараттар, 
дүкендер, мектеп, зообақ,  мамандық иелерінің суреттері, гүлдер, ағаштар және т.б суреттер  бар. Осы 
суреттерді  алып тақтадағы  «Болашақ Байқоңыр қаласы»  жапсыру , және өз ойларын әңгімелеп 
жеткізу. 
«Сұрақтар аялдамасы» Сұрақтар қойып, оқу қызметін талдап қорытындылау.   
  -Бүгінгі оқу қызметінде не жайлы әңгімелесті?    
Біздің туған өлкеміз туралы болды.      
Бізге қонаққа кім келді?
Америкадан Кристи келді.
Кристиге не көрсеттік?                                            
Саяхатқа  барған жерлерімізді.                                                                                                                   
-Бүгінгі оқу қызметі сендерге ұнады ма?  Иә.
Бүгінгі оқу қызметке белсенділіктеріңе мен риза болып отырмын,Сол үшін сендерді мадақтағым 
келіп отыр.Мінекей Бәйтерек тобы  керемет жұмыстар жасады, қаламызды тез тез құрастырып берді 
және Зымыран тобының кереметтей Болашақ Байқоңыр қаласына деген өз үлестерін қалай 
қосатындарын көріп отырсыздар,осы балаларға дегендеріңе жетіңдер дегім келіп отыр балалар 
сендерге . Олай болса бүгінгі оқу қызметімізді қортындылап  аяқтайық.
Қонақтармен қоштасайық, келесі кездескенше сау саламатта  болыңыздар.

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

77



----- «БІЛІМ ЖОЛЫ НҰРЛЫ ЖОЛ» Республикалық журнал – Сәуір айы 2020 жыл | № 04 (07) -----

   Кызылорда облысы Кармакшы ауданы Байконур каласы 
№24 балабакшасының  тәрбиешісі  Мняжева Айгуль  Сайлаубаевна

Білім беру саласы: Қатынас
Бөлімі: Көркем әдебиет
Тақырыбы: «Мысық,  Әтеш  және  Түлкі»  (ертегісі)
Мақсаты:  Жануарларға  қамқор  болуға    тәрбиелеу. Ертегінің   мазмұнымен   таныстыра  отырып,   
жағымды-жағымсыз   кейіпкерлерді   өздігінен   ажырата  білуге   үйрету.   Мазмұнның жүйесін 
сақтай отырып,шағын ертегілерді айтып беруге баулу. Әңгіменің соңын ойдан шығаруды 
дағдыландыру.Ертегі арқылы  ойын,   қиялын  дамыту   
Алдын ала жұмыс: «Мысық, Әтеш және Түлкі» ертегісін кейіпкерлерімен таныстыру.                           
Қолданылатын көрнекіліктер,қажетті құрал-жабдықтар:  сиқырлы  сандық , ертегі желісі 
бойынша бейнетаспа .
Сөздік жұмыс: шап беріп,түлкішек, марғау
Билингвальді компонент: тауық-курица ,түлкі – лиса ,мысық - кошка.                          
Балаларды  шаттық шеңберіне шақыру.
Балалар бүгін бізде басқа күндерге қарағанда ерекше күн. 
Қонақтармен жақсылап амандасып алайық.
1. Қайырлы таң ұстазым,
Қайырлы таң достарым.
Шеңберге тұрайық,
Жылулық сыйлайық.
2.Добрый  утро учитель,
Добрый  утро друзья.
Посмотрите друг на друга,
Пожелайте добра.
3.Гуд монинг, гуд монинг,
Гуд монинг ту ю.
Гуд монинг, гуд монинг,
Уй глайту си ю. 
-Балалар бір жылда неше мезгіл бар? Кәне айтайық. (Балалар жауабы)
-Қазір жылдың қай мезгілі? (Балалар жауабы)
-Қыста  неше ай бар? Кәне айтайық.? (Балалар жауабы)
 -Өте жақсы балалар! 
Есік қағылады,(есік алдына сандық тұр).
Балалар,сиқырлы сандықша тастап кетіпті ,бұнда не бар екен. Балалар , мына сандықты  мен  ашып 
қарайын десем ,аузында кілттер бар екен. Мына кілттерден бір емес бірнеше  кілт бар екен. Балалар 
егерде осы  кілттермен сәйкесін тауып ашу үшін әр қайсысында  бір  ойын  бар екен.  Балалар   
ойындарды орындасақ сиқырлы сандықша ашылады.
Егер біз сол ойындарды дұрыс орындасақ, ертегіні барлығымыз бірге  тыңдаймыз.
1-ойын: «Қайсысы немен» ойыны.
Мына жануарлардың немен көректенетінін және оларды өз балаларына  сызба арқылы қос.               
 «Қайсысы немен»
2 -ойын: Мысық, Әтеш және Түлкі  суреттерін сандар арқылы құрастыру .                                      
 3ойын  - Балалар қандай ертегі білесіңдер?Осы жануарлар туралы  қандай ертегі білесіңдер? Балалар 
үш  ойынды дұрыс орындағасын сиқырлы   сандықша ашылды.
 «Мысық, әтеш және түлкі» ертегісін естеріне түсіреді.
Ертегіні тыңдау. 
- Ертегіде не туралы айтылған?  - Қай кейіпкер саған ұнады?
- Түлкінің жасаған қылығы  дұрыс па? (Әрекетті өз бойыннан іздеу)
Сергіту сәті: «Үйшік»
Билингвальді компонент:
тауық-курица- chiceu    түлкі – лиса   - фокс   мысық – кошка  -  кәт
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Жаңа сөздермен жұмыс: Шап беріп немесе (Ұстап алды ).Түлкішек ,Марғау 
Кәне балалар жаңа сөздердерге сөйлем құрайық.
Балаларды топтастырып, әр топқа ойындар бөліп беру.
1.Түлкі тобындағы  балалар: ертегіні Мнемокесте арқылы реттілігімен қойып шығу.
2. Мысық тобындағы балалар: ертегіні «Менің ертегім» тақырыбында  өз ойымен жалғастырады.
3. Тауық тобындағы балалар: ертегіні  «Жалғасын  айт» ойынын   суретке қарап құрастырады.
Топтар бірін бірі мадақтайды.
Қорытындылау 
Балаларды марапаттайды.
Педагог балаларға өздерінің оқу қызметіндегі жұмысын бағалауын ұсынады.
1. Әтеш –   ұнады  смайлик таңдайды.
2. Түлкі  -   ұнамады смайлик   таңдайды.
Күтілетін нәтиже:
жаңғыртады: ертегіде кездескен кейіпкерлердің қимылдарын жасайды;
түсінеді: ертегі желісі бойынша әтештің еңбекқор, мысықтың қамқор,  мейірімді екенін, түлкінің қу 
екендігін біледі;
қолданады: Ертегіні әңгімелеген уақытта өз ойын толық жеткізіп,толық ертегі желісін түрлі әдіспен 
айтады.

* * * * * * * * * * * * * *
Нұр-Сұлтан қаласы Сарыарқа ауданы № 41 орта мектебінің 

қазақ тілі мен әдебиеті пәнінің мұғалімі   Нуртазина Замзагуль Далабаевна

САБАҚ: Мектеп: №41 орта мектеп

Күні: Мұғалімнің аты-жөні: Нуртазина Замзагуль Далабаевна

Сынып: 5 Қатысқан оқушылар саны: 27 Қатыспағандар:-

Бөлім атауы Отбасы құндылықтары

Сабақтың тақырыбы Нұрдәулет Ақыш «Нағыз әже қайда?"
Осы сабақ  арқылы 
жүзеге асатын оқу 
мақсаттары

5.Б/С2.Заманауилығы мен жаңашылдығы
5. Б/С2. Кейіпкерлерді шынайы өмірмен салыстырып бағалау

Сабақтың 
мақсаттары

Барлық оқушылар орындай алады:
Шығарма мазмұнын, ондағы мәселені түсінеді.
Оқушылардың көпшілігі орындай алады:
Шығарма бойынша сұрақтарға жауап беруді, шынайы өмірмен 
байланыстыруды
Кейбір оқушылар орындай алады:
Мәселенің шешімін ұсынуда дербестік танытуды

Бағалау критерийі o Шығарма мазмұнын түсінеді;
o Онда көтерілген мәселені сараптайды;
o Шығармадағы оқиғаларды салыстыра алады;
o Шығарма оқиғасын шынайы өмірмен байланыстырады.

Тілдік мақсат «Менің ойымша, ... »
 «Себебі, мен оны былай түсіндіремін … »
 «Оны мен мына фактілермен, мысалдармен дәлелдей аламын … »
 «Осыған байланысты мен мынадай қорытынды шешімге келдім ... »

Сабақта қамтылатын
құндылықтар

Отбасы  мүшелерінің құқықтары мен міндеттері   

АКТ қолдану 
дағдылары

Осы сабақ барысында оқушылар Power Point бағдарламасынан 
тақырыпқа қатысты көрнекі құралдарды пайдалану үшін интербелсенді 
тақтаны қолданады. 

79



----- «БІЛІМ ЖОЛЫ НҰРЛЫ ЖОЛ» Республикалық журнал – Сәуір айы 2020 жыл | № 04 (07) -----

Пәнаралық байланыс Қазақ тілі
Алдыңғы оқу Нұрдәулет Ақыштың «Нағыз әже қайда?" шығармасының мазмұны
Жоспар

Жоспарлана
тын уақыт

Жоспар бойынша орындалуы тиіс іс-әрекеттер 

Сабақтың басы
5 минут

Қызығушылықты ояту
Ж/ЖЖ/Т«Ойлан, жұптас, талқыла»
 Сіздердің ойларыңызша, нағыз әже қандай болады?
 Қазіргі таңда шығармада көрсетілгендей бұрынғының әжелерін 
кездестіруге болады ма?

Сабақтың 
ортасы
7 минут

10 минут
+10минут

5 минут

Шығарма бойынша сұрақтар:
 Азаттың әжесі қандай?
 Әкесі қыздарына нағыз әжені көрсетуді неліктен армандады?
 Оның ойындағы нағыз әже бейнесі қандай?
 Шығармада қандай мәселе көтеріліп тұр? Ол мәселе біздің қоғамымызда 
орын алады ма?
БІЛУ/ТҮСІНУ
1-топ: Хикая картасы
Оқушылар топта бірлесіп, оқиға картасын толтырады.
2-топ:   Қолдану «Т кестесі» арқылы Асхаттың әжесі мен Жолдастың анасын 
салыстырыңыздар.

3-топ Қолдану «Неліктен» стратегиясы
 «Пирамида» әдісі бойынша  өз шығармаларыңызды талдаңыздар, себептерін 
анықтап, шешім шығарыңыздар.
ЖИНАҚТАУ
«Еркін мирофон»
Проблемалық сұрақтарға жауап беру
Отбасы мүшелерінің құқықтары мен міндеттері толық орындала ма? Егер толық 
жүзеге аспаса қандай шешім қабылдар едің?

Сабақтың соңы 
3 минут

Рефлексия
«Дебат шеберлері» әдісі.
Оқушылар сыныптың немесе басқа бір кең жерде шеңбер құрады. Мұғалім «Бала 
тәрбиесінде  әженің/ананың   рөлі  маңызды  »  т.б.  сияқты  тұжырым  айтады. 
Әженің  рөлі  маңызды  деген  оқушылар  ішкі  шеңбер  құрады,  ал  ананың  рөлі 
маңызды  деген  оқушылар  сыртқы  шеңбер  құрайды.  Келесіде  олар  өз 
көзқарастарын  ұстанып бір-бірін  өз  позициясына  тартуға  тырысады.  Мұғалім 
пікірталасты тыңдап олардың түсінуін бағалайды. Оқушылар өз көзқарастарын 
қалыптастырған соң, олар сыртқы және ішкі шеңберде кезекпен өздерінің қандай 
көзқарасты таңдағандарын айтып пікірлеседі.

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? 

Пәнаралық байланыс 
Қауіпсіздік ережелері 
АКТ-мен байланыс 

Құндылықтармен байланыс 
(тәрбиелік элемент)

Дифференциацияны берілетін 
тапсырма, күтілетін нәтиже, 
қолдау көрсету, бөлінетін уақыт, 
қолданылатын дереккөздер арқылы 

Бұл бөлімді 
оқушылардың сабақ 
барысында алған 
білімдерін бағалау 

Сабақ жоспарын құру үшін сізге 
өзге пән мұғалімдерінің көмегі 
керек пе?
Берілген тапсырмалардың 
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жүзеге асыруға болады. 
Дифференциация сабақтың кез 
келген бөлімінде қолданылады. 

үшін қолданылатын 
әдіс-тәсілдеріңізді 
жазу үшін 
пайдаланыңыз. 

қайсыбірі оқушылардың 
қауіпсіздігіне немесе денсаулығына 
қауіп төндіре ме? 
Оқушылар сабақ барысында 
өздерінің АКТ дағдыларын дамыта 
ала ма? 
Осы сабақ барысында НЗМ 
құндылықтарын дамытуға қандай 
мүмкіндік бар? 

Ойлану
Сабақ мақсаттары/оқу мақсаттары 
жүзеге асырымды болды ма?
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?  

Төменде берілген бөлімді осы сабақ  туралы ойларыңызды 
жазу үшін пайдаланыңыз. Сол жақ бағанда берілген 
сабағыңызға қатысты ең маңызды сұрақтарға жауап беріңіз. 

Жалпы баға
Сәтті өткен екі нәрсені атап көрсетіңіз (сабақ беру және оқытуға қатысты)?
1:                                                                    2: 
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?

* * * * * * * * * * * * * *
Ақтөбе облысы Темір ауданы Кеңқияқ ауылы

МКҚК "Ақбота" балабақшасының тәрбиешісі
 Рысбекова Гульмира Жубатовна

Тақырыптары: «Ормандағы аңдар қысты қалай өткізеді»  
Мақсаты: Балаларды жабайы аңдармен және олардың  қысқы тіршілігімен таныстыру. 
Табиғаттық маусымдық өзгерістер жайлы білімдерін  жетілдіру. Үй жануарлар мен жабайы аңдардың 
айырмашылығын ұғындыру. Шығармашылық жұмыстарға қызығушылықтарын арттыру,ой-
қиялдарын іс жүзінде көрсете білуге үйрету.  Жан-жануарларға қамқор болуға,ұқыптылық пен 
шыдамдылыққа  тәрбиелеу.
Білімділік: Балаларды қыс мезгілімен таныстыру. «Ормандағы жабайы аңдар» туралы түсініктерін 
кеңейту, аңдар тіршілігімен, қоректенетін ортасымен таныстыру.  Оқу қызметін ұйымдастыру 
барысында үш тілде  қолдану арқылы балалардың сөздік қорларын молайту, сөйлеу дағдыларын 
қалыптастыру.
Дамытушылық: Жабайы аңдарды бір-бірінен ажырата білуге және олардың аттарын дұрыс айтуға 
үйрету. Балалардың ой-өрісін, тілін, сұрақтар қою арқылы сөйлеу белсенділіктерін дамыту. Желіммен 
жұмыс жасау дағдыларын үйретуді жалғастыру.
Тәрбиелік:  Балалардың жабайы аңға деген сүйіспеншілік сезімдерін арттырып, аңдардың түрлеріне 
көңіл аудартып, оларға қамқорлықпен қарауға тәрбиелеу.
Билингвальді компонент: Жабайы жануарлар-дикие животные-wild animal, орман-лес-forest 
аю-медведь- беар,қасқыр-волк- уолф,түлкі-лиса- фокс, кірпі-еж- хачак, тиін-белка- скуейрл, қоян-заяц 
- хеар
Әдіс-тәсілдері:АКТ, ойын, көрсету, түсіндіру, сұрақ–жауап
Құрал-жабдығы: суреттер,орман туралы бейне фильм,түлкінің кескіндемесі, аппликацияға керекті 
құрал-жабдықтар .
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Сөздік жұмыс: Апан, ін,қуыс,жыртқыш. 
Мотивациялық қозғаушылық
Балалар, бүгін күн қандай керемет, ерекше күн. Қане барлығымыз бір - бірімізге жылу, көтеріңкі 
көңіл сыйлай отырып, келген қонақ апайлармен сәлемдесейік.
Аппақ, аппақ қар аппақ,
Қар жамылған дала аппақ
Шұғыласын шашатын
Арайланған таң аппақ.
Сәлеметсіздер ме, апайлар! 
-Балалар өлең жолдарында қандай жыл мезгілі туралы айтылған?Қазір жылдың қай мезгілі?
-Қыс мезгілі.
Қыс мезгілінде ауа райы қандай болады? Балалар жыл мезгілі ерекшеліктері туралы айтады: Қыс 
мезгілінде күн салқын, аяз болады. Қар жауады, қатты жел болғанда, қарлы желді- боран соғады 
дейді-деп жауаптарын береді. 
-Қыс мезгілінің айлары: желтоқсан,қаңтар, ақпан 
Балалардың қыс мезгілі туралы тақпақтары 
Іздену ұйымдастырушылық:
Балалар естідіңдер ме біреу есік қағып тұр.(пошташы кіреді) 
Сәлеметсіз бе пошташы? 
Пошташы: Сәлеметсіңдер ме балалар! Мен «Ақбота» балалар бақшасының «Сұңқар» тобының 
балаларын іздеп жүр едім. Ол топ қайда екенін айтасыңдар ма? 
-Сіз қателескен жоқсыз, бұл «Сұңқар» тобының балалары. 
Пошташы: мен сендерге хат әкелдім. (пошташы хатты тәрбиешіге береді) 
Міне мен сендердің хаттарыңды әкелдім енді кетейін басқа да жұмыстарым көп. Сау болыңдар? 
-Рахмет пошташы , сау болыңыз! 
Қызық, бұл хат кімнен келді екен, бұл хатта «Сұңқар» тобының балаларына Қызыл телпек қыздың 
әжесінен деп жазылыпты. Бізден көмек сұрапты, қызыл телпекті тауып беруге.Балалар қалай 
ойлайсыңдар, әжеге қызыл телпекті табуға көмектесеміз бе? 
«Сұңқар» тобының балалары қандай ақылды?қызыл телпек қызды ғажайып орманнан іздейміз. 
Сендер орманға саяхатқа шығуға дайынсыңдар ма? 
Орман-лес- форест ;   
Балалар қазір қыста далаға қалай киінетінімізді көрсетейін: ойын жаттығулар (имитация)(қимылмен 
көрсету) 
-шалбар киеміз   -жылы жемпірлерімізді киеміз 
-пальто киеміз    -бас киім киеміз 
-қолғап киеміз     -мойынорағыш тағамыз. 
Баяу ән орындалып тұрады. 
Балалар сендер орманда өздеріңді қалай ұстау керектігін білесіңдер ме? 
Қысқы орман туралы бейнематериал 
Қараңдаршы орман іші қандай тамаша. сендер не көріп тұрсыңдар?  
Орман ауасы қандай таза, қане терең тыныс алайықшы.  
Балалар қызыл телпек әжесіне барам деп орманда адасып кеткенғой. Ал ғажайып орман  бізге 
тапсырмалар дайындап қойыпты, бізді қандай балалар екенін тексерейіндеп. 
-Орман дауысы естіледі. Сәлеметсіндер ме балалар. Сендер кімді іздеп жүрсіндер.
Тәрбиеші: Сәлеметсіңбе қысқы орман. Біз балалармен әженің тапсырмасы бойынша қызыл телпекті 
іздеп келдік. Ол адасып кетіпті. 
Орман: Ендеше менім сендерге сұрағым бар. -Балалар орманда мекендейтін жануарларды қалай 
атайды? 
Балалардың жауабы: Жабайы жануарлар дейді. 
Тәрбиеші: Дурыс па орман? 
Орманның дауысы: Дурыс. Ал енді менің ғажайып орманымның жабайы жануарлары қыс мезгілінде 
өздері тіршілік етіп, тамақтарын өздері тауып 
жейді. Олардың қысқы мезгілі тіршілігі туралы мына көріністен білесіндер. 
Сосын жануарлар сендерге тапсырмалар дайындады. Өздері көрінбейді. Ал тапсырмаларды сендердің 
тәрбиеші апайларын оқып, орындатады. Ал мен 
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қалай орындағандарынды естіп тұрамын. Сонда ғана қызыл телпекті табасындар. Қысқы орманда 
тыныштық сақтандар. 
Тәрбиеші: Жарайды орман сенің орман тұрғындарының тапсырмаларын орындауға біз дайынбыз. 
-балаларға орман мекендеушілердің қысқы тіршілігі туралы бейнематериал көрсетіледі. 
Тәрбиеші: Ал балалар қысқы орманның бізге нелерді жасырып отырғандарын және олардың 
тапсырмаларын орындауға дайынсындар ма? 
Балалар дайындығын айтады.   
Көлеңкесінен қорқып безектейді
Ал оның баласын «көжек» дейді.
Бұл не балалар? Қоян-Заяц -Хеар;
Қоянның тапсырмасы: Балалар жануарлар нешеге бөлінеді.
-Екіге. Үй жануарлары және жабайы жануарлар. Оларды неген олай айтатындары туралы түсінік 
береді. 
Жабайы  жануарлар-дикие животные-уайлд энимелс;
Тәрбиеші: Балалар қыста қоян өз  киімін өзгертеді екен ол жазда сұр болса қыста қар сияқты ақ 
болады.  Қоян болса қысқа азық жинамайды, ормандағы ағаш бұтақтарын, қабықтарын, қурап қалған 
шөптерді қорек етеді екен.  
Қоян:  қызыл телпекті қасқыр орманда ұстап отыр. Тіке жүре беріңдер? –дейді  
Балалардың қоянға арналған тақпағы: 
Ақ қоян ау,ақ қоян,
Үркек қоян сақ қоян,
Қаша берсең орманға
«Қорқағым»- деп ат қоям. 
Келесі конвертке жолығады.  
Оны не тастап кеткен екен деп жұмбақ жасырылады. 
Қорбаң - қорбаң етеді.
Орман оның мекені
Тәтті балға тойып ап
Қыста ұйқыға кетеді
Ол не, балалар? Аю -медьведь-беар; 
Аю жаз бойы денесіне май жинап, қыс бойы апанда ұйықтап жатады, көктем шыға оянады. Жабайы 
аралардың балын жейді. Аю үйқыға кеткен екен. Бізге тапсырма тастап кетіпті. Балалар қыста жалғыз 
аю емес кірпіде үйықтайды екен  
Кірпі-ежык-  хачак;  
Тиіндер де қысқы ұйқыға кетпейді. Бірақ көп уақытын ағаштардың басына салған ұясында өткізеді.   
Тиін-белка-скуейрл; (Суреттері көрсетіледі)
Флипчарт бойынша тапсырма «Баласын тауып ата»-ойыны 
Аюдың баласы - қонжық.
Түлкінің баласы - мырша.
Қоянның баласы - көжек.
Қасқырдың баласы-бөлтірік 
Тиын баласы-тиін 
Кірпі баласы-кірпі  
Аю:қызыл телпекті қасқыр орманда ұстап отыр. Тіке жүре беріңдер? 
Балалар әрі қарай жүреді. . Бұл тапсырма неден болды екен?
Жұмбақ: Сұрғылт тартқан түсi бар.
Ақсиған көп тiсi бар
Тыным таппай жүгiрiп,
Сiлекейi шұбырған,
Қыстау маңын ториды,
Ауылдыұң өш бар итi.    Қасқыр- волк-уолф; 
Тәрбиеші: Балалар әр жабайы жануардын үйлеренің атаулары бар: 
Аю –апанда, тиін –ағаш қуысындағы індерде, қоян-бұталар арасында, түлкі-інінде, қасқыр-апанда, 
кірпі інінде.   Балалардың алдынан қасқыр шығады 
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Қасқыр : Қасқыр: сендер кімсіңдер, көпсіңдер ғой. Біздің орманда неғып жүрсіңдер? 
 сендер қызыл телпекті таба алмайсыңдар мен оны тығып қойдым. 
Менім тапсырмамды орындандар. Сосын ойланамын. 
Жұмбақ: Өзі бір қу
Жүрген жері айқайда шу. Түлкі- лиса-фокс; 
Қасқыр: ал сол түлкі мені алдап. Маға сонын бейнесін жапсырып жасап беріндер. 
Тәрбиеші: Жақсы қасқыр. Ол тапсырмаңды біз орындаймыз. 
Тәрбиеші:Қанекей, барлығымыз тапсырманы орындамас бұрын,  бойымызды сергітіп алайық.
Сергіту сәті: 
Аю құсап қорбаңдап,
Түлкі құсап сылаңдап
Қоян болып секіріп,
Орнымызды табайық.
Жарайсыңдар, балалар! (Балалар сәйкестендіріп қимыл қозғалыстар жасайды) 
Тәрбиеші. -Балалар ал орман мектебінің парталарына отырып қасқырдың тапсырмасын орындайық. 
Балалар жұмыс орындарына отырады. Қасқыр мен қоянда тапсырманы орындауға отырады.
Тәрбиеші: Жұмыс бастамас бұрын қауіпсіздік ережелерін білетіндері туралы айтып, үлгі суретке 
назар аударады. 
-Балалар түлкінің бейнесі қандай пішіндерден құрастырылып, жапсырылған. 
Балалар қандай пішіндер көріп отырғандарын айтады. 
 Аппликация әдіс-тісілдерін пайдалана отырып, қалай орындалатынына түсінік беріледі.Тапсырманы 
тәрбиешімен бірге орындайды. 
Балалар өз жұмыстарын өздері смайлигпен бағалайды. 
Тәрбиеші: Балалар ал бәріміз жұмыс орындарынан тұрамыз. 
-қасқыр сен әдемі, мейірімді ешкімді ренжітпейсің ғой. Қызыл телпек қызды жібер, қарт әжесі 
уайымдап отыр. Біз сенің тапсырманды орындадық. 
Қасқыр: Жақсы сендермен дос болғым келіп тұр- деп қызыл телпекті алып келеді. 
Қорытынды: 
-Балалар біз бүгін қайда саяхатқа бардық, қандай орманға?  
-Қысқы орманға. 
-Қандай аңдардар қыста орманда үйықтап шығады қыс бойына? 
Аю мен кірпі 
-Қандай аң қыста тонын ауыстырады? 
Қоян  
Аңдардың үйлері қалай аталады 
Апан, ін 
ОЙЫН: (балалар қолдарына жабайы жануарлар бейнеленген суреттер алып, қимыл қозғалыстарын 
салады, қай жануар  қозғалысы екенін тауып айтады Фребель әдістемесі бойынша)
Ең айлакер аң....(түлкі)
Ең қорқақ...(қоян)
Балды жақсы көретін...(аю) 
Тікінегі көп.....(Кірпі) 
Жаңғақты кеміреді ....(Тиын) 
Қызыл телпекті алдаған....(Қасқыр)
 Балалар АКТ-арқылы «Али мен Аяның» Қыс тамашасы туралы әң айтады
Тәрбиеші:-Балалар, табиғаттың  бізге берері көп. Табиғаттың тыныштығын сақтап,жан-жағымызға 
мейірім сыйлап жүрейік.
Аюдың –батырлығын,
Қоянның –жүйріктігін,
Түлкінің –әдемілігін,
Тиіннің-ақкөңілдігін,
Қасқырдың-қайсарлығын тілеймін. 
-Сау болыңдар-Досвидания-Гуд бай.- деп оқу қызметі аяқталады.

* * * * * * * * * * * * * *
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Солтүстік Қазақстан облысы  Уәлиханов ауданы  
Мортық орта мектебінің химия және биология мұғалімі 

Садыкова Каламкас Амангельдиновна

Ұзақ мерзімді жоспар бөлімі: Мектеп: 

Күні: Мұғалімнің аты-жөні: 

Сынып: 8 Қатысушылар саны: 

Сабақтың тақырыбы Сүйектің байланысу түрлері

Осы сабақ арқылы 
жүзеге асырылатын 
оқу мақсаттары 

8.1.6.3 сүйектердің байланыс түрлерін салыстыру

Сабақтың 
мақсаттары

1. сүйектердің байланыс түрлерін түсіну

Бағалау критерийлері 1. сүйектердің байланыс түрлерін ажырата алады.
2. сүйектің байланысу түрлеріне мысалдар келтіреді

Тілдік мақсаттар Оқушылар: 
буынның әр түрлі типтерінің құрылысы және олардың қызметтерінің 
арасындағы байланысты анықтай алады.
Пәнге қатысты лексика мен терминология: 
   Шар тәрізді, қозғалмалы, қозғалмайтын, шамалы қозғалатын, , 
ажырамайтын буын, сырғитын, 
Диалог құруға /жазылымға қажетті  сөздер топтамасы: 
Сүйек талшықтары арқылы ...сүйектері байланысады.
Сүйектер ... арқылы байланысқан болса олар...байланыс болып табылады.
Ортан жілік пен жамбас сүйектері...арқылы байланысады.
Тоқпан жілік пен кәрі жілік ...байланыспен байланысқан.

Құндылықтарды 
дарыту

Оқу тапсырмасын орындау кезде қоғамдық өмірге дайын болу, өзін 
бақылауда ұстай білу, бәсекеге қабілетті бола білу құндылықтары 
дамытылады.
 Жазбаша жұмыстар арқылы академиялық шыншылдық, нақтылық, өзін 
өзі реттей білу құндылықтары дамытылады.
Ауызша жұмыстар арқылы ойды реттей білу, сенімділік, дәлелдерді 
қолдана білу құндылықтары дамытылады.
Жеке жұмыс кезінде өзіне деген сенімділік, өзін-өзі көрсету 
құндылықтары дамытылады. 

Құндылықтарды 
дарыту

Топтық немесе жұптық жұмыс кезінде ортақ іс артқаруда 
ынтымақтастықта бола білу, жаһандық азаматтық, өз оқуына 
жауапкершілікпен қарау, сынға алу, ортақ пайдалану құндылықтары 
дамытылады. 

Пәнаралық байланыс  Пән аралық байланыс химия пәнімен сүйектер арасындағы шеміршектің 
химиялық құрамын қарастыру арқылы мүмкін болады.

Алдыңғы білім «Жаратылыстану» курсынан оқушылар адамның сүйектерінің бөлімдерін 
және қозғалысты басқаратын бұлшықеттердің ролін біледі. 7 сынып 
«Қозғалыс» 
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Сабақ барысы

Сабақ 
қезеңдері 

Жоспарланған іс-әрекеттер

  Сабақтың басы 

0-10 мин Психологиялық ахуал. Тілек айту.
Сабақтың тақырыбы мен мақсатын анықтау үшін оқушыларға видеоролик ұсынылады.
Топқа бөлу. 4 топ «Қозғалатын, жартылай қозғалатын, қозғалмайтын сүйектер, буын»

Сабақтың ортасы

10-13 мин Үй тапсырмасын тексеру мақсатында «Графикалық диктант» әдісі қолданылады.

13-23 мин

23-25 мин

1,2,3 топ «Фрейер моделі»
4 топ «Rally Table».Алдарыңда плакат берілген соған әр оқушы буын туралы өз 
ойларын  (кітаптағы анықтамаларды) жазады. Сосын тақтаға шығып түсіндіреміз.
Бағалау «Екі жұлдыз, бір тілек».
Сергіту сәті. 

25-35 мин «Лабиринт» әдісі. Лабиринттің ішінен бүгінгі сабақта және алдыңғы сабақта 
қолданылған терминдерді табу.
«Киім ілгіш» әдісі.  Сүйек туралы қызықты мәліметтер және Сүйектер тарихы

Сабақтың соңы

35-40 мин Бағалау. Рефлексия.

Қосымша ақпарат

Дифференциалды оқыту – Көбірек 
қолдау көрсету үшін не істейсіз? 
Қабілеті жоғары  оқушыларға қандай 
міндеттер қоюды жоспарлайсыз?

  Сүйектің арасындағы байланыстың әр түрлі 
типтерінің құрылысы мен олардың қызметтері 
арасындағы байланысты орнатады
 Ресурс түрлері арқылы
Қосымша ақпарат көздерін іздеу арқылы

Бағалау – оқушылардың берілген 
материалды меңгеру деңгейін қалай 
тексересіз?

Сұраққа жауап берулері арқылы
Ауызша түсіндірмелері арқылы
«Киім ілгіш» әдісі арқылы

Денсаулықты сақтау және қауіпсіздік 
ережелері

Сабақ барысында биология кабинетіндегі қауіпсіздік 
ережелерін сақтау.
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Ақтөбе облысы Темір ауданы Кеңқияқ ауылы 
МКҚК "Ақбота" балабақшасының тәрбиешісі

Убниязова Анаргуль Адлетовна

«Бәрін білгім келеді»
Тақырыбы: «Көліктер» Ойын «Жүргізуші»
Мақсаты:
Білімділік мақсаты:  Көліктің  түрлерімен  таныстыруды  жалғастыру.Көліктің  бөлшектерін білу 
және  атау. Жеңіл  және  жүк  көлігі  деген  сөздерді  белсенді  пайдалануға үйрету. Түрлі  жүк  тасуға  
арналған (сүт, нан) машиналарымен таныстыру.  Көліктің  құрлысы  оның жүгінің  сипатымен  
мағынасына  байланысты болатынын  түсіндіру.
Дамытушылық  мақсаты: Есте  сақтауын  танымдылық  қабілетін  ,  байқампыздықтарын 
дамыту.Өздерінің көліктерімен отбасын асырауға болатынын, ақшаларын үнемдей білуге ойын 
кезінде татулыққа рөлді дұрыс ойнап үлкендердің еңбегіне қызығушылықпен қарауға дағдыландыру.
Тәрбиелік  мақсаты:  Жүргізушінің  еңбегін  бағалай  білуге  құрметтеуге,   сыйлауға тәрбиелеу.
Билингвалды  компонент: Ұшақ, қайық, машина.
Сөздік жұмыс: Қорап, мотор, руль.
Керекті  құралдар: Суреттер, слайд, ойыншықтар,  көрме.
Балалар  әуенмен залға  кіреді.Машина өлеңін  айтып  шаттық шеңберге  тұрады.
Біздің  топта  балалар,
Тату- тәтті  ойнайды.
Дос  көңілі  әрқашан
Тек  жақсылық  ойлайды.
Тәрбиеші  балаларға  бір- бірімізге  тілек  айтайық.
Күндей  жылы  болайық
Алмадай  тәтті  болайық,
Доптай  көңілді  болайық,
Жүзіктей  әдемі  болайық!
Тәрбиеші:
Балалар   сендер  балабақшаға  неге  мініп  келесіңдер?
Көліктер  тұрағына  саяхат.Көліктердің  түрлерімен  таныстыру.
Мен  сендерге  жұмбақ  жасырайын.
Жұмбақтар:
1.Көшеде  жүреді  кішкентай  үйлер
   Сол  үйлерді  жүргізушілер  жүргізеді.  (Машина)
2.Арқасында  ауыл  жүр,
   Ала  тайым  шауып  жүр.  (Автобус)
3. Топырақты  асаймын,
    Тауда, сайда жасаймын.  (Экскаватор)
4.Сабан  той  бастап,
   Салды  бір  әнді,
   Сабанды тастап
   Сапырды  дәнді.  (Комбайын)
5.Құс  сияқты, құс  емес
   Самғап  ұшқан  биікке,
   Қақпайды  бір қанатын
   Жүрсе  де  тым  биікте.  (Ұшақ)
Тәрбиеші  слайдты  көрсетіп   көліктің  түрлерін  айтты.
Бұлардың  барлығы –транспорт  деп  аталады. 
Ауамен  ұшақ  ұшады. 
Суда  кеме, қайық  жүзеді. 
Жерде  жедел жәрдем нан  таситын,сүт таситын,трамвай,жүк таситын,  
камаз, көшеге  су  себетін  машиналар  жүреді.
Бірі  жүк  тасыса  екіншісі  адам  тасиды.
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Темір  жол  көліктері:  
Поездың  басында  тепловоз  болады,оған  бірнеше  вагондар  тіркеледі. Поезды  жүргізуші  адам- 
машинист.Поездар  арнайы  уақыт  арқылы  бағдаршамның  нұсқауымен  жүреді.Жүк  вагондары  
ағаштарды, жанар  май,  күз  мезгілінде  жемістер  мен  көкөністер  тасиды.
Тәрбиеші  слайд  арқылы  әңгімелеуді  ұсынды. 
Жүк  машинасы  туралы  әңгімелесу.
Тәрбиеші  жүк  машинасының  суретін  көрсетіп  әңгімелейді.
Жүк  машинасы  олар түрлі  жүктер тасиды.Машинаның  қорабы, кабинасы,  дөңгелегі,моторы, рулі 
болады. Машинаны  жүргізуші  жүргізеді.
Тәрбиеші  Монтессори элементін  пайдаланып қауіпсіздік  ережесін  түсіндіріп  отырғыштың  
арасымен  жүргізу. 
Дыбыс  естіліп  Май  қызметкері  келеді. Жол  қауіпсіздігі  туралы  түсіндіру.
Ойын: «Ұшама, жүземе, жүреме» 
Мақсаты: Ұшатын,  жүзетін,  жүретін заттарды    ажырата  білуге  үйрету.
Сергіту  сәті
Орнымыздан  тұрамыз,,
Қанатымызды  жазамыз,
Ұшақ  болып  ұшамыз,
Суда  жүзіп  аламыз,
Тізілеміз  кемедей
Жол  тәртібін  сақтап
Тралейбусқа  мінеміз
Ойын: «Не  жоқ»
Мақсаты: Қандай  көліктердің жоқтығын  анықтау.
Қимылды ойын: «Пойыз»
Мақсаты:Өлең  жолдарын  айта  отырып қимылдарын  жасауға  үйрету.
Балалардың  көңіл  -күйлерін  көтеру.
Рельстің  бойы  ұзын,
Мынау  менің  пойызым,
Тық-тық,тық-тық,
Жолға  шықтық,
Тақ-  тұқ,  тақ-  тұқ,
Шамды  жақтық,
Беп!,Беп!
Жолдан  кет,
Тақ- тұқ  керек  сақтық.
Күтілетін  нәтижелер:
Нені  білу  керек: Көліктердің  түрлерін  біледі.
Нені игерді: Жерде, суда, ауадағы  көліктерді  ажырата  алады.
Нені білді: Поезды  машинист, машинаны жүргізуші,  ұшақты ұшқыш   жүргізетінін біледі.

* * * * * * * * * * * * * *
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Сынып: 1
Пән:  Математика
Ұзақ мерзімді жоспар бөлімі 
Ортақ тақырып: «Тағам және сусын»
Бөлім:  4 А. Күнделікті өмірдегі есептеулер.
Бөлімше: 1.3 Шамалар және олардың өлшем бірліктері.
Күні: 

 Мектеп: Батыс Қазақстан облысы 
Орал қаласы А. Тайманов 
атындағы №34 мектеп-
гимназиясы
 Мұғалімнің аты-жөні: 
Ержанова М.Е.
  Қатысқандар  саны:
  Қатыспағандар саны:

Сабақтың 
тақырыбы:

Ақша. Теңге

Осы сабақта қол 
жеткізілетін оқу 
мақсаттары (оқу 
бағдарламасына 
сілтеме)

1.1.3.6 - 1 тг, 2 тг, 5 тг, 10 тг, 20 тг тиындарымен түрлі операцияларды 
орындау

Сабақ 
мақсаттары

А.  1теңге, 2теңге,  5теңге,  10теңге,  20теңге тиындарын бір-бірінен 
ажыратып, қосу,  азайту амалдарын орындайды.
В.  1тг, 2тг, 5тг, 10тг, 20тг тиындарымен түрлі операцияларды орындау 
арқылы мысалдарды шығарады,  монеталарды салыстырады.
С.  2тг, 10тг, 20теңгелердің жартысын таба алады және тиындар жиынтығын 
құрастыра отырып есептер шығарады.

Тілдік мақсаттар Пәнге тән лексика мен терминология:  
1. ақша; 
2. монета; 
3. теңге; 
4. тиын; 
Диалог пен жазу үшін пайдалы сөздер мен тіркестер:
3. Ақша туралы не білесіңдер?
4. Ақшаны қайдан алуға болады?
5. Ақшаны ата-анаңа не үшін береді деп ойлайсыңдар?
6. Бұл жұмыртқаның ішінде не болуы мүмкін?
7. Жұмыртқаның  ішінде қандай ақша бар екенін білгілерің келе ме?
-     Қолдарыңда қандай монеталар бар?
-     Бұл монеталарды не үшін қолдануға болады?

Құндылықтарды 
дарыту

Ынтымақтастық құндылығын дарыту  топпен , жұппен жұмыстанғанда 
жүзеге асады.
Құрмет құндылығы жұптық жұмыста бірін-бірі тыңдауда көрінеді. 
Азаматтық жауапершілік  зат сатып алғанда ақшаны шатаспай беруде 
байқалады.
Қазақстандық патриотизм Ұлттық валютаға деген мақтаныш сезімі 
ұялайды.

Пәнаралық 
байланыстар

Қазақ тілі (монетаның мөлшерін айтқанда)
Дүниетану (монетада мемлекеттік нышан елтаңба және  «Қазақстан 
Республикасы» деген жазуды түсіндіргенде)

Бастапқы білім  Күнделікті өмірде  ақша, теңге  монетаны қолдану тәжірибесі бар

Сабақтың  барысы
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арзан тұрады.  Өшіргіш неге теңге тұрады?
18тг=10тг+5тг+2тг+1тг
18-3=15(тг.) 
Есептің шартын, сұрағын, шешуін, жауабын 
жазады.
ҚБ:  «Теңге»  әдісі
                «Өте жақсы»
                
                «Жақсы»

                   «Талпын»

Сергіту сәті: 
Оң қолымда 5теңге (қолдарын иықтарына 
қойып, 5рет алға айналдырады), 
Сол қолымда 5 теңге. (қолдарын  5рет артқа 
айналдырады)
5-ке 5-ті қосқанда  ( 5рет оң аяқпен, 5рет сол 
аяқпен секіреді)
Болып шықты 10 теңге. (қолдарын жоғары 
көтереді)

 Жеке жұмыс.  Оқулықпен жұмыс. 79-бет 
«Жартысын  тап» 
2тг, 10тг, 20теңгенің жұп сандардан тұратынына 
назар аударту
ҚБ: «Жұлдызша» әдісі  
1тапсырмасын орындаса, 1жұлдыз
2тапсырмасын  орындаса, 2жұлдыз
3тапсырмасын орындаса, 3жұлдыз иеленеді.
Бағалау критерийі:
-2теңгенің жартысын табады:
-10теңгенің жартысын табады:
-20теңгенің жартысын табады.
Қалыптастырушы бағалауға арналған 
тапсырмалар
Бағалау критерийі: 1теңге, 2теңге,  5теңге,  
10теңге,  20теңге тиындарын бір-бірінен 
ажыратып, қосу,  азайту амалдарын орындайды

Сабақтың соңы
3мин

ІІІ. Қорытынды.  Бекіту сұрақтары
«Серпілмелі доп»
o Бүгін қандай тақырыппен таныстық?
o Теңге күні қашан?
o Ең кіші монета?
Рефлексия:
«Монета» әдісі арқылы 
Сабақты өте жақсы түсінгендер – 100теңгелік 
монетаны;
Аздап қиналдым дегендер – 50теңгелік 
монетаны;
Мүлдем түсінбедім дегендер – 2теңгелік 
монетаны жоғары көтереді.

Кішкентай доп

100теңгелік,
50теңгелік,
20теңгелік монеталар
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Саралау – 
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 

 

Топтық жұмыс. 
Тапсырма бойынша 
саралау.
А) Әсетте 15теңге 
болды.  Сен қандай 
монеталарды 
қолданасың? Тиындар 
жинағын әр түрлі 
тәсілмен көрсет.
С)  Дәптер 18теңге 
тұрады,  бір өшіргіш 
3теңге арзан тұрады.  
Өшіргіш неге теңге 
тұрады? 

ҚБ  Мадақтау:  Жарайсың!  Тамаша! 
Бәрекелді! 
ҚБ: өзара бағалау
ҚБ:  мұғалімнің мадақтауы 
Жарайсың! Тамаша! Керемет!
ҚБ:  "+" ,"-" әдісімен бірін-бірі бағалайды
ҚБ:  «Жұлдызша» әдісі  
ҚБ:  «Теңге»  әдісі
Рефлексия: «Монета» әдісі арқылы 

Бейнеролик 
көрсеткеннен кейін 
проекторды өшіріп 
қою

Сергіту сәті

Тиындармен 
жұмыстанғанда 
монеталарды 
қауіпсіздік ережесі: 
ауызға салуға 
болмайтынын ескерту

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

Ұзақ мерзімді жоспар бөлімі: 
3-бөлім «Уақыт» 

Мектеп: А.Тайманов атындағы 
№34 мектеп-гимназиясы

Мерзімі: Мұғалімнің аты-жөні: Султанова.Ф.С.

Сынып: 3е Қатысқандар:18
Қатыспағандар саны: 

Сабақ тақырыбы Мен және менің отбасым

Осы сабақта қол жеткізілетін 
оқу мақсаттары (оқу 
бағдарламасына сілтеме)

3.1.1.1. Отбасы мүшелерінің арасындағы 
туыстық қатынастарды түсіндіру; 
3.1.1.2 Әулет шежіресін құру.

Сабақ мақсаттары Оқушылар
- Отбасындағы туыстық қатынастарды 
түсінеді;
-  Өз әулетінің шежіресін құрайды.

Бағалау  критерийлері Туыстық атауларды (3-тен артық) біледі және 
туыстық қатынасты анықтайды; Өз әулетінің 
шежіресін (бала/әке/ата/арғы ата) құрайды.

Тілдік мақсаттар Оқушылар: Өз отбасының туыстық 
қатынастары жайлы әңгімелейді.
Терминология:  шежіре
Талқылауға арналған сұрақтар: 
Әулет шежіресін білу қаншалықты маңызды?
Жазуға берілетін тапсырма: Өз әулетінің 
шежіресін жазу
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Құндылықтарды
 дарыту 

Сыйластық – отбасы мүшелерінің бір-бірін 
қолдауын, көмек көрсетуін түсіну арқылы жүзеге 
асады. 
Өзінің ата-тегін білу, құрметтеу қаншалықты 
маңызды екенін түсінеді. Отбасының шежіресін 
құру арқылы үлкенге құрмет, кішіге ізет 
білдіруге үйренеді.

Пәнаралық байланыстар Математика: уақыт өлшем бірліктері.
Ана тілі: Әдеби көркем шығармалардан үзінділер 
қолдану

Алдыңғы меңгерілген білім  Оқушылардың  отбасы құндылықтары туралы 
білім негіздері бар. Жеті аталарын білу 
маңыздылығын түсінеді. Шежіре ағашын құру 
тәжірибелері бар. 

Сабақ барысы

Сабақтың 
жоспарланған 
кезеңдері 

Сабақта жоспарланған іс-әрекет Ресурстар

Сабақтың басы 
           

  

 Жұмбақ жасыру (ұжымда)
Ұстаз оқушыларға сағат туралы жұмбақ жасырады. Шешімі 
табылғаннан кейін тығылған жерден сағатты (немесе суретін) 
алып шығады. Жаңа тараудың сағатпен байланысты екенін 
айтады. Тараудың кіріспе беті талданады.
Күндіз де жүреді, 
Түнде де жүреді, 
Аяғы жоқ, қолы жоқ, 
Не жүрген жолы жоқ. 
Ол не, кім біледі? (Сағат)
1. Талқылау (Ұжымда)
Оқушылар уақыт өлшемдері туралы естеріне түсіреді.
• секунд, минут, сағат, таңертең, түс, кеш, түн, күндіз;
• апта, ай, жыл, көктем, қыс, күз, жаз.
Уақыттың маңыздылығы туралы мақал-мәтелдер, нақыл сөздер 
айтады. 
Уақыт ерекшеліктері:
Тез өтеді, қайтып келмейді және орны толмайды, уақытты  
дұрыс пайдалану, уақытты жүйелеу.
Сабақ мақсатын анықтау(ұжымда)
 Сабақ тақырыбы мен мақсаты жайлы оқушылардың 
болжамдары айтылады
 Сабақ мақсаты ұсынылады:
1. туыстық қатынастарды түсіну;
2. өз әулетінің шежіресін құрау;

Жұмбақ
(дидактикал
ық 
материалға 
қараңыз)
Сағат немесе 
суреті
Слайд №1
Слайд №2

Слайд №3
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«Өрмек» ойыны (шағын топтарда)
Оқушылар шеңберге тұрып бір-біріне иірілген жіпті береді де 
туыстық атауларды айтады. Оқушылардан не көріп тұрғанын 
сұрау. Олар өрмек шықты деп айтуы мүмкін. Туыстық 
байланыстар осы жіп сияқты нәзік, сондықтан туыстық 
қатынасты бағалау керекпіз деген қорытындыға келеді. 
«Уақыт таспасы/шежіре ағашы» тапсырмасы ( жұпта)     
Постер құралады                                                     
1-топ.  Оқушылар өзінің ата-бабасының есімдерін уақыт 
таспасына  немесе шежіре ағашына ретімен орналастырады. 
Жұпта бір-біріне ата-бабаларының есімін орналастыру 
заңдылығы бойынша пікір алмасады. 
2-топ. Ата бабаларының шежіресін кімге теңейтіні жөнініде 
айтады (бұл топ өздерінің ата тегін аспандағы 7-қарақшы 
жұлдызына теңегені жөнінде айтылды)                                           
  3-топ. 7-санына байланысты мақал мәтелдер жазу ,апта 
күндері,сағаттың уақытын жазу

Сабақ  ортасы
Бағалау критерийлері:
өз әулетінің шежіресін (бала/әке/ата/арғы ата) құрап айтады
«Мен және менің - отбасым» тақырыбына шағын ой толғау 
(жеке) 
Ой толғау жазар алдында минималды сөйлем саны (6 
сөйлемнен кем емес), бағалау критерийлері таныстырылады. 
Бағалау критерийлері:
Туыстық атауларды (3-тен артық) біледі және туыстық 
қатынасты анықтайды

Сабақтың соңы Рефлексия (жеке): 
Бірнеше жауаптарды талдауға болады. 

  
Таратпа 
парақ

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 

 Қабілеті жоғары оқушыларға 
туыстық атауларды тереңдетіп 
беруге болады. Шежіре құру 
формаларын оқушылардың 
өздеріне таңдауға ерік беру арқылы 
саралау жасауға болады. 

Бағалау және кері байланыс беру 
сабақтың өн бойында жүріп 
отырады. Сабақ мақсатына жету 
деңгейн бағалау үшін 
«Уақыт  сызығына»  отбасы 
мүшелерін  туған  күндеріне,  туған 
айларына,   жасына  қарай 
орналастыру  және  қасына  туыстық 
атауларды  жазу  ұсынылады. 
Тапсырма жеке  орындалып,  бағалау 
критерийлеріне сай бағаланады.

Оқушылар сынып 
бөлмесінде қозғалу 
барысында, топтық 
жұмыс барысында 
қауіпсіздік техникасы 
сақталады. 
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Жамбыл облысы Шу ауданы Көкқайнар ауылы
Саттар Естемесов атындағы шағын орталықты орта мектебінің

 қазақ тілі мен әдебиеті пәнінің мұғалімі  Биғазиева Айзат Саматханқызы

Қысқа мерзімдік жоспар     
Сабақ:   Қазақ тілі   
Тақырыбы:Киім түрлері мен сән үлгілері

Мектеп: М.Әуезов атындағы ЖОМ

Күні:11.12.2019ж Мұғалімнің есімі: Биғазиева Айзат Саматханқызы
Сынып:  5 Қатысқандар саны: 26 Қатыспағандар саны: -

 Сабаққа негізделген 
оқу мақсаты:

Тірек сөздер мен жетекші сұрақтар арқылы мәтіндегі негізгі ойды 
анықтау. (Т/А4.)

Сабақ мақсаттары: Барлық оқушылар: Оқушылар тірек сөздерді, дара, күрделі сөздерді 
біледі, түсінеді. Тыңдалған мәтіннен негізгі ойды ажыратады.
Оқушылардың басым бөлігі: Тірек сөздер мен жетекші сұрақтар арқылы 
мәтіндегі негізгі ойды анықтайды.

Кейбір оқушылар: Ешқандай қиындықсыз, жағдаятқа сай, дара, күрделі 
сөздерді пайдаланып, мәтін жазады.

Тілдік мақсаты:  Мәтін ішінен тірек сөздерді табады. Жетекші сұрақтар арқылы мәтіндегі 
негізгі ойды анықтайды.
Пәнге қатысты сөздік қор мен терминдер: 
киім, дизайнер, сәнгер, сән, дара сөздер, күрделі сөздер, сырт киім т.б.

Сыныптағы диалог/жазылым үшін пайдалы тілдік бірліктер:
3-5 минут ішінде 200-300 сөзден тұратын мәтінді тыңдайды,6-8 сөйлем 
диологке, 8-12 сөйлемнен монологке түседі.
 Талқылауға арналған сұрақтар:
Қандай киім үлгілерін  білесіңдер ?
Тыңдалған мәтіндегі ой не жайында?
Негізгі ойды жеткізіп тұрған қандай сөздер?
Дара сөздер дегеніміз не?
Күрделі сөздер дегеніміз не?
Сіз  дара, күрделі сөздер не екенін айта аласыз ба?
Мәтінде негізгі ақпарат не туралы?

Ишара: «Сен сұлу» әуеніне билеу
Алдыңғы тақырып:    Тілі байдың ойы да бай

Жоспар
Жоспар     уақыт Жоспарланған жаттығулар
Басталуы
5  мин

Ортасы
25  мин

Психологиялық ахуалды реттеу.  
«Шаттық шеңбер»  «Асық»
Сыныпты стикердегі сөздерге қарап  топқа біріктіру.
      1-топ. Сәндік киімдер      2-топ. Ұлттық  киімдер
«Қайталау – оқу айнасы»  өткен тақырыпқа шолу жасау.
«Тіл – ең қымбат қазына» дегенге келісесіңңдер ме?
«Суреттер сөйлейді»  әдісі бойынша суреттерге   қарап мақал – мәтел 
айту. 
Киімдер туралы суреттер көрсетіп, тақырыпты ашамыз.
«Миға шабуыл»сұрақтар:
Алғашқы киімдер қандай болды?
Сәндік киімді  қалай түсінеміз?
Сән неге өзгеріп отырады?
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Дара сөздер дегеніміз не?
Күрделі сөздер дегеніміз не?
«Ойлан, жұптас,бөліс» әдісі арқылы жаңа сабақты бастаймын. 
Оқушыларға  мәтін таратамын.
«Ой бәйге»
1-топ. Тірек сөздер мен жетекші сұрақтар арқылы мәтіндегі негізгі ойды 
анықтау.
2-топ. Мәтін ішінен берілген сөздердің қайсысы дара, қайсысы күрделі 
сөздер екенін тауып, түріне қарай ажырату.
«Топтастыру» әдісі арқылы мәтіндегі киімдерді  топтастыру.
Сергіту сәті : «Сәнмен жүр»

Аяқталуы 
10   мин

«Ғажайып қоржын» әдісі  арқылы  сабақты  жинақтайды.  
Сұрақтарға   жауап береді.
Сен ұлттық киімді қалайсың ба, әлде еуропалық киім үлгісіне 
қызығасың ба? 
Сен  киімді   қалай таңдайсың? Бағасына қарап па, әлде сәнділігіне 
көңіл бөлесің бе? 
Қазақ салтында ер жігіт киімнің ең жақсысын қай уақытта киген?
Бір киер киім деп қандай киімді  айтады?
Сән не  себепті өзгеріп  отырады?
Ұлттық  киімді қай  кезде  киген  дұрыс?
Дизайнер  мен  тігінші   мамандығының байланысы  бар ма?
Киім туралы мақал – мәтел айт, мағынасын ашып түсіндір.                
Кері байланыс .«Аяқталмаған сөйлемдер». 
Бүгінгі сабақта  менің түсінгенім 
Мен үшін белгісіз және жаңалық болғаны 
Мен үшін түсініксіз, қиын болғаны 
Бүгінгі сабақта мен үшін ең тиімді болғаны 
Бағалау: Қалыптастырушы бағалау,  жинақтық бағалауҮйге 
тапсырма:4 тапсырма   Мақалдардың сыңарын табыңдар. Жұрнақ 
арқылы  жасалған  туынды сөздерді  бөліп көрсетіңдер.

 қоржын

Стикерлер

смайлик
оқулық

Қосымша ақпарат

Саралау – Сіз қосымша 
көмек көрсетуді қалай жоспарлайсыз? 
Сіз қабілеті жоғары оқушыларға 
тапсырманы күрделендіру қалай 
жоспарлайсыз?

Бағалау- оқушылардың үйренгенін 
тексеруді қалай жоспарлайсыз?

Пәнаралық 
байланыс 

Оқушыларға деңгейлік тапсырмалар 
беру.
А және В деңгейлі оқушылар берілген 
мәтін ішінен дара, күрделі сөздерді 
тауып, түрлерін ажыратып, талдаулар 
жасады.
С  деңгейлі оқушылар мәтін ішінен 
дара, күрделі сөздерді табады, 
анықтамасын біледі. Оқушыларым 
жаңа ақпараттармен толықты.

Критерийлер:
1. Киім стилі туралы біледі, сән үлгісі 
туралы түсінеді;
2. Тірек сөздер мен жетекші сұрақтарды  
қолданып, мәтіндегі  негізгі ойды 
анықтайды;
3. Сән үлгісіне байланысты қосымша 
ақпарат жинақтап, шағын мәтін жазады.
4. Мәтін ішінен дара, күрделі сөздерді 
ажыратып, талдайды.
Дескрипторлар:
1.Киім стилі мен сән үлгісінің маңызын 
түсінеді -1 балл;
2.Мәтіндегі негізгі ойды 
анықтайды,жетекші сұрақтарға жауап 
береді - 2 балл;
3.Тірек сөздерді пайдаланып, ӘТН 

әдебиет
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дағдысына сай сән үлгісі туралы шағын 
мәтін жазады -3 балл;
4.Мәтіндегі сөз құрамдарын тауып, 
түрлеріне ажыратады  - 4 балл.
Бағалау шәкілі:
9-10 - «5»      8-6 - «4»      
5-3 - «3»       2-1 - «әрекет».

5.     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?

Төмендегі  бос ұяшыққа сабақ туралы өз 
пікіріңізді жазыңыз. Сол ұяшықтағы сіздің 
сабағыңыздың тақырыбына сәйкес келетін 
сұрақтарға жауап беріңіз.
Мен өз сабағымда жүйеленген әдістерді пайдалана 
отырып , мақсатыма жеттім. Осы әдістерді тиімді 
пайдалану сабақты әрі жеңілдетеді ,әрі қызықты 
өтеді. 
Барлық деңгейдегі оқушыларға түсінікті болады. 
Сенімділікпен жұмыс жасайды, өз пікірлерін ашық 
білдіреді. Оқушыларым жаңа ақпараттармен 
толықты.

Қорытынды  бағамдау
Ең жақсы өткен екі нәрсе (оқыту мен оқуға қатысты).
« Топтастыру» әдісі 
«Ой бәйге»  әдісі 
Қандай екі нәрсе немесе тапсырма сабақтың одан да жақсы өтуіне ықпалын тигізер еді (оқыту мен 
оқуға қатысты).
Оқулықтағы  5 тапсырма
«В» деңгейлі оқушыларға берілген тапсырмалар
Осы сабақтың барысында барлық сынып немесе жекелеген оқушылар жөнінде келесі сабағыма 
қандай ақпарат қажет болуы мүмкін.
Пәнге қатысты сөздік қор мен терминді күрделендіру. 
Стратегияны дағдыға карай қолдану.

* * * * * * * * * * * * * *
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Школа: опорная средняя школа с мини-центром (РЦ) имени Мукагали Макатаева 
       ФИО учителя: Омирбекова Сабира Азимжановна
Жамбылская область Шуский район село Толе би
Урок 26                                                                Тема: « Дружба-это дар»
Цели обучения:
5.1.3.1-  понимать  основное  содержание  произведений  фольклора  и  литературы/  фрагментов, 
содержащих знакомые лексические и грамматические единицы, определять тему.
5.2.5.1- участвовать в диалоге, правильно понимая реплики и предоставляя обратную связь;
5.2.4.1- создавать высказывание на основе иллюстрации.
5.3.4.1- владеть видами чтения (комментированное), читать по ролям;
5.3.7.1- извлекать необходимую информацию по предложенной теме из различных источников.
5.4.1.1 - создавать тексты (сказка), используя элементы разговорного и художественного стилей.
Предполагаемый 
результат

Все учащиеся смогут:

определять основную мысль текста;
определить тему текста;
составлять и разыгрывать диалог;
правильно употреблять существительные с прилагательными;
передавать события, соблюдая последовательность;
указать стили текста;
Большинство учащихся смогут:
согласовывать имена прилагательные с именами существительными; 
составлять предложения, используя данные слова;
высказывать простые оценочные суждения;
различать родственные слова и формы одного и того же слово;
Некоторые учащиеся смогут:
Делать морфемный разбор слова;

Языковая цель Полиязычие: однокоренные слова-түбірлес сөздер; Форма одного того же 
слово-бір сөздің түбірі; Корень слово-сөздің түбірі
Основные  термины  и  словосочетания:  дар  –  подарок, 
друг ,подруга,подружка дружный,дружить,подружиться,  
дружба,дружно

Цель урока: Обеспечить формирование интереса к изучению русского языка.

Привитие ценностей помочь учащимся понять необходимость и ценность понятия "дружба";

Межпредметные  
связи

Взаимосвязь с предметами: казахский язык, английский язык

Ход урока
Этапы урока Запланированная деятельность на уроке 

Начало урока I. Организационный момент. 
Эмоциональный настрой.
Человеческая доброта - самое удивительное явление в мире. Попробуйте 
с помощью улыбки передать своё настроение. Я вижу настроение у вас 
хорошее, деловое, итак, за работу.

Начало урока Проверка домашнего задания.
II. Актуализация знаний. 
Какое слово зашифровано: РАДБУЖ? Расставьте буквы так, чтобы 
получилось слово. Подумайте, что каждый из вас знает об этом слове
и что вы хотите узнать.
(Деятельность учащихся)  К Прогнозирование учащимися темы урока.
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Середина урока 

III. Изучение нового материала
(К,И) упр 192  Ознакомьтесь со значением слова дружба. Как называется 
словарь, в котором можно узнать значение слова?
1.Рассмотрите рисунок и назовите имена героев. Что вы знаете о них, из 
какого они мультфильма?
2.Послушайте  весёлую  песню  «У  друзей  нет  выходных».  Почему у 
друзей нет выходных?
Работа с «Вашим помощником» Корень слова. Однокоренные слова.
(К)  упр.  194  Послушайте стихотворение Ю. Белоусовой. О чём в нём 
говорится?  Как  надо  читать  стихотворение  вслух:  печально,  весело, 
бодро, тор-
жественно? Почему вы так думаете?
 (Г) Работа в группах.
Физминутка
 IV. Освоение изученного материала. 
(К) (Деятельность учащихся) Упр.195
Выпишите сначала ряды однокоренных слов, затем формы одного и того 
же слова. Обозначьте корень и окончание во всех словах. 
Упр 196  Найдите родственные слова и формы одного и того же слова. 
Выпишите их. Обозначьте в них корни. Как вы
думаете,  с  какой  целью  в  скороговорке  и  пословицах используются 
однокоренные слова?
(К)  Лингвистическая  игра.  Являются  ли  данные  ряды  слов 
родственными?
Исправьте ошибки.
Упр  197  Поисковое  чтение  текста «Ежик  и  Звездочка».  Работа  с 
карточкой-информатором.Учитель  на  базе  текста  задает  вопросы, 
использует прием «Атака вопросами». 

Середина урока 
Задание  к  тексту:  подумайте  и  скажите,  почему  этот  текст  является 
сказкой.  Сформулируйте её  основную мысль.  Найдите  и выпишите из 
текста однокоренные слова.
(П)Работа  в  парах. 1.На  каких  языках  вы  можете  поздороваться, 
попрощаться с другом (подругой) или сказать «мои друзья»?

Конец урока (И) Прием «Верные и неверные утверждения» выявляет уровень 
усвоения полученной информации на данном уроке. 
Для самостоятельного изучения предлагается «УС».
 Рефлексия
Как проходило занятие?
Что было удачно?
Что было неудачно?
Что Вы хотите изменить?
В какой поддержке Вы нуждаетесь?
(И) (Деятельность учащихся) После рефлексии учащиеся заполняют 
таблицу.
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МАЗМҰНЫ:

1. Амантай Жұлдыз Ағыбайқызы
2. Оралхан Марина 
3. Толеманова Кымбат Кайратбековна
4. Жуманова Гулим Абдинуровна
5. Егембердиева Оразкуль Медетовна
6. Мырзаханова Сымбат Мырзагалывна
7. Мейрамбай Еламан, Жетекшісі: Шинтемирова Акнур Пирманбековна
8. Батесова Рита Еркиновна
9. Елшиманова Айнур Нурлановна
10. Худайназарова Куралай Умирзаковна
11. Арынова Эльмира Майоровна
12. Алимова Салтанат Женисовна
13. Имашев Аскар Аманжанович
14. Абильмаженова Айман Жанботаевна
15. Қоянбаев Амангельды Шонкабаевич
16. Казтаева Ардакты Темиргалиевна
17. Жұмазия Мамешова Арыстанқызы
18. Ибраева Жанар Женисовна
19.  Даирова Айгуль Сериковна
20. Битимшинова Мария Солтанхановна
21. Буламбаева Дәриға Алтайқызы
22.  Тусенова Айгерим Нарымбековна
23. Шутикова Дамели Муратовна
24. Иманбаева Газиза Амангельдиновна
25. Нуртуганова Айнур Нуртугановна
26. Мняжева Айгуль  Сайлаубаевна
27. Нуртазина Замзагуль Далабаевна
28. Рысбекова Гульмира Жубатовна
29. Садыкова Каламкас Амангельдиновна
30. Убниязова Анаргуль Адлетовна
31. Ержанова М.Е.
32. Султанова.Ф.С.
33. Биғазиева Айзат Саматханқызы
34. Омирбекова Сабира Азимжановна
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