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Раздел: 
Мир живой
природы

Елюбаева   Бакытгул Каримовна 
Қызылорда облысы  Арал ауданы Қызылжар елді мекені 
№ 81орта мектебінің орыс тілі мен әдебиеті пәнінің мұғалімі
Виды речевой деятельности на уроке: Слушание, говорение.  

Школа: СШ № 81
Дата: 

«___24_»____ма
й________20_20
__г.

           

ФИО учителя: Елюбаева .Б.К

Класс: 8 
"____" класс.

Количество присутствующих: 
                        отсутствующих:    

Тема урока: О.О. Сулейменов Стихотворение «Волчата»

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

деятельности:
Цели обучения:

Слушание
8.1.3..1.- понимать содержание прозаических, драматических и поэтических 

произведений/ фрагментов определяя ключевые моменты развития сюжета 
или конфликта. 

Говорение 
8.2.5.1 Участвовать в диалоге по общественно-значимым проблемам, 

аргументируя свою точку зрения.
Цель урока: Все учащиеся смогут: 

      - понять содержание стихотворения,  определяя  ключевые моменты 
развития сюжета или конфликта.

      - участвовать в диалоге, аргументируя свою точку зрения с поддержкой 
учителя.

Большинство учащихся определят основную мысль текста, опираясь на 
ключевые слова, будут участвовать в диалоге, аргументируя свою точку 
зрения;

Некоторые ученики раскроют  содержание  стихотворения, определяя 
ключевые моменты,  предоставят аргументы своей точки зрения

Критерии 
оценивания

-  понимает содержание прозаических, драматических и поэтических 
произведений/ фрагментов определяя ключевые моменты развития сюжета 
или конфликта

- участвует в диалоге по общественно-значимым проблемам, аргументируя 
свою точку зрения.

Привитие 
ценностей 

Ценности, основанные на любви и уважение к природе и животным, 
развитие умения осуществлять информационный поиск, извлекать и 
преобразовывать необходимую информацию позитивное отношение к 
окружающему миру и сохранение экологического равновесия.

Меж
предметные 
связи

 с биологией для осмысления повадок в реальной среде обитания животных 

Навыки
использования
ИКТ

Применяют навыки понимание содержание прозведении и определяя 
ключевые моменты в развити сюжета.

Предварительн
ые знания

 Умеют прогнозировать содержание по отрывку прослушанного текста, 
пересказывать содержание текста с творческими дополнениями

Ход урока
Этапы
урока

Запланированная деятельность на уроке Ресурсы
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Начало 
урока

I. Организационный момент
Эмоциональный настрой.
Подарите улыбки друг другу.
Улыбнитесь друг другу, себе. Приятного вам учебного дня!
2.Целепологание

 Вспомните, что мы знаем об Олжасе Сулейменове? Сегодня 
мы с вами продолжим знакомство с твочеством Олжаса 
Сулейменова и познакомимся с его стихотворением «Волчата». 
Определим тему, проанализируем сюжет и обсудим в группе,в паре 
важные проблемы, которые затрагивает О. Сулейменова в своем 
произведении. 

ІІІ. Определение темы урока. (Деятельность учащихся)
 К. Учащиеся вспоминают биографию поэта, рассказывают о его 

жизни и деятельности.  

Слайд с 
улыбающимс
я солнышком

Карточки 
с целями 
урока

Учебник. 
Часть 2

Середина
урока 

І. Работа перед слушанием. 
ІІ. Словарная работа.
Лощина – алқап
Волчата – бөлтіріктер, қасқырдың күшіктері
Волчатник – охотник за волками
Заросли – ну, тоғай
Оскалив пасть - аранын ақситып
Месть – кек, өш
ІІІ. Выразительное чтение учителя 
Задания 1. Прослушайте стихотворение и назавите тему.
 Задание 2. Ответьте на вопросы 
Задание 3. 
На какие части смысловые части можно  условно разделить 

стихотворение? Используя схемы, раскройте их содержание и 
постройте сюжетную линию произведения и заполните «Линию 
времени»

Выпишите глаголы с зависимыми словами 
ФО. Взаимооценивание:  «Две звезды и одно
                Пожелание»
Дескрипторы:
- определить последовательность сюжетных линии;
- иллюстрирование ключевых моментов сюжета;
- озаглавить ключевые моменты сюжета.
К. Задание: Определить ключевые моменты по вопросам. 
- Какова главная мысль стихотворния?
- В каких строках выражена главная мысль стихотворения?
- Какая картина предстала перед человеком в густой лощине?
- Кто виновать в смерти волчицы?

Учебник. 
Часть 2
Показ 

видеоролика 
о волке

 Показ 
слайдов

Раздаточный 
материал для 
раскрытия 
содержания 
стиха 
(Карточки)

Середина
урока 

 

- Как вы понимаете выражение сливалась жажда мести?
- Как вы думаете, волчата будут мстить, когда подрастут?
- Кому и как будут мстить?
І группа: -  Задание 4. Ответьте на вопросы и напишите «3-х 

минутное эссе» 
- Какие произведения казахских и русских писателей или 
поэтов о взоимоотношениях человека и животных вы читали?

          ІІ группа: - Какую проблему поднимает автор?
VI. Дифференцированная работа. Некоторые ученики 

выполняют диаграмму Венна.
 ФО. Стратегия «3 предложения», ученики делают вывод в 

трех предложениях
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Конец 
урока

Рефлексия по стратегии «Ментальная карта»
Как проходило занятие?
Что было удачно?
Что было неудачно?
Что Вы хотите изменить?
В какой поддержке Вы нуждаетесь?

Учебник. 
Часть 2

Дифференциация-каким 
способом вы хотите больше 
оказать поддержку? Какие задания 
вы даете ученикам более 
способным по сравнению с другим.

 Охрана здоровья о 
соблюдение техники 
безопасности

Рефлексия по стратегии 
«Ментальная карта»

Как проходило занятие?
Что было удачно?
Что было неудачно?
Что Вы хотите изменить?
В какой поддержке Вы 

нуждаетесь?

дескриптору для 
взаимооценивания 
высказываний разных типов 
речи, самооценивание по 
образцу для 
слабоуспевающих учащихся и 
для сильных учащихся по 
дескрипторам 

  Соблюдение ТБ при 
использовании 
ИКТ,физическая разгрузка в 
середине урока (прием 
«Выбери слово»), 
чередование речевых 
навыков.

Оценивание – как Вы 
планируете проверять уровень 
освоения материала учащимися?

Формативное оценивание по 
предложенному

ҚАШЫҚТЫҚТАН ОҚЫТУДАН АЛҒАН АЛҒАШҚЫ ТӘЖІРИБЕМ 
ЖӘНЕ ҚАЗАҚСТАНДАҒЫ IT БІЛІМ АЛУ ЖАҢАЛЫҚТАРЫ    

Алматы қаласы, Алатау ауданы № 152 мектеп - гимназиясының 
бастауыш сынып мұғалімі  Куанган Назгуль

16  наурыз  Қазақстан  Республикасында  әлемдік  пандемияға  байланысты  төтенше  жағдайлық 
карантин енгізілген болатын.  Мемлекет  бойынша барлық оқушыларға  көктемгі  демалыс берілген 
болатын. Қашықтықтан оқыту формасы енгізіледі деген сәттен бастап, өз басым онлайн сабақтарды 
жоспарлауға көштім. Әрине, бұл жағдайда ең ауыр жүк мұғалімдердің мойнына түсті. Біреу күліп,  
әзілге айналдырса, екіншілері не істерін білмей, басын қатырды. 

Жалпы,  Білім  және  ғылым  министрлігінің  мәліметтері  бойынша,  Қазақстанда  үш  миллион  
оқушы, бір миллион студент және сегіз мыңнан астам мұғалім тіркелген екен.

Білім  министрлігінде  тест  барысында  студенттердің  қашықтықтан  оқытуға  дайындығына 
сараптама  жүргізілген  болатын.  Осындай  сараптаманың  арқасында  гаджеттердің  жетіспеушілігі 
мәселесі  анықталды.  Қазақстанда 300 мың оқушыға  дербес компьютер жетіспеген.  Халыққа  паш 
етілген  мәлімдемеде  80  мың  компьютер  мен  планшет  сатып  алынғаны,  олардың  мектеп 
оқушыларына  таратылатыны  туралы  айтылған  болатын.  Қазақстанның  барлық  аймақтарындағы 
мұғалімдер  мен  мектеп  оқушыларына  карантинге  арналған  жабдықтар  таратуға  уәде  берілген 
болатын.  Жағдайымды  айта  кететін  болсам,  өзім  оқытатын  3-сынып  оқушылары  арасында  да 
осындай жетіспеушілік мәселесі анықталды. 4 тоқсан басталмай тұрып, барлық Қазақстан бойынша 
қашықтықтан оқыту үлгісі тексерістен өте бастады. Жылдар бойы оқушыларына бар білгенін бетпе-
бет үйреткен мұғалімдер үшін бұл жағдай үлкен соққы болды. Бірақ ХХІ ғасыр емес пе, жасы да, 
кәрісі  де  техникамен  тіл  табысып  кеткен.  Осындай  ойлармен  компьютерді  қажет  ететін 
платформаларды  жоғарғы  оқу  орындарының  студенттеріне  қалдырып,  мектеп  оқушыларын 
WhatsApp әлеуметтік желісінде оқытуға кірістік. 

Қашықтықтан  оқыту  жүрргізілген  кезде  көптеген  білім  саласындағы  мәселелердің  беті  ашыла 
бастады. Қиындақтарға қарамастан ұстаздар қауымы өз жұмысын беделмен атқарды, деп санаймын. 
Осы оқу жылының 4 тоқсанының жұмысы екі  түрлі  эмоция тудырды.  Үйден шықпай білім беру 
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идеясы өте еліктіргіш болып көрінуі мүмкін, әрине. Бұл оп-оңай ғой дейді біреулер. Келісемін, ІТ  
оқытудың  да  өзіндік  артықшылықтары  толып  жатыр.  Бірақ  әр  медальдің  екі  жағы  бар,  осыны 
ұмытпайық.  Өз  жолымда  кездестірген  қиындықтарға  тоқтала  өтейін.  Оқушылардың  дәптерлерін 
тексеру  –  оп-оңай  ғой  деген  ой  болуы мүмкін.  Бірақ  шын мәнінде  бұл  соншалықты  оңай  емес. 
Себебі,  бәрінің  дерлік  камерасының  сапасы  керемет  емес.  Яғни,  оқушының жұмысын бағалауда 
қиындық  туындайды.  Оған  қоса  практикаңыз  болмаса,  кішігірім  видеоға  40  минут  өтетін  сабақ 
мәліметін  сыйдырудың  өзі  бір  мәселе.  Бұл  қиындықтарды  жеңу  үшін  бар  болғаны  ниет  және 
практика керек! Маған көмек болған бұл оқушыларымның ата-аналарының қолдауы. 

Осы жағдай мұғалімдердін маңызын барша халықтың алдында көрсеткен болатын. 
Ал  енді  ІТ  оқытудың  жаңалықтарын  шолып  өтсек.  Қазақстандағы  болашақ  мұғалімдер 

қашықтықтан оқыту технологияларын үйренетін болды. Бұл туралы ҚР Білім және ғылым министрі 
Асхат Аймағамбетов мәлімдеді. Жаңа заман мұғалімдерден арнайы білімді талап етеді. Министрдің 
айтуынша, компьютерді қосу, «Күнделік»-ті толтыру және Zoom-ға кіру жеткіліксіз. Оқушылар мен 
студенттерді қашықтықтан қалай оқыту керектігін білу үшін мұғалімдер арнайы оқу курстарынан 
өтеді.  «Біз  IT-сауаттылық,  оқыту  әдістері,  тапсырмаларды  қалай  беру,  қашықтағы  жүйе  арқылы 
жұмыс істеу сияқты кең ауқымды мәселелер туралы сөйлесеміз. Барлық осы құзіреттіліктер арнайы 
модульдің  құрамына  кіреді,  бұл  курстар  әріптестерімізге  біліктілікті  арттыру  мақсатында 
оқытылатын болады », - деді Асхат Аймағамбетов Zoom платформасында өткен брифингте.

Дәл осындай өзгерістер болашақтағы ЖОО-ға түсетін мұғалімдерге де әсер етеді.
«Университеттегі дайындық аясында біз міндетті түрде қашықтықтан оқыту модулін енгізудеміз. 

Біздің  болашақ  ұстаздарымыз  университетте  оқып  жүргенде  осы  технологиялардың,  техниканың 
және құзыреттің бәрін игеруі керек », - деді министр.

Бұл  шаралардың  барлығы  Қазақстанның  қашықтықтан  оқыту  форматына  толықтай  
көшеді дегенді білдірмейді. Министр дәстүрлі күндізгі оқыту басым бағыт болып қала беретінін  
атап өтті. Дегенмен, қашықтағы форматты дамыту қажет.

* * * * * * * * * * * *
ДУХОВНО-НРАВСТВЕННЫЕ АСПЕКТЫ ПОДГОТОВКИ 

БУДУЩИХ СПЕЦИАЛИСТОВ  В ПРОФЕССИОНАЛЬНОМ ОБРАЗОВАНИИ

Атырауский высший медицинский колледж, 
Преподаватель профессионального русского языка

Исақұлова Қаршыға Тұқпатоллақызы

Аннотация

В  данной  статье  рассматриваются  вопросы  подготовки  специалистов  медицинского  профиля. 
Процесс обучения и воспитания будущих медицинских работников включает в себя нравственный и 
духовный аспект, реализующийся в глубоком понимании своего профессионального долга, наличием 
высокой профессиональной и нравственной ответственности за качество работы и результат своей 
деятельности, в  неукоснительном выполнении принципов профессиональной этики и деонтологии. 
Основная  задача  педагога  медицинского  колледжа  заключается  в  том,  чтобы  воспитать 
неравнодушного,  доброго,  чуткого  и  отзывчивого,  заботливого  и  внимательного,  способного  к 
состраданию специалиста.

Профессиональная  деятельность  специалистов  медицинского  профиля  включает  в  себя 
нравственный и духовный аспект, реализующийся в глубоком понимании медицинским работником 
своего профессионального долга, в высокой профессиональной и нравственной ответственности за 
качество  работы  и  результат  своей  деятельности,  в  неукоснительном выполнении  принципов 
профессиональной этики и деонтологии. Поэтому, основная задача педагога медицинского колледжа 
заключается в том, чтобы воспитать неравнодушного, доброго, чуткого и отзывчивого, заботливого и 
внимательного, способного к состраданию специалиста.

Медсестра чаще, чем врач, контактирует с пациентом. Человек, страдающий каким-либо недугом, 
являет  собой   «обнаженный  нерв»,  болезнь  меняет  привычный  образ  жизни  человека,  пациент 
острее,  болезненнее  воспринимает  окружающую  действительность.  Поэтому  медсестра  должна 
обладать  такими  качествами,  как  заботливость,  самоотверженность,  понимание,  терпение  и 
милосердие. 
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Следовательно, воспитание милосердия у будущих медицинских сестер можно рассматривать как 
процесс  духовно-ценностной  ориентации,  предполагающий  организацию  социального  опыта 
взаимодействия  с  субъектом,  нуждающимся  в  сестринском  уходе,  освоение  профессиональных 
действий,  облегчающих  физические  и  психические  страдания  пациента,  и  индивидуальной 
педагогической  помощи  в  разрешении  у  студента  проблем,  препятствующих  проявлению 
милосердия. Если будущий специалист, в процессе профессиональной подготовки вступает в контакт 
с  эрудированным, высокоинтеллектуальным, культурным преподавателем, создающим нравственный 
образец, он получает мощный стимул для своего дальнейшего развития. К личностным качествам, 
необходимым  для  эффективного  осуществления  процесса  духовно-нравственного  воспитания, 
относят:

-морально-волевые качества: целеустремленность в осуществлении задач духовно-нравственного 
воспитания, твердость в убеждениях и умение их отстаивать в любых ситуациях, настойчивость и  
последовательность в требованиях, справедливость, рассудительность, спокойствие и самообладание 
как проявление устойчивости нравственного поведения в экстремальных и стрессовых ситуациях:

-духовно-нравственные качества: эмоциональная отзывчивость, педагогический такт, адекватность 
внешних  проявлений  нравственной  ситуации  к   внутри  личностным  ориентирам,  живость  и 
энергичность, приветливость, достоинства, чуткость:

-  мировоззренческие  качества:  любовь  и  уважение  к  студентам  как  к  личности,  патриотизм, 
гуманизм, толерантность.

Воспитывать в наших студентах духовно-нравственные ценности мы, преподаватели медицинского 
колледжа,  стараемся  и  на  практических  и  теоретических  занятиях  по  клиническим, 
общегуманитарным, социально-экономическим дисциплинам и во внеклассной деятельности.

Особое  место  в  духовном воспитании наших студентов ,в  привитии  им нравственных качеств 
занимает  предмет  «Самопознание»   как  отдельный  предмет  ,так  и  в  интеграции  с  другими 
дисциплинами.  Предмет  «Самопознание»  в  колледже  направлена  на  развитие  уже  имеющихся  у 
студентов духовно-нравственных ценностей в профессиональном развитии. 

Ведь не только чисто профессиональные навыки, но и духовные качества являются необходимыми 
компетенциями для становления будущих специалистов. Во время практических занятий, во время 
прохождения  учебно-производственных  практик  непосредственно  в  больницах  студенты  нашего 
колледжа не только осуществляют уход за больными, выполняют практические манипуляции, но и 
формируют профессиональные компетенции, стараются заботиться о душевном здоровье пациентов,  
выпускают санитарные бюллетени в отделениях, участвуют в мероприятиях больниц, в субботниках, 
по уборке территории. Подобные мероприятия направлены на формирование нравственных качеств 
будущих  специалистов,  в  конечном  итоге  духовно-нравственные  качества  становятся  одним  из 
профессиональных компетенций, которыми должна обладать будущая медицинская сестра.

Одним  из  наиболее  важных  компетенций,  которыми  должен  обладать  медицинский  работник,  
является коммуникативная компететность. Любая инновационная технология обучения должна быть 
направлена на формирование коммуникативной компететности студента. Коммуникативные навыки 
вырабатываются  в  процессе  изучения  дисциплин  «Самопознание»,  «Коммуникативные  навыки», 
«Профессиональный  русский  язык»,  «Профессиональный  казахский   язык»  ,преподаваемых   в 
медицинском  колледже,  обучающие  эффективному  взаимодействию:  преподаватель-  студент, 
преподаватель- преподаватель и пациент- медсестра, медсестра- врач и.т.д.

Значение  коммуникативной  компетенции  является  немаловажной  и  для  самих  преподавателей 
медицинского  колледжа.  Ранее  в  Атырауском  высшем  медицинском  колледже  был  организован 
выездной  цикл  курса  повышения  квалификации  преподавателей  по  теме  «Инновационные 
технологии  в  медицинском  образовании»  при  содействии  кафедры  коммуникативных  навыков, 
психотерапии,  основ  общей  и  медицинской  психологии  Казахского  Национального  медицинского 
университета имени  С.Асфендиярова и при непосредственном участии заведующего кафедрой – 
доктора  медицинских  наук,  профессора  М.А.Асимова  и  ассистента  кафедры  –  кандидата 
медицинских  наук  Ф.А.Багияровой.  Целью  курса  являлись  следующие  моменты:  овладение 
методологией, теорией и практикой коммуникативных навыков, формирование системного подхода в 
понимании  психотерапевтической   структуры  межличностного  взаимодействия  ,  адекватное 
применение  знаний  и  навыков  по  коммуникативным  навыкам  в  педагогической  деятельности,  
приобретение  опыта  организации  эффективного  профессионального  взаимодействия.  Большое 
внимание  уделялось  изучению  стратегии  Центра  Коммуникативных  навыков  имени  Дж.Драпер 
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«Пирамида познания коммуникативных компетенций». 
На  занятиях использовались активные формы социально-психологического  обучения:  лекций  в 

форме  лекции-дискуссии,  лекции  –пресс  -  конференции,   лекции  -  вдвоем,   проблемной, 
развивающей  лекции.  На  практических  занятиях  -  активное  использование  анкетирования  и 
тестирования  с  целью изучения  личностных и  профессиональных качеств  личности  слушателей, 
тренингов, ролевых, имитационных игр.  Прослушав данный курс, как преподаватель медицинского 
колледжа  я  познала  много  нового  и  полезного.  Хотя  предмет  «Самопознание» или 
«Профессиональный русский язык» не является клинической дисциплиной, элементы формирования 
коммуникативных навыков должны присутствовать на каждом занятии по любой дисциплине.      На 
уроках я стараюсь систематически проводить работу по развитию речи учащихся,  ведь основной 
контингент наших студентов составляют выпускники сельских школ из отдаленных районов. С этой 
целью на уроках мы составляем диалоги на различные темы,  разыгрываем ситуаций,  составляем 
сценарий  беседы  медсестры  с  пациентами,  моделируя  поведения  различных  категорий  больных: 
«депрессивный пациент »,« тревожный пациент»,« глухонемой пациент»  и поведения медсестры.  
Участие  в  ролевых  играх  позволяет  будущим  медицинским  сестрам  самим  принимать  решения, 
приобретать опыт этического самоопределения в ситуациях профессиональной деятельности. Кроме 
того,  на  занятиях  при  изучении  различных  лексических  тем   («Этика  и  деонтология»  , 
«Венерологические заболевания», «СПИД- чума нашего века» и т.д.) используется упражнения по 
формированию  эмпатии    будущих  специалистов,  умения  управлять  своим  поведением  и 
отрицательным и эмоциями в общении с пациентами. Во время производственной практики будущие 
медики,  студенты  нашего  колледжа,  выполняют  манипуляции,  демонстрируя  не  только 
профессионализм, но и внимательность, вежливость, милосердие.

Таким  образом,  развитие  и  совершенствование  духовных  ценностей  в  интеграции  с 
коммуникативной  компетенцией  в  соответствии  со  стратегией  всей  деятельности  медицинского 
колледжа  является  наиболее  значимым  компонентом  процесса  профессионально-  медицинского 
обучения студентов. Данная компетенция придает особый ценностно – ориентационный  оттенок в 
становлении,  развитии профессионально значимых характеристик и  морально-  этических качеств 
личности медицинского работника,  объединяя их в единое целое.  Это предполагает установление 
отношений,  позволяющих  учитывать  и  удовлетворять  запросы  общения,  понимать  и  оценивать 
информацию  об  эффективности  коммуникаций,  своевременно  перестраивать  воздействие  в 
соответствии  с  необходимостью,  способствует  реализации   качественной  профессионально- 
педагогической подготовки студентов в медицинском колледже, их профессиональному развитию. В 
целом, образовательная и воспитательная деятельность в нашем колледже, направлена на воспитание 
нравственных  качеств  личности,  формирование  профессиональных  компетенций,  и  развитие 
духовности, как неотъемлемой части профессионального облика медицинского работника.

Литература:
1. Рабочая программа по дисциплине « Коммуникативные навыки».

   * * * * * * * * * * * *
Алматы қаласы № 182 жалпы білім беретін мектептің

география пәнінің мұғалімі Космуратов Кайсар Нурманбекулы

Бөлім:
Литосфера

       Тақырыбы: Литосфералық катаклизмдер (зілзалалар) Сынып: 7

Осы сабақ 
арқылы жүзеге 
асырылатын 
оқу мақсаттары

1. Литосфералық катаклизмдердің түрлерін білу.
 2. Олардың себеп-салдарын, таралуын түсіндіру.
 3. Литосфералық катаклизмдер барысында өзін өзі ұстау

ережелерін  түсіндіру. (жергілікті компонент негізінде).

Сабақтың 
мақсаты

Литосфералық катаклизмдерді оқып, литосфералық 
катаклизмдер кезінде өзін өзі ұстау ережелерін қолдана 
алуды үйренеді
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Бағалау 
критерийлері

 Литосфералық катаклизмдердің кемінде 4 түрін біледі.
2. Әр литосфералық катаклизмнің 2 себеп-салдарын атайды.
3. Өз аймақтарында таралуын түсіндіреді.
4. Литосфералық катаклизмдер барысында өзін өзі ұстау ережелерін түсіндіреді 
(жергілікті компонент  негізінде)

Тілдік 
мақсаттар

Тілдік мақсаттар:оқылым:географиялық карталарды, мәтіндерді оқиды, 
талдайды;

тыңдалым:бейнематериалдарды, бір-бірінің пікірлерін тыңдайды;
айтылым, жазылым: географиялық карталарды, мәтіндерді ауызша және 

жазбаша сипаттайды.
Диалогқа / жазылымға қажетті тіркестер:Литосфералық  катаклизмдердің 

негізгі себептері .... Жер сілкінісі кезінде ............................. қауіпсіздік шаралары 
ескеріледі.

Пәнге қатысты лексика мен терминология:сейсмикалық аймақтар, 
катаклизмдер, жер сілкінісі, жанартау атқылауы, цунами, сырғыма, опырылма, 
қар көшкіні.

Құндылықта
рды

дарыту

Құндылықтар:Оқушылар бойындағы жауапкершілік; коллаборативті 
орта құруға атсалысу; өмір бойы білім алу

Пәнаралық 
байланыс

Физика

АКТ қолдану 
дағдылары

Ғаламтордан суреттер, фотосуреттер арасынан қажетті мәліметтерді іріктей 
алады

Бастапқы 
білім

Оқушылардың 6-сыныптағы «Литосфера» тақырыбы  бойынша алған білімдері 
сабақта көмегін тигізеді.

Сабақ барысы

Сабақтыңқе
зеңдері

Сабақтаорындалатын іс-әрекеттер
Оқыту 

ресурстары

Басы
0-5

Қолайлы жұмыс ортасы қалыптастырылады. Жағымды 
жаңалық  немесе жақсы тілектер айту ұсынылады 

«Миға шабуыл» әдісі бойынша
 (К) Ой қозғау. Суреттерге не ортақ?
1. Оқушылар жеке ойланады, бірнеше оқушы жауап береді.
2. Литосфера дегеніміз не?
3. Жер қыртысы нешеге бөлінеді?
4. Платформа дегеніміз не?
5. Геосинклинальдар дегеніміз не?
6.  Литосфералық тақталарды ата және картадан көрсету.
7. Жас платформаларды ата?

Сабақтың тақырыбы анықталады. Оқу мақсаттары (ОМ) мен 
жетістік

 критерийлері таратылады. ОМ жету жолындағы әрекеттер 
дәптерге (тақтаға) жазылады.

   Критерийлер дескрипторлар
Сұрақтарға жауап береді Сұрақтарға жауап бере 

алады
Бейнетаспа көру арқылы
ойын айтады

Бейнетаспа арқылы
ойын ашық жеткізе алады

Презентация
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Ортасы
6-30

(К) «Жер сілкінісі, күші, салдарлары» тақырыбындағы 
бейнематериал көрсетіледі.

 Көрсетілімнің алдында нұсқаулық беріледі. Бейнематериалды 
көрместен бұрын, тыңдалым мен көрсетілім алдында,

 фотосуреттердегі катаклизм түрлерін ауызша атайды.
Бейнематериалды көру барысында жасалынатын әрекеттер:

- 6-сыныпта оқып білген түсініктерді ой елегінен өткізіп, 
жер сілкінісін тудыратынфакторларға мән беру

Бейнематериалды көріп болғаннан кейін, тыңдалым мен 
көрсетілімнен кейін: терминдерді еске түсіре отырып, дәптерге 
жазу ұсынылады.

Кері байланыс:Бейнематериал бойынша түсініксіз сұрақтар 
бар ма?

 Сұрақ болса, талқыланады. Сұраққа жауап беруді білім 
деңгейі жоғары

 оқушыларға ұсыну қажет.
(С) Литосфералық катаклизм ұғымдарына қатысты жалпы 

таратылған мәтіндермен өз беттерінше танысады. Ұғымдарды, 
терминдерді дәптерге көшіріп жазады.

(Д) Тектоникалық қозғалыстар әсерінен пайда болған 
литосфералық

 катаклизмдерді жіктейді.
(Ф) Қалыптастырушы бағалау (ҚБ) тапсырмалары 

орындалады.
1-тапсырма.Мәтінді оқиды. Постер қорғау (топпен жұмыс)
1топ-жер сілкіну,сейсмикалық аймақтар
2топ-жанартаулар
3топ-цунами 
Кері байланыс:Қай катаклизм біздің аймақта кездеседі?
 Ақпаратты қабылдауы баяулау оқушыдан сұрау ұсынылады. 

Аталған оқушы жауап беруге қиналса, оқу дағдылары 
жоғарылау оқушы жауап берген жөн.

 2тапсырма(жұптық жұмыс)
                            Сәйкестендіру әдісі

 Жұптық жұмыс
 Гималай                                           жанартау 
 Ключи шоқысы                               тау
 Батыс Сібір                                      ойпат
 Альпі –Гималай белдеуі                жер сілкіну 
 Кракатау                                           қырат 
 Каспий маңы                                   жазық 

(Ж) Литосфералық катаклизмдердің пайда болуының себеп – 
салдарын анықтайды.

3-тапсырма.«Мен – саған, сен – маған» жаттығуы. Жұптық 
жұмыс. 1-оқушы литосфералық катаклизмді атайды, 2-оқушы 
бір пайда болу себебін атайды. 2-оқушы катаклизмді атайды, 1-
оқушы бір салдарын атайды. Келесі жұп бірінші жұп атамаған 
себеп пен салдарды атайды.

4тапсырма (жеке жұмыс) кескін картамен жұмыс
Критерийлер дескрипторлар
Катаклизмдердің 

түрлерін анықтайды
Катаклизм түрлеріне тоқталады

Себеп салдарын айтады Себептерін түсіндіреді.

Презентация
Ғаламтор 

мәліметтер
Карталар
https://www.y

outube.com/watc
h?
v=UK2wdMOd6
CY

(Жер 
сілкінісі, күші, 
салдарлары 
(цунами)

2 минут 20 
секундқа дейін)

Атлас, 
отандық 
мектептерге 
арналған 
оқулықтар

(Қосымша 
нұсқа ретінде:

https://www.y
outube.com/watc
h?
v=mCB_XP9Wz
3o

(Последствия 
землетрясения 
в Японии))

Қалыптастыр
ушы бағалау

Тектоникалы
қ және саяси 
карталар

ttps://www.yo
utube.com/watch
?
v=vLCeRGpKH
Y4 (правила 
безопасности 
при 
землетрясениях
)

Қосымша 
нұсқа:

http://www.vk
ogps.kz/kz/safet
y02_02.htm
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Соңы
31-40 

Талдау .Топтастыру әдісі   
Кері байланыс

Географиялық 
диктант 
парақшалары

Қосымша ақпарат
Дифференциациялап оқыту – Оқушыларға көбірек 

қолдау көрсетуді қалай жоспарлайсыз? Қабілеті 
жоғары оқушыларғақандайміндеттер қоюды 
жоспарлайсыз?

Бағалау – Оқушылардың білімін 
қалай тексересіз?

Оқушылардың барлығы литосфералық катаклизмдерді 
біледі, катаклизмдердің өз аймақтарында таралуын 
түсінеді, көпшілігі карталар бойынша катаклизмдердің 
таралуын анықтай алады, оларды жіктеп, себеп-
салдарларын ажыратады, литосфералық катаклизмдер 
барысында өзін өзі ұстау ережелерін құрастыра алады, 
кейбіреулері литосфералық катаклизмдер барысында өзін 
өзі ұстау жадынамасын АКТ-ны қолдана отырып түрлі 
формада ұсына алады.

Топтар арасында жұмыс жасау,
 талқылауды тыңдау немесе
 талқылауға көмек беру, қажетіне
 қарай жұптар немесе жеке о
қушыларға қолдау көрсету.
Қалыптастырушы бағалау.
Бағалау критерийлері бойынша 
жеке және өзара бағалау.
Презентациялау арқылы.

Ақтөбе қаласы № 60 жалпы білім беретін орта мектебінің
бастауыш сынып мұғалімі  Конарова Гульмира Сагитжановна 

3 сынып. Жаратылыстану пәні

Оқу бөлімі Заттар және олардың қасиеттері .Табиғат ресурстары

Тақырыбы: Қандай топырақ құнарлы?

Оқу мақсаты: 3.3.4.4 топырақтың құнарлылығын құрамына қарай зерттеу; 
3.1.2.4 жүргізілген  Тәжірибе  нәтижесін құрылған жоспарға сәйкес 

диаграмма түрінде көрсету, қорытынды жасау

Сабақтың 
мақсаты:

Оқушылар:
топырақтың құнарлылығы оның құрамына байланысты екенін түсінеді;
Тәжірибе жасап, қорытындысын диаграмма түрінде көрсетеді

Бағалау 
критерийі

Тәжірибе сұрағы және болжамы, болжамының сәйкестігіне қарай бағалау
Барлық топ мүшелерінің ұйымдаса жұмыс жасауын бағалау.

Тілдік мақсат Оқушылар: топырақ туралы сұрақтарға жауап береді;
Топырақ құнарлылығына болжам жасап, өз ойларымен бөліседі, 
пікір алмасады.

Пәндік терминология мен тірек сөздер:  қаратопырақ

Құндылықтар Топырақты қорғау 

Пәнаралық
байланыс

Әдебиеттік оқу

АКТ қолдану 
дағдылары

https://bilimland.kz
Презентация 
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Алдыңғы
меңгерілген
білім

Топырақтың қасиеттерін біледі

Сабақ барысы

Жоспарланған
уақыт

Сабақта жоспарланған іс-әрекет Ресурстар 

Сабақтың 
басы

Ұйымдастыру.  Топқа бөлу.
1-топ: Қаратопырақ
2-топ: Сазтопырақ
3-топ: Құмтопырақ
4-топ: Сортопырақ
«Аралас. Жұптас. Пікірлес» 
Өткен сабақты еске түсіру.
Оқушылар сынып ортасына шығып араласып жүреді. 

Белгі берілгенде жұптасып тұрады да, төмендегі 
сұрақтар бойынша пікір алмасады. 
1. Топырақтың құрамында не бар?
2. Топырақтың қасиеттерін ата.
3. Құнарлылық дегеніміз не?
4.
5.

Қима
суреттер 

Сұрақтар
тізбегі

Бірнеше рет жұптармен алмасуға болады. Кез келген 
жұптың жауаптарын тыңдау. Қажет болған жағдайда 
жауаптарға толықтырулар мен түзетулер енгізуге рұқсат 
беру.  

 Сөзтізбек шешу арқылы жаңа сабақ тақырыбын 
анықтау.

Құнарлылық
1. Топырақ құрамында ең бағалы саналатын өсімдік 

пен жануарлардың қалдықтары.
2. Топырақтың құрамындағы суды жақсы өткізетін зат
3. Топырақтағы баспана.

4. Топырақ құрамындағы газ тәріздес зат.
5. Топырақта тіршілік ететін жануар.
6. Топырақты қопсытатын жәндік.
7. Топырақ сапасын арттыру үшін қосылатын арнайы 
зат.
8. Жақсы қопсытылған топырақтың қасиеті.
9. Өсімдіктің топырақ астындағы бөлігі.
10. Топырақтың түсі.

Сөзтізбек,
маркер

Сабақтың 
ортасы

(Ұ.Ж.)  Әртүрлі топырақ.   
Суреттерді салыстыру. Су басқан және құрғақ 

алқаптың суретін көрсетіп, салыстыру. Олардың 
ұқсастықтары мен айырмашылықтарын айту. Суреттер 
бойынша қойылатын сұрақтар:
1. Суреттерде не бейнеленген?
2. Оларға не ортақ?  
3. Олардың ерекшеліктері неде?  
4. Суреттегі өсімдіктер өсіп тұрған жердің 
топырағы жайлы не айтар едіңдер?  

суреттер

https://bilimla
nd.kz

\
ватман, 

маркер

Ағаш суреті, 
диаграмма
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Қосымша ақпарат

Саралау – оқушыларға қалай 
көбірек қолдау көрсетуді  
жоспарлайсыз? 

Қабілеті жоғары оқушыларға 
қандай міндет қоюды 
жоспарлап отырсыз?

Бағалау - 
оқушылардың 
материалды меңгеру 
деңгейін қалай 
тексеруді 
жоспарлайсыз?

Денсаулық пен қауіпсіздік 
техникасының сақталуы 

Тыңайтқыш деген не? 
ақпарат іздестіру

Сызған 
диаграмманы бағалау. 

Топтық жұмыс жасауда тәртіп 
ережелерін сақтау.

БҚО, Сырым ауданы, Жалпы білім беретін Жамбыл негізгі мектебінің 
ағылшын тілі пәнінің мұғалімі  Утешова Бибигул Утеповна

Lesson plan

Unit 7 Natural 
Disasters

School:

Date: Teacher name : Uteshova Bibigul

CLASS: 7 Number present: 

Lesson title Refugees and natural disasters

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

7.R2 understand  specific information and detail in texts on a range of 
familiar general and curricular topics

7.C6 organise and present information clearly to others
7.S5 keep interaction with peers to negotiate, agree and organise priorities 

and plans for completing classroom tasks 
Lesson objectives All learners will be able to:

 understand specific information and detail of the text
 identify  new vocabulary of the given text

Most learners will be able to:
      - answer the questions related to the text 
Some learners will be able to:
      - discuss the topic exploring the disasters

Assessment criteria 7. Realize particular facts and parts in reading passage 
8. Demonstrate an ability to organize and express idea clearly 
9. Support a talk with peers while agree, disagree and discuss the order 
of actions and plans to fulfill the tasks

Level of thinking 
skills

 Understand, application, analysis

Values links Our country`s national security and its engagement in addressing global 
and regional issues 

Cross-curricular 
links

Geography, history

Previous learning Writing a newspaper article about a disaster for a school magazine or 
school e-zine

Plan

Planned 
timings

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

Start At the beginning of the lesson, teacher greets the pupils and divides into two 
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0-6 minutes groups by numbers.

 Then introduces the new theme with a video. During the video, pupils identify the 
types of natural disasters. After showing the video, teacher asks some questions in 
order to know how they have understood the main idea of the video.

Questions:
1. How do you think about this video?
2. What kind of disasters were in this video?

Middle

7-17 minutes

18-
23minutes

Task 1. Reading. group  work 
Pre-reading: Learners should answer the questions.

1. What kind of natural disasters do you know?
2. Why are the disasters so dangerous?

Task 1. Read the text (scanning)
Learners read and understand the meaning of the text. 
Underline the natural disasters and try to explain them with your own words. 
What’s the worst natural disaster in your opinion? 
‘Floods’ are opposite to ‘droughts’. A drought happens when there has been no 

rain for a long time. The land becomes too dry and it is impossible to grow any 
plants.

A ‘drought’ may result in a famine where there is not enough food for people and 
they start to starve (die from not eating).

A ‘hurricane’ (Atlantic Ocean), ‘typhoon’ (Pacific Ocean) or ‘tropical storm’ 
(Indian Ocean) is an intense thunderstorm which usually occurs in late summer. They 
result in strong winds and heavy rain.

‘Volcanic eruptions’ send red hot lava flowing. Lava is a type of liquid rock 
called magma.

‘Earthquakes’ occur when pressure is suddenly released which causes the ground 
to move and shake violently. If the earth quakes beneath water then the shock wave 
which reaches beaches and dry land causes huge waves travelling at high speed 
called ‘tsunamis’.

A ‘landslide’ happens when rocks and earth are water-laden from lots of rain and 
slide down. 

Descriptor:
 - reads and understands the meaning of the text. 
 - underlines the natural disasters and tries to explain them with their own words. 

Task 2 Matching. group work
Match the pictures (a-f) with the numbers 1-6 

       1                         2                            3

       

  4                                 5                           6

           

6. Hurricane
7. Earthquake
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24-
39minutes

8. Flood
9. Landslide
10. Drought
11. Volcanic eruptions

Descriptor:
Matches the pictures with the words
Task 3.Speaking    pair work. 
Activity: «Hot- air- balloon»
The pupils should speak about refugees and natural disasters by answering these 

questions.
- Who are the refugees?
-  Why do the refugees move to another country?
- Some countries are not allowed them to enter the country why?

Descriptor:
Speaks on given topics and gives the best ideas.

End
40-45 

minutes

Feedback:  ---Minus       + plus      Interesting
Homework: Make a cluster using the topical vocabulary.

Additional information

Differentiation – 
how do you plan to 
give more support? 
How do you plan to 
challenge the more 
able learners?

Assessment – how are you planning to 
check learners’ learning?

Health and safety 
check

Task 1. By support. I 
will explain new words.

Task 2. By task. I 
will give my pupils 
pictures to match with 
words.

Task 3. By outcome. 
Pupils will answer the 
questions according to 
their ability and says 
the opinions about the 
given topic.

In the first task I will assess my pupils 
stickers

In the second task  I will give out smiles
The third task I will assess  pupils with oral 

praise 

Health saving 
technologies.

Using physical 
exercises and active 
activities.

Rules from the 
Safety Rules book 
which can be applied 
in this lesson.

Reflection
Were the lesson objectives/learning objectives realistic? 
Did all the learners achieve the lesson objectives/ learning objectives? If not, why?
Did my planned differentiation work well? 
Did I stick to timings?
What changes did I make from my plan and why?
Use the space below to reflect on your lesson. Answer the most relevant questions from the box 

on the left about your lesson.  
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Summary evaluation
What two things went really well (consider both teaching and learning)?
1:
2:
What two things would have improved the lesson (consider both teaching and learning)?
1: 
2:
What have I learned from this lesson about the class or individuals that will inform my next lesson?

Жамбыл облысы, Қордай ауданы №11 негізгі мектебінің
бастауыш сынып мұғалімі Умбетова Нургул Турдукожаевна  

Сабақ жоспар
Пән: Дүниетану Мектеп: №11

Мұғалімнің аты-жөні: 
Умбетова Нургул Турдукожаевна                                  

Бөлім:Уақыт
Бөлімше:
1.4. Денсаулық  пен  қауіпсіздік
Күні:
Тақырыбы:      Спорт-денсаулық  кепілі!                    

Сынып: 3 Қатысқандар: Қатыспағандар: 
 Оқу мақсаттары: 3.1.4.2 спорт түрлерін топтастыру, спорттың қандай да бір 

түрімен айналысу үшін қажетті негізгі және өзінің қабілеттерін 
анықтау

Сабақ мақсаттары: Барлық оқушылар: Спорт түрлерін топтастырады, спорттың 
қандай да бір түрімен айналысу үшін қажетті  негізгі және өзінің 
қабілеттерін  анықтайды.

Көптеген оқушылар:  Спорт түрлеріне байланысты қандай 
дағдылар дамитыны туралы әңгімелейді.

Кейбір: Алған  ақпараттары бойынша өз пікірлерін   білдіреді.
Бағалау критерийлері Спорт  түрлерін топтастырады. 

Спорттың  қандайда  да  бір  түрімен  айналысу  үшін  қажетті 
негізгі және өзінің 

қабілеттерін  анықтайды.
Тілдік мақсат Басқаларды тыңдап, спорт түрлері туралы айта алады;  

тақырыптар бойынша сөздік қорын дамытады
Түйінді сөздер мен сөз 

тіркестері:
Спорт  түрлері: сырықпен секіру,семсерлесу, ауыр атлетика.

Талқылауға арналған сұрақтар:
1. Спорттың қандай түрлерінен Қазақстандық  спортшылар 

олимпиада  шыңын бағындырды ? 
2.Спорт ойындары өтетін қандай мерекелерді білесіңдер? 

Құндылықтарды 
дарыту Бірлікті, ынтымақты, достықты нығайтуға, сақтауға үйренеді.

Пәнаралық байланыс Математика, сауат ашу.

АКТ қолдану Бейне ролик көрсету, суреттер.

Алдыңғы  оқу Спорттың негізгі түрлерін біледі, мысал келтіре алады.

Жоспар
Жоспарланған 

уақыт есебі
Жоспарланған  жаттығу түрлері 

Басы
6 минут

Психологиялық ахуал
Біз балдырған баламыз,
Құстай қанат қағамыз
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Дүниені аралап
Оқып білім аламыз.
Көзді салып қараңыз,
Былай қанат қағамыз
«Бағдаршам» әдісі: топқа бөлу.
«Миға шабуыл» - сөзжұмбақ шешу

4 минут

Ортасы
6 мин

Саралау 
6 минут

6 минут

1-С; 2 -П; 3-С; 4- Р; 5-Т; 
8

-7
4

-
2

7
-4

9
-5

8
-3

Дескриптор: Сөзжұмбақты санды өрнек арқылы  шешеді
ҚБ: «Шапалақтау» әдісі  арқылы бағаланады
Бейнеролик: «Спорт-денсаулық  кепілі! »
Дескриптор: Өз ойларын айтады
ҚБ: «Басбармақ» әдісі арқылы бағалау

(Т) «Бірге ойлаймыз » әдісі . Суретпен жұмыс.
Топтың әрқайсысына спорттың  түрі бейнеленген сурет 

таратылады.Тақтада кесте плакат  ілінеді,тапқан жауабын платқа әкеліп 
іледі. 

1-топ Баскетболға  қатысты суреттерді таңда.
2-топ Суда жүзу құралдарын көрсет. 
3-топ Жүгіру мен ауыр атлетиканың  басты айырмашылығы  неде?
Сұрақтар қою арқылы талқылау жүргізіледі. 
- Суретте бейнеленген спорттың түрін ата.
-Суреттер қандай қағидаға сүйеніп топтастырылған? 
Әр топ сұрақтарға жауап беріп, өздерінің суреттерін спорт түрлері 

жазылған кесте плакатқа әкеліп жапсырады.
Дескриптор:
1.Спорт түрлерін ажыратады.
2.Спорт түрлерін топтастырады.
ҚБ: «Басбармақ»әдісі арқылы бағалау

Сергіту сәті: «Көңілді күн» әніне  бой сергіту

 (Т) «Түймедақ»  әдісі. 
 Суреттегі спорттың қандай да бір түрімен айналысу үшін қажетті 

негізгі және өзінің  қабілеттерін анықтай отырып шақын әңгіме жазу.

1-топ  Жазғы спорт түрлері
2- топ   Қысқы спорт түрлері. 
3-топ   Жеке спорт түрлері.     
                                                                                                    
Дескриптор: Спорт  түрлерін дүрыс  анықтап, өзінің қабілеттерін 

анықтай отырып шағын әңгіме жазады
ҚБ : «Бас бармақ» әдісі арқылы бағалау.
(Ж) « Сиқырлы  дорба»  әдісі
Мұғалім оқушылардан әр спорт түрі қандай дағдыларды дамытатыны 

жайлы  айтуды сұрайды.
Ол үшін оқушылар  дорбадан спорт  түрлері жазылған кіші допты алып 

ұжым алдында сұраққа жауап береді:
Осы спорт түрімен қандай дағдыларды дамытуға болады?
Мысалы: футбол ойынына  - аяқ күші, шахматқа – интеллектуалдық 

қасиет, воллейболға – қолдың күші, жеңіл атлетикаға – аяқ күші  және т.б. 
Басқа топ мүшелеріне толықтыруға болады.
Дескриптор:
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- Спорт түрлеріне байланысты қандай дағдылар дамитыны туралы 
әңгімелейді.

ҚБ: «Қол шапалақтау» әдісі арқылы  бағалау
Соңы 
7 минут

3 минут

 (Ж) Оқушылар «Менің спортта алар асуларым» тақырыбына ой- толғау 
жазады

Дескриптор:ой- толғаныстарынан спорт түрлерін біледі
 ҚБ: «Қол шапалақтау» әдісі арқылы бағалау.
Рефлексия: «Бағдаршам»  әдісі
«Қызыл түс» -орташа  
«Сары түс» -  жақсы    
« Жасыл түс» -  жоғары

Қосымша мәліметтер
Саралау-оқушыға мейлінше 
қолдау көрсетуді қалай жоспарлайсыз?
Қабілетті оқушыға  тапсыр-маны қалай 

түрлендіресіз?
 «Орындап көр»
әдісі бойынша
тапсырма беремін

Қиналған оқушыларға көмектесу үшін 
оқушылар-мен жеке жұмыс жүргізіп,бағыт 
беру арқылы көмектесу.

«Суреттер сөйлейді»әдісі бойынша әңгіме 
жүргізу.

Бағалау-оқушы 
білімін тексеруді 
қалай жоспарлайсыз?

   Оқушылар бірін-
бірі өзара баға-лау 
және мұғалімнің 
жетекшілік етуі 
арқылы бағаланды.

«Бас бармақ», «Қол 
шапалақтау», 
«Бағдаршам» әдістері

Пәнаралық 
байланыс, 
денсаулық және 
қауіпсіздік, АҚТ-
мен байланыс, 
тәрбие 
құндылықтары 

Денсаулық 
сақтау, 

сергіту сәттері 
мен белсенді 

іс-әрекеттерін
түрлерін 

қолдану.
Рефлексия Жауап жазылады

Сабақтың мақсаты мен міндеттері 
орындалды ма?

Бүгінгі оқушылар не үйренді? Спорт түрлерін топтастыруды.Спорттың 
қандай да бір түрімен айналысу үшін қажетті 
негізгі және өзінің қабілеттерін анықтауды.

Сабақ қалай өтті? Қандай деңгейде өтті? Сабаққа жоспарланған әдістер қолайлы 
болғандықтан сабақ жоғары деңгейде өтті.

Жоспарланған саралау жақсы іске асты ма 
(тапсырмалар сәйкес болды ма?)

 Жоспардағы саралау шаралары сабақ 
барысында тиімді болды.

Уақытты қалай пайдаландым? Уақытты сабақ жоспарына сай тиімді 
пайдаландым.

Жоспарыма қандай өзгерістер енгіздім? Жоспарыма сабақ барысында оқушы іс-
әрекетіне байланысты сұрақ- жауап өткіздім.

Қорытынды бағалау
Ең жақсы өткен екі нәрсені атап көрсетіңіз (оқыту мен оқуға қатысты)
1. «Түймедақ» әдісі бойынша спорт түрлерін топтастыруды.
2.Топтардың өзара бағалауы
Қандай екі нәрсе немесе тапсырма сабақтың одан да жақсы өтуіне ықпалын тигізер еді 

(оқыту мен оқуға қатысты)
1.Жоспарға алынған әдіс- тәсілдер

Осы сабақтың барысында барлық сынып немесе жекелеген оқушылар жөнінде келесі 
сабағыма қажетті болуы мүмкін қандай ақпарат білдім?

1. Оқушылардың деңгейіне қарай тапсырма дайындау қажет.

* * * * * * * * * * * *
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Жамбыл облысы, Қордай ауданы № 11негізгі мектебінің
Көркем еңбек  пәнінің мүғалімі Нусипбаева Галия Тургамбековна

Мерзімі:         Сыныбы: 6        Пәні:  Көркем еңбек  (Ашық сабақ)
Сабақтың тақырыбы: Сызықтық және кеңістік перспективасы

Сабақтың мақсаты:
а) білімділігі:  Оқушылардың сызықтық және кеңістік перспективасы   туралы түсініктерін кенейту;
ә) тәрбиелігі:  Рухани жаңғыру бойынша  айырықша  туындыларын көрсете отырып, оқушыларға  
табиғат пен өнердегі сұлулықтытүсіне білдіру.
б) дамытушылығы: сұрақтар арқылы оқушылардың дүниетанымын, олардың шығармашылық 
қабілеттерін байқау және   қағаз бетіне пейзажды бейнелеуде кеңістікперспективасын анықтауға 
үйрету.

Түрі:  Топпен жұмыс          
Әдісі: сұрақ-жауап, сабақты түсіндіру.

Көрнекілігі: Сөзжұмбақ,  иллюстрациялар, фотосуреттер, картон, су, пластилин, қамыр пластикасы , 
қол суртетін сүлгі,  ақ қағаз, акварель бояуы, қыл қаламдар, түрлі-түсті қағаздар, қайшы, желім.

Сабақтың барысы:
1. Ұйымдастыру бөлімі.              2. Үй тапсырмасын тексеру.
3. Топтық тапсырмалар (карточкалармен жұмыс).
4. Сөзжұмбақ.                               5. Жаңа сабақ.
6. Практикалық жұмыс.               7. Қорытындылау, бағалау.

І Ұйымдастыру кезеңі  а) Оқушылардың сабаққа дайындықтарын тексеру.
Күндей жадырап, Айдай арайлап,
Жұлдыздай жарқырап, Судай таза көңілмен
   Бүгінгі сабағымызды бастаймыз

ә) Бір - біріне мейірімділік, жылулық, жақсылық тілеу.
ІІ Үй тапсырмасын тексеру: 

суреттерін  тексеру (оқушылар өздерінін суреттерін түсіндіріп беруі керек) 
ІІІ. Топтық тапсырмалар (карточкалар арқылы сұрақтарға жауап алу)

Үңгір қабырғалары мен тастарға салынған суретті қалай атайды?  (петроглифтер)
Кескіндеме өнеренің түрлерін ата ?   ( монументтік, сәндік, қондырғылы, декорация, миниатюра, 
диорамалық, панорамалық)
Жанр дегеніміз не ?  (өнер туындыларын бір-бірінен ажырататын ерекше белгілер)
Натюрморт деп нені айтамыз ?  (күнделікті тұрмыс заттарын, жеміс-жидек, гүлдер, тұз құстары мен 
теңіз байлығын бейнелейтін кескіндеме жанрларының бірі)
Пейзаж дегеніміз не ? ( қоршаған ортаны бейнелеу табиғат көрінісін бейнелі түрде көрсету)
Маңызды тарихи оқиғалар мен қайраткерлерді, қоғамдағы мәні бар құбылыстардың суреттерін қалай 
атаймыз ? ( тарихи жанр)
Тарихи жанр нені бейнелейді ? (жойқын шайқастармен ұрыстарды бейнелейді)
Түс,фон,шағылысу және рефлексия деп нені айтамыз ? ( түс- кескіндеме негізгі құралы және кез 
келген затқа тән маңызы белгісі, шағылысу – жарқын бір заттың бетінен екінші заттың көлеңкелі 
бөлігіне шағылысып түсуі, фон- бұл бетіне бір нәрсенің суретті салыңған негізгі түс, астар)
Қазақ суретшілерінің алғашқыларының бірі ? ( ағартушы, этнограф, фольклортанушы, саяхатшы 
Ш.Уалиханов)
Әбілхан Қастеевтің мұражайы қай жылы ашылды ? (1976 жылы қазақ қолөнер мұражайы біріктіріліп 
қазақ КСРонін Мемлекеттік өнер мұражайы деген атқа ие болды. Көп кешікпей мұражайға Ә.Қастеев 
есімі берілді)
Композиция деген не ? (көркем шығарма бөліктерінің орналасуы және олардың бірлігі)

ІҮ Сөзжұмбақ
(Сабақтың тақырыбы сөзжұмбақты шешкенде шығады)
 1.Табиғат суретінің бейнелеу өнеріндегі атауы.
 2. Бояулар арқылы жасалынатын өнер туындысы
 3.  Қарындаш іздерін өшіруге арналған құрал. 
  4. Қазір жылдың қай мезгілі 
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  5. Ең үлке аң
  6. Сурет салу сабақтың атауы.
  7. Өзі айлакер,өзі бір қу,жүрген жері айқай да шу.
  8. «Қимылсыз, өлі табиғат» деп аударылады,онда жеміс- жидек,гүл бейнеленеді.
  9. Адамның досы.
 10. Түрлі- түсті бояулар.
 11. Қағаз бетіне сызық түсіретің құрал.
                                  П Е Й З А Ж
         К Е С К І Н Д Е М Е
                      Ө Ш І Р Г І Ш
                         Қ Ы С
                                 П І Л
                              Б Е Й Н Е Л Е У
                      Т Ү Л К І
                         Н А Т Ю Р М О Р Т
                                 И Т
                         А К В А Р Е Л Ь
          Қ А Р Ы Н Д А Ш
Жалпы перспектива латынның "Perspicio" қазақша "арғы - бергі жақты айқын көру" деген ұғымды 

білдіреді.
Ү. Жаңа сабақ. Кеңістік перспективасын бейнелеу жарық пен түстік қатынастарға негізделген. 

Кеңістік перспективасын сурет салғанда адамға кеңейіп немесе қағаз бетіндегі жазықтықта алысқа 
сүңгіп,еніп бара жатқан көз жетпес қиырды,ауаға толы орасан зор кеңістікті беруге мүмкіндік 
жасайды.Кеңістікті беру арқылы табиғат көрінісін нақты да дәл беруге болады. Заттар қашықтаған 
сайын бояу түстері мен реңктерінің өзгеруінде кеңістік перспективасы үлкен рөл атқарады. Ауа-райы 
, жыл мезгілдері,тәуліктік сағаттық уақыт, жарықтың түсуі, сонымен қатар ауадағы булану ,шаң және 
түтіннің болуы да заттардың әр түрлі көрінуіне әсер етеді. Бейнелеу өнерінде алдыңғы план, ортаңғы 
план және артқы план деп алынған ұғымдар пайдаланылады. Алдыңғы планда барлық заттар 
барынша көлемді,олардың жарық-көлеңкесімен болуы мейлінше бір-біріне қарама-қарсы болып 
қабылданады.Екінші планда мұның бәрі барынша жұмсарады,ал үшінші планда ауа мұнарына тұтаса 
жымдасып кетеді. Сурет салуды былай үш планға бөлу шартты түрде алынғаны туралы  ертеде 
итальян және неміс суретшілері өз туындыларында перспективалық заңдылықтарды қарастырған. 
Мысалы, Леонарда Да Винчи, Паоло Учелло, Альбрехт Дюрер т. б. Соның ішінде перспектива 
заңдылығын зерттеуге кезінде неміс суретшісі Альбрехт Дюрер зор үлес қосқан. Перспектива 
заңдылықтарын бейнелеу өнерінің барлық сабақ түрінде кездестіруге болады. Перспектива - 
сызықтық, ауа және жарық пен көлеңке перспективасы болып бірнеше топқа бөлінеді.

Сызықтық перспектива – көрушіден алыстаған сайын заттардың бөлшектерінің және сызықтардың 
ара қашықтықтарының кішірейіп көріну құбылысы. Сызықтық перспектива фронталдық және 
бұрыштық болып екіге бөлінеді. Фронталь перспектива бойынша суретшіге заттың бір жақ беті 
толық көрінеді де, қалған беттері көрінбейді. Мысалы, заттың тура алдынан қарағандағы көрінісі. 
Бұрыштық перспектива бойынша көрушіге заттың бір бүрышы менен екі немесе үш қабырғасы 
айқын көрінеді.

Ауа перспективасы – кеңістіктегі заттар түстерінің көрушіден алыстаған сайын бұлыңғыр немесе 
солғын болып өзгеру құбылысы.

Жарық пен көлеңкенің перспективасы заттардың жарық көзінен ұзақтаған сайын заттардың 
беттеріндегі жарық деңгейлерінің көмескі тартып өзгеру сипаты, кілеңкелердің солғын тарту көрінісі.

Сызықтық перспективаның бейнелеу ережелері мыналар:
1. Суретшіден алыста түрған заттардың өлшемдері кіші болып бейнеленеді.
2. Табиғаттағы көкжиек сызығына параллель барлық сызықтар формат бетінде де көкжиек 

сызығына параллель етіп бейнеленеді.
3. Табиғаттағы вертикаль жағдайда орналасқан параллель сызықтар қағаз бетінде де вертикаль 

жағдайда бейнеленеді.
4. Белгілі бұрышпен көкжиек сызығына қарай бағытталған параллель сызықтарды көкжиек 

сызығындағы бір нүктеге қосылатындай етіп бейнелеу қажет.
5. Конус, цилиндр формасындағы заттардың бойындағы шеңберлер перспектива зандылығына 
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сәйкес оваль түрінде бейнеленеді.
Ауа перспективасының бейнелеу ережелері мыналарды қамтиды:
1. Суреттегі кеңістікті білдіру үшін жақында тұрған заттардың бейнесін анық етіп, ал 

алыстағыларын солғын етіп бояу қажет.
2. Жақындағы заттардың формаларындағы сыртқы сызықтарын айқын, ал алыстағыларын 

бұлыңғыр етіп бейнелейді.
3. Алыстағы түрған жарық түсті заттарды бейнелегенде сол заттың өз түсінен сәл қараңғылау етіп, 

ал қараңғы заттардың түсін сәл жарықтау етіп бейнелеу қажет.
4. Жақындағы заттарды көлемді форма етіп бейнелесек, өте ұзақтағы заттар тегіс жазықтық етіп 

бейнеленеді.
5. Жақындағы заттар айқын түстермен, ал алыстағылар солғын бұлыңғыр түстермен жазылады.
Жарық пен көлеңке перспективасын бернелеу кезінде мына ережелерді ескеру қажет:
1. Жарық көзінен алыста тұрған заттарға қарағанда, жақында тұрған зат бетінің жарығының 

деңгейін артық етіп бейнелеу керек.
2. Суретшіден алыстағы заттардың бетіндегі жарықтардың қарама-қарсылығы (контраст) 

жақындағы зат бетінің деңгейіне қарағанда әлсіз етіп бейнеленеді.
3. Заттардың алыстағы көлеңкесіне қарағанда жақындағы көлеңкесі айқын анық салынады.          
 ҮІ Практикалық жұмыс:

    Оқушылар  бүгін біздің  сабағымызда әр түрлі 
әдістерді қолданып перспективаға қатынасты 
суреттер жасаймыз.  Сендер  үш  топ болып 
бөлінгеңдіктен. Бірінші топ шеберлер тұзды 
қамырдан ,  пластилиннен жасайды, ал екінші топ 
суретшілер бояуларды қолданып  суретің салады. 
Үшінші дизайнер тобымыз түрлі – түсті қағаздардан 
қиып жасайды.  Еңді   оқушылар тақтадағы 
көрнекіліктерге қарап  жол бойындағы үйлердің суретің   жасайық. 
Құрал жабдықтарын түгендеу.
І топ  Картон, су, тұзды қамыр не болса  пластилин, желім, акварель, қыл қаламдар қол сүртетін сүлгі. 
ІІ топ  Ақ қағаз, қарындаштар,  акварель, қыл қаламдар, су, қол сүртетін сүлгі.                                         
ІІІ топ Түрлі түсті қағаз, желім, қайшы , түрлі  фламастерлер.

Есіңе сақта !   Қауіпсіздік ережесін еске түсіру.
1.Пластилинді , қамырды  ауызға салмау;
2.Жұмыс орныңды таза сақтау;
3.Жұмыс аяқталған соң, қолды жуу.
4.Орамал қолдану.
ҮІІ. Сабақты қорыту. Оқушылардың жұмыстарын тексеріп, сұрақ қою арқылы түсініктерін 

тексеру. өз жұмыстарын қалай қай әдіспен жасағаның  сұрап бағалау. 
Сонымен біз бүгін кеңістік перспективасымен таныстық. а/ Кеңістік перспективасы дегеніміз не ? 

Кеңістік перспективасы дегеніміз заттардың бізден алыстаған сайын түсінің, контурының , көлемінің 
өзгеру құбылысы. б/Суретті шартты түрде неше планға бөлуге болады ?.Олар қалай аталады ? 
Суретті шартты түрде үш планға бөледі.Алдыңғы, ортаңғы және артқы план. в/Жақын тұрған заттар 
қалай бейнеленеді ? Түстері қанық ,контуры нақты болады. г/Алыстағы заттар қалай бейнеленеді ? 
Алыстағы заттардың түстері солғын ,контуры жіңішке етіп бейнеленеді.

Стикерге тілектер жазу.
ҮІІІ.Үйге тапсырма. Үйден қыран  көрінісін акварель бояуымен бояп аяқтап келеміз.

* * * * * * * * * * * *
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Қарағанды облысы, Қаражал қаласы № 7 ЖББОМ 
қазақ тілі және қазақ әдебиеті пәнінің мұғалімі 

Отарбаева Асылзат Нурлановна 

Ұзақ мерзімді жоспар тарауы:  І Атадан қалған асыл сөз
Мектеп:  № 7 ЖББОМ               Күні:           
Мұғалімнің аты-жөні: Отарбаева Асылзат Нурлановна
Сынып:      9                Қатысқандар:                        Қатыспағандар:0
Сабақ 

тақырыбы
 Майқы би

Осы сабақта қол 
жеткізілетін оқу 
мақсаттары (оқу 
бағдарламасына 
сәйкес)

9.2.4.1.автор стиліне сүйене отырып, шығармашылық жұмыс жазу.
9.3.2.1.шығармадағы ұрпақтар сабақтастығы көрінісін заманауи 

тұрғыда салыстырып, жаңашылдығына баға беру.

Сабақ мақсаты Барлығы: автор стиліне сүйене отырып шығармашылық жұмыс 
жазады және заманауи тұрғыда салыстырып, жаңашылдығына баға 
береді.

Көпшілігі: автор стиліндегі шығармашылық жұмыста көзқарасын  
бүгінгі өмірмен салыстырып, мысал келтіреді, баға береді.

Кейбірі: автор стилі бойынша шығармашылық жұмыста  заманауи 
тұрғыда салыстырулар келтіріп, жаңашылдығына   баға береді.

Бағалау 
критерийі

12. Автор стилінің негізінде  шығармашылық жұмыс жазады.
13. Заманауи тұрғыда жаңаша көзқарас білдіреді.

Тілдік мақсаттар Оқушылар орындай алады:
Шығармашылық жұмысты орындайды.Заманауи тұрғыда 

салыстырады.Сыни пікір білдіреді. Өз көзқарасын айтады.
Пәнге қатысты сөздік қор мен терминдер: ала, түгел, жауын, 

қауым, сауын,  ісің, кісің.
Диалог құруға арналған пайдалы тіркестер:
тепкі жеу, тура сөз, қара жер.
Талқылауға арналған сұрақтар:
-Майқы қазақ қауымына қалай танылды?
-Нені жоғары қойды?
-Халық арасында Майқы бидің қандай нақыл сөздері мен ой 

толғамдары сақталған?
Құндылықтарға 

баулу
Шығармашылық пен сын тұрғысынан  ойлау тапсырмаларын жеке, 

жұптық және топтық жұмыс барысында бірігіп еңбек етіп ізденеді, өзара 
қарым- қатынас жасау қабілетін дамытады. Өз ойларын ашық айтып, 
талдауда ашықтық құндылығы және өмір бойы оқу дайын болу 
құндылығы жүзеге асады..

Пәнаралық 
байланыс

Орта ғасырдағы Қазақстан тарихы(ХІІғ) .Майқы есімі қазақтардың 
шығу тегіне қатысты көптеген аңыз-әңгімелерде кездесуі. 1.Б.з.б үйсін 
мемлекетінің билеушісі Майқы би Мәнұлы деген атымен белгілі.

2. б.з.б 178-89 ж  өмір сүрген аңыз бойынша би атанған тұңғыш адам. 
Шежірелерде кездесетін Майқы би Төбейұлы  (1005-1225)  Шыңғыс хан 
замандасы,әрі оны хан көтерген 12 бидің бірі. Кейбір аңызда Майқы би 
Орманбет өліп, он сан ноғайлы ел бүлінгенде қазақ ұлысын құрған және 
қазақтың үш жүзіне таңба үлестіріп берген абыз би болғандығы 
айтылады.

   Ақұлы Майқы іштен  бір аяғы кем туғанда, ақсап жүретін адам 
болған. Туа кембағал адамға төрт мүшесінің бір кемістіктен майып аты 
берілген. Кейін қатарынан асып туған басында бағы, астында тағы бар, 
яғни Шыңғыс ханның оң тізесін басқан адамды қазақта Майып деп 
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атауға аузы бармай, бұрын өткен, аяқтыға жол, ауыздағы сөз бермеген, 
қаусырма жақ, қызыл тілге келгенде алдына жан салмаған – осы 
Майыптың 18 бабасы – Майқының атымен атап кеткен. Демек, 
12ғасырда жасаған Майқы (Майып) мансап иесі, бірақ сөз иесі емес. Ал 
артына ел аузында сөз қалдырған ел билеген көсем, басына сөз 
асырмаған Майқы мән баласы. (https.//kk.m. wikipedia.org)

Алдыңғы білім Шығарманың материалдық және рухани құндылықтарын заманауи 
тұрғыда салыстырып, жаңашылдығына баға береді.

Сабақ барысы
Сабақтың 

жоспарланған 
кезеңдері

Сабақта жоспарланған жаттығу 
түрлері

Ресурстар

Сабақтың басы
5 мин

Ұйымдастыру кезеңі.
 Амандасу.Түгендеу.
 Психологиялық ахуалды «Түстер 

сыры» әдісі арқылы жетонмен мінез-
құлықтарына қарай топтастыру.

Көк түс– жан тыныштығын, 
молшылықты, татулықты білдіреді. 
Ол адамдар мен қоғамды 
байланыстыратын негізгі дәнекер 
іспетті, бірлік, көпшілдік сезімнің, 
сенімнің түсі. Сондай–ақ, көк түсті 
ұнататындар өкпелегіш, сары 
уайымға салынғыш болып келеді.

Сары түс– жеңілдік пен қуанышты, 
сабырсыздықты, нұр сәулені білдіреді. 
Қуаныштың, күн шапағатының нышаны. 
Сары түс адамды болашаққа 
бағыттайды, жаңалыққа талпындырады, 
заманауилыққа, дамушылыққа құштар 
етеді.

Қызыл түсадамның энергияға толы 
екенін көрсетеді. Өмірлік күшті, 
белсенділікті, нәтиже, сәттілікке қол 
жеткізу үшін барлық мүмкін болған 
талпынысты, бейімділікті, албырттықты, 
жеңіске деген жігерді, құлшынысты 
білдіреді.

Жасыл түс– еркіндікке деген 
жігерлікті, табандылықты, 
мақсаткерлікті, өзімшілдікті, «Мен» деп 
өзіне жоғары баға берушілікті білдіреді. 
Бұл түсті таңдағандар – өзінің 
құндылығына деген сенімді 
жоғарылатқысы келетіндер, 
айналасындағы адамдардан мақтаулар, 
жақсы пікірлер күтетін адмадар. Сондай-
ақ, бұл түс тәкаппарлықтың нышаны.

Алдынғы сабаққа кері байланыс.
«Кофе таяқшалары» әдісі арқылы 

алдынғы тақырып бойынша сұрақтарға 
жауап беріп,пысықтайды.

1.Шешендік дегеніміз не?

expert. 
atamura.kz/kz/books/569

Қазақ әдебиеті 
9-сынып
Ахтанова А.С., 

Жүндібаева А. Қ., 
Жұмекенова Л.К

Алматы «Атамұра» 2019
22-бет

ҚБ. Мадақтау. 
Жарайсың! Тамаша! Өте 
жақсы!

Алтау ала болса 
ауыздағы кетеді,

Төртеу түгел болса, 
төбедегі келеді.

Хан борышы -жорықта 
ту көтер,

Сарбаз борышы- туға 
еріп жан беру.

Егіз ешкі сауып болмас,
Екі жалқау ауыл болмас.
Езге айтқан тура сөз,
Құмға сіңген сумен тең.
Сараң үйге кісің 

түспесін,
Парақор биге ісің 
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2 мин

3  мин

2.Шешендік сөздердің жанрлық 
түрлері қандай?

3.Шешендік сөздің өзіндік ерекшелігін 
атаңдар.

4.Шешендік өнердің алғашқы 
нұсқалары қайдан табылды?

5.Шешендік өнер неше кезеңнен 
тұрады?

Жеке жұмыс. Ойланады, сұрақтарға 
жауап береді.

Тапсырма  ЖЖ
1.«Галереяға саяхат» әдісі. 

Қабырғада жазылған даналық сөздермен 
танысып, жұптасып тақырыпқа болжам 
жасаңдар

түспесін.
Бірлік түбі – береке.

Сабақтың 
ортасы

25 мин

15мин 

10 мин

Тапсырма                                 ТЖ
2.«Төрт бұрыш» әдісі арқылы әр топ 

берілген сұрақтарға жауап беріңіздер.
Әр топ өз көзқарастарын  қорғай 

отырып, саралау тапсырмаларын 
орындайды.

1. Майқы бидің шешендік сөздеріндегі 
басты идея не?

2. Майқы бидің тарихтағы орнын 
көрсетіңдер.

3.Майқы бидің шешендік сөздерін 
басқа шешендермен салыстыр және сөз 
қолданысына баға бер.

4. Аспан ашық болса,
Күн шуақты болады.
Хан әділ болса,
Халық тыныштықта болады...,-
деген Майқының ойын қалай 

жалғастырар едіңдер?
Дескриптор:
-заманауи тұрғыда салыстырады
- өзіндік пікірін айтады
Тапсырма  Ж                                 
3.«РАФТ» стратегиясы  бойынша   

«Әлі заман өзгерер, өзгергенін көз 
көрер»  өсиетін негізге алып, бүгінгі 
күнмен байланыстырып шығармашылық 
жұмыс жазыңыз. (3-4 оқушы автор 
орындығында оқу)

Дескриптор:
- рөлді таңдайды;
- аудиторияны таңдайды;
- формат таңдайды;
-құрылымын сақтайды;
- тақырыпты ашады;
 -автор стиліне сүйенеді;
-  үзіндіні бүгінгі өмірмен 

салыстырады.

 «Төрт бұрыш» әдісі 
арқылы жүзеге асады.

«Бас бармақ» әдісі 
арқылы бағаланады.

Роль-
Аудитория-
Форма-
Тақырып-

«Бутерброд» әдісі 
арқылы бағаланады.
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Сабақтың соңы
5 мин
Рефлексия 

 Бас бармақ – өзімді қалай сезіндім?
Балаң үйрек- басқаларға көмегім тиді 

ме?
Ортан терек- бүгінгі көңіл күйім 

қандай болды?
Шылдыр шүмек- бүгінгі сабақ ұнады 

ма?
Кішкентай бөбек- бүгін не үйрендім?
Оқушының іс -әрекеті:-Оқушылар 

параққа алақандарын қойып, оны 
жиегіммен қаламмен айналдырып өтеді. 
Осыдан соң олар сабақ туралы берілген 
сұрақтарға жауап беріп, салынған 
саусақтарына жазады.

 

Кері байланыс
«Бес саусақ» әдісімен 

өзін -өзі бағамдау.

Саралау: Сіз қандай тәсілмен көбірек қолдау көрсетпексіз? 
Сіз басқаларға қарағанда қабілетті оқушыларға қандай тапсырма 
бересіз?

Бағалау: Сіз 
оқушылардың материалды 
игеру деңгейін қалай 
тексеруді жоспарлап 
отырсыз?

 Әртүрлі түстегі жетондармен мінез-құлықтарына сәйкес 
топқа бөлу арқылы саралау.

Нәтиже және жауап беру бойынша саралау, бірдей тапсырма 
ұсынылғанымен түрлі деңгейдегі жауап күтіледі және 
қабылданады. Топтағы барлық білім алушыны ынталандыру 
шаралары да ортақ бірдей материал ұсынылып, бірдей міндет 
қойылады. Әр оқушы өз деңгейінде жауап беріп, жүргізілген 
жұмыс өнімі мен нәтижесі әр түрлі болады.

«Төрт бұрыш» әдісінде сараланып, таңдалған сұрақтарға өз 
көзқарастарын қорғайды. Көпшілік және кейбір оқушылар 
қосымша ақпарат беріп, тың ойлар айтады.

Тапсырма арқылы саралау. «РАФТ» әдісінде оқушылар рөлді, 
аудиторияны, форматты өздері таңдайды. Берілген тапсырма 
бойынша ойларын ортаға салады. Кейбір оқушылар тақырыпты 
ашумен қатар, қазіргі өмірмен байланыстырып еркін 
салыстырады.

Топтар арасында жұмыс 
жасау, талқылауды тыңдау 
немесе талқылауға көмек 
беру.

Алған білімін 
қорытындылау мақсатында  
«Бес саусақ» кері байланысы 
ұсынылады. «Бас бармақ» 
әдістері арқылы топтық 
жұмыс жасап 
отырғандарымен қоса, 
сабақта белсенді қатысып 
отырған оқушылар 
мадақтаумен бағаланатын 
болады.

Сабақ бойынша рефлексия Бұл тарауды сабақ туралы рефлексия жасау үшін 
пайдаланаңыз. Төменде өзіңіз маңызды деп санайтын 
сұрақтарға жауап беріңіз

Сабақ мақсаты қолжетімді болды ма?   Барлық оқушылар оқу мақсатына қол жеткізді ме?
Егер оқушылар оқу мақсатына жетпеген болса, неліктен деп ойлайсыз?
Сабақта саралау дұрыс жүргізілді ме?   Сабақ кезеңдерінде уақытты тиімді пайдаландыңыз ба? 
Сабақ жоспарынан ауытқу болды ма және неліктен?
Жалпы бағалау
Сабақта ең жақсы өткен 2 нәрсе (оқыту мен оқуға қатысты)?
Сабақтың бұдан да жақсы өтуіне оң ықпал етер еді (оқыту мен оқуға қатысты)?
Осы сабақтың барысында мен сынып туралы немесе жекелеген оқушылардың 

жетістіктері/қиыншылықтары туралы нені анықтадым,келесі сабақта не нәрсеге назар аудару 
керек?

Оқушының деңгейіне қарай тапсырма үлгісін көрсету.
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Қызылорда облысы, Қызылорда қаласы, № 264 мектеп-лицейінің 
ағылшын тілі пәнінің мұғалімі Сермуханова Анар Аппаккызы

LESSON:  Let’s travel! School: :№264 school – lyceum

Date: Teacher name: Sermukhanova Anar

CLASS: 1 Number present: absent:

Learning 
objectives(s) 
that this 
lesson is 
contributin
g to

1.S3 pronounce basic words and expressions intelligibly
1.S5 produce words in response to basic prompts
1.L1 recognize short instructions for basic classroom routines spoken slowly and 

distinctly
1.L3recognise with support simple greetings
1.L3recognise the spoken form of a limited range of basic and everyday classroom 

words
Lesson 

objectives
All learners will be able to:
talk about means of transport 
Name at least 3 words from  the vocabulary of the topic
Answer the question: How do you go to school? with support
Most learners will be able to:
Name at least 4 words from  the vocabulary of the topic
Answer the question: How do you go to school? with little support
Some learners will be able to:
Name all words from  the vocabulary of the topic
Answer the question: How do you go to school? without support

Previous 
learning

T- S: Teacher asks question showing the pictures
Learners answer the questions using their topical vocabulary.

Success 
criteria

Learners can answer basic question correctly
Learners can  produce words in response to prompts

                                                                Plan

Planned 
timings

Planned activities 

1 -  min

5 min

2 min

12 min

T-S: Teacher greets pupils;  students respond to greeting and take their places
Warm up (revision of the previous lesson)
Teacher says “Pupils let’s play a game touch your”. Teacher names a part of the body, 

for example head, asks pupils to point it and repeat after her.
Presentation and practice
T: Pupils I want you to watch a short video and guess the topic of the lesson
Teacher puts up the posters on the board. Point to the and say: by car. Pupils repeat 

after her. T follows the same procedure and presents  the words by bus, by plane, by 
bike, on foot (Track 1 p 97)

T says: Pupils let’s play a game “Can you guess?” 
S should listen to the sounds of TRANSPORTS and find what kind of transport they  

hear
BUS, CAR, PLANE, BIKE 
Pupils open their Smiles 1 Pupil’s book (Track 2 p 97) listen to the dialogue. Teacher 

reads the example, explains all unknown words. Teacher asks pupils to act out similar 
short dialogue in pair             

                     How do you go to school?
                     I go to school by car
                     How do you go to the park?
                     I go the park by bus
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12. Make up complex interrogative sentences to get information about the 
topic

Language focus Structures: -ed; V2
-ing;

Target vocabulary Environment, problem, waste, chemicals, garbage, oil spills, pollution, 
recycling, reuse, reduse 

Cross-curricular 
links

Literture, cinematography, science

ICT skills Video, pictures
Previous learning  Ask homework

Plan
Plann

ed
timin

gs

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

Smiles 
Resources

BEGI
NNING 
THE 
LESSO
N

Greeting with the pupils: Ask them about their doings  and about their 
mood. Check who is missing and mark them.  Check if they remember 
the words from last lesson through the dictation. 

PRE
SENTA
TION 
AND 
PRACT
ICE

T:  Do you remember the name of the last theme? Children answer. 
(Place of science fiction in literature)

T:  What is science fiction? Children answer. (Their own knowledge)
T: Do you remember the words from last lessons? Let’s check! I 

bring you a crossword.
Task 1. Solve the crossword.

1) әлем
2) қолданысты қысқарту (үнемдеу)
3) қиял
4) қайта қолдану
5) жанр
6) ғарыш
7) Past … is used to talk about a completed action in a time before 

now.
8) болашақ
9) утопия
10)Past … describes actions or events in a time before now, which 

expresses an unfinished or incomplete action in the past.
11) уақытта саяхат
12) антиутопия
13) зертхана
14) өлшемді әлем (измерение)
T:  Good job, but I think you still don’t  know enough words. 

Because we will continue the theme of science fiction. Today’s theme 
is “ Science fiction predicts future” So let's learn these words.

Teacher shows presentation with new words and reads them. Then the 
class will repeat everything together. After that teacher removes the 
words one by one until the students memorize the new words. 

Vocabulary:
predict – болжау
technology – технология
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spacecraft - ғарыш кемесі 
hologram – голограмма
aliens – шет ғаламшарлықтар (иноплянетяне)
Laser gun – лазерлық қару 
apocalypse - апокалипсис 
virus – вирус
sci-fi – science fiction
Teacher writes and explains the  imperative, infinitives, -ing form
Look!
Tell me a story!
Don't tell me that story - tell me a different story!
Use
We use the imperative to tell people to do things, and to give them 

advice and suggestions.
Look!
I want you to tell me a story!
I like hearing your stories!
Use
Some verbs are usually followed by verbs in the full infinitive. These 

verbs include: agree, ask, choose, decide, forget, hope, offer, plan, 
promise, refuse, seem, want.

Some verbs are usually followed by verbs in the -ing form. These 
verbs include: enjoy, finish, hate, like, love, miss, remember, stop, 
suggest.

Some verbs are followed by either verbs in the full infinitive or the 
-ing form. These verbs include: begin, continue, start.

Look!
I saw him walk down the street.
I saw him walking down the street.
Use
Some verbs (including see, watch, hear, listen to, notice) are followed 

by an object + a verb in the bare infinitive, or a verb in the -ing form.
We use the bare infinitive for a complete action:
I saw the tree fall over (from start to finish).
We use the -ing form for an incomplete action:
In this photo, you can see the tree falling over (only part of the action, 

not from start to finish).
Task 2. Ex. 2, p.29. Correct the words or phrases in bold.

1.  Why did he decide buying a bike? ____________
2.  I finished to tell the joke and nobody laughed!_________
3.  1 really miss to have her as a friend ____________
4.  I promise telling you what happened____________
5.  When she left the house, she forgot closing the front door

____________
6.  1 refuse listening to that story again!____________

Keys:  1)to buy; 2) telling; 3)having; 4)to tell; 5) to close; 6) to listen
Task 3. Match the word to picture! Teacher shows some pictures of 

films in science fiction genre, and children matches new words with 
situations in film. 

Task 4. Watch the video. Discuss it with the teacher.
ENDI

NG 
THE 
LESSO
N

Ask pupils if they liked or disliked the lesson and listen to their true 
opinions about lesson.

Give children little cards with emojies (funny, simple, sad) and let 
them choose one of them, depending on how they feel at the end of the 
lesson. 

Learn by 
heart new 
words.  To 
write their 
own sci-fi 
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Teacher gives homework. predictions 
Additional information
Differentiation – how do you plan to give 

more support? How do you plan to challenge 
the more able learners?

Assessment – how are 
you planning to check 
learners’ learning?

Health and 
safety check

ICT links
Less able students – greater support by means 

of prompts, visuals or writing difficult words on 
the blackboard. More able students –independent 
work on definite asks with little/no support

through observations 
using cards and smiles

Presentation. 
Improved pupils 
interest in the lesson

Reflection
Were the lesson objectives/learning objectives realistic? What did the learners learn today? What was the 

learning atmosphere like? Did my planned differentiation work well? Did I stick to timings? What changes 
did I make from myplan and why?

Summary evaluation
What two things went really well (consider both teaching and learning)?
1:
2:
What two things would have improved the lesson (consider both teaching and learning)?
1:
2:
What have I learned from this lesson about the class or individuals that will inform my next lesson?

* * * * * * * * * * * *
Қызылорда облысы, Арал қаласы, Ж.Әбдірашев атындағы № 62 мектеп-лицейінің

ағылшын тілі пәні мұғалімі Қуантқанова Жадыра Еркінқызы

Module 8   Lesson: Helping with problems School-lyceum № 62

Date: 05.03.2020 Teacher name: Kuantkanova Zh

Grade: 7a Number present: 

Learning 
objectives(s) that this 
lesson is contributing 
to

7.2.5.1  understand  most  specific  information  and  detail  of  supported, 
extended talk on a range general and curricular topics

7.3.5.1 keep interaction going in longer exchanges on a range general and 
curricular topics

Lesson objectives All learners will be able to:

Talk about health problems using subject-specific vocabulary with support

Most learners will be able to:

Talk about health problems using subject-specific vocabulary with some 
support;

Some learners will be able to:
 Memorize new words, to discuss the new information and tell their own 
point of view

Assessment criteria can talk about injuries
revise and consolidate lexical material

Value links Lifelong learning, cooperation, respect to different opinions, transparency 
in evaluation
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Language 
objective

Use present perfecte tense when giving the instructions

Cross curricular 
links

Biology, 

Previous learning Injuries

Use of ICT White board cards

Plan
Planned timings Planned activities 

Beginning
10 min
(IW)

Greeting, Warm Up and Letters
Good afternoon, my dear friends! I am glad to see you. 
Today, divided into the 2 groups. Now, come here take a cards and sit down 

in the right place.
1-st. group “doctors”
2-nd. group “surgeons”
Check their homework.
Today we’ll speak on the topic “health problems”. We are going to discuss 

our lifestyle and the ways of taking care about our health. 
What do you think we are going to do at the lesson? 

Middle
25 min

     

Warm- up
What should I do? 
Leaners throw a ball each other and say their problems and treatment
Watching video
Children watch video. Then they do True/False
The students were watching TV last night.
The teacher is sleepy because he was watching Find 

A Pop Star.
They didn't go to sleep until late, because they were 

chatting online.
The students don't drink any water.
Coffee is a good idea if you are feeling tired.
The students are unhealthy.
Peer assessment
Learners check one another using answer key which is provided by 

teacher.
Group work
Children complete the crossword

• you eat with this
• you walk or run with this
• there are 5 of these on your hands
• this is under your hair
• you use this to smell

Peer assessment
Learners check one another using answer key which is provided by 

teacher.
 Pair work 
Students make a dialogue using the questions.

• Elbow? (bruise)
• Toe? (cut)
• Shoulder ? (burn)
• Finger? (break)
• Knee? (injure)
• Ankle ? (sprain)
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Peer assessment
Learners check one another using answer key which is provided by teacher.
Physical training
Individual work
Match photos 1-8 with the words in the box
Ankle     elbow    finger    knee   neck   shoulder     toe    wrist
Task Descriptor Mark

1 Writes “shoulder” 1
2 Writes “wrist” 1
3 Writes “ankle” 1
4 Writes “elbow” 1
5 Writes “neck” 1
6 Writes “toe” 1
7 Writes “finger” 1
8 Writes “knee” 1
Total 8

End
5 min
(W)

Closing Reflection/Self-Assessment & Goodbye
 Giving homework.   
 Thank you very much. I think you’ve got a lot of information about 
healthy living guide, good and bad habits. You have worked very well today. 
Your marks for the lesson are…. 
 Reflection : Steps

Write a name on a list and paste it in the right place.
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?

• more support can 
be given during 
elicitation, 
instruction and  
questioning phases 
of the lesson by 
nominating learners 
to  answer items 
relating to more 
high frequency 
vocabulary to build 
confidence through 
participation.

• through questioning and the redirecting of questioning in feedback 
activities

• 7-8   “Excellent”
• 5-6    “Good”
• 3-4     “Satisfactory ”

Reflection
Were the lesson objectives/learning objectives 

realistic? 
What did the learners learn today? 
What was the learning atmosphere like? 
Did my planned differentiation work well? 
Did I stick to timings? What changes did I make 

from my plan and why?

Use the space below to reflect on your lesson. 
Answer the most relevant questions from the 
box on the left about your lesson.  
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Summary evaluation
What two things went really well (consider both teaching and learning)?
1:
2:
What two things would have improved the lesson (consider both teaching and learning)?
1: 
2:
What have I learned from this lesson about the class or individuals that will inform my next lesson?
1: 
2:

Түркістан облысы, Түлкібас ауданы, Сеславино ауылы
«Сеславино» шағын жинақты жалпы орта мектебінің 

физика – математика пәнінің мұғалімі
Тулепбергенова Гульсм Калдарбековна

Қысқа мерзімді сабақ жоспары
Ұзақ мерзімді жоспардың тарауы: 
Тербелістер мен толқындар

 Мектеп: «Сеславино» шжжом.

Күні: Мұғалімнің аты-жөні:
 Тулепбергенова Гульсм Калдарбековна.

Сынып:      9 Қатысқандар: 
Сабақтың 

тақырыбы
Дыбыс, дыбыстың сипаттамасы. Акустикалық резонанс. Жаңғырық.

Осы  сабақта 
қол  
жеткізілетін 
оқу 
мақсаттары

9.2.5.15 – Дыбыстың пайда болу және таралу шарттарын атау.
9.2.5.16 – Дыбыс сипаттамаларын дыбыс толқындарының жиілі-гі және 

амплитудасымен сәйкестендіру.
9.2.5.17 – Резонанстың пайда болу шарттарын атау және оның 

қолданылуына  мысалдар келтіру.
9.2.5.18 – Жаңғырықтың пайда болу табиғатын және оны қолда-ну әдістерін 

сипаттау.
9.2.5.19 – Табиғатта және техникада ультрадыбыс  пен инфрады-бысты 

қолдануға мысалдар келтіру
Сабақтың 

мақсаты
Барлық оқушылар: Дыбыс , дыбыстың сипаттамалары, акустикалық 

резонанс, жаңғырық құбылыстарының физикалық мағынасын түсіндіру , 
ультрадыбыс пен инфрадыбысқа сипаттама беру. 

Басым бөлігі: Дыбыс сипаттамаларына мысалдар келтіреді,  акустикалық 
резонанстың   және  жаңғырық  құбылыстарының  пайда  болу  шарттарын 
сипаттай  отырып,  оның, ультрадыбыс  пен  инфрадыбыстың  техникада 
қолданылуына мысалдар келтіру.

Кейбір  оқушылар:  Дыбысты,  жаңғырықты  сипаттайтын  шамалардың 
формулаларын қолданып, сандық, сапалылық есептер шығару.

Бағалау 
критерийлері

1.Дыбыстың түрлері мен дыбыс сипаттамаларының және  акустикалық 
резонанс, жаңғырық құбылыстарының физикалық мағынасын, ультрадыбыс 
пен инфрадыбысты толқындарды түсіндіреді.

2. Дыбыс  толқындарының  түрлерін  оны  сипаттайтын  шамаларға  қарай 
жіктелуі  мен  резонанс  және  жаңғырық  құбылыстарының  пайда  болу 
шарттарын  сипаттайды,  шамаларды  салыстырады,  ультрадыбыс  пен 
инфрадыбыстың табиғат пен техникада қолданылуына мысалдар келтіреді.
3. Дыбысты,  жаңғырықты  сипаттайтын  шамаларды  қолданып,  сандық, 
сапалылық есептер шығарады.
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Жартысынан көп жинаған – «Сыйқырлы кілемге отырдың»
Жартысынан аз жинаған -   « Сыйқырлы кілемге отыруға тырысып жатырсың». 
 Ой қозғау үшін сұрақ: Адамға екі құлақ не үшін керек?
  Жауабы: ( Дыбыс көзінің орнын анықтау үшін )
Кері байланыс: "Тамаша", "Жақсы", «Талпын»
Үй тапсырмасын тексеру
«Өзіңді өзің тексер» әдісі.
Тест жұмысы.
Мақсаты:   Ойлау қабілетін арттырады, алған білімін қорытындылау, саралау, 

жинақтау.
1.Толқын дегеніміз не?
А. Синусоидалы траекториямен қозғалатын дененің қозғалысы.
В. Периодты қозғалыс. С.Тербелістердің кеңістікте таралу
Процесі.  Д. Дыбыстың кеңістікте таралу процесі.
Е. Косинусоидалы траекториямен қозғалатын дененің қозғалысы.
2. Тепе-теңдік күйінен ауытқулары бірдей болатын және толқын ішінде де 

бірдей қозғалатын бір-біріне жақын жатқан екі  нүктенің арақашықтығы 
А. ығысу . В амплитуда. С. резонанс. Д. ауытқу. Е. толқын ұзындығы.
3. Газдарда қандай механикалық толқындар тарай алады?
А.Қума. В. Көлденең. С. Қума және көлденең. Д.  Газдарда толқындар тарай 

алмайды. Е. Жауаптар арасында дұрысы
жоқ.
4.  Механикалық  көлденен  толқындар  мына  орталардың  қайсысында 

тарала алады?
А.Қатты  денелерде.  В.Газдарда.  С.  Сұйықтарда.  Д.  Кез  келген  ортада.  Е. 

Ерітінділерде. 
5. Мына аталған толқындардың қайсысы қума толқынға жатады? 
А.Радиотолқындар.  В.  Су  бетіндегі  толқындар.  С.  Газдардағы  дыбыс 

толқындары. Д. Инфрақызыл сәулелер.
Е. Жауаптар арасында дұрысы жоқ.
6.  Толқын  көзінің  тербеліс  периоды  2  есе  кемігенде  оның  толқын 

ұзындығы : 
А. 4 есе артады. В. 2 есе артады. С. Өзгермейді. Д. 2 есе кемиді. Е. 4есе кемиді.
7.  Этил спиртіндегі  толқының жиілігі  20  кГц,  алжылдамдығы 1177 м/с 

болса, оның толқын ұзындығы
А.5,9 см. В. 2 см. С. 50 см. Д. 3,5см . Е. 3см.
8.  
Толқын көзі 4 минут уақытта 15 м/с жылдамдықпен 
1200 тербеліс жасайды. Толқын ұзындығы 
А. 2м .В. 5м. С. 15м. Д. 25м. Е. 10м.
Жауабы: 

Дескриптор:
1.Механикалық толқынды айтады.
2.Толқындардың таралу ортасын анықтайды.
3. Толқының түрлерін ажыратады.
4. Беттік толқындардың таралу жылдамдығының формуласын пайдаланады .
5. Толқын ұзындығын тербеліс жиілігімен байланыстырып анықтайды.
Кері байланыс: "Тамаша", "Жақсы", «Талпын»

Сабақтың 
ортасы

Білімалушыларды топқа біріктіру үшін  «Асық алу» ойынын пайдаланамын. 
Білімалушылар қоржыннан араластыра отырып асықтар алады және түсіне қарай 
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23  минут
топқа бірігеді. 4- топқа : жасыл, сары,көк, күлгін .

«Ой шақыру” стратегиясы
Мақсаты: Ойлау қабілетін  арттырады,болып жатқан құбылыстарды талдап, 

ой түйе алады.

Механикалық толқындар әлемінде біз көрмейтін,
бірақ, сол арқылы бір-бірімізбен қарым-қатынас жасап,
музыка, радио тыңдайтын толқын түрі бар. 

Ол қалай аталады? 
Жауабы: (  Дыбыс)

7. Белсенді оқытудың «Сұраққа жетіп ал» әдісін «Stop кадр» әдіс  арқылы 
бейне ролик көру арқылы оқушы жаңа сабақтың тақырыбын ашып алады.

«Сұраққа жетіп ал»
 Мақсаты: оқушының өз бетінше жұмыс жасау дағдысын қалыптастыру, сұрақ 

қою дағдыларын дамыту
« Stop кадр» әдісі.
Мақсаты: Талқылаудың қарқындылығын арттыру, ойлау қабілетін дамыту, ой 

түю, тілді дамыту.

  

  
Ауызша кері байланыс:

1. Видеокөрсетілімде не байқадыңыздар ?
(Бүгінгі оқу мақсатын ашу)
ҚБ . "Тамаша", "Жақсы", «Талпын»
Жаңа сабақ.
Сынып 4 топқа біріктіріледі:
І топ. Дыбыс , оның сипаттамалары.
ІІ топ. Акустикалық резонанс.
ІІІ топ. Дыбыстың шағылуы. Жаңғырық.
ІV топ. Ультрадыбыс.
Тапсырма «ДЖИГСО» әдісі
Мақсат:  Жалпы мәселені  алдымен жұпта,  содан соң ұжымда талқылау.  Бұл 

жағдайда әрбір оқушы бір сәт өзін
мұғалім ретінде сезінеді, оқуға деген жауапкершілігі артады

 Дыбыс дегенімізді қалай түсінесің ?
2.Адамның есіту мүшесі қабылдайтын дыбыс толқындары
жиілігінің диапазоны қандай ?
3.Дыбыс жылдамдығы таралатын ортаға байланысты ма? 
4. Дыбыстың қандай сипаттамарын білесің 
5.Акустикалық резонанс қалай туындайды?. 
6.Ультрадыбыс, инфрадыбыс дегеніміз қандай дыбыстар?
7.Дыбыс шағыла ма?. 
8.Жазық далада жаңғырық пайда болуы мүмкін бе ?
ҚБ бойынша кері байланыс беремін және критерийлер мен дескрипторға сай 

бағалаймын.
Бағалау критерийі:

3. Дыбыстың  түрлері  мен  дыбыс  сипаттамаларының  және  акустикалық 
резонанс,  ультрадыбыс,  инфрадыбыс  толқындарды,   дыбыстың  шағылуы 
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жаңғырық құбылыстарының физикалық мағынасын түсіндіру.
    Дескриптор :
1.Дыбыс туралы айтады.
2.Дыбыстың сипаттамаларын ажырата алады.
3.Акустикалық резонанс құбылысын қалай пайда болатынын  түсіндіре алады.
4.Ультрадыбыс, инфрадыбыс толқындарды салыстыра отырып, сипаттама 

береді.
5.Дыбыстың шағылуын түсіндіре алады.
6.Жаңғырықатың қалай пайда болатынын түсіндіре алады .
Бағалау критерийі

 Дыбыс  толқындарын  оны  сипаттайтын  шамаларға  қарай  жіктелуі  мен 
акустикалық  резонанс,  ультрадыбыспен  инфрадыбыстың  және  жаңғырық 
құбылыстарының  пайда  болу  шарттарын  сипаттай  отырып,  шамаларды 
салыстырады және оны өмірде, техникада қолданылуына мысалдар келтіру.

Дескриптор: 
Дыбыс толқындарының түрлерін ажыратады. 
Дыбыс толқындарын  шамалармен  өрнектейді.
Жаңғырық  құбылыстарының  пайда  болу  шарттарын  біле  отырып  түсіндіреді 
және  өмірмен байланыстыра алады.
Акустикалық  резонанс  құбылыстарының инфрақұрылымдарда  қолданылуына 
мысалдар келтіреді және түсінтіреді.

Әр топты бағалау.
ҚБ: «Медальдар әдісі»
«Алтын медаль», «Күміс медаль», «Қола медаль»
Ынталандыру,  қолдау  көрсету  мақсатында  топтың  жауаптары  бойынша 

бағалайды. 
Сергіту сәті:      Жұмбақ
                        Өзі затты құрайды,
                          Теңесуге таразыны сұрайды.
Белсенді оқытудың бекіту  және  қолдану  түрін  қолданып,  әдісін  есептер 

шығаруда қолданамын.

 Оқушы  қабiлетiн жетiлдiрiп, ойын бірте-бірте дамыту үшін тапсырмалар 
қиындығына қарай деңгейлі болып құрылады

Топтық жұмыс.
А деңгей. Орман шуы қалай пайда болады?
В деңгей.  Ұзындығы 5м дыбыс толқының ауадағы жиілігі 
қандай?
С деңгей. Бақылаушы дыбыс сигналын толқын көзі жұмыс істей бастағаннан 4 

с өткен соң естіді.Егер дыбыс жиілігі
1кГц ал толқын ұзындығы 32 см болса,  бақылаушы толқын көзінен қандай 

қашықтықта болған?  
ҚБ бойынша білімалушыларды бағалап өтемін «Өте жақсы»,
«Жақсы», «Ұмтыл» деген сөздермен.
Жеке жұмыс. 
А.    Физикалық диктант
                        Иә ^,   жоқ – 

1. Дыбыс – есту түйсігін туғызатын серпімді толқындар.
2. Жиілігі 20Гц-тан жоғары толқындарды адам құлағы естиді.
3. Найзағай – табиғи дыбыс көзі.
4. Акустика –дыбысты зерттейтін физика бөлімі.
5. Дыбыс қаттылығы тербеліс жиілігімен анықталады.
6. Дыбыс тоны тербеліс жиілігімен анықталады.
7. Дыбыстың аудағы жылдамдығы 330 м/с.
8. Дыбыс қаттылығының өлшем бірлігі – Бел.
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Үйге 
тапсырма

2 минут

Дыбыс, дыбыстың сипаттамасы. Акустикалық резонанс. Жаңғырық.  
Парагрфтар : 31 – 35. 

2 –жаттығу (4) 
27 – жаттығу (3)
28 – жаттығу (2)

Саралау – Сіз қандай тәсілмен көбірек 
қолдау көрсетпексіз? Сіз басқаларға қарағанда 
қабілетті оқушыларға қандай тапсырмалар 
бересіз? 

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

Денсаулық 
және 
қауіпсіздік 
техникасын 
сақтау 

Саралау.:Жаңа  сабақты  «ДЖИГСО»  әдісін 
пайдалана  отырып,  «диалог  және  қолдау 
көрсету» тәсілімен  білімді  жинақтай  отырып 
білім  алушыларға  қолдау  көрсетемін.  Ойын 
ашық  жеткізе  алмайтын  білім  алушыға 
оқулықтан  тапсырмаларды  беремін  және 
кейбіріне

басқа  ақпарат  көзін  ұсынамын.
 «ВЕЕР» әдісін қолдана  отырып,  материалдың 
меңгерілу  деңгейін  анықтауда  қолданамын. 
Кейбіржақсы  меңгерген  білім  алушыларға 
шығармашылық  жұмыстарды,  күрделі 
тапсырмалар  беремін.  Толық  түсінбегендеріне 
үйде орындалатын эксперименттік тапсырмалар 
беру  арқылы  қолдау  көрсетемін.  «Деңгейлеу» 
әдісін  пайдалана  отырып,  білімалушылардың 
білім  деігейін  А,В,С  бойынша  анықтау  үшін 
«тапсырма»  тәсілін  пайдаланамын  және 
анықтаймын.

Сабақ  мақсатына 
байланысты  бағалау 
критериилері  мен 
дискрипторлар  бойынша 
және 

      

         "Тамаша", 
"Жақсы",  «Талпын» , 
«Медальдар әдісі», «ою 
өрнек»   қолдау 
көрсетемін, бағалаймын.

Физика 
бөлмесінде 
техника 
қауіпсіздік 
ережесін 
сақтау.

Сабақ бойынша рефлексия

 Сабақ  мақсаттары немесе оқу мақсаттары 
шынайы, қолжетімді болды ма?
 Барлық оқушылар оқу мақсатына қолжеткізді ме?
 Егер оқушылар оқу мақсатына жетпеген болса, 
неліктен деп ойлайсыз?
 Сабақта саралау дұрыс жүргізілді ме?
 Сабақ кезеңдерінде уақытты тиімді пайдаландыңыз  
ба?
 Сабақ жоспарынан ауытқулар болды ма және 
неліктен?
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Ақтөбе қаласы «№ 14 орта мектебі» КММ
бастауыш сынып мұғалімі  Кожанова Ардак Жаугаштыевна

Сабақтың тақырыбы: 
Қомағайлық жаман әдет. Қомағайлық. Мысал.
Қожанасыр мен ашқарақ. Аңыз.

Мұғалімнің аты-жөні: 
Кожанова А.Ж 

СЫНЫП: 
2В

Қатысқан оқушылар  саны:  Қатыспаған оқушылар саны: 

Сабақ 
негізделген оқу 
мақсаттары

2.1.3.1 - шығарманың тақырыбы мен үзіндісіне (бастапқы бөліміне) сүйеніп, 
оқиғаның соңын болжау

2.2.2.1 - мұғалім көмегімен қарапайым және нақтылау сұрақтарын қою және 
оның жауабын шығармадан таба білу

2.3.4.1 - мұғалімнің көмегімен орфографиялық, пунктуациялық, 
стилистикалық қателерді табу және түзету

Сабақ  
нәтижесі:

Оқушылардың барлығы мынаны орындай алады: Оқулықта берілген 
және қосымша тапсырмаларды орындайды.  Жазба жұмыс жасайды. Сұраққа 
жауап береді. 

Оқушылардың көбісі мынаны орындай алады: Топтық жұмысты брлесе 
орындайды.Өз бетінше жұмыс жасайды. Сұраққа жауап береді. Қосымша 
үлестірме ресурстармен  жұмыс жасайды. 

Оқушылардың кейбіреуі мынаны орындай алады: 
Оқулықтан  тыс  берілген  қосымша  тапсырмалады  орындайды,  тақырып 

бойынша қосымша мәліметтер мен дәлелдер келтіре алады.
Бағалау  

критерийі
Жеке,  жұптық,  топтық  тапсырмаларды орындай  алады.  Сабақ  барысында 

тыңдаушының назарын өзіне аудара алады.

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

Әдіс-
тәсілдер

Сұрақ-жауап, әңгімелеу, түсіндіру, ойын, көрнекілік. Рефлексия.

Пәнаралық 
байланыс

Музыка, қазақ тілі. 

Сабақтың жоспары
Жоспарланғ

ануақыт
Сабақ барысы :

Басталуы
5  минут

Сәлемдесу. 
Топқа бөлемін : «Ертегилер аркылы» топқа бөлінеді. Оқушыларды   1,2,3,4 

топтарға  бөлініп отырады.
Психологиялық ахуал қалыптастыру: «Ертегини жалгастыр» 

Жаңа білім
10 минут

Білу және түсіну
Оқушылар оқулықтағы негізгі тақырыппен танысады.

 Мәтіндерді түсініп оқы.
 Асты артық жесең қандай ауруға душар болады екенсің?
 Мәтіндерден өзіңе қандай ой түйдің?

 «Жариялау» әдісі
(Әрбір топ берілген сұрақ бойынша  өз позициясын жариялау керек. Бұл үшін 

топ ішінен спикер берілген уақыт ішінде (5 мину) басқа қатысушылар  алдында 
сөйлеп, топ ұстанымын жеткізеді.)

Ортасы  
10 минут

Қолдану
Салыстыр. Қожанасыр мен ашқарақ.

Сергіту сәті
2 минут

Сергіту сәті. Мен қазақпын.
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Аяқталуы 
Сабақты 

бекіту
10 минут

Ой қорыту   
Эссе парағы...... Бүгінгі сабақта туындаған сұрақтар мен алған 

мәліметтер, білімді меңгеру барысында кездескен сұрақтар туралы 
жазады.

Бағалау 

5 минут

Кері 
байланыс

3 минут

«Білім ағашы» 
кері байланыс

Үйге тапсырма: оқу, дәптермен жұмыс.
Саралау – Сіз қосымша
көмек көрсетуді қалай
жоспарлайсыз? Сіз
қабілеті жоғары
оқушыларға тапсырманы
күрделендіруді қалай
жоспарлайсыз?

Бағалау - 
Оқушылардың

үйренгенін 
тексеруді

қалай 
жоспарлайсыз?

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

Рефлексия
Сабақ / оқумақсаттарышынайы ма?

Бүгін оқушыларне білді?
Сыныптағы ахуалқандай болды?
Мен жоспарлағансаралау 

шараларытиімді болды ма?
Мен берілгенуақыт ішінде
үлгердім бе? Менөз жоспарыма
қандай түзетулеренгіздім және
неліктен?

Төмендегі бос ұяшыққа сабақ туралы өз 
пікіріңізді жазыңыз.

Сол ұяшықтағы Сіздің сабағыңыздың 
тақырыбына сәйкес

келетін сұрақтарға жауап беріңіз.

Қорытынды бағамдау
Қандай екі нәрсе табысты болды (оқытуды да, оқуды да ескеріңіз)?
1:
2:
Қандай екі нәрсе сабақты жақсарта алды (оқытуды да, оқуды да ескеріңіз)?
1:
2:
Сабақ барысында мен сынып немесе жекелеген оқушылар туралы менің келесі сабағымды
жетілдіруге көмектесетін не білдім?

Қарағанды облысы, Жаңаарқа ауданы, Түгіскен ауылы
Ж.Сәдуақасов атындағы жалпы орта білім беретін мектебі КММ

Ағылшын тілі пәні мұғалімі Искакова Гульмира Кенбаевна

LESSON: Module 2 Lesson  8
Across cultures 2e
 “Amazing stadiums”

Date: Teacher’ s name:  Iskakova G.K.

CLASS: 9 Number present: absent:

Learning 
objectives that this 
lesson is 
contributing to

9.1.5.1- use feedback to set personal learning objectives;
9.4.2.1-  understand specific  information and detail  in  texts  on  a  range of 

familiar general and curricular topics, including some extended texts;
9.6.16.1- use a variety of conjunctions including  so that, (in order) to indicate 
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purpose although, while, whereas to contrast on a range of familiar general and 
curricular topics;

9.2.7.1-recognize typical features at word, sentence and text level of a wide 
growing range of spoken genres;

9.1.6.1- organise and present information clearly to others;
9.1.7.1- develop and sustain a consistent argument when speaking or writing;

Lesson 
objectives

All learners will be able to:

use some target vocabulary successfully in opinion tasks and show some gist 
understanding of the appropriate text;

Most learners will be able to:
use most target vocabulary successfully in opinion tasks and show some gist 

understanding of the appropriate text;
Some learners will be able to:
use most target vocabulary successfully in opinion tasks, read effectively for 

gist and identify all specific information of the text;

Assessment 
criteria

Learners have used vocabulary, read effectively and worked in pair 
researching online, prepared their own reports about stadiums.

ICT skills Using videos& pictures, working with URLs

Previous 
learning

Dialogues about sport

Plan

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

Excel 
Resources

Beginning the 
lesson

То introduce the topic; to read for gist
Ask Ss to look at the pictures and elicit various questions 

as to what Ss would like to know about these stadiums.
Write some of them on the board.
Ask Ss to  read the text  and see if  their  questions were 

answered.

Presentation 
and Practice

To read for cohesion and coherence.
Give Ss some time to read the text again and then write an 

appropriate  word  in  each  gap  to  make  a  cohesive  and 
coherent text.

Play the recording. Ss listen and check their answers.
Refer Ss to the Word List to look up the words in the 

Check these words box.
Play the video for Ss and elicit their comments.
To  practise  conjunctions  and  express  purpose  and 

contrast.
Explain the task.  Give Ss time to complete it  using the 

phrases in the list.
Check Ss' answers around the class.
To compare and contrast .
Explain the task and read out the example. Then ask pairs 

to compare and contrast the stadiums following the example. 
Monitor the activity around the class and then ask some 

pairs to share their answers with the class.
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Ending the 
lesson

Ask  Ss  to  present  a  stadium. Ask Ss  to  work  in  small 
groups  and  research  online  and  collect  information  about 
another stadium around the world and make notes under the 
headings.  Then  ask  various  groups  to  use  their  notes  to 
present the stadium to the class.

Alternatively, assign the task as HW and have Ss present 
the stadiums in the next lesson.

Additional information

Differentiation – how do you plan 
to give more support? How do you 
plan to challenge the more able 
learners?

support less able learners in 
productive tasks by preparing prompt 
or sentence starter cards

Assessment – how are 
you planning to check 
learners’ learning?

monitor learners’ 
pronunciation of new 
words and ask learners to 
mark word stress

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

Reflection

Were the lesson objectives/learning objectives 
realistic? 

Did I stick to timings? 

What changes did I make from my plan and 
why?

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

Summary evaluation
What two things went really well (consider both teaching and learning)?
 1:
 2:
What two things would have improved the lesson (consider both teaching and learning)?
 1: 
 2:
What have I learned from this lesson about the class or individuals that will inform my next lesson?
 1:
 2:

БАЛА ТӘРБИЕСІНІҢ БАЛАБАҚШАДАҒЫ ОРНЫНЫҢ ЕРЕКШЕЛІГІ

Түркістан облысы, Түркістан қаласы “Бөбек” бөбекжай балабақшасы
Тәрбиеші Давлетова Фатима Юлдашева

Тәрбиенің  сан  алуан  келелі  мәселесін  шешетін,  қарапайым  дағдыларды  бала  санасына 
орнықтыратын  алғашқы  білім  баспалдағы  –  балабақша.  Балабақшада  халық  педагогикасын  бала 
бойына  сіңіре  отырып имандылыққа,  адамгершілікке  тәрбиелейміз.  Мектепке  дейінгі  тәрбие  мен 
оқытудың  жалпыға  міндетті  мемлекеттік  стандартының  бес  саласының  әр  бөлімдеріндерінің 
ұйымдастырылған оқу іс-әрекеттерінде салт-дәстүрдің барлық түрлерін баланың бойына сіңірудеміз. 
Мысалы:  тұсау  кесу,  бесікке  салу,  тілашар  т.б.  Мектепке  дейінгі  ұйым  тәрбиешілер  өз 
тәжірибелерінде халық ауыз әдебиетінінің ішінен жиі мақал-мәтелдер, жұмбақтар, жаңылтпаштар,  
санамақтар, ертегілерді оқу іс-әрекеттерінде пайдаланады. Бүгінгі күнде жас ұрпақтың сана сезіміне 
өз  елінің,  жерінің  тарихы  мен  мәдениеті  туралы  алғашқы  ұғымдарды  кішкентай  кезінен 
қалыптастырамыз.  Баланың  әр  бір  ісін  қадағалап,  оған  деген  көзқарастан  нәтиже  шығаруға 
көмектесу.  Қандай  жағдай  болса  да,  ұрпағын  жауын  мен  жел  өтінен,  жаман  әдеттен  қорғап,  өз  

43



----- «БІЛІМ ЖОЛЫ НҰРЛЫ ЖОЛ» Республикалық журнал – Мамыр айы 2020 жыл | № 05 (08) -----

бойындағы ең жақсы қасиеттерін сіңіру, ана уызбен бірге ұлттық дәстүр қайнарына қондырып өсіру 
әке мен ананың ұлы борышы. Сонымен қатар балабақшада ата-аналармен бірлесіп, баланы өсіріп  
тәрбиелеудегі  басты мақсат  қоғамдық өмірге  «түзу  кірпіш қалау»  екенін  ескере  отырып,  ал  осы 
мақсатты жүзеге асыру үшін, алдындағы қандай болмасын қиындықтарын жеңу, соған сәби кезінен 
төмендегі мынадай көзқарастарды негізгі ұстаныным ретінде қабылдау. 

Көзқарастар мыналар: Баланы сәби ол әлі ештеңе білмейді, ұқпайды деп жай көзбен қарамау керек, 
өйткені ол да өсіп келе жатқан тұлға.Баланы әр уақытта шындыққа үйрету. Еш уақытта алдамай,  
шындықты ашып айтып сол жағдайға дұрыс көзқараспен қарауға жағдай туғызу. 

Баланың өз ісін уақытымен күнде қадағалау, бақылау. Баланың әр бір ісін қадағалап, оған деген 
көзқарастан нәтиже шығаруға көмектесу.

Ойын мектеп жасына дейінгі баланың жеке басының дамуына ықпал ететін тәрбие құралы. Ойын 
баланың барлық қабілетінің дамуына, айналасындағы дүние жайлы түсініктерінің кеңеюіне, тілінің  
дамуына,  құрбыларымен  жақындасуына  көмектеседі.  Өйткені  бала  нәресте  шағынан  бастап 
адалдыққа, батылдыққа, мейірімділікке, еңбек етуге тәрбиелеудің құралы ойын. 

Осыған орай бүгінгі  күндері  тәрбиешілер алдында  балаға  білім,  білім дағдыларын игеріп  қана 
қоймай, қабылдауын, ойлауын, қиялын, сезімін, ерік-жігерін жан-жақты етіп дамыту міндеттері тұр. 
Қоғамды дамытушы да, ілгері апарушы да осы жас жеткіншектер. Тәрбиенің сан қилы дағдыларын 
бала бойына дарытатын алғашқы білім баспалдағы – балабақша, жол сілтеп, жетелеп, үйретуші — 
тәрбиеші. Балабақшадағы тәрбие – қазақи ұлттық сана, ұлттық психология қалыптасқан парасатты, 
адамгершілік  қадір  –  қасиеті  мол,  физикалық  және  моральдық  жоғары  белсенді  жеке  адамды 
қалыптастырып шығару процесі болып табылады. Тәрбиелеу мен білім берудің әрекеті практикалық 
процесс  үстінде  қалыптастырылады.  Тәрбиелеу  мен  оқытудың  міндеттері  баланың осы  іс-әрекет 
түрлерін қалыптастыру және оны белгілі бір мақсатқа бағыттап отыруды көздейді. Ойнау, еңбек ету,  
және білім алу барысында ақыл-ой, адамгшершілік, физикалық және көркем тәрбие, даму процесі  
қатар  жүреді.  Бала  осы  кезде  белгілі  дәрежеде  білім  алады,  іскерлікке  үйренеді,  өзін  қоршаған 
ортамен қарым-қатынас жасауға, қоғамдық өмірдің әдет дағыларын игеруге бейімделеді. Іс-әрекеттің 
тап осы түрлерін ғана дамыту арқылы тәрбиелеу білім беру міндеттерін шешуге, бала дамуын дұрыс 
жолмен  бағыттап  отыруға  мүмкіндік  туады.  Жақсы  ойнап,  еңбек  ете  білетін  әрі  оқуға  қабілетті 
баланы  ересек  адамдар  мен  балалар  қоғамында  өмір  сүруге  қажетті  қасиеттерді  толық  игерген 
тәрбиелі  бала  деп аталуы мүмкін.  Жоғарыда аталып өткен іс-әрекеттің  әрқайсысы бала  дамуына 
өзіндік,  өзіне  тән  үлесін  қосады.  Мысалы,  тәрбиенің  ең  маңызды  міндеті  саналатын  ақыл-ой 
тәрбиесінің өзі бала ойының: еңбегін және балалардың оқуын үнемі бағыттап отыру арқылы жүзеге 
асатыны  бізге  балаларды  тәрбиелеу  тәжірибесінен  таныс.  Адамгершілікке  тәрбиелеу  міндеттері 
жөнінде  де  осыны  айтуға  болады.  Бала  өзін-өзі  көрсете  білсе,  ендеше  ойын,  оқу  еңбекте 
адамгершілікке тәрбиеленеді деген сөз.  Өйткені,  мұнда олардың өзара ересек адамдармен қарым-
қатынасы қалыптасады. Іс-әрекеттің әрбір түрінде осылайша өзара ұштасып жататын педагогикалық 
мүмкіндіктерді  ескере  отырып,  мектепке  дейінгі  ұйымдарда  балалардың  тіршілік  әрекеттерін, 
тәрбиелік мақсатқа сай ұйымдастыра аламыз.

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

ОЙЫН АРҚЫЛЫ БАЛАЛАРДЫҢ ОЙ-ӨРІСІН ДАМЫТУ

Түркістан облысы, Түркістан қаласы "Бөбек"бөбекжай балабақшасы
Тәрбиеші  Алиева Айнур Дарибаевна

Балаларды мектепке дейінгі жастан бастап баланың болашақ тұлға, өз елінің азаматы ретінде негізі 
қаланады. Ұстаздардың алдында тұрған басты мақсаттардың бірі — Отанға, туған елге, туған жерге, 
өз  халқына  деген  сүйіспеншілікті  тәрбиелеу.  Бұл  адамгершілік  қасиеттеркүнделікті  өмірдегі 
қоршаған ортаментаныстыру арқылы қалыптасады. 

Адам мәдениетіойын арқылы дамиды, демек балалық шақтан бастап, қартайған кезге дейін адамды 
ойын жетелеп отырады. Ал бүгінгідей, динамика ғасырында, оқу процесінде ойын алдыңғы орында, 
яғни, ойын технологиясы арқылы баланың оқу ынтасын арттыру жеңіл болмақ.

Ойын дегеніміз не? 
Ойын — қоғамдық тәжірибені  қалыптастыру бағытындағы іс-әрекеттің  бір  түрі,  яғни тәртіпті,  

өзін-өзі басқаруды жетілдіреді. Адам тәжірибесіндегі кең тараған дамыту ойынының қызметі: ойынға 
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тарту,  рахат  беру,  демалдыру,  қызығушылығын  тудыру.  Ұлы  классик  педагогтар  Я.А.Коменский, 
И.Песталоцци,  А.Макаренко,  Н.К.Крупская,  В.А.Сухомлинский  және  қазақ  халқының  ағартушы 
педагогтары  А.Құнанбаев,  Ы.Алтынсарин,  М.Жұмабаевтар,  ойынның  маңызын  айта  келе,  ойын 
дегеніміз  -айқын,  білімге  құмарлық  пен  еліктеудің  маздап  жанар  оты.  Міне,  ойын  тынысы  кең, 
алысқа меңзейтін, ойдан-ойға жетелейтін, адамға қиялы қанат бітіретін осындай ғажайып нәрсе, өмір 
тынысы дейді.

Оқытудың ойындық әдісі  ерте кезден бастап күні бүгінге дейін қолданылып, ұрпақтан ұрпаққа 
жалғасып  келеді.  Педагогикалық  ойынның  маңызы  зор.  Ойын  біріншіден,  білу  және  үйрену, 
екіншіден,  адамның  ойнай  отырып,  өзіндік  білім  алуы  өмір  тәжірбесін  жинақтауға  көмектеседі.  
Ойынның кәсіптік, әуестену, оқу-жаттығу ойындары сияқты түрлері бар. Ол дем алу, көңіл көтеру 
бола  тұра  оқуға,  шығармашылыққа,  емдеуге,  адам  қарым-қатынасының  типтерінің  модельдеріне, 
еңбекте көрініс табады.

Ойынды ерте заманнан үлкендердің іс-тәжірибесін жеткіншек ұрпаққа жеткізу үшін пайдаланған. 
Ойын  халық  педагогикасында,  мектепке  дейінгі  және  мектептен  тыс  мекемелерде  кеңінен 
пайдаланылады. Қазіргі мектепте ойын әрекеті ойын пәнінің тарауын және тақырыбын түсіну үшін 
өздік  технология  ретінде,  жалпы технологияның  элементі  ретінде,  сабақ  немесе  оның бір  бөлігі 
ретінде, сыныптан тыс жұмыстың технологиясы ретінде қолданылады.

«Ойын  педагогикалық  технологиялары»  ұғымы  әртүрлі  педагогикалық  ойындар  түрінде 
педагогикалық үрдістің  әдіс-тәсілдерін  ұйымдастыруды қамтиды.  Жалпы ойыннан педагогикалық 
ойынның ерекшелігі  -  оқу-танымдық бағытта сипатталған,  педагогикалық қорытындыға ие нақты 
оқыту мақсаты қойылады. Оқу әрекетіне қызығушылық сезімін ояту мақсатында сабақ ойын түрінде 
ұйымдастырылады.

Дидактикалықтапсырманыңтабысты  орындалуыойын  қорытындысымен  байланыстырылады. 
Ойын – адамдардың қарым-қатынасы, кәсіби және жанұялық өмірдің мектебі болып табылады. Адам 
ойын арқылы өзінің бір нәрсені үйреніп жатқанын білмейді.  Ойын түрінде оқыту жалықтырмайды, 
қызықты  және  ерікті  түрде  жүреді.  Н.Ф.Талызина  «Алты  жасарлар  ойнай  отырып,  логикалық 
қабылдау арқылы оқуды және математиканы таным қызығушылығын меңгереді.  Бұдан бірте-бірте 
ойыннан кейін оқу әрекеті орын алады» - деген пікір айтты.

В.В.Давыдов  оқушыларда  танымдақ  проблемалық  міндеттерді  шештірудің  жолдарын  іздестіру 
арқылы шығармашылық тәжірибені меңгертуге болады, яғни соның нәтижесінде білім-білік, дағды 
дүниеге көзқарасын қалыптастыруды көздейді.

Н.К.Крупская өз еңбектерінде бала өмірінде ойынның маңызының зор екенін көрсеткен.
Балаларбір-біріменойнау арқылықарым-қатынасжасауға, ұйымшылдыққа, еңбекке,мұқиятшылдық 

жағдайыойынмазмұнынақарай шамалыуақыттағанакөрінетін дәлелдер. 
ПсихологА.С.Выготский:«бала ойнаубарысындаөзініңкішкентай екенінеқарамастаноныңойлауы, 

іс-әрекеттерікөпжағдайдаересек адамсияқтыкөрінеді»- дейді. 
Я.А.Каменский«ойындырухани жәнедененіңдамуқозғалысы» - деді. Ойындарбаланың жасына, 

халықтың әдет-ғұрпына сәйкес болу керектігін айтты. 
К.Д.Ушинскийсабақүйрету барысындаойынэлементтерін орындықолдануоқушылардыңбілім 

алупроцессінжеңілдетеді– деді.
Жоғарыдаайтылғанмәселелерді теорияжәнепрактика жүзінде ұлы педагог Сухомлинский В.А. 

терең және жан-жақты қарастырған. 
Баланың өмірге қадамбасардағы алғашқықимыл-әрекеті–ойын, сондықтанда оның мәні ерекше. 

Қазақ халқының ұлыойшылы Абай Құнанбаев: «Ойынойнап, ән салмай, өсер бала бола ма?»деп 
айтқандай баланың өмірінде ойын ерекше орын алады. Жас баланың өмірді тануы, еңбекке 
қатынасы, психологиялық ерекшеліктері осы ойын үстінде қалыптасады. Ойынды зерттеу 
мәселесімен тек психологтар мен педагогтар ғана емес, философтар, тарихшылар, этнографтар және 
өнер қайраткерлері мен бала тәрбиесін зерттейтін ғалымдар да шұғылданды. Көптеген балалар 
жазушылары бала ойынының психологиялық мәнін және ойынға тән ерекшеліктерді көркем 
бейнелер арқылы суреттегені де мәлім. Ойын мектеп жасына дейінгі баланың жеке басының дамуына 
игі ықпал ететін жетекші, басты қүбылыстың бірі деуге болады. Бала ойын арқылы өзінің күш-
жігерін жаттықтырады, қоршаған орта мен құбылыстарды ақиқат сырын ұғынып, еңбек дағдысына 
үйрене бастайды. Былайша айтқанда болашақ қайраткердің тәрбие жолы, тәлімдік өнегесі ойыннан 
бастап өрбиді.

Ойынменеңбектің бір-біріне ұқсас сипаттарыкөп, сондықтанкейбір педагог-ғалымдар «жақсы 
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ойын - жақсы жұмыссияқты да, жаманойын- жаман жұмыссияқты»депқарап, бұлардың арасында 
айырма шамалы дегентүйін жасайды. Өйткені, әрбір жас кезінде ойын тиісті дәрежеде ақыл мен 
қажыр-қайрат жұмсауды керек етеді.Белсенді іс-әрекет пен күш-жігер жұмсалмаған ойын, жақсы 
ойын болып табылмайды. Жақсы ойын да жақсы жұмыс та көңілді қуанышқа толтырып, рахатқа 
бөлейді. Демек, осы жағынан ойын мен жұмыстың ұқсастығы байқалады. Баланың ойыныңда да 
белгілі дәрежеде тиісті жұмыстағыдай жауапкершілік болуға тиіс. Олардың негізгі айырмашылығы 
тек мынада: баланың ойыны нақты материалдық рухани байлықты көздемейді, ал жұмыс ондай 
игілікті өндірудің негізгі жолы екені айқын. 

Баланың қуанышыменреніші ойыңда айқынкөрінеді. Ойын кезіндегібаланың 
психологиялықерекшелігі мынада: олар ойланады, эмоциялықәсеріұшқындайды, белсенділігі артады, 
ерлікқасиеті, қиял елестері дамиды, мұның бәрі баланың шығарымпаздық қабілеті мен дарынын 
ұштайды. 

Ойынүстіндебала бейнеөмірдің өзіндегідейқуаныш, ренішсезіміне бөленеді. Бірақбала одан ойын 
екенін білмейді дегентүсініктумайды. Сондықтаншындықтағыдай«сөйтейік, бүйтіп көрейік» деуі, 
олардың «ойынды ойын» деп түсінуінде жатыр. 

Ойынның бірнеше маңызды функцияларына тоқталайық.
1. Ойынныңәлеуметтік-мәденибелгілері.
2. Ұлтаралыққарым-қатынасфункциясы.
3. Ойындаадамныңөзінісжүзінде көрсетуі.
4. Коммуникативтік ойын.
5. Ойынның диагностикалық функциясы. 
6. Ойынның емдеу функциясы.
7. Ойынның түзету функциясы.
8. Ойынныңкөңілкөтертуфункциясы.
Ендіәр функциянықысқашасипаттайық.
 Ойынныңәлеуметтік-мәдени белгілері. Ойын - баланы әлеуметтендірудің бірден-бір құралы. Ол 

бір жағынан тұлғаның қалыптасуына, құрбы-құрдастарына, қоғамға тән рухани құндылықтар мен 
нормаларды, білімді игеруге мақсатты түрде бағытталса, екінші жағынан адамның қалыптасуына аяқ 
астынан әсер ететін әлеуметтік бақылау үрдістері болып табылады. Ойынның әлеуметтік-мәдени 
белгісі мәдени байлықты, тәрбие әдеуетін игерген ұжымның толыққанды мүшесі бола алатын 
баланың тұлға ретінде қалыптасуының көрсеткіші.

2. Ұлтаралыққарым-қатынасфункциясы. Бұл функцияның мақсаты ұлтына, нәсіліне қарамастан 
барлық адамдарға тән әлеуметтік-мәдени құндылықтарды меңгерту болып табылады. Ойындар 
арқылы кез-келген ұлт өкілдері өз ұрпақтарын өмірдегі әртүрлі жағдаяттардан жол таба білуге, 
кикілжіңді қатыгездіксіз шешуге, әр қилы эмоцияларды дұрыс қабылдай білуге үйретеді. Ойында 
шекара жоқ. Ұлттық ойындар, ұлтаралық ойындар, әртүрлі салалық ойындар, бүкіл адамзатқа тән 
ойындар көптеп саналады.

3. Ойындаадамныңөзінісжүзінде көрсетуі. Бұл ойынның функцияларының бірі. Адамға ойынның 
өзін іс жүзінде көрсетіп, тұлға ретінде қалыптасуы үшін маңызы зор. Сол себептен ойын үрдісі адам 
үшін маңызды. Ойын барысында бала өзін іс жүзінде көрсетеді. Адам өмірінде үнемі ойын 
жағдаятына кездесіп тұрады. Соны шешу арқылы адамның ой-µрісінің дамуы көрінеді. 

4. Коммуникативтікойын. Белгілі бір ережесі болса да ойын коммуникативті әрекет. Ойын 
оқушыларды адам қарым-қатынастарының әр түрлі жағдайларында болдырады. Осы әр түрлі 
қиыншылықтан жол таба білуге итермелейді. Топтық ойынға қатысушылар ойыншылар қоғамын 
құрайды. Осы қоғамның мүшелері бір-бірімен коммуникативті байланыс орната алмаса, ешқандай 
ойын болуы мүмкін емес. µ

5. Ойынныңдиагностикалық функциясы. Диагностика - диагноз қою үрдісі, білу қабілеті. Адамның 
басқа іс-әрекетімен салыстарғанда ойынның немен аяқталатынын болжауға болады. Тұлға интеллект, 
шығармашылық жағынан өзін-өзі іс жүзінде көрсетеді. 

6. Ойынныңемдеуфункциясы. Ойын адамның тәртібіндегі өзін қоршаған басқа адамдармен қарым-
қатынасын және оқудағы туындаған әртүрлі қиындықтарды жеңу үшін де пайдаланылады. 
Д.Б.Эльконин ойын тәсілдерінің емдік мағынасын бағалай келе, былай деді: «Ойын емінің эффектісі 
бала рөлдік ойын кезінде алған жаңа әлеуметтік қарым-қатынастың тәжірибесімен анықталады». 
Рөлдік ойындар баланы үлкендермен, құрдастарымен нағыз қарым-қатынасқа үйретеді. Әр түрлі 
сатыдағы қарым-қатынастың емдік эффектісі болады. 
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7. Ойынныңтүзетуфункциясы. Ойынның әрбір қатысушысы өз рөлі ғана емес басқалардың да рөлін 
жақсы білсе, ойын ережесімен жақсы таныс болса, онда психологиялық түзету табиғи жағдайда 
жүреді. Түзету ойындарының тәртібі нашар, психологиялық көмекті қажет ететін оқушылар үшін 
көмегі зор. Сонымен қатар бала өзінің және басқалардың ойынының нәтижесін бақылай, талдай, 
қорытындылай отырып, оны өзінің істерінде ұтымды қолдануға машықтанады. 
8. Ойынның көңіл көтеру функциясы. Көңіл көтеру - түрлі нәрсеге, әртүрлі әрекеттерге ұмтылу. 
Ойынның көңіл көтеру функциясы жеке тұлғаның тұрақтануы мен рухани қуанышын қалыптастыру, 
сондай-ақ жағымды атмосфера құрып, белгілі бір жағдайларда жайлы жағдай орнатумен тығыз 
байланысты. Ойындағы көңіл көтеру үнемі ізденіс жағдайында өтеді. Ойын қиялды дамытып, көңіл 
көтеруге итермелейді.

* * * * * * * * * * * *
БАЛАНЫҢ КӨРНЕКІ-ӘРЕКЕТТІК ЖӘНЕ БЕЙНЕЛІ-ОЙЛАУЫН ЖЕТІЛДІРУ

Түркістан облысы, Түркістан қаласы "Бөбек" бөбекжай балабақшасы 
Тәрбиеші Аманжол Ләззат Тоқназаркызы 

Көрнекі-әрекеттік ойлау- нақты заттарды пайдаланып, белгілі мақсатты көздейді. Ойлаудың бұл 
түрін  қалыптастыру  арқылы  баланың  бойында  өзінің  іс-әрекетін  саналы  басқару  және  бақылау,  
бағыттап,  ойластырып  әрекет  ету  қабілеті  дамытылады.  Көрнекі-бейнелілік  ойлау-  заттардың 
бейнелерімен ойда әрекет ете отырып, белгілі бір мақсатты шешуді көздейді. Ойлаудың бұл түрін  
қалыптастыру  арқылы  баланың  бойында  мақсатқа  жетудің  әртүрлі  жолдарын,  бағыттарын,  әдіс-
тәсілдерін табу қабілеті дамиды. 

Баланың көрнекі-әрекеттік және бейнелі-ойлау түрлерін де жетілдіруді қажет етеді. Өкінішке орай, 
көптеген  әріптестеріміз  ойлаудың  бұлекітүрінкөп  елемей,  тезарадасөздік-  логикалық 
ойлаудыдамытуға кіріседі. Алайда, бала ойлауының жоғарғы формаларының жетік қалыптасуы нақ 
осы көрнекі-әрекеттік,  көрнекі  бейнелілік түрлерін берік қалыптастырып,  сөздік логикалық ойлау 
түрлерін біртіндеп дамытуға байланысты жұмыстар жүргізілуі қажет.

Сөздік-логикалық ойлау — сөз немесе белгі арқылы бейнеленген ұғымдармен нақты ережелерге 
бағына әрекет ете отырып,  белгілі  мақсатты шешуді  көздейді.  Ойлаудың бұл түрін қалыптастыру 
арқылы баланың бойында пайымдау және сол пайымдау арқылы берілген шарттан ауытқымай нақты 
қорытынды  шығара  білу  қабілеті  дамиды.  Осындай  жұмыстарды  бірлесе  отыра  атқаратын  істер 
сабақтастық мәселесін шешудің тиімді бағыты деуге болады.

Баланықоршаған  заттық-кеңiстiк  орта  болыптабылатынтоп  немесе  сыныпбөлмесi,  ойын  алаңы, 
оның  элементтерi  (жабдықтар,  ойыншықтар,  дидактикалық  материалдар  және  т.б.)  –  баланың 
қажеттiлiгi мен қызығушылығын қанағаттандырып, жеке басын дамытуға бағытталуға тиiс. Сондай-
ақ заттық-кеңiстiктiк орта оқу-тәрбие процесiнiң мiндеттерi мен мазмұнына сай ұйымдастырылады. 
Барлық  ойындар  мен  ойыншықтар,  сурет  салу,  мүсiндеу,  қиып-  жапсыру,  құрастыру,  оқыту  мен 
тәрбиелеудiң  аудиовизуалдық  және  ақпараттық  құралдары  т.б.  әрекеттерге  арналған  құрал-
жабдықтар,  материалдар  балалардың  еркiн  алып  қолдануына  қолайлы  етiп  қойылуы  керек. 
Жиһаздарды балалардың құрбыларымен бiрлесе ойнап, әрекет етуiне, өз қалауынша жүрiп - тұруына, 
оңашалануына  кедергi  жасамайтындай  барынша  ыңғайлы  етiп  орналастыру  талап  етiледi.  Топ 
бөлмесiн  ұлттық  ойын  бұрышы,  құрылыс  және  құрастыру  бұрышы,  тыныштық  және  жекелену 
бұрышы, кiтап бұрышы, табиғат бұрышы және т.б. бұрыштарға бөлiп тастау тиiмдi. Бұрыштардың 
тақырыбы және онда қойылған заттар үнемi жаңартылып, мазмұны байытылып отыруы тиiс. 

Дамытушызаттық  ортадағы  құрал-жабдықтар  төмендегiдейпедагогикалық-психологиялық 
критерийлерге сәйкес келуi керек: 

5-6 жастағыбалалардыңпсихикалық дамудеңгейiне сәйкестiлiгi; 
жүйелi және алуанқырлықызмет атқаруы; 
баланың дене дамуынаүйлесiмдiлiгi; 
өзгертуге ыңғайлыжылжымалы болуы; 
мазмұны менатқаратынқызметi жағынан көптүрлiлiгi. 
 Педагогтыңбалалармен  қарым-қатынас  стилi  мектепалды  даярлық  сыныбы  немесе  тобы 

тәрбиешiсiнiң балалармен қарым-қатынасы тұлғалық- бағдар негiзiне құрылуға тиiс, ол әр баланы 
құрметтеу  және  адамгершiлiкпен  қатынас  жасауды  көздейдi.  Мақсаты-  баланың  тұлға  ретiнде 
қалыптасуына ықпал ету.  Тәрбиешi балалардың оң мiнезi мен әрекетiн қолдай отырып, бiр-бiрiне 
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жағымды қатынасын ұйымдастыру, топта өзiн емiн-еркiн сезiнуiне жағдай жасауы керек. Олардың 
бойындағы өзiндiк бейiм-қабiлеттерiне сүйене отырып, мектепте оқуға қажет болатын дағдылар мен 
iскерлiктердi  қалыптастыру,  дамытуды  мақсат  етедi.  Ол  үшiн  мынадай  жұмыс  формаларын 
пайдалануға болады: 

- әрбаламенжекежұмысжүргiзуге басымкөңiлбөлу; 
- ерекшеқабiлеттi жәнебұрын балабақшағақамтылмағанбалалармен арнайы жұмыс жүргiзу; 
- тәрбиешiнiңбалаларменпiкiр алмасуы(баланыңөзкөзқарас-пiкiрiн батылайтабiлуiне, өзшешiмiнiң 

дұрыстығындәлелдеуiне, тілінің дамуынамүмкiндiктуғызумақсатында); 
- балалардың iс-әрекетiнқатаңшектеуден бастарту;
Балалардың  балабақшадағы  кезеңдегі  ең  бастыерекшелікпсихикалық  процестердің  ырықты 

дамуыболыптабылады.  Бұл  дерекосыжас  кезеңін  зерттеумен  айналысқан  барлық  ғалымдар 
тарапынан мақұлданған. Л.С.Выготский ырықтылықтың дамуы мектеп жасына дейінгі кезеңнің ең 
маңызды сапасы дей отырып, оны жоғары психикалық қызметтің пайда болуымен және сананың 
белгілік қызметінің дамуымен байланыстырады. Ол психикалық әрекетті реттеу құралы ретіндегі –  
белгілерді қолдану процесінде, адам психикасын қалыптастыру схемасын жасады. Белгілерді балалар 
ойлап  таппайды,  ересектермен  өзара  қарым-қатынас  процесінде  жинақталады.  Яғни  белгі  әуелі 
сыртқы  жағдайда  пайда  болып,  сонан  соң  ішкі  жағдайға,  санаға  ауысады.  Нәтижесінде  балада 
сананың белгілік қызметі қалыптасып, ол психиканы қалыптастыру тетігіне айналады.

 Ырықтымінез-құлыққалыптасуын  зерттейотырыпА.В.Запорожец  кеңістіктегібағдарлаудыңрөлі 
туралы  қорытынды  жасаған.  Оның  экспериментінде  балаға  алдынала  кеңістіктегі  бір  белгі 
көрсетіліп, соған дейін секіру қажеттілігі тапсырылған; сонан соң белгіні алып тастап, мүмкіндігінше 
алысқа  секіру  керектігі  тұжырымдалған.  Эксперимент  нәтижесі  қандай  жағдайда  болмасын, 
балалардың  барлығы  нақты  бағдар  белгіленген  уақытта  қашығырақ  секіргенін  көрсеткен. 
А.Запорожец зерттеулері бағдарлаудың сыртқы жағдайдан ішкі жағдайға ауысуы туралы қорытынды 
жасауға  негіз  болады.  Психологияда  сыртқы амалдың ішкі  әрекетке  ауысуы интериоризация  деп 
аталады. Жоғарыда көрсетілген екі зерттеушінің деректерінен де мектеп жасына дейінгі балаларда 
интериоризацияның пайда болу ерекшелігін байқаймыз.

 Балаүшіноқу әрекетіоның ақыл-ой дамуы мен жеке  басын қалыптастыруда жетекші  рольге  ие 
болады. Әлеуметтік білім-байлық сарапшысы – мұғаліммен тікелей өзара әрекетке түсу кезеңде, бала 
оқу  әрекеті  арқылы  оқу  жүйесіне  араласып,  іс-әрекеттің  жекелеген  тәсілдерін  меңгереді,  соның 
нәтижесінде балада танымдық ынта мен әлеуметтік белсенділік қалыптаса бастайды. 

 Мектепкедейінгібүкіл  балалықшақбойынабалалар  іс-әрекетіндеқабылдау,  ойлау,есте 
сақтаужәнесөйлеу  (тіл  дамыту)  басқа  психикалық процестерге  ғана  емес,  сонымен  бірге  өз 
мінез-құлқын ұйымдастыра білуге  де жоғары талаптар қоятын өзгерістер мен бетбұрыстар 
орын  алады.  Қарастырылып  отырған  шақта  өзге  балалармен  қарым-қатынас  ережелерін 
игеру бірінші орында болады. Балалар іс-әрекетінің күрделенуі  жолдасының көзқарасымен, 
оның  құқықтары  және  мүдделерімен  есептесу  қажеттілігінің  пайда  болуына  әкеп  соғады. 
Өзара қарым-қатынасты меңгеру тек қана осы ережелердің практикада өзгеруінен, қалпына 
келуінен балалар алатын тәжірибенің нәтижесінде ғана болады.

* * * * * * * * * * * *
ОБНОВЛЕННАЯ ПРОГРАММА - НОВОЕ СОДЕРЖАНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ

Алматы қаласы № 182 жалпы білім беретін 
мектептің  орыс тілі мен әдебиеті пәнінің мұғалімі  

Тумарбаева Бахытгул Сабыржановна

Русский язык как  средство  межнационального общения  и  как официальный язык Республики 
Казахстан занимает одно из ведущих положений. Функционирующее в обществе казахско-русское 
двуязычие  играет  позитивную роль  в  процессе  овладения  русским языком учащимися  казахской 
школы.  Изучение  языка  помогает  ученикам  приспособиться  к  изменениям  на  мировом  уровне, 
понять языковые ценности и по-новому взглянуть на окружающую его жизнь. 

Сегодня речевая культура испытывает значительные изменения. Среди них мы можем выделить 
такие положительные тенденции, как: 
• расширение словарного состава языка в области  экономической, политической и юридической 
лексики; 
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• приближение языка СМИ к потребностям достоверного освещения реальности. 
Наряду с этими положительными тенденциями в современной речи получили развитие и 

отрицательные тенденции: 
• множество необоснованных заимствований; 
• бесчисленное количество нововведений; 
• следование речевой моде; 
• чрезмерное употребление просторечий, жаргонов, вульгаризмов, обесцененной лексики; 
• употребление сленгов; 
• снижение уровня общей культуры и как следствие культуры речи. 

Поэтому наша задача, состоит в том, чтобы сохранить национальные языковые и культурные 
традиции. В среде школьников заметно усилилось использование слов сниженной стилистической 
окраски, что ведет к снижению уровня языковой компетенции носителей языка, к обеднению 
индивидуального словаря, к расшатыванию норм языка литературного. 

Источником формирования речевой культуры школьника в современном мире является не только 
школа, но и семья, книги, друзья, СМИ, Интернет,  телевидение. 

Чтобы научить ребенка не только говорить правильно и отличать правильные в языковом 
отношении выражения от неправильных, но и использовать языковые средства применительно к 
контексту и ситуации общения.  Учащиеся должны уметь выбрать из всего языкового богатства 
необходимые по смыслу слова или его формы, соблюдать единство стиля, избегать повторений, 
заботиться о чистоте и благозвучии речи. Этому его должен научить педагог. 

Перед педагогами встала новая дилемма: учащиеся должны стать самостоятельными, 
мотивированными, заинтересованными, уверенными и интеллектуально развитыми личностями. 

Необходимо воспитывать и развивать эти качества у учащихся, используя: 
• деятельностный подход в обучении и преподавании (на основе учебной деятельности 
учащиеся приходят к пониманию необходимости получения новых знаний); 
• исследовательский подход (что я знаю, что я хочу узнать, чему я научился); 
• развивающее обучение (учащийся овладевает способами действий, учится конструировать 
свою учебную деятельность и управлять ею); 
• мотивирование, поддержка обучения учащихся посредством «оценивания для обучения»; 
• взаимообучение, взаимооценивание учащихся; 
• организация индивидуальной, групповой деятельности учащихся и работы всего класса; 
• дифференцированное обучение (постановка задач согласно потребностям ученика, через 
формирующую оценку). 

Рекомендуемые стратегии, методы и технологии обучения предмету «Русский язык»: 
• стратегии: самоуправляемая, экспериментальная, критическая, коммуникативная, контекстная; 
• технологии: работа в малых группах (команде), кейс-стадии (анализ конкретных ситуаций), 
ролевые и деловые игры, модульное обучение; 
• методы: проблемное обучение, индивидуальное обучение, междисциплинарное обучение, 
обучение на основе опыта, проектный метод. 

Необходимо обратить внимание на постановку четких целей обучения и критериев успеха для 
измерения успешности и определения последующих шагов в обучении. 

Важность предмета «Русский язык» определяется необходимостью создания условий для развития 
у учащихся четырех видов речевой деятельности (аудирования, говорения, чтения и письма). 

Изучение предмета «Русский язык» способствует: 
• формированию навыков слушания, чтения и понимания текста, говорения и письма; 
• пополнению словарного запаса коммуникативной лексики русского языка; 
• развитию коммуникабельности, диалогической и монологической речи; 
• развитию умения работать в паре, в группе, выполнять различные роли (лидера, исполнителя); 
• получению первоначальных знаний о разделах русского языка (лексике, грамматике, 
орфографии и пунктуации); 
• развитию уважения к культуре народов многонационального Казахстана и других стран. 

Предмет «Русский язык» способствует развитию навыков общения, создавая стимулирующую и 
поддерживающую среду, в которой поощряется и ценится коммуникация в различной форме и где 
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учащиеся уверенно выражают свое мнение. 
Значительное внимание уделяется  осуществлению связи с родным языком при обучении русскому 

языку и считаю эффективным перевод текстов и хоровое проговаривание слов со специфическими 
русскими звуками. В проговаривании русских звуков большую помощь могут  оказать качественная 
аудиозапись или видеофильмы. Таким образом, тщательный подбор дидактического материала, 
интересных заданий творческого и поискового характера помогают  воспитывать у учащихся интерес 
к изучению русского языка, развивают творческие способности, формируют умения и навыки 
учебного труда и потребности самостоятельно пополнять свои знания. 

 Язык-наше бесценное наследство, с ним мы не расстаёмся на протяжении всей жизни, поэтому 
нельзя быть безразличным к тому, как мы пользуемся языком, как выражаем свои чувства и мысли, 
как ценим родное слово. Этому мы должны научить и своих учеников. 

Источники использованной литературы: 
• Инструктивно-методическое письмо об особенностях преподавания основ наук в 
общеобразовательных организациях образования  Республики Казахстан  в 2016-2017 уч.г. 
• Государственный общеобязательный стандарт  начального образования / Приложение к 
постановлению Правительства РК от 25 апреля 2015 года № 327/ 
• Типовая учебная программа по предмету «Русский язык»  для 1-4 классов уровня начального 
образования   (с нерусским языком обучения) / Приложение 4 к приказу Министра образования и 
науки Республики Казахстан от 8 апреля  2016 года № 266 Приложение 178  к приказу Министра 
образования  и науки Республики Казахстан от 3 апреля 2013 года №115/ 
• Методическое пособие к учебнику «Русский язык» для школ с казахским языком обучения 

* * * * * * * * * * * *
АҒЫЛШЫН ТІЛІ САБАҒЫН ОЙЫН ТҮРЛЕРІН ҚОЛДАНАНА ОТЫРЫП ҮЙРЕТУ

Қызылорда облысы, Арал ауданы, Шижаға ауылы
№57 Е. Көшербаев атындағы орта мектебінің

ағылшын тілі мұғалімі  Сматуллаева Бекзат Зыяуовна

Оқушыларға әртүрлі тәсілдер қолдану арқылы сабақты жаңаша әдістемелікпен өткізу керек.
Сабақта оқушының қызығу ынтасының төмендеріне мыналар себеп болады: 

- ойлау үрдісінде, мына көп салмақ түсуден;
- сабақты бірсарынды өткізуден;
- жазба жұмыстардың мөлшерден тыс жиі жүргізуден
- нашар оқитын оқушыға көп көңіл бөліп, сабақты созып жіберуден.

Сонымен оқушының шаршауын сейілтіп, қызығуын арттыратын сабақ арасында ойын элементтері 
үлкен  рөл  атқарады.  Ойындар  сабақтың  тиімділігін,  сапасын  артырумен  бірге  оқушының  оқу 
белсенділіген,  шығармашылық  ойлау  қабілетін  дамытады.  Сондай-  ақ  ойын  оқушының  сөйлеу 
қабілеті әрекетін тездетеді, танымын күшейтеді. Ойынды өткізудің психологиялық – дидақтикалық 
талаптарын мұғалім  есте  шығармауы керек.  Осы тұрғыдан  ойын оқушының жас  ерекшелігі  мен 
мүмкіншілігіне сай және тәрбиелік, дамытушылық мәні зор болуы тиіс. Ойнау арқылы оқушының 
сөйлеуге деген ішкі жан дүниелік ынтасы, іздену дағдысы қалыптасады. 

Ойындардың оқыту мүмкіндігі туралы бұрыннан мәлім. Көптеген ұлы ұстаздар оқыту процесінің 
ойындарды тиімді қолдануда әділетті түрде назар аударды. Енді бұл түсінікті. Ойында әсіресе 
баланың, адамның ерекшелігінде толық және кейде кездейсоқ қабілеттілігі пайда болады. 

    Ойын  -  өзгеше  ұйымдастырылған  сабақ,  ақыл-ой  және  тез  әсерленуді  талап  етеді.  Ойын 
әрдайым шешімді ойлануды қабылдауды – қалай түсуді, жеңу үшін нені айту қажет? Осы сұрақтарды 
шешу тілегі ойыншының ойлану қызметінің өткірлігін нығайтады. Ал егер бала осымен бірге шет 
тілдерінде сөйлейтін болса ше? Бұл жерде бай оқылатын мүмкіндігі жасырынған емес пе? Балалар, 
бәлкім,  бұлар  үшін  ойланбайды.  Олар  үшін  ойын  –  тек  қана  еліктіргіш  сабақ.  Осынысымен  де 
ұстаздарды тартады, сонымен қатар шет тілдері мұғалімдері де. Ойында барлығы тең. Олар әлсіз  
оқытушыларға  да  шамадан  шақ.  Бұдан  былай,  тіл  дайындығы  жағынан  әлсіз  оқушы  да  ойында 
бірінші болуы мүмкін: пән білімінен гөрі тапқырлық пен зеректіктің көбіне маңыздылығы өте зор. 
Теңдік  сезімділігі,  ұлғаю  және  қуаныш  атмосферасы,  тапсырманың  шамаға  шақ  сезінуін  - 
балалардың ұялшақтықтарын жеңу мүмкіндігін береді, басқа тілдердегі сөздермен сөз сөйлеуді ерікті 
қолдануға   бөгет  жасайды  және  оқытудың қорытындысының пайдалылығын  білінеді.  Байқалмай 
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тілдік материал меңгеріледі, онымен бірге - «мен енді  барлығымен де бірге сөйлесе аламын »деген 
қанағаттандыру сезімі де пайда болады.

   - Балалардың сөйлеу  қатынасына психикалық  дайындағын  жасайды;
-Олардың тілдік материалдарын бірнеше мәрте қайталауының қажеттілігін қамтамасыз ету;
-Оқушылардың  қажетті  сөйлеу  түрлерін  шынықтыру,  жалпы  аяқ  астынан  сөйлеу  жағдайына 

дайындық болып табылады.
     Шетел тілін ойын арқылы оқу балалардың психикасының дамуына да зор ықпал етеді, шетел  

тілі сабақтарында ойлау операциялары: салыстыру, анализ, синтез, логикалық және тағы басқаларды 
іске асырады балаларды танымдық қабілеттері жоғарылайды. 

     Оқушыларды шетел тіліне оқытудың тиімді тәсілдердің бірі- ойын және ойын элементтерін  
қолдану, өйткені ойын-  оқушылардың негізгі іс- әрекетінің бірі. 

   Осылайша,  ойын –  балалардың іс-  әрекеттерінің  негізгі  түрі  болғандықтан,  ол  оқушыларды 
ағылшын  тілінде  оқыту  процесінде  оқушылардың  шетел  тілін  оқуға   деген  құлшынысын, 
белсенділігін  арттырады.  Ағылшын  тіліндегі  ойын  процестерінде  оқушыларда  коммуникативтік 
біліктіліктің  негізерін  қалауға  болады.  Мұнда  қарапайым  тілдік  қарым-  қатынас  қызметтері 
(коммуникативтік, этикеттік, реттеушілік және тағы басқалаы) іске асады. 

    Түрлі  әдістемелік  әдебиеттерде  көрсетілгендей  ағылшын тілін  оқыту  процесінде  ойынның 
мүмкіншіліктерін  жүйелі  және  дұрыс  ұйымдастырылған  түрде  қолдану  –  ағылшын  тілін  оқыту 
процесіндегі  бірсарындылықты,  біркелкілікті  жояды.  Ағылшын  тіліне  оқыту  барысында  ойын 
түрлерін  кеңінен  қолдану  оқушыларға  психологиялық  кедергілерден  де  өтуге  ықпал  етеді.Ойын 
барысында  қызығушылық,  қызғаныш  сезімділік  атмосферасы  туындайды.  Балалар  қате  жазудан 
қорықпай, сенімсіздік, селсоқтықтан, осындай сезімдерден арылады. 

      Ресейлік әдіскер Е.И. Негнивицкая ойын түрлерінің оқыту процесіндегі маңызын былайша атап 
көрсеткен. 
 Ойын- бұл жаттығу түрі.
 Ойын- мұғаліммен, құрбылармен өзара қарым- қатынас.
 Ойын,  бұл белгілі бір ситуацияны құру.
 Оқушылардың ойын процесінде белгілі бі ережелерді сақтауы.
 Оқушылардың ойын процесінде белгілі бір ережелерді сақтауы
 Оқушылардың нақты бір іс- әрекетті таңдауы..

    Аса  ірі  ойшылдардың  айтқанындай  «адамды  адам  еткен-  еңбек».  Еңбек  үстінде  адамның 
көптеген техникалық ерекшеліктері  дамып,  өмір  сүру барысында олар түрлі  жолдармен жорыққа 
шығады.  Мысалы,  үлкендер  өзіне  тән  ерекшеліктерін  еңбектену  барысында  көрсеткен,  мектепте 
оқитын балалар сабақ үстінде, ал мектеп жасына дейінгі балалар өз психологиясын ойын үстінде  
байқатады. Ойын- балалар үшін күрделі әрекет, ол білімді, ақылды ұйымдастыруды қажет етеді. Ал  
ол білімді бала қайдан алады. Ойын арқылы бала өзі үйренеді, үлкендер де үйретуге тиіс. Ойынның 
өз мақсаты, жоспар, арнайы заттары, тағи басқалары көптеген    ерекшеліктері болады.

Ойын  арқылы  бала  өмірден  көптеген  мәліметтер  алады,  өзінің  психогологиялық 
ерекшеліктерін қалыптастырады, яғни ойын арқылы білімді алуға бола мүмкіндік алады. Бала зейіні 
қажет ететін, дүниетанымын кеңейтеді,  мінез – қүлқын, ерік – жігерін қалыптастырады.  Балалар  
ойын  барасында  өздерін  еркін  сезінеді,  ізденімпаздық,  тапқырлық  әрекеті  байқалады  (сезіну, 
қабылдаң, ойлау, зейін қою, ерік арқылы) түрлі психологиялық түсінікпен сезім әрекетіне  сүңгиді. 
Ойын үстінде бала бейнебір өмірдің өзіндегідеп қуаныш пен реніт сезімінде болады.

Казіргі  уақытта әдістемелік әдебиеттерді ойын түрлі  жеткілікті,  олардың   жіктелуі  оқыту 
ойындары сол топтастыру критерилеріне байланысты тағы басқалар. Мысалға, ойындар мыналарға  
байналысты жіктеледі.
1. Мақсат, оны шешу арналған ойындар;
2. Өткізу жолдары;
3. Ұйымдастыру;
4. Қиындықтар деңгейі;
5. Оқушылар саны;

Бірінші ойын ( мақсатқа байланысты) шетел тілі сабағында бұлар тілдік және сөйлемдік болып 
екіге бөйнеді.

  Тілдік ойындар тілдің әртүрлі аспектілерін меңгеруге( фонетика, лексика, грамматика, синтаксис,  
стилистика)  бұлар  осыларға  байланысты  қалай  аталды  солай  болып  аталады.  Маңыздысы 
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«аспектілік»  не  «  маңыздылық»  оқыту  ойындары  шартты  болып  келеді,  өйткені  олар  қарқынды 
тәжірибелік мақсатты көздейді.

 Сөйлемдік ойындар белгілі немесе белгілі емес сөйлемдік қатынастарды дұрыс құрыстыру болып 
келеді. Әрине әрбір сөйлемдік қатынасқа байланысты ойын түрлері көзделеді:
6. Тыңдап- түсінуге үйрету;
7. Оқуға үйрету;
8. Жазуға үйрету;
9. Монолог пен диологқа үйрету;

Ойын  формаларына байланысты  заттық,  қозғалмалы,  сюжеттік  немесе  ситуциялық,  ролдік, 
ойынжарыс, интелектуалдық ойындар (ребустар, кроссвордтар, чайнвордтар, викториналар) қарым- 
қатынас  ойындары  (коммуникативтік,  интерактивтік),  орындауларына  байланысты  ойындар 
компьютерлік  және  компьютерлік  емес,  жозбаша  және  ауызша  тағы  басқалары  болады.  Ол 
салыстырулар  бойынша  «оңай»  (моноситуациялық)  және  «қиын»  (полиситуациялық)  ұзақтығына 
байланысты «ұзақ» және «қысқа» болады.

Барлығын қорытындалай келгенде ойынды өткізбес бұрын оны қай жерде өткезген дұрыс 
екенін білген жөн, содан соң оқушылардың жас ерекшеліктері, білім деңгейлерін ескерген жөн, 
өтіп жатқан тақырыпқа байланысты болуы керек.

* * * * * * * * * * * *
РАЗВИТИЕ ДЕТСКОГО МЫШЛЕНИЯ ЧЕРЕЗ ИГРУ

Западно—Казахстанская область Бурлинский район п.Успеновка 
ГКУ   Успеновский комплекс школа-детский сад  

учитель русского языка и литературы Зайнуллина Гульсара Закибековна

В настоящее время происходящие в обществе изменения со всей остротой поставили проблему 
умственного развития детей, начиная с дошкольного возраста. Необходимость его осознаётся и на 
теоретическом  уровне,  и  практической  сфере,  поскольку  именно  в  дошкольном  возрасте 
закладывается  фундамент  представлений  и  понятий  детей,  который  обеспечивает  успешное 
умственное  развитие  ребёнка.  Во многих  психологических  исследованиях  установлено,  что  темп 
умственного развития детей дошкольного возраста очень высок по сравнению с поздними периодами 
Разные  аспекты  онтогенеза  мышления  детей  изучались  видными  зарубежными  психологами. 
Психологические  основы  педагогической  игры  создавались  благодаря  исследованиям  Л.С. 
Выготского,  А.Н.Леонтьева,  Д.Б.Эльконина,  которые  обнаружили  социальноисторические 
обусловленности не только содержания, но и структуры игровой деятельности, а также подвергли 
глубокому изучению механизма, ее влияния на развитие различных психологических процессов и 
свойств  детской  личности.  Мышление  –  это  сложная  психическая  функция,  обеспечивающая 
жизнедеятельность  и  обучение  ребенка.  Для  того,  чтобы  ориентироваться  в  окружающем  мире, 
осваивать новую информацию или взаимодействовать с другими людьми, ребенку необходимо уметь 
устанавливать сходства и различия между предметами, явлениями,  а также классифицировать их, 
прослеживать причинно-следственную связь между событиями. 

Всё,  даже  простейшие  наглядно-действенные  задачи,  предусматривают  произвольные 
целенаправленные  действия  с  предметами.  Именно  эти  действия  у  детей  раннего  возраста 
стимулируют  познавательную  деятельность,  активизируют  внимание,  восприятие,  память, 
мышление, речь, общение и взаимодействие со взрослыми. 

Долгое  время  основная  связь  с  предметом  остается  лишь  зрительной,  что  приводит  к 
преобладанию  чувственного  обобщения  над  словесным  и  к  задержке  развития  понятийного 
мышления.  Наглядная  ситуация,  внешние  несущественные  признаки  предметов  для  этих  детей 
имеют  большее  значение,  чем  для  здоровых  детей  того  же  возраста.  И  поэтому  становление  и 
целенаправленное  развитие  речи  на  этом  этапе  способствует  перестройке  сенсорного  типа 
восприятия на предметно-обобщенный, что, в свою очередь,  приводит к развитию понятийного и 
словесно-логического мышления.

Вместе  с  тем  в  педагогической  практике  логические  задачи  в  процессе  предматематической 
подготовки к школе применяются недостаточно. Не используются они и как средство умственного 
воспитания, а воспитателями  не осознаётся их развивающая ценность. 

Изучения  применения  математических  игр  для  развития  логического  мышления  старших 
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дошкольников показало, что чаще всего они используются лишь для развлечения, фрагментарно, в 
отрыве от конкретной обучающей задачи. 

Недооценка  игры  как  ведущего  средства  развития  детей  дошкольного  возраста  приводит  к 
торможению  развития  мышления  детей  старшего  дошкольного  возраста,  в  т.ч.  и  логического;  
неумению  пользоваться  мыслительными  операциями:  анализом,  сравнением,  обобщением, 
абстрагированием.

Объект исследования  - личность дошкольника.  
Предмет - развивающие игры как средство развития логического мышления.     
Цель  исследования  -  выявить  эффективные  средства  развития  логического  математического 

мышления детей старшего дошкольного возраста.           
Задачи:  теоретический анализ литературы; экспериментальным путем выявить уровень развития 

логического  мышления  у  детей  старшего  дошкольного  возраста;  подобрать  и  модифицировать 
развивающие  игры,  направленные  на  поэтапное  формирование  логического  мышления  старших 
дошкольников. 

Гипотеза  -  если  в  учебно-воспитательном  процессе  дошкольных  организаций  в  системе  будут 
проводиться развивающие игры, включающие мыслительные операции - анализ, синтез, сравнение,  
обобщение  и  др.,  то  это  будет  способствовать  развитию логического математического мышления 
ребенка старшего дошкольного возраста. 

Анализ  литературы  показал,  что  имеется  ряд  исследований,  где  рассматривается  влияние 
занимательного  математического  материала  на  развитие  детей  6-7  лет  в  условиях  детского  сада,  
школы,  влияние  сюжетно-дидактических  игр  на  математическое  развитие  детей,  но  влияние 
дидактических игр на развитие логического мышления детей изучена недостаточно. В связи с чем  
тема остаётся актуальной и в настоящее время. 

Методы исследования: теоретический анализ психолого-педагогической программно-методической 
литературы; психолого-педагогический эксперимент; математические методы обработки полученных 
данных.  На основании проведенного исследования мы пришли к  следующим выводам. В настоящее 
время  специалисты  дошкольной  педагогики  единодушно  признают,  что  игра  как  важнейшая 
специфическая деятельность ребенка должна выполнять широкие общевоспитательные, социальные 
функции. Игра - наиболее доступный для детей вид деятельности, способ переработки полученных 
из  окружающего  мира  впечатлений,  знаний.  В  игре  ярко  проявляется  особенность  мышления  и 
воображения ребенка, его эмоциональность, активность, развивающаяся потребность в общении. 

Проблеме детской игры в психолого- педагогической науке уделяется особое внимание. В разное 
время ее изучением занимались такие педагоги и психологи, как Крупская, А.С.Макаренко, Ж.Пиаже, 
Штерн, позднее - Л.Выготский, А. Леонтьев, Д.Эльконин, В.С.Мухина и др.[3, с.200]. 

Поскольку  специфическое  воздействие  игры  имеет  наибольшую  ценность,  игра  должна  быть 
максимально использована в педагогических целях, как средство воспитания и формирования у детей 
познавательных, мыслительных процессов. 

Анализ  состояния  обучения  дошкольников  приводит  многих  специалистов  к  выводу  о 
необходимости  развития  в  дидактических  играх  функции  формирования  новых  знаний, 
представлений и способов познавательной деятельности,  т.е.  необходимости развития обучающих 
функций игры, предполагающей обучение через игру. Наряду с этим необходимо искать пути более 
широкого эффективного использования игровой деятельности для повышения уровня умственного 
развития детей и улучшения их интеллектуальной подготовки к школе.

Эффективность  применения  методики  формирования  логического  математического  мышления 
посредством дидактических игр доказана экспериментальным путем[5, с.10]. 

 Экспериментальное  исследование  с  целью  выявления  эффективных  средств  развития 
логическогго  математического  мышления  детей  старшего  дошкольного  возраста,  доказывает 
высказанную  гипотезу:  целенаправленное  включение  воспитателем  в  различные  звенья  урока 
системы занимательных игр интенсивно активизирует познавательную деятельность и способствует 
совершенствованию математических знаний. 

* * * * * * * * * * * *
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ЗАМАНАУИ БІЛІМ БЕРУ ОРТАСЫ ЖАҒДАЙЛАРЫНДА 
ОҚУШЫЛАРДЫ ТӘРБИЕЛЕУ ЖӘНЕ БІЛІМ БЕРУ САПАСЫН АРТТЫРУ

Қарағанды облысы, Жезқазған қаласы «Кеңгір  селосының  №2 ЖОББМ» КММ
Биология пәні мұғалімі  Тлеужан Кенжетай Серікқызы

«Маған  айтып  берсең – ұмытып  қаламын, көрсетсең – есте сақтармын,
 ал өзіме жасатсаң үйренемін» Қытай  ғұламасы  Конфуций

Қазіргі  кезде  білім беру жүйесінде  білім сапасы мен оның  нәтижелерін  арттыру  мақсатында 
педагогикалық инновациялар мен компьютерлік оқыту әдістемесі белсенді енгізілуде. Білім сапасы 
дәстүрлі  және  кез  келген  оқытудың  инновациялық  технологияларында  білім  беру  процесінің 
тиімділігін сипаттайтын критерий ретінде анықталады.

Қазақстан Республикасының 2011-2020 жылдарға дейінгі  білім берудің дамытудың мемлекеттік 
бағдарламасына сай қазақстандық білім беру жүйесінің маңызды міндеті – білім беру мазмұны мен 
құрылымын жаңарту, яғни жаңа мазмұнда білім беру моделін құрастыру.

 Білім  беру  моделі  деңгейі  экономикалық  және  ғылыми-техникалық  прогрестің  ең  негізгі 
көрсеткіші  екені  белгілі.  Сапалы білім  беру  дегеніміз  –  ғылымға  негізделген  жүйелі  бағдарлама 
бойынша   теориялық,  практикалық,  іске  қабілетті,  еңбекке  баулу,  дүниетанымын  кеңейту  және 
бойындағы бар қабілетін кемеліне келтіріп жан-жақты тұлға тәрбиелеу болып табылады.

Білім беру қызметінің негізгі бөлігі білім сапасын арттыру мақсатында негізделеді және мынадай 
принциптер  бойынша  атқарылады:  тұлғаны  дамыту,  педагог  мәртебесін  көтеру;  оқытып-үйрету 
әдістері; іздестіру жұмыстарына бағыттайтын ынтымақтастық; оқушы позициясы; жаңа ақпараттық 
технология;  бәсекеге қабілеттілік.  Білім сапасы негізінен оқу материалдарын игеріп қана қоймай, 
сонымен  бірге  тұлғаның  интеллектуалдық  және  адамгершілік  тұрғыдан  дамуына,  педагогтардың 
қарым-қатынасын ізгілендіруге оңды ықпал етеді. 

Заманауи  білім  беру  трендеттерінде  білім  беру  мазмұнын  өзгертуге  септігін  тигізетін  негізгі 
айғақтарды анықтауға  тура келеді: біріншіден, білім беру парадигмасының негізі болып табылатын 
оқытудың  жаңа шарттары мен белсенді әдістемелері;  екіншіден, өзінің білімдерін жаңартуға, тез 
арада оқып-үйренуіне,  өзін-өзі  дайындауға және жылдам өзгеріп отыратын  әлемде табысты өмір 
сүру үшін қабілеттерін  қолдану аясында  өзгертуге   қабілетті,  сыни ойлай алатын функционалды 
сауатты  тұлға  дайындауда  қоғам  тарапынан  болатын  талаптар.  Білім  беруші  материалдардың 
ұсынылған  жаңа формалары, жаңа оқыту тәсілдерімен жұмыс істеудің  әдістемесі және оқытудың 
компьютерлік  технологияларының  көмегімен  тұлғаның  танымдық  іс-әрекетін  басқару  тәсілдері 
біршама нәтижелерге жетуіне, оқушылардың белсенділігін және барлық оқу процесінің тиімділігін 
арттыруда септігін тигізеді. Оқытудың компьютерлік технологиясы – адамның даму процесінде оған 
әсер  ететін  әдістер,  формалар  мен  тәсілдердің  жиынтығы.  Компьютерлік  технологияларды 
практикада  қолданып  жүрген  тек  оқыту  әдістеріне  қарапайым  қосымша  ретінде  ғана 
қарастырылмайды,  сонымен қатар,  оқып үйренетін  материалдың көрнекілігінің  жоғары деңгейіне 
жетуге,  интерактивті  тапсырмаларды енгізу дәрежесін кеңейтуге,  үздіксіз  кері  байланысты жүзеге 
асыруға, оқыту процесінің динамикасын жандандыруға және арттыруға, оқушылардың пәнге деген 
қызығушылығын жетілдіруге және сабақтың мазмұнын  жаңа элементтермен толықтыруға септігін 
тигізетін  қуатты  құралы  ретінде  қарастырады.  Бүгінгі  күні  ақпараттық  технологиялар  әлемінде 
смарт-құрылғылар  мобильді  қосымшалар  секторларының  дамуына  ерекше  назар  аударылады. 
Заманауи  нарықты  талдау  арқасында  болашақтың  құзырында  дамудың  неғұрлым  перспективті 
бағыттарының  бірі  –  планшеттер  мен  смартфондар  болып  табылады.  Смартфондар,  мобильді 
технологиялар, планшеттер және басқа да ақылды құрылғылар сапалы білім беруге көмегін тигізеді.  
Біз мектеп оқушыларының білім беру практикасына мобильді технологиялар кеңінен еніп жатқанын 
бақылаймыз,  мысалы,  ақпарат  алу  үшін  Интернет-энциклопедиялардан   википедия,  қажетті 
ақпараттарды  іздеу,  сөздерді  немесе  айғақтарды  аударма-бағдарламалар   арқылы  аудару, 
ақпараттарды визуаландыру, бейнедәрістер көру, онлайн режимінде тестілеу немесе сауалнама алу, 
түрлі зертханалық эксперименттер жүргізу. Тізбексіз сеттерге өту, ақылды  терминалдарды  тарату,  
смарт-құрылғыларды   және  мобилді  офистерді  кеңейту  –  қоғамның  жаңа  сапасы.  Онда 
мамандандырылған адамдардың көмегімен техникалық құрылғыларды, сервистер мен  Интернетті 
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қолдану жиынтығы субъектілердің өзара байланысы арқылы сапалы өзгерістерге әкеліп соғады және 
жаңа тиімділік алуға септігін тигізеді. 

Smart –оқыту-бағдарламалық қамсыздандырудың онлайндық таралуы мен мультимедиа түріндегі 
контенттердің  бірігуінен  тұратын  оқытудың  бірінші  тренді.  Заманауи  Smart  –оқытудың  түйінді 
аспектілері – гаджеттерді қолдана отырып, оқытудың иілмелі және ашық ортасын, ашық білім беру 
ресурстарын, басқару жүйесін құру. 

Smart –оқыту «әрқашан, әр жерде және кез келген уақытта» білімнің қол жетімділігін арттыруға 
септігін  тигізеді.  Интегралды  интеллектуалды  білім  беру  ортасын  дамытудың  қажеттілігі  Smart-
технологиялардың даму деңгейлерінің жеткіліктілігіне және олардың күнделікті өмірге интенсивті 
енуіне  негізделеді.  Екінші  тренд  –  білім  беру  робототехникасы,  техникалық  шығармашылық 
элементтерін оқу процесіне құрастыру және бағдарламалауды біріктіру арқылы  енгізудің заманауи 
тұғыры жүзеге асырылады. Робототехника бойынша сабақтар оқушылардың  жан-жақты дамуына 
және  жаңа  ұрпақтың  стандарттарында  берілген  маңызды   құзыреттіліктерді  қалыптастыруға 
көмектеседі:
 эксперименталды  зерттеуді  ұйымдастыру  дағдылары:  болжам  ұсыну,  шешімдер  іздестіру, 
бақылаулар мен өлшемдерді жүргізу, себеп-салдық байланыстарды орнату, жеке факторлардың әсерін 
бағалау, нәтижелерді өңдеу және талдау;
 пәнаралық байланысты түсіну: математика, физика, биология, информатика, жаратылыстану, 
технология т.б. пәндер;  
 -шығармашылық, бейнелік, кеңістік, логикалық, сыни ойлауды дамыту;

Білім алушылар интернет жүйесінен алынған ақпараттарды реттеп қана қоймайды, сонымен қатар,  
алдына қойған мақсаттарға жету үшін оқу-іс-әрекетін өзінің әрекетімен байланыстырады. 

Білім беру саласындағы білімді игертудің заманауи әдіс-тәсілдері үздіксіз зерттелуде. Білім беру 
саласындағы  бұл  жаңашылдықтар  ұрпаққа  сапалы  білім  игерту  үшін  жасалған  бағдарламалар 
мазмұнына енді. Қазіргі таңда білім беруші педагогтар осы интербелсенді әдістерді өз тәжірибесіне 
енгізді. 

Интербелсенді оқыту –бұл, ең алдымен оқушы мен мұғалімнің қарым-қатынасы тікелей жүзеге 
асатын сұқбаттасып оқыту болып табылады.

Интербелсенді оқытудың негізгі қағидалары:
 орта қалыптастыру; әрекет арқылы үйрету;  өмірмен байланыстыру; өзінділікпен дербестікке 
баулу;

Интербелсенді  оқыту  мектепте  мынандай  жұмыс  түрлері  мен  әрекеттер  арқылы  жүзеге 
асырылады:
 бірлескен жұмыстар (жұптық, топтық, барлық сыныптар)
 жеке және бірлескен зерттеу жұмыстары;
 пікірталастар;
 шығармашылық жұмыстар;
 жағдаяттар арқылы үйрену;
 презентациялар;
 тренингтер;
 сауалнама өткізіп, оның қорытындысын талқылау және талдау;
 кез-келген оқу әрекетін кері байланыспен аяқтау; [6]

Биология  сабағында  топтық  жұмысты  қолданудың  әр-түрлі  тәсілдерін  қолдана  отырып, 
оқушылардың мүмкіндіктерін тексеруде,  алған білімдерінің нәтижесін көруде тиімді құрал екенін 
білдім. 

Ойымды  қорыта  келе,  интербелсенді  әдіс-тәсілдерді  биология  сабағында  қолданудың  тиімді  
жақтарын іс-тәжірибемде көріп, осы әдіс- тәсілдерді сабақта қолданғаннан кейін оқушылардың пәнге 
деген  қызығушылықтары  артып,  жеке  іздену  жұмыстарын  жүргізіп,  бір-бірімен  топтық  жұмыс 
барысында әрекеттесуді үйренеді, (жұптық, топтық, тыңдап отырған үштік) ұжымдап жұмыс, жеке 
дара жұмыс) оқушылардың шығармашылық қабілеті артады. Ұжымдық жұмыс барысында дарынды, 
ерекше қабілетті, биология пәніне икемді және зерттеуші оқушылар пайда болады.

Әдебиеттер тізімі
1. Красильникова В.А. Концепция компьютерной технологии обучения. Оренбург: ОГУ, 2008
2. Қазақстан  Республикасының  2011-2020  жылдарға  дейінгі  білім  берудің  дамытудың 
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3. Назарбаев  Н.Ә.Қазақстан  жолы-2050:  Бір  мақсат,  бір  мүдде,  бір  болашақ  атты 
Жолдауы.Астана, 17 қаңтар 2014.
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* * * * * * * * * * * *
Батыс Қазақстан облысы, Жаңақала ауданы, Маштексай ауылы

С.Меңдешев атындағы жалпы орта білім беретін мектебінің 
ағылшын тілі пәні мұғалімі  Тлеккабулова Гулжахан Утегалиевна

Lesson plan - Сабақ жоспары

LESSON: Unit 7: 
Fantasy World Gardens 

School: S.Mendeshev secondary school

Date: Teacher name: G.U.Tlekkabulova
CLASS: 5 Number present: absent:

Learning 
objectives(s) that this 
lesson is contributing 
to

5.L6  deduce meaning from context in short, supported talk on an 
increasing  range of general and curricular topics

5.S7  use appropriate subject-specific vocabulary and syntax to talk about 
a limited range of general topics

5.UE14 use prepositions to talk about time and location 
use prepositions like to describe things and about to denote topic
use prepositions of direction to, into, out of, from, towards
on a limited range of  familiar general and curricular topics
5. C10 use talk or writing as a means of reflecting on and exploring a 

range of perspectives on the world
5.W8  spell most high-frequency words accurately for a limited range of 

general topics
Lesson objectives All learners will be able to:

 name at least 5 objects in the garden
 contribute some language in order to talk about the garden 
 understand and draw most of the objects in the garden

Most learners will be able to:

 communicate the main points in the description activity
 write the descriptive sentences without support

Some learners will be able to:

 understand most of the language used by the teacher at the lesson 
 communicate a range of language from the lesson  expressively during 
the presentation 

Language 
objectives

Use prepositions of place 

Value links Respect, Cooperation
Cross curricular 

links 
Art, Biology

ICT skills Projector or Smart board for presenting a PPT
Previous learning Learners learned the objects in the house (rooms, furniture etc.) 

Plan
Planned 

timings
Planned activities 

Lesson I
10 min Warm-up: 
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Differentiation 
18. More support can be given at the start and in middle of lesson by providing 
less-able learners with some vocabulary in a word list so they can read examples of 
words seen or heard.
19. Ask more able students to ask at least 5 questions about the picture e.g. Do 
you have 1 or 2 apple trees in your picture? Is your pear tree small or big? Etc.

1min 20.Energizer exercise:  “Double 2!     This 2!”

10 min Show students the video about the garden to activate their ideas. 
(P) Learners in pairs draw or make a plan for a fantasy school garden and label it. 

They include: trees, plants, flowers, grass, seat, wall, gate, water, bird house, 
fountain, stones, stairs, bridge, bush, path. (show them slide with the words)

Learners prepare a short description of their school garden and finish it with a 
question. They use a range of nouns, prepositions and connectors.

For example
There are paths round the outside of the garden. There are two apple trees and 

many flowers next to the paths. There’s grass and you can smell beautiful flowers. You  
can taste some vegetables but you can’t eat them. Can you hear birds singing?

While students working play the music so it is going to be more positive.
(f) Robin round 
Students go around and present their gardens. Tell the students that even if they 

work in pairs both students talk during the presentation. 
Assessment criteria (Peer assessment)

21.Students write at least 4 sentences and 1 question.
22.Students label all objects in the picture of a garden and spell them correctly
23.Students describe their garden and pronounce the words clearly
24.Students use prepositions of place and construction There is/there are correctly 

Monitor how students write the sentences and questions. You can use assessment 
rubrics as well. 

Differentiation
25. Learners, who are less confident at describing, can be given copies of 
description as an example. 

More-able learners can be encouraged to use the full range of language they studied 
at the previous lessons when they prepare the description

End
7 min

26.Teacher asks learners 1) what prepositions of place did we learned today? e.g. in 
front of, behind, in the middle etc.  2) do you have any questions about the lesson? 3) 
can you talk about your garden? 
27.Students can answer by demonstration the prepositions of places ask questions or 
show thumbs up or down.  

Ask the students
What do they usually do in the garden?

28.Why do people have gardens?
Feedback in Google forms 

Additional informationDifferentiation – 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

Differentiation by dividing students 
with different abilities in groups
More support can be given at the 
start and in middle of lesson by 
providing less-able learners with 
some vocabulary in a word list so 

Monitor how clearly 
learners pronounce words 
and sentences.
Monitor how students write 
the sentences and questions 
Notice any sentences which 

Links to the L1: Do learners 
know the objects in the garden 
in their native language L1? 
Make sure learners have all 
necessary things to draw the 
garden. 
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they can read examples of words 
seen or heard.
Ask more able students to ask at 
least 5 questions about the picture 
e.g. Do you have 1 or 2 apple trees 
in your picture? Is your pear tree 
small or big? etc.
Learners who are less confident at 
describing, can be given copies of 
description as an example. 
More-able learners can be 
encouraged to use the full range of 
language they studied at the 
previous lessons when they prepare 
the description.

are difficult for learners to 
understand and adapt for a 
future lesson. 
Monitor pair work as they 
agree on and prepare the 
description of the garden. 
Do they take turns to 
speak? Do they contribute 
appropriate language for the 
description? 

PPT
Respect and cooperation

Reflection
Were the lesson objectives/learning objectives realistic? 
What did the learners learn today? 
What was the learning atmosphere like? 
Did my planned differentiation work well? 
Did I stick to timings? What changes did I make from my plan 

and why?

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

Summary evaluation
What two things went really well (consider both teaching and learning)?
1:
2:
What two things would have improved the lesson (consider both teaching and learning)?
1: 
2:
What have I learned from this lesson about the class or individuals that will inform my next lesson?
1: 
2:
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АЛҒАШҚЫ ӘСКЕРИ ДАЙЫНДЫҚ ПӘНІН ОҚЫТУДА
ИНТЕРАКТИВТІК, АҚПАРАТТЫҚ-КОМУНИКАЦИЯЛЫҚ

ТЕХНОЛОГИЯЛАРДЫ ПАЙДАЛАНУ

Түркістан облысының адами әлеуетті дамыту басқармасы  
Кәсіптік оқудағы көпсалалы колледжінің

Алғашқы әскери және технологиялық дайындық пәнінің мұғалімі 
Джаббарханов Юлдашбек Адилбекович

«Қазіргі заманда жастарға ақпараттық технологиямен байланысты
әлемдік стандартқа сай мүдделі жаңа білім беру өте қажет» Н.Ә.Назарбаев    

Алғашқы әскери дайындық азаматтарды Қазақстан Республикасы Қарулы Күштерінің қатарында 
әскери  қызмет  атқаруға  дайындық  жүйесінің  бір  бөлігі  болып  табылатындықтан,  қазіргі  кезеңде 
«Алғашқыәскери дайындық» пәнін  оқыту Қазақстан Республикасының Конституциясы,  Қазақстан 
Республикасының  Әскери  доктринасы,  «Қазақстан  Республикасының  Қарулы  Күштері  және 
Қорғанысы  туралы»  және  «Әскери  міндеттілік  және  әскери  қызмет  туралы»  Қазақстан 
Республикасының  заңдарының  талаптарына  сәйкестікте  жүзеге  асып  отыр.  Алғашқы  әскери 
дайындық – Қазақстан Республикасы азаматтарын Қарулы Күштерде,  басқа да әскер және әскери 
құрамаларда қызмет етуге дайындайтын мемлекеттік жүйенің негізгі құрамы болып табылады.

Алғашқы әскери дайындық меншік түрі мен ведомствалық бағыныштылығына қарамастан, барлық 
типтегі жалпы білім беретін мектептерде, орта арнаулы оқу орындарында (колледждерде), кәсіптік-
техникалық  мектептерде  «кәсіптік  мектеп)  әскерге  шақырылуға  дейінгі  және  әскерге  шақырылу 
жасындағы білім алушы дастардың міндетті  оқылатын пәні  болып табылады.  Әскери-патриоттық 
тәрбие алғашқы әскери дайындықпен тығыз ұштастырыла отырып,  жастардың әскери істі  жақсы 
меңгеруіне,  төтенше жағдайларда қорғанудың тәсілдері  мен құралдарын дұрыс пайдалана білуіне 
ықпал ете алуы қажет.  Қазақстан Республикасы Қарулы Күштерінде қызмет ету туралы түсінігін 
және әскери іс негіздері бойынша оқушылардың білімдерін қалыптастыру,и оқушылардың өмірлік 
қабілеттері мен дағдыларының дамуын қалыптастыруға ықпал ету. ҚР ҚК туралы Заң қабылдануына 
байланысты білім беру саласы мен мектептегі  АӘД сабағына мемлекеттік пән мәртебесі  беріліп, 
әскерге даярлау мен жас жеткіншекке отаншылдық тәрбие беру жұмысына Үкімет тарапынан көңіл 
берілуде.  Пәннің  міндеті  –  келешекте  Отанын,  жерін,  елін  қорғай  алатын,  ұлттық  намысы  мол, 
жігерлі  ұл,  қыз  тәрбиелеу,  әскер  қатарына  сауатты,  моральдық  жағынан  дайын  азамат  даярлау. 
Оқытудың жаңа ақпараттық-коммуникациялық технологияарын меңгеру –қазіргі заман талабы.

ХХІ ғасыр – ақпараттық технология ғасыры. Елбасы Нұрсұлтан Назарбаев «Болашақта еңбек етіп, 
өмір  сүретіндер  –  бүгінгі  мектеп  оқушылары,  мұғалім  оларды  қалай  тәрбиелесе  Қазақстан  сол 
деңгейде  болады.  Сондықтан  ұстазға  жүктелетін  міндеттер  ауыр»  деген  болатын.  Ұстаздар 
қауымының  алдында  сабақта  ақпараттық  –  коммуникациялық  технологияларды  қолдана  отырып 
жаңа технологияларды қолдану арқылы оқушылардың білім деңгейін арттыру; шығармашылықпен 
жұмыс істей отырып, заман талабына сай іскер, жан-жақты, терең білімді, интеллектуалдық деңгейі 
жоғары дамыған шәкірт тәрбиелеу;  сабақта оқытудың жаңа технологияларын тиімді қолдана білу 
маңызды.  Қазіргі  заман  мұғалімінен  тек  өз  пәнінің  терең  білгірі  болу  емес,  тарихи  танымдық, 
педагогикалық-психологиялық  сауаттылық,  саяси  экономикалық  білімділік  және  ақпараттық 
сауаттылық  талап  етілуде.  Ол  заман  талабына  сай  білім  беруде  жаңалыққа  жаны  құмар, 
шығрамашылықпен жұмыс істеп, оқу мен тәрбие ісіне еніп, оқытудың жаңа технологиясын шебер 
меңгерген жан болғанда ғана білігі мен білімі жоғары жетекші тұлға ретінде ұлағатты саналады.

Қазіргі  білім жүйесінің ерекшелігі  – тек білім мен қаруландырып қана қоймай,  өздігінен білім 
алуды  дамыта  отырып,  үздіксіз  өз  бетінше  өрлеуіне  қажеттілік  тудыру.  Білім  беру  саласында 
инновациялық  үрдісті  жүзеге  асыру  мұғалімдерден  өз  мінез-құлықтарын,  ұстанымдарын, 
мүмкіндіктерін түрлендіруді талап етеді. Дамыған елдердегі білім беру жүйесінде ерекше маңызды 
мәселелердің  бірі  –  оқытуды  ақпараттандыру,  яғни  оқу  үрдісінде  ақпараттық-коммуникациялық 
технологияларды  пайдалану.  Қазіргі  таңда  елімізде  білім  беру  жүйесінде  жаңашылдық  қатарына 
ақпарттық кеңістікті құру енгізілді. Ақпараттандыру жағдайында оқушылар меңгеруге тиісті білім,  
білік, дағдының көлемі күннен күнге артып, мазмұны өзгеріп отыр. Білім беру саласында ақпарттық-
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коммуникациялық технологияларды пайдалану арқылы білімнің сапасын арттыру, білім беру үрдісін 
модернизациялаудың тиімді тәсілдері пайдаланылуда және одан әрі жетілдірілуде.

Алғашқы  әскери  дайындық  пәні  сабақтарында  ақпарттық-коммуникациялық  технологияларды 
пайдаланудың тиімділігі:
  оқушының өз бетімен жұмысы;
  аз уақытта көп білім алып, уақытты үнемдеу;
  білім-білік дағдыларын тест тапсырмалары арқылы тексеру;
  қашықтықтан білім алу мүмкіндігінің туындауы;
  қажетті ақпаратты жедел түрде алу мүмкіндігі;
  іс-әрекет, қимылды қажет ететін пәндер мен тапсырмаларды оқып үйрену;
  оқушының ой-өрісін дүниетанымын кеңейтуге де ықпалы зор.

Оқытушы  сабағында  ақпарттық-коммуникациялық  технологияларды  пайдалану  арқылы  оның 
тиімділігін  жүйелі  түрде  көрсете  біледі.  Ақпараттық-коммуникациялық  технологияны  пайдалану 
оқытудың  тиімді  әдістерінің  бірі  деп  ойлаймын.  Ақпараттық-коммуникациялық  технологияны 
меңгеру  құзіреттілігін  қалыптастырудың басты мақсаты –оқушыларды ақпартты беру,  түрлендіру 
және оны қолдану білімдерімен қаруландыру, олардың компьютерлік технологияны өз қызметтеріне 
еркін,  тиімді  пайдалана  алу  қабілеттерін  қалыстастыру.  Оқушы  тұлғасының  дамуына  ықпал 
жасайтын  электрондық  оқулықпен  сабақтар  жүргізудің  негізгі  міндеттері  оқушылардың  базалық 
білім, ептілік, дағдыларын игеру жүйесін жетілдіру, оқыту үрдісінде теориялық және өнімділік ой 
құрастыру  әрекеттері  арқылы  танымдық  қабілеттерін  белсендіру,  танымдық  қызығулары  арқылы 
оқуға деген мотивациясын дамыту, оқу материалын игеруде және оқу іс-әрекеттерінде жете ұғынуға 
талпындыру,  өзіндік  жұмыстарының  ізденісті-зерттеу  түрлерін  ұйымдастыру,  оқу  үрдісінде 
компьютерлік  технологияларды  қолдану,  әр  түрлі  шапшаңдылықпен  және  әр  түрлі  көлемді  оқу 
материалын игерудің мүмкіншілігін ашу.

Әрбір оқушы таңдалған тақырып бойынша тапсырмалар мен тарау бойынша тест жұмыстарын 
орындап,  анимациялық  практика  тапсырмаларымен  жұмыс  жасауға  дағдыланады.  Электрондық 
оқулық арқылы түрлі суреттер, видеокөріністер, дыбыс және музыка тыңдатып көрсетуге болады. 
Бұл, әрина мұғалімнің тақтаға жазып түсіндіргенінен әлдеқайда тиімді, әрі әсерлі.  Меңгеруі қиын 
сабақтарды  компьютердің  көмегімен  оқушыларға  ұғындырса,  жаңа  тақырыпқа  деген  баланың 
құштарлығы оянады деп есептеймін. Осылайша оқыту құралдарының бірі – электрондық оқулық. Ол 
оқушыларды даралай оқытуда жаңа ақпарттарды жеткізуге, сондай-ақ игерілген білім мен біліктерді 
тесттік бақылауға арналған бағдарламалық құрал.

Сөзімді қорытындылай келе төмендегідей ұстанымдарға тоқталамын:
Орта  білім  беретін  оқу  орындарын  қазіргі  заманға  сай  жаңа  ақпараттық  құрал-жабдықтармен 

жабдықтау,  интерактивті  тақталар  мен  мультимедиялық  кабинеттермен  және  арнаулы  пәндер 
бойынша  электрондық  оқулықтармен  қамтамасыз  ету;  орта  білім  саласында  оқытудың  жаңа 
ақпараттық технологияларын пайдалану бойынша білім жетілдіру курыстарын жиі ұйымдастыру;

Білім  беру  жүйесін  ақапарттандыру  мен ақпараттық-комуникациялық технологияны оқу-тәрбие 
үрдісінде пайдалану оқушының өз мамандығына қызығушылығы мен мамандық сапасын арттырып, 
шығармашылық  шабытын  шыңдап,  ғылыми  көзқарасын  қалыптастырып,  еңбек  нарығындағы 
бәсекеге қабілетті мамандар даярлауда қоғамның даму жолдарын анықтайтыны сөзсіз.

Ақпараттық-комуникативті технология жағдайындағы жалпы оқыту үрдісінің функциялары: оқыту, 
тәрбиелеу,  дамыту,  ақпараттық  болжамдау  және  шығармашылық  қабілеттерін  дамытумен 
анықталады.

Оқытудың  ақпараттық-комуникативтік және интерактивтік технологиялары бағыттары:
а) электрондық оқулықтар;
ә) телекоммуникациялық технологиялар;
б) мультимедиялық және гипермәтіндік технологиялар;
в) қашықтықтан оқыту (басқару)
Ақпараттық технологияларды пайдаланудың артықшылықтары мынадай:
Олар  оқытудағы  тақырып  шеңберіндегі  немесе  белгілі  бір  уақыт  аралығында  айтылуға  тиіс 

мәліметтер көлемін ұлғайтады.
1.Білімге  бір-бірінен  үлкен  ара  қашықтықта  орналасқан  әр  түрлі  оқу  орнында  отырып  қол 

жеткізуге болады.
2.Оқытудың жүйесінің көп деңгейлі жетілдіруі олардың таралымдары мен оқу сапасын арттырады.
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3.Оқушы өз бетінше немесе өзге оқушылармен топтасып бірге жұмыс істеуге мүмкінідк алады.
4.Оқушының танымдық іс-әрекеттері күйшейіп,  өзіндік жұмыстарды тез орындау мүмкіндіктері 

артады.
АКТ-ны қолдану сабақтарында, басқа сабақтардағы сияқты, мұғалімге келесі мәселелерді шешуге 

тура келеді:
• дидактикалық (сабақтың оқу материалын дайындау, компьютерлік бағдарламаны  талдау);
• әдістемелік (тақырыпты беруде АКТ –ны қолдану әдістерін анықтау, сабақтың нәтижесін талдау,  

келесі оқу мақсатын қою);
• ұйымдастырушылық  (оқытушының  шамамен  тыс  жүктелуін  және  уақытты  тиімсіз  өткізуді 

болдырмайтындай етіп ұйымдастыру);
• оқыту (қарастырылған тақырып бойынша тоқушылардың білімдерін және ұсынылған бағдарлама 

бойынша біліктері мен дағдыларын нығайту және бекіту).
Ақпараттық технологиялар мен инновациялық педагогикалық әдістерді біріктіру білім беру сапасы 

мен тиімділігін  арттырады,  білім  саласындағы мемлекеттік  саясаттың негізгі  қағидаларының бірі 
болып  саналатын  білім  беру  жүйесінің  білім  алушылардың  деңгейі  мен  даму  ерекшеліктеріне 
сәйкестігін күшейтуге мүмкіндік береді.  Ұстаз үшін нәтижеге жету шәкіртінің білімді болуы ғана 
емес, білімді өздігінен алуы және алған білімдерін қажетіне қолдануы болып табылады. Бүгінгі бала-
ертеңгі жаңа әлем. Заман талабына сай жаңа технология әдістерін үйрету, бағыт-бағдар беруші – біз. 
Оқушылардың  жаңа  тұрмысқа,  жаңа  оқуға,  жаңа  қатынастарға  бейімделуі  тиіс.  Осы  үрдіспен 
бәсекеге  сай  дамыған  елдердің  қатарна  ену  ұстаздар  қауымына  зор  міндеттер  жүктелетінін 
ұмытпауымыз керек.

* * * * * * * * * * * *
СҚО,  Уәлиханов ауданы, "Елтай орта мектебі" КММ

Аргунбаева Айман Жетписбаевна
математика-информатика пәні мұғалімі

`Ұзақ мерзімді жоспар бөлімі:   Тарау 8.2 А  Аудан
Күні: Мұғалімнің аты-жөні: Аргунбаева А.Ж.
Сынып: 8 Қатысқандар саны: Қатыспағандар саны:

Сабақтың 
тақырыбы

Үшбұрыштың ауданы

Сабақтың түрі Жаңа сабақ
Осы сабақ 

арқылы жүзеге 
асатын оқу 
мақсаттары

8.1.3.12
үшбұрыштың ауданы формулаларын қорытып шығару және қолдану;

Сабақтың 
мақсаты

Барлығы: Үшбұрыштың ауданын табу формулаларын  есеп шығаруда 
қолданады

Көпшілігі: Әр түрлі үшбұрыштың аудандарын табады, формулаларды 
түрлендіреді

Кейбірі: Үшбұрыштың ауданын табу формулаларын түрлендіреді, 
бірнеше қадамдардан тұратын күрделі есептерді шығарып дәлелдейді

Ойлау деңгейі Түсіну
Қолдану
Талдау

Бағалау 
критерийлері

Үшбұрыштың ауданын табу формулаларын  қолданады;
Әр  түрлі  үшбұрыштардың  аудандарын  табады,  формулаларды 
түрлендіреді

Тілдік мақсат Үшбұрыштың ауданын табу формулаларын түсіндіреді
Пәндік лексика және терминология
- параллелограмм;
-тік төртбұрыш;
-үшбұрыш;
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-сүйір бұрышты үшбұрыш;
-тік бұрышты үшбұрыш;
-сүйір бұрыштың синусы;
- аудан

Құндылықтард
ы дарыту

1.Қазақстанның тәуелсіздігі мен Астанасы. 
2.Қоғамымыздағы ұлттық бірлік, бейбітшілік пен келісім.
3.Зайырлы қоғам және жоғары руханият. 
4.Индустрияландыру мен иновацияларға негізделген экономикалық 

өнім.
5.Жалпыға Ортақ Еңбек Қоғамы.
6.Тарихтың, мәдениет пен тілдің ортақтығы.
7.Еліміздің ұлттық қауіпсіздігі, бүкіләлемдік , өңірлік мәселелерді 

шешуге жаһандықтұрғыдан қатысуы.
Пәнаралық  

байланыс
Сызу,өзін өзі тану,информатика

АКТ қолдану 
дағдылары

Презентация, интербелсенді тақта, компьютер, телефон, kahoot.it 
сервисі,easyQuizzy

Бастапқы білім  Параллелограмның ауданы;
 Тік төртбұрыштың ауданы;

-      Ромбтың ауданын табу формулалары.
Сабақ барысы

Сабақтың  
жоспарланған 
кезеңдері

Сабақтағы жоспарланған іс-әрекет

Сабақтың 
басы

5 мин

Сабақтың 
ортасы

30 мин

Ұйымдастыру кезеңі
"Сәттілік тілeу"
Oқушыларды түгeндeу, сыныпта қoлайлы ахуал туғызу. «Сәттілік 

тілеу» трeнингін өткізу
Үй жұмысын тексеру (слайдпен, есептердің шығарылу жолын 

көрсетемін)
Оқушыларға бірін-бірі бағалау парағы таратылады
"Миға шабуыл"
Өткен тақырыптарды еске түсіру мақсатында kahoot.it сервисін 

пайдаланып тест тапсырмасын аламын.Оқушылар телефондарын 
қолданып тест тапсырады.сұрақтарға ауызша жауап беру. 

ҚБ Қол шапалақтауТест тапсырмасын бірінші болып орындаған 
оқушыға құрмет көрсетіледі.Бағалау парағына ұпайлар түсіріледі.

Топқа бөлу
Кеспе қағаздарда геометриялық фигураларды  сәйкестендіру арқылы 

топқа бөлемін.
Екі топ пазл құру арқылы алдынғы тақырыпты пысықтайды
ҚБ Қол шапалақтау Тапсырманы бірінші болып орындаған топқа 

құрмет көрсетіледі.Бағалау парағына ұпайлар түсіріледі.
Жұпқа бөлу
Кеспе қағаздарда геометриялық фигураларды  сәйкестендіру арқылы 

жұпқа бөлемін.
Жаңа тақырыпты меңгеру
Ауызша жұмыс. Жұптарға А4 парақта параллелограмм,тік төртбұрыш, 

ромб суреттері таратылады.
1.Фигуралардың анықтамалары, қасиеттерін айтады;
2. Аудан табу формулаларын тақтаға жазады.
3.  Алдарыңдағы фигураға бір диагональ жүргізіңдер де, сол диагональ 

бойынша қиыңдар.
Кері байланыс:
Қандай фигуралар шықты?
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Белсенді оқыту

Саралап оқыту

 Оқушылардың жауабы:
Үшбұрыштар.
 Осыдан сабағымыздың тақырыбы шығады Қандай? -"Үшбұрыштың 

ауданы".
Ендеше бүгінгі сабағымыздың мақсаты қандай болады деп 

ойлайсыңдар?
Иә, Үшбұрыштың ауданын табу
ҚБқол шапалақтау
«Жұптық өзара оқыту» әдісі
Қолданылған әдістің мақсаты:

Aқпарат алу және жоғары деңгейлі ойлау дағдыларын жетілдіреді;
Oқушылар арасындағы тосқауылдарды жояды

1.Әр жұп үшбұрыштың түріне сәйкес аудан табуға формула қорытып 
шығарады.

2. Дәлелдейді
3. Қорғайды
Әр жұпқа  кеспе карточкалар беремін.
Тапсырмаларды дескриптор бойынша орындайды.
Бір-бірімізге көмектектеседі.
Бағалау критерийлері  бойынша бағаланады және бағалау парақшасына 

жазылады. Қол шапалақтау.
Кері байланыс
«Мұғалім -оқушы» Мұғалім оқушылардын шығарғанын тексеріп, 

ескертулер айтып, кері байланыс береді
Жеке жұмыс
Деңгейлік тапсырмалар орындау
Қолданылған әдістің мақсаты: 

- Оқушыларға идеяларды тереңірек түсінуге көмектесе отырып, 
шығармашылыққа ынталандырады;
- Барлық оқушылар үшін тиімді

Әр оқушы А деңгейінен бастайды, деңгейлік тапсырмаларды сатылап  
шығарады.Есепті тез шығарған оқушы өз ойымен бөлісіп,сыныптағы 
оқушыларға көмек көрсетіп отырады

А деңгейі.
1.  Катеттері  24  см  және  27  см  болатын  тікбұрышты  үшбұрышқа  тең 

шамалас шаршының қабырғасын табыңдар.
      2. Үшбұрыштың екі қабырғасы 12 дм және 18 дм, ал олардың біріне 

жүргізілген биіктік
 4 дм-ге тең. Екінші қабырғаға жүргізілген биіктікті табыңдар.
      3.Табаны АС болатын теңбүйірлі ABC үшбұрышының  АВ = 10 м, ВН 

биіктігі 8 м  болса, оның ауданын табыңдар.
В деңгейі
    1.ABC тікбұрышты үшбұрышында C = 90°, АВ = 1 м  A = 30°. Осы 

үшбұрыштың ауданын табыңдар.
2. Үшбұрыштың екі қабырғасы 6см және 8 см,ал олардың арасындағы 

бұрышы 1200.Үшбұрыштың ауданын тап.
3. Үшбұрыштың екі қабырғасы 6см және 8 см,ал олардың арасындағы 

бұрышы 1350.Үшбұрыштың ауданын тап.
С деңгейі
1. Өлшемдері 4 м × 6 м болатын тіктөртбұрыш пішіндес бөлменің еденін 

қабырғалары  30 см және 40 см болатын тік  бұрышты үшбұрыш пішінді 
тақтайшалармен жабу керек. Неше тақтайша қажет және егер бір тақтайша 
65тенге тұратын болса, қанша ақша жұмсалады?

 Кері байланыс
«Мұғалім - оқушы», «Оқушы-оқушы»
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Түрлі-түсті кеспе қағаздарда есептердің шығарылу жолына сілтеме , 
шығарылу жолдары, жауаптары көрсетіледі.Оқушылар біртіндеп 
деңгейлерден өтеді.

Қорытындылау тест
Компьютерде қысқыша тест орындайды
ҚБ қол шапалақтау
Кері байланыс
«Мұғалім - оқушы»

Сабақтың 
соңы

5 мин

Бағалау
Оқушылар бағалау парақшасын бағалау критерийлеріндегі ұпайларды 

ескере отырып толтырады
Қалыптастырушы бағалау комментарийі:
Рефлексия: 
Сабақ бойы жақсы жұмыс істедіңдер.Атап кететін оқушылар...
Бұл бағаны мен сендерге бердім,ал сендер енді біздің бүгінгі істеген 

жұмысымызға баға беріңдер.
Сұрақтарға жауап беріңдер:
1.Бүгін сабақта не  білдім? 
 2. Бұл білімім тәжірибеде керек бола ма?
  3. Қайда қолдана аламын?

Үй 
тапсырмасы

 Практикалық тапсырма: Өз бөлмеңдегі  1 жихаздың ауданын есепте

БҚО, Орал қаласы «№ 47 ЖББМ» КММ
Бастауыш сынып мұғалімі Жангалиева Динара Абаевна

Қысқа мерзімді жоспар

Пән: дүниетану
Ұзақ мерзімі жоспар бөлімі: 
Бөлім: Мен және қоғам
Бөлімше: 
Денсаулық және қауіпсіздік

Мектеп: №:47 ЖББМ

Күні:
Сынып: 2

Мұғалімнің аты-жөні: Жангалиева Д
Қатысқандар  саны:
Қатыспағандар саны:

Сабақтың тақырыбы: Қауіпсіздік ережелері

Осы сабақта қол 
жеткізілетін оқу мақсаттары 
(оқу бағдарламасына 
сілтеме)

2.1.4.2  күнделікті  жағдаяттардағы  (үйде  және  қоғамдық  
орындарда,)  қауіпсіздік  ережелерін  түсіндіру  

Сабақ мақсаттары Барлық оқушылар:
Күнделікті өмірде қауіпсіздік  ережелерін  сақтау 

маңыздылығын түсінеді.
Көптеген оқушылар:
Өзін-өзі ұстаудың қауіпсіздік ережесін құрастырады және 

әңгімелейді.
Кейбір оқушылар:
Қауіпсіздік ережесін сақтаудың маңыздылығын мысалдар 

арқылы дәлелдейді.

Бағалау критерийі Үйдегі  және қоғамдық орындардағы қауіпсіздік ережелерін 
атайды.
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Тілдік мақсаттар күнделікті жағдаяттардағы (үйде  және қоғамдық орындарда,) 
қауіпсіздік ережелерін түсіндіре  алады

жол қозғалысы қауіпсіздігі және жол  белгілері;
жолдан қауіпсіз кесіп өту ережелерін  сақтауға және үйдегі 

және қоршаған  ортадағы қауіптен аулақ болуға үйрену.

Құндылықтарды дарыту Өмір бойына білім алу: 
- өмір бойына білімін арттыруға, жаңаны тануға және 

шығармашылыққа деген ынтаны қалыптастыру.
Ынтымақтастық: 
-ұжымда жұмыс дағдыларын құру
- жағымды өзара әрекет пен ынтымақтастық атмосферасын 

құру.

Пәнаралық байланыстар Жаратылыстану –«Мен қауіпсіздік ережесін сақтаймын» 
практикалық жұмыс.

Көркем еңбек – Қауіпсіздік ережесіне қатысты суреттерді 
таңдайды және постер қорғайды. 

Бастапқы білім  

Сабақ барысы

Сабақтың 
жоспарланған 

кезеңдері

Сабақта жоспарланған іс-әрекет

Сабақтың басы

3 мин

Ынтымақтастық атмосферасын қалыптастыру шаттық 
шеңберінде

  «Біз тәртіптіміз»   әдісі
«Мен әдепті баламын» түрлі қимылдар жасау
ҚБ: Оқушылардың әрбір дұрыс  жауабын мұғалім қол 

шапалақтау арқылы бағалайды.
«Суреттер»әдісіарқылытопқа бөлінеді.
1-топ:«Үй»тобы 
2-топ:«Табиғат» тобы
3- топ: «Көше» тобы
Тақырыпқа сай бағыттау.
Үйде, табиғатта, көшеде кездесетін қауіп-қатерді ата?
Сабақ  тақырыбымен  таныстыру.
Сабақ мақсатын хабарлау:  күнделікті  жағдаяттардағы  (үйде  және  

қоғамдық  орындарда,)  қауіпсіздік  ережелерін  түсіндіру  

Сабақтың ортасы

4 мин

7 мин

Ұ.  Ой қозғау:   «Серпілген сауал»әдісі
- Неліктен біз қауіпсіздік ережесін сақтауымыз керек?
-  Үйде кездесетін қауіп-қатерлерді ата?
-  Көшеде қандай қауіп-қатер кездеседі?
(Ө) «Дұрыс белгіле»  әдісі 
Қауіпсіздік ережесі дегенді дегенді қалай түсінесің ?  
Сөйлемдерді оқы. Олардың тұсына «+»,«-» таңбаларының тиістісін 

қой.
Қалыптастырушы бағалау:
Барлығы дұрыс – 
1-2  қате болса –
3 қатеден жоғары болса-
Тапсырма арқылы саралау
Қалыптастырушы бағалауға арналған тапсырмалар
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5 мин1мин

7 мин

            3 мин

Жедел сатының (лифт)ішінде бейтаныс  адам тұр екен. Ол жоғарыға  
бірге көтерілуді ұсынды. Не істеу керек?

Бейтаныс жүргізуші саған  кәмпит  ұсынып, 
машинаға отыруыңды өтінді. Не істер едің?

Дескриптор:
- берілген жағдаятқа қатысты  ойын айтады;
Қалыптастырушы бағалау:  От шашу.
В) 2-тапсырма: 
Қоғамдық орындарда өзін-өзі ұстаудың қауіпсіздік ережелерін 

құрастыр.
Дескриптор:
 - қоғамдық орындардағы қауіпсіздік ережелерін құрастырады.
Қалыптастырушы бағалау: Бағдаршам
С) 3-тапсырма:  Суретке мұқият қара. Қоғамдық көлікте тәртіп 

сақтамай тұрған балаларды белгіле ( ).
1. Олардың іс- әрекеттері басқаларға  қандай жағымсыз немесе 
қауіпті жағдайлар туғызуы мүмкін?Әңгімеле.
2. Жұпта қоғамдық  көліктегі тәртіп ережелерін құрастыржәне 
таныстыр. 

Дескриптор:
- қоғамдық көлікте ереже сақталмаған суреттерді анықтайды;
- балалардың жасаған әрекеттері туралы ойын айтады; 
- қоғамдық көлікте өзін-өзі ұстау ережесін құрастырады; 
- шығармашылық жұмысын таныстырады.

Қалыптастырушы бағалау: Бес жұлдыз
 (Ж) «Қауіпсіздік ережесін сақтаймыз» әдісі
 «Мен қауіпсіздік ережесін сақтаймын»
1. Табиғаттағы қауіпсіздік ережесін айтып бер.
2. Көшедегі қауіпсіздік ережесін айт.
3. Үйдегі қауіпсіздік ережесін практикада көрсетіп бер.

Қалыптастырушы бағалау:«Қызықты пирамидалар» әдісі
- тез, дұрыс жауап бергендер
- дұрыс жауап бергендер
- Сергіту  сәті
- Таңертең ........................тұрамыз .
- Беті қолды ...................жуамыз.
- Тісімізді ....................... тазалаймыз.
- Айнаға ..........................караймыз.

Шашымызды ...............тараймыз.
Таңғы асты ..................ішеміз..
Таза киім ....................киеміз.
Сабаққа да ......................барамыз.
Қалыптастырушы бағалау:Жарайсыңдар!
(ТЖ)  Тапсырма: Дереккөз бойынша саралау.
 «Біз тәртіптіміз»
І топ: Үйдегі қауіпсіздік ережесін құрастыр, белгісін жаса.
ІІ топ: Көшедегі қауіпсіздік ережесін құрастыр, белгісін жаса.
ІІІ топ:  Табиғаттағы қауіпсіздік ережесін құрастыр, белгісін жаса.
Дескриптор: 

67



----- «БІЛІМ ЖОЛЫ НҰРЛЫ ЖОЛ» Республикалық журнал – Мамыр айы 2020 жыл | № 05 (08) -----

5мин

 І топ: Үйдегі қауіпсіздік ережесін құрастырады, белгісін жасайды.
ІІ топ: Көшедегі қауіпсіздік ережесін құрастырады, белгісін жасайды.
ІІІ топ:  Табиғаттағы қауіпсіздік ережесін құрастырады, белгісін 

жасайды.
Қалыптастырушы бағалау: Дұрыс-Бұрыс
Дұрыс жауап болса жасыл түсті қарындаш, қате болса қызыл түсті 

қарындаш беріледі.
(Ө) Дәптермен жұмыс
1-тапсырма 
Айналаңдағы заттарды дұрыс пайдалана білмесең, олар қауіп туғызуы 

мүмкін. Қауіпті заттарды дөңгелектеп сыз.
2-тапсырма
Қолданарда абай болуды қажет ететін заттарды шеңберге ал.
Қалыптастырушы бағалау: 
Қауіпті заттарды дұрыс сызса –
Абай болуды қажет ететін заттарды шеңберге алса- 

Сабақтың соңы
2 мин

2 мин

«Еркін  микрофон»  әдісі
Қауіпсіздік ережесін сақтау.... деген ойды аяқтап, өз пікірін айтады.
Қалыптастырушы бағалау: Шапалақтау
Кері байланыс: "Өрмекші" әдісі арқылы оқушылар бір-біріне сұрақ 

қойып сабақты қорытады.
- бүгінгі сабақта не үйрендің?
- қауіпсіздік ережесін қалай сақтауға болады?
Қалыптастырушы бағалау. Оқушылар бір- бірін бағалайды. 
 « Жарайсың!»  «Керемет» 

Саралау – оқушыларға 
көбірек қолдау көрсетуді 

қалай жоспарлайсыз? 
Қабілеті жоғары оқушыларға 
қандай тапсырмалар қоюды 

жоспарлап отырсыз? 

Бағалау – оқушылардың материалды меңгеру деңгейін 
тексеру жоспарыңыз? 

Ширату: «Біз тәртіптіміз» 
әдісі

Тапсырма арқылы саралау
берілген жағдаятқа қатысты  

ойын айтады;
Дереккөз бойынша саралау.
І топ: Үйдегі қауіпсіздік 

ережесін құрастырады, белгісін 
жасайды.

ІІ топ: Көшедегі қауіпсіздік 
ережесін құрастырады, белгісін 
жасайды.

ІІІ топ:  Табиғаттағы 
қауіпсіздік ережесін 
құрастырады, белгісін жасайды.

Қалыптастырушы бағалау:
Барлығы дұрыс – 

1-2  қате болса –  

3 қатеден жоғары болса-

ҚБ: «Бағдаршам»
Қалыптастырушы бағалау:Бес жұлдыз
ҚБ:Дұрыс-Бұрыс
Қалыптастырушы бағалау: :«Қызықты пирамидалар» әдісі
  -тез,дұрыс орындағандар

- дұрыс орындағандар
Қалыптастырушы бағалау:
Оқушылар бір- бірін бағалайды. 
 « Жарайсың!»  «Керемет» 
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ТҮЙІН

Түркістан облысы, Бәйдібек ауданы, Жаңаталап ауылы
 Жаңаталап негізгі орта мектебінің химия пәнінің мұғалімі 

Тохбанбетова Дина Оразәлиевна

Бұл  ғылыми жұмыста тұрмыстық химияның адам ағзасына әсері көрсетілген.  
Жұмыс  кіріспе,  негізгі  бөлім,  қорытынды  және  пайдаланылған  әдебиеттер  тізімінен  тұрады.  

Кіріспеде нақты жұмыстың қысқаша мазмұны нақты көрсетілген. 
Негізгі бөлім үш тараудан тұрады. Жұмыстың мақсаты Тұрмыстық химияның адам ағзасына әсерін 

зерттеу.
АННОТАЦИЯ

В  научной  работе  исследуется  влияние бытовой химии на организм человека.
Работа  состоит   из  вводной,  основной,  заключительной  части   и  списка  использованной 

литературы.   Во  воедений  дается  краткая  информация  о  целях  и  задачах,   актуальности  и 
значении  научной  работы.

Основная  часть  состоит  из   трех  разделов.     Цель   работы  заключается  в  исследований  
исследуется  влияние бытовой химии на организм человека.

ABSTRACT
The scientific work examines the effect of household chemicals on the human body.
The work consists of an introductory, main, final part and a list of used literature. The brief information 

on the goals and objectives, relevance and importance of scientific work is given in the introduction.
The main part consists of three sections. The purpose of the work is to research the effect of household 

chemicals on the human body.
КІРІСПЕ

Химия  пәнінде  «Тұрмыстық  химияның  адам  ағзасына  әсері»   тақырыбы  ерекше  орын  алады. 
Тұрмыстық химияның адам ағзасына әсеріна байланысты зерттеулер танысу арқылы өзім  көптен 
қызығып  жүрген  мәліметтерді  жинақтап,  өзімнің  болашаққа  деген  сенімім  мен  дағдымды 
қалыптастыруға септігімді тигіземін деп ойлаймын.

Тақырыптың өзектілігі: Бүгінде жаһандану заманында  бізге әлемдік стандартқа сәйкес білім 
беру  мәселесі  республикамызда  ғылыми-педагогикалық  тұрғыда  ізденіспен  әлемдік  жинақталған 
тәжірибеге, отандық қол жеткен табыстарды саралай отырып, ұлттық ерекшеліктерді ескере, оқыту 
мен  тәрбелеуді  жаңаша  ұйымдастыру  көкейкесті  мәселе  болып  отыр.  Осыған  орай  ғылыми 
техникалық прогрессия дамыған уақытта тұрмыстық химияның адам ағзасына әсері туралы кішігірім 
зерттеу  жұмысын  жүргізбекшімін.  Келешектің  кез  келген  маманы  тұрмыстық  химияның  адам 
ағзасына әсеріна байланысты зерттеулер жүргізуді өз жұмысында тиімді пайдаланғысы келсе, онда 
ол өз саласы бойынша алға қойылатын проблемаларды тұжырымдай алуы тиіс.

Біз «Тұрмыстық химияның адам ағзасына әсері» тақырыбын өмірде, яғни практикада қолданудың 
жолдары  мен  мазмұны  туралы  ой  бөлісеміз.  Қазіргі  таңда,  әдеттегідей,  біздер  үшін  мектептегі  
оқулықтар  мен  басқа  да  оқу  құралдарындағы  өзекті  мәселелердің,  өмірге  қажетті  практикалық 
тұрғыдағы мәліметтердің аздығы қиындық тудырады. 

Бұл зерттеу жұмысымда мен тұрмыстық химияның адам ағзасына әсеріне байланысты зерттеулер 
жүргізуге   тоқталдым.  Мен  зерттеу  жұмысын  жаза  отырып  өзімнің  тұрмыстық  химияның  адам 
ағзасына әсеріне  аса  қызығушылықпен қарайтынымды,  тұрмыстық химияны адам ағзасына әсері 
жүйесін  алудың  әдістерін  жинақтап,  оларға  толықтай  сипаттама  бердім.  Бұл  берілген  жұмысты 
химия  пәнінен  қосымша  сабақтарда  құрдастарымның  пәнге  деген  қызығушылықтарын  арттыра 
отырып, логикалық ойлау қабілеттерін кеңінен дамытуға қолдануға болады деген ұсыныс жасаймын.

Жобаның негізгі мәселесі: Тұрмыстық химияның адам ағзасына әсеріне байланысты зерттеулерді 
тиімді пайдалану, қол жетімді болу шараларын жасау. Осы тақырыпты зерттей отырып тұрмыстық 
химияның адам ағзасына әсерін көрсету.

Жобаның  мақсаты: Тұрмыстық  химияның  адам  ағзасына  әсерімен  танысу,  оларды  өмірде 
пайдалану тәсілдерінің педагогика-психологиялық теориялық негіздемесін жасап, практикады жүзеге 
асыруға дағдылану.

Жобаның  міндеттері:
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• Тұрмыстық химияның адам ағзасына әсерінің өмірдегі алатын орнын анықтау.
• Тұрмыстық химияның адам ағзасына әсерінің өзге де түрлерімен танысу.
• Тақырыпқа сәйкес ақпараттарды іріктеу және оларды қолдану әдістерін  қарастыру.
• Қосымша мағлұмат қарастыру.

Жобаның нәтижесі: 
Әрбір зерттеу жасау кезінде қандай да бір нәтижеге шығу керек.  Зерттеу  барысында нәтижеге 

жету үшін:
• Біріншіден, тұрмыстық химияның шығу тарихын зерттей келе, оның қажеттілігін үйрену қажет;
• Екіншіден, тұрмыстық химияны өңдеу жүйесінің қолдану жолдарының әдістерін үйрену қажет. Ол 

үшін біздің логикалық ойлау қабілетіміз жоғары болуы шарт.
• Үшіншіден, осы  логикалық  ойлау  арқылы  біз  қантты  алудың   небір  күрделі,  жеңіл  түрлерін 

зерделеп шығаруымыз керек. 
Жобаның болжамы:  Осы зерттеп жатқан жоба екі оқу жылын жоспарланғандықтан, жұмысты әрі  

қарай жалғастыру, іздену, дамыту.
Зерттеу әдістері:  Әдебиеттерді зерттеу, бақылау, өлшеу, салыстыру, талдау, синтездеу.
Жобаның кезеңдері: 
-  өзім  көптен  қызығып  жүрген  тұрмыстық  химияны  өңдеу  жүйесінің  түрлерін  құрдастарыма 

насихаттаймын;
-  мәліметтерді  жинақтап,  тұрмыстық  химияны  өңдеу  жүйесін  алу  жолдарын  үйренемін,  әрі 

құрдастарыма, ата-анама үйретемін; 
- жинаған жұмысты талдаймын;                                                                       
-  әр түрлі  әдіс-тәсілдерді  пайдалану арқылы айналамдағыларға мектеп борын өңдеу жүйесінің 

жолдарын  үйретемін;
- хабарланған талаптар бойынша жоба жұмысын  жинақтап, қортындылаймын. 
Гипотеза:  Егер Қазақстан елі, басым көпшілігі тұрмыстық химияның адам денсаулығына зиянын 

азайтып, жаңаша әдіспен өңдеу жүйесіне көшсе қоршаған ортаға едәуір пайдасын тигізеді,  ауасы 
тазарады; энергия тиімділігі де артушеді.

ТЕОРИЯЛЫҚ БӨЛІМ 
I тарау. Тұрмыстық химия заттарының негізгі қасиеттері

Ванна және асүй тазалығына арналған әсері күшті тұрмыстық химия құралдарын сирек қолдануға 
тырысыңыз.  Олар майды жойып қана  қоймай,  сіздің  денсаулығыңызға  да  зиянын тигізеді.  Түрлі 
пасталар мен спрейлердің орнына сіркесу қолданып көріңіз. 

Тұрмысқа  қажетті  химиялық препараттар және  товарлар дегеніміз  белгілі  бір  мақсатқа  арнайы 
қолданылатын  күрделі  химиялық  қосылыстар.Олардың  құрамына  еріткіш  не  қатайтқыш  ретінде 
енетін жекеленген қосымша заттар өндірістне арнаулы ыдыста, бума, түйіншек түрінде шыққанкезде 
препарат деп аталады. Демек, тұрмысқа қолданылатын химиялық препарат дегеніміз арнаулы аты, 
қалай және қай жерде қолдануға болатындығы көрсетілетін мәліметі бар, ыдысқа целлофан қалтаға 
немесе қорапқа салынып сатуға дайын заттар. Ал, енді заводтан түйіншек не бума немесе жәшікке 
салынып сауда орындарына жөнелтілген кезде бұл заттарымыз химиялық товарға айналады. Олай 
болса сауда орындарындағы химиялық товарлар кәдімгі өзіміз айтып жүрген химиялық препараттың 
екенші атауы екен. Енді осы товарлардың оқымандарға түсіндіру үшін олардың әр алуан түрлерін 
талдап,  нақтылы  білу  үшін  сұрыптап,  топтастыру  керек.  Біздің  елімізде  әлемнің  басқапда 
елдеріндегідей  қолданылу  сипатына  қарай,  тұрмысқа  қажетті  химиялық  товарларды  былайша 
топтастырады,  яғни  классификациялайды:жуғыш  заттар,  тазартушы,  дезинфекциялаушы  заттар, 
мебель  мен  еденді  сүртуге,  зиянды  жәндіктермен  өсімдіктерді  жоюға  арналған  препараттар, 
ағартушы және рең беруші заттар, желімдер, түрлі боялармен лактар және басқалар. Бұлардың бәрін 
тізіп  жатпай  осындай  түрліше  мақсатқа  қолданылатын  химиялық  товарлардың  он  алты  топқа 
бөлінетінін айтсақ та жеткілікті.  Әрине, бұл товарлар өздерінің химиялық құрылымы жағынан да  
әртүрлі. Демек, олар адамға және айналасындағы ортаға тигізетін әсеріне орай топтастырылады.

Айналамыздағы  заттар  қатты  (тас,темір,  ұн),  сұйық  (су,май,сүт)  және  газ  сияқты  үш  күйде 
болатыны сияқты тұрмыста қолданылатын химиялық заттарда үш агрегаттық күйде (қатты, сұйық, 
газ)шығарылады.  Олардың,  бірінші,  яғни  қатты  зат  күйіндегілері  таблетка,(тығыздалған),  жеке 
түйіршіктер  және  ұнтақ  түрінде  шығарылады.  Бұлардың  арасында  ұнтақты  препараттардың 
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тозаңдану, жұтқыншақты тітіркендіретін жағымсыз кемшіліктері бар. Ал қаоған екі түрінің мұндай 
қолайсыздығы жоқ және оларды жеңіл бөліп, оңай реттеуге болады. Сондай-ақ қатты препараттар 
паста түрінде де шығарылады. Сонымен елімізде өндірілетін химиялық товарлардың бәрі де алдын 
ала  токсикологиялық  (уландырғыштық),  гигиеналық  (тазалық)  және  медициналық  зерттеуден 
өтеді.Сонан соң оған денсаулық сақтау  министрлігі  рұқсат  етеді.Олай болса,  тек  осы ережелерді 
оқып, біліп қана қоймай, бұлжытпай орындау қажет.

Медициналық деректерге  жүгінсек,  химиялық препаратты адам денсаулығына тигізетін  зиянды 
әсеріне  қарай  төрт  топқа  бөледі:  а)қауіпсіз  және  зиянсыз  препараттар.Мұндай  препараттар 
қорабының сыртына ешбір ескертпелер жазылмайды.Оларға синтетикалық жуғыш ұнтақтар, көгілдір 
түс беруші, крахмалдаушы, және тазалаушы заттар, минералды тыңайтқыштар және түрлі мектепке 
арналған товарлар жатады; б)шамалы ғана қауіпсіз препараттар.Олардың сыртында мынадай ескерту:  
«Көзхге  тигізбе»,  «Денеге  тимесін»,  «Оттан аулақ  ұста»  т.б.  жазылуы мүмкін.  Оларға  ағартушы, 
дезинфекциялаушы және репелентті  заттар жатады (репелент-көбіктендіргіш),  в)үшінші топқа өрт 
қауіпі бар заттар жатады. Ал енді тұрмыста жиі қолданылатын химиялық препараттарды қалайша 
дұрыс  сақтап,  қолдану  керектігіне,  осыған  байланысты  ережелер  мен  ескертулерге  тоқталып 
өтейік.Барлық препараттарды өзінің тиісті қолданатын жеріне ғана пайдалану керек.

Химиялық препараттары бар ыдысты еңкейтуге, оны иіскеуге,  болмайды, қайнап жатқан сұйық 
бетіне не оларға басқа заттарды қосқанда жақындауға тиым салынады, қаныққан, яғни күшті күкірт 
қышқылын сұйылтқан кезде қышқылды суға өте жай, ақырын құю керек, себебі күкірт қышқылы 
суда ерігенде көп жылу бөлінеді.  Аса ыстық не қайнап жатқан сұйықты қабырғасы қалың шыны 
ыдысқа бірден лақ еткізіп құя салуға болмайды.

 ІІ тарау. Сұйық күйдегі жуғыш препараттар
Бұларға суспензия(жүзгін) және эмульсиялар жатады. Олар көбінесе сұйық және шөгінді болып екі 

түрге жіктеледі. Б ұл препараттарды пайдаланар алдында шайқап, араластырып алу қажет.
Концентрациясына қарай тұрмыста қолданылатын химиялық товарлар екіге бөлінеді.  Біріншісін 

концентрат дейді. Оны бірден пайдалануға болмайды. Пайдаланар алдында оны белгілі бір еріткіште,  
қораб сыртында көрсетілген ережеге сәйкес ерітеді. Бұл топқа барлық жуушы және тазартушы заттар 
енеді.  Ал  келесі  топқа  қолдануға  дайын  күйінде  шығарылатын  аэрозоль  түріндегі  препараттар 
жатады. Химиялық товарлар бір және бірнеше пайдалануға жарамды болып тағы да екіге бөлінеді.  
Мысалы, шәйнектің ішінде тұрған қақты кетіруге немесе аяқ киімді жалтыратуға арналған арнаулы 
салфеткадағы химиялық препараттар бір-ақ рет пайдаланылса, ал аэрозоль түріндегілер таусылғанша 
бірнеше рет қолдануға болады.

Бір мақсатқа қолдануға арналған препараттар әр түрлі әдістермен пайдалануы мүмкін. Айталық 
жуғыш  заттарды  қолмен  жуған  кезде  де  кір  жуғыш  машиналарға  да  қолданаи  беруге  болады. 
Дегенмен кейбір жуғыш заттарды тек машинамен кір жуғанда ғана қолданған дұрыс, себебі адамға 
зиянды  бодлуы  мүмкін.  Демек,  ондай  заттарды  қалай  және  нені  жууға  болатындығы  туралы 
қораптың  немесе  ыдыстың  сыртына  жазылған  ескертулермен  ережелерге  сүйене  отырып 
пайдаланған жөн.Әрине,мұндай ескертулерге  мән бермеу,адамға да  сонан соң жуылатын затқа  да 
зияды  болуы  ықтимал  әрі  химиялық  жуғыш  заттардың босқа  рәсуә  болуына  алып  келеді.Соңғы 
жылдары  әмбебап  (универсал)  препараттар  түрін  шығару  көбейіп  келеді.Айталық,  қазіргі 
синтетикалық жуғыш заттарды қолмен де,  машинамен де жууға пайдаланумен қатар,  жүн, мақта,  
синтетикалық немесе аралас талшықтардан тоқылған кездемелерді де жууға қолдана беруге болады.

Арнайы  мақсатқа  ғана  қолданылатын  препараттар  да  кездеседі.Оған  мысалға,  кенеп  не  мақта 
маталарын  ағартушы  заттарды  айтуға  болады.Ал  кейбір  мұндай  ағартушы  заттар  кейде 
дезинфекциялаушы  сияқты  қосымша  қасиетке  ие.Көпшілікке  мәлім  мыс  купоросының 
(тотыяйын)белгілі бір концентрациясы үй қабырғасын әктеу алдында әкке салынады, ал оның басқа 
бір  мөлшердегі  ерітіндісі  өсімдік  зиянкестерін  жоюға  пайдаланылады  үшінші  бір  мөлшердегі 
ерітіндісі шірітетін микробтарға қарсы қолданылады.

Осы тұста тұрмыстық химия товарларын орауға, не арнаулы ыдысқа құюға байланысты жұмысқа 
тоқтала кеткен артық емес.Мысалы, сабын қағазға оралып, картон қорапқа салынады, аэрозольды 
темір не пластмасса сауыттарға құйылады.Енді кейбір сұйық препараттар темір, шыны, пластикалық 
ыдыстарға,  ал  жуғыш  ұнтақтар  қағаз  қорапқа  салынып  шығарылады.Жалпы  тұрмысқа  қажетті 
химиялық  заттарды  өндіретін  кәсіпорын  осы  препараттардың  химиялық  құрамы  мен  қасиетіне,  
қолдану  ерекшелігі  мен  тасымалдануына,  сақталуына  орай  ыңғайлап  қағаз,  картон,  целлофан,  
пластикалық  немесе  шыны  сауыттарға  құйып  сауда  орындарына  жөнелтеді.Әрине,  әлгі 
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препараттарды  пайдаланудың  қауіпсіздігі  сияқты  жағдайларда  ескеріледі.Кейбір  препарат  қағазға 
жай  орала  салса,ал  енді  бір  топтағыларға  сауытқа  құйылып  аузына  ашатын  не  шашатын  тетік, 
сұйықты мөлшерлеп өлшейтін бұрандалы қақпақ немесе тығынымен шығарылады.Ал кейбір заттар 
не оларға қосымшалар мақта, қағаз, паролон сияқты жұмсақ затпен оралады.

Тұрмыста қолданылатын химиялық заттарды қолдану мерзімі көрсетілген.Оның осы көрсетілген 
мерзімі  өтіп  кетсе,  онда  қолдануға  жарамайды.Әсіресе,  сұйық  не  аэрозоль  күйіндегі  химиялық 
препараттардың сауыты ашылып қалған жағдайда пайдалануға мүлдем болмайды.Ал бензин, ацетон, 
сода  т.б.  ұзақ  мерзім  бойы  бүліне  қоймайды.Дегенмен  химиялық  препараттардың  қорабында, 
сауытында  тыйым  салынған  ескертулер  жазылса,  оны  орындау  шарт,  өйткені  әрбір  ереже 
препараттың қасиеті мен құрамын ескере отырылып жасалынған.

ЭКСПЕРИМЕНТТІК БӨЛІМ
І тарау. Тұрмыстық жуғыш заттардың зияндылығы

Күнделікті  тұрмыста  қолданылып  жүрген  ыдыс  және  кір  жуатын  тауарлардың  құрамында  55 
мыңнан  астам  біздің  ағзамызға  қауіпті  химиялық  қоспалар  бар  екен.  Олар  көзге,  тыныс  алу 
жолдарына әсер етіп, жүйке жүйесі ауруларына шалдықтырады екен. Тіпті халық арасында «жаман 
ауру» деп аталып келе жатқан қатерлі ісік ауруына бірден-бір себепкер. Соңғы жылдары тұрмыста 
қолданылатын химиялық заттар түрі  өте көбейіп кетті.  Түрлі хош иісті  сабын, сусабын, гель,  кір  
жуатын ұнтақ сияқты жуынуда, кір жуу процесінде қолданылатын заттардың құрамында әр-алуан 
химиялық қоспалардың бар екені шындық. Міне, осы заттардың адам ағзасына тигізетін әсерінің жоқ 
емес екенін де ешкім жасыра алмайды.

Тұрмыстық  химиялық  өнімдер  өміріміздің  бір  бөлшегіне  айналды  десек,  артық  айтпаймыз. 
Алайда, бұл өнімдер ағзамызды улап, су, топырақ, ауаны, бір сөзбен айтқанда, табиғи ортаны кірлетіп  
отырғаны  жайлы  ойландық  па?  Тері,  ауыз,  асқазан  аурулары  мен  жүйке  жүйесінің  бұзылуына 
себепкер екенін білеміз бе? Еуропа, Америка елдерінде жүргізілген зерттеу жұмыстары нәтижесінде 
химиялық қоспасы бар өнімдердің адам ағзасы үшін қауіпті екені дәлелденді.

Фосфат  –  кір  жуғанда  суды  жұмсартып,  кірді  кетіреді.  Оның  құрамындағы  кірді  ағартатын 
химиялық қоспалар мен жуылған кірге хош иіс беретін заттар жуылған мата талшықтарында қалып 
қояды.  Оларды  шайып  шығару  үшін  кемінде  кірді  7-9  рет  таза  сумен  шайқау  керек.  Шынына 
келгенде, жуылған кір 2-3 рет қана шайылады да, олардың бәрі матада қалып қояды, сөйтіп адам  
ағзасына зиянын тигізеді. Мысалы, қышыма, қотыр сияқты тері дерттері осыдан келіп шығады екен.  
Адам терісін де шектен тыс құрғатып жібереді. Кір жуғанда қолдың құрғап, тіпті қызарып кетуіне де 
осы кір жуғыш ұнтақтың құрамындағы фосфат элементі себепші.

Үлкен перзентханада қысқа уақыттың ішінде оншақты жаңа туған сәби түсініксіз жағдайда қайтыс 
болған. Тексеріп қарағанда оларды ораған жаялықтарда кір жуу ұнтағының құрамындағы фосфаттың 
мөлшері 60 пайыздан артып кеткен. Дәрігер мамандар осы химиялық қоспа балалар өліміне себепші 
болған  деген  тұжырым  жасады.  Егер  кішкентайлар  ұйықтар  алдында  белгісіз  бір  себептерге 
байланысты жыбырлай берсе, онда оған төсеніштерді жуатын ұнтақ себепші екенін ұмытпаңыз.

Сонымен  қатар,  ыдыс-аяқ  жуатын  химиялық  қоспаларға  да  назар  аударған  жөн.  Ыдыстарда 
шайылмай қалған химиялық заттар  тамақпен бірге  ілесіп,  адам ағзасына  залалын тигізеді.  Бүгін 
Европа құрамында табиғи түрдегі заттары бар ыдыс-аяқ жуатын құралдарды әлдеқашан мойындап, 
оларды шығаруды өндірістік жолға қойды. Яғни, химиялық қышқылдарды жойып, соның негізінде 
адам ағзасына тамақпен түсетін химиялық қоспаларды залалсыздандыруға көмектеседі.

Мысалы,  қарапайым май  кетіретін  сұйықтықтардан  кейін  жуған  ыдысымызды  сірке  қышқылы 
қосылған сумен бір-екі  рет шайқап алғанымыз жөн. Себебі,  құрамында ағзаға қауіпті  канцероген 
қоспасы  бар.  Айғайлап  жарнамалап  жататын  жуғыш  өнімдерінің  құрамында  фосфат  пен  хлор 
мөлшерден тыс екен. Кір жуу ұнтағында фосфаттың мөлшері 5 пайыздан аспау керек. Ал хлор болса,  
канализация жүйесіндегі органика қоспалармен араласқан кезде «трихалометан» деген өте қауіпті  
химиялық  затты  ортаға  шығарады.  Сонымен  қатар  бұл  өнімдердің  құрамында  иістендіруші,  түс 
беруші мұнай қоспалары бар. Тұрмыста табиғи сабынды және жуғыш өнімдерін жасауға бола ма?

Ол үшін сода, карбонат, ұшпа өсімдік майлары, сірке қышқылы мен бура (натрий бор қышқылы) 
қажет. Бура — суда тез еритін, сырт келбеті нафталинге ұқсас бор қосындысы. Ол жалпы тазартушы 
ретінде  қолданылады.  Түрлі  иісі  бар,  дақ  шығару,  бактериялардың  көбеюіне  қарсы  тұру 
ерекшеліктері бар. Сода май дақтарын шығарады, суды жұмсартады.
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Табиғи ыдыс жуу ұнтағын қалай жасауға болады? Бұл ұнтақты жасау үшін бір стакан натрий бор 
қышқылы, бір стакан ас содасы және стаканның төртте бір мөлшерінде ас тұзы мен лимон тұзы  
қажет.  Егер  де  ыдыстарыңыздың  хош  иісті  болғанын  қаласаңыз,  апельсин,  лимон,  мандарин 
майларын қосуыңызға болады. Жасалу тәсіліне келсек, пластмасса ыдысқа ең алдымен ас тұзына 30 
тамшы өсімдік майын қосып, жақсылап араластырылады. Содан кейін жоғарыда көрсетілген заттар 
қосылады. Дайын болған қоспа қараңғы жерге қойылады.

Ыдыс  жуғанда  ұнтақтың 1-1,  5  ас  қасығын қосыңыз.  Кір  жууда  көп  қолданылатын  ағартушы 
жуғыш  та  зиянды.  Құрамында  хлор,  натрий  гидроксиді,  парфюм  бар.  Сонымен  қатар  карбон 
тетрахлор,  хлороформ сияқты заттар  бар.  Бұл заттар  қатерлі  ісік  ауруын тудыруы әбден мүмкін.  
Ағартушы құрамындағы аммиак тазартқыштармен қосылған кезде  зиянды газдар  ортаға  шығады 
екен.  Ал  бұл  газ  адамның  тыныс  алуын  қиындатып,  өкпенің  қабынуына  жол  ашады.  Кір  жуу 
ұнтағының құрамындағы суда  ерімейтін  аммиак пен  мұнай қоспаларының адам денесіне  залалы 
орасан зор. Тыныс демікпесі ауруына шалдыққандар, аллергия, экземаға сезімтал терілері барлар кір 
жуу ұнтақтарын қолданыстан мүлдем шығаруы керек. Сонымен қатар жұмсартушылар да зиянды.  
Сонымен қатар ағзамызды шипалы шөптермен тазартуға болады. Түйе тікені бауыр ауруына, жасыл 
шай қатерлі ісік дертіне қарсы, аю жүзімі бүйрекке, қарныжарық шөбінің дәні іш құрылысқа пайдасы 
бар. В1, В2, С, А, Е дәрмендері бар тағамдарды қолданғанымыз жөн.

Құрамында фосфат элементі бар кір жуатын ұнтақтар қоршаған ортаға да көп залал келтіретінін  
ғалымдар  әлдеқашан  дәлелдеп  шықты.  Кір  жуғыш  ұнтақтардан  басқа  өндірісте  және  ауыл 
шаруашылығында жүздеген мың тонна сульфат, хлорид элементтері пайдаланылады. Олар да суды 
залалдап отыр. Бұдан шығатын қорытынды – адам өміріне төнетін қауіп-қатер жылдан-жылға өсіп 
келе жатқанын көреміз. Және бір мысал келтірейік. Өткен ғасырдың 70 жылдарында теңіз суының 
бір текше метрінде 50 грамм микроорганизмдер болған, ал бүгінде бұл көрсеткіш 1000-1200 граммға 
жетіп отыр.  Қазір дүниежүзінің кейбір елдерінде құрамында фосфат элементтері  жоқ кір жуғыш 
ұнтақтарды шығару жолға қойылған. Әсіресе, Германияда, Норвегияда, Австрия мен Италияда кір 
жуғыш ұнтақтарына фосфат химиялық қоспасын қосуға қатаң тыйым салынған. Тайвань, Гонконг,  
Тайланд елдері де осы тізімге кіреді. Тіпті, мұндай елдерде автокөлік жуатын сусабын да фосфатсыз 
жасалып шығарылады. Адам ағзасының 80 пайызы судан тұрады.

Сондықтан да адам денесіндегі су қорын толтырып отыру қажет. Бір сөзбен айтқанда, адам күніне 
3-4  литр  су  ішетінін  ескерсек,  ауыз  судың  маңызы,  оның  тазалығы  туралы  айтылып  жүрген 
пікірлердің  дұрыстығын  әркім  де  қолдайды.  Кір  жуғыш  ұнтақтардан  басқа  өндірісте  және  ауыл 
шаруашылығында жүздеген мың тонна сульфат, хлорид элементтері пайдаланылады.

Олар  да  суды  залалдап  отыр.  Бұдан  шығатын  қорытынды  –  адам  өміріне  төнетін  қауіп-қатер 
жылдан-жылға  өсіп  келе  жатқанын көреміз  Бүгінде  дүкен  сөрелерінде  самсап тұрған құрамында 
фосфаты өте көп кір жуу ұнтақтарын зерттеп, тексеретін уақыт жетті. Кір жуғыш және тазалағыш 
заттарды жоғарыда аталған елдерден алдырса, немесе өзіміздің отандық өндірушілер жасап шығарса, 
соңғы кездері аса көбейіп кеткен аллергиялық аурулардың азаюына мүмкіндік туар еді.                       

ІІ тарау. Тұрмыстық химияның адам ағзасына әсері  
Атмосфераның құрамы мен оның ластану проблемалары қазіргі кезеңдегі өткір проблемалардың 

бірі  болып  отыр.Проблеманың  өткірлігі  анторпогендік  фактормен  өте  тығыз  байланысты.  Ауа 
бассейнін  ластаушы  көздер  өндіріс  орындары,  автокөлік  қозғалысының  нәтижесінде  бөлінетін 
зиянды заттар.Ластанған ауа материалдарының, бұйымдар мен өнімдердің бұзылуын жылдамдатады, 
өсімдіктер  мен  жануарлардың  жойылуына  әкеледі,  адам  денсаулығына  айтарлықтай  теріс  әсерін 
тигізеді. Атмосферадағы көміртек оксидінің шамадан тыс жиналуы парникті эффект туғызады. Оның 
нәтижесінде полярлы мұздың еру процесі, мұхиттар мен теңіздер деңгейінің көтерілуі т.б. сияқты 
ауқымды проблемалардың тізбегін жалғастырады.

Автокөліктерден шығатын газдарда  200-ден астам зат  түрлері  кездеседі.  Автокөлік  транспорты 
шамамен 92 % СО, 63 %  көмірсутектер және 46 % азот оксидтерін шығарады. Олардың құрамында 
қорғасын  қосылыстары  да  болады.  Олай  болса  атмосфералық  ауаның  құрамына  талдау  жасап, 
бөлінетін зиянды заттардыңтірі организмдерге әсері жан-жақты зерттеліп, ластануды болдырмаудың 
тиімді шараларын белгілеу бүгінгі күннің өзекті мәселесі болып табылады. Ауаны ластаушы заттар 
негізінен жер бетінен санағанда 3 км биіктікке дейінгі аралықта жиналады. Дүниежүзі  денсаулық 
сақтау  ұйымының  (ВОЗ)  мәліметтері  бойынша  дамыған  елдердің  20  %-ға  жуықхалқы  түрлі 
аллергиялық  (тұмаудан  бастап  тыныс  демікпесіне  дейін)  аурулармен  сырқаттануы  ауаның 
ластануымен байланысты көрінеді. Ауадағы шаң-тозаңның көп болуы өкпе ауруына себепші болады. 
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Ауаны негігі ластаушылар қатарында көміртек тотығы, көмірсутек, күкүртті газ, азот тотығы, шаң-
тозаң,  күйе  мен  күл  .Қоршаған  ортаға  аса  қауіпті  автомашиналардан  ауаға  қосылатын  көміртек 
тотығы, халық оны иісті газ деп те атайды. Бұл газ адамдардың қанындағы гемоглабинмен (қанның 
ішіндегі  бояушы  қызыл  зат)  қосылып,  дененің  оттекті  пайдалануына  кедергі  жасап  оттек 
тапшылығына, дененің әлсіреуіне түрлі ауруларға төтеп бере алмайтын халге жетеді. 

Отын  жаққанда,  өрт  болғанда,  адамдардың  іс-әрекетінен  ауаға  көмір  қышқыл  газы  өте  көп  
қосылады. Осының нәтижесінде соңғы 100 жылда ауадағы көмір қышқыл газы 11-13 %-ға өсті. Бұл 
газдың адамға әсері жүрек соғу мен демалу жылдамдап, бас ауырып, құлақ шуылдап, қан қысымы 
көтеріліп, тамыр соғуы азаяды. Газ тым көп болса кісі есінен де танып қалады. 

Адам мен табиғи ортаның жеке компонеттеріне ластаушы заттардың кері әсерін болдырмау үшін 
ластаушы заттардың шекті деңгейлерін білу қажет. 

Қалалардағы  өнеркәсіптік  және  көлік  шулары,  сонымен  бірге  тұрмыстық  аспаптар  адам 
организміне едәуір дыбыстық шабуыл жасайды. Қала тұрғындарының көптеген жүйке аурулары ең 
қалың қабатты қабырғалар  арқылы өтетін инфрадыбыстармен тудырылады. 

Адам  организміне  түскен  зиянды  химиялық  заттар  алуан  түрлі  айналуға  ұшырайды.  Барлығы 
дерлік  органикалық  қосылыстар  әр  түрлі  химиялық  реакцияларға  түседі:  тотығу,  қалпына  келу,  
гидролиз, метилдену, кейбір қышқылдармен жұпты қосылыстар түзу.

Органикалық емес химиялық заттар сонымен бірге организмде әр түрлі өзгерістерге ұшырайды. 
Осы заттарға тән ерекшелік қандай да бір мүшеде,  сүйектерде жиналу қабілеті  болып табылады.  
Мысалы,  сүйекте  қорғасын,  фтор  жиналады.  Кейбір  органикалық  емес  заттар:  нитриттер  – 
нитраттарға, сульфидтер – сульфаттарға тотығады. 

Зиянды заттың организмге түсуі мен оның бөлінуі арасындағы қатынастың маңызды мәні бар. Егер 
заттың бөлінуі және оның организмде айналуы  баяу өтсе, онда зат организмде жиналып, мүшелер 
мен ұлпаларға ұзақ әсер етуі мүмкін. Мұндай типті заттар қорғасын, сынап, фтор және т.б. болып 
табылады. Су мен қанда жақсы еритін заттар баяу жиналады және организмнен солай баяу бөлінеді 

Қорытынды
Тұрмыстық жуғыш заттар туралы көп қызықты нәрсені біліп, сыныптастарымен өз білімдерімді 

бөліскім келді. Сыныптастардың осындай пайдалы материал туралы не білгенін және көбірек білгісі  
келетінін түсіну үшін мен келесі сұрақтар бойынша сауалнама өткіздім:

Тұрмыстық жуғыш заттарды көп мөлшерде пайдалану денсаулыққа әсер ете ме?  Інжу, тауықтың 
қабығы мен тістері бар бор не?

Сауалнамаға 20 оқушы және 10 мұғалім қатысты. Сауалнама нәтижелері кестеде көрсетілген:

№ 
р/с

Сұрақ Нәтижесі

1
Тұрмыстық жуғыш заттардың  құрамы 

неден тұрады?
Дұрыс жауап берді

30% оқушы 90% мұғалім

2
Тұрмыстық жуғыш заттарды көп мөлшерде 

пайдалану денсаулыққа әсер ете ме?
Дұрыс жауап берді

50% оқушы 100% мұғалім

3
Інжу, тауық  жұмыртқасының  қабығы мен 

тістердің арасында қандай ортақ  нәрсе бар?

Дұрыс жауап берді
50% оқушы 100% мұғалім

Сауалнама  нәтижесі  көрсеткендей  мектеп  мұғалімдері  тұрмыстық  жуғыш  заттар   туралы  көп 
біледі, ал оқушылар өте аз.

Қорытынды: оқушыларға тұрмыстық жуғыш заттардың шығу тегі, қасиеттері және қолданылуы 
туралы біздің хабарламамыз өте  пайдалы және қызықты болады.
 Жобаны орындау барысында мен барлық қойылған міндеттерді орындадым:
 әдебиетпен және интернет-көздермен жұмыс істеуді, қажетті ақпаратты іздеуді үйрендім;
 тұрмыстық жуғыш заттардың  пайда болу тарихымен, оның құрамымен танысты;
 бірқатар тәжірибе жүргізіп, бор қасиеттерін зерттедім;
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 тұрмыстық  жуғыш  заттарды  қажетті  мөлшерде  пайдалану  жолдарын,  адам  денсаулығына 
қалай әсер ететінін анықтадым;
 тұрмыстық  жуғыш  заттарды  көп  мөлшерде  пайдалану  бойынша  ұсыныстарды   жасадым, 
тұрмыстық жуғыш заттарды тұрмыста қолдану бойынша кеңестерді дайындадым.

Сонымен мен келесі қорытынды жасадым: тұрмыстық жуғыш заттарды қолдану саласы өте кең, 
 бұл: адамның күнделікті өмірі;
 медицина;
 өнеркәсіп;
 ауыл шаруашылығы;
 мектеп сабақтарында әлі де маңызды.

Маңыздылығына  және  пайдасына  қарамастан  тұрмыстық  жуғыш  заттардың   адамның 
денсаулығына зиян келтіруі мүмкін, сондықтан оны пайдалану кезінде ұқыпты болу керек.

Жұмысты  орындау  барысында  мен  көптеген  жаңа  және  қызықты  нәрселерді  білдім.  Енді  мен 
сыныптастарымның тұрмыстық жуғыш заттардың адам өміріндегі рөлімен танысқанын қалаймын. 
Сонымен қатар, олар өздері де онымен тәжірибе жасауға тырысты.

Мен балаларға  тұрмыстық жуғыш заттарды  қолданумен түрлі  ойындар ұсындым,енді  үзілісте 
және демалыс күндері бірге уақытты көңілді өткіземіз.

Пайдаланылған әдебиеттер тізімі:
 Химия без формул. / А.А. Карцова,1954,93-бет.
 Оқушы анықтамасы./М.С.Сәулебекова,224-225-бет.
 Оқушы анықтамасы./ М.С.Сәулебекова,2-кітап,220-221-бет.
 Справочник школьника. Химия / Сост. М. Кременчугская, С.Васильев. М.: Филолог, 1995. 380-
бет
 Б.А.Введенский.Большая советская энциклопедия./ Б.А.Введенский; -1954.2 басылымы.93-бет.
 Я познаю мир: Детская энциклопедия: Химия / Авт.-сост. Л.А. Савина. – М.АСТ, 1995. – 448 
бет. 
 Mankins J.C. Fresh Look at Space Solar Power: New Arctitectures, Concept and Technologies.1997
 Большая энциклопедия знании «Эксмо» .Москва, 2015г.
 Интернет материалдары:  www.bnews.kz веб-сайтынан,  www.kazembassy.ru www.azattyq.org 
сайтынан алынды.

* * * * * * * * * * * *
Түркістан облысы, Жетісай ауданы, Жетісай қаласы

«М.Горький атындағы №1 мектеп -гимназиясы»КММ
бастауыш сынып мұғалімі Сұраншиева Нұрбақыт Құрбанғалиқызы

Жаратылыстану
Сабақ  тақырыбы:  Желдің пайдасы мен зияны

Күні  5.11.2019ж Мұғалімнің есімі  Сұраншиева Н

Сынып4 Е Қатысқандар саны Қатыспағандар саны

Сабаққа 
негізделген оқу 
мақсаты

4.3.2.5адам тіршілігінің түрлі салаларында ауаны ,желді
қолдану жолдарын анықтау. Желдің пайдасы мен зияны туралы     

мыс       мысал келтіру
4.1.2.2 алынған нәтижені оқушы таңдаған формада ұсыну

Сабақ 
мақсаттары:

Барлық оқушылар: Оқушылар ауаны қолданудың тәсілдерін, желдің 
маңызын, пайдасы мен зиянын түсінеді.

Оқушылардың басым бөлігі: Ауаның ластану көздерін анықтап, ауа 
тазалығын сақтау жолдарын және оны тазарту шараларын ұсынады.

Кейбір оқушылар: Заттың  қасиеттеріне байланысты қолдану аясын 
анықтайды.
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Бағалау 
критерийлері: 

(жетістік 
критерийлері, 
табыс 
критерийлері, 
күтілетін нәтиже)

-заттардың қасиеттері мен оларды қолдану аясы туралы әңгімелейді;
-ауаның орын ауыстыру үдерісін сипаттайды;
-желдің пайда мен зиян тигізуіне мысал келтіреді;
-ауаны ластауға мысал келтіріп, оны тазарту жолдарын сипаттайды.

Тілдік мақсаттар Тілдік дағдылар: 
-заттардың қасиеттері мен оларды қолдану аясы туралы әңгімелейді;
Терминология: 
Зат, дене, қатты, жұмсақ, мортсынғыш, иілгіш, борпылдақ,
ғаламшар, ауа, тазалық; 
мөлдірлік, газдану;
сақтау, жел, қозғалыс.
Сөз тіркестері: 
Талқылау сұрақтары:
Адам жанды табиғатта кездеспейтін заттарды неден жасайды?
Түрлі заттарды жасағанда металдың қандай қасиеттерін пайдаланады? 
Неліктен ауасыз тіршілік ете алмаймыз? 
Ауаның таза болуы неліктен маңызды? 
Жел қалай пайда болады? 
Жел шаруашылыққа қандай зиян келтіреді?
Ауа тұрмыста қалай пайдаланады?

Құндылықтарды 
дарыту

Оқушыларды бір-біріне деген құрмет көрсетуіне тәрбиелеу.

Пәнаралық 
байланыстар

Математика, дүниетану, әдебиеттік оқу, көркем еңбек.

АКТ қолдану 
дағдылары

Интернет-ресурстар, дерекқордан және интернеттен сабаққа қатысты 
ақпаратты іздеу;

Алдыңғы оқу/ 
Бастапқы білім

Оқушылар  заттарды  шығу  тегіне  және  агрегаттық  күйіне  қарай 
ажырата  біледі.  Ауаның  қасиеттерін,  кеңістікті  толтырып  тұратынын 
және  жануды  қолдайтынын  біледі.  Ауаның  тіршілік  үшін  маңызын 
түсінеді.
Жоспар

Жоспарланған 
уақыт

Жоспарланған  жаттығулар Ресурстар 

Басталуы (Ұ) «Сиқырлы қапшық»
Қапшыққа салынған  саны бірдей 

қызыл,сары,жасыл шариктер таңдап алуды 
ұсынамын. Осы түстер бойынша оқушыларды 3 
топқа бөлемін:

1-топ: «Сұңқарлар» (қызыл түсті)
2-топ: «Кілең керім» (сары түсті)
3-топ: « Тұлпарлар» (жасыл түсті)
Жағымды ахуал қалыптастыру
«Су түбіне саяхат» (Жағымды жағдай туғызу.)
-  Денелеріңізді  түзу  ұстаңыз.  Көздеріңізді 

жабыңыздар. Терең тыныс алып елестетіңіздер.
Біз  сіздермен  теңіз  түбіңе  саяхатқа  барамыз. 

Ақырындап  орындарыңан  тұрып,  кабинеттен 
шығып,дәлізбен  жүріп  өтіп,  далаға  шығамыз. 
Қараңыздар  алдарыңызда  теңіз.   Елестетіңіз,  сіз 
теңіз жағалауымен келе жатырсыз. Жалаңаяқ жүріп, 
құмның  жылуын  сезіп  келе  жатырсыз.  Теңізге 
қараңыздар,  сіздер бір қара нүкте көріп тұрсыздар. 

Оқушылар ды 
топтарға  бөлуге 
арналған 
суреттер.

Сұраққа жауап 
берген оқушыны 
мадақтау,толықт
ыру жасау, тиімді 
кері байланыс 
орнату.
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Ол жақындаған кезде сіз ол қара нүктенің дельфин 
екенін  көрдіңіз.  Ол  сізді  теңіз  түбіне  саяхатқа 
апаруға  келді.  Дельфин  ең  адал  жануар.  Сіз 
ақырындап дельфиннің үстіне отырып, қатты ұстап 
алыңыз.  Сізді  дельфин  ақырындап  теңіздің  түбіне 
жүзіп алып келе жатыр. Жан жағыңызға қараңыз, әр 
түрлі балықтар. Оң жақтарыңызға қарасаңыздар қып 
– қызыл балдырлар,  сол жақтарыңызға  қараңыздар 
сары, көк түсті балықтар. Сізді дельфин ақырындап 
осы балықтардың арасымен жүзіп алып келе жатыр. 
Қараңызшы алдыңызда  сегізаяқ.  Өзі  сондай  үлкен. 
Теңіз түбі қандай ғажап десеңізші. Теңіздің түбіндегі 
тыныштықты сезіндіңіз бе? Осы тыныштықта бір сәт 
отыра тұрыңыз. Енді артқа қайтуға дайындалыңыз. 
Дельфин сізді теңіздің бетіне алып келе жатыр. Теңіз 
бетіне  шыққанда  беттеріңізге  самал  желдің  үрлеп 
тұрғанын  сезіндіңіздер.  Дельфин  сізді  теңіз 
жағалауына алып келді. Сіз ақырындап дельфиннен 
түсіп,  оған  өз  ризашылықтарыңызды  білдіріңіздер. 
Оны  сипаңыздар.  Жылы  құммен  ақырындап  артқа 
жүріңіздер.  Мектептің  есігінен  кіріп,  өз 
кабинетімізге  ораламыз.  Өз  орындарына 
отырыңыздар.  
Жаймен көзіңізді ашуға болады.Рахмет

Жұмыс ережесін келісу
Арманымыз мақсатқа жету,
Мақсатымыз білімді болу
Ережеміз: татулық, достық, сыпайылық, және 

тыңдау, сөйлеу.
Алдыңғы білімді еске түсіру (жеке,жұпта,топта, 

ұжымда)
(Ұ) «Қар кесегі» тәсілі бойынша сыныпқа 

сұрақтар қоямын.
1.
2.
3.
ҚБ: Отшашу арқылы бір-бірін бағалау.
Жаңа сабақ
Оқу мақсатын таныстыру
Күтілетін нәтижені анықтау
Ой ұшқыны
Тақырыпқа байланысты видио көрсетілім 

және пікір алысу.
Тақырыпты таныстыру

Ортасы Жел пайдалы ма, зиянды ма? 
Оқулықпен жұмыс
Суреттерді пайдаланып әңгімеле. Желдің қандай 

пайдасы бар? Зияны қандай? Өзің қандай мысал 
келтірер едің?

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

Оқулық
Жұмыс
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 1 тапсырма:Дескрипторы:
 Бірінші сурет бойынша өз ойын жеткізді
 Екінші сурет бойынша өз ойын жеткізді
 Үшінші  сурет бойынша өз ойын жеткізді
 Төртінші  сурет бойынша өз ойын жеткізді
 Бесінші  сурет бойынша өз ойын жеткізді
 Алтыншы  сурет бойынша өз ойын жеткізді

ҚБ: Отшашу арқылы бір-бірін бағалау.
Мұғалім: Жел сарқылмайтын қуат көзі. Жер 

бетіндегі су айналымының нағыз қозғаушы күші. 
Жел  жер  бетіндегі ауаның бір бағыттан екінші 
бағытқа қарай ойысуынан пайда болатын табиғат 
құбылысы. Ол қалай қалыптасады? Жел қысымнан 
пайда болады. Ол қандай қысым? Жылы мен салқын, 
яғни жоғары температура мен төменгі 
температураның орын ауысуынан пайда болады. Жел 
бағытын флюгер немесе желбағар анықтайды, ал 
жылдамдығын анометр анықтайды. Желдің бағыты 
әр түрлі болады. Жел көкжиектің қай бағытынан  
соқса ,сол бағыттың атымен аталады. Мысалы 
солтүстіктен соқса солтүстік желі. Солтүстік 
батыстан соқса –солтүстік батыс желі деген сияқты 
аталады, т.с.с.  Желдің түрлері бар, адамға жағатын, 
ұнайтыны болады. Адамға зияны тиетін қатты, суық 
желдер де бар.

 Рухани –адамгершілік тәрбие
Адамдардың да мінездері әр түрлі болып келеді.  

Мінезі сыпайы, биязы, ақкөңіл мінезді адамдар 
болады. Ондай адамдармен тіл табысу, дос болу 
жақсылыққа апарады. Кейбір адамдар ашуланшақ, 
шыдамсыз, дөрекі сөйлейтін адамдар болады. Ондай 
мінезді адамдармен сөйлесу, араласу қиындау 
болады. Ондай мінезді адамдар көпшілікке ұнай 
қоймайды. Сондықтан самал желдей есіп, ақылды, 
сыпайы болған дұрыс. Өмірде шыдамды, байсалды 
болуымыз керек. 

Мәтінмен  жұмыс
«Айналмалы бекет» әдісімен топ болып мәтінді 

оқу. Мәтінді үш топқа бөліп беремін
Желдің  пайдасын адамдар  ерте  заманнан  білген. 

Желдің  жылдамдығын  пайдаланып,  желкенді 
кемемен  саяхатқа  шыққан.  Жел  диірменінде 
дақылдарды ұнтақтап, ұн жасаған. Желдің табиғатта 
да  маңызы зор.  Желдің  көмегімен өсімдік  тұқымы 

Дәптерлері

Оқулық
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таралып,  көбейеді.  Жел  бұлтты  айдап,  жаңбыр 
жауғызады. Ауаны тазартады. Қазіргі уақытта желді 
қуат көзі  ретінде пайдаланып отыр.  Оның күшінен 
электр  энергиясын  өндіреді.  Мұндай  энергияның 
экологиялық және  экономикалық  артықшылықтары 
көп. Ол қоршаған ортаны, ауаны ластанудан сақтауға 
және  табиғат  ресурстарын  үнемдеуге  мүмкіндік 
береді. Желдің зиянды әрекеті де бар. Желдің күші 
электр  желілерін  үзіп,  ағаштар  мен  ғимараттарды 
құлатып, адам өміріне қауіп төндіреді. Теңіздер мен 
мұхиттарда алып толқын туғызып, кемелерге, жағаға 
жақын  елді  мекендерге  зиянын  тигізеді,  дала  мен 
орман өртін өршітеді. 

2 тпсырма:  Дескриптор  (Мәтінмен  жұмыс)
 Мәтінді жүргізіп  оқу
 Мәтінді қатесіз оқу

Сұрақ–жауап: 
1.Желдің қандай пайдасын білдіңдер? 

2. Жел  арқылы  не  тазарады  деп  ойлайсың? 
3.Қазіргі уақытта желді не үшін пайдалануға болады 
екен?

4.Ол энергия  нені  үнемдеуге  мүмкіндік  туғызып 
отыр? 

5.Желдің қандай зиянын білдіңдер? 
6.Мұхиттар  мен  теңіздерде  қандай  жағдайлар 

туғызады екен? Орманда ше? 
7.Желдің  жылдамдығы  мен  бағыты  неліктен 

өзгеріп отырады деп ойлайсыңдар? 
8.Желдің  бағыты  мен  күшін  анықтау  кімдереге 

пайдасын тигізеді?  
9.Желдің  бағытын  қандай  құрал  анықтайды  деп 

ойлайсың? Ол қандай болады?
Дескриптор

 Желдің пайдасын айтады
 Қазіргі уақытта желді не үшін пайдалануға 
болатыны айтады
 Желдің зиянын айтады
 Зиянының түрлерін айтады

ҚБ:  Бас бармақ арқылы бағалау
             Ойлан
    Жыртқыш жануарлар неге желге қарсы жүреді?
Себебі олар өз жемтігінің иісін қарсы тұрған 

жел арқылы сезеді.  Аң аулайтын кезде 
тұмсықтарын жоғары көтеріп, желге  қарсы   
тосады.

Дескриптор
Жемтігінің иісін жел арқылы сезе алатынын айтады

Сен білесіңбе?
Арыстанды –Қарабас, Мұғалжар, Ембі, Сайқан, 

Шілік, Атырау желдері бойынша диограмма жаса
Жер  шарында  тұрақты,  яғни  үнемі  бір  бағытта 

соғып тұратын желдер бар. Біздің елімізде тұрақты 
соғатын  23  жел  анықталған.  Олардың  ішінде  ең 
күштілері  –  Арыстанды-Қарабас,  Мұғалжар,  Ебі, 
Сайқан,  Шілік,  Атырау  желдері.  Олардың 
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әрқайсысының  жылдамдығы  туралы  ғаламтордан 
ақпараттар тауып, сол бойынша диаграмма жаса.

Аяқталуы

Жаңа білім мен тәжірибені қолдану.                       
Бақылау парағына жазып отырады                              
Топтық жұмыс:  Зерттеу  тәәжірибесін  жүргізу      
Шығармашылық жұмыс,ізденіс.

1-топ: «Сұңқарлар» (қызыл түсті)
Ыдыстағы су, қағаз кеме және шаш кептіргіш
2-топ: «Кілең керім» (сары түсті)
Ағаш макеті, шаш кептіргіш 
3-топ: « Тұлпарлар» (жасыл түсті)
Желбағар жасауға қажетті заттар: пластик 

стакан, пластик түтік,түрлі қағаз,қайшы, 
желім,кеңсе шегесі,  скоч.  шаш кептіргіш 

Дескриптор
Қағаздан бірнеше кеме жасап жүздіреді, жел тұрғызу 
арқылы  не болатынын бақылайды, зерттеу 
жүргізеді, сол арқылы қорытынды жасап айтады.
Ағашты отырғызады, бақылайды, жел тұрғызып 
көреді, бақылайды;  тұжырым жасайды, өз пікірін 
жеткізеді.
Желбағар жасайды, жел тұрғызады, жел бағытын 
анықтайды, бағытын жазады, қорытынды жасап 
пікірін айтады

ҚБ:  Бас бармақ арқылы бағалау
Ой толғаныс кезеңі.    
Ақпараттық видео көрсетілім                                   

Сәйкестендіру тестін белгіле                                          
Сиқырлы сандық «иә,жоқ»

Рефлексия (жеке, жұпта, топта, ұжымда)

Тапсырманы 
орындаған  
оқушыны 
мадақтау,

толықтыру 
жасау, тиімді  
кері байланыс 
орнату.

Алған білімді 
тиянақтайды

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

Қосымша ақпарат

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

Бағалау - Оқушылардың үйренгенін, материалды меңгергенін 
тексеруді қалай жоспарлайыз?

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

Қандай екі нәрсе табысты болды (оқытуды да, оқуды да ескеріңіз)?
1.
2.
Қандай екі нәрсе сабақты жақсарта алады (оқытуды да, оқуды да ескеріңіз)?
1.
2.
Сабақ барысында сынып немесе жекелеген оқушылардың жетістіктері/қиындықтары туралы не 

білдім? Менің келесі сабағымды жетілдіруге не көмектеседі, неге көңіл бөлу керек?
1.
2.
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Қызылорда облысы, Қармақшы ауданы, Жосалы кенті
№ 250 Таимбет Көмекбаев атындағы мектеп-лицей 

орыс тілі мен әдебиеті пәнінің мұғалімі 
Ташенова Алтынай Бертаевна

Развёрнутый конспект урока литературы в 11 классе
А.И. Куприн. Жизнь и творчество. 

Талант любви в рассказе «Гранатовый браслет» (2 часа)

Урок построен с использованием технологии проблемного обучения
Тип урока: урок изучения нового материала
Форма урока: урок – беседа (аналитико-исследовательская работа по тексту)
Цели урока:
- познакомить (обзорно) с творчеством А.И. Куприна;
- показать мастерство Куприна в изображении мира человеческих чувств;
- обозначить роль детали в рассказе;
- развивать навыки аналитико-исследовательской работы по тексту, культуру связной устной речи; 

навыки выразительного чтения; мышление;
- пробудить желание учащихся философствовать на тему любви, учиться отстаивать своё мнение, 

приводя аргументы из текста и жизни.
Методические приёмы:доклад (компьютерная презентация) учащегося, лекция учителя, работа с 

текстом, аналитическая беседа, работа в парах.
Проблемный вопрос– понять, как Куприн разрешает вечную проблему неразделённой любви.

Оборудование: портрет А.И. Куприна; аудиозаписьВторой сонатыЛ.В. Бетховена.
Эпиграф(к 1 уроку):   Оно живёт и правит на земле –
                                 Из всех чудес единственное чудо.  Ю. Огнев

Ход урока
1. Орг. момент.
2. Вступительное слово учителя.
-Александр  Иванович  Куприн  (1870  -  1938  г.г.)  –  один  из  самых  популярных  писателей 

дореволюционной России. Его проза с одобрением была замечена Л.Н. Толстым, А.П. Чеховым. И 
для Куприна эти великие мастера слова остались на всю жизнь идеалом художника.

  Уже  в  своих  ранних  произведениях  Куприн  с  большим  мастерством  раскрывает  вечные, 
бытийные  проблемы,  критикует  тёмные  стороны  окружающей  действительности  («Жизнь»,  
«Ужас»),подневольный труд(«Молох»).Пишет он и о горьких судьбах людей(«С улицы»),и о русской 
армии(«Поединок»).Но  самой  заветной  темой  стала  для  него  любовь,  часто  неразделённая, 
безответная(«Святая любовь»,  «Гранатовый браслет»).Важное место занимает и такая тема,  как 
человек и окружающая среда(«Олеся», «На глухарей»).

  В отличие от Бунина, который лучшие свои произведения написал в эмиграции, Куприн пережил 
в  эти  годы  тяжёлый  творческий  кризис.  Творчество  Куприна  было  более  известно  советскому 
читателю, потому что он,  в отличие от Бунина, за год до своей смерти,  в 1937 году,  вернулся из  
эмиграции  на  родину,  вернулся  глубоко  больным,  не  способным  работать.  По  воспоминаниям 
писателяНикандрова,«он не приехал в Москву, а его привезла жена, как вещь, так как он ничего не  
сознавал, где он и что он». Но в советской Москве за Куприна написали панегирические (хвалебные) 
очерки и  покаянные  интервью.  Но  только  нацарапанная  немощной рукой  подпись  принадлежала 
достоверно ему. Умер писатель в 1938 году в Ленинграде от рака, а жена его покончила с собой в 
блокаду там же.

- Краткое сообщение или компьютерную презентацию о жизни и творчестве Куприна и его  
отношении к революционным событиям сделает…

3. Проверка индивидуального домашнего задания.
(Сообщение  или  презентация  на  тему«Жизнь  и  творчество  А.И.  Куприна» –  по  материалам 

учебника, дополнительной литературы и Интернет-ресурсов.)
4. Работа по теме урока. 
1). Чтение и обсуждение эпиграфа.
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- Как вы понимаете смысл эпиграфа к уроку? Что же это за «чудо», которое «живёт и правит  
на земле»?

- А что такое любовь? Что значит любить?
Учитель: -Действительно, очень трудно объяснить, что же такое любовь. На протяжении многих 

веков ответ на этот вопрос искали и продолжают искать философы, композиторы, поэты, писатели и 
обычные люди. Всегда не переставали прославлять это великое и вечное чувство человека. Вот как 
писал о любви ещё в ХVII веке известный драматург Ж.-Б. Мольер:

2). Чтение и обсуждение сонета И.Л. Сельвинского «Венок сонетов».
- «Любовь» и «влюблённость»: чем отличаются эти понятия?
Учитель:  -Наверное,  нелегко  сразу  понять  чувство,  охватившее  и  захватившее  вас:  что  это  – 

любовь или влюблённость?
Послушайте сонетИ.Л. Сельвинского.
- Как вы думаете, какие чувства испытывает герой: любовь или влюблённость?
-Как любовь преображает героя?
- Объясните смысл метафоры «любовь – безбрежный океан».
-Любовь, страсть, чувственность, жалость, сострадание… На ваш взгляд, являются ли эти  

слова синонимами?
- Подберите эпитеты к слову «ЛЮБОВЬ», обсудите впарах и запишите.
- Разграничьте эти понятия:любовь – страсть;любовь – жалость;любовь – привычка;любовь – 

поклонение.
- Любить и быть любимым – это одно то же? Что лучше?
- Любовь без взаимности: счастье или трагедия?
- Какими качествами обладает любящий человек?
- Существует ли идеальная любовь? Какая она?
-  Возможно  ли  сохранить  любовь  в  браке?  Неужели  остаётся  только  привычка,  

привязанность?
- Согласны ли вы, что любовь возвышает человека?
3). Викторина по рассказу «Гранатовый браслет» (1910 г.).
Учитель:  -Сегодня  мы  не  случайно  так  много  говорим  о  любви,  ведь  рассказ,  который  нам 

предстоит обсудить –«Гранатовый браслет» – тоже о любви.
Но прежде чем непосредственно перейти к обсуждению произведения Куприна, к раскрытию его 

главных тем, к обсуждению характеров героев, проведём викторину, вопросы которой помогут вам 
вспомнить содержание и некоторые  детали произведения.

- В какое время года происходит действие рассказа?(Осень, сентябрь.)
- Где происходят события произведения?(Черноморский курорт.)
- Как зовут главную героиню?(Княгиня Вера Шеина.)
- Фамилия княгини Шеиной до замужества?(Мирза-Булат-Тугановская.)
- Кто был предок Веры Шеиной?(Тамерлан.)
- Как зовут сестру Веры Шеиной?(Анна Фриессе.)
- Как зовут мужа княгини Веры?(Князь Василий Львович.)
- Его должность?(Предводитель дворянства.)
- Какого числа были именины княгини веры Шеиной?(17 сентября по старому стилю, 30 сентября – 

по новому.)
- Что подарил ей муж?(Серьги из жемчуга грушевидной формы.)
- Что подарила Вере сестра?(Записную книжку«в удивительном переплёте».)
- Как звали знаменитую пианистку, подругу Веры?(Жени Рейтер.)
- Кто подарил браслет с гранатами?(Желтков.)
- С чем сравнивает Вера густо-красные гранаты?(«Точно кровь».)
- Кто такой Желтков?(Влюблённый в Веру телеграфист.)
- Как зовёт Желткова его хозяйка?(пан Ежий»)
- Настоящее имя Желткова?(Георгий.)
-  О ком Куприн писал:  «Пошла  в  мать,  красавицу  англичанку,  своей высокой гибкой  фигурой,  

нежным,  но  холодным  и  гордым  лицом,  прекрасными,  хотя  довольно  большими  руками,  и  той  
очаровательной покатостью плеч, какую можно видеть на старинных миниатюрах…»(О княгине 
Вере.)
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- Как звали мужа Анны, сестры Веры?(Густав Иванович.)
-  Чей  это  портрет?  «Она  была…несколько  широкая  в  плечах,  живая  и  легкомысленная,  

насмешница.  Лицо  её  сильно  монгольского  типа  с  довольно  заметными  скулами,  с  узенькими  
глазами…пленяло какой-то неуловимой и непонятной прелестью…»(Анна.)

-  О ком  пишет Куприн:  «…очень  бледный,  с  нежным девичьим  лицом,  с  голубыми глазами  и  
упрямым детским подбородком с ямочкой посередине;  лет ему,  должно быть,  около тридцати,  
тридцати пяти»?(О Желткове.)

- Какая музыка звучит в произведении?(Вторая соната Бетховена.)
- Чей это портрет?«Тучный, высокий,  серебряный старец,  тяжело слезал с подножки… У него  

было большое, грубое, красное лицо с мясистым носом и с тем добродушно-величавым, чуть-чуть  
презрительным выражением в прищуренных глазах…какое свойственно мужественным и простым  
людям…»(Генерал Аносов.)

-О ком пишет автор: «…обняла ствол акации, прижалась к нему и плакала…?(О Вере Шеиной.)
- Кому принадлежат слова «А где же любовь-то? Любовь бескорыстная, самоотверженная, не  

ждущая награды? Та, про которую сказано – «сильна, как смерть»? ...такая любовь, для которой  
совершить любой подвиг,  отдать жизнь,  пойти на мучение  – вовсе  не  труд,  а  одна радость…  
Любовь  должна  быть  трагедией.  Величайшей  тайной  в  мире!  Никакие  жизненные  удобства,  
расчёты и компромиссы не должны её касаться».(Генералу Аносову.)

4.  Обсуждение  рассказа  «Гранатовый  браслет».Аналитико-исследовательская  работа  по  
тексту. (2-й урок)

Эпиграфы:                                  «Да святится имя твое…»
«Не в силе, не в ловкости, не в уме, не в таланте.., не в творчестве выражается 

индивидуальность. Но в любви»  А.И.Куприн. Письмо Ф.Д.Батюшкову (1906 г.)
Нет на земле любви, не знающей страданий,
Нет на земле любви, чтоб мук не принесла,
Нет на земле любви, чтоб скорбью не жила…  Луи Арагон, французский поэт
Учитель: -В рассказе«Гранатовый браслет»нашла отражение «вечная» тема – любовь.
-  А  какая  эта любовь?  Какие  эпитеты применимы к  тому  чувству,  что описано  в  этом  

рассказе?
(Страстная, возвышенная, идеальная, необыкновенная, чистая, неразделённая, безответная.)
Цель нашего урока(проблемный вопрос) – понять, как Куприн разрешает эту вечную проблему 

неразделённой любви.
- Кто же оказался способным на такую возвышенную любовь?(Желтков.)
- Отчего же эта страстная любовь Желткова неразделённая?
(Разный социальный статус героев (она из высшего общества, а он мелкий чиновник) и замужество 

Веры.)
Учитель: -Сам герой прекрасно понимает и признаётся в письме, что на его долю выпало«только 

благоговение, вечное преклонение и рабская преданность».
- Чем же представляет собой это светское общество, к которому принадлежит Вера? Каков  

образ  жизни ведут эти знатные и богатые люди? Чем занимаются,  как развлекаются?Как  
Куприн описывает гостей?

Кто выделяется среди них?
(Автор не описывает детально портреты гостей,  а лишь даёт их краткие характеристики. Здесь 

есть«толстый,  безобразно  огромный»Спешников,  муж  Анны«с  гнилыми  зубами  на  лице  
черепа»,«преждевременно  состарившийся,  худой,  желчный»Пономарёв.  Они  играют  в  азартные 
игры, рассматривают юмористический журнал, слушают пение, рассказывают истории.

Из  всех  гостей  выделяется  генерал  Аносов,  друг  покойного  отца  Веры  и  Анны.  Это  бравый 
служака,  человек  простой  и  мудрый.  Героини  ласково  называют  его«дедушкой».Он  знает  много 
рассказов. Человеческое отношение к каждому – вот что отличает его. Аносов – один из гостей, кто 
разбирается в музыке.)

Учитель: - Вечеринки, игра в покер; сплетни, флирт светский; прогулки – вот чем занимаются эти 
знатные люди; кто-то ещё числится в каких-то благотворительных заведениях.

- Когда происходит завязка действия рассказа?
(В день именин Веры – 17 сентября (по старому стилю)
- Что же ждёт от именин героиня и что происходит в этот день?
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(Вера«всегда  ожидала  от дня  именин  чего-то  счастливо-чудесного».Она  получает  подарок  от 
мужа – серьги; подарок от сестры – записную книжку; и от человека с инициалами Г.С. Ж. – браслет.)

Учитель: - Наверное, действительно, подарокГ.С. Ж.выглядит безвкусной безделушкой рядом с 
дорогими изящными подарками. Но ведь ценность его совершенно в другом.

- Что значит для Желткова это гранатовый браслет?
(Для него браслет – фамильная драгоценность.)
Учитель:  -  Браслет  для  Желткова  не  только  символ  благоговейной  любви,  он  имеет  и  некую 

магическую силу, как и любая фамильная драгоценность. Об этом и пишет молодой человек в письме 
к  Вере  Шеиной:«По  старинному  преданию,  сохранившемуся  в  нашей  семье,  он  имеет свойство  
сообщать дар предвидения носящим его женщинам и отгоняет от них тяжёлые мысли, мужчин  
же охраняет от насильственной смерти…»

- Почему Желтков подарил эту ценную вещь, а не оставил её себе?
(Ради  спокойствия  любимой  женщины  –  браслет  поможет  её  предвидеть  что-то  плохое  и  не 

допустить этого. Кроме того, браслет для него самая дорогая вещь – только так он мог выразить свою 
любовь к ней.)

- Что почувствовала героиня, получив этот подарок?
(Почувствовала тревогу, ощущение приближения чего-то неприятного. В этом браслете она видит 

какое-то  предзнаменование.  Не  случайно  она  сравнивает  эти  красные  камни  с  кровью:  браслет 
загорается«живыми огнями», «точно кровь!»– восклицает она. Спокойствие Веры было нарушено.)

Учитель. Куприн в рассказе не делает особого акцента на«неравенстве состояний»,не критикует 
открыто общество, к которому принадлежит главная героиня. Автор находит другой способ для того,  
чтобы  показать  ту  пропасть,  которая  разделяет  главных  героев  и  которая  делает  невозможным 
взаимное чувство. Этим способом является описание поведения людей из окружения княгини Веры 
Шеиной.

- Как ведут себя эти знатные люди, узнав о письмах, чувствах и подарке Желткова?
(Они  смеются  над  письмами  молодого  чиновника,  издеваются  над  его  чувствами, 

пренебрежительно относятся к его подарку. Эти люди готовы растоптать плебея за посягательство на  
то, что ему, по их мнению, недоступно, они легко могут признать простого человека сумасшедшим. 
Подарком Желткова муж и брат Веры оскорблены.)

- А способны ли на настоящую любовь эти богатые, влиятельные люди? Была ли в их жизни  
пылкая,  страстная  любовь?  Например,  у  Веры  Николаевны,  у  генерала  Аносова,  у  Анны 
Николаевны?

(Анна лишь флиртует;  генерал никогда не любил;  Вера любила страстно мужа,  князя Василия 
Шеина, но отчего-то угасла – Куприн ничего не говорит об этом.)

- Верят ли они в то, что ещё существует страстная, бескорыстная любовь? Как генерал  
Аносов объясняет Вере отсутствие настоящей любви? Кто, по его мнению, в этом виноват?

(Гл. 8. Генерал Аносов, рассказал две истории о «любви». Первая история –   о жене полкового 
командира  и  новоиспеченном  прапорщике,  а  вторая  –  о  Леночке,  которая  сошлась  с  поручиком 
Вишняковым, и её,  муже-олухе для которого самым главным было«счастье Леночки».«Виноваты 
мужчины, в двадцать лет пресыщенные, с цыплячьими телами и заячьими душами, неспособные к  
сильным желаниям, к героическим поступкам, к нежности и обожанию перед любовью…».Генерал 
делает вывод:«Любовь должна быть трагедией. Величайшей тайной в мире…»,а всё, что он видел, 
-«так… какая-то кислятина…»)

-  Давайте  вспомним  страницы  рассказа,  где  герои  рассказывают  любовные  истории,  
случившиеся с ними или услышанные.

-  Перескажите  историю  любви  бедного  телеграфиста,  которую  Шеин  рассказал,  желая  
развеселить гостей.

(Стр.  386-387,  гл.  VI.  Из рассказов  Шеина мы узнаём впервые о  любви Желткова.  Муж Веры 
смеется  над  незнакомым  ему  Желтковым,  показывая  гостям  юмористический  альбом  с  письмом 
телеграфиста.  При  этом  правда  у  князя  переплетается  с  вымыслом.  Для  него  это  забавная 
история,«новость  книжного рынка»,  «трогательная поэма»,которую он назвал  «Княгиня  Вера  и  
влюблённый  телеграфист».Образ  Желткова  в  рассказах  претерпевает  изменения:  телеграфист> 
переодевается в трубочиста> становится судомойкой> превращается в монаха > герой трагически  
гибнет,  оставляет  после  смерти  завещание  (две  телеграфные  пуговицы  и  флакон  от  духов,  
наполненный его слезами).
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- А какова любовь в рассказах генерала Аносова? 
(Стр.  390-391,  гл.  7:«Приличный  роман»с«прехорошенькой  болгарочкой»;  «обнял  её,  прижал  к  

своему сердцу и несколько раз поцеловал…»; «когда появлялась луна на небе со звёздами, спешил» к  
ней  и  «все  денные  заботы  на  время  забывал  с  ней».Конечно  же,  эту  любовную историю гости 
назвали«приключением армейского офицера».Да и сам генерал понял, что в его жизни, к сожалению, 
не было настоящей любви:«святой, чистой, вечной…неземной…»Не было у генерала и особой любви 
к жене – просто привлекла  «свежая девчонка»,у которой  «грудь так и ходит под кофточкой»,но 
эта«мотовка, актриса, неряха, жадная»,так называет генерал свою бывшую жену, ещё и изменяла… 
Вот такая «любовь»…)

- Что нового узнали об этом Г.С. Ж. из рассказа Веры генералу?
(Гл. 8. Г.С.Ж. начал преследовать её своею любовью ещё за два года до замужества. О себе он 

обмолвился,  что  служит  где-то  маленьким чиновников.  Из  его  писем  она  поняла,  что  он  за  неё 
постоянно следит,  так как знает,  где она бывает,  как одета и т.д.  Но когда она попросила его не 
утруждать себя письмами, он практически перестал ей писать – его письма приходили лишь на пасху, 
на новый год и в день её именин. И вот сегодня прислал этот гранатовый браслет.)

-  Какое неожиданное предположение высказывает генерал,  выслушав рассказ Веры? Какую  
характеристику даёт генерал Аносов Желткову?

( «Безумец; может быть, это просто ненормальный парень, маниак, почём знать? - может быть,  
твой путь, Верочка, пересекла именно такая любовь, о которой грезят женщины и на которую больше 
не способны мужчины».)

-  Почему  именно  Желтков,  этот  маленький  чиновник,  противопоставлен  пресыщенным,  
обленившимся богачам, не способным на настоящую любовь? Что хотел сказать этим автор?

(Этим  противопоставлением  он  бросает  вызов  низменному  миру,  этому  богатому,  но 
эгоистическому,  лицемерному  обществу.  Желтков  как  бы  спорит  с«сильными  мира  сего».Они 
доказывают, что настоящей любви нет, и приводят примеры убедительные. А он опровергает все их 
доводы тем, что просто любит по-настоящему, не требуя ничего взамен.)

-  Почему  Желтков  решил исчезнуть? Почему обрывает свою жизнь?  Может,  его  испугал  
визит мужа и брата Веры? (Вера просила«прекратить эту историю».)

- Может, ему стоило уехать? (От любви не скроешься никуда.)
- Прочитайте предсмертное письмо Желткова Вере Николаевне. Каким показался вам герой?  

Что мы узнаём о молодом человеке из этого письма?
Сопоставьте его с другими знакомыми и друзьями Веры Николаевны.
(Гл 11. Стр.  406-407. «Я не виноват,  Вера Николаевна,  что богу было угодно послать мне. Как 

громадное счастье, любовь к Вам…меня не интересует в жизни ничто: ни политика, ни философия,  
ни забота о будущем счастье людей – для меня вся жизнь заключается только в Вас. Я проверял себя  
– это не болезнь… – это любовь, которою богу было угодно за что-то меня вознаградить… В Вас как  
будто  бы  воплотилась  вся  красота  земли…От  души  благодарю  Вас  за  то,  что  Вы  были  моей 
единственной радостью в жизни, единственным утешением…Дай бог Вам счастья, и пусть ничто …
житейское не тревожит Вашу прекрасную душу. Целую Ваши руки. Г.С. Ж.»)

- Почему он не сообщил в письме о том, что решил покончить с собой?
(Не мог потревожить спокойствие любимой.)
- Прочитайте финальную главу – В.Н. слушает бетховенскую сонату, прослушать которую  

завещал Желтков. Какое открытие делает она для себя, слушая Бетховена, что постигает?  
Какие слова, совпадающие с музыкой, слагаются в её уме? Почему героиня заплакала? 

Примечание.Звучит  Вторая  симфония  Бетховена  –  учащийся  читает  финальную  главку,  
напоминающую«молитву»«Да святится имя Твое»

(гл.  ХIII,  стр.410-411.«Вот  сейчас  я  вам  покажу  в  нежных  звуках  жизнь,  которая  покорно  и  
радостно обрекла себя на мучения, страдания и смерть…Я перед тобою – одна молитва: «Да святится 
имя Твое». …Вспоминаю каждый твой шаг, улыбку, взгляд, звук твоей походки… Я не причиню тебе 
горя. Я ухожу один, молча, так угодно было богу и судьбе. «Да святится имя Твое».

… В предсмертный печальный час я молюсь только тебе… В душе я призываю смерть, но в сердце 
полон хвалы тебе: «Да святится имя Твое».

…ты и люди, которые окружали тебя, все вы не знаете, как ты была прекрасна. ...в скорбный час 
расставания с жизнью всё-таки пою – слава Тебе.

Вот она идёт, всё усмиряющая смерть, а я говорю – слава Тебе».)
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(В.  Н.  постигает«жизнь,  которая  покорно  и  радостно обрекла  себя  на  мучения,  страдания и  
смерть».  Возможно,  она  поняла,  что  «мимо неё  прошла  большая  любовь,  которая  повторяется  
только  один  раз  в  тысячу  лет».А  может,  в  её  душе  хоть  на  мгновение  пробудилось  ответное 
чувство.)

-  Почему  Желтков  «заставил»  любимую  женщину  слушать  именно  это  бессмертное  
произведение?(гл. ХIII, стр.319)

(В  пробуждении  души  Веры  большую роль  играет  музыка.Вторая  сонатаБетховена  созвучна 
настроению Веры, через музыку её душа словно соединяется с душой Желткова.)

- Почему единственное их свидание – прощание В.Н. с прахом молодого человека – можно  
считать поворотным моментом в её внутреннем состоянии?

(Она поняла, что та любовь, о которой мечтает каждая женщина, прошла мимо неё. Она поняла, 
как  отличается  он  от  пустых,  бесчувственных  и  безразличных  её  знакомых  –  на  его  лице  она 
увидела«то самое умиротворённое выражение»,которое видела«на масках великих страдальцев –  
Пушкина и Наполеона».)

- Так как же решает Куприн «вечную» проблему – неразделённая, страстная, но настоящая  
любовь?  Несчастной  ли  она  оказалась,  эта  безответная  любовь  Желткова?  Привела  к  
страданиям? Или что-то другое хотел сказать автор?

(Высокая  и  безответная  любовь Желткова  стала«громадным счастьем»для  него.  Именно своей 
любовью  поднимается  он  над  другими  героями,  именно  своей  любовью  разрушает  царское 
спокойствие Веры Николаевны. Именно свое любовью заставляет Веру Николаевну в слезах, боли,  
раскаяния«постичь жизнь»,которая«покорно и радостно обрекла себя на мучения и смерть».)

-  А какая ещё тема, кроме высокой и безответной любви, звучит в рассказе? Почему В.Н.  
сразу, ещё до замужества, как-то несерьёзно отнеслась к неизвестному поклоннику?

(Тема неравенства. У героев разное социальное происхождение.)
-  Представьте,  что  этим  страстным  поклонником  оказался  бы  богатый,  влиятельный  

человек.  Как  общество  расценило  бы  его  поведение?  Позволили  б  себе  вмешиваться  в  эту  
историю?  (Нет. Везде и всюду были флирт, любовные связи – богатым можно всё. Но маленький 
чиновник… Как он мог осмелиться?!)

Учитель.Вы,  наверное,  обратили  внимание,  что  в  произведении  много  пейзажных  зарисовок; 
человеческое чувство отожествлено с творческой энергией самой природы.

-  Какова  роль  пейзажа в  начале  рассказа?  Как  пейзаж  помогает  понять  психологическое  
состояние Веры?

(Первая глава – это вступление, которое должно подготовить читателя к восприятию последующих 
событий.  Куприн проводит параллель между описанием осеннего сада и внутренним состоянием 
главной  героини.  Возникает  ощущение  увядания.  Её  жизнь  такая  же:  однообразная, 
осенняя.«Деревья успокоились, бесшумно и покорно роняли жёлтые листья».В таком же спокойном, 
благоразумном  состоянии  пребывает  княгиня  Вера,  на  душе  у  неё  покой:«И  Вера  была  строго  
проста, со всеми холодна…любезна, независима и царственно спокойна».)

Учитель.Совсем  иная  картина  в  7  главе:в  природе–«осенний  закат  догорал».  Ив  жизни–  со 
смертью Желткова (он застрелился) умерла и настоящая, страстная любовь, которую ждут женщины, 
мечтают о ней. Мы, к сожалению, и в природе, и в жизни часто не замечает красоты!

«Налетел  лёгкий  ветер  и,  точно  сочувствуя  ей,  зашелестел  листьями…»Природа  способна 
сочувствовать, сопереживать.

- Так можно ли чувство Желткова назвать сумасшествием? Найдите в тексте слова князя  
Шеина, которые и станут ответом на поставленный вопрос.

(«Ячувствую,  что  этот  человек  не  способен  обманывать  и  лгать  заведомо…(10  гл.);«   я  
чувствую, что присутствую при какой-то громадной трагедии души, и не могу здесь поясничать». 
(11 гл.) и обращение князя к жене:«Я скажу, что он любил тебя, а вовсе не был сумасшедшим».)

-  Почему  автор  дал  главному  герою  имя  Георгий?  (Имя  Георгий  означает  «победоносец». 
Желтков  из  победоносцев.  Куприн  в  своём  произведении  нарисовал«маленького,  но  великого  
человека».)

-  В чём, на ваш взгляд,  состоит сила любви?  (Любовь возвышает человека,  преображает его 
душу.  Любовь  дарит  влюблённому  громадное  счастье.  Искренняя,  чистая  любовь  возвышает 
человека не только в собственных, но и чужих глазах. Именно такая любовь бессмертна!)
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Учитель.Действительно, образ Желткова – одно из лучших достижений Куприна. Этот молодой 
человек единственный носитель светлого, самоотверженного чувства в низменном мире богатства, 
эгоизма, лицемерия. И потому этот рассказ звучит как призыв писателя ценить и оберегать любовь 
как высокую ценность человеческого бытия.

- Какие основные темы поднимает Куприн в рассказе?
Запись.  В  рассказе«Гранатовый  браслет»Куприн  раскрывает  «вечные»  темы:  высокая  и 

безответная любовь, тема неравенства.
- Объясните формулировку темы «Талант любви в рассказе «Гранатовый браслет».
Учитель.Кстати,  у  героев  рассказа есть  реальные прототипа.В основу произведения  положены 

факты из семейной хроники князей Туган-Барановских.Эта печальная история случилась в Одессе. 
Жолтиков – маленький телеграфный чиновник – безнадёжно и трогательно влюблён в жену члена 
Государственного Совета Л. Любимова, в Людмилу Ивановну, урождённую Туран-Барановскую; брат 
княгини – чиновник Государственной канцелярии – Николай Иванович Туран-Барановский.

Учитель.А закончить сегодняшний урок хотелось бы стихотворениемНиколая Ленау, австрийского 
поэта первой половины ХIХ века:«Молчать и гибнуть…», которое, как мне кажется, имеет связь с 
содержанием рассказа «Гранатовый браслет»:

Молчать и гибнуть... Но милей,  
Чем жизнь, волшебные оковы!
Свой лучший сон в очах у ней

Искать, не проронив ни слова! -

Как свет застенчивой лампад
Трепещет пред лицом Мадонны

И, умирая, ловит взгляд,
Небесный взгляд её бездонный!

Учитель.«Молчать и гибнуть»– вот духовный обет влюблённого телеграфиста. Но всё-таки он 
нарушает его, напоминая о себе своей единственной и недоступной Мадонне. Это поддерживает в его 
душе  надежду,  дает  ему  силы  переносить  страдания  любви.  Любви  страстной,  испепеляющей, 
которую он готов унести с собой в потусторонний мир. Смерть не страшит героя. Любовь сильнее 
смерти. Он благодарен той, которая вызвала в его сердце это прекрасное чувство, возвысившее его,  
маленького  человека,  над  огромным суетным миром,  миром несправедливости  и  злобы.  Именно 
поэтому, уходя из жизни, он благословляет свою возлюбленную:“Да святится имя твое”.

5.Чтение и обсуждение эпиграфов.
- Объясните выбор и смысл эпиграфов:
1).“Да святится имя твое”.
2).«Не  в  силе,  не  в  ловкости,  не  в  уме,  не  в  таланте..,  не  в  творчестве  выражается  

индивидуальность. Но в любви. А.И.Куприн. Письмо Ф.Д.Батюшкову (1906 г.)
3).Нет на земле любви, не знающей страданий,
Нет на земле любви, чтоб мук не принесла,
Нет на земле любви, чтоб скорбью не жила… Луи Арагон, французский поэт
6. Итоги урока. Оценки. Рефлексия.
- Возможна ли сейчас такая любовь? Есть ли она вообще?
- Актуально ли произведение  в наши дни?
- Как теперь вы ответите на вопрос: что такое любовь?
- Как Куприн разрешает эту вечную проблему неразделённой любви.
7.Домашнее задание.

1.По выбору учащихся:  Сочинение-миниатюра «Что такое любовь?»илисинквейнна одну из тем: 
«Счастье», «Любовь»(по рассказу А. Куприна«Гранатовый браслет».)                       
2.Индивидуальное  задание(через  урок):  по  материалам  учебника,  дополнительной  литературы  и 
Интернет-ресурсов  (список  рекомендуемой  литературы  на  стр.  81)подготовить  сообщение  или 
презентацию на тему«Максим Горький.Личность. Творчество. Судьба».
3.Всем:Подготовиться к уроку контроля по творчеству И.А. Бунина и А.И. Куприна(разноуровневые 
задания – по выбору учащихся)

* * * * * * * * * * * *
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 ТҮСІНІК ХАТ. «ТІЛ ДАМЫТУ»

Түркістан облысы, Жетісай ауданы, Жетісай қаласы
«М.Горький атындағы №1 мектеп-гимназия» КММ

Бастауыш сынып мұғалімі Есмұрзаева Гүлмира Қайырбайқызы
 

 Бастауыш сыныптың 3-сыныбына арналған «Тіл дамыту» арнайы курс аптасына 1сағат, жылына 
34 сағат жүктемеге негізделініп берілген. Негізгі оқу материалдарын басшылыққа ала отырып, бұл 
бағдарлама оқушылардың әдебиеттік оқу мен қазақ тілі пәндерінен алған білім, білік, дағдыларын, 
танымдық  қабілеттерін,  байланыстыра  сөйлеулерін,  сөздік  қорларын  және  пәнге  деген 
қызығушылықтарын  арттырады.  Бағдарлама  құрылымында  оқушылардың  жас  ерекшеліктері  мен 
даму деңгейін ескерілді.

Тіл дамыту жұмыстары:
Ойындық әрекеттер:

•Рөлге бөліп талдау;
• Көріністер;
•Сөзжұмбақтар, ребустар.
Оқушыны қандай да бір әрекеттің авторы ретінде өзіне-өзін таныту:
•Конференция, олимпиада;
•Газет-журналдарына басылым.
. Ауыз әдебиеті үлгілерімен, ұлы ойшылдар шығармаларымен таныстыру :
• Ертегі, аңыз- әңгіме, мақал-мәтелдер, жұмбақ, жаңылтпаштар;
• Нақыл сөздер;

•Өмірбаяны, шығармашылығы.
Оқу материалын балалардың ойлау қабілеті

жетерліктей  жас  ерекшеліктерін  ескере  ұйымдастырса  ғана,  оның  ойлау  қабілетінің  дамуына 
мүмкіндік туады.

Сондықтан да мұғалім балаларды үнемі ойланып оқуға бағыттауы тиіс, бұған оқу үрдісін жүйелі 
ұйымдастыру, сабақта бала логикасын дұрыс дамыта алатын мүмкіндіктерді мол пайдалану арқылы 
жетуге болады. Білімнің беріктігін қамтамасыз ету үшін, баланың шығармашылық қабілетін дамыта 
түсу үшін, оқушының дарындылығын тану үшін танымдық тапсырмаларға баса назар аударылады.
Берілген тапсырмаларды орындауда оқушылар өз беттерімен ізденеді, оқушының ой өрісін кеңейтіп 
есте  сақтауын  дамытады,  байқағыштығын  қалыптастырады,  эвристикалық  қабілеті  шыңдалады. 
Оқушының өзіндік пікір айтып оны қорғай білуіне мүмкіндік жасалады.

Берілген  тапсырмалар  оқушының  жас  ерекшелігін  ескере  отырып  құрастырылды.  Бастауыш 
сыныптарда  тіл  өнерін  меңгертудің  алғашқы  баспалдағы  ретінде  оқушының  сөздік  қорын, 
байланыстырып сөйлеу машықтары мен дамыту бағытындағы жұмыстарға негізделеді. 

«Тіл  дамыту»  таңдаулы  курсы  әрбір  бөлімдерде  аталған  тақырыптар  бойынша  2 сағаттарға 
бөлінген. Курста шығармашылық  жұмыстар жүргізіліп, дайын сызба және сурет бойынша мәтіндер 
құру,  өлең ұйқастарын  құрастыру  тәсілдері  туралы  айтылады.  Әрбір  тақырып  соңында  сол 
тақырыпқа сәйкес шығармашылық жұмысқа арнайы жүктеме бөлінген. Берілетін өзіндік жұмыстар, 
яғни тест,  әр  бөлімді  тиянақтап,  өз  бетімен  жұмыс істеуге  үйретеді.  Сонымен  қатар  курсты оқу 
барысында  оқушылар  тіл  дамытудың  тиімді  жаңа  тәсілдерін,  танымдық  және  логикалық 
тапсырмалардың шешу жолдарын анықтайды.

Курстың мақсаты:
-оқушының сөздік қорын дамыту арқылы байланыстыра сөйлеуге үйрету.
-тілдерін дамыту арқылы көркем шығармаларды оқып, талдай білуге үйрету.
-таным көкжиегін кеңейтуарқылы сапалы білімге қол жеткізу.
- ауызша және жазбаша сөйлеу тілдерін, сөйлеу мәдениеттерін қалыптастыру.
-халқымыздың ауыз әдебиеті үлгілерінің бай мұрасымен таныстыру арқылы ой-қиялдарын ұштау.
-ізенімпаздыққа, еңбексүйгіштікке, шығармашылыққа баулу.
-баланың шығармашылық қабілетін дамыту
дамыту, интеллектуалдық деңгейін көтеру.
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Курстың міндеттері:
• Дүниеге дұрыс көзқарас қалыптастыру.
• Оқушының оқу дағдысын қалыптастыру және жетілдіру.
• Көркем шығармаларды оқуға деген қызығушылықтарын ояту.
• Шығарманың  түпкі  мазмұн-мәнін  түсінуін,  эмоциялық  қабылдауына(кейіпкердің  көңіл  күйіне 

ортақтасу,күйіну, сүйіну,т.б.) қол жеткізу.
• Шығармадан көркем бейненің ерекшеліктерін аша білуге бағыттау.
• Ауызекі  және  жазбаша  тілді  байланыстыра  отырып,сөйлеуін  (  ойын  еркін  жеткізу,сауатты  да 

мағыналы, түсінікті жаза білу) дамыту.
• Шығармашылық  белсенділік  пен  суреткерлік  қиялынжетілдіру.

Ұлттық ерекшелігін,дәстүрін зерделей білетіноқушыларды тәрбиелеу.
• Оқушының бойына өз халқының игілігін дарыту.

Курс  пәнаралық  байланыс  негізіндеәдебиеттік  оқу,  қазақ  тілі,дүниетанупәндерімен 
байланыстырылады.

Курсты ұйымдастыру формасы: ойын, шығармашылық Сын Трғысынан Ойлау
технологиясы әдістері,топтық жұмыс, ұжымдық оқыту әдістері,практикалық, дәріс сабақ, т.б.
Курсты оқытудың алғашқы формасы:дидактикалық материалдар дайындау.
Оқу  жетістіктері:Курсты  меңгеру  барысында  оқушылар  тапсырмаларын  жинақтап  портфолио 

дайындайды.  Бағдарламаны  меңгергендігі  топтық,  жеке  жұмыс  жасау  кезінде,  шығармашылық 
ізденістері арқылы байқалады.

Бағдарламаны жүзеге асыру ұзақтығы34 сағатқа, аптасына 1сағаттан есептелінді.
Шамалау нәтижелері:
- сөз және оның мән-мағынасы;
-тыныс белгілері,оларды ажырата білу
-мәтін жанрын ажырату,басты кейіпкерге мінездеме беру
-халық ауыз әдебиеті үлгілерін түрлеріне қарай ажырату, түсіну, өмірмен байланыстыру-сонымен 

қатар оқушылар өздерінің құрастырған шығармашылық жұмыстарын қорғауды меңгереді.
Тіл дамыту» курсының өзектілігі:
Оқушыларды тіл заңдылықтарын қолдана білуге,ауызекі және жазбаша сөйлеу біліктіліктерін 

тиімді меңгеруге үйретеді.Сөздің құдіретін, сөйлеудегі керемет сезім тіршілігін сезініп, ана тілінің 
жұмбақ сырларын біліп, сөйлеу өнерін игеруге талпындырады, оқушының ойлау

қабілеті мен дүниетанымын кеңейтіп,басқалармен  қарым-қатынас кезінде өздерін еркін ұстауға 
үйретеді.Оқушыны жан-жақты жетілген,өз бетімен әрекет етеалатын,шығармашыл-ізденімпаз тұлға 
болып қалыптасуына жағдай жасайды.

Жаңалығы:
«Тіл дамыту» пәнінің бағдарламасы негізінде оқушылар ұғымдарды,мақал-мәтелдер мен даналық 

сөздерді өмірде өзі үшін пайдалануды үйренеді.
Тіл дамыту жұмыстарын жүргізу арқылы баланың өзін қоршаған ортасы,басынан өтіп жатқан 

оқиғалар,өз бетімен бақылау арқылы жинаған білімін оқу материалымен ұштастыруға, тіл 
мәдениетінің дұрыс қалыптасуына,ойлау үрдісін дамуына да септігін тигізеді.

*Қызығушылық  қабілеті оянады.
*Оқушының ой-өрісі дамиды.

*Сөздік қоры жетіледі
*Ойлау белсенділігі   артады
*Сөздік қоры жетіледі
*Оқушы өз бетімен жұмыс жүргізуге дағдыланады
*Тіл, сөйлеу мәдениеті қалыптасады
«Тіл дамыту» таңдалы курс бағдарламасының мазмұны мен құрылымы:
р\с   Тараулар  сағат саны
оның ішінде теория лық практикалық тест
«Өнер алды –қызыл тіл» «Ырғақ «Екпін»  «Тыңдай білуді үйренейік»
Халық ауыз әдебиеті үлгілері «Мәтін» «Мәтін түрлері» 
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Қорытынды.
І.Өнер алды –қызыл тіл.( 5сағат)
Сөз қадірін ұғыну.Қанатты сөздер, оны өз сөздерімен жеткізу.Сөздердің дұрыс айтылуы мен 

жазылуы. Сөздерді мағынасына бойынша тауып,орнына қойып жазу.
ІІ.Ырғақ. ( 1 сағат)
Сөздердің дауыс ырғағына қарай айтылуын ажырату. Дауыс ырғағының өзгеруіне орай сөздедің 

айтылу ерекшеліктері.
ІІІ.Екпін.(4сағат)
Сөйлемдердегі екпін түсетін сөздер.Екпінге орай көтеріңкі және жәймен айтылатын 

сөздер.Сөйлеушінің көңіл-күйі мен ішкі сезімі.Бұйрық беру, ашу шақыру, шарасыздық таныту.Ым 
мен ишара.

ІҮ.Тыңдай біл
Тыңдаушының көңіл-күйі.Тыңдаймыз және түсініксіз сөзді анықтаймыз.Тыңдаймыз және қалай 

сөйлеп тұрғанын аңғарамыз.Сыпайы сөйлеу. Өтіне білу де өнер.
Ү.Халық ауыз әдебиеті үлгілері(8сағат).Мақал-мәтелдер.Жұмбақтар мен 

жаңылтпашатар.Аңыздар.Ертегілер.
Сахналау.Шығармашылық жұмыстар.
ҮІ. «Мәтін». (3сағат).Тақырып және негізгі ой.Мазмұнын айту. Тірек сөздер.Қысқаша мазмұндау.
ҮІІ.«Мәтін түрлері»(5сағат)Пайымдау. Сипаттау. Суреттеу. Мысал келтіру арқылы 

пайымдау.Заттың нышаны.
ҮІІІ.Қорытынды.(1сағат).Білімдерін тиянақтау.

    Үлгі сабақ жоспарлары
Сабақтың тақырыбы: Екпін түсірудің мәні мен мағынасы.
Сабақтың мақсаты: а/екпін туралы нақты түсінік беру, сөздердің екпін түсіру арқылы 

айтылуының мәні мен мағынасын түсіндіру
б/ білімдерін, тілдегі сөздік қорларын, сөйлеу мәдениеттерін дамыту.
в/мәтіндер арқылы әдептілікке, достыққа тәрбиелеу
Сабақтың түрі: дәріс сабақ
Әдісі: сұрақ-жауап, түсіндіру,әңгімелеу, топтық жұмыстар, талдау.
Көрнекілігі: суреттер,
Барысы: І.Ұйымдастыру бөлімі.
Психологиялық даярлық.
Жоғары қарап Ай көрдім, Оңға, солға бұрылып,
Төмен қарап Жер көрдім. Егеменді Ел көрдім.
ІІ.Жаңа сабақ:
Қызығушылықты ояту. Сөзжұмбақ шешу.
1.Мықты ағаш.
2.Білім «көзі»-........
3.Оқушының орны.
4.мектептен аласың....
5.тағамның басы-......
2.Мағынаны тану. Екпін дегеніміз-сөз ішіндегі белгілі бір буынның көтеріңкі айтылып, айқын 

естілуі.
Мәтіндермен жұмыс: Мысалдарды оқы.Мұндағы қай сөздерген екпін түсіріп айттың? 

Неліктен?
*** - Едіреңдемей көзіңе қарап жүрмейсің бе?-деді Әсет өзін қағып кеткен балаға жаратпай қарап.
-Өй,сен өзің қалай-қалай сөйлейсің?-деді ана бала да сасып қалып.
-Көзіңе қарамайсың ба деймін,-деді Әсет тағы да.
-Байқамай қалдым. Кешір, бірақ сен де дөрекі сөйлеме!—деді бейтаныс бала.
2.*** -Бәле, өзің шебер екенсің ғой! Қандай әдемі!-деді Маржан Жазираның тіккен кестесінен көз 

алмай. 
-Рахмет! –деді Жазира досының мақтағанына қуанғанын жасыра алмай.

Суреттермен жұмыс:
Суреттерге назар аудар,уанышты ма, ренішті ме?
Сөзге екпін түсірудің де өзіндік мәні, мағынасы бар.
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Мысалы, «жарайсың!» деген сөзі тек мақтау үшін ғана емес,керісінше мағынасында да айтуға 
болады. «Құтты болсын!»-деген әдемі ниетті сәл кекесінмен айсақ,оның да мағынасы өзгеріп кетеді.

ЕСІҢЕ САҚТА!
o Шығармашылық тапсырма:
1. Мәнерлеп оқы және жатта.

Қызғалдақтың қасына
Қызғалдақтың қасына
Қойып едім қондырмай.
Бізін сұғып басыма,
Шақты ара оңдырмай.
Енді тимен мен оған,
Ісіп кетті бас, шекем.
Балы тәтті болғанмен,
Тілі өзінің ащы екен. (Қ. Мырза Әли).
2. Рөлге бөліп оқиық. «Тышқандар» деген ертегіні оқы.
Мысықтың шабуылынан әбден шаршаған тышқандар жиналып алып, жауыз мысықтан қалай 

құтылудың амалын іздейді. Содан бір тышқан:
-Мысықтың мойнына қоңырау тағып қояйық. Келе жатқанын біліп, тығылып үлгіреміз, -дейді 

білгішсініп.
-Ой, не деген тапқырлық?!-деп кәрі тышқан мырс еттті.
-Расында да, бұл ақыл екен,- десті тышқандар бір амалдың табылғанына қуанып.
Кәрі тышқан:
-Сонда мысықтың мойнына қоңырауды қайсысың барып тағасың?- деп отырғандарға сынай 

қарады.
- Оны ойламаппыз ғой, -деп тышқандар үрпейісіп қалды.
*** Тышқандардың өзара әңгімесін дауыстап оқып көр.
Қай жерінде дауыс кекесінмен шығу керек?
Қай тұста тышқандардың қуанғанын аңғаруға болады?
ДӘПТЕРМЕН ЖҰМЫС:  
Төмендегі сөз тіркестерінің қайсысы дұрыс, қайсысы бұрыс? Дұрысын жаз. 
Қазан пісіті   Қазандағы тамақ пісті  Қазан қайнады Қазан тасыды  Қазан төгілді
2.Ой толғаныс:
-Сөздерге екпін түсіріп айтудың қандай маңызы бар?
Бірнеше мысал сөйлемдерді екпін түсіріп айту арқылы дауыс ырғағымен /қуанышты, кекету,т.б. 

түрде/ айтып көру.
ІҮ Бекіту .
Ү. Қорытынды.

* * * * * * * * * * * *
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ЖАҢАРТЫЛҒАН БІЛІМ – БОЛАШАҚТЫҢ КЕПІЛІ

ШҚО, Семей қаласы "№27 жалпы орта білім беретін мектебі" КММ
Орыс сыныптарындағы қазақ тілі мен әдебиеті пәнінің мұғалімі

 Нурбаева Гульмира Галимовна

Қазақстан 2030 стратегиялық бағдарламасы білім берудің ұлттық моделінің қалыптасуымен және 
Қазақстанның білім беру жүйесін әлемдік білім беру кеңестігіне кіріктірумен сипатталады. Қазіргі  
таңда  қазақ  тілі-мемлекеттік  тіл,  қарым-қатынас  тілі  –  орыс  тілі  және  ағылшын  тілі  –  әлемдік 
кеңістікті тану тілін оқытуда жаңа идеяларды әр сабақта жан-жақты қолданып, жаңаша оқытудың 
тиімді жолдарын тауып, жүйелі түрде қолдану-заман талабы болып отыр. Оқытудың парадигмасы 
өзгерді.  Білім  берудің  мазмұны  жаңарып,  жаңаша  көзқарас  пайда  болды.  Осыған  байланысты 
ұстаздар алдында оқытудың әдіс-тәсілдерін үнемі жаңартып отыру және технологияларды меңгеру,  
оны тиімді қолдана білу міндеті тұр. Мемлекетіміздің білім беру үдерісіне енген жаңартылған білім 
беру   бағдарламасы -заман талабына сай келешек ұрпақтың сұранысын қанағаттандыратын тың 
бағдарлама.  Қай елдін болсын өсіп-өркендеуі,  ғаламдық дүниеде өзіндік орын алуы оның ұлттық 
білім  жүйесінің  деңгейіне,  даму  бағытына  байланысты.  «Ұрпағы  білімді  халықтың  болашағы 
бұлыңғыр болмайды» дегендей, жас ұрпаққа сапалы, мән-мағыналы, өнегелі тәрбие мен білім беру-
бүгінгі күннің басты талабы.

Шындығында мұғалімнің алдында оқушыларға білім мен тәрбие беруде үлкен жауапкершілік тұр. 
Әрбір  оқушыны  оқытып  тәрбиелеуге  байланысты  мәселелерді  өздігімен  және  шығармашылық 
ынтамен  шешуге  қабілетті  жаңашыл  мұғалім  керек.  Жаңа,  тез  өзгермелі,  білімді  де  білікті,  тың 
серпіліске, өзгеруге дайын және жаңа талап межесінен көріне алатын шығармашыл да кәсіби шебер 
мұғалімдерді қажет етіп отырғанына көзіміз жетті. 

Оқушылардың мектепте табысты оқуы ғана емес, өмірде де табысты болуы мұғалімнің қабілетіне, 
оның құзыреттілігіне байланысты екенін терең түсіндік. Мұғалім оқушылар үшін қандай да бір пән 
бойынша  білім  беретін  адам  ғана  емес,  сондай-ақ  олардың  оқудағы  еңбегін  қызықты,  тиімді 
ұйымдастыра  алатын,  оларға  үлгі  болатын  ерекше  тұлға  болуы  керек.  Жаңа  заман  мұғалімнен 
күнделікті  оқушылармен қарым-қатынас  барысында  әрбір  жағдаят  үстінде  ерекше білім  деңгейін 
көрсетуді және шығармашыл шешім қабылдай алуын талап етіп отыр. Оны қанағаттандыру үшін 
қазіргі  заманның  мұғалімі  жаңашыл,  икемді,  өзгерісті  тез  қабылдай  алатын,  жан-жақты,  жаңа 
педагогикалық инновациялық технологияларды меңгерген болуы керек.    

Соңғы  жылдары  педагогикалық  теорияда  және  оқу-тәрбие  үдерісінде  айтарлықтай  өзгерістер 
болып жатыр.  Білім  берудегі  жаңғырту  мен  инновациялық үрдістердің  жалғасуына  ықпал  етудің 
маңызды факторының бірі мұғалімнің кәсіби шеберлігі. Солай бола тұра «кәсіби шебер» түсінігіне 
пәндік, дидактикалық, әдістемелік, психология-педагогикалық білім мен дағды ғана емес, педогогтің 
жеке  тұлғалық  потенциалы,  кәсіби  құндылықтары  да  жатады.  ҚР-ның  педагог  қызметкерлерінің 
біліктілігін арттыруға арналған үш айлық курс бағдарламалары,  білім беру жүйесінде педагогтар 
алдына жаңа міндеттер қойып, оларға үн тастады десек те болады. Білім мазмұнын жаңарту тікелей  
шығармашылық ізденістегі мұғалімнің кәсіби шеберлігіне байланысты. «Мұғалім көп әдісті білуге 
тырысуы  керек.  Оны  өзіне  сүйеніш,  қолғабыс  нәрсе  есебінде  қолдануы  керек»,-деп  Ахмет 
Байтұрсынов айтқандай, қазіргі  заман талабына сай білім беру мәселесі  сол қоғам мүддесіне сай 
болуы керек. Өз ісінің шебері ғана жоғары жетістіктерге жетеді. Қазіргі таңда пәнді жақсы, терең 
білетін, күнделікті сабақтағы тақырыпты толық қамтитын, оны оқушыға жеткізе алатын, әр түрлі 
деңгейдегі  тапсырмаларды  білу  іскерлігі,  оқытудың  дәстүрлі  және  ғылыми  жетілдірілген  әдіс-
амалдарын,  құралдарын еркін  меңгеретін,  оқушылардың пәнге  қызығушылығын арттыра  отырып 
дарындылығын дамытудағы іздену-зерттеу бағытындағы тапсырмалар жүйесін ұсыну өмір талабы. 
Ал оның негізі бастауыш сыныптарда қаланбақ. Сондықтан да бастауыш сыныпта әр сабаққа әр түрлі  
тиімді әдіс-тәсілдерді қолдана отырып, оқушылардың білім сапасын арттыруең басты мәселе.

Білім беру бағдарламасының негізгі мақсаты-білім мазмұнының жаңаруымен қатар, критериалды 
бағалау жүйесін енгізу және оқытудың әдіс-тәсілдері мен әртүрлі құралдарын қолданудың тиімділігін 
арттыруды  талап  етеді.  Бастауыш  сынып  пәндеріне  арналған  оқу  бағдарламаларындағы  оқу 
мақсаттары  оқушылардан  шынайы  проблемаларды  анықтап  зерттей  білуді  талап  етеді.  Негізінен 
жаңартылған білім жүйесі құзыреттілікке және сапаға бағытталған бағдарлама. Жаңартылған білім 
берудің маңыздылығы – оқушы тұлғасының үйлесімді қолайлы білім беру ортасын құра отырып сын 
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тұрғысынан ойлау, зерттеу жұмыстарын жүргізу, тәжірибе жасау. Жаңа білім беру бағдарламасы сыни 
тұрғыдан ойлауға,  шығармашылықты қолдана білуді  және оны тиімді  жүзеге асыру үшін қажетті 
тиімді  оқыту  әдіс-тәсілдерді  (бірлескен  оқу,  модельдеу,  бағалау  жүйесі,  бағалаудың  тиімді 
стратегиялары)үйретеді.Жаңартылған білім беру бағдарламасының ерекшелігі спиральді қағидатпен 
берілуі.Оған  оқу  мақсаттарын  зерделей  отыра  тапсырмаларды.  ықшам  сабақтарды  құрастыру 
барысында көз жеткіздік.

Бағалау жүйесі де түбегейлі өзгеріске ұшырап, критериялық бағалау жүйесіне өтеді. Кіріктірілген 
білім беру бағдарламасында қазақ тілі пәнінің берілу жайы да өзгеше. Бағдарлама оқушының төрт 
тілдік дағдысын: тыңдалым, айтылым, оқылым, жазылым жетілдіруге бағытталған. Бұл төрт дағды 
оқу жоспарында «Шиыршық әдісімен» орналастырылған және бір –бірімен тығыз байланысты. 

Яғни, жыл бойына бірнеше рет қайталанып отырады және сынып өскен сайын тілдік мақсат та 
күрделене түседі. Бүгінгі күні барлық елдер жоғары сапалы білім жүйесімен жұмыс істеуде. Өйткені  
қазіргі  заманда  елдің  бәсекеге  қабілеттілігі  оның азаматтарының парасаттылығымен анықталады, 
сондықтан білім беру жүйесі болашақтың талабына сәйкес дамуы тиіс. Оқушыларды заманауи әдіс –
тәсілдермен оқытып, ой –өрісі кең, саналы, еркін азамат етіп тәрбиелеу қажеттілігі де осы себептен 
туындап отыр. Оның үстіне білім берудің жүйесін қарқынды дамытқан бұл үрдістің жалпы білім  
беретін мектептерге де енгізіле бастауы көңілді қуантады.

Қорыта  айтқанда,  жаңа  бағдарламаның  мәні,  баланың  функционалдық  сауаттылығын 
қалыптастыру. Оқушы өзінің мектеп қабырғасында алған білімін өмірінде пайдалана білуі керек. Сол 
үшін  де  бұл  бағдарламаның  негізі  «Өмірмен  байланыс»  ұғымына  құрылған.Ұстаздарға  үлкен 
жауапкершілік  міндеттелді.  Оқушылардың  бойына  ХХІ  ғасырда  өмірдің  барлық  салаларында 
табысты  болу  үшін,  қажетті  дағдыларды  дарыту  үшін,  мұғалімдер  тынымсыз  еңбектену  керек. 
Жаңартылған оқу бағдарламасы аясында тек өз пәнін, өз мамандығын шексіз сүйетін, бала үшін ұстаз 
ғұмырын  құдіретті  деп  санайтын  білімді  мұғалімдер  ғана  жұмыс  істей  алады.  Үйренгеніміз  де,  
үйренеріміз  де  көп  Үнді  халқының  тарихи  тұлғасы  Махатма  Гандидің  «Егер  сен  болашақтағы 
өзгерісті  байқағың келсе,  сол өзгерісті  уақытында жаса» деген ілімін негізге  ала отырып,  оқушы 
бойындағы қабілетті жетілдіріп, оқушыларды болашаққа жетелеп, жақсы істі бастағалы отырмыз. 

* * * * * * * * * * * *
Қарағанды облысы, Жаңаарқа ауданы «Қызылжар ЖОББ» КММ
бастауыш сынып мұғалімі Шалабаева  Камила Сарсембековна

Тақырыбы: Халқымыздың салт- дәстүрі «Бесік жыры»

Ұзақ мерзімді  жоспар  
бөлімі:  Отбасылық  
дәстүрлер мен 
мерекелер

Мектеп: Қызылжар жалпы орта білім беретін мектебі
Мұғалімнің аты-жөні:  Шалабаева К.С

Күні:        
Сынып: 4 сынып

Қатыспағандар саны: 

Сабақтың тақырыбы Халқымыздың салт- дәстүрі «Бесік жыры»

Осы сабақта қол 
жеткізілетін оқу 
мақсаттары 

4.1.4.2 Сөйлеу барысында иллюстрациялар, көрнекіліктер, 
фотосуреттер қолдану, таныстырылым, бейнежазба жасау 

4.2.1.2* Шығарманы іштей  көз жүгіртіп шолып, түртіп  алып, 
сұрақтар  қоя  отырып, қажетті  ақпаратты  тауып, белгі  қойып  оқу, 
талдау  жасап  оқу, сын тұрғысынан  бағалап  оқу 

4.3.4.1 Мұғалімнің  көмегімен  шығарманың  құрылымын, стилін 
жетілдіру, өз  бетінше  сын  тұрғысынан  бағалау  және  лексикалық, 
орфографиялық, пунктуациялық  қателерді  тауып, түзету 

Сабақтың мақсаттары Барлығы: Мәтіннің мәнін түсінеді, сөйлеу арқылы, дәстүрлерді 
ажыратады.

Көбі:  Салт  - дәстүрлерді бейнелейтін сөздердің мағынасын 
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түсіндіреді
Кейбірі:Салт- дәстүрлердің құндылықтармен байланысын 

дәлелдейді

Тілдік мақсаттар 1.  Айтылым дағдылары үшін: Мәтіндегі негізгі ақпаратты 
беріп тұрған сөздер қайсы?
2. Қазақ дәстүрінде қайырымдылық қалай жүзеге асқан?
3. Сөздердің айтылуы мен жазылуындағы айырмашылықты 
түсіндір
4. Қандай салт – дәстүрлерді құндылықтар деп есептейсің?
5. Негізгі терминдер мен сөз тіркестері: Бесікке салу, бесік 
түрлері, ас беру, салт-дәстүр

Құндылықтарды
дарыту

Үлкенді кұрметтеуге, отбасылық дәстүрлерді ұғынуға тәрбиелеу.

Пәнаралық 
байланыс

Өзін - өзі тану, тарих

АКТ қолдану
дағдылары

Кескіндер, суреттер

Бастапқы білім Отбасы дәстүрлері

Сабақ барысы

Сабақтың 
жоспарланған кезеңдері

Сабақтағы жоспарланған іс-әрекет

Кіріспе:

2-мин.

3-мин.

 Психологиялық ахуал қалыптастыру: 
«Алақанмен тілек» (сергіту және топқа біріктіру)
Тыңдау дағдыларын дамыту, сондай-ақ  оқушыларды  қатыстыру  

арқылы   барлығын теңестіру, жағымды ахуал қалыптастыру.  
Оқушыны бір-біріне тілек айту арқылы жақындастырады, көңіл 

-күйін көтереді, бауырмалдығын оятады.
Амандасу. (үш тілде амандасады)
Күннен, жерден нәр алған
Біз - өмірдің гүліміз.
Бүгінгі күннің сәтінде
Сәтті болсын күніміз - деп оқушылармен сабаққа 

бейімдетупсихологиялық ахуалжасау
Түстерді  таңдау арқылы
 топқа бөлу
« Мәңгілік Ел»», « Ұлы Дала Елі», «Жасыл ел»1.Таныстыру.4-

мин (Үш топқа бөлінген уақыт)(Топтың аты, 
эмблемасы,ұраны,мазмұны.)

«Ұлы Дала Елі» тобы
«Мәңгілік Ел»тобы
Ұраны: Ел болам  десең, бесігіңді түзе.
«Жасыл ел»тобы
Топтардың таныстыруына баға беру
(Смайлик көтеру арқылы бағалау)
Ширату тапсырмасы (Жұптық, ұжымдық  жұмыс)
 «Шаңырақ»  әдісі арқылы  өткен сабақты бекіту
Даналық сөз дегенді қалай түсінеміз?
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Жаңа сабақ
7-мин.

«Мақал сөздің мәйегі» мақал –мәтел жарысы даналық 
сөздерге байланысты

Сөз мәйегі, халық  даналығы -мақал
ҚБ: «Ду қол шапалақ» әдісі.
Видео тамашалау.
Интерактивті тақтадан «Қазақстың салт –дәстүрлері» атты 

бейнеролик көрсету  арқылы оқушылармен бірге сабақтың 
тақырыбын анықтап аламыз.
Балалар, бұл бейнероликте  не жайлы айтылған? 
Қазақ халқының тағы қандай салт –дәстүрлерін білеміз?
Дескрипторы: 

3. 1.Әр жұп мәтінді оқиды. 
4. 2. Мәтін мазмұнын жұпта баяндайды. 
5. 3. Бір-біріне түсіндіреді. 
«Қазақ халқының салт – дәстүрлері» бөліміндегі «Бесік 

жыры» өлеңіне тоқталамыз  
Тақырып – жазушы суреттеп отырған өмір құбылысы
Идея – жазушының айтқысы келген негізгі ойы
Дескрипторы:

«Тақырып», «идея» ұғымдарына анықтама береді.
 Оқу мақсатын таныстыру
 Күтілетін нәтижені анықтау
 Ой қозғау.    

• Дәстүр дегеніміз не?  Бесік  деген не?                                         
• Бесік неден жасалған?    Бесікке жатқан  бала бар ма?
•  Бесікке байланысты  қандай  салт – дәстүрлерді білесіндер?

(Тақтада оқушыларға арналған оқу мақсаты жазылады.)
        Тыңдалым дағдысы. Жаңа материалмен жұмыс                    
    - Балалар,  «Халқымыздың салт-дәстүрі» бөлімін осы «Бесік 

жырымен» бастаймыз. Адамзаттың  ғасырлар  бойы   жинақтаған  
мәдени нұсқалары , ұлағатты  сөздері, көркем туындылары, ұрпақтан 
– ұрпаққа , атадан – балаға  мирас  ретінде  жетіп  отыр. . Қазақ 
халқының дәстүрлі  киім-  кешегінен  бастап , үй  жиһаздары,  ата – 
кәсіп  құрал – саймандары,  тарихи  ескерткіштері,  туған өлке, туған 
жер, туған  тіл  бәрі де  мұра  болған. Басты мұралардың  бірі – 
«Бесік  жыры». 

Оқулықтағы тапсырмаларды орындау.
1) Оқулықпен  жұмыс.
Бесік  жыры – қазақ халқының көнеден келе жатқан салтының 

бірі. Мұндай жырлар ананың балаға деген мейіріміне толы. Ананың 
жақсы тілегі, биік армандары мен қуанышы осы әнге сыйып кетеді.    
Өлеңді  мәнерлеп  оқу. Оқушыларға тізбектей оқыту.  

        Белсенді оқу тапсырмалары(жеке,жұпта,топта, ұжымда)    
      ҚБ: Бағдаршам көздері арқылы бір-бірін бағалау.
 Сергілту сәті
Шығармашылық тапсырма  Топтық жұмыс
1-топ «Бала тәрбиесіне байланысты салт-дәстүрлер»,постер 

қорғау
3-топ «Бала тәрбиесіне байланысты әдет-ғүрыптар»,көрініс 

көрсету
2-топҚазақ халқының ырымдарын жатқа айту
Бас бармақ арқалы бағалау «Ашық хат» әдісі бойынша 

сабақты қорытындылау
Салт –дәстүр дегеніміз не?
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Сабақтың
соңы

3 минут

Әдет-ғұрып дегеніміз не?
Қандай ырымдар мен тиымдарды білесің?
Балаға байланысты қандай салт-дәстүрлер бар?
Сәбидің бесігі неден жасалады?
Бесіктің бала үшін пайдасы қандай?
Бас бармақ арқалы бағалау
Дәптермен жұмыс 
1 топ- «5 жолды өлең» Бесік
2 топ- ырым-тыйым сөздер 
3топ-«Бесік жырына»эссе жазады
ҚБ: «Ду қол шапалақ» әдісі.
Дәптерге сөздерді көшіріп жазады, жұбымен талқылайды. 
Бағалау критерийі

• Тақырыптан ауытқымау
• Берілген уақыттан асырмау
• Сөз әдебін сақтау
• Үндестік заңын сақтау
• Өзіндік ойы мен көзқарастарын жүйелі жеткізу
• Топтар критерий бойынша бірін -бірі бағалайды

Интерактивті тақтадан «Қазағымның дәстүрлері -ай» әніне 
бейнеролик көрсету

Тапсырма. Жеке жұмыс. Суреттерге қарап, оқиғаларды әңгімеле. 
Салт дәстүрлерді бейнелейтін сөздердің мағынасын тап. 

          Дескриптор: 
• Ұлттық ойын түрлерін ажыратады.
• Салт – дәстүрдің қай түріне жататынын табады

2 минут

Қорытынды «Кезектескен  интервью» әдісі.
(Әр топқа  өткен сабақтардан сұрақтар беріледі. 
Микрафон қолдану.
Дескрипторы: 
1. 1. Халыққа сыйлы адамдарды мысалға алып, тақырыппен 

байланыстырады. (3–7 сөйлем) 
2. 2. Сауатты жазады. 
Үйге тапсырма: Үлкендерден естіген «Бесік жырының» бір 

шумағын сұрастырып жазып ал. Әуенімен айтуға дайындал. 
«Өз миыңды сал» әдісі. Оқушыларға мидың суреті салынған 

қағаздар беріледі де, оқушылар сабақ кезінде меңгерген білімдерін 
білдіретін сөздермен мидың ішін толтырады. Қағаздарын сынып 
қабырғасына іледі. 

(Ж) «Тұжырымда» айдары бойынша«Бесіктен өсіп шығыпты» 
тақырыбына шағын эссе жазады. 

Рефлексия. «Бағдаршам» әдісі бойынша сабаққа кері байланысты 
бағдаршам көздеріне жапсыртады. 

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

Дереккөздер: 
Кейбір оқушылар басқа сыныптастарына 
қарағанда анағұрлым күрделі 
дереккөздермен жұмыс істей алады. 

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

* * * * * * * * * * * *
БҚО, Орал каласы «№ 47 ЖОББМ» КММ

Бастауыш сынып мұғалімі Шагуанова Эльмира Жардемовна

Пәні:  Математика
Ұзақ мерзімі жоспар бөлімі  
3В. Шамалар уақытты бағдарлау
Бөлімше: 1.3
 «Шамалар және олардың өлшем бірліктері
Күні:   
Сынып: 1 

Мұғалімнің аты-жөні:
Шагуанова Эльмира Жардемовна

Қатысқандар  саны:
Қатыспағандар саны:

Сабақтың 
тақырыбы:

Ұзындық. Масса. Көлем

Осы сабақта қол 
жеткізілетін оқу 
мақсаттары (оқу 
бағдарламасына 
сілтеме)

1.1.3.2 өлшем бірліктерді: ұзындық (см, дм)/ масса (кг)/ көлем 
(сыйымдылық) (л), уақыт (сағ) қолданып, шамаларды өлшеу

Сабақ 
мақсаттары

1. өлшем бірліктерді: ұзындық (см, дм)/ масса (кг)/ көлем 
(сыйымдылық) (л), уақыт (сағ) қолданып, шамаларды өлшейді.

2. Өлшем жасауда  тиісті өлшем бірліктерін қолданады
3.Өлшем бірліктердің (см, дм)/масса (кг) салыстырып, тәжірибе 

жасау арқылы дәлелдейді.

Бағалау
критерийлері

- Өлшем жасауда  тиісті өлшем бірліктерін қолданады

Тілдік мақсаттар  Пәнге тән лексика мен терминология:
Ұзындық , масса, көлем
Длина, Масса,Количество
Length. Weight.Vength
Диалог пен жазу үшін пайдалы сөздер мен тіркестер 
-Сызғышпен нелерді өлшеуге болады?
-Азық-түлік дүкендерінде  заттардың салмағын немен өлшейді деп 

ойлайсыздар?
-Сұйықтықтың көлемін немен қалай анықтаймыз?

Құндылықтарды 
дарыту

Ынтымамастық: Ұжымдық,  топтық,  жұптық  жұмыстар  аясында 
қолдаулар  көрсету.

 Бір-біріне деген құрмет:  Ойлау мен бағалау мақсатына қол жеткізу 
үшін өзгенің пікірімен санасу. 

Пәнаралық 
байланыстар

Көркем еңбек – түрлі  құрал жабдықтардың суретін  өлшеп салып 
үйрену.

Дене шынықтыру-  секіру жаттығуларды орындау барысында, 
қанша см, м адымдағанын есептеу.

Бастапқы білім  Ай атаулары жөнінде түсінігі бар.
Сабақ барысы

Сабақтың 
жоспарланған кезеңдері

Сабақта жоспарланған іс-әрекет
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Сабақтың басы

Ширату  “Балық аулау” әдісі
Оқушыларды ортаға тұрғызып балық аулау ойынын өткіземін. 
«Болжау» әдісі.
-Аулаған балыққа назар саламыз, балықтың ұзындығын немен 

өлшеуге болады?
-Салмағын немен өлшейміз?
-Аквариумдағы судың көлемін қалай есептейміз?
Олай болса  балықтың ұзындығын сызғышпен, салмағын 

таразымен, аквариумдағы судың көлемін литрмен өлшейтінін 
айтады. Ендеше  Сызғыштар  тобы, Таразы тобы,  Қайықтар тобы 
болып топақа бөлініп отырамыз.

1 топ-« Сызғыштар»
2 топ -  «Таразылар» 
3 топ-  «Қайықтар» 
Сабақтың мақсатын хабарлау 
-Демек біздер бүгін өлшем бірліктерді: ұзындық , масса,  көлем , 

сыйымдылық, уақыт қолданып, шамаларды өлшеуді үйренеміз.
(Ұ)Оқулықпен жұмыс: 
«Сұрақ –жауап» әдісі
(Оқушылардан  сурет  бойынша  жаңа  сұрақтар  құрап,  оның 

жауабын дайындауды сұрау.
— Қай зат сызғыштан ұзын? Қанша сантиметрге?

— Қайшы қарындаштан қанша сантиметр қысқа болып тұр?
— — Қарындаш өшіргіштен қанша сантиметр ұзын деп 
ойлайсың?
— — Өшіргіш пен сызғышты бір-біріне тіркестіріп көр.  
— ҚБ. «Бәрекелді, Жарайсыңдар»
(Ұ) «Айдостың сөмкесі» ойыныМақсаты: Күнделікті 
жаттығуладың нәтижесін жақсарту.
Сөмкенің  ішінен Айдостың жарысқа алып барған заттарынмен 
танысады. Метрлеме, зіл темір, және   шырыны бар. Оқушылар 
заттарды ала отырып қандай заттар екенін анықтайды.
Критерий:
Метрлеме-  Айдостың қанша қашықтыққа жүгіргенін есептеуге 
керек екенін білу.
Таразы – таразының көмегімен зіл темірдің қанша салмақта  
екенін есептеу.

Шырын – Айдостың шөл басуға алып келген шырындарының  
есептеу арқылы қанша литр шырын ішетінін анықтау.

Дескриптор
1. Айдосқа   метрлеме қашықтыққа есептеуге керек екенін біледі.
2.Таразының көмегімен зіл темірдің қанша (кг)  тартанынын   

есептейді.
3. Шөл басуға алып келген шырындарының  неше литр  ішкенін  

анықтайды.
Қ.Б. Түрлі-түсті шырын таяқшалары

Сабақтың ортасы 

(Т) (С) тапсырма бойынша  «Тез санау» әдісі
А) Суреттердің  (оқулық, дәптер. сөмке) см, дм өлшеу.
  Дескриптор:  Оқу құралдарын (оқулық, дәптер. сөмке) см, дм 

өлшейді.
В) Берілген суреттерге қандай өлшем бірліктерін қолданатынын 

тауып, әйкестендіру.
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 -  күріштің массасын анықтайды;
 - нәтижесін сәйкес өлшем бірлігімен жазады.

Сабақтың соңы 
3 мин

 «Пікір алмасу» әдісі   
Оқушылырдың сабақ материалдарын  қаншалықты меңгергенін 

анықтау негізінде барлық оқушыларды  ортаға шақырамын. Сұрақ 
коюдан бастаймын.

-Сабақ сендерге ұнады ма не түсіндіңдер?
-Нені білдіңдер?
-Таға да қандай ақпарат алғыларын келеді?
ҚБ. Шарлар арқылы
 Рефлексия  «Түсінбедім»  
(Киіз үйдің қаңқасына барады)
«Жартылай түсіндім әліде білгім келеді» 
(Жартылай жапдықталған киіз үйге барады)
«Түсіндім өзгелерге көмектесе аламын
(Толық біткен киіз үйге барады)         

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

Бағалау – оқушылардың 
материалды меңгеру деңгейін тексеру 
жоспарыңыз? 

тапсырма бойынша  саралау
Көптеген қолдау көрсететін оқушылар:
Оқу құралдарын (оқулық, дәптер, қарындаш) см, дм 

өлшеу.
Көп көмекті қажет етпейтін оқушылар: 
Берілген суреттерге қандай өлшем бірліктерін 

қолданатынын тауып, сәйкестендір.
Қабілеті жоғары оқушылар: 
Шәйнекке құйылған судың  өлшемін ыдысқа құю 

арқылы  көлемін (л) табу және дәлелдеу.

Оқу құралдарын (оқулық, дәптер, 
қарындаш) см, дм өлшеуде

Берілген суреттерге қандай өлшем 
бірліктерін қолданатынын тауып, 
сәйкестендір.

Шәйнекке құйылған судың  өлшемін 
ыдысқа құю арқылы  көлемін (л) табу 
және дәлелдеуде  Түрлі –түсті 
фигурамен бағалайдым.

Қарқын бойынша саралауда 
Өз бойларын өлшеп қағаз бетіне 

жазуда.
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«ЖАҢАРТЫЛҒАН БІЛІМ МАЗМҰНЫ - ЗАМАН ТАЛАБЫ»

Маңғыстау облысы, Жаңаөзен қаласы «Дарын» мектеп-лицейi
Биология пәнінің мұғалімі Джантлеу Рая

Тәуелсіз елдің негізгі тірегі — білімді ұрпақ. Қазіргі таңда білімдінің алға түсіп, бәйгеден озып 
келетін  заманы  енді  туды.  Мемлекет  болашағының  кепілі  -  жастарға  білім  мен  тәрбие  беру 
мәселесінен  өткір  мәселе  жоқ  екені  белгілі.  Қазақтың  кемел  талантты  ұлы  ұстазы  Ахмет 
Байтұрсынов: «Елді түзетуді бала оқыту ісін түзетуден бастау керек», -деген.

Қазақстан Республикасының білім беру реформаларының негізгі мақсаты- білім беру жүйесін жаңа 
экономикалық ортаға бейімдеу. Бұлтұрғыда ел Президенті Н.Ә.Назарбаев еліміздің әлемдегі бәсекеге 
қабілетті 50 елдің қатарына қосылуы туралы міндет қойғаны мәлім. 

Білім  беру  жүйесін  жетілдіру  осы  мақсатқа  қол  жеткізуде  маңызды  рөл  атқарады.  Болашақта 
өркениетті, дамыған елдер қатарына ену үшін заман талабына сай білім қажет.

Елбасымыз Н.Ә.  Назарбаевтың биылғы «Қазақстандық жол –  2050:  Бір  мақсат,  бір  мүдде,  бір  
болашақ» атты Жолдауында еліміз дамуының барлық Стратегиялық бағыттарын жүзеге асыратын 
міндеттер қойылды. Республика болашағына бағдар беретін бұл жолдауда «XXI ғасырдағы дамыған 
ел дегеніміз - белсенді, білімді және денсаулығы мықты азаматтар»- деген.

Ал,  дамудың негізі  білім  мен  ғылымға  келіп  тіреледі.  Сондықтан  да,  әлемдегі  дамыған  елдер 
сияқты Тәуелсіз елімізде білім жүйесі сапасын жетілдіру ең негізгі өзекті мәселелердің бірі болып 
отырғаны  белгілі.  Осыған  орай,  білім  беру  жүйесінде  жастарға  сапалы  білім  беріп,  олардың 
үйлесімді дамуы мен тұлға ретінде қалыптасуында ұстаздың кәсіби шеберлік көрсеткіштерінің бірі – 
жалпы  педагогикалық,  ғылыми-  теориялық,  әдістемелік  жаңалықтар  мен  озық  тәжірибені  жетік 
меңгерудің маңызы зор. 

Қазіргі  ұстаздар  алдындағы міндет:  ғылым мен  техниканың даму  деңгейіне  сәйкес  оқушының 
білімі  терең,  іскер  және  ойлауға  қабілетті,  әлемдік  стандарттар  негізінде  жұмыс  істей  алатын 
құзырлы тұлғаны қалыптастыру.

Мұндай  талапқа  сай  қызмет  істеу  үшін  ұстаз  үздіксіз  ізденісте  кәсіби  білікті  болуытиіс. 
Инновациялық оқыту нәтижелері оқушының өз бетінше әрекет етуі арқылы білімді меңгеруіне ықпал 
етуі тиіс. Оқушының ой-өрісін кеңейтіп, дүниетанымдық көзқарастары мен танымдық белсенлілігін 
арттыруда, зерттеушілігі арқылы шығармашылық икемділігін дамытуда, біліктілікке ұмтылуда, яғни 
тұлғаны жан-жақты дамытуды жүзеге асыруда оқу үдерісіне инновациялық технолгияларды енгізу 
шешуші рөл атқарады, оң нәтиже береді. 

Жаңартылған оқу бағдарламаларының ерекшеліктері 10 бөлімнен тұратын жаңа құрылымы болып 
табылады:

1. Пәннің маңыздылығы;
2. Пән бойынша оқу бағдарламасының мақсаты;
3.  Үштілділік саясатты іске асыру;
4. Оқыту үдерісіне ұйымдастыруға қойылатын талаптар;
5. Пәнді оқытуда қолданылатын педагогикалық әдіс- тәсілдер;
6. Түрлі мәдениет пен көзқарастарға құрмет;
7. Ақпараттық- коммуникациялық технологияларды қолдану құзіреттілігі;
8. Оқушылардың коммуникативтік дағдыларын дамыту;
9. Оқу нәтижелерін бағалау жолдары;
10. Оқудың мазмұны, ұйымдастырылуы мен бірізділігі.

Бағдарламаның міндеттері:
1. Пәнбойыншажаңартылғанбілім беру бағдарламасыныңқұрылымымен, 

ондағыматериалдардыңкүрделілігініғңөсуретімен, мазмұныменжәнемақсаттарыментаныстыру;
2. Пәнбойыншажаңартылғанбілім беру 

бағдарламасынасәйкескелетінпедагогикалықтәсілдердітүсінуінжәнеқолданабілуінқамтамасызету;
3. Пәнбойыншажаңартылғанбілім беру 

бағдарламасындағыоқумақсаттарынақолжеткізумақсатындакритериалдыбағалаужүйесінтүсініп, 
қолданабілуінқамтамасызету;

4. Мұғалімдердіңбойында орта біліммазмұнынжаңартужағдайындапәнбойыншажаңартылғанбілім 
беру бағдарламасыніскеасыруүшінқажеттідағдылардықалыптастыру.
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Оқуданкүтілетіннәтижелер:
- Мұғалімдержаңартылғанбілім беру бағдарламасыныңқұрылымын, 

ондағыматериалдардыңкүрлелілігініңөсуретін, мазмұнынжәнемақсаттарынбіледіжәнетүсінеді;
- Пәнбойыншажаңартылғанбілім беру бағдарламасынасәйкескелетінпедагогикалықтәсілдерді, 

оқуматериалдарынқолданабіледі;
- Пәнбойыншажаңартылғанбілім беру 

бағдарламасындағыоқумақсаттарынақолжеткізумақсатындакритериалдыбағалаужүйесінтүсінедіжәне
қолданабіледі;                                                                                  
– Мұғалімдердің орта біліммазмұнынжаңартужағдайындапәнбойыншажаңартылғанбілім беру 
бағдарламасыніскеасыруүшінқажеттібіліктері мен  дағдыларықалыптасқан.

Жаңартылған  білім  беру  бағдарламасы  бойынша  мұғалімдердің  біліктілігін  арттыру  курсынан 
алған әсерлерім өте көп. Ондағы жүргізілген тиімді әдіс-тәсілдер – педагогтардың оқытудың әмбебаб 
үлгісін және тиімді әдістер жүйесін қолданып, оқушыларға тәуелсіз болуға, сыни тұрғыдан ойлауға, 
оқуға  жауапкершілікпен және  шығармашылықпен  қарауына  көмектесетін  сыни тұрғыдан  ойлауға 
бағытталған. Жаңартылған білім беру бағдарламасы - озық технологиялардың барлық қыр-сырларын 
білуге жетелейді. Сөзімнің соңын қорытындылай келе, бұл жаңартылған білім беру бағдарламасы 
бойынша менің көкейге түйгенім: алдымызға бір мақсат қоя отырып, сол мақсатқа жету жолында 
шәкірттердің жүрегіне жол тауып, әрекеттендіре білу шеберлігіне жетсек, егемен елдің ұл-қыздары 
білімді де білікті болып шықпақ. Соның арқасында біз бәсекеге қабілетті, іргесі мықты ел боламыз. 

Ұстаздықтың ұлы жолында өзімнің бар күш жігерімді салып, еліме пайдамды тигізіп жатсам, бұл 
ғаламда одан артық бақыт жоқ деп ойлаймын.

* * * * * * * * * * * *
 «ИСПОЛЬЗОВАНИЕ СЕРВИСА LEARNINGAPPS.ORG КАК СРЕДСТВО 

ПОВЫШЕНИЯ МОТИВАЦИИ  НА УРОКАХ РУССКОГО ЯЗЫКА И ЛИТЕРАТУРЫ»

Атырауская область, Курмангазинский район, 
КГУ Общая средняя школа имени Абая

Алданова Райса Идаятовна

«Главная задача сейчас заключается в том,чтобы провести переподготовку ВСЕХ  
преподавателей таким образом ,чтобы они знали как объединить лучшие информационные  
технологии с лучшими в мире методами преподавания и обучения. Первая страна ,которая  

предпримет шаги, чтобы научить мир учиться по-новому». («Революция в обучении»)

Одной из серьезнейших проблем сегодня в школе является падение интереса учащихся к урокам 
русского  языка  и  литературы.Ослабив  изучение  русского  языка  в  казахских  классах,мы обедним 
культуру  подрастающего  поколения.Потому  исключительно  важна  роль  русского  языка,как  и 
родного,в  процессе  формирования  мировоззрения  человека  ,его  приобщения  к  национальной 
культуре.Каждый проработавший в школе хотя бы несколько лет задает себе вопрос:  «Почему в 
наше время,в век компьютерных и информационных технологий и их широкого применения в 
образовательном  процессе  ,дети  относятся  к  учебе  совершенно  безразлично?»  Постоянно 
слышатся жалобы и реплики о том, что у школьников совершенно нет мотивации к обучению.

Я  попыталась   глубже  разобраться  в  этом  вопросе  и  в  данный  момент  своей  педагогической 
деятельности работаю над проблемой развития учебной мотивации на уроках русского языка в 5-ых, 
7-ых классах. Снижение мотивации объясняется в первую очередь перегруженностью программы, и 
от  потребностей  учеников.  При  изучении  мотивации  встает  вопрос,  что  является  ее  движущей 
силой , что, в свою очередь, ее формирует?

Эта проблема актуальна не только для школьного возраста.
Сегодня  несомненна  необходимость  применения  на  уроках  русского  языка  и  литературы Икт, 

которые  в  качестве  аудиовизуальных  средств  могут  не  только  способствовать  познанию,  но  и 
воздействовать на чувства, являясь и средством воспитания. Чтобы урок был интересен ученикам 
мне   пришлось  освоить  новые  методы  и  приемы  подачи  материала.  Я  работаю  по  следующим 
направлениям:

-использую готовые программные продуктыLearningApps.org;
-Создание банка заданий для 5-7 классов.
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БАЛАЛАРДЫҢ ШЫҒАРМАШЫЛЫҚ ҚАБІЛЕТІН  ДАМЫТУ 

Түркістан облысы Бәйдібек ауданы.Ағыбет ауылы 
Айсана бөбекжай-балабақшасы      

Тәрбиеші Алимбаева Назипа Харидиновна

Мектепке  дейінгі  ұйымке  дейінгі  білім  жаңа  мазмұнмен  байытылып,  мектепке  дейінгі  ұйымке 
дейігі баланың қабілеттерін дамыту, оның бойында түйінді құзыреттіліктерді қалыптастыру міндетін 
шешуге  бағытталған.  Қазіргі  әлемдік  өркениетте  экономикалық  жағдайға  сәйкес  білімдік 
мақсаттарды  стандарттау,  білім  берудің  бағыты  тұлғаның  құзыретін  жалпы  дамыту  және  жеке 
жағдайда түйінді құзыреттілігін қалыптастырудың қажеттілігі айқындалып отыр. 

Тұлғаны дамытуға,  оның әлеуетін  анықтауға,  дербестігін  қалыптастыруға  бағытталған дәстүрлі 
сабақ жүйесінің орнына ізгіліктік философия, психология және педагогиканың идеяларын біріктірген 
тұлғалық-бағдарлы  оқыту  жүйесі  келуде.  Аталған  жүйе  адамды  субъект,  өз  өмірін  жасаушы 
қалыптастыруға мүмкіндік береді;  балаларды белсенділіктің барлық түрін (танымдық, әлеуметтік, 
шығармашылық және  т.б.)  жауапкершілікпен  жүзеге  асыруға  үйретеді.   Адамзат  баласының алға 
қарай сатылап өркениетке жетуі әр адамның іс-әрекеттегі жаңашылдығына, жаңаны ойлап табуына, 
шығармашылық  болмысына  байланысты.  Шығармашылық  мәселесі   адамзатты  ежелден  –  ақ 
толғандырып келген және қазіргі күнге дейін түбіне жеткен жоқ. Берілген сұрақтың философиялық 
шешімі шығармашылықты жаңа дүниенің туындысы деп қарастырып, шығармашылық акттың мәнін 
түсіндіргісі келеді. 

Тұлғаның  іс-әрекетіндегі   шығармашылық  теориялық  таным  деңгейінде,  ойлаудың  жоғары 
сатысында  іске  асатындығы   В.Бердяев,  М.М.Бахтин,  Э.Г.Юдин,  А.Спиркин,  М.Попани, 
Ә.Нысанбаев,  Д.Кішібеков,  Г.Нұрышева  т.б.  ғалымдардың еңбектерінде,  адамның ақиқат  өмірдегі 
өзін-өзі тануға ұмтылуы, өздігінен ізденуінен туындайтын жаңа тұлғалық сапаларының көрінуі деп 
тұжырымдалған. Оның ішінде В.Бердяев адамның шығармашылық дамуы іс-әрекет арқылы өзін-өзі 
тануы,   өзін-өзі  жетілдіру  тұрғысынан түсіндіреді.   А.Г.Спиркин шығармашылықты келесі  түрде 
анықтайды «...... бұл практикалық және ойлау қызметі, керемет әрі қайталанбас құндылықтар жасау, 
жаңа фактілерді,  қасиеттерді,  заңдылықтарды, сондай-ақ зерттеу әдістерін анықтау осы қызметтің 
нәтижесі болып табылады. Бұл жағдайда мынаны атап өту қажет: мәдениет тарихи жағынан алғанда  
жаңа болып келсе, жаңалық обективті әрі әлеуметтік жақтан маңызды болғаны, ал егер ол автор үшін  
ғана жаңа болса, жаңалық субъективті әрі қоғамдық маңызға ие болмағаны».  Автор бұл анықтамада 
шығармашылық процестің объективтілігін бөліп көрсетеді.  Біз  шығармашылық,  адамның процесс 
барысында  қоғамдық  маңызы  бар  жаңаны  танитын,  ашатын,  ойлап  табатын,  жасап  шығаратын 
қызметі деген жалпыға танымал көзқарасты қолдаймыз. Шығармашылықтың мәні жаңаны, озатты, 
ілгерішілдікті  көре  білу  деп  анықтама  бергенді  қолдамаймыз.  Біздің  ойымызша  жаңаны  көру, 
іздестіруге түркі болады, ал шығармашылық әрекет жаңаны жасауды көздестіреді.   

Шығармашылық негізінде өнімді қызмет деген ұғыммен келісе отырып, сонымен қатар біз кез-
келген шығармашылық процесс өзіне қайта құру әрекетін де кірістіреді, әр жасампаздығының өзіндік 
ерекшелігі  болды деп  есептейміз.  Қабілеттің  табиғаты  мен  шығу  тегі  туралы екі  түрлі  көзқарас 
белгілі:  олардың  бірі  (Р.  Декарт,  Г.В.Лейбництен  басталады)  қабілеттіліктің  туғаннан  пайда 
болатынын  сипаттап,  бұл  ақылдың  қасиеті  деп  түсіндіреді.   Басқасы  (Дж.Локк  және  оның 
ізбасарлары) өз өмірінің сыртқы шарттарына тәуелділігі туралы тезистен шығады. Біз ғалымдардың 
пікірінен қабілетті дамытуда іс -әрекет пен тәрбие беруде шешуші рөлді тану қажет деп есептейміз,  
бірақ  олардың  табиғи  негіздерін  бағаламауға  болмайды,  ересек  топтағы  балалардың  қабілетін 
дамытуға  байланысты  педагогикалық  іс-  әрекетте  баланың  және  оның  дарындылығының  табиғи 
ерекшеліктерінің өзіндік даралығына сүйену керек. Әрбір ересек топтағы балалардың мүмкіндігін 
тиімді қолдану педагогтар мен ата-аналардың өзекті практикалық есебі.

Шығармашылық  қабілеттерді  қалыптастырудың  маңызды  шарты  ересек  топтағы  балалардың 
өздерінің мотивациясының болуы керек. бұл олардың әдістемелік, психологиялық және әдістік білім,  
ересек топтағы балалардың адамзат мәселелеріне қызығушылығының бағытталуымен танысуынан 
келіп шығады. Осы негізде ересек топтағы балалардың белгілі бір дәрежедегі санының оқу сабағы 
мен сабақтан тыс уақытта педагогикалық іс-әрекетке қатыстырылуы болып табылады. Осыған орай,  
біз  шығармашылық  еңбек  әрекетінің  мәнін  интегративті  шебер  әрекет  (А.М.  Новиков)  деген 
түсінікпен байланыстырдық. «Бәрін істей алу дегеніміз не? Бұл қажеттіліктері итермелейтін адамның 
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өз бетімен жағдаятта бағдарланатынын, оны тани білетінін (сонымен қатар қажетті жаңа білімдер 
алып),  объективті  заңдар  мен  жағдайларға  сәйкес  әрекеттің  мақсатын  дұрыс  анықтай  алатынын, 
қалыптасқан  жағдайға,  мақсатқа  сай  нақты  әрекет  құралдары мен  тәсілдерін  анықтай  алатынын, 
еңбек ету барысында оларды жетілдіріп, түпкі мақсатына қол жеткізе алатынын білдіреді. Шынында,  
біз бұл жерде іс-әрекеттің жалпы, тұтас, психологиялық сызбасын келтіріп отырмыз. Барлық аталған 
компоненттер  бірлігінен  тұратын  осындай  іс-әрекетті  шартты  түрде  біріккен  (интегративті)  деп 
атайық.     

А.Я.Понамарев  айтуынша,  шығармашылық  тетігінің  белгілі  бір  өзара  әсерлесу  фазалары  бар 
дамытушы өзара әсерлесу. Іс - әрекеттің екіжақты нәтижесімен анықталатын интуитивті механизм 
шығармашылық негізі  болып табылады.  Іс-әрекеттің бір бөлігі  қойылған саналы мақсатқа сәйкес 
келе отырып, тура өнім деп аталады, ал екіншісі мақсатқа сәйкес келмей және саналы ойдан бөлек 
алынғандықтан,  қосымша  өнім  деп  аталады.  Оны  шығармашылық  іс  -әрекеттің  интуитивті  деп 
аталады. Интуитивті шешімнің ерекшеліктері сезімдік бейне, қабылдау тұтастығы және санадан тыс 
нәтижені алу болып табылады.

Мектепке дейінгі ұйымке дейінгі білім беру теориясы мен практикасында түрлі көркем әрекетінде 
баланың шығармашылығын дамыту тәжірибесі жинақталған.  Дегенмен, жалпыға міндетті мектепке 
дейінгі  білім  беру  стандартында  өнімді  және  көркем  іс-әрекеттер  нәтижесі  шығармашылық 
құзыреттілік деп таңдалған. Зерттеулер бойынша шығармашылық құзыреттілік тек студенттерге тән 
білім  нәтижесі,  тіпті  мектеп  жасындағы  оқушылардың  білім  беру  нәтижесі  ретінде  қарастырыл 
зерттеулер жоқтың қасы. Сондықтан бұл білім беру нәтижесі мектепке дейінгі балалар үшін ауыр 
салмақты нәтижесі тәрізді деп тұжырымдаймыз.

ӘДЕБИЕТТЕР 
• Қазақстан Республикасындағы 2015 жылға дейінгі білім беруді дамытудың тұжырымдамасы. 

Астана. 2007
• 2011-2020 жылға дейінгі білім беруді дамытудың мемлекеттік бағдарламасы.Астана 2010
• Балаларды мектепке дейінгі тәрбиемен және оқытумен өамтамасыз ету жөніндегі 2010-2014 

жылдарға арналған «Балапан» бағдарламасы. Астана 2010.
* * * * * * * * * * * *

БҚО, Орал қаласы  № 22 жалпы орта білім беретін мектебі 
Ағылшын тілі пәнінің мұғалімі  Утешева Айжан Уалихановна 

Lesson plan
Long-term plan:  Unit 9 “Transport” School : secondary school № 22

Date: 01.03.2019 Teacher name: Utesheva Aizhan Ualikhanovna

Grade: 6 Number present:

Lesson title: Kinds of transport

Learning
objectives

6.3.7.1 use appropriate subject – specific vocabulary and syntax to talk about a 
limited range of general topics, and some curricular topics
6.4.2.1 understand independently specific information and detail in short, simple 
texts on a limited range of general and curricular topics
6.5.6.1 link, with minimal support, sentences into coherent paragraphs using 
basic connectors on a growing range of familiar general topics
Аll learners will be able to: 
identify the different kinds of transportation
answer the simple questions using new vocabulary
speak about  unusual kinds  of  transport 
use specific information in short, simple texts with  support
Most learners will be able to:
 classify vocabulary about transport  
 practice vocabulary of topic
 apply specific information in short text without support
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Lesson objectives   Some learners will be able to: 
create a green transport  of the future
analyse what  kind  of transport will be in the future 

Assessment 
criteria

identify the different kinds of transportation
recognize kinds of transport
ask simple questions to get information from the topic
practice new words in speech
prepare the transport of the future

Value links They should understand  in the future they will develop the infrastructure of our 
country
Economic growth based on industrialization and innovation (“Mangilik 
Yel”4)

Cross curricular 
links

Geography, physics

ICT skills Smart board

Previous learning Students know the words about transport

Plan

Planned 
timings

Planned activities Resources

          Start

4 min

Greeting 
Warming  up.  “Matching”  
match the pictures with  the words

Teacher presents the theme and objectives of the lesson 

Using the types of the transport pictures  divide into 3 
groups: 
1st  group – air transport
2nd  group – land transport
3rd  group – water transport

Flashcards 
Transport

Flashcards land 
water air 

Middle

8 min

(W, f) Activity 1  Reading 
Pre-reading  
describe and learn unusual kinds of transport  from the 
pictures 
While-reading.   Strategy A B C D
read the text
answer the questions properly
Choose a set of cards for every member of the class has
four, with  A,B,C and D written on them. Ask questions 
with
four answers and pupils can show you their answer.
Encourage them not to look at other people’s response so as
to copy.
1. This kind of transport is cool, two-wheeled, self-
balancing 
electric vehicle 

Presentation, 
pictures

Worksheet 1
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 “Energy saving  machines”  
Learners create a model of future transport “Energy saving 
machines” using a paper, pencils, markers and glue
Descriptor
writes some ideas what will be in a poster
use   more 3 words connected  with  theme (expensive, 
cheap, fast, slow, comfortable, fly, go by, ride, dangerous, 
safe)
present their ideal model creatively 
gives feedback to classmates’ posters
find the information from the resources 
Students  shown peer -assessment symbols 

End
3 min 

Feedback:  Strategy “Message” 
To write your impressions about today’s lesson what have 
you learnt at this lesson

ADDITIONAL INFORMATION
Differentiation – how do you plan to 
give more support? How do you plan 
to challenge the more able learners?

Assessment – how are 
you planning to check 
learners’ learning?

Health and safety check

Read the text in groups
 Makes notes while reading
“Support each other”
“A role of leader  in group work”

Peer and individual 
assessment were used 
using special assessment 
descriptor

БҚО, Орал қаласы  № 22 орта жалпы білім беретін мектебінің
Ағылшын тілі пәні мұғалімі Хамзагалиева Аягуль Кайркуловна

Lesson plan

Long-term plan Unit 4: The world around us Secondary School № 22

Date: Teacher name: Khamzagalieva A.K.

 Grade: 2 a Number present: absent:

Theme of the lesson: Reading signs

Learning 
objectives(s)

2.L1 understand a range of short basic supported classroom instructions 
2.S3 pronounce basic words and expressions intelligibly
2.W2 write letters and familiar high frequency words when read aloud or spelt 
2.UE8 use simple imperative forms [positive] for basic commands or
instructions
2.UE13 use can / can’t to describe ability use can to make
requests 

Lesson objectives All learners will be able to:
 Name main signs correctly
Most learners will be able to: 
-name and write signs correctly
Some learners will be able to
-say and write all the countries and signs correctly
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Success criteria
Leaners can write the words correctly
Learners can form lower and upper case letters
Learners can recognise the signs 

Value links Values are instilled through the tasks on work as a whole group listening with 
respect and following the directions and instructions

Cross curricular 
links

World Science

ICT skills The use of whiteboard in the game “Guess the sign”

Previous 
learning

Material of the 2nd term, Summative Assessment

Plan

Planned timings Planned activities 

Beginning

5 mins

Learners are introduced and answer the questions
 1.Greeting.
Learners read aloud the names of the countries and say their capitals

Middle 

7 mins

2 mins

    13 mins

2. Main part
1. [D]  Teacher demonstrates different signs can typically mean                                      
Here  Danger  Please  Stop   This Way   Don’t  Go! Crossing road
2. Ls write the names of all the signs
3. Ph. Training activity
Ls play sensory game and do tasks

Activity 1
Ls listen to and sing the song following the instructions from the song.
 Activity 2
Game “Guess the sign”

4.Practice
Ls play by role “In a street”
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End
5 mins

Learners give feedback to each other. This might be done in oral form.
Learners reflect on their learning:
1. What has been learned?
- The new words for trip, revised names of signs. 
2.What was fun?
-Break activity, Role play game “School trip”
Home Task: revision

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. 
Pair work, group work

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

Health and safety 
check
ICT links
PPT, Video Breaks and 
physical activities used, 
online game

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?

The LO were realistic. Learners coped with the set 
tasks.

I guess that differentiation worked well, I’ll use at 
all the aspects(where it’s appropriate) 

Summary evaluation
What two things went really well (consider both teaching and learning)?
What two things would have improved the lesson (consider both teaching and learning)?
What have I learned from this lesson about the class or achievements/difficulties of individuals that 
will inform my next lesson?

РАЗВИТИЕ ГРАМОТНОСТИ НА УРОКАХ РУССКОГО ЯЗЫКА
 

Горбунова Любовь Васильевна
учитель русского языка и литературы

КГУ Оснавной школы №21 город Караганда

Важнейшей  задачей  казахстанской  школы  является  формирование  гармонически  развитой 
личности. Одним из основных показателей  всесторонне и гармонично развитой личности – наличие 
высокого  уровня  мыслительных  способностей.  Если  обучение  ведет  к  развитию  творческих 
способностей, то его можно считать развивающим обучением, то есть такое обучение, при котором 
учитель, опираясь на знания закономерностей развития мышления, ведет целенаправленную работу 
по формированию мыслительных способностей и познавательных потребностей своих учеников в  
процессе  изучения  ими  основ  наук.  Такое  обучение  является  проблемным.  Современная 
казахстанское  школьное  образование  нацелено  на   развитие  гуманистических  тенденций, 
восстановление поликультурных функций языка. Языковое образование является составной частью 
системы гуманитарного образования, сутью которого является изучение человека в его отношении к 
миру.  Отношение  человека  к  миру  проявляется  в  его  речи.  Открытость  Республики  Казахстан, 
развитие  и  укрепление  межгосударственных,  политических,  экономических  и  культурных связей, 
интернационализация  всех  сфер  жизни  способствуют  тому,  что  многоязычие  становится  реально 
востребованным в обществе. Каждый школьник должен понимать, что незнание языков приведёт к 
тому, что будущие поколения не смогут полноправно принимать участие в диалоге культур.

110



----- «БІЛІМ ЖОЛЫ НҰРЛЫ ЖОЛ» Республикалық журнал – Мамыр айы 2020 жыл | № 05 (08) -----

В нашей стране наряду с государственным - казахским языком, русский язык функционирует как 
официальный,  употребляющийся  в  качестве  языка  межнационального  общения  между  народами. 
Данная  закономерность  сформировала  ведущую идеею обучения  русскому  языку  в  современных 
условиях  –  усиление  коммуникативной  направленности  курса.  Изучение  русского  языка 
осуществляется  на  материале  текстов,  отражающих историю,  культуру,  экономику,  политику,  что 
помогает учащимся осмыслить и понять окружающую действительность, происходящие события и 
явления.  В  этой  связи  необходимо  соблюдать  комплексный  подход  к  образованию,  развитию  и 
воспитанию  учащихся,  результате  которого  помимо  усвоения  грамматики,  развиваются  и 
совершенствуются умения и навыки обучающихся в различных сферах коммуникации.

Из  чего  следует,  что  каждый  урок  русской  речи  в  школах  должен  быть   интегрированным,  
комплексным, коммуникативным. То есть уроком развития речи.

Развивать грамотность можно на любом этапе урока, при изучении любой темы по русскому языку 
или  литературе.  Так,  например,  при  изучении   «Предложения  с  прямой  речью.  Диалог»  можно 
составлять диалоги на темы «В магазине», «В библиотеке», «В автобусе», «На рынке» и разыгрывать 
эти мини-сценки. Важно не только правильно составить и употребить вежливые формы обращения, 
записать  правильно,  соблюдая  знаки препинания,  реплики  и  предложения  с  прямой речью,  но  и 
проявить актерские способности при исполнении. 

Открытием  для  одноклассников  может  стать  умение  некоторых ребят  вживаться  в  роль,  через 
интонацию, мимику и жесты показать характеры героев. Различные мини-сочинения, эссе, зарисовки 
помогают ученикам точно отбирать материал, развивают их устную и письменную речь, творческие 
способности.  На данной стадии учителю-словеснику важно отобрать материал таким образом, чтобы 
через решение лингвистической задачи, ученик мог пополнить свои практические навыки. Опираясь 
на  жизненный  и  знаниевый  опыт  обучающихся,  предлажить  сравнить,  сопоставить, 
проанализировать  ту  информацию,  которая  дается  в  учебнике,  найти  самостоятельно  в  других 
источниках материал по заданной теме, используя ИКТ, высказать свое мнение, доказать свою точку 
зрения. Умение наблюдать, классифицировать, анализировать и синтезировать — основополагающие 
методы  работы  с  любым  текстом,  лексическим  материалом.  Решая  практические  задачи,  ученик 
применяет знакомые ему формулы решения, отсеивает ненужную информацию, формирует умение 
логически выстраивать свой ответ,  соотносит известное с  неизвестным или со своим жизненным 
опытом, учится высказывать и доказывать свое мнение. 

Ученикам  очень  нравится  применение  некоторых  стратегий,  таких  как:  «Фишбоун»  (когда 
требуется найти причинно-следственные связи), «Ассоциации», «Карусель» (когда работы друг друга 
анализируются  и  дополняются  необходимой  информацией,  или  материал  объемный,  так  что 
приходится  его  делить  по  группам),  «Допиши  предложение»,  «Независимое  расследование» 
(например, когда необходимо сопоставить имеющиеся лексические значения слов с бытующими в 
разговорной речи: почему образовалось слово «мазелин», «прихватизация», «зряплата» и т. д.). 

Уровень  грамотности  -  одна  из  наиболее  актуальных  проблем  в  нынешней  образовательной 
системе.  Подразумевается  не  только  умение  находить  необходимые  сведения,  но  и  способность 
ориентироваться  в  бесконечном  информационном  потоке,  анализировать  и  синтезировать 
полученные знания, извлекая пользу и применяя их на практике. 

Повышение уровня грамотности - одна из важных частей образовательного процесса. Безусловно, 
немаловажную роль играет заучивание правил и норм языка с последующим закреплением материала 
на практике. Однако этого может оказаться недостаточно. Тем, кто стремится улучшить свои навыки 
восприятия  и  изложения  мыслей,  следует  обратить  особое  внимание  на  чтение  различной 
литературы.  Лучше  всего  отдавать  преимущество  тем  авторам,  которые  в  совершенстве  владеют 
словом и красочно описывают происходящее. Чтение хороших книг помогает развить красноречие,  
образное мышление, способность проникать в суть вещей. 

Безусловно,  человек,  который  умеет  правильно  излагать  собственные  мысли,  не  страдает 
косноязычием, выражается согласно стилистическим нормам родного языка и пишет без ошибок,  
имеет гораздо больше шансов получить престижное образование, а затем и найти хорошую работу. 
Общекультурная осведомлённость не менее важна, нежели профессиональное образование. 

Значение грамотности сложно переоценить. Это один из важнейших критериев, который отличает 
примитивное  и необразованное  общество от  прогрессивного.  По данным всемирной организации 
ЮНЕСКО, высокий уровень владения устной и письменной речью играет ключевую роль в базовом 
образовании, победе над бедностью и устойчивом развитии социума. 
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«КООРДИНАТАЛЫҚ  ЖАЗЫҚТЫҚТА  ҰЛТЫМЫЗДЫҢ 
ҚҰНДЫ ДҮНИЕЛЕРІН КЕСКІНДЕУ»

Тақырыбы: «Координаталық  жазықтықта  ұлтымыздың құнды  дүниелерін кескіндеу»
Секциясы:  Математика
Сыныбы: 6 «А» сынып
Мектеп:  Қызылорда облысы, Қармақшы ауданы А.Жанпейісов атындағы №105 мектеп-лицейі 
Орындаған:  Жақсылықов Диас
Жетекшісі: Жорықбаева Индира-математика пәнінің мұғалімі
Ғылыми жетекшісі: Меңліқожаева Сәулеш Қойлыбайқызы-ҚМУ
физика-математика кафедрасының доценті,  педагогика ғылымдарының кандидаты 

АННОТАЦИЯ
«Координаталық жазықтықта ұлтымыздың құнды дүниелерін кескіндеу» атты еңбекте киіз үй мен 

ою-өрнектер туралы кең ауқымда көрсетілген. Бұл ғылыми еңбектің мақсаты - құнды және тарихи 
дүниелеріміздің мәртөбесін көрсетіп, әлемге паш ету!

АННОТАЦИЯ
Исследовательская  работа  «Отражение  национальных  ценностей  через  плоскость  координат» 

посвящена юрте и  национальным узорам, изображенным с помощью плоскости  координат. Цель 
этой работы привлечь внимание к национальным и историческим ценностям.

ANNOTATION
The research  «Reflection  of  our  national  values  on  the  coordinating flat»  demonstrates  the  yurt  and 

national ornaments in the coordinating flat. The goal of this work is to introduce our national and historical 
values.

КІРІСПЕ
Бізге барлық пәндер ұнайды, бірақ математика пәніне деген қызығушылығымыз көбірек болды. 

Математика пәні туралы көп білгіміз келеді. Маған математика және математикамен байланысының 
бәрі  ұнайды.  Біз  не  істесек  те,  барлығы  математика  мен  сабақтасады.  Математика  грек  тілінен 
қазақшаға  аударсақ,  «білім»,  «ғылым»  деген  мағынаны  білдіреді.  Математика  бізге  ғаламның 
көптеген құпияларын ашуға көмектеседі. Біз математика дегенде тек сандар ғана емес мұнда  басқа 
да  керемет  нәрселер  аз  емес.  Бұрынғы  кезден-ақ  математиканың  көмегімен  көптеген  небір 
кереметтер жасаған: дұрыс жолды тапқан және күнді, ай  мен жұлдыздарды бақылау арқылы жыл 
мезгілдердің ауысатын уақытын болжаған.  Сонымен қатар Галилейдің «Әлем математика  тілімен 
бейнеленген»  деген  сөздерінен  математиканың  құдіреттілігін  көруге  болады.  Математиканың  әр 
түрлі  қыр-сырларымен  таныса  отырып,  мен  координаталық  жазықтық  тақырыбына  тоқталып 
отырмын. Координаталар бойында нүкте салу арқылы сурет  шығару қызығушылығымды тудырды. 
Менің бұл тақырыпты алып отырған бірден-бір себебім координаталар бойында өзіміздің ұлттық 
нақыштағы  қазақ  халқының  баспанасы  киіз  үйді  және  ою өрнектерін  кескіндеу.  Сонымен  қатар 
оларды басқа да көптеген елдерге танытып, қазақ елінің мәртебесін көтеру. Еліме өз үлесімді қосу.  
Екіншіден біз тек математика пәнінде есеп шығарып ғана қоймай халқымыздың салт-дәстүрін әдеп 
ғұрпын үйрету.  Сонымен қатар математика сабағында ұлттық салт-дәстүрге,  нақышқа келтірілген 
педагогика –психологиялық тұрғыда жазылған есептерді қолдануымызға болады. 

 Зерттеу жұмысының мақсаты: Өз елімнің мәртөбесін  көтеріп, қазақ халқының таңқаларлық 
дүниелерін әлемге паш ету! 

Зерттеу  жұмысымның  ғылыми  жаңалығы:  Координаталық  жазықтық  бойында  ұлттық 
нақыштағы киіз үй мен ою өрнектерді бейнелеу. Координаталық жазықтық бойында сурет шығару.

Зерттеу тақырыбының өзектілігі:
Білім алуларының жалғастыра отырып, алған білімдерін қолдану мақсатында математикалық білімді 
нақтылы меңгеру. Ғылыми ізденістерге, өмір бойы білім алуға құштарлығын арттыру, мектепте алған 
білімдерін одан әрі дамыту, әлеуметтік бейімделуде әр түрлі өмірлік жағдайларда қолдана білу;

       Міндеті:
-Математика пәніне деген қызығушылығын ояту;
-Математиканы оқып - үйренуге құмарлығын арттыру;
-Математикадан алған білімін тәжірибеде қолдана білу;
- Логикалық ой қорытындысын жасау, идеялар, гипатезалар ұсыну қабілетін қалыптастыру;
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       Зерттеу жұмысының құрамы:  Зерттеу жұмысы  «Координаталық жазықтықта  
ұлтымыздың құнды дүниелерін кескіндеу» тақырыбына жазылған. Бұл зерттеу жұмысы 
кіріспеден, екі тараудан, қорытындыдан және пайдаланылған әдебиеттерден тұрады. 

Координаталық жазықтық.    Санақ басы О нүктесінде қиылысатын өзара перпендикуляр екі 
координаталық түзу тік бұрышты  координаталар жүйесін құрайды. Сонда координаталар жүйесі – 
санақ басы ортақ, өзара перпендикуляр екі координаталық түзу. Сондықтан мұны тік бұрышты  
координаталар деп атайды. Тік бұрышты координаталар жүйесі орналасқан жазықтық деп аталады. 
«Координаталар» сөзі латынның coordinatus- қазақша 
«реттелген» деген сөзінен алынған. 

Горизонталь сызылған координаталық абциссалар (Ох) 
осі деп аталады да, солдан оңға қарай бағытталады. 
Вертикаль сызылған координаталық түзу координаталар 
(Оу) осі деп аталады да, төменнен жоғары қарай 
бағытталады.

Абциссалар  осі  мен  координаталар  осінің  қиылысу 
нүктесін координаталар басы деп атайды. Координаталар 
басы О әрпімен белгіленеді. Бұл латынша origa-«басталу» 
сөзінің   бірінші  әрпінен  алынған.  Берілген  нүктенің 
абциссасы мен ординатасы нүктенің координаталары деп аталады. Координаталар осътер жазықтық 
төрт бөлікке бөледі. Олар ширектер деп аталады. Ал осы координаталар  жүйесін алғаш ойлап тапқан 
француз философы және математигі Рене Декарт.

Рене Декарт.
Декарт  Рене  (1596-1650)  француз  ғалымы,  математик,  физик 

және  физиолог.  Рене  Декарт  француз  дворянының  отбасында 
туып,  Ла-Флеш   Иезуиттік   колледжінде   физика,  математика, 
арифметика,  механика,  музыканы  тереңдетіп  оқыды.  Мықты 
математик  ретінде  танылған  Декарт  осы  ғылымның  көмегімен 
бүкіл  ғылымдар  жүйесін,  философияны  қайта  өзгертуді 
армандады.  Координаталар  жүйесін  былай  тапқан:  кереуетінде  жатып  шыбынның  ұшқанын 
бақылаған  Рене  Декарт  былай  пайымдаған:  «Кез  келген  уақыт  мезетінде  шыбынның  орналасқан 
орнын қалай түсіндіруге  болады?».  Ол кеңістіктері әр шамасы үшін (ілгері)кейін, жоғары (төмен), 
оңға (солға), үш координатаны (х,у және z) пайдалануға болатынын ашты.

Декарт  сондай-ақ  алгебрадағы шамаларды белгілеу  үшін  алфавиттің  соңынан  бастап  әріптерді 
пайдаланған бірінші ғалым болған.

Ерекшеліктері:
Саясат мәселелеріне қызықпаған Декарт алгебра, аналитикалық, геометрия, механика мәселелерін 

зерттеумен  айналысты  жарықтың  сыну  заңын  ашты,  қанның  айналуын  зерттеді  психология  мен 
космогенияны,  және әрине философияны талдады.  Белгілі  еңбектері:  «бірінші  философия туралы 
пайымдаулар»,  «Философияның  алғашқы  бастаулары»,  «Метод  туралы ойлар».  Декарт   адамның 
ақыл-ойына көбірек жүгінді. Бэкон жекеден жалпыға қарай жүрсе, Декарт жалпыдан жекеге көшті, 
оның бұл ерекшелігі математиканың ойлау тәсілінен көрінеді.  Өзінің  математикалық ізденістерін 
негізінде  Рене  Декарт  жалпы  ғылыми  тәсіл  ұсынды.  Негізі  себеп  адамдар  ғылым  және  өнер  
саласында ақиқат  ұғымдары емес,  болжамды көбірек қолданылады,  сондықтан басқа тәсіл керек. 
Декарттың ойынша, мейлінше дәл ойларды ұсынуға тек математика қабілетті,  сол осы ғылымның 
тәсілдерін жаңа философиялық жүйе жасау ісінде қолдану қажет.

Координаталар бойында нүкте салу

Біз осындай суреттерді координаталар бойында салуды білеміз.Ал неге біз өзіміздің ұлттық 
нақыштағы дүниелерімізді суреттемейміз. Киіз үй,ою-өрнек,домбыра,кебеже осыларды суреттеуді 
қолға алып отырмын.
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Киіз үй элементтерін координаталық жазықтықта орналастыру. 
Қазақтың байырғы ұлттық баспанасы киіз үй болған, оны кейде киіз үй, 

кейде  қазақ  үйі  деп  атайды.  Қазақ  үйлерінің  үлкен-кішілігін  керегелер 
санына қарай белгілейді. Киіз үйлердің екі, үш қанаттан бастап он екі, он 
сегіз, отыз қанатқа дейін жететін үлкенлері болған. Киіз үйлердің түрлері 
мен атаулары да көп. Бұрынғы хан-сұлтандар мен атақты байлардың үйлері 

8 қанаттан бастап 30 қанатқа дейін баратын. Бұларды ақ орда, алтын орда, алтын үзік деп атаған. Ал  
орташа шаруа мен кедей шаруаларға тән киіз үйлерді алты қанат ақ үй, боз үй, қоңыр үй, қара үй,  
жаба салма, көтерме туырлықты, күрке, қамсау (шошала), отау, итарқа, жаппа деп атаған.

Киіз  үй  кереге,  уық,  шаңырақ,  сықырлауық,  табалдырық,  маңдайша,  таяныш  секілді  негізгі  
бөліктерден тұрады. Ал керегенің өзінің көптеген атаулары бар: керегенің қанаты (төрт, бес, алты, 
сегіз,  тоғыз,  он,  он  екі  қанат),  керегенің  басы,  қасы,  көзі,  сағанағы,  аяғы,  иегі,  көгі.  сол  сияқты 
шағырақтың, уықтың, әр бөліктерінің көптеген атаулары болады. Бұларды киіз үйдің сүйегі дейді.

Үйдің сүйегін сәмбі талынан жасайды. Халық сәмбі талын сыр талы, қайыр талы, боз тал деп те  
атайды. Үйдің сүйегін жасайтын шеберді “үйші” дейді.

 Киіз үйді сыртқы көрінісіне, келбеті мен көлеміне қарай ақ үй, боз үй, қоңыр үй т.б. аттарымен 
атайды.Киіз үйлердің бұлай аталуы оның сыртынан жабатын киізіне тікелей байланысты. Мұндай 
жапқышты  халықта  “туырлық”  деп  атайды.  Туырлықты  киіз  үй  сүйегіне  лайықтап  құрастырып 
дайындайды. Киіз үйдің туырлығы бірыңғай ақ қойдың жүнінен басылған киізден жасалса оны “ақ 
үй”, қоңыр жүннен басылған киізден жасалса “қоңыр үй” деп атайды.

Шаңырақ Шаңырақ  –  киіз  үйдің  ең  жоғарғы  бөлігі.  Оның  пішіні 
күмбез тәріздес олықтардың ұштарын біріктіріп ұстап тұрады. Шаңырақ 
бірнеше бөлшектерден тұрады:

Шаңырақ
1 – тоғын,  ол шаңырақтың негізі.  Қатты ағаштан жасалып, өрнектеледі.  2 – күлдіреуіш. Сәмбі 

талынан иіліп жасалады. Әр иінде 3 күлдіреуіштен 8-ге дейін болады. 3 – беріктік. Ол күлдіреуiштер 
ыдырап кетпеу үшін орнатылады,  өрнектеледі.  4  – шаңырақтың көзі.  Оған уықтың қаламы кіріп 
тұрады. Тоғын мен беріктікті шаңырақтың ішкі жағынан өрнектейді.

Киіз үй керегесі 
Керегені  құрайтын  әрбір  ағашты  «желі»  дейді.  Желінің  ең  ұзынын 

керегенің  «ерісі»  (3)  деп,  одан  қысқалауын  «балашық»  (2),  ең  кішісін 
«сағанақ» (1) деп атайды.

Кереге
Сонда  бір  қанат  кереге  14  ерістен,  9  балашықтан,  9  сағанақтан 

құралады.  Желілердің  қиылысқанынан  пайда  болған  торды  «көз»  деп 
атайды. Ал оны көлеміне қарай «желкөз», «торкөз» деп екі түрге бөледі.

      Иілген уықтың бойында бірнеше атаулы бөліктер бар. Уықтың керегеге байланатын ұшын  
«доғалай» (1) дейді. Доғалайды тесіп, қайыстан уықбау (5) тағады. Уықтың иілген жерін иығы (2)  
дейді. Шаңырақ пен иықтың арасын уықтың қары (3) деп атайды. Ал шаңырақтың көзіне қадайтын 
ұшын қаламы (4)  деп  атайды,  оны төрт  қырлы етіп  ұштауды қаламдау  дейді,  ал  уықбау  жіптен 
есіледі.  Уықтың иінінің  ішкі  бетін  шеберлер бедерлеп өрнек салады немесе  арнайы өрнектелген 
сүйек жапсырады.

Ою-өрнек.
Менің түсінігімде ою-өрнек дегеніміз – дәлдік, есеп, теңдік, теңеу, үйлесім, 

жарасым,  сәндік,  көркемдік,  сәйкестік,  тазалық,  нәзіктік,  сүйкімділік, 
парасаттылық,  жылылық,  сұлулық,  ойлылық,  ақылдылық,  зеректік,  көңіл осы 
мүлікте  ою-өрнек  қолданылмайтын бөлшек  жоқтың қасы.  Ою-өрнекті  жақсы 
саналы  жасау  үшін  алдымен  пайдаланатын  материалды  дұрыс  таңдай  білу 
қажет,  оның ою-ырғағы мен  мөлшерін,  яғни оюдың заттың бетіне  түсуі  мен 

орналасуын нақты жобалау қажет. Оюдың жақсы шығуы оюшының ой ұшқырлығында, шеберлігі мен 
оюдың  ретін  келтіріп  үйлестіре  білуінде.  Қазақ  ұлттық  ою-өрнегінің  бірнеше  ондаған  ғасырлық 
тарихы бар.  Атадан балаға,  ұрпақтан ұрпаққа мұра болып,  үнемі  қолданыста  болып,  дамып келе 
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жатқан өнер түрі.  Қазақ халқының тұрмысында ағаштан жасалған заттар өте көлемді. Жазы-қысы 
пайдалануға келетін «ағаш уықты, киіз туырлықты» киіз үй киіз бен ағаштың өте күрделі үйлесінен 
тұрады. Тігуге де, жинауға да, алып жүруге де өте қолайлы Ою-өрнектің қандай түрі болса да, ол – 
адам ойының жемісі. Ою-өрнек бір-бірімен қабысып, жымдасып, ескен арқандай бірігіп тұруы керек.  
Ара  жігі  бадырайып,  үйлеспей,  олпы-солпы  болса,  ою  өзінің  сәнін,  сұлулығын,  үйлесімін  тіпті 
мазмұнын жоғалтуы мүмкін. Қазақ ою-өрнегі қошқар мүйіз түрінен бастау алатындықтан қандай ою 
түрін жасағанда да осы ою түрі басты көрініс табуы қажет. Басы қошқар мүйіз оюынан бастау алған 
өрнек дами келе неше алуан түрге еніп, ара жігі әр түрлі ою-өрнектермен толыға келе, үлкен күрделі 
ою түрі  шығады.  Ою тасы қошқар мүйіз бастаған өрнек түрлері  бір-біріне үйлесе сән бере келе 
бірігіп, жымдасып, байланыс пен сәндік тауып жасалатын ою түрін әрлендіре түседі. Табиғаттағы 
әсем гүл шоғырындай ою-өрнекте өз шеберін тапса, жарасып, құлпырып, көз тартып, көзге қуаныш, 
көңілге жылылық, ортаға әсемдік, сұлулық шашып тұрары анық. Біздің ата-бабаларымыз осындай 
өнер түрін өзінің шырқа шыңына жеткізе білген.

Қорытынды.
Қазіргі нарықты экономикалы Қазақстан үшін математикалық терең білім қажет деп білемін.  Рас, 

математика ауруларды емдемейді, жер қойнауындағы қазба байлықты ашпайды, машина жүргізбейді. 
Бірақ математиканың құнды пікірлері мен әдістері арқылы аурудың алдын алу, құнды дүниелерімізді  
әлемге  көрсету,  жер  қойнауындағы  қазба  байлықтың  орнын  анықтау  математикалық  білімнің 
құдіреттілігі  емес пе? Математика тек математиктерге ғана қажет деген пікірден арылу керек деп 
ойлаймын. Математика арқылы құндылықтарымызбен тарихи дүниелерімізді  ұрпағымызға,  әлемге 
танытып  мақтан  етуіміз  керек.  Сонымен  қатар,  математика  -  ғылымның  бастауының  негізі,  
ғылымның қан тамыры екенін ескеріп, қазақ халқының сан ғасырлық ақыл-ойының туындысы - киіз  
үй координаталық жазықтықта кескіндедім. Енді осы үйге математикалық тұрғыдан қарасақ оның 
күрделі  геометриялық  беттерден  тұратынын  көреміз.  Мысалы,  керегенің  жоғарғы  және  төменгі 
жақтары  гиперболаның  параболасы  болады.  Үйді  айнала  таратын  белдеу  -  шеңбер.  Сол  сияқты 
шаңырақ та  шеңбер.  Сонымен қатар аталарымыз уықтар арқылы уақытты да біліп  отырған.  Күн 
сәулесі екі уық арасын 20 минутта жүріп отырған.  Сондай-ақ біз математикада есеп шығартып ғана 
қоймай  салт-дәстүрлер мен  әдеп-ғұрыптарды үйрене  алдық деп ойлаймын.  Ал  осы ойымды ары 
қарай жалғастырып, дамыту біздің қолымызда.

Ұсынысым:
Декарттық  координаталар  жүйесінің  өмірдегі  күнделікті  тұрмыстағы  қолданыстарын  меңгеру 

арқылы рухани  құндылықтарымызға  деген  қызығушылығымыз  да  артты.  Сондықтан  мен  сияқты 
математикаға қызығушылығы бар оқушылар ғана емес тарих пен әдебиетке, өнерге құмар балалар 
үшін  де керек деп ойлаймын.
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                                       Қорқыт Ата атындағы Қызылорда          
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                                       Профессорының  міндетін атқарушы химия   
                                       ғылымдарының кандидаты 

АННОТАЦИЯ
Цель  исследовательской  работы: Разработка  способа  получения  экологически  чистого 

природного регулятора роста растений из растительных отходов с  использованием малоотходных 
технологий.

Объект исследования: Проблема утилизации растительных отходов
Задачи  исследования: Анализ  литературы  по  теме,  источников  информации  в  интернете, 

проведение эксперимента, составление заключений и рекомендаций;
Методы исследования: Поиск и анализ информации, контроль, анкетирование, интервью, анализ, 

обобщение  данных.  Российский  ученый  Яковенко  Евгения  Яковлевна  в  своих  исследованиях 
занималась разработкой способов получения естественных регуляторов – фиторегуляторов роста и 
развития растений из различных растительных отходов в целом. Этот подход был заложен в основу 
нашего исследования. 

Прогноз  исследования:  Из  растительных  отходов  можно  получить  экологически  чистый 
природный  регулятор  роста  растений  с  меньшими  затратами  и  использованием  малоотходной 
технологии.

Этапы  и  процедура  исследования: Поиск  и  обзор  литературы,  Интернет-источников,  чтобы 
раскрыть  тип  растительных  отходов,  значение  их  утилизации.  Также  были  изучены  известные 
методы переработки растительного сырья: физические, механические, химические и биологические 
пути.  В  качестве  растительных  остатков  были  взяты  растительные  отходы  после  созревания 
помидоров (томатов), выращенных в открытом грунте. Приготовление натурального фиторегулятора-
экстракция,  введение  в  экстракт  дополнительных  доз  микроэлементов  и  витаминов,  испытание 
влияния натурального фиторегулятора на растения.

Степень  самостоятельности  исследования: Авторы  проявляли  самостоятельность  в  период 
литературного  обзора  исследовательской  работы,  в  анализе  научной  литературы  и  материалов 
Интернет и при проведении экспериментов.

Результаты работы и выводы: Для ускорения роста семян, интенсификации процессов роста, 
повышения  устойчивости  молодых  растений  к  неблагоприятным  условиям  среды  рекомендуется 
опрыскивать семена регуляторами роста, экстагированной из растительных отходов. Концентрация 
растворов регуляторов роста и семян:. Соотношение "семена: раствор" - 1 л раствора на 1 кг семян.  
Для  увеличения  количества  цветов  и  цветов  в  растениях  растение  необходимо  опрыскивать 
регуляторными  растворами  роста  при  переходе  от  вегетатива  к  генеративному  развитию.  Для 
помидоров этот момент соответствует началу 3-4 фазы этого  листа.  Для данного вида обработки 
концентрация растворов регуляторов роста составляет: 3-4 мг/л. Для увеличения количества плодов, 
повышения  устойчивости  к  болезням,  сокращения  сроков  созревания  растений  рекомендуется 
опрыскивать растения из расчета раствор фиторегулятора (0,68 мг/л) на фазе начала цветения.
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ANNOTATION
The purpose of the research work: To develop a method for obtaining environmentally friendly natural 

plant growth regulator from plant waste using low-waste technologies.
Object of research: the problem of utilization of plant waste
Research  objectives: analysis  of  literature  on  the  topic,  sources  of  information  on  the  Internet,  

conducting an experiment, drawing conclusions and recommendations;
Research  methods: Search  and  analysis  of  information,  control,  questioning,  interview,  analysis, 

generalization of data. Russian scientist Yakovenko Evgenia Yakovlevna in her research was engaged in the 
development of ways to obtain natural regulators-phytoregulators of plant growth and development from 
various plant waste in General. This approach was the basis of our study. 

Research forecast: from plant waste can be obtained environmentally friendly natural regulator of plant 
growth with lower costs and the use of low-waste technology.

Stages and procedure of research: Search and review of literature, Internet sources to reveal the type of  
plant waste, the value of their disposal. Well-known methods of processing plant raw materials were also  
studied: physical, mechanical, chemical and biological pathways. As plant residues were taken plant waste  
after  ripening  tomatoes  (tomatoes)  grown  in  the  open  ground.  Preparation  of  natural  phytoregulator-
extraction, introduction of additional doses of trace elements and vitamins into the extract, testing of the  
effect of natural phytoregulator on plants.

The degree of independence of the research: the Authors showed independence during the literary 
review  of  the  research  work,  in  the  analysis  of  scientific  literature  and  materials,  and  in  conducting  
experiments.

Results and conclusions: in order to accelerate seed growth, intensify growth processes, increase the 
resistance of young plants to adverse environmental  conditions,  it  is  recommended to spray seeds with 
growth regulators extracted from plant waste. Concentration of solutions of growth regulators and seeds:.  
The ratio of "seeds: solution" - 1 liter of solution per 1 kg of seeds. To increase the number of flowers and 
flowers in plants,  the plant must be sprayed with growth regulatory solutions during the transition from 
vegetative to generative development. For tomatoes, this moment corresponds to the beginning of the 3-4 
phase of this leaf. For this type of treatment, the concentration of solutions of growth regulators is: 3-4 
mg/l.To increase the number of fruits, increase resistance to diseases, reduce the maturity of plants, it is  
recommended to spray the plants at the rate of a solution of the phytoregulator (0.68 mg/l) at the beginning  
of flowering phase.

ТҮЙІНДЕМЕ
Бүгінгі күні адам денсаулығын сақтау үшін дұрыс тамақтану факторы үлкен маңызға ие. Өнімнің  

сапасы мен құрамдас бөлігіне ерекше назар патогенді микрофлораға ғана емес,  адам ағзасына да 
уытты қасиеттері бар химиялық препараттарды нормаланбаған қолдануға байланысты. Сондықтан үй 
жанындағы учаскелердің  иелері  денсаулық үшін зиянды заттары жоқ дақылдарды күту бойынша 
құралдарды табуға тырысады.

Өкінішке  орай,  біздің  супермаркеттердің  витриналарында  ұсынылған  өсімдік  азық-түліктерінің 
көпшілігі сапа нормалары мен қауіпсіздік талаптарына сәйкес келмейді, өйткені нитраттардың едәуір 
мөлшерін, пестицидтердің қалдық компоненттерін және басқа да зиянды қоспалары болуы мүмкін, 
сондықтан ауыл шаруашылығы өнімдерінің табиғи тазалығы мен қауіпсіздігін қамтамасыз ету бүгінгі 
күні кәсіби диқаншылар үшін де, әуесқой бағбандар үшін де бірінші кезектегі міндет болып отыр.

Зерттеу жұмысының мақсаты: Аз  шығындармен және  аз  қалдықты технологияны пайдалана 
отырып, өсімдік қалдықтарынан өсімдіктердің экологиялық таза табиғи өсу реттегішін алу тәсілін 
жасау. 

Зерттеу нысаны: Өсімдік қалдықтарын пайдаға жарату проблемасы
Зерттеу  міндеттері:  Тақырып  бойынша  әдебиеттерге,  Интернеттегі  ақпарат  көздеріне  талдау 

жасау, тәжірибе жүргізу, қорытындылар мен ұсыныстар жасау;
Зерттеу әдістері: Ақпараттарды іздеу және талдау, бақылау, сауалнамалау, интервью, мәліметтерді 

талдау, қорыту. Ресей ғалымы Яковенко Евгения Яковлевна өз зерттеулерінде жалпы түрлі өсімдік 
қалдықтарынан өсімдіктердің  өсуі мен дамуын табиғи реттегіштер – фитореттегіштерді алу тәсілін 
жасаумен айналысқан. Осы тәсілді өз зерттеуіміздің негізіне алдық. 

Зерттеу болжамы: Аз шығындармен және аз қалдықты технологияны пайдалана отырып, өсімдік 
қалдықтарынан өсімдіктердің экологиялық таза табиғи өсу реттегішін алуға болады. 

Зерттеу кезеңдері мен процедурасы: Өсімдік қалдықтарының типін, оны кәдеге жарату маңызын 
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ашу  үшін  әдебиеттерден,  Интернет  көзінен  ізденіс  жасалып,  ашылды.  Сонымен  қатар,  Өсімдік 
шикізатын  өңдеудің  белгілі  әдістері:  физикалық,  механикалық,  химиялық  және  биологиялық 
жолдары  зерделенді.  Өсімдік  қалдықтары  ретінде  –  ашық  топырақта  өсірілген  қызанақ  (томат) 
піскеннен кейінгі  өсімдік  қалдықтары алынды.  Табиғи фитореттегішті  дайындау – экстракциялау,  
алынған  сулы  сығынды  экстрактыға  қосымша  микроэлементтер  мен  витаминдер  дозасын  енгізу, 
өсімдіктерге табиғи фитореттегіштің әсерін сынау.

Зерттеудің дербестік дәрежесі:  Авторлар зерттеу жұмысының әдебиеттік шолу жасау кезеңінде, 
ғылыми  әдебиеттер  мен  Интернет  материалдарын  талдауда  және  химиялық  тәжірибелер  жасау 
кезінде дербестік танытқан.

Жұмыс нәтижелері мен қорытынды:  Тұқымның өсуін жеделдету, өсу процестерін қарқындату, 
жас  өсімдіктердің  ортаның  қолайсыз  жағдайларына  төзімділігін  арттыру  үшін  өсімдік 
қалдықтарынан  эктракцияланған  өсу  реттегіштерін  тұқымдарды себу  алдында  өңдеу  ұсынылады. 
Өсуді  реттегіш  ерітінділерінің  концентрациясы  және  тұқымдарды  өңдеу  экспозициясы:. 
"Тұқым:ерітінді"  арақатынасы -  1  кг  тұқымға  1  л  ерітінді.  Өсімдікте  гүл  шоғыры мен гүлдердің 
санын  арттыру  үшін  өсімдікті  вегетативтен  генеративтік  дамуға  көшу  кезінде  өсу  реттегіш 
ерітінділерімен бүрку қажет. Осы өңдеу түрі үшін өсуді реттегіш ерітінділерінің концентрациясы:  3-
4 мг/л құрайды. Жемістердің санын арттыру, ауруларға төзімділікті арттыру, өсімдіктің пісу мерзімін 
қысқарту  үшін  өсімдікті  гүлденудің  басталу  фазасында  фитореттегіш  ерітіндісімен  (0,68  мг/л) 
есебінен бүрку ұсынылады.

КІРІСПЕ

Агротехнологияда  кеңінен  қолданылатын  қазіргі  заманғы  тыңайтқыштар,  өсу 
ынталандырғыштары және өсімдіктерді  қорғау құралдары жоғары тиімділігімен және қолданудың 
қарапайымдылығымен  ерекшеленеді,  бірақ  біздің  ағзамыз  үшін,  әсіресе  дұрыс  қолданбау  немесе 
мөлшерлеу дәлдігін сақтамау жағдайларында әрқашан толық қауіпсіз емес. Осы себепті бағбандар 
қолдан жасалған құралдарды жиі қолданады, олар піскен, дәмді және ең бастысы пайдалы өнімдерді  
тұрақты  өсіруге  мүмкіндік  береді.  Сонымен  қатар,  ең  қарапайым  және  оңай  қол  жетімді 
өсімдіктерден өсудің табиғи стимуляторлары дайындалады. 

     Өсімдік қалдықтары — бұл егін жинағаннан және оны өнеркәсіптік өңдегеннен кейін ауыл 
шаруашылығы дақылдарының қажетті бөлігін алғаннан  кейін қалатын қалдықтар. 

Мұндай қалдықтардың екі типі бар:
ауылшаруашылығы өндірісінің қалдықтары; 
өңдеу өндірісінің қалдықтары. 

    Бірінші топқа ауыл шаруашылығы дақылдарының өнімін жинағаннан кейін қалған қалдықтар — 
дәнді дақылдар сабаны, күнбағыс пен жүгері сабақтары, көкөніс дақылдарының ботқасы және тағы 
басқалар жатады.

    Екінші топқа қайта өңдеу өнеркәсібінің қалдықтары — кебек, қабық және басқалар жатады. 
          Өсімдік қалдықтары — бұл егін жинағаннан және оны өнеркәсіптік өңдегеннен кейін ауыл 

шаруашылығы дақылдарының қажетті бөлігін алғаннан  кейін қалатын қалдықтар. 
Зерттеу жобасының мақсаты –  Аз шығындармен және аз қалдықты технологияны пайдалана 

отырып, өсімдік қалдықтарынан өсімдіктердің экологиялық таза табиғи өсу реттегішін алу тәсілін 
жасау. 

Зерттеу жобасының міндеттері:
 Өсімдік қалдықтары дегеніміз не? мәнін анықтау;
 Өсімдік қалдықтар проблемасының шешімдері;
 Өсімдік қалдықтарынан – өсімдік өсу реттегіштерін алу мүмкіншілігін зерттеу;

Зерттеу  жобасының  болжамы:  аз  шығындармен  және  аз  қалдықты  технологияны  пайдалана 
отырып, өсімдік қалдықтарынан өсімдіктердің экологиялық таза табиғи өсу реттегішін алуға болады.
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1 Теориялық бөлім
1.1   Өсімдік қалдықтары және оның типтері 

Қазақстан  Республикасында  экологиялық  доктринасында  атап  өткендей,  экология  саласындағы 
мемлекеттік саясат қалпына келтірілетін және қалпына келтірілмейтін табиғи ресурстарды ұтымды 
пайдалануға бағытталған.

Өнеркәсіптік табиғат пайдалану саласындағы мұндай тәсілді іске асыру үшін:
- кешенді табиғат пайдалануды енгізу, оның жер, су, орман, минералдық және басқа да ресурстарды 

пайдаланудың экологиялық негізделген әдістерін қоса алғанда, Қазақстан Республикасының орнықты 
даму мақсаттарына бағдарлануы;

-  Ұлттық  экономика  құрылымында  табиғи  ресурстарды  пайдаланатын  кәсіпорындар  үлесін 
қысқарту;

- ғылымды қажетсінетін табиғатты үнемдейтін жоғары технологиялық өндірістерді дамыту;
- алынған пайдалы қазбалар мен өндірілген биологиялық ресурстарды барынша толық пайдалану,  

оларды өндіру және өңдеу кезінде қалдықтарды азайту. 
Қоршаған ортаның ластануын төмендету және ресурс үнемдеу үшін доктринамен көзделген:
-  шаруашылық  қызметтің  барлық  салаларында  ресурс  үнемдейтін  және  қалдықсыз 

технологияларды енгізу;
- ескірген жабдықтары бар кәсіпорындарды технологиялық қайта жарақтандыру және біртіндеп 

пайдаланудан шығару:
- кәсіпорындарды қазіргі заманғы табиғат қорғау құралдарымен жабдықтау:
-  нормативтік  талаптарға  сәйкес  судың,  топырақтың  және  атмосфералық  ауаның  сапасын 

қамтамасыз ету.
 Кәсіпорындар  мен  ұйымдардың  қалдықтармен  жұмыс  істеу  жөніндегі  қызметі  МЕМСТ 

талаптарына сәйкес болуы тиіс. Мұндай құжаттардың қатарына: ГОСТ 30772-2001 "Ресурс үнемдеу. 
Қалдықтармен жұмыс істеу.  Терминдер мен анықтамалар";  МЕМСТ 30773-2001 "Ресурс  үнемдеу. 
Қалдықтармен жұмыс істеу.  Қалдықтардың технологиялық циклінің кезеңдері";  ГОСТ 30774-2001 
"Ресурс үнемдеу. Қалдықтармен жұмыс істеу. Кету қауіптілігінің паспорты. Негізгі талаптар"; ГОСТ 
30775-2001 "Ресурс үнемдеу. Қалдықтармен жұмыс істеу. Қалдықтарды жіктеу, сәйкестендіру және 
кодтау. Негізгі ережелер"; МЕМСТ Р 551769 - 2001. "Ресурс үнемдеу. Қалдықтармен жұмыс істеу.  
Өндіріс және тұтыну қалдықтарымен жұмыс істеу жөніндегі қызметті құжаттау және реттеу. Негізгі  
ережелер"; және кейбір басқалар. 

МЕМСТ  30772-2001  сәйкес  "қалдықтар  термині"  белгілі  бір  қызмет  процесінде  немесе 
аяқталғаннан  кейін  пайда  болатын  және  осы  қызметке  тікелей  байланысты  пайдаланылмайтын 
өнімдердің қалдықтарын немесе қосымша өнімді айтады. Осы ГОСТ-те екінші шикізатты, пайдалы 
өнімді  алу және/немесе қазіргі  уақытта  пайдаланылмайтын қауіпті  және басқа қалдықтарды жою 
және  көму  үшін  залалсыздандырылған  қалдықтар  мен  төгінділерді  кәдеге  жарату  бойынша 
құжатталған ұйымдастыру-технологиялық процедуралар кешенімен байланысты "қалдықтарды жою" 
деген термин анықтамасы берілген.

Қазіргі уақытта өсімдік қалдықтары мен көкөніс шаруашылығы қалдықтарын кәдеге жаратудың ең 
перспективалы  тәсілі  биоконверсия  болып  табылады.  Биоконверсия  технологиясының  мәні 
мыналардан  тұрады:  құрамында  күрделі  полисахаридтер  -  пектинді  заттар,  целлюлоза, 
гемицеллюлоза  және  т.б.  бар  шикізат  компоненттері  (қалдықтары)  құрамында  пектиназ, 
гемицеллюлаз және целлюлаз бар кешенді ферменттік препараттар әсеріне ұшырайды. Ферменттер 
жасушадан  тыс  тазартылған  ақуызды  білдіреді  және  жасушалық  қабырғалар  мен  жекелеген 
құрылымдық  полисахаридтердің  терең  деструкциясына  қабілетті,  яғни  күрделі  полисахаридтерді 
қарапайым полисахаридтерге ыдырату, кейіннен олардың негізінде оңай сіңетін азықтық ақуызды алу 
жүзеге асырылады.

Бастапқы шикізат компоненттері ретінде мынадай қалдықтар пайдаланылуы мүмкін:
1.  Ауыл  шаруашылығы  дақылдарының  өсімдік  компоненттері:  дәнді  және  техникалық 

дақылдардың сабақтары, күнбағыс себеттері мен сабақтары, зығыр алауы, жүгері собығының өзегі,  
картоп езіндісі, бұршақ дақылдарының шөбі, пішендеме мен сүрлем қалдықтары, жүзім ұранының 
қалдықтары, шай плантациялары, темекі сабақтары.

2. Астық өңдеу өнеркәсібінің қалдықтары: Кебек, астық массасын тазалау және сұрыптау кезіндегі  
қалдықтар (астық қалдықтары),  астық арамшөп қоспасы,  уланған дәндер,  қуырылған және  өскен 
дәндер, жабайы өсетін өсімдіктердің тұқымдары, кондициялық емес астық.
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3.  Консерві,  шарап  жасау  өнеркәсібінің  қалдықтары  және  жеміс  қалдықтары:  қабығы,  тұқым 
ұялары,  ақаулы  жемістер,  сүрту  және  сығу,  жүзім  қалдықтары,  шабақтардың  қалдықтары, 
жемістердің,  күнжардың  кесілген  ұштары,  ақаулы  ботқалар,  жасыл  бұршақ  қалдықтары  (ботқа, 
жармалар, дән шашылған дәндер, сынған дәндер, жапырақтардың тілімдері, жармалар), қырыққабат, 
қызылша, сәбіз, картоп қалдықтары.

4.  Қант  өнеркәсібінің  қалдықтары:  қызылша  сынығы,  меласса,  рафинадты  сірне,  Сүзгіш 
шөгінділер, қызылша сынығы, қызылша қалдықтары.

5. Сыра қайнату және спирт өнеркәсібінің қалдықтары: арпа қорытпасы (арпа, мякин, сабан және 
т.б.  қоспалар),  Жылтырату  қалдықтары,  ұсақталған  қабықтың  бөлшектері,  эндосперма,  сынған 
дәндер,  мия  тозаңы,  сыра  бытырасы,  меласса,  крахмалды  өнімдер  (Картоп  және  әр  түрлі  астық 
түрлері), спирттен кейінгі барда, бражка.

6. Шай өнеркәсібінің қалдықтары: шай шаңы, қаймақ, шаш, шие.
7. Эфир-май өнеркәсібінің қалдықтары: Шөп және гүл шикізатының қалдықтары.
8. Май - май өнеркәсібінің қалдықтары: күнбағыс майы, мақта қауызы.
9. Кондитерлік және сүт өнеркәсібінің қалдықтары.
Осылайша,  лигноцеллюлоза  көзі  ретінде  кез  келген  өсімдік  шикізаты  мен  оның  туындылары 

көмірсутекті-ақуыз азығына және  азықтық қоспаларға микробиологиялық биоконверсия үшін қол 
жетімді.

Кондициялық  өсімдік  және  дәндік  компоненттерді  өңдеумен  қатар,  технология  патогенді 
микрофлорамен залалданған, жәндіктер бүлдірген немесе дұрыс сақталмауынан ішінара ыдыраған 
шикізаттың бұрынғы жемдік қасиеттерін қалпына келтіруге және бірнеше рет арттыруға мүмкіндік 
береді.

Биоконверсия  процесінде  кондициялық  емес  компоненттерде  ауру  тудыратын  микрофлоралар, 
гельминт жұмыртқалары, ауыр аурулардың қоздырғыштары (бруцеллез, туберкулез, тырысқақ, сүзек 
және т.б.), сондай-ақ зиянды паразиттік қарапайымдар (аскаридтер, солитерлер және т. б.) жойылады. 
Бұл ретте кондициялық емес шикізаттың азықтық құндылығы тиісті  өңдеуден кейін кондициялық 
аналогтардың азықтық құндылығынан 1,4-1,8 есе артық.

Биоконверсия процесі аяқталғаннан кейін алынатын соңғы өнім азықтық қоспа болып табылады -  
жақсы сападағы азықтық астықтан 1,8-2,4 есе асып түсетін азықтық қасиеттерге ие болатын, сондай-
ақ дәстүрлі астық шикізатына ие емес бірқатар маңызды және қажетті қасиеттерге ие.

Микробиологиялық биоконверсияның баламалы технологиясы бойынша алынатын соңғы өнімнің 
ерекшелігі  негізінен  азықтық  қоспаны  өндіруге  арналған  шикізат  өңештің  бастапқы  учаскесінің 
ұқсас микрофлорасы ортасында өңдеуден өтеді, яғни ас қорытудың бірінші кезеңі - "азықты қайта  
қорытуға дайындау" өңештен тыс басталады. Сондықтан, мұндай жемдерді қоректендірудің процесі  
жануарлардың, құстардың және балықтың астарында биологиялық процестердің жоғары деңгейімен 
және жемнің қорытылуымен, сондай-ақ ас қорытудың барлық кезеңінде ағзаның ферменттік және 
энергетикалық шығындарымен сипатталады.

Осылайша алынатын азықтық қоспа - жоғары қоректілігімен (22 -.26% протеин), неғұрлым жеңіл 
сіңімділігімен,  биологиялық  белсенділігімен,  сондай-ақ  ферменттік,  витаминдік  және  минералды 
құндылығымен ерекшеленеді.

1.2 Өсімдік өсу реттегіштері, олардың маңызы
Бүгінгі таңда заманауи ғылым өсімдік ағзаларының табиғи күштерін ынталандыруға негізделген 

әртүрлі препараттарды ұсынып отыр. Олар биостимуляторлар немесе өсу реттегіштер деп аталады, 
және олар өте кішкентай дозаларда өсімдіктердің өсуі  мен дамуында елеулі  өзгерістерге әкелетін 
табиғи немесе синтетикалық қосылыстар. Оларды пайдалану көкөніс пен бау-бақша дақылдарының 
әлеуетті  мүмкіншіліктерін  толығымен түсінуге,  гүлдену мен пісетін  кезеңдерді  реттеуге,  көкөніс,  
жидектер  мен  жемістердің  санын  көбейтуге,  сондай-ақ  өсімдіктерге  стресс,  ауру  және  зиянды 
зиянкестерге қарсы тұруға көмектеседі. Жыл сайын отандық және шетелдік өндірістің жаңа өнімдері  
сатылымға  шығады.  Олар  ұнтақтар,  таблеткалар,  гельдер,  эмульсиялар,  сулы  ерітінділер  түрінде 
болады.  Олар  табиғи  заттар  -  өсімдіктер  ішінде  түзілетін  фитогормондар,  сондай-ақ  өсімдік 
шаруашылығында пайдаланылатын синтетикалық жолмен алынған препараттар болуы мүмкін.

Өсімдіктердің өсуін ынталандыратын барлық табиғи фитогормондар, ауксиндер, гиббереллиндер, 
цитокининдер  және  ынталандырушы әсері  бар  басқа  да  қосылыстар  өсу  реттегіштері  ұғымымен 
біріктіріледі. Өсудің жеке фазаларын және өсімдіктердің органогенезін, яғни табиғи өсу реттегіштер 
тобына біріктіріледі.              
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Ауксин сабақтардың барлық жоғарғы жағында, гибберелин — 
жапырақтарда, цитокинин — тамырлар мен пісетін тұқымдарда 
көп болады. Фитогормондар кең спектрлі әсерге ие.

Фитоморгандардың  белсенділігі  негізінен  қоршаған  ортаға 
байланысты.  Физикалық  немесе  химиялық  әсерлердің 
салдарынан ол көбеюі немесе ингибирлеуі мүмкін. Витаминдер, 
полиқанықпаған  май  қышқылдары,  макро  және 
микроэлементтер, эфир майлары және басқа да химиялық заттар 
фитоморгандарға  әсер  етеді.  Сондықтан  бүгінгі  күні  өсімдік 
гормондарында әрекет ететін табиғи және синтетикалық ингредиенттері бар өте күрделі дәрілер бар. 
Мысалы, бүгінгі таңда ең танымал стимуляторлардың бірі өсімдік немесе жануарлар шикізатының 
негізінде жасалады - рапс тозаңы, эхинацея, қылқан жапырақты өсімдіктер, балдырлар, женьшень 
микоразмы, тіпті шаян тәрізді қабықшалар. Бұл стимуляторлардың әсер ету спектрі, әдетте, өте кең.

Зерттеудің ғылыми негізі
Ресей ғалымы Яковенко Евгения Яковлевна өз зерттеулерінде жалпы түрлі өсімдік қалдықтарынан 

өсімдіктердің  өсуі мен дамуын табиғи реттегіштер – фитореттегіштерді алу тәсілін ұсынған. Осы 
тәсілді өз зерттеуіміздің негізіне алдық. 

        Зерттеу жұмысы қол жетімді  өсімдік шикізаты негізінде өсімдіктердегі  физиологиялық 
процестерге  әсер  ететін  өнімдерді  алуға  арналған.  Маңызы:  көкөніс  немесе  гүл 
шаруашылықтарының органикалық өсімдік қалдықтарынан (сынған сабақтар, жапырақтар, бұтақтар, 
гүлдер,  тамырлар)  сулы  термиялық  экстракциясын  дайындайды  да,  оған  Fe,  Cu,  Zn,  Mn,  F 
микроэлементтері  мен  витаминдер  кешенін  сығындыға  енгізіледі.  Экстракция  процесінің 
температурасы 60 - 100оС, ұзақтығы 8 - 16 сағат. Фитореттегіштің екі түрін алуға болады - сұйық 
және  паста  тәрізді.  Пастаны сіңіргіш қасиеті  бар  тасымалдағышқа  -  қамыс сабақтарына сіңіруге 
болады да, оны материалға пакеттейді. Жүгеріні, сояны, көкөністерді, гүл-сәндік дақылдарды өсіру 
үшін  фитореттегішті  пайдалану  ұсынылады.  Өнім  сапасын  бір  мезгілде  арттыра  отырып,  өсіру 
мерзімдерін қысқартуды және өнімділігін 1,5 - 2 есе арттыруды қамтамасыз етеді. 

2  Тәжірибелік бөлім
2.1 Өсімдік өсу реттегіштерін алу

Тал өсімдігі жапырақтарынан биоынталандырғыш алу

Тал(латынша Salix) – талдар тұқымдасына жататын көп жылдық өсімдік. Көптеген өсімдіктердің 
тамыр жүйесіне оң әсер ету қабілеті  бар,  бұл қасиеті  адамдарға бұрыннан белгілі.  Ынталандыру 
ерітіндісін дайындау өте қарапайым. Алдымен талдың жасыл бұтақтарын суда тамыры шыққанша 
суға  салады,  қоңыр  түске  боялған  ерітіндіге  айналады,  ерітінді  дайын.  Онда  өсімдіктердің 
тұқымдары мен қалемшелерін сулауға болады, ал көптеген дақылдардың тамыр жүйелерін тікелей 
қоректендіру  үшін  өсу  ынталандырғышы  ретінде  қолдануға  болады.  Бұл  ретте  пайдаланылған 
бұтақтарды  тастамай,  одан  қайта  өсу  ыталандырғышын  алуға  болады,  себебі  олар  өз  өсуін 
жалғастырады,  егер  суды  уақытылы  ауыстырса  болды.  Көп  ұзамай  сіз  тамаша  өсу 
ынталандырғышының жаңа  бөлігін  аласыз.  Егер  өсімдіктер  мұндай  түрде  ұзақ  тұрса,  онда  қара 
сұйықтық  қоюланып,  тіпті  желе  консистенциясына  вайналады.  Мұндай  жағдайда,  концентрат 
қолданар алдында әдеттегі сумен 1:1 қатынасында сұйылту қажет.

Пияз қабығынан өсу ынталандырғышын алу
Пияз  қабығы негізіндегі  табиғи ынтыландырғыш --  тұқымдар мен көшеттердің  өсуіне  оң әсер 

ететін тамаша құрал. Ол өте оңай дайындалады. Екі бас пиядың сыртқы қабықтарын бір литр қайнап  
тұрған суға  саламыз.  Алынған ерітіндіні  жақсылап араластырып,  үш күн бойы тұндырамыз.  Бұл 
құралға бір шай қасық ағаш күлін қосса әсері айтарлықтай күшейеді.

Өсімдік қалдықтары негізінде өсу реттегіштерін алу
Көкөніс дақылдарын өсіру кезінде вегетациялық кезең аяқталғаннан кейін органикалық қалдықтар 

қалады.  Бұл  өсімдіктердің  пәлектері,  сабақтары,  тамырлары,  гүлдері,  жапырақтары,  олардың 
мөлшері  жүздеген  тоннаны  құрауы  мүмкін.  Олар  –  өсімдіктер  өсу  реттегіштерін  алудың  табиғи 
шикізаты ретінде пайдалануға болады.

Өсімдік  қалдықтарының  арақатынасын  өзгерте  отырып,  мысалы,  гүл  және  көкөніс  өндірісінің 
қалдықтарын пайдалану кезінде полифункционалды әсері бар өсу реттегішін алуға болады.
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Экстрагирлеу режимін таңдау түрлі  ылғалдылықтағы өсімдіктердің өсу  реттегішін және  әрекет 
етуші түрлі концентрациясын алуға мүмкіндік береді. Температуралық және уақыт режимді реттей 
және  органикалық  өсімдік  қалдықтарын әртүрлі  сапалық және  сандық қатынаста  өңдей  отырып, 
өнімді екі нысанда - сұйық немесе паста түрінде алады.

Ұсынылған тәсілмен алынған өсімдіктер өсуінің табиғи реттеуіші өсімдіктер өнімділігінің әлеуетін 
арттыруға мүмкіндік береді.  Өсудің мұндай реттеуіші өсімдіктің өсуіне тікелей әсер етуден басқа  
жауап  реакцияларының  кең  спектрін  тудыра  отырып,  полифункционалды  әсерге  ие,  бұл  ретте 
өсімдіктердің тіршілік  процестеріне әсер ете  отырып,  пайдаланылатын концентрацияларда уытты 
әсер етпейді және қоректену көзі болып табылмайды.

Тұқымдарды  өңдеу  және  бүрку  әдісімен  өсімдіктерді  одан  әрі  өңдеу  кезінде  өсу  реттегіші  
өсімдіктердің  вегетативтік  өсуін  ынталандырады,  жемістердің  байлауын  ынталандырады,  ерте 
гүлдердің  санын  арттырады,  өсімдіктердің  адаптогендік  қасиеттерін  арттырады.  Өсу  реттегішін 
қолдану тиімділігі өсімдіктің түріне, оның дозасына және өңдеу әдісіне байланысты.

Бұдан басқа, осы тәсілмен алынған өсу реттегішін қолдану сабақтардың екінші рет тармақталуы 
және жапырақтар ауданының ұлғаюы есебінен өсімдіктердің ассимиляциялаушы бетінің ұлғаюына 
ықпал етеді.  Өсу реттегіші,  егер ол сұйық түрде пайдаланылса,  ыдыстарға,  немесе егер ол паста  
түрінде  пайдаланылса,  толтырғышы  бар  жартылай  өткізбейтін  материалдан  жасалған  пакеттерге 
өлшенуі мүмкін. Толтырғыш ретінде қамыстың күлі пайдаланылуы мүмкін.

Қамыс -қандай да бір химиялық реакцияға түспей, өз құрылымында паста тәрізді заттарды ұстап 
тұруға  қабілетті  талшықты  материал.  Жартылай  өткізбейтін  пакетик  табиғи  өсу  реттегішінің  су 
ортасына ғана ұзақ бөлінуін қамтамасыз етеді, мысалы, күріш өсіру немесе өсімдіктерді мол суару  
кезінде, тамыр жүйесінің жанында пакетте тұрады

Тәжірибе барысы
1-тәжірибе: 1. Өсімдік қалдықтары ретінде – ашық топырақта өсірілген көкөніс піскеннен кейінгі  

қалған өсімдік қалдықтары
2. Табиғи фитореттегішті дайындау - экстракциялау
3. Алынған сулы сығынды экстрактыға қосымша микроэлементтер мен витаминдер дозасын енгізу
4. Өсімдіктерге табиғи фитореттегіштің әсерін сынау
Алынған өсімдік қалдықтарын шикізат ретінде алып, оны ұсақтап турап, шикізат пен судың 1:10 

арақатынасында 8-16 сағат бойы 60-100оС температурада сумен экстракциялаймыз. Алынған сулы 
экстрактыға   микроэлементтер  мен  витаминдерді  микродозаларда  енгіземіз.  Енгізілетін 
микроэлементтер мөлшері әр литріне 0,01 - 1,6 мг, ал витаминдер әр литріне 0,01 - 0,9 мг шегінде  
саламыз.  Микроэлементтер мен витаминдердің құрамы өсімдіктің түріне және алуға қажетті әсерге 
байланысты таңдалады.  Сонымен,  микроэлементтер ретінде  марганец,  кобальт,  фтор,  темір,  мыс, 
мырыш, ал витаминдер ретінде - B, E, PP тобындағы витаминдер қолданылады.

Микроэлементтер  мен  витаминдер  экстракция  соңында  енгізіледі.  Алдымен  микроэлементтер, 
содан  кейін  витаминдер  енгізіледі.  Бұл  соңғы  өнімде  олардың  үлкен  белсенділігін  сақтауға  қол 
жеткізуге  мүмкіндік  береді.   Осы  тәсілмен  алынған  өсімдіктердің  өсуінің  табиғи  реттеуіші 
құрамында органикалық қышқылдар, фенолдар,  қант, гидроксильді топтар,  хош иісті  қосылыстар, 
микроэлементтер  мен  витаминдер  бар  жоғары  полимерлі  қосылыс болып  табылады.  Мұндай 
үйлестіру кешені биологиялық белсенді реттеуші болып табылады. 

Қосымша қоспа мөлшерлері
Микроэлементтер, мг/л: 

14. Fe - темір  хелаты түрінде - 1,6;
15.  Mn - марганец сульфаты -1,5;
16.  Co - кобальт сульфаты - 0,5 

Витаминдер мг/л: 
- B6  - 0,5; 
- E  - 0,5; 
- PP - 0,9 енгізіледі.

2-тәжірибе. Гүл  шаруашылықтарының  органикалық  өсімдік  қалдықтары:  жапырақтары,  тамыр 
сабақтары,  гүлдері  сияқты  дақылдардың  гүлдері:  қалампыр,  лалагүл,  Орхидея,  хризантемалар,  
ұсақтап,  8 сағат бойы су термиялық өңдеуден өткізеді,  технологиялық процеске микроэлементтер 
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енгізеді:  мырыш 1,5; мыс 0,01; темір 0,9 және B12 0,5; E 0,9; B2 0,9, содан кейін буланады және 
алынған  өнімді  тасушыға  орналастырады,  ол  ретінде  қант  қамысының  күбі  қолданылады, 
төртбұрышты немесе  үшбұрышты формадағы пакет  түрінде  жартылай  өткізбейтін  материалға  не 
буып-түйіледі.  Тасушыға  орналастырылған  және  су  өткізбейтін  материалға  буып-түйілген  өсу 
реттегішінің дозасына байланысты пакет суға түсіріледі және алынған белсенді затпен ерітіндімен 
өсімдік тұқымдарын, мысалы, көкөніс дақылдарының көшеттерін өңдейді. Дақылдардың көшеттерін 
қызанақтарды бүрку және вегетациялық кезеңнің басында 3-4 рет, осы екі жапырақтан бастап 5 күн 
өңдеу аралығымен суарады. Өсудің табиғи реттегішін пайдалану көшетті  өсіру мерзімін екі  есеге 
қысқартады,  бұл  екі  себу  циклін  жасауға  мүмкіндік  береді,  дақылдың  өнімділігін  1,5  -  2  есеге 
арттырады.

Микроэлементтердің қажеттілік кезеңдері

                
          
    ҚОРЫТЫНДЫ мен ҰСЫНЫСТАР
Өсімдіктердің  экологиялық  таза  табиғи  өсу  реттегішін  алудың  ұсынылған  тәсілі  бірқатар 

міндеттерді шешеді:
- органикалық өсімдік қалдықтарын жемдік жасыл шөптерді, көкөніс және гүл-сәндік дақылдарды 

өсірудің өнімділік процестеріне оң әсер етеді.
-  өсімдіктің  дамуын  тездетеді,  өсіру  мерзімін  қысқартады,  көбею  коэффициентін  арттырады, 

өсімдіктерде бейімделу қасиеттерін күшейтеді, экологиялық тазалықты бір уақытта сақтай отырып, 
өнімділігін 1,5 - 2 есеге арттырады.

-алынған өсімдіктер өсуінің табиғи реттеуіші адам мен жануарлар үшін экологиялық таза және 
зиянсыз.
– өсімдіктердің өсуін реттегішті алудың технологиялық процесі қарапайым және үлкен күрделі 
салымдарды  талап  етпейді,  өйткені  сулы  экстракцияны  жасауға  тастанды  шикізат  (өсімдік 
қалдықтары) пайдаланылады, ал технологиялық процеске микроэлементтер мен витаминдерді енгізу 
әртүрлі сандық қатынаста мақсатты түрде өсу реттегішін алуға мүмкіндік береді.
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АТА-АНАНЫҢ БАЛА ТӘРБИЕСІНДЕГІ АЛАТЫН ОРНЫ

Атырау облысы, Құрманғазы ауданы , Н.В.Гоголь атындағы жалпы орта мектебі 
Мектепалды даярлық тобының тәрбиешісі Габдрашиева Маргарита Зульпатқызы 

Ұлттың бүгінгі  де  болашағы да  тәрбиелі  ұрпаққа  байланысты.Баланың шын  мәнісіндегі  адам 
болып  қалыптасуы  қыруар  уақыт  пен  тер  төгетін,зор  еңбекті  қажет  ететін,  ауқымы  кең, 
жауапкершілігі  мол  жұмыс.  Н.Ә.Назарбаев  «Қазақстан  –2030  Жолдауында:   балаларымыз  бен 
немерелеріміз  бабаларының  игі  дәстүрін  сақтай  отырып,  қазіргі  заманғы  нарықтық  экономика 
өркендеу үстіндегі күллі әлемге әйгілі әрі сыйлы өз елінің патриоттары болады» деп нақты көрсеткен 
болатын. Бала біздің болашағымыз. Бала отбасы қоғамның ұясы және адам сол ұяда дүниеге келеді.  
Бұл шағын әлеуметтік топ бала үшін алғашқы өмір мектебі. Ата-ана баланың ең бірінші ұстазы және 
тәрбиешісі.  Ата-анасының  басшылығымен  олар  қоршаған  дүние  туралы  бастапқы  ұғымдарды 
меңгереді.  Мектепалды дайындық тобындағы оқу мен тәрбие дегеніміз-  бірін-бір сабақтастырып,  
толықтырып отыратын қос әрекетін баланың өмірдегі іс-әрекетін нығайту мектепке дейінгі тәрбие 
жұмысының басты қажеттілігі. Тәрбиешілік жұмыстың қиыны да, қызығы да бар. 

Қиын дейтінім - әрбір үйдің әрбір үйдің еркесін  ортаға үйрету, қолына қалам ұстатып мектепке 
үйрету оңай болып па? Ал қызығы- баланың бал қылығына тәтті тіліне елжірімес жүрек бар ма? 
Ұлттың бүгінгі  де болашағы да тәрбиелі ұрпаққа байланысты. Баланың шын  мәнісіндегі адам болып 
қалыптасуы қыруар уақыт пен тер төгетін,зор еңбекті қажет ететін,ауқымы кең, жауапкершілігі мол 
жұмыс.Тәрбие мен білімнің алғашқы дәні-мектепке дейінгі  тәрбие ошағында  беріледі.   Еліміздің  
болашағы –жас ұрпақты тәрбиелеуде бірінші бесік отбасы,ата-ана тәрбиесі болса,екінші бесік білім 
беру  мекемесі.Сондықтан  да  қазіргі  заманға  сай  халқымыздың  ұрпақтан-ұрпаққа  жалғасып  келе 
жатқан салт-дәстүрі мен әдеп-ғұрыптарын бағалап,адам баласы дүниеге келгеннен бастап,сол салт-
дәстүрмен өмірге жұмысындағы жақсы салт-дәстүр,әдет ғұрыптарды жинақтап,саралап пайдалану 
арқылы  болашақ  ұрпақты   адамгершілік  қасиеттерге  баулу  керек.Тәрбиеші-мектепке  дейінгі 
мекемедегі   басты  тұлға.   Әрбір  тұлғаның   тәрбиесі  отбасынан  басталады.Тәрбие  ұлттық  игі  іс 
әрекеттер арқылы әдет-ғұрыпқа негізделеді,әдеп,әдептілік негізі ұлттық қолданысқа  айналысса,оны 
халық  салт  немесе  заң  дейді.Ұлттық  тәрбие  ұлттық  мәдениетті  өркендетудің  қайнаркөзі  болып 
табылады.  Ұлы  Абай:  "Адам  ата-анадан  туғанда  есті  болмайды  естіп,көріп,ұстап,татып,  ескерсе 
дүниедегі жақсы-жаманды таниды дағы сондайдан білгені көргені көп болған адам білімді болады"-
десе,француз  педагогы  Жан  Жак  Руссо:”Бала  туғанда  ақ  қағаздай  болып  туады,оның  үстінде 
шимайды қалай салсаң,қағаз бетіне солай түседі,бала   тәрбиесі сол сияқты,өзін қалай тәрбиелесең 
,ол солай тәрбиеленеді”,-деген екен.[2]Шыр етіп сәби дүниеге келген сәттен бастап ата-ана алдында  
қиын,қыр-сыры  мол  үлкен  қоғамдық  міндет  тұрады.Ол-бала  тәрбиесі,бала  тәрбиесінде  алғашқы 
ұстаз-ата-ана.Ата-ананың баламен жасайтын қарым-қатынасыныңүлкен тәрбиелік мәні бар.Әсіресе 
отбасындағы,ата-ананыңөзара  қатынасы  үлкен  тәрбиелік  мәні  бар.  Мәдениетті  отбасындағы  ерлі  
-зайыпты кісілердің бір-біріне айтқан игі  ниеті,  кішіпейілдігі,отбасындағы туындаған мәселелерді  
ақылдаса отырып шешуі бала мінезіне жағымды әсер етеді.

Бала тез еліктегіш,  иланғыш болғандықтан жаман қылықтарды да тез  үйренеді.Бала кішкентай 
кезінен  әр  нәрсеге  әуестеніп,үлкендерге  көмектескісі  келеді.Бұған  кейбір  ата-ана  «жұмысымды 
бүлдіресін»  деп  ұрысып  жіберуі  мүмкін,бұл  қате  түсінік.Керісінше  өзің  жұмыс  істеп  жүргенде 
баланың қолынан келетін ісіне жағдай туғызып,оның үйренуіне көмектескен орынды.Тіпті  балаға 
берген тапсырмаңыздың аяғына дейін орындалуына төзімділікпен бақылау керектігін де ұмытпаған 
жөн.Өстіп баланың бірте-бірте еңбекке деген болашағына жол ашылады.Әр істеген ісінұқыпты да 
тындырымды орындауына бағыт бересіз. Баланың жақсы істерін мадақтап,терісін оң етіп түсіндіріп 
отырса ол да ересектерді сыйлап, кез келген тапсырманы орындауға қарсылық білдірмейді.Орынсыз 
ұрысу,зеку сұрақтарына дөрекі  келте жауап беру немесе әділ талап қоя алмау ата-ананың беделін 
түсіреді. Қазіргі заманда отбасының құрылымы өзгеріп,ондағы мүшелер саны азайып,бала саны кеми 
түсті.Қоғамдағы  әлеуметтік,мәдени  ,экономикалық  жанғырулар  әр  түрлі  сипаттағы  әлемдік 
деңгейдегі ақпарат алмасу, отбасы мүшелерінің арасындағы қарым-қатынас сипатына да өз әсерін  
тигізіп отыр өйткені әкеге бағыну,өзінен үлкен апа,ағаны сыйлау қазақ арасында жоғалмағанымен 
әлсірей  түсті.  Көп  жағдайда  әке  жауапкершілігі  әлсіреп,керісінше  аналар  отбасы  үшін 
жауапкершілікті өз мойындарына алуда.Осы заманның тағы бір ерекшелігі: толық емес отбасылар 
көбейіп, ата,әке,қайын жұрт,нағашы жұрт деген туыстық байланыс әлсіреді.

124



----- «БІЛІМ ЖОЛЫ НҰРЛЫ ЖОЛ» Республикалық журнал – Мамыр айы 2020 жыл | № 05 (08) -----

Отбасы  қарым-қатынасының  дұрыс  болмауынан  келіп  шығатын  тәрбиедегі  қателіктерді  түзету 
үлкен қиындықтармен жеңуге тура келеді. Яғни отбасындағы жарасты сыйластық пен жылылық бала 
тәрбиесіне  көп әсерін  тигізетінін  баршамыз білеміз.  «Ұяда не  көрсен,  ұшқанда соны істерсің» 
дегендей  ата-ананың  өнегесін  көріп  бала  өздері  үй  болғанда  сол  жақсы  тіршілікті  жалғастыра 
біледі.Олар  ата-анадан  алған  сыйластық,сөзге  тоқтау,төзімділік,қамқорлық  сияқты  қасиеттерді  өз 
отбасында  қолданады.  Келешек  ұрпақты  тәрбиелеу-бүгінгі  күннің  өзекті  мәселесі.Бұл  мәселенің 
шешімін табу үшін білім беру жүйесі айтарлықтай дәрежеде қайта қаралып,оны жетілдіру жолдары 
іздестіруде.  Отбасындағы бала тәрбиесіндегі  үлкен тұлға-әже мен ана.  Әжелердің ұстамдылығын,  
төзімділігін, сабырлығын,қиыншылық атаулыға қажырлықпен қарсы тұруы үнемі үлгі.

Олар  немерелеріне  аңыз-әңгімелермен,  мақал-мәтелдермен  таныстырады.  Шоқанның 
Айғаным,Абайдың  Зере,Мұхтардың  Дінасыл  әжелері  қазыналы  бұлақтың  көзі  болған.Ал,көпті 
көрген  қариялар-өз  балаларыныңғана  тәрбиешісі  емес,  иісі  қазақтың  ақылшысы,кемеңгерлері. 
Қазақтың ауылында бала тәрбиесіне бүкіл ауылдыңүлкендері,әсіресе қарттары араласқан.Үлкендер 
ауылдастарының  балалары  өрескел  мінез-құлық  көрсетсе,өз  баласындай  көріп  дұрысын  айтып 
түзеуге өздерін міндетті санаған. «Қызға қырық үйден тыю», «Ұлың өссе ұлы жақсымен ауылдас 
бол» деген сөз баланы қауым болып тәрбиелеу мақсатынан шыққан.

Баланың айналасындағы бүкіл өмір шындығы - табиғат, қоғамық орта,ең алдымен адамдар,бәрінен 
бұрын  ата-аналар  мен  тәрбиешілер  тәрбиелейді.Тәрбиелеу  дегеніміз-  балаға  мақсат 
қойып,ұйымшылдықпен және жүйелі ықпал жасау деген сөз, осы ықпалдың арқасында бала тәрбиеші 
талап еткен мінезге ие болып,мінез-құлық ережелерін бойына сіңіреді.Тәрбие баланың дене және 
ақыл  -ой  қабілетін  дамытады.,оны  алдағы  еңбекке  даярлайды,  сол  бойынша  қоғамныңболашақ 
белсенді  қайраткерлері  өсіп  шығады.  Бала  мектепке  қабылданғанда  өздігінен  оқи  алмаса,оқуға 
ынтасы  болмаса  ата-аналар  зейіні  төмен,жасық  деген  шағымдар  айтады.,яғни  теріс  тәрбиенің 
салдары  болып  табылатын  себепті  іздестіреді.Әдетте,  осындай  ұнамсыз  қасиеттердің  бірі  ата-
аналары еңбекке үйретпеген балалардың басында болады,өйткені  адамның зейінділігі,ынта жігері 
еңбек  үстінде  ғана  дамып,нығайып  отырады.Еңбек  арқылы  тәрбиеленбеген  бала  оқи 
алмайды,әрқашанда  ата-аналардыңүнемі  жәрдеміне,бақылауына  мұқтаж  болып  жүреді.Ата-аналар 
туа пайда болған қасиет деп айтып жүрсе де мұндай балалардың жалқаулығы,шынында да оларды 
жас шағында еңбекпен қорғаштаған  ата-аналардың кінәсінен болады.

Отбасының негізгі міндеттері:
1.Баланың өсіп дамуына толық жағдай жасау;
2.Балаға әлеуметтік-экономикалық және психологиялық қорғаушы болу;
3.Өз халқының этно- мәдениетінің тәжірибесін ауыстыру;
4.Баланың адамгершілігін дамытуға мүмкіндік жасау;
Отбасы - адам баласының өсіп-өнер, қаз тұрып қанат қағар ұясы, алтын бесігі. Тәрбиеге белгілі бір  

уақыт  бөлуді  талап  етпейді.Баланың күні  бойы іс-әрекеті  толықтыруды,қадағалап отыруды қажет 
етеді. Бұл мезетте балаға деген ата-ана мейірімінің,шапағатының ықпалы ерекше орын алады.

Ұрпақ тәрбиесінде ең шешуші орын отбасындағы психологиялық ақуал,оның ішіндегі ата-ананың 
балаға деген махабаты екені анық.  Төрт жасар баладан адамға неге екі қол берілген деп сұрағанда 
бала «Бір қол маманы, екінші қол папаны ұстап жүру үшін»- деп жауап берген.

Міне, үлкендер ойлап таба алмайтын сөзді балалар тауып, дәл жауап беріп отыр. 
Бала психологиясының жақсы дамуына әке мен ананың екеуінің де болуы қаншалықты маңызды 

екенін осы мысалдан айқын көруге болады. Отбасы- бала дамуы мен қалыпты өмір сүруіне тиімді 
жалғыз мүмкін орын.Бала үшін туған отбасы-алтын діңгек. Отбасындағы жылылық пен мейірімді 
ешнәрсемен-басқа  жерлерде  жүз  есе  артық  материалдық  жағдай  жасалса  да  алмастыру  мүмкін 
емес.Отбасының бірлігі  ұрпақ тәрбиесінде  өте  қажет.Бұл-  өте қымбат ұлттық құндылық.  «Балаға 
білім беру үшін ең алдымен оны тәрбиелеген жөн,тәрбиесіз берілген білім,ол ертең бір апатқа әкеп 
соғады»- деген, данұшпан ойшыл ғалым Насыр әл-Фараби.Сондықтан да, қазіргі кезде болып жатқан 
тарихи-  әлеуметтік  өзгерістер,  ғылымдағы  жаңалықтар  бүгінгі  ұрпақ  тәрбиесіне,соныңішінде 
мектепке дейінгі жастағы сәбилердің дамуына,тәрбиелеуіне жаңаша көзқараспен қарауды талап етеді.
«Жұмыла көтерген жүк жеңіл» демекші бала тәрбиелеудегі осындай міндеттерді іске асырушылар 
мектепке  дейінгі  мекеме  мен  отбасы.Осы  екі  арада  жүргізілетін  тәлім-тәрбие  сабақтаса,ұштаса  
өткізілгенде ғана көзделген мақсат нәтижелі болары сөзсіз.

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

125



----- «БІЛІМ ЖОЛЫ НҰРЛЫ ЖОЛ» Республикалық журнал – Мамыр айы 2020 жыл | № 05 (08) -----

НОВЫЕ ПОДХОДЫ В ОБУЧЕНИИ РУССКОМУ ЯЗЫКУ И ЛИТЕРАТУРЕ

Алматинская область, Сарканский район, с.Лепсы, 
КГУ."Средняя школа имени К.Ушинского, с дошкольным мини-центром 

Сарканского районного отдела образования" 
учитель русского языка и литературы Иткарина Светлана Уанхановна

Нашим ученикам для того чтобы быть успешными, необходимы как знания, так и навыки. Это  
требует  от  учащихся  перехода  от  запоминания  информации  к  ее  осознанию,  пониманию  и 
применению этих знаний в различных контекстах. Именно подобное применение знаний позволит 
учащимся приобрести широкий круг компетенций, которые называют навыками двадцать первого 
века.  В  соответствии  с  Указом  Первого  Президента  Республики  Казахстан  в  «Государственной 
программе  развития  и  функционирования  языков  в  республике  Казахстан  на  2011-2020  годы» 
подчеркнул:  «Нельзя  игнорировать  тот  факт,  что  именно  посредством  русского  языка  уже  на 
протяжении  не  одного  столетия  казахстанцы  обретают  дополнительные  знания,  расширяют  свой 
кругозор и круг общения как внутри страны, так и за ее пределами».  

Обучение учебному предмету «Русский язык и литература» следует принципу, согласно которому 
учащиеся  должны  «научиться  учиться»;  стать  самостоятельными,  мотивированными, 
заинтересованными, уверенными, ответственными и интеллектуально развитыми личностями.  

Руководимое обучение основано на теории конструктивизма.  Учащихся привлекают в создание 
значений,  связанных  с  первоначальным  уровнем  знаний  и  критическим  мышлением  о  новых 
концепциях. Роль учителя в руководимом обучении – стимулировать процесс мышления посредством 
точной постановки вопроса и поддержки в приобретении новых знаний. Поддержка идеи изучения 
языка создана Кьюраном, так называемым «обществом изучения языка»,  где ученики работают в 
группах  для  совместного  изучения  второго  языка.  При  изучении  русского  языка  и  литературы 
учителя  используют  эффективность  руководимого  чтения  и  письма.  Работа  руководимой  группы 
предлагает  создание  возможности  для  преподавания  и  анализа,  сосредоточенного  на  нуждах 
учеников, изучающих второй язык.  

Во  время  обучения  руководимому  чтению  предлагается  копия  одного  и  того  же  текста  для  
изучения и понимания значения в тексте. Аналогичным образом и в руководимом письме учителя 
проводят обучение определенным письменным навыкам. Это может быть составное, редакционное и 
оценивающее  письмо,  обеспечивающее  дополнительную  поддержку  для  свободного  письма. 
Руководимое  письмо  нацелено  на  группы  учеников,  соответствующих  следующему  этапу  их 
обучения  посредством  оценки  учителей.  В  процессе  руководимого  письма  ученики  получают 
поддержку на разных этапах процесса.  

Основная цель преподавания второго языка - помочь учащимся улучшить языковую компетенцию. 
Однако существуют и другие важные цели (например, донести до учащихся тот факт, что язык имеет 
духовную  ценность,  дает  возможность  проявить  большую  сознательность  и  ответственность), 
которые достигаются благодаря изучению второго языка. 

Изучение  русского  языка  и  литературы  позволит  учащимся  использовать  языковые  навыки  в 
реальной жизни, чтобы получать,  выбирать,  обрабатывать и создавать необходимую информацию, 
соответствующую коммуникативным целям.  

Методы  обучения  –  это  способы  работы  педагога,  с  помощью  которых  достигается  усвоение 
детьми знаний, умений и навыков, а также их познавательных способностей. 

Методы обучения можно подразделить на три основные группы: 
1. Пассивные методы. 
2. Интерактивные методы. 
3. Активные методы. 
Пассивный метод – это форма взаимодействия учащихся и учителя, в которой учитель является  

основным  действующим  лицом  и  управляющим  ходом  урока,  а  учащиеся  выступают  в  роли 
пассивных слушателей. Связь учителя с учащимися в пассивных уроках осуществляется посредством 
опросов,  самостоятельных  работ,  тестов  и  т.д.  С  точки  зрения  современных  педагогических 
технологий и эффективности усвоения учащимися учебного материала пассивный метод считается 
самым неэффективным, но, несмотря на это, он имеет и некоторые плюсы. Это относительная легкая 
подготовка  к  уроку  со  стороны  учителя  и  возможность  преподнести  сравнительно  большее 
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количество  учебного  материала  в  ограниченных  временных  рамках  урока.  Лекция-самый 
распространенный вид пассивного метода обучения. 

Интерактивный  («Inter»  –это  взаимный,  «act»-действовать)-означает  взаимодействовать, 
находиться в режиме беседы, диалога с кем-либо. Интерактивные методы ориентированы на более 
широкое взаимодействие учеников не только с учителем, но и друг с другом.  

Активный метод –это форма взаимодействия учащихся и учителя, при которой учитель и учащиеся 
взаимодействуют  друг  с  другом  в  ходе  урока  и  учащиеся  не  пассивные  слушатели,  а  активные 
участники урока.  Здесь учитель и учащиеся находятся на равных правах.  Если пассивный метод 
предполагает  авторитарный  стиль  взаимодействия,  то  активные  методы  обучения  предполагают 
демократический  стиль.  Многие  между  активными  и  интерактивными  методами  ставят  знак 
равенства,  однако,  несмотря  на  общность,  они  имеют  различия.  Интерактивные  методы  можно 
рассматривать как наиболее современную форму активных методов. Активные методы   обучения- 
это такие методы обучения, при которых деятельность обучаемого носит продуктивный, творческий, 
поисковый  характер.  Главная  задача  каждого  учителя  –  не  только  дать  учащимся  определенную 
сумму знаний, но и развить у них интерес к учению, научить учиться. Учителю необходимо не только 
доступно  всё  рассказать  и  показать,  но  и  научить  ученика  мыслить,  привить  ему  навыки 
практических действий. 

Сегодня не должно быть такого учителя, который не задумывался бы над вопросами: “Как сделать 
урок интересным, ярким? Как увлечь ребят своим предметом? Как создать на уроке ситуацию успеха 
для каждого ученика?” 

Сегодня  основная  цель  обучения  -  это  не  только  накопление  учеником  определённой  суммы 
знаний,  умений,  навыков,  но  и  подготовка  школьника  как  самостоятельного  субъекта 
образовательной деятельности. Но как сделать так, чтобы вовлечь в процесс познания всех учащихся, 
чтобы каждый из них имел возможность понимать, рассуждать, обмениваться имеющимися знаниями 
и опытом? 

Новые  подходы  в преподавании русского языка   и  литературы   позволяют   так  организовать 
учебный  процесс,  что  ребенку  урок  и  в  радость, и  приносит пользу,  не  превращаясь просто  в  
забаву   или   игру. Содержание учебной программы  в обновленном контексте по русскому  языку и 
литературе  позволяет  значительно  расширить  взгляды  учащихся  на  традиции  и  обычаи,  образ 
жизни  историю  своего  и других  народов,  воспитать,  толерантное  отношение к другим  народам,  
формировать  представление  о универсальных,  общечеловеческих  ценностей. Овладение  русским 
языком  и   литературой   поможет  учащимся   адаптироваться  к  условиям   современного   мира, 
успешно регулировать  речевое  поведение в соответствии  с коммуникативной  ситуацией,  научит  
пользоваться   различными  источниками   информации   и   современными   информационными 
технологиями для   выражения  и  обоснования   собственного мнения. 

Благодаря  новым  методам обновленной программы  учащиеся  смогут  применять  полученные 
знания в любой  ситуации,  что  позволяет им  преодолевать  любые  трудности  и решать  различные 
проблемы, с  которыми  ученики  столкнуться  в будущем. Учащиеся  смогут  усовершенствовать  
свои  коммуникативные компетенции,  языковые  навыки  в различных   сферах  и  обстоятельствах,  
что,     несомненно,   необходимо  для   успешного   сотрудничества   и   взаимопонимания    в 
многонациональном  обществе.   На уроках русского языка  и литературы,  я стараюсь  применять 
несколько  методов  и подходов  обучения  русского  языка  и литературы. 

Естественный  подход  в  изучении  языка  стремиться сделать  знания в  классе  как  можно  более  
содержательными,  связав  их  с  реальным  миром  и  используя  реальные  материалы для  чтения. 
Здесь  учитель использует  фотографии,  наглядные  пособия,  мультимедийные  ресурсы.    

Используя   этот  метод   на   уроке  ученики  не  обязаны ничего  говорить,   пока  они  не  
почувствуют  себя  готовым,  здесь  задания  сосредоточены   на  информационном  взаимодействии. 
Так же  естественный подход  могут  использовать   и  метод физического  реагирования.  Здесь 
учащиеся  во  время  заданий  методом  реагирования помогает  учащимся  понять  язык.  Понимание 
поддерживается   за  счет  использования  картинок,   жестов  и  действий.  Учитель  описывает  одну  
из   изученных  картинок.   Просит учащихся   указать   на   правильную  картинку,   например,  « 
Покажите  мне  картинку,    на  которой изображено  животное, жующее  печенье». 

Коммуникативный   метод   обучения  стремиться  к  тому,   чтобы   учащиеся    знали,   как 
использовать  язык  для  различных  целей  и  аудитории и как  изменять его.  Например,  при  
использовании  неформальной  лексики,  как  понимать  производить   различные  виды  текста,  
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например  отчеты,  рассказы, инструкции.  При  использовании этого метода на  уроках  русского 
языка  и  литературы  учащиеся  практикуют  ролевые  игры,  обмен  мнениями,  игры, чтения,  
карты, «джигсо», учащиеся  воедино собирают части информации интервью,  анкеты. 

Здесь   у   учеников   предоставляется   способность   представлять   язык    знание   состава 
предложений  знание  того  как  использовать  язык,  для  разных  целей.  Знание  различных  видов  
текста.  На уроках русского языка и литературы  я  использую  последовательность  обучения это  
чтение  текста, сбор  идей,  письмо совместное  направленное и независимое письмо.  Используя  эти  
методы,  я  сначала даю учащимся возможность  слушать и  говорить,  а  потом  читать  и  писать. 
Эти  навыки  позволяют  учащимся  больше  времени работать в других  направлениях. Увеличивает 
время  на  обдумывание  идей,  составление  плана, письменных  работ,  закрепляет  понимание,  
дает  возможность  высказаться представляет  решать  проблемы  совместно. 

На уроках русского языка  и литературы для  лучшего  освоения  художественных  произведений  я 
использую,  И К Т,  что  способствует  не  только  нравственному,   но и  эстетическому  воспитанию. 

Неудача  ученика  в  обучении  часто  происходит из-за  неудачной  попытки  или  отказа  учителя 
эффективно  мотивировать.  Важная роль  учителя я думаю,  заключается в том,  чтобы   понять 
многие факторы,  определяющие  степень  мотивированности  учащихся.   Это такие факторы как  
энтузиазм  учителя  с  использованием  различных  методов  преподавания  и стратегий  обучения, 
активные  задачи  обучения   с  большим   количеством   участников.  Учебная  деятельность,  
установленная   на   необходимых   уровнях  и  дифференцированная   таким   образом,   что   все 
учащиеся  испытывают  некоторый  успех. Используются  разнообразие методов преподавания  и 
обучения -  уроки  непредсказуемые.  Изменения  темпа  урока  с   представлением  учащимся « 
времени»   «  для  размышления». Учащимся предоставляют  индивидуальную  поддержку.  Большая 
похвала  и  положительный  отзыв  от  учителя. Учащиеся  знают  цели и  то,  что от  них  ожидается. 

Основной педагогический  вопрос заключаемся в  умении учителя способствовать мотивации, в 
частности, внутренней  мотивации. Мы учителя  часто на уроках используем внешний  подход  для  
определения и поощрения хорошей  работы,   к    примеру,   учитель  может  похвалить учащихся  за  
подробный рассказ,  написанный учениками,  и,  в то же  время, пожурить  тех, кто работает  не  в  
полную  меру  своих  возможностей.  Проводя уроки  и используя эти подходы,  я заметила, что 
внешняя мотивация  может снижать  внутреннюю мотивацию. 

Таким образом, я думаю, чтобы  получить  новое качество образования,  педагогу  необходимо 
проанализировать  свой  опыт  работы  с детьми: что делается  хорошо,  а  хотелось бы  изменить. Это 
и  есть  оценка   своих деяний   как   человека,   как   педагога.  Без  этого  процесса  –  рефлексии  – 
невозможно движение вперед как в жизни, так и в профессиональной деятельности. В современном 
мире,  что  бы быть  профессионально компетентным,  педагог  должен с  одной стороны постоянно 
учиться заниматься  самообразованием, а с другой  стороны, само реализоваться  в педагогической 
деятельности.     

Основная функция учителя  сегодня – направляющая. Обучающийся  и  преподаватель выступают 
при таком подходе  в  качестве  равноправных  партнеров  образовательного процесса,  происходит 
изменение стиля  взаимоотношений между преподавателем и учащимся,  переход от авторитарного  к 
демократическому. Но, наверное,   недостаточно просто провозгласить  этот лозунг по изменению 
стиля.  Важно понять, что стоит за этими словами:  что  должно измениться в подходах к  постановке 
целей  занятий,  в подборе  материала для занятий и приемов введения  информации, в  выстраивании 
взаимоотношений  между преподавателем и учеником? Если учитель хочет  воспитать  творческую, 
самостоятельно  думающую,  сомневающуюся  и  умеющую  принимать  решения  личность,  то  он 
должен  поощрять  в  своих  учениках,  давать   возможность  ошибаться,  стимулировать 
самостоятельную работу учащихся, побуждать их к принятию решений, и ответственности за свои 
решения. 
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Жамбыл облысы, Талас ауданы, Көктал ауылы
«Ақерке» балабақшасының тәрбиешісі 

Махашева Балнура Ергалиевна

Білім беру саласы: «Таным»
Бөлімі: Құрастыру
Тақырыбы: Үй құрастыру
Мақсаты:  Адамдардың  баспаналары  туралы  балаларға  мәлімет  беру.  Құрастыру  әдістерімен 
таныстыру. Ойлау қабілеттерін дамыту, өздігінен іс-әрекет жасай білуге үйрету.
Әдіс-тәсілі: түсіндіру, көрсету,ойын, тақпақтар, ғажайып сәт.
Көрнекіліктер: үйлердің суреттері, кейіпкер, қағаздан жасалған үйдің бөлшектері.
Қостілдік компанент: үй-дом, киіз үй-юрта.

Оқу 
іс-әрекетінің 
кезеңдері

Тәрбиешінің іс-әрекеті Балалардың 
іс-әрекеті

Мотивациялық 
қозғаушылық

Балалармен амандасу.
Шаттық шеңбері:
Кәне, кәне тұрайық,
Киіз үйді құрайық.
Бір уықты қолға алып,
Шаңыраққа қадайық.
Шеңбер болып айналып,
Арқандарды тартайық.

Балалар 
амандасты

Ұйымдасытру
шы ізденіс

Сұрақ-жауап
-Балалар қазір жылдың қай мезгілі?
-Күз мезгілінде қанша ай бар?
-Күз мезгілінің айларын білесіңдер ме?

Жарайсыңдар балалар!
Балалар  бүгінгі  біздің  оқу  іс-әрекетіміздің  тақырыбы 
«Үй құрастыру»
Суретпен жұмыс
Тәрбиеші  әр-түрлі  үйлердің  суретімен  таныстыра 
отырып, ішінен киіз үйді табуын сұрайды.
-Киіз үй екенін қалай білдіңдер?
Дұрыс  айтасыңдар!  (киіз  үй  туралы  қызқаша  ақпарат 
беріледі)
-Балалар сендер тағы қандай үйлер туралы білесіңдер?
-Қалай ойлайсыңдар осы үйлерді соғатын кімдер?
-Осы жерде мен сендерге жұмбақ жасырғым келіп отыр.
Жұмбақ
Атынай сай балалар,
Үш бұрыш, үш жағы бар.
Ол пішінді кім табар?

Төрт бұрышы бар,
Төрт қабырғасы бар.
Бұл қай пішін?

Кірпіштен сарай, үй салды
Ол адам кім болды?
Үйді кімдер салады?

Күз
3 ай
Қыркүек, қазан, 
қараша

Үйді

Өйткені ол 
киізден жасалған

Жер үй, 
көпқабатты т.б.

Адамдар

Үшбұрыш

Төртбұрыш
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Ғажайып сәт
Топқа түлкі жүгіріп келіп жылайды.
Тәрбиеші: 
-Әй, түлкіжан, саған не болды?
Түлкі: 
- Ой, балалар, бүгін менің үйімді қасқыр бұзып тастады. 
Менің әдемі мынадай үйім бар еді (суреттін көрсетеді). 
Енді  әдемі  үйімнен  тек  қана  мына  бөлшектері  ғана 
қалды,  оларды  құрастырмақшы  болып  едім  түк 
шықпады,  не  істерімді  білмеймін  барлық  қулығымды 
жасадым. Сендер маған көмектесіңдерші өтінемін. 
-Балалар, біз түлгіге көмектесеміз бе?
-Олай  болса  біз  дамыту  орталығында  түлкіге  үй 
құрастырып берейік,-деп балаларды дамыту орталығына 
шақырады.

Үлгімен жұмыс

Тәрбиеші  балаларға  үйдің  құрылымымен  таныстырып 
өтеді және тақтаға құрастырып көрсетеді.

Сергіту сәті:
Қолда темір, қалағым,
Саздан сарай саламыз.
Астанадан аумайтын,
Әсем қала саламыз.
-Балалар,  үйімізді  құрастырып  бітсек  оларды  тақтаға 
ілейік, осы үйлердің ішінен түлкі өзіне ұнағанын таңдап 
алсын.
Түлкі:
-Ой, балалар мына үйлер менің үйімнен де әдемі болып 
шығыпты, маған қатты ұнады.
Бірақ,  мен  бір  ғана  үйді  таңдап  алуым  керек,  -  деп, 
топтан шығып кетеді.

Ойын: «Өз үйіңді аш»
Шарты: Бос  пішіндердің  орнына  пішідерді 
орналастыру.

Құрылысшы

Иә

Балалар 
тәрбиешінің 
көмегімен үй 
құрастыруға 
кірісіп кетеді.

Іс-кимылдар 
арқылы өлең 
жолдарын 
қайталайды.

Балалар 
құрастырған 
үйлерін тақтаға 
іледі.

Балалар ойынды 
қызыға ойнайды.

Жетекші 
жөндеуші

Сұрақ-жауап арқылы оқу іс-әрекетін қорытындылау. Балалар  оқу  іс-
әрекетінен жақсы 
әсер алды.

 Күтілетін нәтиже:

Біледі: Үйдің құрылымын.

Игереді: Үйдін суретін.

Меңгереді: Пішіндерді меңгереді.
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МАЗМҰНЫ

1. Елюбаева   Бакытгул Каримовна 
2. Куанган Назгуль 
3. Исақұлова Қаршыға Тұқпатоллақызы 
4. Космуратов Кайсар Нурманбекулы 
5. Конарова Гульмира Сагитжановна 
6. Утешова Бибигул Утеповна 
7. Умбетова Нургул Турдукожаевна 
8. Нусипбаева Галия Тургамбековна 
9. Отарбаева Асылзат Нурлановна 
10. Сермуханова Анар Аппаккызы 
11. Касымбекова  Тогжан Толегеновна 
12. Қуантқанова Жадыра Еркінқызы 
13. Тулепбергенова Гульсм Калдарбековна 
14. Кожанова Ардак Жаугаштыевна 
15. Искакова Гульмира Кенбаевна 
16. Давлетова Фатима Юлдашева 
17.  Алиева Айнур Дарибаевна 
18. Аманжол Ләззат Тоқназаркызы 
19. Тумарбаева Бахытгул Сабыржановна 
20. Сматуллаева Бекзат Зыяуовна 
21. Зайнуллина Гульсара Закибековна 
22. Тлеужан Кенжетай Серікқызы 
23. Тлеккабулова Гулжахан Утегалиевна 
24. Джаббарханов Юлдашбек Адилбекович 
25. Аргунбаева Айман Жетписбаевна 
26. Жангалиева Динара Абаевна 
27. Тохбанбетова Дина Оразәлиевна 
28. Сұраншиева Нұрбақыт Құрбанғалиқызы 
29. Ташенова Алтынай Бертаевна 
30. Есмұрзаева Гүлмира Қайырбайқызы 
31. Нурбаева Гульмира Галимовна 
32. Шалабаева  Камила Сарсембековна 
33. Шагуанова Эльмира Жардемовна 
34. Джантлеу Рая 
35. Алданова Райса Идаятовна 
36. Алимбаева Назипа Харидиновна 
37. Утешева Айжан Уалихановна 
38. Хамзагалиева Аягуль Кайркуловна 
39. Горбунова Любовь Васильевна 
40. Жақсылықов Диас/Жорықбаева Индира 
41. Дегенбаева Гүлнұр Жақсылыққызы
42. Габдрашиева Маргарита Зульпатқызы 
43. Иткарина Светлана Уанхановна
44. Махашева Балнура Ергалиевна
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