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ЗАМАНАУИ МЕКТЕПКЕ - ЗАМАНАУИ БАСШЫ
Қарағанды облысы Шет ауданы Ақшатау кенті
«Ш.Уәлиханов атындағы ЖОББМ» КММ директоры
Аженеева Гульнар Орасхановна
Экономиканың жаһандануы білім беру өнімдеріне сапалы жаңа талаптар қояды, бұл ұлттық білім
беру жүйесінің бәсекеге қабілеттілігін айтарлықтай арттыру, олардың халықаралық білім беру
нарығына тең ену қажеттілігін негіздейді. Қазақстанның халықаралық бәсекеге қабілеттілігін
арттыру жөніндегі нысаналы міндеттер әлемдік сапа стандарттарына сәйкес келетін бәсекеге
қабілетті білім беру мен білім беру өнімдерін қамтамасыз ету жөніндегі талаптардың заңдылықтарын
да айқындайды. Білім беру сапасының белгіленген деңгейіне қол жеткізу, білім беру интеграциялық
процестерін тереңдету және білім берудегі интернационализация мен кооперацияның жаңа сапалы
деңгейіне көшу арқылы мүмкін болады. Қазақстандық білім беру жүйесі елдің зияткерлік-білім беру
әлеуетін құруға бағытталған және ұлттық экономиканың бәсекеге қабілеттілігін қамтамасыз етуге
қабілетті, сапалы жаңа деңгейдегі тұлғаны қалыптастырудың стратегиялық маңызы бар миссиясын
орындауға бағытталған.
"Басқару" ұғымы жеке алынған кіші жүйелер үдерістерін жан-жақты қамтуға қабілетті, сондай-ақ
кешенді түпкілікті нәтижеге мақсатталған ауқымды тұтас жүйелерді де қоса алғанда, барлық ішкі
және сыртқы жағдайлардың, факторлар мен процестердің өзара байланысында көпфакторлы және
интеграцияланған тұтас ретінде жоспарлануы және басқарылуы тиіс.
Мектеп басшысы-білім беру саласында болып жатқан өзгерістерді жүзеге асырудың табыстылығын
анықтайтын негізгі тұлға. Мектептің қазіргі директоры-бұл құзыреттілік, коммуникабельділік, қол
астындағыларға мұқият қарау, шешім қабылдаудағы батылдық, мәселелерді шығармашылықпен шешу
қабілеті сияқты қасиеттерге ие тиімді басшы.
Білім берудегі жаһандану және интеграция жағдайында білім беру жүйесін басқару проблемасы
білім берудің сапалы деңгейіне қойылатын қазіргі заманғы талаптарға сай білім беруді басқарудың
неғұрлым тиімді жүйелерін айқындауды талап етеді. Мектеп барлық білім беру жүйесінің көрінісі
және бәсекеге қабілетті тұлғаны қалыптастырудағы маңызды құрамдас бөлігі болып табылады.
Мектеп жұмысы ұйымдастырылатын нормативтік-құқықтық база ҚР І «Білім туралы» Заңының
талаптарына және білім беру ұйымдарының қызметін реттейтін нормативтік құжаттарға сәйкес
болуы тиіс. «Білім туралы» заңға тәуелді нормативтік құқықтық актілер жүйесіне Қазақстан
Республикасы Президентінің Жарлықтары, Қазақстан Республикасы Үкіметінің қаулылары,
Қазақстан Республикасы Білім және ғылым министрінің бұйрықтары, сондай-ақ Қазақстан
Республикасы Білім және ғылым министрлігі алқаларының қаулылары кіреді. Нақты және өзекті
құқықтық ақпарат сайтта қолжетімді (www adilet.kz, www nao.kz).
Білім беру процесін басқаруды жүзеге асыру кезіндегі нормативтікқұқықтық құзыреттілік
басқарушылық құзыреттіліктің негізі болып табылады, өйткені оның функционалдық құрамдас бөлігі
ұйымдық-басқару қызметі, ресурстарды басқару, педагогтар мен білім алушыларды басқару,
ақпаратты басқару, қызметті басқару, сапаны басқару, материалдық–қаржылық қызметті басқару
болсын қызметтің нормативтік–құқықтық аспектілеріне бағынады. Мектеп менеджменті кадрларды
тиімді басқару үшін ғана емес, сондай-ақ қойылған мақсаттарға, міндеттерге, қабылданған
шешімдерге қол жеткізуде олардың қызметін үйлестіру, олардың орындалуын бақылау мен талдауды
ұйымдастыру үшін қажет.
Мектепті басқару қызметінің көптеген мәселелері зерттелмегенін атап өткен жөн. Барлық
педагогикалық жүйені жаңғыртуды басқару процестері жеткілікті зерттелмеген. Білім беру жүйесін
жаңғырту жағдайында білім беру менеджерлерін даярлау мәселесі өте өзекті, өйткені білім беру
ұйымының нәтижесі мен жетістіктері басшыға байланысты. Білім беру ұйымының басшысы тек
жақсы педагог қана емес, сонымен қатар жақсы басқарушы болуы тиіс. Сонымен қатар, ұлттық білім
беру жүйелерін басқару модельдерінің қазіргі сыныптамаларында басқару жүйелерін саралау білім
беру жүйесінің жұмыс істеуін мемлекеттік регламенттеу дәрежесін және барлық білім беру жүйесін
үйлестіретін, басқаратын өкілетті органдардың болуын есепке алу критерийлеріне негізделеді.
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Тәжірибе көрсетіп отырғандай, замануи мектеп үшін ең өнімді, өз өкілеттілігі бар ресми
көшбасшы, «идеялық шабыттандырушы» мектеп директоры болып табылады. Ұжымның кейбір жеке
мүшелеріне әрине әсері маңызды, бірақ жеткіліксіз. Кейде, басшының әрбір ұжым мүшесімен жеке
жұмысы (әңгімелесу) ғана, қалыптасқан жағдайды өзгерте алады Басқару жүйесінде педагогикалық
ұжым мүшелерінің мотивациясы және мұғалімдердің мектептегі өзгерістерге дайындығын
қалыптастыру ерекше рөл атқарады. Ұжымда жиі мынадай сұрақтар туындауы мүмкін: «Біздің
мектепке алдағы өзгерістер не үшін қажет? Біз, мұғалімдер, олардан не аламыз? Неге бізге мұның
бәрі қажет?» - бұл әрине айтылмай қалмайтын, айтылуы міндетті мәселелердің толық тізімі емес.
Сондықтан да педагогикалық ұжым мүшелерінің кем дегенде төрттен бірін қолдап, түсініп отыру
қажет, себебі олардың көмегінсіз қандай да бір өзгерісті бастау мүмкін емес. Жалпы, осы кезеңде
педагогикалық және техникалық персоналдың мотивациясының нысандары мен әдістерін білім беру
ұйымының басшысы анықтайды.
Мектептегі заманауи білім беру жүйесі – күрделі және ашық жүйелерді басқарудың қазіргі заманғы
деңгейінің болуын болжайтын оқыту, зерттеу, технологиялық, мәдениеттану, коммуникациялық,
тәрбиелік және басқа да көптеген функциялары бар күрделі кешенді жүйе болып табылады.
Қазіргі заманғы білім беру жүйесінің ішкі құрылысының күрделілігіне қарамастан, оның табысты
жұмыс істеуі мен дамуы, тұтас объектіні ұйымдастырушылық, стратегиялық-болжамды және
интегративтік-кешенді басқару мәселелерін қоспағанда, мектептің стратегиялық басқармасымен
байланысты. Қазақстан Республикасының Білім беру жүйесінің басты міндеті – ұлттық және жалпы
адамзаттық құндылықтар негізінде, ғылым мен практика жетістіктері негізінде жеке тұлғаны
қалыптастыруға, дамытуға және кәсіби қалыптасуына бағытталған білім алу үшін қажетті жағдайлар
жасау. Білім беру мекемелерін қоғамның қазіргі заманғы әлеуметтік сұраныстарына бейімдеудің
объективті қажеттілігі білім беру сапасына қойылатын заманауи талаптарды іске асыру мақсатында
осы мекемелердің өзінің басқару, ұстау және ұйымдастыру үлгілерін түзетуге бағытталған білім
берудің өтпелі үлгілерін іздестіруді өмірге әкелді. Осындай мектептердің білім беру ұйымдарының
жаңа модельдері ретінде пайда болуы қоғамның қажеттілігі болып табылады.
Қазіргі заманғы мектепті басқарудың негізгі моделі ретінде стратегиялық менеджменттің біртұтас
жүйесін таңдау, онда білім беру сапасы білім беру өнімінің болжамды сапасына қол жеткізуге
бағытталған интегративті білім беру жүйесінің айқындаушы объектісі болып табылады.
**********
ҚАШЫҚТЫҚТАН ОҚЫТУДЫҢ АЛҒАШҚЫ ТӘЖІРИБЕСІ
Алматы облысы Ақсу ауданы Қаракөз ауылы
«Бижарас Садырбайұлы атындағы орта мектеп, МДШО» кмм
математика пәні мұғалімі Мухамадиев Тәңірберген Жұмаділұлы
Биылғы оқу жылында төртінші тоқсанды еліміздегі ерекше жағдайларға байланысты барлық
мектептер алғашқы рет қашықтықтан және онлайн оқыту тәртібімен аяқтады. Әрине, бұл
мәжбүрлі шара болды, дегенмен оқытудың осындай формасының қажеттілігі бар екені
бұрыннан мәлім. Біздің ауылдық мектепте де осы тоқсанда оқушылар да, ұстаздар да жаңа
оқу және оқыту форматын іске асырды. Көктемгі демалыс
күндерінде мұғалімдермен,
оқушылармен, ата – аналармен дайындық жұмыстары жүргізілді. Оқыту қалай өтетіні, не істеу
керектігі жөнінде мәліметтер таратылды, сұрақтарға жауап берілді. Әсіресе, ата – аналардың
жауапкершілігі бұрыңғыдан да артатынына көңіл бөлінді.
Оқушыларға қажетті жағдай жасауға, уақытын тиімді өткізуіне және бақылауда ата –
аналардың ролі арта түсті.
Материалдық және басқадай қиындықтары бар ата – аналардың
жағдайы ескеріліп, ондай отбасылардағы оқушылармен курьерлер арқылы тапсырма беру, кері
байланыс жасау ұйымдастырылды. Сабақ кестесін құрастыруда,
«Балапан» телеарнасындағы
сабақтардың өткізілуі ескерілді. Негізгі байланыс «Kundelik» платформасы және WhatsApp
мессенджері арқылы жүзеге асты.
Әрине, бұл іс – шаралар тұңғыш рет өткізілгендіктен, мысалы,
шалғай ауылдық жерлерде
Интернет желісінің төмендігі, оқушылардың көпшілігінде байланыс құралдарының тапшылығы,
мұғалімдердің де қашықтықтан оқыту түрлерін толық меңгермегені, кейбір ата – аналардың
балаларға жағдай жасау және бақылауға жете көңіл бөлмеуі, оқушылардың білімі толыққанды
бағаланбағаны, 9 және 11 сынып оқушыларының емтихандары өткізілмеуі сияқты кемшін
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тұстарыда байқалды. Оқушылардың үйде отырғанда, көңілін аударатын нәрселер көп, сондықтан
саналылығы да үлкен роль атқарады, және өздігінен білім алуға ұмтылысы болғанын қолдау
қажет. Басымдықтарына келер болсақ, оқушылардың мектепке барып, келетін, дайындалатын
уақыты үнемделеді. Сабаққа қатыса алмаған жағдайда, басқа уақытта қайталап қатысуына
мүмкіндіктері бар. Мұғалім бір уақытта шектеусіз оқушылар санымен кедергісіз жұмыс істей
алады. Алдағы уақытта елімізде және дүние жүзінде жағдай тұрақтанса да, қашықтықтан оқыту
форматы біршама уақыт сақталуы мүмкін, сол себепті, оқу процесіне қатысатын барлық
тараптар осы істі одан әрі жетілдіре беруге, ол үшін жаңаша әдіс – тәсілдерді кеңінен
қолдануға ұмтылғаны жөн. Мұғалімдер сабақты қызықты өткізуде техникалық, ақпараттық
мүмкіндіктердің жаңа түрлерін батыл қолдануды қолға алуға тиіс. « Ұстаз - мектептегі басты
тұлға» деген қағида, қашықтықтан оқыту жағдайында да өзінің өміршеңдігін дәлелдей түседі.
**********
THE IMPORTANCE OF FEEDBACK IN ENGLISH LESSONS BASED ON THE
Атырау облысы Қызылқоға ауданы Қаракөл ауылы
Қаракөл орта мектебінің ағылшын тілі пәнінің мұғалімі
Шаймарданова Айгүл Маликовна
Updated Curriculum
The modern world is changing very fast day by day. Technology is developing so rapidly. New machines
and gadgets which were considered to be the most modern ones a year before become out-of-date today. And
skills which made you successful yesterday might not help you to cope with the problems you are faced
today. So, one should be able to adapt to any changes, to gain skills which can be useful to overcome
difficulties and achieve goals. President Nursultan Nazarbayev in his Address to the Nation «Socio-economic
modernization is the main vector of Kazakhstan's development» today the Nazarbayev University and
intellectual schools are successfully working on the basis of international standards. It is necessary to extend
our experience to the entire Kazakhstani education system and to involve all educational institutions in their
level». [1] And Nazarbayev Intellectual schools have changed their educational program to include the best
international practices and incorporate them into the learning process. The program is aimed at the
development of Kazakh, Russian and English languages, as well as support for teachers and students in
Kazakhstan. The implementation of the programme imposes a great responsibility to teachers. Unfortunately,
some of our colleagues happen to think, for active learning it is enough to give tasks for students to do in
pairs, in groups or individually and watch them working. But during the courses we were taught not to step
back from the process. We should know why, what and how to change our teaching approaches to be able to
meet expectations for the development of twenty-first century skills of our students.
Feedback is information a teacher or another speaker, including another learner, gives to learners on how
well they are doing, either to help the learner improve specific points, or to help plan their learning.
Feedback can be immediate, during an activity, or delayed, at the end of an activity or part of a learning
programme and can take various forms.
Example A teacher agrees with learners that they will not be corrected during a conversation activity but
that the teacher will take notes and give feedback afterwards.
Students need to know how they’re performing, but feedback can accomplish this goal in many different
ways. Some forms of feedback are more beneficial than others, and the optimal time for offering specific
feedback should be directly based on each student’s place in the learning process.
Several other studies cited in Hattie’s book suggest that students find teacher feedback less valuable than
teachers perceive it to be, often because it’s difficult to understand, confusing, and/or irrelevant. According to
these studies, teachers tend to rate their feedback based on the quantity (amount and frequency of feedback)
rather than quality (feedback specific to and understood by the learner).
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Use the following feedback strategies with students:

Use feedback sandwiches:
o
positive comment
o
constructive criticism with explanation of how to
improve
o
positive comment or contextual comment: X was
good … because …. now/next time …

Build reflection time into each lesson for feedback – teacher to
student, student to student, student to teacher.

Use catchy abbreviations:
o
EBI: Even Better If
o
HTI: How to Improve
o
YNS: Your Next Steps
o
WWW: What Went Well.
In this distance-learning course, students need much more support and feedback than in a traditional
course. There is a potential threat that these students feel isolated in their own online world and may not
engage with this virtual educational environment properly. Implementing a robust and effective feedback
mechanism allows tutors to identify and meet individual
student educational needs as well as promote students to engage
and progress at a high-quality level. Many feedback strategies
are implemented in this course. How students are graded is
clearly defined from the outset and included in the syllabus.
During distance learning , I gave feedback to my students in
each lesson. That is , they explained their mistakes through
my feedback.
In conclusion , reflection is a multifaceted , integrated
action. This activity contributes to the change of mental activity
of the student, and helps the teacher to carry out professional
activities at a high creative level. We can say with confidence
through the achievements of today’s students that reflection, is
a high indicator of effective knowledge.
**********
THE USE OF THE INTERNET ON ENGLISH LESSONS
Алматы облысы Талғар ауданы Төңкеріс ауылы №23 орта мектептің
ағылшын тілі пәнінің мұғалімі Давлетиярова Индира Махсудовна
The main purpose of foreign language teaching is the formation and the development of the
communicative culture of schoolchildren learning the practical mastering a foreign language. The teacher's
task is to create appropriate conditions for practical language acquisition, selection of training methods that
would allow each student to show their activity, their creativity. The task of the teacher-student learning
increased in learning foreign languages. Modern teaching technologies such as collaboration, project
methodology, the use of new information technologies, Internet resources help you implement studentoriented approach in teaching, provide individualization and differentiation of the learning abilities of
children, taking into account their level of teaching, dispositions, etc.
Forms of work with computer training programs in English lessons include:
-vocabulary;
-development of pronunciation;
-training of Dialogic and monologue speech;
-training letter;
5
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-development of grammatical phenomena.
Ability to use Internet resources is enormous. The global network of the Internet creates new conditions
for the students and teachers of any required information from anywhere in the world: regional geography’s
material news from the life of the young, articles from newspapers and magazines, literature, etc. There is a
need to bring the teaching of English at the school in line with the development of modern information
technology. English language lessons with the help of the Internet, you can solve a number of didactic
objectives: build reading skills, using materials of the global network; improve the writing skills of students;
enrich vocabulary students; create sustainable motivation for students learning English.
Students can take part in the testing, quizzes, competitions, Olympiads, held by the Internet, communicate
with peers from other countries, participate in chat rooms, video conferencing, etc., students can get
information on the problem, on which work is currently in the project. This may be the joint work of Kazakh
schoolchildren and their foreign peers from one or more countries.
One of the most revolutionary advances over the past decade, which significantly influenced the
educational process in the world, was the creation of the world computer network known as the Internet,
which literally means "international network"
The use of cyberspace for training purposes is absolutely a new direction of General didactics and private
methods, because the changes affect all aspects of the educational process, from choosing the methods and
style of work, to the changing requirements of the academic level of students.
The substantial base of mass computerization of education, of course, is that modern computer is an
effective tool for optimizing the terms of mental work at all, in any of its manifestations.
The main objective of foreign language study in high school-formation of communicative competence,
all other purpose (educational, pedagogical, and developmental) are in the process of implementing this goal.
The communicative approach involves learning to communicate and the ability to cross cultural interaction,
which is the basis of the functioning of the Internet. Out of communication the Internet is meaningless-it is
an international, multicultural, cross-cultural society whose livelihood is based on the electronic
communications of millions of people around the world, speaking at the same time-the most gigantic in size
and number of participants in the conversation ever took place. Joining him in the foreign language
classroom, we are creating a model for real communication.
Communicating in the true language environment provided by the Internet, students find themselves in
these situations. Involved in a wide range of meaningful, realistic and achievable targets of interest, students
learn spontaneously and adequately respond to them, that stimulate the creation of original utterances, not
template manipulation language formulas. [Afanasyeva N.A., information and communication technologies
in teaching a foreign language/ N.A.Afanasyeva// educational technology. -2009. -N 2.]
The focus is on understanding the transfer of content and expression of meaning that motivates the study
of the structure and vocabulary of a foreign language, which serve this purpose. Thus, the students focused
on the use of shapes, rather than themselves, and teaching grammar is indirect, direct communication,
excluding pure study of grammatical rules.
Development of education these days is organically linked with higher levels of its information potential.
This characteristic determines the direction of the evolution of both education and the future of society as a
whole. For the most successful orienteering in the global information space must provide students
information culture, as well as computer-screen-based culture as a priority in the search for more and more
information is given to the Internet.
How information system, the Internet offers its users a variety of information and resources. The basic
services can include custom:
-electronic mail (e-mail); -newsgroup (Usenet);
-video conferencing;
-possibility to publish your own information, create your own
Homepage (homepage) and posting it on a Web server;
-access to information resources:
-reference directories (Yahoo!, InfoSeek/Ultra Smart, Look Smart, Galaxy);
-search engines (Alta Vista, Hot Bob, Open Text, WebCrawler
Excite); -conversation (Chat).
These resources can be actively used in the lesson.
The Internet is an excellent tool for getting information on the latest developments in the world. Thus, you
can use the Internet to transform a room into a news agency, and their students in the first class of reporters.
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This activity is suitable for the senior class, because includes voluminous reading and the art of
interpretation, fluent speech. In terms of mastery of intercultural competence is an online newspaper is an
indispensable assistant. It will allow students to plunge into the thick of world events taking place almost in
the moment, to see things from different points of view. Especially valuable for classroom work is link-send
us feedback, interaction between reader and Publisher. Give your opinion about read and personally talk to
the author of a specific article in the section "today's journalists" ("today's Columnists"), where the choice of
a family name will link you to them directly. Sometimes you may receive extra-relationship with the main
character article. You can ask students to work in twos or threes, explore article covering all aspects of life:
editorials, sports, weather, culture ... The advantage of this work lies in the full involvement of the entire
class in conjunction with the differentiation of tasks: strong students may do research more difficult articles,
while weaker could report on weather conditions or something from the field of culture. [Currier, Listening
in the web environment. Internet-resources and programs to assist a teacher of a foreign language/m. Currier;
Lane. from English. O. Korchazhkina//ICT in education. -2009]
In addition to work on the skills of reading and listening, you can add to your vocabulary. For this purpose
it is necessary to invite students to a dictionary article, relying on the read information. You can buy the new
grammar skills, examples of which met in the articles.
The result of such work would be to create your page on one specific event, where you should try to give a
neutral view of the problem, based on the analysis of the information provided by various news agencies.
Here you must specify hyperlinks to sources. For the development of intercultural competence research
articles on a particular topic, only one of the news outlets over a long period of time also has its benefits:
thoroughly studied problem, students will be able to not only determine the position of the country to study
the problem, and to identify the reasons for this view and, accordingly, will be able to predict the
development of events. After the work requires discussion or teleconference, where the work of each student
or group will be a separate sector of the overall problem. [ Kochergina, I.G. Improving cognitive abilities of
students through the use of information and communication technologies in teaching English/language I.G.
Kochergina//foreign languages in school. -2009. -N 3.] Thus, sharing the results of their work and putting
them into a coherent whole, students will be given a multifaceted picture of the events, which will allow
them to understand what is happening and, most likely, would turn them on to find the optimal solution for
understanding, determination of cause-effect relationships is the only proper basis for a solution to the
conflict.
**********
БАСТАУЫШ СЫНЫПТАРДА АҒЫЛШЫН ТІЛІН ОҚЫТУ ЕРЕКШЕЛІКТЕРІ
Алматы облысы Ақсу ауданы Қаракөз ауылы
«Бижарас Садырбайұлы атындағы орта мектеп МДШО» КММ
ағылшын тілі пәні мұғалімі Батырбаева Айсұлу Саташқызы
Осы уақытқа дейін, 7-10 жастағы балалар алдымен ана тілін ғана оқу керек, басқа тілді
оқыту оларға ауыр тиеді деген пікір орын алған еді. Шет тілін бастауыш сыныптарда оқыту
мәселесі даулы болғанымен кейінгі жылдары қолға алынды. Көптеген психолог мамандар,
неғұрлым ерте бастаса, бала шет тілін тез меңгереді деп есептейді. Сол себепті, шет тілін
оқыту міндетті пән болып бекітілді. Осындай жаңа істі қолға алғанда мұғалімдер бірқатар
кедергілерге тап болды: мектептердегі
материалдық базаның тапшылығы,
осы істегі
жинақталған тәжірибенің жоқтығы, ата – аналардың балалармен бірге шет тілді игеруге дайын
еместігі, балалардың шет тіліне қызығушылығының аздығы, логопедтік және фонетикалық
қиындықтар. Осындай қиындықтарды жеңу үшін бастауыш сыныптарда шет тілін оқыту
ерекшеліктерін айқындау және мұғалімдермен ата – аналарға қажетті ұсыныстар беруді жөн
көріп отырмыз. Мәселені 3 топқа жіктеуге болады.
1.
Ағылшын тілін оқытуды қолға алғанда бастауыш сынып оқушыларының психологиялық
және тілдік дайындығына талдау жасау.
2.
Ағылшын тілін мұғалімінің бастауыш сыныптарда нәтижелі жұмысының педагогикалық
жағдайларын анықтау.
3.
Ағылшын тілін мұғалімінің бастауыш сыныптардағы жұмысының әдіс – тәсілдерін
айқындау.
7

----- «БІЛІМ ЖОЛЫ НҰРЛЫ ЖОЛ» Республикалық журнал – Маусым айы 2020 жыл | № 06 (09) -----

Жоғары
не орта буын оқушыларына қолданған әдіс – тәсілдер бастауыш сынып
оқушыларымен жұмыста оң
нәтиже бермеуі де мүмкін. Бұл жердегі
негізгі қателік,
мұғалімдердің оқушылардың жас ерекшеліктеріне байланысты, олардың сабақты қабылдауының
өзгешеліктеріне жете мән бермеуінен. Бастауыш сынып балаларында ішкі саналы қажеттілік
әлі туындамаған, бірақ табиғи қызығушылық, жаңа нәрсені көруге, білуге деген құмарлық
бар. Мұғалімдердің басты міндеті, осы қызығушылықты ұстап тұру және одан әрі дамыту.
7-10 жастағы балалар қоршаған өмірдегі жаңалықтармен қызыға танысуға дайын. Мұғалім
осындай жағдайда, осы үрдісті басқаруы, баланың көңілін және зейінін өз бағытымен
үйлестіруі қажет. Бала тек қана қарауға ғана емес- көруге, тыңдап қана қоймай - естуіне
көңіл бөлген жөн. Қоршаған заттардың және құбылыстардың қасиеттері мен белгілерін
ажырата біліп, сыртқы дүниелерді жоспарлы және жүйелі түрде талдауға үйренуі тиіс. Бала
неғұрлым жас болған сайын, оның ана тіліндегі сөздік қоры да аз, оның қоршаған ортамен
байланысқа шығуға ол қоры жеткілікті. Сол себепті, шет тілін жастай үйрену арқылы ол ана
тіліндегі де, шет тіліндегі де сөздік қорын қатар ұлғайтып отырады. Ана тілін де шет тілін
де қатар қарапайым сөздік қорынан, сөз тіркестерінен, мәтіндерінен үйрене бастайды.
Сонымен бастауыш сыныптарда жақсы нәтижелерге жету үшін ағылшын тілі мұғалімі
төмендегідей міндеттерді орындай алуы керек:
1.
Тапсырмаларды мұқият таңдау, олар оқушыға түсінікті және қарапайым болу керек.
2.
Оқу үрдісіне барлық балаларды тарту, оқушы қалыс қалса, пәнге деген
қызығушылығынан айырылып қалады.
3.
Өзара жағымды қарым – қатынастар орната білу. Жаңашылдық. Бастауыш сынып
оқушыларына 10- 15 минуттан кейін зейіні азайуына байланысты, тапсырма түрін міндетті түрде
ауыстыру қажет.
Оқушылардың сабаққа белсенді қатысып, білімнің қажеттілігін және беделін көрсететін,
әркімнің жеке жауапкершілігін арттыратын - ол ойын түрінде оқыту технологиялары. Үлкендер
үшін қызметі және міндеттері қандай орын алатыны сияқты, бастауыш сынып оқушысы үшін
ойын – өміріндегі ең қажетті және қызықты жұмыс. Ойын бір қарағанда оңай және жеңіл
сияқты, ал шын мәнінде балалар оған өздерінің бар күш, жігерін, ақылын және ойын
жұмсайды. Ойын дегеніміз – өз ережелерімен, ерекше ұйымдастырылған, тіпті үлгерімі төмен
оқушылар үшін де қолынан келетін іс. Тіпті білімі төмен оқушы ойын жеңімпазы болуы да
ықтимал, өйткені ойында тапқырлық және шапшаңдық көрсете білу тілді, пәнді білуден артық
болып кетуі мүмкін. Ойын- шет тілін меңгерудегі шешуші құралдардың бірі. Ойын кезінде
бала үшін жасырын түрде оқыту жүріп отырады, ол өзіне нақты мақсат қоймаса да,
нәтижесінде белгілі дәрежеде дағды және білім алады.
Бастауыш сыныптарда шет тілін оқытуда төмендегідей ойын түрлері бар:
Грамматикалық
ойындар – тілдік құрылымдарды қолдануға үйрету, осы құрылымды қолданатын табиғи
жағдай көрсету, тілдік белсенділік және өз бетімен жұмыс жасау қабылетін арттырады.
Лексикалық ойындар – күнделікті өмірдегі жағдайларға бейімделген лексиканы қолдануға
үйретеді, сөздердің өзара үйлесімімен танысады, оқушылардың тілдік белсенділігін арттырады.
Фонетикалық ойындар – дыбыс шығару дағдыларын қолданады және қалыптастарады.
Орфографиялық ойындар – ағылшын тіліндегі сөздерді дұрыс жазу.
Шығармашылық ойындар - оқушыларға бір рет қана айтылғанды ұғынуға үйретеді, ақпарат
ағынында ең керектісін таба алады, тыңдау және есту қабылетін дамытады.
Ойын түріндегі оқыту технологиясы оқушыларды өзінің білім алуының, өзінің ойын
барысындағы және өмірдегі әрекеттерінің қажеттілігін түсінуіне бағытталған, яғни оқушыға
өзінің іс – әрекеттерін қалыптастыруға және таяу арадағы нәтижелерін болжауына мүмкіндік
береді. Ойын - оқушыны жағымды эмоционалдық жағдайға түсіріп, ұстаздардың да шәкірттердің
де оқуға қызығушылығын және пәнге сүйіспеншілігін арттырады.
**********
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УРОК-ТВОРЧЕСТВО УЧИТЕЛЯ
Шымкент қаласы Еңбекші ауданы М.Әуезов атындағы
№ 96 жалпы орта мектеп КММ
орыс тілі мен әдебиеті пәнінің мұғалімі
Хаитова Надирабегим Абдулазизовна
.
Что такое современный урок? Как сделать урок интересным? Как заинтересовать учеников?
Эти вопросы задает себе учитель, наверное каждый день, готовясь к новому уроку.
Что же такое интерес? Интерес-это не только умственная деятельность, осознание, понимание и
работа воображения. А еще это сплетение интеллектуальных, эмоциональных и волевых процессов,
их взаимопроникновение воздействие друг на друга. Раньше считалось, что обучение должно
строиться не на интересе, а на чувстве долга, ответственности, дисциплинированности. Так как
увлекательное обучение не способствует развитию воли, а ученик должен развивать волю и
настойчивость. Мы привыкли к тому, что учитель должен объяснить, а ученики- выучить и ответить.
Безусловно, традиционный урок, как и любой другой, имеет много положительного, выполняет
большую воспитательную функцию. Это урок, на котором мы все выросли, овладевали знаниями,
умениями и навыками, и нас вроде бы все и устраивало.
Но вот сегодня, на мой взгляд, традиционный урок теряет свою актуальность, он дает мало
возможности для творчества, лишает ребенка самого добывать знания, решать поставленные
проблемы, иначе говоря, традиционный урок консервативен. Ученики превращаются в пассивных
слушателей, Ученик пассивен, когда пишет с доски, когда слушает ответы одноклассников. А
пассивность - основная почва скуки. А может и не стоит ничего менять, ведь столько лет учились, и
учили детей, может все оставить, как есть? А как же время? Ведь оно не стоит на месте, общество
развивается, меняется. А значит и традиционный урок отходит в прошлое и нам, и нашим детям
нужны современные уроки, актуальные. А какие же они должны быть?
Я, думаю, что урок должен быть интересным и для учителя, и для ученика. А что для этого нужно?
Во-первых, приучить ребенка к самостоятельности, чтобы он действовал активно. Во-вторых, урок
должен быть разнообразен, чтобы ученики не скучали. В-третьих, ученику необходимо привить
понимание нужности, важности изучения данного предмета. В-четвертых, задания должны быть
трудными, но посильными, потому что слишком легкий или слишком трудный материал не вызывают
интереса учащихся. И в-пятых, урок должен быть ярким и эмоциональным.
Я работаю учителем русского языка и литературы в школе с нерусским языком обучения.
Нашим ученикам сложнее овладеть русским языком, так как он не является им родным, и кроме
школы у них нет другого круга общения. Поэтому на своих уроках я чаще даю домашние задания, в
виде творческой работы. Почему, да потому что это дает возможность пробудить творческий интерес
и активную поисковую деятельность учащихся.
Например: найдите и запишите русские пословицы, соответствующие по смыслу данным
узбекским (или казахским).
-Потихоньку далеко дойдешь, а с пляской скоро устанешь (Тише едешь, дальше будешь).
Сорвавшееся слово не догонишь и на скакуне (Слово не воробей - выскочит, не поймаешь).
Другое задание: подберите 5-6 слов, в которых все гласные «а», проверяя домашнее задание, я
заметила, что многие ученики не останавливались на пяти-шести словах.
-Банан, караван, сарафан, кафтан, таракан, базар, и т.д.
«Добыть» нужные слова можно путем дописывания по памяти начатых учителем предложений.
Например, при закреплении правописания не с глаголом:
-После драки кулаками ….
-Шила в мешке ….
- Слово не воробей- выскочит …. И такого рода заданий можно придумать очень много, главное,
чтобы ученики с ними справлялись.
На мой взгляд, современный урок должен быть, прежде всего, актуальным и интересным.
Учитель должен использовать новые технологии, хорошо владеть компьютером. Нельзя забывать так
же и о здоровье сберегающих технологиях. Успех урока во многом зависит от профессиональных и
личных качеств учителя. Учитель и ученик – это единое целое, учимся вместе, помогаем друг другу,
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роль учителя – направлять, контролировать. Урок должен быть творческим, способствовать
самореализации школьников, востребованности их творческого потенциала. На уроке дети должны
осмысленно действовать в ситуации выбора, принимать решения в нестандартной ситуации. Все эти
моменты должны быть на современном уроке. Современный урок должен быть связан не только с
усвоением школьниками определенной суммы знаний, но и целостным развитием личности, ее
познавательных и созидательных способностей. Современный урок должен обеспечить развитие
качеств, отвечающих требованиям современного общества, позволить ребенку активно войти во
взрослую жизнь. Если урок современный, значит он новый, не теряющий связи с жизнью, то есть
актуальный, действенный, урок, на котором педагог работает вместе с учеником, сотрудничает,
направляет детей, помогает, учит добывать учеников знания, ставить и решать проблемы.
Я думаю, что современный урок — это урок-познание, открытие, деятельность, противоречие,
развитие, рост, ступенька к знанию, самопознание, самореализация, мотивация, интерес,
профессионализм, выбор, инициативность, уверенность, потребность. А учитель, в современном
мире, это не тот, кто преподает знания, а тот - кто направляет обучающихся к самостоятельному их
обретению . Учитель- человек, который создает образовательную среду, в которой ученик будет
активно добывать знания, будет участвовать в учебном процессе, а не просто принимать
информацию. Чтобы в дальнейшем, ученик смог применить эти знания в жизни и сумел
ориентироваться в реальном мире.
И еще хотелось бы добавить, что современный урок, сохранив присущие ему признаки, в то же
время рассматривается не только как вариативная, но и как постоянно развивающаяся форма.
Главное же направление этого развития видится в стремлении добиться того, чтобы урок стал
результатом творчества не только учителя, но и учащихся.
**********
Алматы облысы Кеген ауданы Жалаңаш ауылы
Ж.Ермегияев атындағы орта мектебінің
дене шынықтыру пәнінің мұғалімі Сейтқазиева Ляйля Сембековна
Қыcқa мepзiмдi жocпap
Ұзaқ мepзiмдi жocпap тарау:
Мeктeп: Жамал Ермегияев aт. O.М.
7. Басып кіру ойындарында
Мұғaлiмнiң aты-жөнi: Ляйля Сейтқазиева
дағдыларды және түсінікті оқу
Қaтыcқaндap caны:
Күнi:8.06.2018
Қaтыcпaғaндap caны:
Cынып: 5
Caбaқ тaқыpыбы
Ойын кеңістігінде бағдарлану дағдыларын оқу.
Ocы caбaқтa қoл
жeткiзiлeтiн oқу
мaқcaттapы
Caбaқ мaқcaттapы

5.1.2.2 Қимыл-қозғалыс комбинацияларын
жаттығулардағы реттілігін білу және орындау.

және олардың кейбір

Барлық білім алушылар: Қимыл-қозғалыс комбинацияларын және
олардың кейбір жаттығулардағы реттілігін және орындалуын
біледі,тактикаларын бәсекелестік ойында қолданудың түрлі жолдарын
түсінеді және ойындағы іс –әрекеттерде қолданады..
Көптeгeн бiлiм aлушылap:Қимыл-қозғалыс комбинацияларынжәне
олардың кейбір жаттығулардағы реттілігін және орындалуын
біледі,тактикаларын бәсекелестік ойында қолданудың түрлі жолдарын
түсінеді және ойындағы іс –әрекеттерде қолданады.. Әріптестерінің
және өзінің қателіктерін талдайды,жетістіктерін ажыратады.
Кeйбip бiлiм aлушылap: Қимыл-қозғалыс комбинацияларын
және
олардың кейбір жаттығулардағы реттілігін және орындалуын
біледі,тактикаларын бәсекелестік ойында қолданудың түрлі жолдарын
түсінеді және ойындағы іс –әрекеттерде қолданады.. Әріптестерінің
және өзінің қателіктерін талдайды,жетістіктерін ажыратады.Ойын
барысын бағалайды.Көшбасшы қызмет атқарады.
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Жeтicтiк
кpитepийлepi
Тiлдiк мaқcaттap

Құндылықтapды
дapыту
Пәнapaлық
бaйлaныcтap
AКТ қoлдaну
дaғдылapы
Бacтaпқы бiлiм

Caбaқтың
жocпapлaнғaн
кeзeңдepi

Caбaқтың бacы
10 минут

1.

Caбaқтың opтacы
минут

Қимыл-қозғалыс комбинацияларын орындайды
Жаттығуды орындағанда реттілігін сақтайды
Допты жоғары/алға лақтыру, бір мезетте тоқтау арқылы қағып
алу,шабуылдау ойыны, резеңке доп, қағып алу қағып әкету, белгілеу,
оқшаулау шабуылдаушы, қорғаушы, қарсылас балдар, ережелер
тактикалар, стратегиялар бірлескен жұмыс допты меңгеру, доптан
айырылу әзірлеу, ойыншы құрастырушылар,
ұйымдастырушылар,көшбасшы, төрешілер.
Eңбeк пeн шығapмaшылық
Білім алушыларды өзіндік жұмысты ұйымдастыра білуге жұмысқа
деген қызығушылықты,ұжымдылыққа,үздік нәтижеге қол жеткізуге
тәрбиелеу.
Өзiн-өзi тaну,жаратылыстану,математика,музыка, бейнелеу
Интepнeт жүйeciн қoлдaну,paдиo тopaбы, плaншeт,ұялы тeлeфoн,газет –
журналдардан aқпapaт тaбу үшiн бacты құpaл peтiндe қoлдaну.
Бастауыш сыныптан, балабақшадан,өткeн caбaқтан,отбасынан,
aулaдaн,cпopт үйipмeлерінен , ocы бөлiм бoйы шығapмaшылық тaныту.
Caбaқ бapыcы
Caбaқтың жocпapлaнғaн ic-әpeкeт
Б = бүкiл cыныптық жұмыc. Жж = жұптық жұмыc
Тәж = oқушы тәжipибeci. Ф = фopмaтивтi бaғaлaудың
мүмкiндiктepi. Т = тoптық жұмыc. Ж = жeкe жұмыc.
К = oқытушы көpceтeдi
Шаттық шеңбер жасай отырып «ӘСЕМ-ӘДЕМІ»тренинг өткізу.(өзін-өзі
мақтау). «Көңіл күйдиаграммасы»арқылы әр оқушы өзінің көңіл күйін
смайлик арқылы жабыстырады.
«Мозайка» әдісі арқылы топқа бөлу.Осы әдісті қолдану арқылы бой
жазу жаттығуын жасатамын.Мысылы:Әр топ адам суретінің бір мүшесін
алады және соған қарай жаттығулар жасатады.
Жеке жұмыс
Білім алушылар жеке жұмыс істейді. Олар бормен еденге сатының
суретін салады, онда кем дегенде он шаршы болады. Музыкамен
үндесіп, олар кезекпен сатының әрбір шаршысына екі аяқпен секіріп
мініп және шығып, сатының бір ұшына екіншісіне қарай қозғалады
Олар сатының басына қарай кері жүгіріп жаттығуды бес рет
қайталайды.
Дескриптор
-Бормен еденге сатының суретін салады;
-Музыкамен үндесе отырып, әр шаршысына секіріп мінеді ;
-Тапсырманы бес рет қайталап орындайды;
Жұптық жұмыс
«Қасқыр және қойлар» ойынын ойнаңыздар. Допты жоғары/алға
лақтыру, бір мезетте тоқтау арқылы қағып алу және допты жүргізуді
орындау.
Дескриптор
Білім алушы
допты жоғары/алға лақтыру техникасын орындайды;
бір мезетте тоқтау арқылы қағып алу техникасын орындайды;
ойынның шарттарын дұрыс реттілікпен орындайды
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-допты жоғары/алға лақтыру
Адамдардың ішінен
caқтaлуын қaтaң түpдe
техникасын орындауда білім алушылар өзіңді тап.
қaдaғaлaймын
қолдауды жоспарлаймын;мақтаймын,
мадақтаймын,уәжін арттырамын
Кейбір білім алушы ларға тапсырманы
күрделендіруді жоспарлаймын;Мысалы:
допты жақын қашықтыққа лақтыру
арқылы күрделендіремін.
ойынның шарттарын дұрыс орындауда
барлық білім алушыларды кейбір білім
алушылар көмегіне сүйендіре отырып
тапсырманы орындауды жоспарлаймын.
Caбaқ бoйыншa peфлeкcия
Бұл бөлiмдi caбaқ туpaлы өз пiкipiңiздi бiлдipу үшiн
Caбaқ мaқcaттapы/oқу мaқcaттapы пaйдaлaныңыз
шындыққa жaнacқaнбa?
Өз caбaғыңыз туpaлы coл жaқ бaғaндa бepiлгeн
Бүкiл бiлiм aлушылap OМ-ғa
cұpaқтapғa жaуaп бepiңiз
жeттiмe?
Сабақ мақсаттары және оқу мақсаттары шындыққа
Жoқ бoлca нeгe?
жанасқан.
Caбaқтa capaлaу дұpыc өткiзiлдi
мe?
Caбaқтың уaқыттық кeзeңдepi
caқтaлды мa?
Caбaқ жocпapынaн қaндaй
.
aуытқулap бoлды жәнe нeгe?
Жaлпы бaғa
Caбaқтың жaқcы өткeн eкi acпeктici (oқыту туpaлы дa, oқу туpaлы дa oйлaныңыз)
1:
2:
Caбaқты жaқcapтуғa нe ықпaл eтe aлaды (oқыту туpaлы дa, oқу туpaлы дa oйлaныңыз)?
1:
2:
Caбaқ бapыcындa cынып туpaлы нeмece жeкeлeгeн oқушылapдың жeтicтiк нeмece
қиындықтapы туpaлы нeнi бiлдiм, кeлeci caбaқтapдa нeгe көңiл бөлу қaжeт?
1
2
Шымкент қаласы Еңбекші ауданы М.Әуезов атындағы № 96
жалпы орта білім беретін мектеп КММ
орыс тілі мен әдебиеті пәнінің мұғалімі
Турсунова Наргиза Улукбековна
Раздел :Жара и холод.
Тема: Краски времен года.
Дата:
Класс: 7 класс
Цель обучения,
которая достигается на
данном уроке(ссылка
на учебную
программу )
Цели урока

Школа: ОСШ №96 им М. Ауезова

Ф.И.О.учителя: Турсунова Наргиза Улукбековна
Количество
Количество
присутствующих:
отсутствующих:
7.Ч1.Понимать главную и второстепенную информацию сплошных и
не сплошных текстов, связывая информацию с общеизвестными
повседневными знаниями.
7.Ч5.Составлять сложный план.
Все учащиеся понимают главную и второстепенную информацию
сплошных и не сплошных текстов по теме «Краски времен года»,
связывая информацию с общеизвестными повседневными знаниями;
13
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Языковая цель

Предшествующее
обучение
Начало урока
3 мин

5 мин
2 мин

составляют сложный план.
Употребляют образные выражения для описания осенней, зимней,
весенней и летней природы используя ключевые слова и фразы
:разукрасила, художник ,природа, покрылась.
Соединительные конструкции
- Я считаю, что автор намеревался…..
-Я думаю…….
Вопросы для обсуждения :
-Какие изменения происходят в природе ?...
Схема сложного плана:
1.А.
2.А:
а) а; б) а; в) а.
3. А.
Опираются на предыдущие знания учащихся, владеют необходимым
уровнем навыка чтения, работают с текстом и умеют работать в парах ,
в группе.
Создание коллаборативной среды.
Тренинг «Круг радости» -КР
(Ученики образуют круг радости ,дарят друг-другу улыбку и
высказывают радостные пожелания)
Формирование групп.
Стратегия «Пазлы» - КР
Просмотр видеоролика «Смена времен»
Учитель проецирует на флипчате ключевые слова и словосочетания.
Ученики прогнозируют сюжет, тему по ключевым словам.
На флипчате представлены критерии оценивания урока.
Сегодня вы научитесь :
-обмениваться мнениями по предложенной теме
-Понимать сообщение, извлекая необходимую информацию.
-Определять последовательность событий.
Задание: Поделитесь идеями в группе и изложите на флипчате
Дескриптор
1.Найдите ключевые слова.
2.Изобразите на флипчате.

10 мин

Баллы

Стратегия «Пила», делим текст на 4 части - ГР
Текст «Четыре художника»
Критерий оценивания.
-Определить основную мысль текста.
-Ответьте на вопросы.
Задание: Прочитайте свою часть произведения
Г. А. Скребицкого «Четыре художника». Определите основную мысль
текста.
Ответьте на вопросы.
Уровень
мыслительных
навыков
Знание
И
понимание

Критерии
оценивания
Определите
основную мысль
текста

14

Дескриптор
-выписывают
ключевые слова
-определяют главную
и второстепенную
информацию
-отвечают на вопросы
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5 мин

ФО. Задать по 2 вопроса каждой группе, оценить друг друга
Графический органайзер
«Фильтрация информации»
Прочтите текст и определите ключевые слова. Самые важные слова
нужно расположить на «поддоне», тогда как менее важные слова –
должны быть отфильтрованы в «трубе».
горячий
холодный
знойный

5 мин

5 мин

Стратегия «Линия времени» (по сюжету текста рисуют сюжет по
отдельности не более 3х сюжетов и дают 2ой группе, находят цепочку по
карте истории и пересказывают основную мысль текста, каждая группа
по своим сюжетным линиям. Составляют сложный план.
Схема сложного плана:
1.А.
2.А:
а) а; б) а; в) а.
3. А.
Уровень
Цель
Дескриптор
мыслительных
навыков
Расчленени
-Извлекают
Анализ и
е информации как можно
синтез
на составные
больше
части
информации.
-Составляют
сложный план.
Стратегия «Горячий стул»-ГР
(Из команды выходят по одному ученику, отвечают на вопросы
второй команды ,правильно понимая реплики и предоставляя обратную
связь, участвует в диалоге. Вопросы составляются по тексту «Четыре
художника»)
Уровень
мыслительных
навыков
Знание и
понимание

Конец урока
5 мин

Цель
Правильно
понимая
реплики,
предоставлять
обратную связь

Дескриптор
-Участвуют
в диалоге.
Предоставьте
обратную
связь.

ФО. Взаимооценивание
Домашнее задание.
Нарисовать картинку на любимое время года.
Рефлексия «Мишень»

15
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Шымкент қаласы Еңбекші ауданы
М.Әуезов атындағы №96 жалпы орта мектеп КММ
орыс тілі мен әдебиеті пәнінің мұғалімі Абдужаббарова Шахида Абдуахадовна
УРОК 55. Какая ты, вода, волшебница
вода…
Школа:

ОСШ № 96 имени М. Ауезова

Дата:

Ф.И.О. преподавателя: Абдужаббарова Ш. А.

КЛАСС: 3
Цели
обучения,
которым
посвящен
урок
Учебные
цели

Количество присутствующих:

Количество отсутствующих:

3.1.2.1 понимать лексическое значение слов в предложении и тексте
3.3.4.1 формулировать уточняющие вопросы по содержанию текста и о
поступках героев произведения
3.4.2.1 на основе прослушанного/прочитанного/увиденного делать короткие
записи с помощью учителя
3.5.2.2 писать раздельно предлоги со словами
Умеют формулировать уточняющие вопросы по содержанию текста
Знают значение предлогов.
Применяют в письменной и устной речи слова с предлогами.

Предполагае
мый результат

Все учащиеся смогут:
формулировать уточняющие вопросы по содержанию текста правильно
использовать в речи слова с предлогами.
Большинство учащихся смогут:
выразительно читать текст, используя виды чтения;
составлять словосочетания, используя слова с предлогами.
Некоторые учащиеся смогут:
использовать слова с предлогами с различным смыслом.

Привитие
ценностей

Сформировать навыки экологической культуры, а также чувство прекрасного
бережного отношения к воде и к природе.

Межпредмет
ные связи

Взаимосвязь с предметами: музыка, изобразительное искусство, познания мира

Навыки
Материал nfourok.ru
HYPERLINK
›prezentaciya-kakoy
использования
""https://infourok.ru/prezentaciya-kakoy-bivaet-voda-576490.html" HYPERLINK
ИКТ
"https://infourok.ru/prezentaciya-kakoy-bivaet-voda-576490.html"Презентация «Какой бывает вода?», аудиоматериал.
Языковая
цель

Основные термины и словосочетания:
Эксперимент. Прозрачная. Жидкая
Используемый язык для диалога / письма на уроке:
Читай и экспериментируй. Преобразуй. Сделай вывод.

Материал
прошедших
уроков

Учащиеся могут иметь определенную базу знаний по теме
«Значение предлогов».

План
Планируемое
время

Запланированная деятельность

Начало урока  Организационный момент.
16

Ресурсы

----- «БІЛІМ ЖОЛЫ НҰРЛЫ ЖОЛ» Республикалық журнал – Маусым айы 2020 жыл | № 06 (09) -----

5 мин.

Середина
урока
30 мин.

Приветствие учащихся на двух языках. (К) Для создания
психологической атмосферы проводит игру «Солнечный
лучик».
- Здравствуйте ребята, возьмитесь за руки и улыбнитесь.
Подарите улыбки друг другу. Скажите, что вы сейчас
почувствовали? Прижмите ладошки, передайте тепло друг
другу. Пожелайте добра, счастья, удачи и успеха друг другу.
- Я надеюсь, что это ощущение вы сохраните до конца
урока.
- Сегодня на уроке вас ждет множество открытий.
(Ф) Учитель предлагает рассмотреть три картинки: лед,
пар, стакан воды, снег, подумать, что их объединяет?
-Определите, о каком веществе идет речь? Как
выдумаете, какова же тема нашего урока?
Ответы детей.
- Это вода. Сегодня мы будем говорить о воде.
(Деятельность учащихся) Учащиеся, делают выводы,
что это вода в разных ее состояниях. Обсуждают
стихотворение.
На этом уроке вы должны пополнить свой багаж знаний и
уверенно идти с ним дальше.
- Отгадайте загадки:
4.
Меня пьют, меня льют.
Всем нужна я. Кто я такая?
Я и туча, и туман,
И ручей, и океан.
И летаю, и бегу,
И стеклянной быть могу.
4. Актуализация знаний.
Сегодня наш класс превратится научную лабораторию, а
мы будем исследователями.
-Кто знает, что такое лаборатория?
- Место, в котором проводятся научные опыты.
- В настоящей лаборатории работают серьезные
исследователи.
-А вы знаете кто такие исследователи?
Исследователь – это человек, который изучает разные
предметы и вещества. Хотите быть исследователями?
- Как вы думаете, что мы сегодня на уроке будем
исследовать?
- Правильно.
Сегодня мы проведем исследование, чтобы узнать всё о
воде, а
именно :
-её физических и химических свойства
- зачем она нужна
-и как её беречь
Вода важна в жизни человека. Без воды не было бы
такого многообразия живых организмов и они не могли бы
долгое время существовать на Земле.
3. Изучение нового материала.
1. (Г) Прием «Практическая работа»
-Все необходимые предметы у вас разложены на столе.
-Роли распределены и у вас на столах лежат памятки
17

Учебник, задание
1,4

Работа со
словарем в конце
учебника

Презентация
«Какой бывает
вода?»

слайды
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-Ребята разделены на 3 группы: Вода, Лёд, пар.
-Как же мы будем исследовать нашу воду?
-Словарная работа.
Памятка
1. Ребята, вам предстоит проделать несколько опытов.
2. Чтобы у вас все получилось, внимательно читайте
задание к каждому опыту.
3. Старайтесь четко выполнять указания по проведению
опыта.
4. Работайте дружно, соблюдая правила работы в группах
и не забывайте о той роли, которая у вас есть.
5. После проведения опыта не забудьте записать вывод в
лист исследователя
-Вы разделены на группы, давайте вспомним правила
работы в группе:
1. Уважай своего товарища.
2. Умей каждого выслушать.
3. Не согласен – предлагай!
План работы:
1. Прочитать инструкцию и провести опыт.
2. Пронаблюдать за водой и её свойствами.
3. Сделать выводы.
Цель: определить новые свойства воды.
(г) Прием «Практическая работа»
1 группа –эксперимент – «радуга в стакане».
1 группа работает над первым свойством водыпрозрачность.
Оборудование- стаканы с водой и молоком, чайная ложка
Инструкция по проведению опыта.
Учебник,
Опусти ложку в стакан с водой, а затем в стакан с
задание 2, 3
молоком. Видна ли она?
Что вы заметили?
О каком свойстве воды это говорит?
1 группа работает над вторым свойством воды- цвет.
Оборудование-стакан с водой, разноцветные полоски.
Инструкция по проведению опыта.
стаканы с водой и
Опусти разноцветные полоски в стакан с водой
молоком, чайная
Сравни цвет воды с цветом полосок.
ложка,
О каком свойстве воды это говорит?
разноцветные
полоски
2 группа - эксперимент «удивительная жидкость».
2 группа работает над третьим свойством воды – запах.
Оборудование-стакан с водой и стакан с вишневым соком.
Инструкция по проведению опыта.
Понюхай жидкости в стаканах.
Вспомнить правила при определении запаха жидкости!!!
Что вы заметили?
2 группа работает над свойством - вкус.
Оборудование: стакан с водой, стакан с соком.
Инструкция по проведению опыта.
стакан с водой,
Попробуй жидкости в стаканах. Что ты определил?
стакан с соком
Можно ли пробовать на вкус незнакомые вещества?
3 группа работает над свойством- форма. работает над
экспериментом «волшебница – вода».
Оборудование: стакан с водой, различные
стакан с водой,
18
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емкости(пробирка, пузырек и.т.п.), кусочек мела.
Инструкция по проведению опыта.
Рассмотрите кусочек мела.
Попробуйте перелить воду из стакана в разные емкости,
пролить воду на стол.
Что вы заметили?
3группа работает над свойством - вода растворитель.
Оборудование: два стакана с водой, соль, сахар.
Инструкция по проведению опыта.
В один стакан брось кусочек сахара, а в другой насыпь
ложку соли.
Что вы заметили?
Свойства- сахар и соль растворились в воде.
растворитель
- Ну а, теперь давайте подведем итоги наших
исследований. Я приглашаю по очереди каждую группу,
представить результат вашей исследовательской работы. У
каждой группы по 2 минуты.
Дети читают инструкцию, выполняют опыт, делают
вывод.
1 группа. Рассуждения.
Когда ложка опускается в воду, то ее видно.
Когда ложка опускается в стакан с молоком, ее не видно.
Вывод: вода прозрачная
-Дети читают инструкцию, выполняют опыт, делают
вывод.
Рассуждения.
Рассматривая полоски, мы увидели, что полоски имеют
цвет, а вода нет.
Вывод: вода не имеет цвета, бесцветна.
2 группа. Рассуждения.
Мы понюхали жидкости в стаканах и определили, что сок
имеет запах, а вода не пахнет.
Вывод: вода не имеет запаха.
Рассуждения. Сок имеет вкус, а вода нет.
Вывод: вода не имеет вкуса.
3 группа. Рассуждения.
Рассматривая мел, мы увидели, что он имеет форму. Вода
при переливании в разные сосуды принимала их форму, а
когда пролили на стол, потеряла форму.
Вывод: вода не имеет формы, вода текучая.
Рассуждения. Постепенно кристаллики сахара и соли
исчезли, растворились.
Вывод-вода растворитель.
растворяет многие вещества.
Формативное оценивание. Прием «Большой палец»
2. Приём «Составь Кластер». Закрепление
- Ну, теперь давайте подведем итог наших исследований .
- Какое вещество было объектом нашего исследования?
- Какими свойствами она обладает?
- Для чего еще, кроме питья, нужна вода человеку?
1 группа. Составляют кластер. «Свойства воды»
Цвет/прозрачность: нет цвета, прозрачна
Запах: нет
Вкус: нет
19

различные
емкости(пробирка,
пузырек и.т.п.),
кусочек мела, соль,
сахар

Фломастер,
стикер, картинки,
лист бумаги
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Текучесть/форма: формы нет, текучая
Способность растворять вещества: растворитель
Вывод. Вода – это жидкость, которая не имеет запаха,
цвета, собственной формы, она прозрачная и текучая. Вода –
растворитель.
2 группа. Составляют кластер. « Для чего нужна вода?»
Умывание. Купание. Приготовление пищи. Мытье
посуды. Стирка. Мытье полов, окон. Поливка цветов,
Учебник, задание
огорода. Чистить зубы.
5
Вывод. - Ребята, а где человек использует воду?
-Человек использует воду в личных целях или использует
ее в промышленных масштабах (гидроэлектростанции,
заводах.)
3 группа. Составляют кластер. « Какая бывает вода?»
Пишут явления неживой природы связанные с водой.
Например: Снег, Лёд, Облака, Туман, Иней, Дождь, Пар,
Роса, Град.
Формативное оценивание. «Стикеры»
Критерии оценивания:
- понимает и принимает учебную задачу,
- знает, почему вода необходима для жизни на земле,
«Стикеры»
- умеет определять признаки воды,
- умеет проводить несложные исследования,
- составляют кластер, работают в паре, в группе,
оказывает в сотрудничестве необходимую взаимопомощь,
1.

Физкультминутка. Метод « Вода - не вода»
Игра на внимательность. Ведущий называет слова.
Если названное слово обозначает то, что содержит воду
(облако, снег, лужа, сосулька, иней, снежинки, туча), то дети
должны подпрыгнуть и хлопнуть в ладоши.
Если предмет или явление имеет косвенное отношение к
воде (кораблик, рыба, водоросли, волны), дети качаются из
стороны в сторону.
Если называется предмет или явление, не имеющие
никакой связи с водой (ветер, пустыня, гора), дети
приседают.
1 группа. (П) Работа в парах . Учитель предлагает
составить и записать предложение, в каком состоянии
бывает вода. Поставь вопрос к словам-признакам.
Например: Вода бывает (какая?) …, …,
Вода не имеет запаха и вкуса.
Вода бывает (какая?) жидкая. Вода бывает (какая?)
твёрдая. Вода бывает (какая?) газообразная.
(Деятельность учащихся). Слушают, составляют и
записывают предложения, подчеркивают имена
прилагательные.
2 -группа. (П) Работа в парах. Учитель предлагает
поиграть со словами, изменив слова предметы в слова
признаки. Какая бывает вода?
Море – морская
Озеро –озёрная
Река – речная
Водопроводводопроводная
Минералка – минеральная
Газировка –
газированная
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Питьевая, пресная, солёная, дождевая,
кипяченая, талая, океанская,
Оценивание. Прием «Сосед по парте». Сосед по парте
оценивает рядом сидящего ученика сразу же после
выполнения самостоятельной работы, обосновывает свою
оценку, указывает недочеты.
3 группа.(С). Ребята создают плакаты с призывом
беречь и экономить воду.
Учитель. Ребята, сегодня мы многое узнали о воде. В
начале урока вы сказали, что жизнь без воды невозможна.
Вода является неживой природой. Она источник жизни. И
велико её значение в жизни не только человека, но и других
живых организмов. Поэтому мы стараемся экономить воду,
и не загрязнять её.
Вспомните, какие пословицы о воде вы знаете. Объясните
их смысл.
Вода – всему голова.
У воды нос остёр – всюду пробьётся.
Была бы водица, а зелень народится.
Чистая, светлая, святая.
Напоит, умоет, вылечит. Нужно её беречь.
Это жизнь! И др.
Берегите воду!
Бережней относитесь к нашему водопроводу!
А ты не забыл закрыть водопроводный кран?
(К) Учитель предлагает прочитать выразительно
стихотворение
(И) Работа в рабочей тетради.
Критерии оценивания:
- самостоятельно адекватно оценивает правильность
выполнения действия и вносит необходимые коррективы в
исполнение, как по ходу его реализации, так и в конце
действия,
- осознанно и произвольно строит сообщения в устной и
письменной форме,
Итог урока.
Домашнее задание. Стр. 67. Упр. № 7, 8
- Смотрите, какое разноцветное сегодня в классе. Вы,
действительно, сегодня были активными, внимательными,
любознательными. Молодцы! Очень приятно было с вами
работать.
-Какая у нас была цель исследования?
-Как вы считаете, достигли ли мы данную цель?
Ответы учеников.
-Наш урок я бы хотела закончить словами известного
французского лётчика, писателя Антуана де Сент
-Экзюпери, который был вынужден по воле случая
некоторое время провести в пустыне, так оценил цену и
вкус воды:
«У тебя нет ни вкуса, ни цвета, ни запаха, тебя невозможно
описать, тобой наслаждаются, не ведая, что ты такое!
Нельзя сказать, что ты необходима для жизни!
Ты – сама жизнь!»
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Конец урока
5 мин.

8.Рефлексия
А теперь, ребята, оцените свою деятельность на уроке.
Кому из вас понравилось, как вы работали на уроке, кто
узнал для себя что-то новое, кому было интересно,
прикрепите свои синие капельки на доску, из них
получится весёлый дождь.
А кому было неинтересно, положите черные капельки
ко мне на стол, получится лужа.

синие капельки
черные капельки

БАСТАУЫШ СЫНЫПТАРДА АҒЫЛШЫН ТІЛІН ОҚЫТУ ЕРЕКШЕЛІКТЕРІ
Алматы облысы Ақсу ауданы Қаракөз ауылы.
«Бижарас Садырбайұлы атындағы орта мектеп, МДШО» КММ
ағылшын тілі пәнінің мұғалімі Батырбаева Айсұлу Саташқызы
Осы уақытқа дейін, 7-10 жастағы балалар алдымен ана тілін ғана оқу керек, басқа тілді
оқыту оларға ауыр тиеді деген пікір орын алған еді. Шет тілін бастауыш сыныптарда оқыту
мәселесі даулы болғанымен кейінгі жылдары қолға алынды. Көптеген психолог мамандар,
неғұрлым ерте бастаса, бала шет тілін тез меңгереді деп есептейді. Сол себепті, шет тілін
оқыту міндетті пән болып бекітілді. Осындай жаңа істі қолға алғанда мұғалімдер бірқатар
кедергілерге тап болды: мектептердегі материалдық базаның тапшылығы, осы істегі
жинақталған тәжірибенің жоқтығы, ата – аналардың балалармен бірге шет тілді игеруге дайын
еместігі, балалардың шет тіліне қызығушылығының аздығы, логопедтік және фонетикалық
қиындықтар. Осындай қиындықтарды жеңу үшін бастауыш сыныптарда шет тілін оқыту
ерекшеліктерін айқындау және мұғалімдермен ата – аналарға қажетті ұсыныстар беруді жөн
көріп отырмыз. Мәселені 3 топқа жіктеуге болады.
• Ағылшын тілін оқытуды қолға алғанда бастауыш сынып оқушыларының психологиялық
және тілдік дайындығына талдау жасау.
• Ағылшын тілін мұғалімінің бастауыш сыныптарда нәтижелі жұмысының педагогикалық
жағдайларын анықтау.
• Ағылшын тілін мұғалімінің бастауыш сыныптардағы жұмысының әдіс – тәсілдерін
айқындау.
Жоғары не орта буын оқушыларына қолданған әдіс – тәсілдер бастауыш сынып
оқушыларымен жұмыста оң нәтиже бермеуі де мүмкін. Бұл жердегі негізгі қателік,
мұғалімдердің оқушылардың жас ерекшеліктеріне байланысты, олардың сабақты қабылдауының
өзгешеліктеріне жете мән бермеуінен. Бастауыш сынып балаларында ішкі саналы қажеттілік
әлі туындамаған, бірақ табиғи қызығушылық, жаңа нәрсені көруге, білуге деген құмарлық
бар. Мұғалімдердің басты міндеті, осы қызығушылықты ұстап тұру және одан әрі дамыту.
7-10 жастағы балалар қоршаған өмірдегі жаңалықтармен қызыға танысуға дайын. Мұғалім
осындай жағдайда, осы үрдісті басқаруы, баланың көңілін және зейінін өз бағытымен
үйлестіруі қажет. Бала тек қана қарауға ғана емес- көруге, тыңдап қана қоймай - естуіне
көңіл бөлген жөн. Қоршаған заттардың және құбылыстардың қасиеттері мен белгілерін
ажырата біліп, сыртқы дүниелерді жоспарлы және жүйелі түрде талдауға үйренуі тиіс. Бала
неғұрлым жас болған сайын, оның ана тіліндегі сөздік қоры да аз, оның қоршаған ортамен
байланысқа шығуға ол қоры жеткілікті. Сол себепті, шет тілін жастай үйрену арқылы ол ана
тіліндегі де, шет тіліндегі де сөздік қорын қатар ұлғайтып отырады. Ана тілін де шет тілін
де қатар қарапайым сөздік қорынан, сөз тіркестерінен, мәтіндерінен үйрене бастайды.
Сонымен бастауыш сыныптарда жақсы нәтижелерге жету үшін ағылшын тілі мұғалімі
төмендегідей міндеттерді орындай алуы керек:
• Тапсырмаларды мұқият таңдау, олар оқушыға түсінікті және қарапайым болу керек.
• Оқу үрдісіне барлық балаларды тарту, оқушы қалыс қалса, пәнге деген
қызығушылығынан айырылып қалады.
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Өзара жағымды қарым – қатынастар орната білу. Жаңашылдық. Бастауыш сынып
оқушыларына 10- 15 минуттан кейін зейіні азайуына байланысты, тапсырма түрін
міндетті түрде ауыстыру қажет.
Оқушылардың сабаққа белсенді қатысып, білімнің қажеттілігін және беделін көрсететін,
әркімнің жеке жауапкершілігін арттыратын - ол ойын түрінде оқыту технологиялары. Үлкендер
үшін қызметі және міндеттері қандай орын алатыны сияқты, бастауыш сынып оқушысы үшін
ойын – өміріндегі ең қажетті және қызықты жұмыс. Ойын бір қарағанда оңай және жеңіл
сияқты, ал шын мәнінде балалар оған өздерінің бар күш, жігерін, ақылын және ойын
жұмсайды. Ойын дегеніміз – өз ережелерімен, ерекше ұйымдастырылған, тіпті үлгерімі төмен
оқушылар үшін де қолынан келетін іс. Тіпті білімі төмен оқушы ойын жеңімпазы болуы да
ықтимал, өйткені ойында тапқырлық және шапшаңдық көрсете білу тілді, пәнді білуден артық
болып кетуі мүмкін. Ойын- шет тілін меңгерудегі шешуші құралдардың бірі. Ойын кезінде
бала үшін жасырын түрде оқыту жүріп отырады, ол өзіне нақты мақсат қоймаса да,
нәтижесінде белгілі дәрежеде дағды және білім алады.
Бастауыш
сыныптарда шет тілін оқытуда төмендегідей ойын түрлері бар:
Грамматикалық ойындар –
тілдік құрылымдарды қолдануға үйрету, осы құрылымды қолданатын табиғи жағдай көрсету,
тілдік белсенділік және өз бетімен жұмыс жасау қабылетін арттырады.
Лексикалық ойындар – күнделікті өмірдегі жағдайларға бейімделген лексиканы қолдануға
үйретеді, сөздердің өзара үйлесімімен танысады, оқушылардың тілдік белсенділігін арттырады.
Фонетикалық ойындар – дыбыс шығару дағдыларын қолданады және қалыптастарады.
Орфографиялық ойындар – ағылшын тіліндегі сөздерді дұрыс жазу.
Шығармашылық ойындар - оқушыларға бір рет қана айтылғанды ұғынуға үйретеді, ақпарат
ағынында ең керектісін таба алады, тыңдау және есту қабылетін дамытады.
Ойын түріндегі оқыту технологиясы оқушыларды өзінің білім алуының, өзінің ойын
барысындағы және өмірдегі әрекеттерінің қажеттілігін түсінуіне бағытталған, яғни оқушыға
өзінің іс – әрекеттерін қалыптастыруға және таяу арадағы нәтижелерін болжауына мүмкіндік
береді. Ойын - оқушыны жағымды эмоционалдық жағдайға түсіріп, ұстаздардың да шәкірттердің
де оқуға қызығушылығын және пәнге сүйіспеншілігін арттырады.
•

**********
Қызылорда облысы, Қызылорда қаласы № 39 жалпы
орта білім беретін мектебінің орыс тілі мен әдебиеті пәнінің мұғалімі
Сейдалиева Салима Сауранқызы
Краткосрочный план урока
Раздел долгосрочного
Средняя школа: № 39
плана:
«Живой мир вокруг нас»
Дата:09.10.2019
ФИО учителя: Сейдалиева Салима Саурановна
Класс: 6
Участвовали:
Отсутство
вали:
Тема урока
В.Токарева. «Кошка на дороге»
Учебные цели для
6.1.3.1
понимать
содержание
рассказов
поэтических
достижения на этом уроке
произведений/фрагментов содержащих знакомые лексические и
(ссылка на учебную
грамматические единицы определяя тему и основную мысль,
программу)
характеризовать и оценивать поступки персонажей или
лирического героя.
6.2.5.1участвовать в диалоге-распросе, меняя позицию
«говорящий» на «слушающий» с учётом выбранной роли
6.3.6.1анализировать
содержание
художественных
произведений небольшого объёма, определяя особенности
изображения главных и второстепенных персонажей, лирического
героя.
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Цель урока

Межпредметная связь

Учащиеся смогут:
5.
Оценивать
поступки
персонажей
на
основе
прослушанного текста;
6.
Участвовать в диалоге-расспросе, меняя позицию;
7.
Анализировать содержание текста, определяя особенности
изображения главных и второстепенных персонажей.

Оценивает поступки персонажейна основе прослушанного
текста.

Участвует в диалоге-расспросе, меняя позицию.

Анализирует содержание текста, определяя особенности
изображения главных и второстепенных персонажей.
Ключевые слова и фразы: русский богатырь, кошачий вид,
набухал, перегружать, снабдила объедками, насмешливо
восхитился.
Вопросы для обсуждения:
Почему так важно понимать другого человека?
Критическое мышление, коммукативные способности,
ответственность, доброта, благородства по отношению к
окружающим, чувства ответственности за поступки, которые мы
совершаем
Самопознание – определение нравственных качеств.

Предшествующие знания
по теме

Умеют прогнозировать произведение по заголовку,вести диалог,
анализировать произведение.

Критерий оценивания

Языковые цели

Привитие ценностей

Запланиро
ванные
этапы урока
Начало
урока
5 минут

Середина
урока

Ход урока
Виды запланированных упражнений на уроке
Приветствие (психологический настрой).
Сообщение целей уроков и критериев оценивания.
Деление учащихся на 2 группы.
-Рассказ В. Токаревой, которой вы будете читать называется
«Кошка на дороге». Предположите, о чём может быть рассказ с
таким названием. (ответы учащихся).
Краткая биография автора рассказа (рассказывает учитель)
-В начале рассказа «Кошка на дороге» говорится о том, что
герой рассказа ученый Климов зимой отдыхает в санатории.
После завтрака он выходит с территории и отправляется в лес.
Как вы думмаете, что произойдёт дальше? (ответы детей)
Стратегия «Всплытие»
- Как вы понимаете выражение «Если в сердце нет любви,
человек мёртв»? (ответы учащихся)
Развитие навыков слушания и говорения
Цели урока:
5.
Оценивать поступки персонажей на основе
прослушанного текста;
6.
Участвовать в диалоге-распросе, меняя позицию
«говорящий» на «слушающий» с учётом выбранной роли.
Критерий оценивания
Обучающийся
Оценивает поступки персонажейна основе
прослушанного текста.
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Ресурсы
Учебная
программ по
учебному
предмету
«Русский
язык и
литература»
для 5-9
классов
ИКТ

Жанпейс
А.Есетова
У.
Озекбаева
Учебник
проект
« Русский
язык и
лптература» 6
кл
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-

Участвует в диалоге-расспросе, меняя позицию.
Уровень мыслительных навыков:Применение. Навыки
высокого порядка
К/П. ЗаданиеСтратегия «Диалог с автором»
2.
Послушайте рассказ В.Токаревой «Кошка на дороге».
3.
Участвуйте в диалоге-расспросе, меняя позицию.
Для поддержки диалога:
2.
Почему вы приводите Климова на развилку дороги?
3.
Почему вы сравниваете главного героя с русским
аудиозапись
богатырём?
4.
Какую мысль вы хотели выразить в предложении
«отсутствие совести у одного рождает бессоветность у другого»?
5.
Почему ваш главный герой согласился с мыслью,
выраженной в глазах кошки: «Какой же ты подлец!»?
6.
Как вы думаете, правильно ли поступил Климов?
7.
Почему вы назвали рассказ «Кошка на дороге»?
Дескрипоры:
Обучающийся
- извлекает главную информацию из аудиоматериала;
- участвует в диалоге, оценивая поступки персонажей;
- меняет позицию в диалоге;
Ф. Взаимооценивание пар по дескрипторам
Развитие навыков чтения
Цель урока:
1.
Анализировать содержание текста, определяя
особенности изображения главных и второстепенных
персонажей.
2.
Участвовать в диалоге-распросе, меняя позицию
«говорящий» на «слушающий» с учётом выбранной роли.
Критерий оценивания
Обучающийся
1. Определяет особенности изображения главных и
второстепенных персонажей.
2. Участвует в диалоге-расспросе, меняя позицию.
Уровень мыслительных навыков: Применение. Навыки
высокого порядка
Г.ЗаданиеСтратегия «горячий стул» + «аллея мнений»
1-группа
1.
Зачем деликатная старушка спросила про кошку? Почему
этот вопрос взволновал Климова? Какие слова старухи
Литературн
показались вам важными?
ая пирамида
2.
Почему Климов вновь оказался на перекрёстке трёх
дорог?
3.
Почему Климову стало жалко от прилива горячей
благодарности? Почему его сердце билось будто вхолостую?
4.
Как вы думаете, правильное ли принял решение,
Климов что вернулся за кошкой?
2-группа

Как автор относится к своему герою? Как относитесь к
нему вы? Почему автори называет его по фамилии?

А как бы вы поступили на месте Климова? Отнесли бы
кошку обратно или оставили её на себе?

Какие чувства и настроение возникли у вас после чтения?
Жалость, грусть, сожаление?

Над чем вас заставил задуматься этот рассказ?
Поддержка учителя: заранее заготовленные вопросы
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Ф. Самооценивание группы по дескрипторам
Дескрипторы:
Обучающийся
- отвечает на вопросы по тексту;
- предлагает аргументы по действиям главного персонажа;
- предлагает аргументы по действиям второстепенного
персонажа;
- анализирует событие, выдвигая собственное мнение.
Конец урока
Домашнеезадание: напишите мини-эссе «Климов глазами
Учебник
5 мин
кошки».
Рефлексия
«ПОПСМетод "ПОПС-формула".
формула»
Позиция – Я считаю, что …
Обоснование - Потому что …
Подверждение, примеры - Свою мысль я хочу подвердить
примерами из …
Следствие – Я делаю вывод, что …
Дифференциация –
Оценивание – как Вы планируете проверять
Охрана
каким способом вы хотите
уровень освоения материала учащимися?
здоровья и
больше оказывать
соблюдение
поддержку? Какие
техники
задания вы даете
безопасности
ученикам более
способным по сравнению
с другими?
Спланирована поддержка
Стратегия «Горячий стул» активизирует знания
в обучении: для
учащихся, увеличивает прогресс понимания и
изучающего
навыков, повышает уверенность и мотивацию.
чтения/определения
Они получают возможность одновременно обучать
главной и детальной
и обучаться.
информации
Стратегия «Аллея мнений» развивает
Предоставлен ресурс: для познавательный процесс; формирует
участия в диалоге и
коммуникативные способы.
создания суждения –заранее
Стратегия «Диалог с автором»
заготовленные вопросы;
Стратегия помогает участию в диалоговом
Менее способные:
обучений. Обучающиеся делятся своими мнениями,
участвует в диалоге, создает используя аргументы в ответах. Предоставляют
высказывание-рассуждение; обратную связь в виде вопроса для уточнения или
Более способные:
утверждений.
участвует в диалоге, создает
рассуждение на основе
ресурса, но со
значительными
изменениями. Предлагает
аргументы из текста.
Рефлексия по уроку
Используйте данный раздел для размышлений об
уроке. Ответьте на самые важные вопросы о
Вашем уроке из левой колонки.
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Общая оценка
Две вещи, лучше всего прошедшие на уроке (касающиес преподавания и обучения)?
1:
2:
Что могло бы посодействовать тому, чтобы урок прошел еще лучше? (касающиеся
преподавания и обучения)?
1:
2:
Что я выяснил на этом уроке о классе или о достижениях/затруднениях отдельных
учеников на что обратить внимание на следующем уроке?
Шымкент қаласы Еңбекші ауданы
М.Әуезов атындағы № 96 жалпы орта білім беретін мектеп
математика пәні мұғалімі Мусаева Гулмира Камилжановна
`Ұзақ мерзімді
жоспар бөлімі:
Тарау 8.2А
Аудан
Күні:
Сынып:8
Сабақтың
тақырыбы
Сабақтың түрі
Осы сабақ арқылы
жүзеге асатын оқу
мақсаттары
Сабақтың мақсаты

Ойлау деңгейі
Бағалау
критерийлері
Тілдік мақсат

Құндылықтарды

Мұғалімнің аты-жөні: Мусаева Гулмира Камилжановна
Қатысқандар саны:
Қатыспағандар
саны:
Үшбұрыштың ауданы
Жаңа сабақ
8.1.3.12
үшбұрыштың ауданы формулаларын қорытып шығару және қолдану;
Барлығы:
4.
Үшбұрыштың ауданын табу
формулаларын есеп шығаруда қолданады
Көпшілігі:
5.
Әр түрлі үшбұрыштың
аудандарын табады, формулаларды түрлендіреді
Кейбірі:
6.
Үшбұрыштың ауданын табу
формулаларын түрлендіреді, бірнеше қадамдардан тұратын күрделі
есептерді шығарып дәлелдейді
8.
Түсіну
9.
Қолдану
10.
Талдау
7.
Үшбұрыштың ауданын табу формулаларын қолданады;
8.
Әр түрлі үшбұрыштардың аудандарын табады, формулаларды
түрлендіреді
Үшбұрыштың ауданын табу формулаларын түсіндіреді
Пәндік лексика және терминология
- параллелограмм;
-тік төртбұрыш;
-үшбұрыш;
-сүйір бұрышты үшбұрыш;
-тік бұрышты үшбұрыш;
-сүйір бұрыштың синусы;
- аудан
1.Қазақстанның тәуелсіздігі мен Астанасы.
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дарыту

Тапсырмалар
Миға шабуыл
Ауызша жұмыс
ТоптықПәнаралық
жұптық
оқыту
байланыс
Саралап оқыту

2.Қоғамымыздағы ұлттық бірлік, бейбітшілік пен келісім.
3.Зайырлы қоғам және жоғары руханият.
4.Индустрияландыру мен иновацияларға негізделген экономикалық
Алынған
Мах.
өнім.
дескриптор
дескриптор
5.Жалпыға Ортақ
Еңбек Қоғамы.
10
6.Тарихтың, мәдениет
пен тілдің ортақтығы.
5
7.Еліміздің ұлттық
қауіпсіздігі, бүкіләлемдік , өңірлік мәселелерді
10
шешуге жаһандықтұрғыдан
қатысуы.
Сызу,өзін өзі тану,информатика

А

АКТ қолдану
В
дағдылары
С
Бастапқы
білім
Тест

Аты-жөні:
Сабақтың
жоспарланған
кезеңдері
Сабақтың басы

3

Презентация,4интербелсенді тақта, компьютер, телефон, kahoot.it
сервисі,easyQuizzy
5

Параллелограмның
ауданы;
5

Тік төртбұрыштың ауданы;
Алынғаны:
МАХ: 42
- Ромбтың ауданын табу формулалары.
Сабақ барысы
Сабақтағыжоспарланған
іс-әрекет

5 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.

Сабақтың ортасы
30 мин

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

ауданы".
Ендеше бүгінгі сабағымыздың мақсаты қандай болады деп
ойлайсыңдар?
Иә, Үшбұрыштың ауданын табу
ҚБқол шапалақтау
«Жұптық өзара оқыту» әдісі
Қолданылған әдістің мақсаты:
a.
Aқпарат алу және жоғары деңгейлі ойлау дағдыларын
жетілдіреді;
8.
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» Түрлі-түсті кеспе қағаздарда
есептердің шығарылу жолына сілтеме , шығарылу жолдары,
жауаптары көрсетіледі.Оқушылар біртіндеп деңгейлерден өтеді.
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Саралап оқыту
Сабақтың соңы
5 мин

Үй тапсырмасы

Қорытындылау тест
Компьютерде қысқыша тест орындайды
ҚБ қол шапалақтау
Кері байланыс
«Мұғалім - оқушы»
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?
5.
2. Бұл білімім тәжірибеде керек бола ма?
6.
3. Қайда қолдана аламын?
Практикалық тапсырма: Өз бөлмеңдегі 1 жихаздың ауданын есепте

Батыс Қазақстан облысы Сырым ауданы Қоңыр ауылы
ЖББ А.Жұмағалиев атындағы Жосалы орта мектеп-балабақша кешені
ағылшын тілі пәнінің мұғалімі Муханбеткалиева Назкен Самуратовна
Date: 26.02.2020

Teacher name: Mukhanbetkalieva N

CLASS: 6

Number present: 1010999555559858998899128

Lesson title

Positive and negative character adjectives

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

Assessment
criteria
Values links
Cross-curricular
links
Previous learning

6.1.2.1- use speaking and listening skills to provide sensitive feedback to peers;
6.1.3.1- respect differing points of view;
6.1.5.1- use feedback to set personal learning objectives;

All leaners will be able to:
Understand and use the new vocabulary on the toрic
Most leaners will be able to:
Use new vocabulary and comрare the characters on the toрic
Some leaners will be able to:
Use and comрare, translate the sentences suррorted on the toрic
Uses the words and рhrases with suррort
Uses the words and рhrases without suррort
Exрlains his рoints of view, using the words and рhrases
Exрlains and evaluates without suррort
culture and languages
Literature
Learners read non-fiction books Kazakh, English, Russian languages

Plan
Planned timings

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

Start

Org.moment
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Resources
Cards

----- «БІЛІМ ЖОЛЫ НҰРЛЫ ЖОЛ» Республикалық журнал – Маусым айы 2020 жыл | № 06 (09) -----

5 min

5 min

5 min

5 min

5min

Greeting
Warm uр. Staying in a circle. Saying a wish to each
other
Dividing into two grouрs by cards:
Cartoon characters and adjectives

Middle
10min

Thank you very much.
So the theme of our lesson today is Positive and
negative character adjectives
At first let us take the new vocabulary
Open your copybooks and write down the new words
evil-зұлым
kind-мейірімді
brave-өжет, батыр
wicked- жауыз
caring-қайырымды, қамқор
greedy-ашкөз
honest-адал
Now children, lets watch a short cartoon
and do tasks according to the theme.
So,you have seen the cartoon
Now answer my questions
How many sons did Ernazar have before Er-Tostik was
born?
Who was the lord of underworld?
What did Ernazar’s wife eat before becoming
pregnant?
Who did Er-Tostik fall in love with?
What would happen if the dragon ate the sun egg?
Descriptor:
Students answer the questions
Students make sentences correctly
The “Snowball” method
You must write the questions and throw to the other
group and they will write the answer it and write
another question and throw it again
1st group:
Who is Ernazar?
Who is Bapy Khan?
What are the names of the three giants?
What powers did they have?
2nd group:
Who sent a terrible winter to a Kazakh steppe?
Who did Er-Tostik marry?
Who did Er-Tostik fight with?
Who helped Er-Tostik?
Descriptor:
Write questions on the theme
Answer them correctly
Use the correct tense
Well done!!!
Now I’ll give you the papers with different tasks
The first task is to give the characters of the cartoon
adjectives using the text
31
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Excel 6 Sb
Mod 7.Рage
77

Active board
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5min

End
2min

Descriptor:
Chooses the сorrect adjective
Chooses and explains the correct order
Chooses, explains and reads the correct answer
The second task is to correct the wrong statements
Ernazar sent a terrible winter to the steppe
Bapy Khan’s servant captured Er-Tostik’s mother
One of the giants could drink whole rivers
A giant went to eat the sun egg of the Samruk bird
Descriptor :
Corrects the wrong sentences
Puts the words in the right order
Read the sentences correctly
The third task is to translate the sentences into
Kazakh

Бұрынғы өткен заманда Қазақ даласында
Ерназар деген кісі әйелімен және сегіз баласымен
бақытты ғұмыр кешіпті.

Ерназар сегіз баласын малына азық тауып
әкелуге жұмсапты

Ер Төстік келе жатып үш алыпқа кезігіпті

Олардың шеуі де ерекше күшке ие екен:
біреуі тауды қозғай алады, біреуі тез жүгіре алады,
ал үшіншісі бір көлдің суын тауыса алады екен.
Descriptor:
Translates the sentences into Kazakh
Puts the words in the right order
Reads the sentences correctly
Very good .You have done all the three tasks
correctly
Thank you very much.
Now let’s evaluate the new vocabulary
So who is positive characters in the text?
Ernazar, Er-Tostik, Kenzhegen, and the three giants
And who is negative characters ?
Bapy Khan, dragon
Very good. You are super.
Feedback
Writing his oрinion on sheets of рaрer and stick on
the board.
A criteria-based assessment is рresented on the board.
After each task learners are asked to give assessments
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Түркістан облысы Жетісай ауданы M.Мақатаев атындағы жалпы орта
мектебінің орыс тілі пәнінің мұғалімі Мирзабаева Мадина
УРОК:Русский язык и литература
Школа: №19 М.Макатаева
Раздел: Жара. Холод.Страна и образ
Ф.И.О. учителя:Мирзабаева Мадина
жизни.
Тема: «Абай. Времена года»
Дата:
Количество присутствующих: 12
КЛАСС: 7
Цели
С 3 понимать содержание небольших поэтических произведений\определяя
обучения,
сюжетную линию или настроение ;
которые
Ч 1 понимать главную и второстепенную информацию сплошных и
необходимо
несплошных текстов, связывая информацию с общеизвестными,
достичь на
повседневными знаниями ;
данном уроке
П 5 представлять информацию в виде таблицы\схемы, диаграммы\графика.
Цели урока
Все учащиеся смогут:
понимать содержание поэтических произведений, владеть словарным
запасом, термины
Большинствоучащихсясмогут:
представлять информацию в виде таблицы,схемы, диаграммы,графика;
Некоторые учащиеся смогут:

Предыдущее
обучение
План
Планируемое
время
Начало

Середина

создавать аргументированное высказывание/рассуждение/ с элементами
описания или повествования.
Учащиеся знают и находят эпитеты, сравнения, олицетворения, умеют их
находить в тексте.

Запланированная деятельность (впишите свои
задания, вместо изложенных ниже)
11.
2. Разделение на группы: «Осень» и «Зима»
12.
/Учащиеся из разрезанных частей бумаги
собирают картинки осени и зимы ,собравшие картину
осени\ называются аналогично «Осень», картину зимы«Зима» Дети по картинам определяют тему урока
Стратегия «ЗХУ»
Индивидуальная работа.
Что я знаю о
Хочу
Узнал/-а/
произведениях
узнать
новое
Абая
В начале урока заполняется 1,2 колонки.
Показ слайдов об Абае и его жизни в творческом
пути.Дети говорят о жизненном пути Абая по слайду
После показа слайда учащиеся заполняют 3 колонку
Работа в группе./по стихотворениям «Осень», «Зима»
Группа 1. Ст. «Осень» Задание : выразительно
прочитайте стихотворение, устно ответьте на вопросы
первой колонки .
Группа 2 Ст. «Зима» Задание : выразительно
прочитайте стихотворение,устно ответьте на вопросы
33
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ИКТ
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второй колонки.
Критерии оценивания:
Понимают содержание
небольших поэтических
произведений, определяя
сюжетную линию или
настроение

Конец

Дискриптор
-умеет выделять
ключевые слова
-умеет определять
сюжетные линии
-умеет передавать
настроение стиха

Г Работа по таблице
Задание : Сопоставьте образы двух времён года,
изображённых в стихах Абая, и определите своё
отношение к ним.
Выписка из текста
стихотворения
Осень

Ваш
комментарий
З
им
а

ФО Большой палец
1.Дифференцированные задания.
А Составьте кластер на тему «Абай»
Б Стратегия «Назовите одним словом».
1/ Описание природы в литературе.
2/ Слово,помогающее образно увидеть предмет.
3/ Воплощение чего-либо в образ живого существа.
4/ Слова и выражения, с помощью которых один предмет
сравнивается с другим
С Составьте рассказ о том, какие иллюстрации вы
сделали бы к стихам А. Кунанбаева «Времена года»/к
одному из них
Критерий
Дискрипторы
Представляют информацию
-умеет представлять
в виде кластера.
кластер

Учащиеся понимают и
-умеет передать
содержание
передают содержание
поэтических
поэтических произведений.
произведений
Учащиеся создают
-умеет
аргументированное
аргументировать
высказывание\рассуждение
высказывание с
элементами описания
Рефлексия
1-группа
Стратегия «Верно» , «Неверно»
2 группа
Составляют синквейн к слову«Зима»
Рефлексия
Стратегия «Две звезды и 1 пожелание»
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ҰЛТТЫҚ ОЙЫНДАР АРҚЫЛЫ БАЛАНЫҢ
ТАНЫМДЫҚ ҚАБІЛЕТІН АРТТЫРУ
Атырау облысы Құрманғазы ауданы Кудряшов ауылы
" Асылай" бөбекжай балабақшасының тәрбиешісі
Сариева Гульжан Женисовна
Ұлттық ойындардың тәрбиелік мәні зор. Мектеп жасына дейінгі балалардың
қоғамдық құбылыстарды, қоғамдағы ересек адамдардың іс-әркетін өз
түсінігінше әрекеті арқылы бейнелеуі ойын болып саналады. Ойынның шығу
тарихына назар аударсақ, ол еңбекпен, өнермен, қоршаған ортамен тығыз байланыста дамыған, яғни
ойын өмірмен тығыз байланыста қарастырылады. Балалар тек ойнап қана қоймайды, сонымен бірге
ойлайды, аңғарады, көп нәрсені білуге, зерттеуге талпынады, айналаны таниды, танымы
қалыптасады. Қазіргі заман ағымына қарай белсене қатысады.
Ұлттық ойындар-қазақ халқының ерте заманнан қалыптасқан дәстүрлі ойын-сауықтардың бір түрі.
Ұлттық ойындар –ата-бабаларымыздан бізге жеткен байлығымыз, асыл қазынамыз. Сондықтан,
үйренудің күнделікті өмірде пайдаланудың заманымызға сай ұрпақ тәрбиелеуге пайдасы орасан зор.
Ойын баланың алдынан өмірдің есігін ашып, ұштаса береді.
Балаға дүниенің қызығы сол – ойын, барлығын ойынға айналдыру. Сондықтан балаға тәрбие
бергенде ойын мен тәрбиені ұштастырып, баланы ойната тұра, оның бойына рухани, адами
құндылықтарды сіңіру ата-ананың да, тәрбиешілердің де міндеті. Баланы ойнатып қана қоймай,
бойына ұқыптылық, адамгершілік, татулық, намысшылдық, ептілік, шапшаңдық және т.б. секілді
адами қасиеттерді сіңіретін негізгі құрал – ұлттық ойындар.
Ертеден қалыптасқан, атадан балаға мұра болып жалғасып келе жатқан ұлттық ойын-сауық түрлері
бар. Зер салып байқап отырсақ, ол ойын-сауықтар қазақтың ұлттық ерекшелігіне, күнделікті тұрмыстіршілігіне тығыз байланысты туған екен және адамға жастайынан дене тәрбиесін беруге, оны
батылдыққа, ептілікке, тапқырлыққа, күштілікке, төзімділікке, т.б. әдемі адамгершілік қасиеттерге
баулуға бағытталған екен. Ұлттық ойындар: айгөлек, ақсерек-көксерек, ақсүйек, алакүшік, алтыбақан,
арқан аттау, арқан тартпақ, асық, аттамақ, белбеу тартыс, епті жігіт, дауыстап атыңды айтам, қыз қуу,
тепе-теңдік, тобық, соқыр теке, сақина жасыру, жасырынбақ, орын тап, тақия тастау, ұшты-ұшты, т.б.
түрлері өте көп. Осы ойындардың ішінен сабаққа, іс- әрекетке, жағдайға, баланың жас ерекшелігіне
байланысты таңдап, керектісін қолданамын.
Бөбектерді тәрбиелеуде де ұлттық ойындардың берері мол. «Санамақ», «Жылдам айт», т.б.
тартымды ойындарды үйрету, қарым-қатынасқа түсе білуге дағдыландыру болып табылады. Балалар
негізінен ойын үстінде бір-бірімен тез тіл табысады. Ойынына қарап баланың психологиясын
аңғаруға болады. Сонымен қатар ойынды сөйлеуді дамыту мен көркем әдебиет сабақтарында да
пайдаланған жөн. Себебі осы пәндерде санаға көбірек салмақ түседі. Сондай кезде өтетін тақырыпқа
байланысты қимыл – қозғалыстар, жаттығулар, жаңылтпаштар, сергіту уақыттарын ұйымдастырса,
баланың денесі ширап, көңілі көтеріліп, сабаққа қажетті мағлұматтарды қабылдау сапасы да артады.
Балалар ойын барысында еркін тапқырлық әрекет байқатады, сезіну, қабылдау, ойлау, қиялдау, зейін
қою, ықылас, ерік және т.б. түрлі психикалық түйсік пен сезімділікке тәрбиеленеді.
Қорыта айтқанда, балалардың мектепке дейінгі ең негізгі ісі ойын болғандықтан оқып үйрету
барысында олар біртіндеп ойын әркетінен таным әрекетіне турлі ойындарды ойнау барысында
бейімделуі тиіс. Я.А.Каменский: «Ойын айналадағы дүниені танудың тәсілі», - деп атап көрсеткен
болатын. Осы сөздің өзінен-ақ балалардың танымдық әрекетін қалыптастыруда ойынның
қаншалықты маңызы бар екенін түсінуге болады. Ойынның нәтижесінде, баланың бойында: ойлау,
ұйымдастырушылық қасиет, тапқырлық, белсенділік, шыдамдылық қалыптасады.
Пайдаланылған әдебиеттер тізімі:
1. Жолымбетов Ө. “Айгөлек”, “Қазақстан баспасы”. Алматы, 1975.
2.“Ақ сандық, көк сандық” Алматы, “Жазушы”, 1988.
3. «Ұлт тағылымы» 2004 ж. №4 16 – 17 б. .
4. Сағындықов Е. Қазақтың ұлттық ойындары. Алматы, «Рауан», 1991.
**********
35

----- «БІЛІМ ЖОЛЫ НҰРЛЫ ЖОЛ» Республикалық журнал – Маусым айы 2020 жыл | № 06 (09) -----

МЕКТЕП ЖАСЫНА ДЕЙІНГІ 4-5 ЖАСТАҒЫ
БАЛАЛАРДЫ ЕРМЕКСАЗБЕН МҮСІНДЕУГЕ ҮЙРЕТУ
Қызылорда облысы Қызылорда қаласы
«ЕрТарғын» балабақшасының тәрбиешісі
Сулейменова Жаухар Билбаевна
Тәрбие тағлымы баланың нәрестелік шағынан бесік жырымен
біртіндеп іске асырылып, санасына орнығып отыратын ұзақ үрдіс. Сол
себептен қоғам өміріндегі білім беру саласындағы әрбір жаңалық
мектепке дейінгі тәрбиеге тікелей әсер етіп, тәрбие мазмұнын жаңарту ісіне ықпал жасап келеді.
Балабақшада балаларды тәрбиелеу жұмысының негізі, баланың өмір шындығына деген
эстетикалық қатынасын қалыптастыра отырып, әсемдік туралы ой-өрістерін дамыту, білім және
қабілеттерін қалыптастыруға қажетті тәрбиелік жұмыстарды қамтиды. Балабақшада балалардың
іскерліктері, олардың қоршаған ортадағы заттар дүниесінің ерекшеліктерін танып, білуіне
бағытталған іс-әрекеттердің бірі мүсіндеу.
Балалар қоршаған ортаны ермексаздан мүсіндеу жұмыстары кезінде танып білуге мүмкіндік алады.
Олар қоршаған ортадағы түрлі заттарды көркем мүсіндеу тәсілін меңгеруге, заттың көлемін, пішінін
бояулар мен түстер арқылы айқындай білуге жаттыға отырып, бұл дағдыларды өз қиялымен
пайдаланады. Мүсіндеу арқылы заттардың, адамның, жануарлар мен құстардың пішінін бейнелеу
тәсіліне машықтанады. Ермексаздан бейненің кескінін, қимыл-қозғалыстарын, өзіндік ерекшелік,
күнделікті көргендерін еске түсіріп, заттың дене құрылысын, «бөлшектердің» өзара байланысы
туралы алғашқы түсініктерді алады. Балаларды бақшада мүсіндеу өнермен таныстыру, үйрету
олардың бойында еңбек дағдысын қалыптастыру, шеберліктерін ұштауға мүмкіндік берумен бірге
олардың пайдалы нәрселерді жасасам деген ынтасын оятады. Өз беттерімен жұмыс істеуге, ұйымшыл
болуға, шығармашылықпен белсенділік көрсетуге жол ашады, еңбек етуге жігерлендіріп, әсемдік
талғамын арттырып, түс пен бояудың әдемілігіне құштарлық сезімін жетілдіреді.
Олардың адамгершілікке, еңбекке тәрбиелеумен бірге, рухани жағынан да дамуына әсерін тигізеді.
«Құмырсқа және оның илеуін мүсіндеу» атты өткізілген ашық сабағымдағы іс-тәжірибеммен
бөліссем. Сабақтың мақсаты: құмырсқа іс – әрекеті арқылы балаларды – еңбекқорлыққа
бауырмалдыққа топпен жұмыс жасауға әр адамның өз міндетін жауапкершілікпен орындауға
үйретеді. Сабақты дидактикалық ойынмен бастап, біз не туралы әңгілесетінімізді ойын арқылы
білдірдім. «Ия-жоқ» ойынын ұйымдастыру арқылы балаларға сабақ тақырыбын айқындатып алдым.
«Сиқырлы экраннан» құмырсқаның суретін, түрлерін көрсетіп, орыс тіліне аудартып айтқыздым.
Құмырсқа және оның илеуін ермексазбен мүсіндемес бұрын құмырсқаның дене мүшесімен
таныстырдым. Денесі бас, көкірек және құрсақтан тұрады. Басы үлкен, жақтары жақсы жетілген, ауыз
аппараты кеміргіш. Көпшілік түрлерінің құрсақ бөлімінде шаншары мен улы бездері жақсы дамыған.
Көкірек бөлімі жіңішке, онда үш жұп аяқтары жақсы жетілген деп түсінік беріп өттім.
Жұмыс барысында балалар құмырсқаны қалай жасайтындарына өздері түсінік беріп, илеуінің де
түсін таңдап алды. Ермексаз кесектерін жұмсартып, құмырсқаның басын шарик немесе циллиндр
пішіндерді мүсіндеп алдық.
Сабақ соңында балалар «Құмырсқа» туралы тақпақтарын айтты. Нәтижесінде балалар мүсіндеудің
түрлі ширату, жалпайту, пішіннің шетін шымшып жалғастыру тәсілдерін қолдана отырып бейнелер
жасауға үйрене білді.
Қорытындылай келе, балабақшада мүсіндеуге үйретуге жүргізілген жұмыстар балалардың мүсін
өнеріне деген қызығушылығын арттыра отырып қол қимылдарының дамуы мен қол еңбегінің негізі
болып табылады.
Пайдаланылған әдебиеттер:
1. Отбасы және балабақша-2006,№4
2. Ю.Н.Хижняк «Как прекрасен этот мир»
3. Әдістемелік хабаршысы-2001ж
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ДЕҢГЕЙЛЕП-САРАЛАП ОҚЫТУ АРҚЫЛЫ ОҚУШЫЛАРДЫҢ
ШЫҒАРМАШЫЛЫҚ ҚАБІЛЕТТЕРІН ДАМЫТУ
Шығыс Қазақстан облысы Көкпекті ауданы Ақой ауылы
«А.С.Пушкин атындағы орта мектебі» КММ
Қазақ тілі мен әдебиеті пәнінің мұғалімі
Бахтиярова Анаргуль Мухаметкаримовна
Қазақстан Республикасының «Білім туралы» заңының 5-тарауындағы 41-баптың 1-бөліміндегі
«педагог қызметкерлер өз біліктілігін арттыруға міндетті»деп көрсетілуі , «Қазақстан -2030»
стратегиялық бағдарламасында Елбасының «Біз балаларымызға өзіміздің жақын және алыс
көршілерімізбен достық қарым-қатынасымызды мұра етіп қалдыруымыз керек» деген сөзі бүкіл
ағартушы қауым алдында «Оқу тәрбие үрдісіне жаңа педагогикалық технологияларды енгізу арқылы
оқушылардың білім сапасын арттыру,шығармашылық қабілетін дамыту» өзекті мәселелер енгізіп
отырғаны белгілі.Осы мақсатты жүзегеасыруда мектеп басшысы,ұжымдағы мұғалімдердің кәсіби
шеберлігі мен шығармашылық ізденісін дамытуға аса мән беру қажет.
Мектеп- еліміздің халыққа білім беру жүйесінің – күрделі тармағы.Сондықтан мектебіміздің
мақсаты: жеке тұлғаны жан-жақты дамытудың алғы шарты ретінде оқушыларды сараптап оқыту
арқылы шығармашылық қабілетін дамыту.
Міндеттері ретінде:

Оқу-тәрбие үрдісіне диагностикалық талдау жасау

Оқушының жеке тұлғасының мониторингісін құру

Оқу-тәрбие үрдісін ізгілендіруді жүзеге асыру
Еліміздің жарқын болашағы, өзіміз қызмет істеп жүрген мектеп
болашағы біздің ұстаздардың ізденісіне,балаларға деген сүйіспеншілігіне,кәсіптік деңгейіне
байланысты екенін жақсы түсінеміз.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.
Оқушының білім сапасын көтеру негізгі мақсат.Біз соңғы нәтиже сипатын ,мектеп түлегінің
білімділігі үлгісі арқылы құрдық
Біздің оқушыға қойған талабымыз:
• Қоршаған ортаны сезе білу,құбылыс себептерін іздене білу;
• Ақыл парасатты игеріп,ойлау,сезім қабілеттерін арттыру;
• Алдына мақсат қоя білу және жетуге ұмтылу;
• Өзін-өзі талдауды, өзін-өзі бағалай білуді меңгеру;
• Басқа адамдармен қарым-қатынас жасай білу,осы заманға сай технологияларды пайдалана
білу (интернет,электронды поштат.б.)
• Қоршаған ортада өз орныңды,жеке рөліңді анықтай білу;
Сондықтан,мектеп мұғалімінің сапасын соңғы нәтижеге бағыттау керек. Көздеген мақсатымыздың
нәтижесін көреміз,мұғалімнің кәсіби шеберлігін дамытуға қажетті жағдай жасау арқылы білімнің
жаңа парадигміне өту тәртібі бойынша ғылыми-әдістемелік жұмысын ұйымдастыру.
Мектеп мұғалімдері шығармашылық жұмыспен айналысуға даяр болуы керек,нәтижеге жетуге
ұмтылу қажет. «Баланың шығармашылық қабілетін ашу,оны алға қарай дамыту үшін ең бастысы
жағдайлар жасау қажет».
Оқушының дарындылығының дамуы,қабілетінің ашылуы көбінесе мұғалімнің кәсіби біліктілігіне
және оның тұлғалық қасиетіне байланысты екені айдан анық.Көбінесе «дарынды оқушы- бұл жақсы
оқитын оқушы» деген пікір қалыптасқан.Белгілі ағылшын психологі П.Торранстың зерттеулері бұл
пікірдің мұғалімдер арасында жиі кездесетінін анықтады.
Оларға оқуда қиыншылық туғызбайтын, тәртіпті, ұйымшыл, білімді, тұрақты, ұғымтал, өз ойын
нақты және түсінікті жеткізе алатын оқушылар көбірек ұнайды. Ал қисынсыз сұрақ қоятын, өз
жұмысымен ғана айналысатын,тәуелсіз,көбіне түсініспеушілік туғызатын,қияли,әр нәрсеге көзқарасы
бөлек оқушылар ұнамайды.П.Торранстың зерттеулері нақ осы қасиеттер оқушының шығармашылық
37

----- «БІЛІМ ЖОЛЫ НҰРЛЫ ЖОЛ» Республикалық журнал – Маусым айы 2020 жыл | № 06 (09) -----

дарындылығын көрсететін және оның нашар оқитын оқушылардың арасында да аз емес екендігін
айқындаған.Сондықтан мұғалімдер осы зерттеулердің нәтижесін есте ұстағаны жөн.
Дарынды оқушымен жұмыстың негізгі мақсаты- олардың шығармашылық жұмыста өзінің
қабілетін іске асыруға дайындығын қалыптастыру.Ал мақсатқа жету оқу бағдарламасын тереңдетіп
оқыту және оқушының танымдық белсенділігін дамыту арқылы жүзеге асады.
Дарынды оқушымен жұмыс жүйесіндегі мұғалім маңызды орын алады.Оқушының
болашақтағы мамандығына байланысты яғни кәсіби тағдыры тек қана жақсы мұғалімге байланысты.
Бұл контексте болашақ мұғалімді жаңашыл педагогтердің инновациялық тәжірибесін
шығармашылық ынтамен меңгеружәне пайдалану арқылы даярлаудың келешегі зор деп ойлаймыз.
Жаңашыл педагогтер оқушының жеке тұлғалық абыройын барынша құрметтеуге,оның
шығармашылық қабілеттері мен бейімділіктерін,өздігімен ойлау қабілетін дамытуға,жағымды
эмоционалдық педагогикалық үрдісті қалыптасрып,одан педагогикалық зорлықтың барлық түрін
аластатуға бағытталған ізгіліктік стратегиясымен сипатталады.Олардың тәжірибесі мына ережелерге
негізделеді:
• Оқытуды мұғалім мен оқушының өзара шығармашылық қарым-қатынасы ретінде қабылдау;
• Күрделі мақсат идеясы(оқушының алдына барынша күрделімақсат қойылып,оны орындай
алатындығына сенімін нығайту)
• Өзіндік талау (оқушылардың жұмыс нәтижелерін жеке және ұжымдық талдау)
• Ерікті таңдау (мұғалімнің оқу материалының жақсы меңгерілуі мақсатында сабақ уақытын өз
бетінше пайдаланылуы)
• Оқушылардың өзін-өзі шығармашылық басқаруы;
• Тәрбиеге жеке тұлға тұрғысынан қарау;
• Ата-аналармен ынтымақтастық құру;
Сонымен,жаңашыл педагогтердіңинновациялық тәжірибесі тұлғаны дамытуда ізгілік және
шығармашылық көзқарасқа негізделген әдістер мен жүйесін құрайды.
Мұғалімнің біліміне қойылатын талаптар:
• Өзінің сабақ беретін пәнін мемлекеттік стандарт деңгейінен жоғары деңгейде білу;
• Дарынды оқушыны оқыту,тәрбиелеу үрдісінде үлгерімге ғана көңіл бөлмей оның басқа да
көрсеткіштерімен байланысына да көңіл бөлу;
• Дарынды оқушылардың ерекшелігін ескере отырып,оларға шығармашылықпен жұмыс
жасайтын тапсырмалар дайындай білуі;
Сондай-ақ дарынды оқушылармен нәтижелі жұмыс жасайтын мұғалімнің кәсіби «бейнесі»
мынадай қасиеттерден тұрады: жоғары кәсіби біліктілік,даралық қасиет,білімпаздықойлап табуға
және ғылыми зерттеу жұмысына қабілеттілік, кәсіби қызметін өздігінен жетілдіруге
ұмтылушылық.Дарынды оқушымен жұмыс мұғалімнің өзіне,қызметіне және кәсіби біліктілігіне
жаңа,жоғары талаптар қояды.Тіпті оның кәсіби жетілуіне өзгеше емтихан болып табылады.
Ұлы ойшыл Плутарх кезінде былай депті: «... Көптеген табиғи талант дарынсыз ұстаздардың
кесірінен жойылып кетеді.Олар дарынның табиғи құбылысына терең бойлай алмайтұлпарды есекке
айналдырып құртып тынады. Мінеұстаз осындай келеңсіздікке жол бермеуі керек.
Оқушылардың шығармашылық қабілетін арттырып ынталандыру үшін сабақтарды мынадай
жолдармен өткізуге болады:
Сабақта кең көлемде көрнекі құралдарды пайдалану;
Сабақты түрлендіріп өткізу;
Сабақта оқушылар өздері жасаған суреттер,схемаларды пайдалану;
Техникалық құралдарды тиімді қолдану;
Сабаққа қатысты бейнетаспаларды,фильмдерді көрсету.
Әрине,атқарылған да істер аз емес.Дегенмен әлі де болса бізді ойландыратын,толғандыратын істер
жетерлік.Атап айтқанда,олар- білім сапасын арттыру,оқушылардың біліміне,ойлау қабілетіне сай
деңгейлеп оқыту,ғылыми ізденіс қабілеттерін қалыптастыру.т.с.с.Өйткені, ХХІ ғасыр – білімділер
ғасыры.Ендеше бізге де ой өрісі жоғары дамыған,зерделі,жан-жақты парасатты ұрпақ керек екенін бір
сәтте естен шығармағанымыз жөн.
Қорыта келгенде, О.Бальзактың «ұдай еңбек ету – өнердің де,өмірдің де заңы»
дегеніндей,оқушылардың шығармашылық қабілеті мен белсенділігін арттыруда мұғалімге үнемі
ізденуге,тұрақты еңбек етуді міндеттейді.
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МАТЕМАТИКА ПӘНІН ЖАҢАРТЫЛҒАН БІЛІМ БЕРУ
МАЗМҰНЫ НЕГІЗІНДЕ ОҚЫТУДЫҢ ТИІМДІЛІГІ
Алматы облысы Ақсу ауданы Матай ауылы "Матай орта мектіебі" КММ
математика пәні мұғалімі Нуртулеуова Айгуль Жанбырбаевна
Жас ұрпаққа жан- жақты білім беру әрбір ұстаздың басты міндеті. Қай әдісті пайдалансақ та алға
қойған мақсат біреу. Ол оқу бағдарламасының материалдық мазмұнын білім алушы бойына сіңіру.
Сыныпта білім алушының ойлау қабілеті бірдей болмайды. Сондықтан математика сабағында әр
сыныптағы білім алушының жас ерекшеліктеріне қарай білім деңгейіне сай сабақтың түрін тауып,
сол тақырыпты игеруде мақсат ету керек.Бұған білім алушылардың қызығушылығын арттырудың бір
көзі-математикалық дидактикалық ойын элементтерін қолдану.
Сондықтан өзімнің сабағымда мен мынадай ойындарды пайдаланудамын: математикалық
эстафеталар, викториналар,кроссвордтар. Мысалы: Қоян қайда секіреді?, Кім бірінші?, жасырылған
тапсырмалар,ойлап, тап т.с.с. Әр сабақта ынтымақтастық атмосфера құру, шаттық шеңберін жасау, әр
түрлі әдістермен білім алушыларды топқа бөлу топ мүшелері арасында ынтымақтастық орнатып, бірбіріне деген сыйластығы артатыны белгілі.
Математика – арнайы білім ғана емес, баланың ойлау жүйесін шыңдайтын, логикасын ретке
келтіретін пән. «Сыни ойлауды оқу мен жазу арқылы дамыту» жобасы ұстанған «Қызығушылықты
ояту –Мағынаны ажырату - Ой-толғаныс» немесе С.Мирсейітова ұсынған «Мотивация – Білім
құрастыру - Түсінікті дамыту» үш құрылымдық кезеңдерін кез келген сабақта қолдану тиімді.
Сабақтың жүргізілу барысында үш құрылымдық кезең ұстанылады:«Қызығушылықты ояту –
Мағынаны ажырату – Ой-толғаныс». Бұл құрылым ойлау процесінің қалайша өрбитіндігін сипаттап,
әрбір білім алушыны «өзінің сыныптастары мен мұғаліммен жүргізетін рефлексиялық диалогқа
жұмылдыруды» көздейді.
«Қызығушылықты ояту» кезеңінде білім алушылардың білім процесіне ниеттеледі, айрықша көңіл
аударады, жаңа материалды игеруге ынталанады. «Мағынаны ажырату» кезеңі жаңа материалды
игеруде туындаған сұрақтарға білім алушылардың өз тәжірибелері тұрғысынан жауап беруімен
ерекшеленеді. «Ой-толғаныс» кезеңінде білім алушылар жаңа мәліметтерді өздерінің бұрынғы
білімдерімен (ұғымдарымен) салыстыра отырып өзгертеді.
Кері байланыс жасату – білім алушының оқуын жақсарту үшін қажет нәрсе. Сондықтан әр
сабағымда өтілген сабақ бойынша білім алушылардың не үйренгенін, оған қалай қол жеткізгенін, нені
дамыту қажет екендігін, қандай сұрағы бар екенін жазуын дағдыға айналдыруға тырысып, үнемі кері
байланыс жасатып отырамын.Қорытынды бөлімде кері байланыс орнату мақсатында «БББ» кестесін,
«Зерде» әдісі бойынша кесте толтыруға беремін.Білім алушылар бүгінгі сабақтан алған әсерлерімен
бөлісе отырып, смайликтер арқылы сабақтан алған әсерлерін, көңіл-күйлерін білдіреді. Бұл бағалауды
қолданғандағы менің ең негізгі мақсатым – өзгені бағалау арқылы өзінде жоқты табу немесе өзгенің
жетістігі арқылы өз кемшілігін тауып, оны түзетуге бағыттау болып табылады.
Қорытындылай келе, қазіргі ұстаздар қауымының алдында тұрған үлкен мақсат-өмірдің барлық
саласында белсенді,шығармашылық іс-әрекетке қабілетті, еркін және жан-жақты жетілген тұлға
тәрбиелеу.Білім алушының шығармашылығына бағыт- бағдар беруді ең алғаш білім мазмұнына
енгізген М.Жұмабаев болатын. «Ойлау жанның өте бір қиын терең ісі-деп атап көрсете келіп,
тәрбиеші баланың ойлап, үйренуіне көп күш жұмсау керектігін ескертеді». Осылайша,мұғалім білім
алушылармен жұмыс жасау арқылы өз жетістігін көрсетеді.
Пайдаланылған әдебиетттер:
• Мұғалімге арналған нұсқаулық. (ІІІ деңгей)
• «Математика және физика» оқу-әдістемелік журналы
• «Математика» оқу әдістемелік журналы
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МЕКТЕПКЕ ДЕЙІНГІ БАЛАЛАРДЫ
ОЙЫН АРҚЫЛЫ ТІЛІН ДАМЫТУ
Түркістан облысы Бәйдібек ауданы
Айсана бөбекжай-балабақшасы МКҚК
тәрбиешісі Маликова Жанар Амантайқызы
Тіл-адамзат қоғамында қатынас, сөйлесіп пікір алысудың құралы
ретінде қызмет атқаратын құбылыс. Тіл мен қоғам өзара тығыз
байланысты, біріншіден, тілсіз ешбір қоғам өмір сүре алмайды.
Тіл –оны жасаушы халықтың тарихы, шежіресі, бүкіл
өмірінің жаңғырығы мен ізі, арманы мен алдағы үміті, қайғысы мен қуанышы, күллі рухани өмірінің
үні естіліп тұрады. М. Жұмабаев тілдің осы бір қасиеттері жайында былай дейді , «Қазақ тілінде
қазақтың сары сайран даласы, біресе желсіз түнде тымық, біресе құйынды екпінді тарихы, сар далада
үдере көшкен тұрмысы, асықпайтын, саспайтын сабырлы мінезі – бәрі көрініп тұр».
Сонымен, тіл- адам қоғамының рухани өмірінде объективті тіршілік ететін, қарым-қатынас
қызметін атқаратын, ой қаруы болып саналатын аса құнды құбылыс. «Тіл –адамдық белгісі ,
жұмсайтын қаруының бірі».
1995-1996 оқу жылына арналған «Бастауыш мектеп бағдарламасында » бастауыш сыныптарда
қазақ тілі, ана тілі пәндерінің бала тілін дамытудағы жетекші ролін ерекше атап өткен. Бастауыш
сыныптарда оқылатын қазақ тілі пәнінің көздейтін мақсаты – оқушылардың ауызша және жазбаша
тілін дамыту. Төменгі сынып оқушыларының келекшекте алатын білімі мен ойының даму
дәрежесінне байланысты болып отырады. «Тіл» немесе «тіл дамыту» -пән аралық түсінік: ол
лингвистикалық, психологиялық және әдістемелік әдебиеттерде кездеседі. Лингвистика тіл және
оның даму заңдарын зерттесе, психалогия адамның бір –бірімен қатынаста ойын, еркін, сезімін және
пікірін жеткізу үшін тіл материалдарын қолдану процесі- сөйлеуді зерттейді. «Тіл» дегеніміз белгілі
бір ұлттың ішкі заңдылықтарын қалыптасып, жүйеге түскен қатынас құралы екені белгілі. Ал даму
күрделі түрде көшу деп түсіндереді. Психика даму үшін жаңа мен қатар бұрыннан қалыптасқан
негіздер болуы шарт. Қазақтың көрнекі психологі М. Мұқанов психиканың дамуында көнеден қалған
негізді инвариант ( лат. - өзгерілмейтін ) оған тіркелетін жаңааны «өзгеріліші » деп атады.
Бұл туралы М. Мұқанов былай дейді. «Психиха үнемі өзгеріске ұшырайды, бірақ оның құрамы бәрі
бірдей өзгермейді, оның және аз мөлшерде дамуға ұшырайтын қасиеті бар. Сонымен қатар, аз
өзгерілетін қасиеттері ( инвариант) психалық дамыдың тірегі және негізгі шарты болып есептеледі».
Тіл дамыту мәселесінеде де осыны айтуға болады. Яғни баланың сөздік қоры игерген тіл
единицаларының негізінде ( су, сушы, сулық, суару ) молаяды.
Оқу – тәрбие процесінің міндеті балаға тек білім беру ғана емес, сонымен қатар, әр түрлі дағдылар
қалыптастыру болып табылады. Дағды адам әрекетінің қай- қайсысынада да ерекше маңыз алады. Ол
іске шапшаң, шұғыл кірісуге мүмкіндік береді. Дағдының нәтижесінде адам санасы қызметті
түпкілікті, шешуші кезеңдерінде жұмылдырылады. Бұл жұмыстың табысты болуын қамтамасыз
етеді. Тіл дамытудың мазмұны мен салалары. Коммуникативтік ( қарым-қатынастарды зерттейтін )
лингвистика саласындағы қазіргі ғылыми зерттеулердің нәтижелері тіл дамытудың көптеген
теориялық және практикалық мәселерін, оның ішінде ең алдымен тіл меңгертудің мазмұнын жаңаша
құру қажеттілігін көрсетуде.Қазіргі тіл білімі күні бүгінгі дейін лингвист зерттеушілердің назарынан
қағыс қалып келген адамдардың тіл саласында қызметі. Тіл арқылы қарым-қатынасқа т түсуі,
коммуникативтік және танымдық мәні бар міндеттерді ойдағыдай шешуде, өзара түсінісуге септігін
тигізетін тәсілдер мен құралдарға ерекше көңіл бөлуде.
Қазақ мектептеріндегі оқытылатын ғылым негіздері ана тілі арқылы жүргізіліп, оқушының
дүниетанымын, ой-өрісін, тіл байлығын, ауызша және жазбаша сөйлеуін дамыту қазақ тілінің
қалыптасқан заңдалықтары арқылы жүзеге асырлады. Сондықтан бастауыш сыптарында ана тілінің
заңдалықтарын жете меңгеріп, әдеби тіл нормаларында еркін сөйлеп, сауатты жаза білу міндеті
қойылып отыр. Өткені тілдамыту- сайып келгенде ой дамыту.
Тіл дамыту –ана тілі әдістемесінің аса жауапты да күрделі саласының бірі. Оның күрделі болуының
себебі, бала тілін дамыту міндетін жүзеге асырушы мектепте жүргізілетін пәндер қазақ тілі мен
әдебиетке ғана болмай , оның сөйлеу әрекетіне де тікелей тәуелді.
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Мектепке дейінгі тәрбие жұмыстарында жүргізілетін тіл дамыту әдістемесі – балаларға білім
жүйесін меңгертуге, тілге деген икемділігі мен дағдыларын қалыптастыруға ықпал ететін әдісәдістері мен формалар, принциптер мен оқытудың мазмұны жайындағы ілім . Жалпы әдістеме
ғылымының бір саласы. Басқа ғылымдар сияқты тіл дамыту әдістемесі де теориялық ғылымдардың
соңғы жетістіктеріне негізделе дамиды.
Тіл мәдениетінің негізгі зерттеу объектісі –сөз, сөздің дұрыс айтылуы, сауатты жазылуы. Нәтижеде
айтатын деген ойдың айқын да анық, әсерлі де көркем жетуі.
Сөздің мәнерлігі дегеніміз –адамның сөйлеу кезіндегі эмоциялық қалпын білдіре алуы, яғни әрбір
сөйлемді өзінің сазымен айта алуы. А Макаренко бұл жөнінде: «...сіздің сөзіңізден өзіңіздің еркіңізді,
сіздің мәдениетіңізді, сіздің жеке ерекшелігіңізді сезіне алатындай болуы керек» - деген болатын.
Мәнерлеп сөйлеу , дыбыстарының қырын сындырып айту ежелгі ауыз әдебиеті үлгілерінен,
шешендік сөздерден келе жатқан заңдылық. Сөзді қандай қатесіз жазу қажет болса, оны құлаққа
жағымды, әуенді, мәнерлі етіп айту да сондай қажет.
Тілдің тіл болуы үшін ең қажетті фактор –ойлау, пайымдау екені белгілі. Адамның ми қабатында
жинақталған ой тіл арқылы сыртқа шығады, сөйлеу арқылы неше мәрте айтылса да белгілі бір сөйлеу
жүйесіне бағынбаса, түсініксіз болады. Ой тілге әсер етеді, тіл сөзге әсер етеді, сөзден сөйлеу пайда
болады. Тіл дегеніміз- сөздік белгілердің жүйесі . Ал белгі –шындық пен болмысты білдіретін
бөлшек. Тіл арқылы ойымызды басқа біреуге жеткіземіз. Ақыл –ой жетістігі болып табылатын ,
ақиқат, өмірдің бейнелуін қамтамасыз ететін ең жоғарғы таным-түйсік адамға ғана тән және олсөйлеу актісімен тікелей байланысты форма. Яғни адамдар бұл бейнелерді қалыптастыруда тілді
пайдаланады, бір-бірімен қарым-қатынасқа тіл арқылы түседі, бейненің бар болмасын суреттеу үшін,
бір-біріне жеткізу үшін тілдік блоктарды түзеді.
Тіл мен сөйлеу жайындағы ғалымдардың пікіріне келсек , ерекше концепция- Ф-де Соссюрдің
тұжырымы . Оның пікірінше, тіл дыбыстың өзі, дыбысталу. Яғни, тіл-барлық дыбыстық таңбалардың
жиынтығы болса, сөйлеу –дыбысталудың жиынтығы.
Тіл адамның миымен , санасымен бірге өзі қалыптасатын процесс, ал сөйлеу әркімнің өзі дамытып
отыратын процесс. Тіл – псикалық құбылыс, ал сөйлеу –психофизикалық құбылыс.
Осылайша, тіл мен сөйлеудің ара жігін ажырата келіп, олардың өзара тығыз байланысты екенін де
атап өтеді. Қазақ лингвистикасында тіл мен сөйлеуге қатысты мәселелерді анықтап , олардың
айырмашылықтарын көрсетуге тырысқан тілші- Т. Р. Қордабаев. Ол: «сөйлеу дегеніміз- тілді қатынас
жасау процесінде өз ойын басқаларға білдіру, басқаның ойын білу мақсатында қолдану деген сөз»,дей келіп, тіл мен сөйлеу бір-бірімен ажырамас бірлікте –деп көрсетеді.
Дидактикалық принциптер әр пәнді оқыту әдістемесінің теориялық негізі болып саналады. Қазақ
тілін оқытумен байланысты тіл дамыту жұмысы да мынадай дидактикалық принциптерге негізделе
жүргізіледі. Сөйлеу мен ойлаудың бірлігі принципі арқылы оқушы тілмен ойлау бір-бірімен
байланыста екендігін ұғады. Тілсіз ойлаудың болмайтындығы, әрбір ой тіл арқылы ғана
көрінетіндігін, яғни сөйлеуді ойлаудан бөліп алудың мүмкін еместігін түсінеді. Бұл принцип арқылы
оқушының ойлау әрекетін дамыта отырып, түрлі ой қортындыларын жасай білу дағдыларын
қалыптастырылады. Яғни, бір нәрсені екінші затпен салыстыру, талдау, жинақтау, қорытындылау,
жүйелеу, белгілі затты белгісізбен салыстыру тағы да басқа түрлі ойлау әрекетін үйренудің
нәтижесінде ой арқылы білім жүйелерін меңгереді.
Мұғалім бұл принциптерді негізге ала отырып, қазақ тілінің бағдарламалық материалдарын мұқият
қарастырып, әр тақырыпты оқытумен байланысты түрлі тапсырмалар беріп, оны оқушы қалай
орындады, одан қандай қорынтынды шығарады, ол тапсырманы, жаттығуды орындауда неге сүйенеді,
қандай ойлау әрекеттерін жасады деген мәселерге көңіл бөлінеді.
Сондай-ақ, бұл принципті іске асыруда екінші басты мәселе –оқушылардың орфографиялық
ережелерді саналы меңгерудін қалыптастырып, дұрыс сөйлей білуге, сауатты, қатесіз жазуда дағды
беру. Мысалы, орфография мен орфоэпияға қатысты ережелерді, дәлірек айқанда, айтылумен
жазылуы түрліше келетін сөздер бар. Тіл дамыту жұмысында ауызекі сөйлеу мен жазба тілінің бірбірімен байланыстылық принципі де басты орын алады. Адам бірімен –бірі сөйлеу тілі арқылы
тікелей қарым-қатынас жасайды. Сөйлеу тілі арқылы адам екінші бір адамның айтқан сөзін есиді,
тыңдайды, әрі оны –пікір алысып сөйлеседі. Адам осындай сөйлесу барысында тілдің түрлі
көркемдік тілдік құралдарын пайдаланады. Мысалы, мақал-мәтел, теңеу, салыстыру, әсіелеу, сөзге
екпін түсіріп айту, ерекше үнмен, ырғақпен айту, ымдау тағы да басқа әрекеттер арқылы сөйлеу
процесінде екінші бір адамға ойын жеткізеді.
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Ал жазбаша сөйлеу –графикалық жазу таңбалары арқылы іске асады. Жазбаша сөйлеу тілінде адам
ойын жай сөйлеммен де, құрамалас сөйлем түрімен де бере алады. Демек, жазбаша сөйлеу тілінде
белгілі жүйел байланыс болады. Адам сөйлеммен ойын жүйелі беруде тілдегі түрлі жалғау, жұрнақ ,
түрлі тыныс белгілерін ( нүкте, қос нүкте, үтір, сызықша тырнақша, леп белгісі т.б), синоним,
омоним, теңеу, салыстыру сияқты тілдік құралдары пайдаланады.
Ауызекі сөйлеу тілін жақсы меңгерген, оған жаттыққан оқушы ойын жазбаша да дұрыс, жүйелі
бере алады. Сондықтан бұл екі процесс бір-бірімен бірлікте, байланыста қаралғанда, жүргізілгенде
ғана дұрыс нәтиже береді.
Бала тәрбиесінің негізгі отбасында қаланатындықтан, халқымыздың ғасырлар бойы ұрпақтанұрпаққа мирас болып келе жатқан отбасылық бала тәрбиесі дәстүрлерін, фольклорлық мұраларын
балабақшада педагогикалық процесті ұйымдастыруда кеңінен пайдалану мүмкіндіктері бар. Халық
даналығынан туындаған нақыл, әңгіме, ертегі, мақал-мәтел, жұмбақ-жаңылпаштар баланың ой-өрісін,
тілін дамытып , дүние танымын жетілдіруге ықпал етері сөзсіз. Балаға бұл рухани мұраларды игерту
белгілі бір жүйеде, олардың жас ерекшелігіне сай түсінігіне лайықты, басқа тәрбие жұмыстарымен
сабақтас болуы тиіс. Осыған орай «Адамдық асыл мұрат», «Балалар өмірі –ұрпақтарға өнеге», «Ақ
дастархан», «Еңбек түбі -зейнет», «Жер байлығы ел байлығы» тақырыптарында көбірек жұмыс
жүргізген абзал. Мұнан –баланың сәбилік шағынан бастап, имандылық-инабаттылыққа жататын
жағымды мінез-құлық ережелердің қарапайым негіздері –тазалық, әдептілік, ізеттілік, жомарттық,
кішпейілділік, еңбексүгіштік қасиеттеріне баулып, бойларына сіңіру. Туған еліне, жеріне ұлттық
құндылықтарды мұраларды мақтаныш тұтусезіміне басқа халықтарға достыққа тәрбиелеу болып
табылады. Ең бастысы балалардың тілін дамыту, көркем сөйлеуге және есте сақтау қабілеттерін
қалыптастырады.
Өтілетін әрбір тақырып жайында ұғымдарын кеңейтіп, сөздік қорын байыту. Үй ішіндегі
адамдардың аттарын атап айтуға үйрету: әке, шеше, ата, апа, сөздерін тиянақты меңгерту. Өзі отбасы
мүшелері туралы «Біздің үй-ішіміз », «Бұл мен», «Менің атам», «Отбасындағы мереке»,
тақырыптарындағы суреттер көрсетіп, әңгімелестіру, 3-4 сөйлем құрату.
Қазақ мектебінің бастауыш сыныбында грамматикалық ойындар арқылы оқытуға байланыста
алынған ғылыми қағидалар мен тұжырымдар қазақ тіл білімі мен қазақ тілін оқыту әдістемесін
теориялық тұрғыдан толықтырады, қазақ тілін грамматикалық ойындар арқылы оқытуға арналған
басты талаптар мен ұстанымдар қазақ тілін оқыту техналогияларын дамытады.
Балалардың білуге деген ынтасы мен мүмкіндігін толық пайдалану және оларды оқу барысында
үздіксіз дамытып отыру, сабақта алған білімдерін практикда қолдану дағдыларын қалыптастыру үшін
сабақта ойын түрлерін пайдалану қажет.
Грамматикалық ойындардың тиімділігін балалардың сабақтың әр кезеңіндегі орны мен міндетін,
мақсатын дәл анықтап, оны қолданудың практикасын болашақ бастауыш сынып мұғалімнің жетік
меңгеруін, шеберлік танытуын, ойынға қажетті материалдарын алдын-ала дайындап алуға, ойын
үрдісіне оқушыларды белсенді қатыстыруын талап етеді және іріктеліп алынған ойын түрлері мен
оны сабақта қолданудың тиімді жолдары мектеп мұғалімдеріне сабақ барысында да, сабақтан тыс
уақытта да пайдалануына үлгі болады дей аламыз.
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ЖАҢАРТЫЛАҒАН БІЛІМ БЕРУ БАҒДАРЛАМАСЫ
БОЙЫНША ЖАҢА ТЕХНОЛОГИЯЛАРДЫ ҚОЛДАНУ
Шымкент қаласы Абай ауданы А.П.Чехов атындағы № 21 жалпы
орта білім беретін мектептің бастауыш сынып мұғалімі
Хайтметова Гульрух Абдулазизовна
Білім, дағды, іскерліктің қалыптасуының бастамасы–бастауыш саты. Келешекте арнаулы
мамандықтарға талпынудың іргетасы да осы бастауыштан басталмақ. Жас бүлдіршіндердің ойқиялын біліммен нұрландыратын, дуниетанымын кеңейтетін–ұстаз шеберлігі. Әсіресе, терең де
тиянақты білім беруді ұлағатты тәрбиемен ұштастыруды қазақ тілі әдебиеттік оқу пәндерінің өзіндік
орны ерекше. Мен өз тәжірбиемде қолданып журген Сорос-Қазақстан Демократиялық білім беру
орталығының «Оқу мен жазу арқылы сын тұрғысынан ойлауды дамыту» технологиясының
элементтері оқушылардың ойлау қабілетін жан-жақты дамыту мен ауызша, жазбаша шығармашылық
ізденіс дағдыларын сыни тұрғыда қалыптастыру жолдарын ұсынады. Дженни Стиль, Куртис Меридит
және Чарльз Темпл сынды американдық авторлар ұсынған бұл бағдарламаның мақсаты; талдау,
саралау, жинақтау, түйінін ашу. Тыңдасам, есімде қалмайды, өзім жасасам, ұмытпаймын, өзім оқысам,
түсінемін. Бұл технологияны қолданудағы 3 кезеңнің байланысы сыни тұрғыдан ойлауға бағыттайды.
Оқушылардың топта, ұжымда жұмыс істеу, басқаларды тыңдау, бірін-бірі сыйлау, өз көзқарасын
дәлелдеп қорғай білу. Топтастыру, эссе, Венн диаграммасы, кубизм, семантикалық карта, дәстүрлі
емес жолды өлең, еркін жазу, түртіп алу жүйесі, ойлан, жұптас, бөліс т.б.сабақ мақсатына қызмет
ететін,оқушының әр кезеңде өз бетімен жұмыс істеуге мүмкіндік беретін элементтерін оқушы
деңгейіне қарай сабақ жоспарына енгізіп, қолданамын. Сабақтың мақсатын қоя отырып,» мен осы
сабақтан не күтемін; менің оқушыларым сабақ соңында қандай жетістікке жетеді; осы мақсатқа
жеткізетін әдіс-тәсілдерді қалай қолданамын; нәтижесінде өз мақсатыма жеттім бе, менің
оқушылардан күткеніме олар жетті ме?» деген мәселеріне көңіл аударамын.
Алға қойылған мақсат – 12 жылдық білім беруге көшу сатысында жалпы білім беру мектептерінде
даму деңгейі әртүрлі балаларды оқыту жолында мұғалімнің кәсіби, құзырлық, шығармашылық
деңгейін көтеруге көмек көрсету, тәжірибемен бөлісу. «Оқу мен жазу арқылы сын тұрғысынан ойлау»
жобасының негізгі идеяларын ашу және оның 12 жылдық мектептегі оқыту әдістерінің бағыты үшін
потенциалдық маңыздылығына көз жеткізу.
Зерттеулік білік пен дағдылар адамға тек ғылыми жұмыспен айналысқанда ғана емес, сонымен
бірге оның басқа да қызмет аясында қажет. Шығармашыл-зерттеушілік ізденіс кез-келген кәсіптің
ажырамас бөлігі болып табылуда. Баланы зерттеушілік іс-әрекетке дайындау, зерттеулік ізденістің
біліктері мен дағдыларына үйрету қазіргі кезде білім берудің маңызды міндеті болып отыр.
Соңғы жылдары өз тәжірибемде тиімді қолданып жүрген «Оқу мен жазу арқылы сын тұрғысынан
ойлауды дамыту» (СТО) жобасы мазмұны жағынан оқыту әдістері бағытының бірі болып табылады.
«Оқу мен жазу арқылы сын тұрғысынан ойлауды дамыту» жобасы мұғалімдерді оқытудың көптеген
жаңа әдіс-тәсілдерімен таныстырады.
Сонымен қатар жобаның ішінде және оның теориялық базасы негізінде мұғалім әдіс-тәсілдерді
таңдауға, қолдануға, қиыстырып қолдануға, тіпті жаңалықтар енгізуге мүмкіндік алады. Бұл
мұғалімге өз оқушыларының ерекшеліктерін байқап, ескере отырып білім беруіне мүмкіндік
туғызады. Бастапқы сатыда оқушының даму деңгейі анықталғаннан кейін, мұғалім кімнің
сыныптастарына көмектесе алатынын, қайсылары олардың жауаптарын толықтыра алатынын байқап
алады. Оқушылардың білім мен білік қоры әртүрлі болғанмен, оқытудың да түрлі стильдері мен
ыңғайы бар. Оқытудың түрлі әдістерін қолдану мұғалімге әр оқушының қалауын және даралығын
ескеруге мүмкіндік береді.
Мұғалім оқушыларына қалай көмектесе алады? Оқу материалы және оқушылардың өз
тәжірибелері мен білімдері арасындағы қажетті байланыстарды анықтауға көмектесуі жетістіктің,
сәттіліктің кілті болып табылады. Сонымен бірге оқушылар өз мақсаттары мен қажеттіліктерін
анықтай алу және өз көзқарасын білдіріп, оны дәлелдей алу мүмкіндігіне ие болулары қажет. Еркін
пікірталасты қолдау – СТО жобасының негізгі мақсаттарының бірі. Берілген сұрақты талқылау
мүмкіндігіне ие болған жағдайда оқушылардың мәселеге деген көзқарасы мен берген бағаларының
алуан түрлілігі байқалады. Мұғалім «тек бір ғана дұрыс көзқарас бар» деген ойдан бас тартса
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болғаны, сыныпта қанша бала болса, сонша пікір пайда болады. Балалардың білімдеріндегі,
дүниетанымдарындағы айырмашылықтар бірден айқын бола бастайды. Алуан түрлі пікірлер мен
көзқарасты қабылдап, бағалай білу – бағдарламаның айнымас шарты және оның негізгі принципі.
Қандай болмасын сыныпты кез келген қоғамға тән сан қилы қызығушылықтар, қабілеттер,
тәжірибе мен мүмкіндіктер сипаттайды. Сондықтан мұғалім оқу материалын дайындағанда және
оқыту әдістерін таңдағанда осылардың бәрін ескергені жөн.
«Оқу мен жазу арқылы сын тұрғысынан ойлауды дамыту» жобасының әдістері сыныптағы
үйреншікті жағдайды өзгертіп, балаларды жұппен, үлкен және кіші топтарда жұмыс істеуге
қызықтыруды көздейді. Сыныптың ұжымдық білімі кең, ал сыныптастардың бір-біріне берген көмегі
өте тиімді, нәтижелі екенін тәжірибе көрсетіп отыр. Білімпаз оқушылар оқытушы рөліне ие болып, өз
білгендерімен бөлісіп, оқуға деген қызығушылығы және өздігінен жаңа білімді игеруге деген
ықыласы арта түседі. Ойдың тәуелсіздігін қолдау үшін мұғалім оқушыларға олардың әрқайсысының
пікірі мен ойы құнды екенін жеткізе алуы керек. Ойды білдіру еркіндігін шектеу ойлауды шектеу
деген сөз.
СТО-ның қызметі оқу мен жазу арқылы ой тәуелсіздігінің дамуына арналған. Оқыту
концепцияларды жетілдіруге, сөздік қорды байытуға, жалпы білімді кеңейтуге бағытталады және
бақылау, түсіну, түйіндеу т.б. арқылы түсінуге үйретеді. Балалар ойшылар рөлінде «Мен мұны қайдан
білемін?», мәтінді құрастырушылар ретінде «Бұл нені білдіреді?», мәтінді қолданушылар «Мен
мұнымен не істей аламын?», мәтінді талдаушылар және бағалай білушілер ретінде, «Бұның мен үшін
маңыздылығы неде?» деген сұрақтарға жауаптар іздейді.
Оқыту әдістерімен қатар материалды меңгерту дағдыларын да үйрену қажет. СТО жобасы тек
фактілермен және білімдермен шектеліп қоймай, оларды іс жүзінде қолдануға аса назар аударады.
Оқыту мақсаты өмір бойы білімге құштар, тәуелсіз, өз алдына дербес ойшыларды өсіру болып
табылады. Тиімділігі төмен, дұрыс зерттелмеген әдістер баланың оқуға деген қызығушылығын,
мұғалімдердің жаңаша жұмыс істеуге деген талабын бәсеңдетуі мүмкін.
Мен өз сабақтарымда сәтті қолданып жүрген тәсілдер қатарына «Ассоциациялар» мен
«Кластерлерді» жатқызар едім. Бұл екеуі бір-бірімен тығыз байланысты, бірі екіншісін
толықтырады, сондықтан бұларды бірге қолданған да тиімді. Ассоциациялар – тақырып
бойынша балаларды ашық әрі еркін ойлауға жетелейтін оқыту әдісі.
**********
ЖАҢАРТЫЛАҒАН БІЛІМ БЕРУДІ ЖҮЗЕГЕ
АСЫРУДА ЖАҢА ТЕХНОЛОГИЯЛАРДЫ ҚОЛДАНУ
Шымкент қаласы Абай ауданы А.П.Чехов атындағы № 21 жалпы
орта білім беретін мектептің бастауыш сынып мұғалімі
Касымова Нафиса Абдуманнафовна
Білім саласындағы міндеттерді жүзеге асыру үшін, мектеп ұжымында әр мұғалім күнделікті ізденіс
арқылы барлық жаңалықтар мен өзгерістерді сабақтарында енгізіп отырады. Қазіргі білім беру
саласындағы оқытудың озық технологияларын меңгермейінше жан-жақты сауатты маман болу
мүмкін емес. Жаңа технологияны меңгеру мұғалімнің интеллектуалдық, кәсіптік, адамгершілік және
көптеген адами қабілеттің қалыптасуына игі әсерін тигізеді. Өзін-өзі дамытып, оқу-тәрбие үрдісін
тиімді ұйымдастыруына көмектеседі. Оқыту мен тәрбиелеуге тың әдіс-тәсілдер енгізілді.
Нәтижесінде тұтас педагогикалық үрдістер өзгертіліп, білім берудің тиімді деп танылған жаңа
технологиялары дүниеге келеді. Кез-келген оқыту технологиясы мұғалімнен терең теориялық,
психологиялық, педагогикалық, әдістемелік білімді, үлкен педагогикалық шеберлікті, шәкірттердің
жан дүниесіне терең үңіліп, оны ұғына білуді талап етеді. Сондықтан оқушының рухани өсуіне
жағдай туғыза алатын, жаңалықтарды қабылдауға даяр, өз әрекетіне өзгеріс енгізе алатын педагогтар
ғана бүгінгі қоғамның мүддесі мен әр баланың үрдісінен шыға алады. Ойы жүйрік, ақылы жетік,
бәсекеге қабілетті, өзгерістерге бейім, жеке тұлғаны тек қана педагог қалыптастыра алады. Бастауыш
сынып мұғалімі үшін оқушы жазылмаған тақта секілді таза, пәк. Бастауыш сыныпта оқытудың негізгі
міндеті-баланың жеке басының жан-жақты қалыптасуын қамтамасыз ету, оның қабілеттерін анықтау
мен дамыту, білімдерін ашу, дұрыс түсінік қалыптастыру. Білім берудің кешенді міндеттерін және
мұғалімнің әртүрлі жағдайларда жұмыс істейтіндігін ескерсек, тиімділік деген сөзге аса мән беріп сол
курста негізге алынған жеті модуль туралы қысқаша тоқталайын.
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1. Білім беру мен білім алудағы жаңа тәсілдер
Білім беру – жекелеген құбылыс немесе дағды емес, ол оқушылардың оқуға қабілетін жақсартуға
мүмкіндік беретін педагогикалық тетіктердің біртұтас кешені деп айқындалған. Бағдарлама жалпы
алғанда әлемдік дәрежеге жету мақсатын көздей отырып, жаңаша қырда қолданылатын
технологияларды тиімді пайдалану.
2. Сыни тұрғыдан ойлауға оқыту
Сын тұрғысынан ойлау дегеніміз - ой қозғай отырып, оқушының өз ойымен өзгелердің ойына сыни
қарап, естіген, білгенін талдап, салыстырып, реттеп, сұрыптап, жүйелеп, білмегенін өзі зерттеп,
дәлелдеп, тұжырым жасауға бағыттау. Өз бетімен және бірлесіп шығармашылық жұмыс жасау.
3. Оқыту үшін бағалау және оқуды бағалау
Бағалау –одан арғы білім туралы шешімді қабылдау мақсатымен оқытудың нәтижелерін жүйелі
түрде жиынтықтауға бағытталған қызметті белгілеу үшін қолданылатын термин. Мұғалімдер мен
оқушылар өздерінің қандай мақсатқа жететіндерінің өлшемдерін түсіну. Осыған байланысты
бағдарлама критерийлі бағалау тәсілдерін қарастырады.
4. Оқытуда ақпараттық – коммуникациялық технологияларды АКТ пайдалану Оқытуда ақпараттықкоммуникациялық технологияларды пайдалану қоғамдағы өзгерісті танып білуге және оларды тез
қабылдауда мол мүмкіндік береді. Жоспарланған сабақты тиімді өткізуге көмектеседі, оқушының ой
өрісінің дамуына, зерттеулік жұмыстар жүргізуіне ықпал етеді. Бағдарлама соңында мұғалімдер
ақпараттық-коммуникациялық технологияларды сенімді және сыни тұрғыдан пайдаланушыларға
айналады.
5. Талантты және дарынды балаларды оқыту
Талантты және дарынды оқушыларға білім беруді дамытудың инклюзивті тәсілі негізінде осындай
балаларды анықтау туралы ой-пікірлер мен зерттеулер жасау. Оқушылардың қабілеттерін дер кезінде
анықтай білген ұстаз болашақ талантты да тани біледі.
6. Оқушылардың жас ерекшеліктеріне сәйкес білім беру және оқу
Белгілі бір шақтық кезеңге тән анатомиялық-физиологиялық және психологиялық ерекшеліктерді
әдетте жас ерекшеліктері деп атайды. Сондықтан педагогика және психология балалардың жас
ерекшеліктеріндегі ширақтықты, өзгерімпаздықты айқындайды, тәрбиеленушінің және қоршаған
ортамен жасайтын қарым-қатынастар жүйесіне тәуелді болатынын атап көрсетеді. Сол себепті
бастауыш сынып оқушыларына сергіту сәтін жүргізуде жас ерекшеліктерді ескеріп отырып орындату
қажет.
7. Білім беруді басқару және көшбасшылық
Аталған модуль білім берудің кез келген жүйесіндегі тұрақты даму мен өзгерістердің сырттан
енгізілуі мүмкін емес, олар нақты сыныптардағы мұғалімдердің тәжірибесі мен түсініктеріндегі
өзгерістерден бастау алу керек деген тұжырымға саяды. Қандай жағдай болмасын, өзіңіздің өмірлік
ұстанымыңызды таңдай білу, адамдық көшбасшылыққа негізделеді. Олай болса, бағдарламаның
негізгі идеясы сыни тұрғыдан бағалау, өзгерту және тәжірибе мен білім саясатын қайта бағалау
мұғалімдер бастамасымен барлық деңгейлерде өзгерістердің іске асырылатыны негізделеді. Мектеп
жұмысының бағдарламасына балаларға көшбасшы болуға үйрететін тренингтер, рөлдік ойындар
кіреді.
Осы модульдерді тиімді пайдалану арқылы құзыретті мұғалім өз тәжірибесін жетілдіре түспек.
Құзыретті мұғалімнің міндеті оқушының жеке тұлғалық ерекшелігіне мән беру. Құзырлы білім беруде
ұстанатын факторы оқушының өздігінен білімнің мәнін меңгеруі және бағалай білуі. Бағдарлама
нәтижесінде - тәуелсіз, ғылымға қызығушылығы оянған, білім алуға бейім, сенімді, жауапты, сын
тұрғысынан ойлай алатын, өзгелермен еркін тіл табысатын, сандық технологияларда құзыреттілігін
көрсететін оқушылар дайындалады.
**********
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ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫЕ УМЕНИЯ КРИТИЧЕСКОГО МЫШЛЕНИЯ
Шымкент қаласы Еңбекші ауданы "Бейбарыс би" Мектеп-бөбекжай-бақша"
кешені" жеке мекемесінің Шымкент қаласындағы филиалы
орыс тілі мен әдебиеті пәнінің мұғалімі
Рысқұлбек Гүлмира Әсембекқызы
Интеллектуальные умения критического мышления являются основой системы универсальных
учебных действий. «Цель обучения – научить обходиться без учителя», - сказал Эльберт Хаббард.
Используя на уроках приемы ТРКМ, убеждаюсь, что данная технология позволяет поддерживать
внимание детей на высоком уровне, снижает утомляемость, повышает мотивацию обучения и интерес
детей к школе, формирует обстановку творческого сотрудничества и конкуренции, воспитывает в
детях чувство собственного достоинства, дает им ощущение творческой свободы и, самое главное,
приносит радость. Сила и оригинальность этой технологии состоит в том, что ее создатели выстроили
систему методов и приемов обучения. Я наблюдаю, как эти методы меняют моих учеников, меняют
атмосферу занятий, повышают активность на уроке, заинтересованность; намечается путь успеха
даже у слабоуспевающих и безразличных к учебе учащихся.
ХХІ век – век инновационных технологий, передовых направлений в сфере экономики,
образования, медицины, науки и промышленности.
Этот век оснащен различными технологиями. Новшества, которые происходят в современном мире,
так или иначе затрагивают все сферы. Яркое доказательство этому – признание всего мира, будущее
участие нашей республики на выставке ЕХРО-2017. В начале нового 2014 года 17 января Президент
Республики Казахстан Н.А.Назарбаев в своем Послании отметил главные стратегии до 2050 года.
Среди них особое место занимает и стратегия образования, создание новых возможностей для
раскрытия потенциала казахстанцев.
Для достижения этой цели необходимо создать качественную систему образования. Внедрять
инновационные идеи, разрабатывать авторские методики и развивать дистанционное обучение,
дистанционные олимпиады - все эти задачи перед педагогами поставил Президент в своей стратегии
«Казахстан-2050». В помощь учителям - мультимедийные классы, электронные учебники и
интерактивные доски. Тысячи учителей проходят обучение по Кембриджской программе. В
последнее время улучшилось благосостояние народа, повысился уровень образования. В новом
Послании Президент РК особо отметил необходимость повышения заработной платы, стипендий,
пенсий, пособий. Согласно новой стратегии, к 2050 году казахстанцы должны стать одной из самых
образованных наций.
Новый век в сфере образования принес с собой течение новых мышлений, модель современной
школы и образ нового учителя. Если должна измениться система образования, то отсюда следует, что
должен измениться и мышление современного учителя, тип урока, учителю-новатору необходимо
знание языков. Программа триязычия дает новые возможности не только для учеников, но и для
родителей. Каждый учащийся, каждый родитель понимает важность изучения всех языков в равной
мере. Для этого сам учитель должен идти в ногу со временем, знать, искать, пробовать себя, падать
и, исправляя свои ошибки, снова идти вперед. Недаром Президент Н. А. Назарбаев в своих
посланиях делает упор на то, что «будущее свободной страны – в фундаментальном образовании и
передовой науке».
В новом мире с каждой долей секунды появляются новые идеи, новые
технологии. Инновационные технологии коснулись и образования. Для духовно-нравственного
воспитания молодого поколения используются и с успехом применяются различные методы. Это и
критическое мышление, и модульная технология, и проектное обучение.
Воспитание нового
поколения связано с образованием, с воспитанием нравственности, чувства патриотизма. Эти звенья
дополняют друг друга. По словам Президента, стабильное государство невозможно без патриотизма.
А воспитание чувства патриотизма зависит и от родителей, и от учителей.
В современной школе используется много различных методов обучения детей. В последние годы
стала популярной методика критического мышления, элементы которого можно с успехом применять
на уроках русского языка и литературы.
Критическое мышление – это точка опоры для мышления человека, это естественный способ
взаимодействия с идеями и информацией. Необходимо умение не только овладеть информацией, но и
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критически ее оценить, осмыслить, применить. Встречаясь с новой информацией, учащиеся должны
уметь рассматривать ее вдумчиво, критически, оценивать новые идеи с различных точек зрения, делая
выводы относительно точности и ценности данной информации.
Используя в работе технологию развития критического мышления, наиболее приемлемыми для
себя я считаю такие приемы, как метод Джигсо, приемы «Толстые и тонкие вопросы», «Двухчастный
дневник», «Бортовой журнал», «Гроздья кластера», «Шесть шляп мышления» Эдварда де Боно и
другие. В педагогике XXI в. в центре стоит личность учащегося, развитие которой и является целью
образования. Современный педагогический процесс ориентирован на индивидуальный подход к
каждому учащемуся; педагогу необходимо развить в ребёнке его лучшие качества, учитывая
особенности его личности, формируя положительную «яконцепцию», стимулируя «к учению с
увлечением», повышая уровень его образования.
Ученик, читая, мысленно выделяет структурные и логические единицы текста, выявляет те связи,
которые есть между ними, а затем фиксирует это либо в плане, либо в граф - схеме или в таблице.
Таким образом, ученик перекодирует информацию на другой, в большей степени "свой язык"
символов и знаков. Такая работа помогает всю полученную информацию привести в систему, а значит
глубже понять и использовать в дальнейшей работе. Поэтому нельзя добиться от учащегося глубокого
понимания текста без специально целенаправленного обучения приемам переработки информации:
составлению плана, тезисов, кодированию информации в различных графических схемах и т.д.
Исходя из этого, образовательные ситуации на уроке надо проектировать так, чтобы, прочитав
текст, ученик был бы способен сам задать вопросы по его содержанию, затем на основе анализа
текста составить план. Создать такие условия, чтобы у ребенка возникло желание обсудить
содержание прочитанного с товарищами. Формировать у школьников способности не просто
пересказывать текст, но и умение выразить свое отношение к прочитанному, давать оценку той
информации, которую он получил, или оценивать героев произведения, о которых прочитал. Речь
идет о том, чтобы научить школьника вступать в диалог с автором текста, спорить с ним или
соглашаться с его мнением, научить строить свой, авторизованный текст, свой речевой постулат.
Диалог с текстом. Многие тексты отличаются тем, что содержат явные или скрытые вопросы,
возможность предугадывать развитее событий. Поэтому первоначальная задача научить ребёнка
видеть такие вопросы давать на них ответы; удерживать вопросы и ответы в памяти до тех пор, пока
не появится в тексте ответ, т.е. возможность провести самоконтроль. В этом заключаются основные
операции диалога с текстом. В диалог включены мышление, память, воображение, внимание, поэтому
- это основной приём работы с текстом.
Учитель, ведущий этот диалог с текстом, заранее выделяет в тексте две, три остановки - в
зависимости от размера текста. Во время этих остановок задаются вопросы, которые побуждали бы
школьников к критическому мышлению (вопросы готовятся заранее). Ясно, что и учебные цели
забывать не стоит: надо обсудить непонятные слова, проанализировать средства художественной
выразительности, но, все же, в нашем случае давайте сделаем акцент на вопросах высокого уровня,
наподобие: «Что заставило героя поступить именно так?», «Как дальше будут разворачиваться
события?», «Какие чувства вызвал этот отрывок текста?» и т.д. После первой или второй остановки
можно использовать прием «Дерево предсказаний».
После окончания работы с текстом учитель предлагает учащимся на выбор две - четыре цитаты
(или пословицы, расхожие выражения), связанные с содержанием текста и отражающие различные
подходы к интерпретации сюжета. Например, для рассказа «Синие листья» учитель мог бы
предложить такие варианты: «Каков вопрос - таков и ответ», «Друг познается в беде», «Упорство и
труд все перетрут», «На обиженных воду носят». Детям нужно выбрать одну из них - какая, на их
взгляд, больше подходит по смыслу к тексту - и написать небольшое эссе (маленькое сочинение),
обосновывающее выбор. Это можно сделать как на уроке, так и в качестве домашнего задания.
Известно, что дети любят сказки и любят сочинять их сами. Знакомясь с их сочинительством,
убеждаешься, что сказка - поистине неувядающий жанр.
Исходя из этого, образовательные ситуации на уроке надо проектировать так, чтобы, прочитав
текст, ученик был бы способен сам задать вопросы по его содержанию, затем на основе анализа
текста составить план. Так в процессе говорения-слушания, т.е. общения - обсуждения прочитанного,
формируются, причем комплексно, и информационная, и речемыслительная, и коммуникативная
культура учащихся. Что актуально на сегодняшний день."
47

----- «БІЛІМ ЖОЛЫ НҰРЛЫ ЖОЛ» Республикалық журнал – Маусым айы 2020 жыл | № 06 (09) -----

Таким образом, технология критического мышления через чтение и письмо, являясь личностноориентированной, позволяет решать широкий спектр образовательных и развивающих задач,
формировать необходимые ключевые компетенции учащихся.
В условиях динамично меняющегося мира очень важно помочь каждому ученику включиться в
межкультурное
взаимодействие,
сформировать
базовые
навыки
человека
открытого
информационного пространства и научиться эти навыки применять.
Особенности и функции воспитания выделяют следующие особенности воспитания как основной
категории педагогики в ее общекультурной, социальной трактовке — это общая, вечная и конкретноисторическая категория.
Общий характер воспитания заключается в том, что с момента своего появления оно присуще
любому обществу на любом этапе его цивилизационного развития вне зависимости от
хронологического времени, географического места и характера исторического развития. Вечность
воспитания, безусловно, относительная. Оно вечно постольку, поскольку вечно человеческое
общество: если оно исчезнет, не будет такого явления, как воспитание, конечно, не будет и всего
другого, что присуще человеческому обществу.
Конкретно-исторический характер воспитания проявляется в том, что цели, задачи, содержание,
методы, средства, система образовательных учреждений являются совершенно конкретными для
определенной страны, государства, и при этом даже в одном государстве оно меняется в процессе
исторического развития и всегда соответствует его определенному этапу существования и
становления, отвечая на запросы именно этого периода. Это легко проиллюстрировать на примере
развития воспитания у любого народа, в любом государстве в его исторической ретроспективе.
Таким образом, воспитание играет очень большую роль в жизни любого государства, любого
общества. Страна без целенаправленного качественного воспитания и образования — страна без
будущего.
**********
БҚО, Жаңақала ауданы Ә.Жангелдин атындағы жалпы
орта білім беретін мектебінің ағылшын тілі пәнінің
мұғалімі Нагимова Акерке Дюсенгалиевна
Unit of a long term plan

Unit 7 Reading for pleasure

Class: 6

Number present:

Lesson title

Books and writers

Learning
objectives(s)
that this
lesson is
contributing
to

Lesson
objectives

Number absent:

6.C4 evaluate and respond constructively to feedback from others
6.S5 keep interaction going in basic exchanges on a growing range of general and
curricular topics
6.R2 understand with little support specific information and detail in short, simple
texts on a limited range of general and curricular topics
6.W8 spell most high-frequency words accurately for a limited range of general
topics of familiar general topics
All learners will be able to:
 develop speaking skills through communication about experiences
 improve reading skills through recognising typical features at word

write descriptions given facts about the books, use regular and irregular forms
of the present perfect describing experiences.
Most learners will be able to:
Select, compile, and synthesize information from the reading passage for an oral
presentation.
Some learners will be able to:
Respond to and discuss the reading passage using interpretive, evaluative and
creative thinking skills.
Demonstrate the ability to find correct information without any mistakes;
Respond to and discuss the reading passage using interpretive, evaluative and
creative thinking skills.
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Apply topic related vocabulary in speech with grammar accuracies.
Value links
Crosscurric
ular links
Previous
learning
Useof ICT
Intercultur
al awareness
Health and
Safety
Planned
timings

Beginnin
g of the
lesson

7 min.

Main
Activities
15 min.

Cooperation, respect each other's opinion, functional literacy.
Social Science, Kazakh and Foreign Literature, Psychology, Information Technology.
Talking about experiences.
Smart board for showing a presentation, getting additional information,playing the
audio files.
Discuss books and writers.
Breaks and physical activities used. Everyday classroom precautions will ensure that
safety measures are provided to prevent the exposure of electrical power cords.
Planned activities

The lesson greeting.
The teacher sets the lesson objectives, letting students know what to
anticipate from the lesson.
Then to create a positive learning environment the teachers asks students
to start the lesson giving each other compliments about appearance, job
performance, talent, etc. and also practice accepting compliments.
Watching the pictures, the learners are asked to predict the topic of the
lesson. Sts. sing a song "Brighton in the rain" and speak about the plot of it.
Brighton in the Rain
Fill in the gaps and complete the song lyrics with the Present Perfect
Tense of the verbs listed below. (verbs may be used more than once) Listen
to the song and check your answers.
I’ve never (1) _ _ _ _ to Athens and I’ve never (2) _ _ _ _ to Rome.
I've only (3) _ _ _ _ the Pyramids in picture books at home.
I've never (4) _ _ _ _ _ _ across the sea or (5) _ _ _ _ inside a plane.
I've always (6) _ _ _ _ _ my holidays in Brighton in the rain.
I've never (7) _ _ _ _ _ foreign food or (8) _ _ _ _ in a foreign bar.
I've never (9) _ _ _ _ _ _ a foreign girl or (10) _ _ _ _ _ _ a foreign car.
I've never (11) _ _ _ to find my way in a country I don’t know.
I've always (12) _ _ _ _ _ just where I am and where I’ll never go.
I've (13) _ _ _ _ travel books by writers who have (14) _ _ _ _ to
Pakistan.
I’ve (15) _ _ _ _ _ people telling stories of adventures in Iran.
I’ve (16) _ _ _ _ _ _ _ TV documentaries about China and Brazil.
But I've never (17) _ _ _ _ abroad myself. It’s making me feel ill.
I've (18) _ _ _ _ _ _ _ several languages like Hindi and Malay.
I've (19) _ _ _ _ _ _ lots of useful sentences I’ve never (20) _ _ _ _ able
to say.
The furthest place I’ve ever (21) _ _ _ _ was to the Isle of Man, and that
was full of tourists from Korea and Japan.
Have you ever been to Brighton? Where have you been?
Warm up.
Free talk about books Sts. have recently read? The teacher asks Sts. in
pairs make a list of the characteristics of the books stories they have read?
Main part Look at the titles of the books and tell the teacher about them.
Have you read or heard about these books?
Ex.1 p.84. Write adjectives about the books:
Use dictionaries to translate the words you don't know:
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Resources
Slide
(useful
phrases).
Pictures
PPT
Course bo
oks.google.c
om.co/books
?
isbn=052137
6661 Michae
l Swan –
1990
Student
Book p.84
Writing
Worksheet
Pictures
PPT
Slide
(useful
phrases).

Student
Book p.84
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12 min

Ending
the lesson
6 min.

Funny, exciting, moving, dull, appealing, scary, imaginative, fascinating.
Give synonyms and opposites to these words. Ex.2 p.84.
Speak about the famous Kazakh writer: Berdibek Sokpakbaev.
Ex.3 p.84
Sts. watch the episode from the film" My name is Kozha" and say some
words about the main character.
What have you learnt about the writer? Ex.4. p.84.
Answers: 1.c
2.b
3.a
4.b
Ex.5. Activate. Creative Task.
In groups of 4, choose any writer and speak about them. The teacher
gives the names of 4 writers: Kazakh, Russian, English and French. Each
group makes a presentation. Two pupils prepare a short review about
Suzanne Collins.
Giving the home task.
W.B. p.60
Biography of 2 writers.
Students express their attitude to the lesson and give
self-assessment using the method: “Six thinking hats”:
Green: How can you use today's learning in different
subjects?
Red: How do you feel about your work today?
White: What have you leant today?
Black: What were the weaknesses of your work?
Blue: How much progress have you made in this lesson? (Now I can, I still
on, I've improved in, Today I learnt... )
Yellow: What did you like about today's lesson?
Slide (Homework)
Slide "Six thinking hats"

Differentiation –how
do you plan to give more
support? How do you
plan to challenge the
more able learners?
Differentiation can be
achieved through the
selection of activities,
identification of learning
outcomes for a certain
student, provision of
individual support to
learners, selection of
learning materials and
resources based on the
individual abilities of
learners.

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

Assessmentcriteria:
Identify the main idea in extended talks with little
support.
Apply topic related vocabulary in speech appropriately
arranging words and phrases into well-formed sentences.
Demonstrate the ability to participate in a conversation.
Descriptor:
A learner:
selects an appropriate answer.
completes the task.
uses appropriate subject-specific vocabulary while
speaking.
discusses questions and answers the questions within the
group.
Observation
Feedbackonthework
Peer-assessment
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CD. 2.26
A film "
My name is
Kozha".
CD. 2.26
Student
Book p.84
Writing
Worksheet

need to work

Critical
thinking

Students think
critically,
exploring,
developing,
evaluating and
making choices
about their own
and others’ ideas
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АБАЙДЫҢ ЭСТЕТИКАЛЫҚ ТАҒЫЛЫМДЫ ОЙЛАРЫН
ҚАЗАҚ ӘДЕБИЕТІ САБАҒЫНДА ОҚЫТУ ЖОЛДАРЫ
Қарағанды облысы Сәтбаев қаласы «№19 мектеп-лицейінің»
қазақ тілі мен әдебиеті пәні мұғалімі
Ондыбаева Айжаркын Кузенбаевна
Бүгінде мектептерде Абай шығармаларын тәрбие үрдісінде оқыту жанданып келеді. Ақын
шығармалары арқылы эстетикалық тәрбие беруді қарастырғанда алдымен шығармаларын
философияның зстетикалық талабы тұрғысынан қарастыру, содан соң ғана солар арқылы эстетикалық
тәрбие беру мәселелеріне назар аудару керек деген ойдамын.
Абай арнайы эстетикалық трактаттар жазбаса да, шығармаларынан әсемдікке, сұлулыққа деген
эстетикалық талғамы айқын көрінеді. Балалық шағынан бастап поэзияның мол мұрасынан сусындап,
шығыстың дастан, қиссаларын, айлар бойы ауылдарына келген ақын-жырау, әнші-күйшілерді
төңірегіне жинап өскен ақынның сөз өнеріне, өлең өнеріне мейлінше жоғары талап қоя білді.
Поэзияның сұлулығы, құндылығы үшін қажетті алғышарттарды белгілеп берді.
Талдау кестесі
«Ақындары ақылсыз, надан келіп,
Көр-жерді елең қыпты жоқтан қармап...» деп, не болса соны өлең қылып, парасатты өлең айту
қолынан келмейтін, дұрыстап жазуға талпынбайтын, ізденбейтін ақындарды сынайды. (талдау
кестесіне салуға болады) Әдебиет эстетикасы. Өнер мен шеберліктің эстетикалық маңызы.
Абай шығармаларының эстетикалық құрылымы
Адамды жаратушы бізге бес сезім бергені жайлы 27-сөзінде былай дейді: «Әуелі көзді көрсін деп
беріпті, егер көз жоқ болса, дүниедегі көрікті нәрселердің көркінен қайтіп ләззат алар едік? Құлақ
болмаса, не қаңғыр, не не күңгір дауыс дауыс, жақсы үн, күй, ән ешбірінен ләззат ала алмас едік.
Мұрын иіс білмесе, дүниеде болған жақсы иіске ғашық болмақ, жаман иістен қашық болмақтық
қолымыздан келмес еді. Бұлардың бәрі біздің пайдасы емес пе..?» Эстетикалық түйсікпен толық
қабылдау дегеніміз сыртқы заттың өз суретімен адамның ішкі рухани сарайына жайғасу болып
табылады. Бір нәрсені эстетикалық түсінікпен қабылдап, одан ләззат алу үшін адамның өзі оған
дайын болуы тиіс, сонда ғана «әрбір естігеніңді көргеніңді көңілің жақсы ұғып, анық сөз суретімен
ішке жайғастырып алады...» (32- ші сөз)
Эстетикалық қасиетті Абай қазақтың «көрікті, әсем, ажарлы т.с.с» қазақтың төл сөздерімен
алмастырып орынды қолданады. Осылай әсемдіктің мазмұны ашылады. Ақын әсемдікті ашу үшін
«көркем законы» ұғымын дүниеге келтірді. Ол законның басты белгісі-өлшеуге сай болу. Сонымен,
әсемдік дегеніміз-өлшеу сақтап, кәмелеттік шеберлікпен жасалған жарастылық.
Табиғат эстетикасы. «Ротация» әдісі.
Ақын өлеңдерінде табиғат көрінісі асқан шеберлікпен суреттеледі.
1-қадам. «Қансонарда бүркітші шығады аңға...», «Шоқпардай кекілі бар, қамыс құлақ...»,
«Қараша,желтоқсан мен сол бір-екі ай», «Желсіз түнде жарық ай...» төрт топқа беріледі.
2-қадам. Топтар өздеріне түскен өлеңге сұрақтар жазады (4 сұрақ)
3-қадам. Өз сұрақтарын басқа топқа жібергендер сұрақтарға жауап беріп, қайталамай өз
жандарынан 2 сұрақтан қосып келесі топқа алмастырады
4-қадам. Өз қағаздары қайтып келгенде көшбасшы өз жұмысын қорғайды.
Ақынның табиғат көрінісі сипатталатын өлеңдерінде табиғат жаратылысы құр берілмей,
адамның табиғатқа беретін бағасы, қарым –қатынасы сөз болады. «Қар-аппақ, бүркіт-қара, түлкіқызыл. Ұқсайды қаса сұлу шомылғанға». Және де: «Суретін көре алмассың, кеп бақпасаң. Көлеңкесі
түседі көкейіңе...». Енді бір жерде «Шоқпардай кекілі бар, қамыс құлақә деп басталатын өлеңінде
аттың дене мүшелерін бақайшағына дейін, оның жүріс-шалысына, әсеріне дейін сипаттап келіп,
сондай атқа адамды қызықтырып қояды.
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Абайдың табиғат лирикасына ыңғайланған кесте
Мезгіл

Менің
эстетикалық
түсінігім
(әсем сөз)

Ақынның
эстетикалық
түсінігі
(әсем сөз)

Ұқсастығы

Синоним
сөздер.
Көркемдегіш
құралдар

Түйінді сөз

Жазғытұры
Жаз
Қыс
Күз
Ал, жыл мезгілдерін суреттейтін өлеңдерінде ақын қыс пен жаздың, көктем мен күздің қазақ
ауылын ерекше ететінін, табиғат айналасын тарихқа ұқсатып, халқының дәстүрлі өмірі мен тұрмыссалты жайында философиялық әрі әсем сурет жасайды.
«Жазғытұры қалмайды қыстың сызы,
Қырда торғай сайраса, сайда бұлбұл,
Масатыдай құлпырар жердің жүзі.
Тастағы үнін қосар байғыз, көкек.
Жан-жануар, адамзат анталаса,
Жаңа бұлмен жамырап саудагерлер,
Ата-анадай елжірер күннің көзі...
Диқаншылар жер жыртып, егін егер,
Жазға жақсы киінер қыз-келіншек,
Шаруаның біреуі екеу болып,
Жер жүзіне өң берер гүл-бәйшешек.
Жаңа төлмен көбейіп дәулет өнер...»
Осы келтірілген үш-ақ шумақтың өзінен табиғатта қайталанып жататын құбылыстардан, қазақ
ауылында жыл сайын болып тұратын жаңалық-жаңғырулардан ғажап әсер алумен бірге, табиғаттың
мәнді, әрі сәнді екені жайында, ал адамның құдіреті күшті және өмірщең екені туралы терең ойға
батамыз. Ауыл табиғатын суреттеуде ерекше орын алатын өлең – «Желсіз түнде жарық ай...». Бұл
өлең ерекше шабытпен, ыстық сезіммен жазылған, мұнда ақынның жастық махаббаты, жүрек соғысы
естіліп тұр. Әсіресе:
«Қалың ағаш жапырағы
Сыбырласып өзді-өзі.
Көрінбей жердің топырағы,
Құлпырған жасыл жер жүзі.
Сөз айта алмай бөгеліп,
Дүрсіл қағып жүрегі.
Тұрмап па еді сүйеніп,
Тамаққа кіріп иегі...»
-деген жолдардан тамылжи мүлгіген түнді, өзді-өзі сыбырласқан қалың ағаш пен сөз айтуға да
шамасы келмей, күйіп-жанған екі ғашықтың суреті көз алдымызға келеді.
Жалпы сұлу қыздың сипатын дәріптегенде сыртқы бейнесіне алданбай, адамның жан-дүниесіне
мән беру керектігін айтады. Қыздың әдемі келбеті Абай екі өлеңінде толық көрінеді. Олар «Қақтаған
ақ күмістей кең маңдайлы...», «Білектей арқасында өрген бұрым». Екі өлеңде қызға ғашық сезімді
шынайы бере отырып, жылтыр көрік пен шынайы сұлулықты «кербездік қылықтан» ажырата білуді
айтады. Ақынның эстетикалық талғамы қазіргі кезде де өз құндылығын жойған жоқ, қашанда қыз
сұлуы-қыпша бел, қара көз, жігіт сұлуы-ойлы, еңбекшіл. Ақылды, ізденгіш, еңбекқор болса сол
көркем, сол әдепті, сол асқақ. Абай өлеңдері оқушының эстетикалық сезімін оятуға, адам өміріндегі
қайғы, қасіретті орынды бағалай білуге тәрбиелеуде ұрымтал құрал бола алады.
Пайдаланылған әдебиеттер тізімі:

Абай. Энциклопедия. – Алматы: «Атамұра», 1995

Абай шығармаларының екі томдық толық жинағы. Өлеңдер мен аудармалар, поэмалар, қара
сөздер. – Алматы: «Жазушы»,1995

Әуезов М. 20 томдық шығармалар жинағы. Т.15. Мақалалар, зерттеулер. – Алматы:
«Жазушы», 1984.

Тәжібаев Т. Абайдың философиялық, психологиялық, педагогикалық көзқарастары. – Алматы,
1957.
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Қызылорда облысы Жаңақорған ауданы Келінтөбе ауылы
№192 орта мектебінің ағылшын тілі пәнінің мұғалімі Тұрманбет Үржан
LESSON PLAN
School: 192
Teacher name: Тұрманбет Үржан
Number present: 12

LESSON: Light and Dark
Date: 19.04.19
CLASS: 3
absent: Theme of the lesson: Out at night
Learning
3.L8 understand short, narratives on a limited range of general and some
objectives(s)
curricular topics
that this lesson is
3.S3 give short, basic description of people and objects: begin to describe past
contributing to
experiences on a limited ranger of general and some curricular topics
3.S6 take turns when speaking with other in a limited range of short, basic
exchanges
3.W7 spell a growing number of familiar high-frequency words accurately
during guided writing activities
Lesson objectives
All learners will be able to:
9.
use some words to describe people, objects and places with SOME
support
10.
check sentences through listening
11.
write words correctly with support
Most learners will be able to:
9.
use some words to describe people, objects and places with LITTLE
support
10.
write words correctly with LITTLE support
Some learners will be able to:
use some words to describe people, objects and places without support
write words correctly without support
Assessment
Learners achieve this Learning Objective, if they can:
criteria
* identify the main point of short story
* describe people, objects and places
* communicate in turns in group work
* write correctly the topical vocabulary words
Value links:
To bring-up the students
To be responsible and care themselves
Cross-curricular
Lesson is connected with science: Physics
links:
ICT skills:
Slides, interactive board
Previous learning:
Sources of light: (Torch, stars, lamp, moon)
PLAN
Planned
Planned activities
timings
2 min
Greeting: Teacher greets learners, learners respond to greeting and take their places.
Start
Teacher divides learners into subgroups using pictures.
Lead in:
5 min
[T-S] [W] Teacher introduces with the learning objectives and lesson objectives.
Learners watch a video to identify the theme of the lesson.
6 min
Task 1
[T-S] [G] In this activity teacher uses the strategy ‘Freeze frame’, where learners
Middle
watch a video and write down new words of the lesson.
7 min
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7 min
7 min

Assessment Criteria
identify the main point of short
story

Description
A learner:
- works in a group
- watches video
- find new words
- write a words

AfL: Feedback
Task 2
[T-S] [P] In this activity teacher uses the strategy ‘Guided discovery’. Students ask
questions and answer. Question: What must learners do when they are out at night?
Students work in pairs.
A. You must wear bright, colorful clothes.
B. That right. You must also wear……
Assessment Criteria
describe people, objects
and places

Descriptor
A learner:
-works in a pair
-answers the question
-asks each other question

AfL: Thumbs up, thumbs down.
Task 3
[T-S] [I] In this activity teacher uses the strategy ‘Instruction’ where students put
missing words.
Missing words: Caps stickers shoes bags
End
6 min

1)Wear bright, colourful clothes on a dark day or when it is almost night
2)Wear Refllectiveg______ vests belts and

3

__________when you are out at night

4)Carry BRIGHT, COLOURFUL.
5) Decorate your things with cool BRIGHT zips and
_____!
Assessment criteria
write correctly the topical
vocabulary words

________.

Description
A learner:
-works individually
-reads sentences
-completes words
-writes correctly

AfL:Traffic light
Hot seating: Choose a learner to act in role as a specific character from a studied
text. The rest of the class take it in turns to ask question, which the learner must
answer as their character.
Additional information
Differentiation – how do you plan
Assessment – how are you
Cross-curricular
to give more support? How do you
planning to check students’
links
plan to challenge the more able
learning?
Health and safety
learners?
check
ICT links
Values links
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In every task teacher supported
students through different ways.
In task 1, while watching video T
prompts to more able students and
shows some words connecting to the
topic to less able students.
In task 2, while doing a pair work T
models questions and how to respond,
less able students supported by more
able students.
In task 3, in individual task in gap
filling T helps to translate the words to
identify the meaning of the words to
less able students

Teacher tried to assess the
*Physics
students in each task:
In task 1, (group work) in
* Slides, interactive
listening task T assessed students
board
with descriptors and used formative
assessment.
* To bring-up the
AfL: Smilles.
students
In task 2, (Pair work) speaking
task T assessed students with
*To be responsible
descriptors and used Formative
and care themselves
assessment.
AfL: Thumbs up, thumbs down.
In task 3, (individual work) in
writing task students assessed themselves by Traffic light.
Reflection
Use the space below to reflect on your
Were the lesson objectives/learning objectives
lesson. Answer the most relevant questions
realistic? What did the learners learn today? What was
from the box on the left about your lesson.
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?
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?
ОСОБЕННОСТИ РАБОТЫ ПО ПОДБОРУ ТЕКСТОВЫХ
УЧЕБНЫХ МАТЕРИАЛОВ НА УРОКАХ РУССКОГО ЯЗЫКА
Учитель русского языка и литературы
гимназии № 39 им.М.Жумабаева города Караганда
Бабакова Заира Женисбековна
В условиях современного периода развития общества, среднее образование формирует целостную
систему универсальных знаний, умений и навыков, компетенций у учеников.
Сущность современного образовательного процесса заключается в обновлении содержания
образования, создании образовательной среды, способствующей развитию у обучающихся
творческого и критического мышления, формированию умений самостоятельно пополнять знания,
ориентироваться в стремительном потоке информации. В связи с этим, ключевое значение для
деятельности в среднем образовании, в условиях реализации новых стандартов образования, имеют
современные педагогические технологии формирования функциональной грамотности обучающихся.
Педагогическое мастерство состоит в отборе содержания, эффективных методов и приемов
обучения в соответствии с программой и умелое применение их на практике.
Одним из необходимых условий качественной подготовки к урокам является подбор и применение
текстовых учебных материалов. Использование текстовых учебных материалов является одной из
моделей для формирования и развития основных компетенций учащихся в процессе обучения
русскому языку. При подборе учебного текста перед педагогом стоит вопрос о подборе практического
материала.
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Так, работа с материалом подразумевает «поиск, трансформацию, создание новой информации на
основе старой», что и составляет суть «познавательных метапредметных умений и навыков».
Учебный текст должен обладать всеми основными свойствами текста, - цельностью,
информативностью, смысловой законченностью, связностью, с помощью которых осуществляется
связь между речевым произведением и объективной реальностью. Очевидно, что учебным текстом
можно считать любой текст, полезный при освоении определенной учебной дисциплины.
Классический учебный текст (как функциональный и специализированный) характеризуется
установкой на однозначность восприятия и строится по законам логического мышления. В широком
понимании - это вся доступная наблюдению информация, представленная в учебнике. В
традиционном понимании - зафиксированных письменной (или звучащей) форме отрезок речи,
представляющий собой некое смысловое единство, т. е. учебный текст - это представитель множества
текстов, отражающих однородные фрагменты действительности, обслуживающие однородные
ситуации. Важнейшей характеристикой учебного текста является его полифункциональность,
предназначение хранить информацию, культурные коды, быть носителем общих и профессиональных
знаний, воздействовать на сознание обучающихся, оказывать на них мотивационное воздействие,
способствовать развитию их креативных качеств.
Актуальность проблемы подбора текстовых учебных материалов для уроков по русскому языку
одной из наиболее важных в образовательном процессе. Приобщение обучающихся к чтению, к
письменной культуре, работе с текстами есть необходимое условие формирования нового поколения
казахстанских граждан, которым предстоит на высоком интеллектуальном уровне ответить на вызовы
современности, обеспечить устойчивое развитие страны в ситуации усиливающейся глобальной
конкуренции в экономике, политике, образовании, науке, искусстве и в других сферах.
Одна из основных задач учителя - заинтересовать обучающегося в предмете, стимулировать его
познавательную и творческую активность. В решении этих задач огромную помощь оказывает
освоение умений работы с текстами как источниками информации: учебной литературой (учебником),
словарями, определителями, электронными учебными изданиями, документами и т.д.
Задача учителя - научить ученика понимать текст, используя различные формы организации работы
с текстом. Не секрет, что современные школьники читают мало и порой с трудом понимают
прочитанное. В каждом классе (даже в старших классах) есть обучающиеся, которые не умеют бегло,
а тем более, осмыслено читать учебный текст. Некоторые обучающиеся считают, что понять текст
учебника можно лишь после объяснения учителя. Это означает, что у них не сформирована привычка
размышлять над материалом учебника, самостоятельно находить ответы на поставленные вопросы,
используя содержание параграфа, иллюстрации и данные таблиц. А ведь эти навыки, пожалуй,
являются первостепенными в учебе и жизни. Достаточно рассмотреть результаты ЕНТ, чтобы стало
ясно: без навыка работы с текстом выпускник школы не сможет справиться с ними. Но ведь после
выпускных экзаменов его жизнь продолжится: многим предстоит учеба в колледжах, вузах, да и в
обычной жизни умение работать с текстом играет важную роль. Это и оформление различных
документов, и умение вести беседу, спор, дискуссию, и навык понимать прочитанное.
Согласно Типовым учебным программам по учебному предмету «Русский язык и литература»
уровня общего среднего образования по обновленному содержанию, целью обучения предмету
является совершенствование навыков речевой деятельности, основанных на владении системой
разноуровневых языковых средств, соблюдении правил и норм русского литературного языка, правил
речевого этикета, что способствует развитию функциональной грамотности обучающихся.
Актуальность проблемы подбора текстовых учебных материалов для уроков по языковым
предметам является одной из наиболее важных в образовательном процессе. Приобщение
обучающихся к чтению, к письменной культуре, работе с текстами есть необходимое условие
формирования нового поколения казахстанских граждан, которым предстоит на высоком
интеллектуальном уровне ответить на вызовы современности, обеспечить устойчивое развитие
страны в ситуации усиливающейся глобальной конкуренции в экономике, политике, образовании,
науке, искусстве и в других сферах.
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«РУХАНИ ЖАҢҒЫРУ» БАҒДАРЛАМАСЫНЫҢ
ӨСКЕЛЕН ҰРПАҚТЫ ТӘРБИЕЛЕУДЕГІ МАҢЫЗЫ
Қарағанды облысы Шет ауданы Ақшатау кенті
«Ш.Уәлиханов атындағы ЖОББМ» КММ директордың
тәрбие ісі жөніндегі орынбасары Шохинова Алтын Мустафиевна
«Бала тәрбиесі басты байлығың, кешіксең көретінің қайғы-мұң» деген Абай бабамыздың сөзі әлі
күнге дейін өзектілігін жойған жоқ. Адам өмір сүретін әлем салыстырмалы түрде екі үлкен әлемге
жіктеледі. Оның алғашқысын материалдық болмыс құраса, екіншісі рухани қатынастар, құбылыстар
әлемі. Адамның тұлға болып қалыптасуында шешуші рөл атқаратын сала рухани әлем болып
табылады. Қазақстанның жарқын болашағының іргетасын қалайтын жастар, өскелең ұрпақ екені
белгілі және сол ұрпақтың саналы, көзі ашық, өткені мен болашағын айқын танитын болуы абзал.
Мақаладағы қоғамды рухани жаңғыртудың ауқымды идеялары мен тұжырымдамалық пікірлерін
терең зерделеу және білім алушылар арасында насихаттау білім беру саласына жүктелген абыройлы
міндет. Осы тұрғыдан, бiлiм беру жүйесiнің басты міндеті – ең алдымен білімді, ұлттық құндылықтар
мен заманауи игіліктерді өз бойына біріктіріп, ұштастыра білетін, өз елінің нағыз жанашыр
азаматтары ретінде қалыптасуға тәрбиелеу. Елбасы сөзімен айтсақ, «мықты, әрі жауапкершілігі
жоғары Біртұтас Ұлт болу» жолында мақсаты айқын, мұраты биік, саналы азамат қалыптастыру.
Мектептің басты міндеттерінің бірі — оқушыларды жалпыадамзаттық құндылыққа негіздей
отырып тәрбиелеу. «Рухани Жаңғыру» бағдарламасын іске асыру жағдайындағы тәрбиенің
тұжырымдамалық негіздері жас қазақстандықтарды тәрбиелеуде мектеп, отбасы, қоғам және
мемлекетті біртұтас болуға шақырады. Халықаралық зерттеулерде қызығушылық танытқан барлық
тараптардың отбасы,мектеп және қоғамның қатысуымен рухани-құндылықтарды үйретуді кешенді
түрде енгізу керектігін көрсетті. Бұл құндылықтарды қалыптастыруға отбасының ықпалы басым,
сонымен қатар мектепте маңызды рөл атқарады.
Қазіргі уақытта Қазақстанда қоғамдық сананы жаңғыртуға, ұлттың рухани жаңғыруына
бағытталған және халқымыз үшін тағдырлы оқиғаға айналған «Рухани Жаңғыру» бағдарламасын
жүзеге асыру жүріп жатыр. Бүгінгі ұрпақтың рухани-адамгершілік және мәдени құндылықтарын
сақтау мен дамыту дағдылары «Туған жер», «Қазақстанның киелі жерлерінің географиясы»,
«Жаһандық әлемдегі заманауи қазақстандық мәдениет», «Қазақстанның 100 жаңа есімі», «Жаңа
адамгершілік білім. Қазақ тіліндегі 100 жаңа оқулық», «Мемлекеттік тілді латын әліпбиіне көшіру»
жобалары арқылы жүзеге асырылуда.
«Рухани Жаңғыру» бағдарламасының мазмұнды жалғасы – Елбасының «Ұлы даланың жеті қыры»
мақаласы, ол сандық ӛркениет контекстінде түсінікті және маңызды болып табылатын атабабаларымыздың ғасырлар бойғы мұраларын нақтылайды. Мақаланың негізгі бағыттары–
отансүйгіштікке және олардың тарихына деген мақтаныш сезімдерін тәрбиелеу, барлық
қазақстандықтар арасында олардың шығу тегінің бірлігі сезімін қалыптастыру. Ұлы даланың
батырлары, ойшылары мен билеушілері тек Қазақстанда ғана емес, бүкіл әлемде үлгі болуға лайық.
Қазақстанда жазушылар мен ақындарға, режиссерлерге, суретшілер мен суретшілерге,
өнертанушылар мен мәдениеттанушыларға жаңа жарқын есімдер пайда болуы керек. Олар қазіргі
Қазақстанның мәдениетін дамытып, оны жаңа жарқын бейнелермен байытып, жетілдіреді. Осы
құндылықтар негізінде олар болашақ тілінде сөйлейтін және адамдарды жақсырақ болуға шақыратын
заманауи бейнелерді жасай отырып, ұлттық кодтың жаңа тасымалдаушыларын өсіреді.
Өскелең ұрпақ рухани – адамгершілік құндылықтарын орта мектептерде меңгереді. Әдістемеде
білім алушыға құндылықтарды меңгерту үшін білім беру жүйесінің барлық деңгейлерінде қолдануға
көмектеседі. Дүниені өзгерту үшін ең алдымен өзін өзгерту керектігін түсіндіреді. Бәсекеге қабілетті
ұлт болу үшін мәдени-генетикалық кодты сақтай отырып, рухани - адамгершілік қарымқатынасты
меңгертеміз.
Қазақ тарихы кезең-кезеңмен, эволюциялық жолмен дамып келе жатыр. Яғни, мыңжылдықтар
ширегінде қазақ халқының бойындағы рухани құндылықтары да сатылап дамып келді. Біз ұлтқа,
патриотизмге, руханиятқа, ынтымаққа және дәстүрді құрметтеуге негізделген мәдениетті
қалыптастырдық. Өркениетке ұмтылған қазақстандықтар бойында жаһандану заманына лайықты
құндылықтар болуы тиіс
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КӨРКЕМ ЕҢБЕК САБАҒЫНДА ИННОВАЦИЯЛЫҚ
ТЕХНОЛОГИЯЛАРДЫ ҚОЛДАНЫП ОҚЫТУ
Қарағанды облысы Абай ауданы Курмин ауылы
Курмин тірек мектебі (РО) көркем еңбек пәнінің мұғалімі
Имашев Асқар Аманжанович
Балаңды өз тәрбиеңмен тәрбиелеме, өз ұлтыңның
тәрбиесімен тәрбиеле. Бабалар өсиетінен
Қазіргі кездегі шапшаң жүріп жатқан жаһандану үрдісі әлемдік бәсекелестікті күшейте түсуде.
ХХІ ғасыр – жаңа технология мен ақпараттандыру ғасыры. Барлық сала компьютерлендіріле бастады.
Сонымен бірге еліміздің ертеңі болар жас ұрпақ компьютерді терең меңгеруі тиіс екені белгілі.
Қазақстанда ең алғаш «Инновация» ұғымына қазақ тілінде анықтама берген ғалым
Немеребай Нұрахметов. Ол “Инновация, инновациялық үрдіс деп отырғанымыз – білім беру
мекемелерінің жаңалықтарды жасау, меңгеру, қолдану және таратуға байланысты бір бөлек қызметі”
деген анықтаманы ұсынады. Ақпараттық-коммуникациялық технологияны дамыту білім берудің бір
бөлігі. Білім беру жүйесі электрондық байланыс, ақпарат алмасу, интернет, электрондық пошта,
телеконференция, On-line сабақтар арқылы іске асырылуда. Қазір мектептердің оқу тәрбие үрдісінде
инновациялық технологиялар қолданылып жүргені белгілі. Көркем еңбек пәнін ұтымды меңгеруде
оқыту технологиясын таңдап, іріктеу және оны жетілдіру арқылы оқушының технологияны
қабылдауы, оған деген ынтасының артуына мұғалім тарапынан көңіл бөлінуі тиіс. Жаңа
технологияның келешек ұрпақтың жан-жақты білім алуына, іскер әрі талантты, шығармашылығы
мол, еркін дамуына жол ашатын педагогикалық, психологиялық жағдай жасау үшін де тигізер
пайдасы аса мол. Бүгінгі күні инновациялық әдістер мен ақпараттық технологиялар қолдану арқылы
оқушының ойлау қабілетін арттырып, ізденушілігін дамытып, қызығушылығын тудыру, белсенділігін
арттыру ең негізгі мақсат болып айқындалады. Сондықтан көркем еңбек сабақтарының негізгі
мақсаты-мектеп жасындағы балалардың еңбек ету мәдениетіне тәрбиелеу, икемділікке баулумен
қатар, оларды ұлттық қолөнер мұраларын жасап үйрету. Менің тәжірибемде сабағыма қойылатын
басты талабым оқушыларға түрлі материалдардың ерекшеліктерін, құрылымын түсіндіру, тиімді
тәсілдерді пайдаланып жұмыс істеуге үйрету. Үнемі берген тапсырманы бақылап жүріп, әрбір
оқушыдан өзімнің берген нұсқамам мен жұмысты дәл орындауын, жұмыс орнындағы қауіпсіздік
ережелерін сақтауын талап етіп отырамын. Көрнекілік әдістің үш түрін сабағымда пайдаланамын.
Табиғи, бейнелік, (графикалық), экрандық
графикалық жұмыстарды оқушылар көркем еңбек
сабағында әр түрлі нобайлар, сызбалар сызу барысында қолданамын. Бұл жұмыс оқушыны
шыдамдылыққа, дәлдікке, материалды графика арқылы бейнелеуге үйретеді, шығармашылық
қиялын, ойлау қабілетін дамытады. Өткізген сабағымның құндылығын оқушылардың өзіндік
жұмыстың нәтижесін көріп байқап отырамын. Оқушылардың шығармашылық белсенділігі өздігінен
пайда болмайды, ол үшін шығармашылық жағдай туғызу қажет екені белгілі. Инновациялық
әдістердің ең негізгісінің бірі - «интерактивті оқыту әдісі». Негізгі қағидасы-педагогикалық қарымқатынас пен қарым-қатынас диалогы арқылы жеке тұлғаны қалыптастырып дамыту.
Интерактивті әдістерге мыналар жатады:
Проблемалық шығарма әдістері; презентациялар пікірталастар;
Топпен жұмыс; миға шабуыл әдісі; сын тұрғысынан ойлау әдісі;
викториналар; зерттеулер; іскерлік ойындар;
инсерт әдісі. «Әдіс-мақсатқа қол жеткізетін жол, тәсіл, белгілі жолмен тәртіпке салынған ісәрекет». Мұғалім оқыту әдістерінің көмегімен оқушыларға білім беріп, олардың тәжірибелік әрекетін
ұйымдастыруда өзінің іс-әрекетін оқушылардың таным әрекетіне басшылық етумен байланыстырады.
Көркем еңбек сабағын қызықты әрі уақытымды үнемді пайдалану үшін бір сабақтың өзінде түрлі
әдістерді өткіземін, мысалы; уақыт шеңбері, кемпірқосақ топтары, қар кесегі, жұптық әңгіме, ыстық
орындық, үш қадамдық сұхбат, стикердегі диалог, галереяға саяхат. Оқытушының жеке тұлғаны
зерттеуіне, оны толық танып, білуге және оқытудың мақсатына жетуге тиімді, әрі нақты жол ашады.
Қазіргі заманғы жаңа ақпараттық технологияны қолдану арқылы оқу-тәрбие үрдісінің барлық
деңгейін қарқындату, яғни, оқу үрдісінің сапасы мен тиімділігін, танымдық іс-әрекет белсенділігін
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көрсету, пәнаралық байланыстарды тереңдету, қажет ақпаратты іздеу тиімділігі мен көлемін кеңейту.
Білім беру жүйесіндегі инновациялық технологиялар:
-дамыта отырып оқыту әдістемесі (Л. Занков) ;
-оза отырып оқыту (С.Лысенкова);
-іс-әрекетті бағалау (Ш. Амонашвили);
-тірек — схема және тірек конспектілері арқылы оқыту (В. Шаталов);
-саралап оқыту;
-деңгейлік тапсырмалар арқылы дамыта оқыту;
-модульдік оқыту (М. Жанпейісованың);
-Сын тұрғысынан ойлау технологиясы әлемнің түпкір- түпкірінен жыйылған білім берушілердің
бірлескен еңбегі, ал бағдарламаның негізі Ж. Пиаже Л.С.Выготский теорияларын басшылыққа
аламын.
Оқушыларым:
-өз бетінше тұжырым жасап, қорыта алады.
-ұқсас құбылыстар арқылы арасынан тиімдісін таңдай біледі;
-проблеманы шеше біледі;
-ұжымда, топта, жұптық жұмысты сараланып, кері байланыс жасай алады;
-пәнге деген қызығушылығы артады;
-өзара сыйластыққа, бір-бірін тыңдай білуге үйренеді;
-жаңа тақырыпты бір-біріне түсіндіріп, ой бөліседі, жұмыстарын жан-жақты қорғап белсенді оқуға
қол жеткізеді.
Егер де жаңа технология элементтерің сабақта өз дәрежесінде ұйымдастыра білсек, өз нәтижесін
береді деп ойлаймын.
Пайдаланылған әдебиеттер:
• «Қазақстан-2050» даму стратегиясы
• М.Валиева «Жаңа педагогикалық технологиялар» Әдістемелік нұсқау, 2002 жыл
• 3. Ізденіс және даму перспективалары. Әдістемелік оқу құралы. Алматы, 2016 жыл.
**********
Түркістан облысы,Төлеби ауданы,
Ә.Молдағұлова атындағы ШЖНОМ
Өзін-өзі тану пәнінің мұғалімі
Амантаева Лаура Нурашбековна
Ә.Молдағұлова атындағы шағын жинақты негізгі
орта мектебінде 2019-2020 оқу жылының 3.02.202012.02.2020жж аралығында 1-9 сынып оқушыларының
қатысуымен Өзін-өзі тану: «Махаббат пен шығармашылық педагогикасы» атты онкүндік өткізілді.
Онкүндіктің мақсаты: Оқушылардың бойына жалпы адамзаттық құндылықтарды бойына сіңіре
отырып дұрыс әрекет құндылығының мәнін ашу. Өзін-өзі танупәні авторы С.А.Назарбаеваның
еңбегін таныту. 1-9 сыныптар арасында онкүндіктің ашылуына орай саптүзеу өткізілді.Мектеп
директоры М.Ауғанбаев онкүндіктің ашылуын салтанатты түрде ашты.. Өзін-өзі тану пәнінің
мұғалімі Л.Н.Амантаева іс-шараның тақырыбы мен өтетін уақытын, жауапты кісілерді өткізетін
сыныптарды жете түсіндіріп өтті.
1.«Махаббат пен Шығармашылық педагогикасы» атты онкүндіктің салтанатты ашылу рәсімі.
2 Рухани –адамгершілік білім беретін «Өзін-өзі тану пәнінің авторы С.А.Назарбаеваның еңбек
жолына арналған «Мейірім төккен ана» мектеп кітапханасы көрмесіне саяхат
3.«Алтын жүрек анамыз» мәнерлеп оқу сайысы
4«Руханилықтың мөлдір бұлағы» тақырыбындағы ана,мейірім,бейбітшілік және достық туралы
балалар шығармашылық жұмыстар, суреттер,ашықхаттар,қабырға газеттер,қолдан жасалған
бұйымдар көрмесі.Эссе конкурстары.
5«Сүйіспеншілікпен өмір сүру»-атты тақырыбында дөңгелек үстел.
6Спорттық ойындар(мектепаралық)
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7. «Балаға жүрек жылуы» С.А.Назарбаеваға арналған тақырыптық сағаттар мен сынып сағаттарын
өткізу.
8. «Ән көңілдің ажары» ән фестивалі, сахналық қойылым
9. «Қайырымдылық –жер бетінде» флешмоб өткізу
10«Мейірімді жүректер ынтымақтастығы»атты демеушілер тарапынан аз қамтылған отбасы және
мүмкіндігі шектеулі балаларға сыйлықтар жасау
11«Сүйіспеншілік-өмір негізі»атты жалпы Республикалық ашық сабақ
12«Мейірімге толы әлем»мерекелік концерт. Онкүндік қорытындысы.Марапаттаулар
Рухани –адамгершілік білім беретін «Өзін-өзі тану пәнінің авторы С.А.Назарбаеваның еңбек
жолына арналған «Мейірім төккен ана» мектеп кітапханасы көрмесі ұйымдастырылды.
«Алтын жүрек анамыз» мәнерлеп оқу сайысы өтті. Мәнерлеп оқу сайысында 2-сынып оқушысы
Әкімбай Іңкәр бас жүлдені жеңіп алды.
«Руханилықтың мөлдір бұлағы» тақырыбындағы ана ,мейірім, бейбітшілік және достық туралы
балалар шығармашылық жұмыстар, суреттер,ашықхаттар, қабырға газеттер,қолдан жасалған
бұйымдар көрмесі.Эссе конкурстары ұйымдастырылды.
«Сүйіспеншілікпен өмір сүру»-атты тақырыбында дөңгелек үстел болды.
«Балаға жүрек жылуы» С.А.Назарбаеваға арналған тақырыптық сағаттар мен сынып сағаттарын
өткізілді.
«Ән көңілдің ажары» ән фестивалі, сахналық қойылым 1-9сынып арасында ұйымдастырылды

«Қайырымдылық –жер бетінде» флешмоб 1-9сынып арасында ұйымдастырылды

«Мейірімді жүректер ынтымақтастығы»атты демеушілер тарапынан аз қамтылған отбасы және
мүмкіндігі шектеулі балаларға сыйлықтар жасалды
«Сүйіспеншілік-өмір негізі»атты жалпы Республикалық ашық сабақтар өтілді
«Мейірімге толы әлем»мерекелік концерт болып,онкүндік қорытындысы. Жасалды.
Соңында Өзін-өзі тану: «Махаббат пен шығармашылық педагогикасы » атты онкүндікке белсене
қатысқан оқушылар мен сыныптар марапатталды.
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Алматы қаласы Наурызбай ауданы
№ 157 жалпы білім беретін мектеп КММ
Бастауыш сынып мұғалімі Токаева Гульнара Алибековна
Пәннің аты:
Математика
Сабақтың атауы
Мақсаты

Күтілетін нәтиже

Психологиялық
ахуал

Қызығушылықты
ояту

Мағынаны тану

Сергіту сәті

Уақыты:

Кабинет:

Мұғалім: Токаева
Гульнара Алибековна

Екі таңбалы сандардың ондық құрамы
Математика 2 сынып
Сабақтың тақырыбы: Екі таңбалы сан. Сандардың ондық құрамы.
«Ондық», «Бірлік»
Мақсаты:
Білімділігі: Оқушыларға екі таңбалы сандар, олардың ондық құрамы
туралы түсінік қалыптастыру
Дамытушылығы: логикалық ойлау, танымдық қызығушылығын дамыту
Тәрбиелігі: Ұқыптылыққа, тазалыққа тәрбиелеу
Көрнекілік: Сурет. Қима сандар. кесте
Сабақтың түрі: Аралас сабақ
Сабақтың әдістері; ой қозғау, ойын, топтық, түсіндіру, сұрақ - жауап
Сендерді «Шаттық шеңберіне»
Оқушылар шеңберде
шақырамын. Кәнеки, бір-бірімізбен
жиналып,мұғаліммен
амандасайық!
бірге бүгінгі сабаққа
Армысың, Әлем!
сәттілік тілейді.
Армысың, Жарық күн! (Қолдарын жайып,
көкке көтереді.)
Армысың, абзал Адам! (Қолдарын алға
созады.)
Армысың, менің досым!
«Есептеу машинасы» ойыны
Жаңа сабаққа деген
«А»- тобы: 2+1+7 - 8+10 - 2 - 4+1
қызығушылықтары
«Ә»- тобы: 6+2 - 4+4 - 3+5 - 2 - 4 - 2
оянып,ерекше ынтамен
«Б»- тобы: 4 - 3+9 - 8+7 - 3+2 - 6+3
кіріседі.
3. Математикалық диктант. Өткенді қайталау
- 14, 13, 19, 17, 15, 10, 11, 12, 16 сандарды
жазу, ең үлкенін, ең кішісін атау.
Жаңа тақырыпты түсіндіру
Топқа тапсырма
1-топ №1
2-топ№2,3
3-топ№4,5

Жаза, жаза есепті,
Талып кетті қолымыз.
Бір, екі, үш,
Бойға жинап күш.
Терезені ашайық,

Ой сергітеді,
шаршағандары
басылады
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Шаң – тозаңды басайық.
Жалқаулықты тастайық,
Қайта сабақ бастайық.
Ой толғаныс

Үйге тапсырма

Топтық жұмыс
«А»- тобы Математикалық өлеңді жатқа айту
«Ә»- тобы Сөзжұмбақ шешу
«Б»- тобы Жұмбақ шешу Жоқ өзінде бас та,
№6,7 61-бетте

Бағалау

Бағалау парақшаларын толтыру

Кері байланыс

Жүрегіндегі осы
сабаққа деген ерекше
ықыластарын жеткізеді.
Күнделіктеріне жазып
алады
Бағалау парақшасын
толтырады.
Смайликтерді өзі
қалаған нұсқаға
жабыстырады

Ақмола облысы, Астрахан ауданы Астрахан №1 орта мектебінің
бастауыш сынып мұғалімі Тангатарова Тамара Турсиновна
Сабақ
тақырыбы:
Күні :
1 «а» сынып
Сабақ - 113
Сабақта қол
жеткізілетін оқу
мақсаттары (оқу
бағдарламасына
сілтеме)

Диаграмма және
пиктограмма құру

Ресурстар:
Тірек сөздер
Сабақтың мақсаты:

Жетістік
критерийлері:

Сабақ барысы
Сабақтың
жоспарланған кезеңдері

Мектеп: Астрахан № 1 орта мектебі
Мұғалім: Тангатарова Т. Т.

Қатысқандар
Қатыспағандар саны: 0
саны: 17
1.5.2.5.деректерді жинау, кестелерді, пиктограммаларды,
диаграммаларды күнделікті материалдардың көмегімен жүйелеу, жасап
бітіру, құру.
1.1.3.1 ұзындық/масса/көлем (сыйымдылық); өлшеуге арналған
әдістерді, құралдарды таңдау; өлшеу.
1.1.3.3 ұзындық: см/ масса: кг/ сыйымдылық: л шамаларының
мәндерін салыстыру және шама мәндеріне қатысты қосу, азайту
амалдарын орындау.
өлшемдері бірдей стандартты текшелердің 3 жиынтығы;
А3 пішімдегі 3 парақ; желім.
диаграмма, пиктограмма
Барлық оқушылар білуге тиісті: деректерді жинақтайды,
жүйелейді және толықтырады; қолда бар материалдарды пайдаланып
кестелер құрастырады.
Оқушылардың көпшілігі: пиктограмма, диаграмма бойынша
жұмыс жасап біледі.
Кейбір оқушылар: пиктограмма мен диаграммалар құрастырады.
-пиктограмма, диаграмма танысу, мәліметтер жинау дағдысын
қалыптастырады.
-алған мәліметтерін пиктограмма және диаграммалардың көмегі
арқылы жүйелейді.
-пиктограмма мен диаграмма айырмашылығын біледі.
Сабақтағы жоспарланған іс-әрекет
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(Ұ) Психологиялық ахуал: «Сәлемдесу»
Қазір біз сендермен ойын ойнаймыз, қимылды тез жасауларың керек.
«Бастаймыз» деген белгі бергенде, мен қалай амандасу керек екенін
айтамын, сонда сендер бір-бірлеріңмен тез-тез амандасыңдар. Сонымен
әртүрлі амандасамыз. Көзбен, қолмен, иықпен, құлақпен, тіземен,
өкшемен, арқамен.
-Балалар, бізде математика сабағына байланысы қандай оқу
құралдары бар?
-Сызғыш, өшіргіш, қарындаш, қалам т. б.
-Олай болса, «сызғыш», «өшіргіш», «қарындаш» топтарына бөлініп,
жұмыс жасаймыз. Әр топ өз топ басшыларын сайлайды.

Сабақтың
ортасы


Балалар бүгін біздің сабағымызға қонақтармен бірге
Таныстырылым,
слайд
қоян да келіпті.

Қоян қандай жануар?

Оны жақсы көресіндер ме?

Қоян біздің бүгінгі сабағымызға көптеген
тапсырмалар ала келіпті. Егер қоянды жақсы көрсендер оның
тапсырмаларын дұрыс орындауымыз керек. Келісеміз бе?
Жаңа тақырып бойынша суретті слайд көрсете отырып,
тақырып бойынша түсінік беру.
Пиктограмма мен диаграмма мәліметтерді салыстыру үшін
қолданылады.
Диаграмма - бірнеше шамаларды немесе олардың мәндерін
салыстыруға берілген мәліметтердің графикалық түрі.
Диаграммалар мәліметтерді көрнекі түрде көрсету үшін
оқулықпен жұмыс
қолданылады. Диаграмма құру - бұл мәліметтер кескінін
тіктөртбұрыштар немесе тік төртбұрышты бағандарда тігінен
Бейнематериал
бейнелеп көрсету. Оқушыларға слайд көрсете отырып
дар, слайд
мынадай сұрақтар беремін:
— Дүйсенбі күні неше жапырақ ашылды?
— Сейсенбі күні неше жапырақ ашылды?
— Сәрсенбі күні неше жапырақ ашылды?
— Қай күні ашылған жапырақ көп?
— Қай күндері ашылған жапырақтар саны тең болып
шықты?
— Осы күндері барлығы неше жапырақ ашылды?
Жеке жұмыс
Осы жапырақтардың пиктограммасын салады. Бірін- бірі
бағалайды.
Топпен жұмыс. Әр топ өз топ мүшелерінің жастарына
қарай отырып диаграммасын салады.
Ортада спикер қорғайды.
Оқулықпен жұмыс.
1-тапсырма. (ауызша орындау) Самса түрлерін
салыстыру.
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ватман қағаз,
маркерлер
қима қағаздар.
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Сабақтың
соңы

2-тапсырма. (ауызша) Серік пен Нұралі қарындаштардан
пиктограмма мен диаграмма құрды.
-Тапсырманы балалардың қайсысы дұрыс орындады?
Топпен жұмыс
3- тапсырма. түрлі түсті қағаз түрлерін таңдай отырып,
жапсырмалап, диаграмма құрастыру.
1-топ. Сыныптағы парта мен шкафтың диаграммасы
2-топ. Әр қатардағы орындықтардың диаграммасын
3-топ. Сыныптағы ұлдар мен қыздардың даграммасы
Жұппен жұмыс.
4-тапсырма. (дәптерге орындау)
Почтада. Пиктограмманы оқып, диаграмма салу.
Жиналған өрік. Диаграмманы оқып, пиктограмма салу.
Бірін-бірі тексереді, бағалайды.
Сергіту сәті. «Көңілді күн»
Топпен жұмыс. (дәптерге орындау)
5-тапсырма. «Алма қосылған бәліш» жасау үшін
қосылатын заттарға пикограмма мен диаграмма құрастыру.
1-топ. Бәліштің құрамы бойынша пиктограмманың суретін
салу.
2-топ. Бәлішке қажетті азық-түлік бойынша диаграмма
салу.
3-топ. Бәліштің құрамы бойынша рецепт жасау.
Топтар бірін - бірі бағалайды.
Қосымша тапсырмалар.
Гүлзардағы гүлдер. Тақырыпты жақсы меңгеру үшін
сұрақтар қоямын.
— Неше қызғалдақ гүлдеді?
— Диаграммада бұл санды ненің көмегі арқылы
бейнелеуге болады? (Тіктөртбұрыштар, шаршылар.)
— Сендер оны қайда бейнелейсіңдер? (Қызғал --дақтар
деп жазылған бағанға.)
— Неше тіктөртбұрыш саласыңдар?
— Оларды қалай саласыңдар? (Бірінің астына бірін.)
Раушангүл мен түймедаққа қатысты сұрақтар Тапсырманы
орындауға уақыт беру.
Жауабы:
қызғалдақтар бағанында — төрт; раушангүл
Кері байланыс.
«Бағдаршам»
-Сабақтан не үйрендің?
-Не қызықты болды?
Оқушылар өз үйренгендерін айтады
Жетістік критерийлеріне оралып, кімнің неге жеткенін
анықтау.
қызыл түс – сабақты толық түсіндім
сары түс - толық түсінбедім
жасыл түс – мүлде түсінбедім
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бейнематериал
Оқулық,

дәптерлер слайд
смайлктер

Оқушылар
сабақтан алған
әсерлерін кері
байланыс парағы
тапсырмалары
арқылы білдіре
алады.
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СЕН ДЕ — БІР КІРПІШ, ДҮНИЕГЕ
КЕТІГІН ТАП ТА, БАР ҚАЛАН!
«Теміртау индустриалды – технологиялық колледжі»
өзін-өз тану пәнінің ұстазы, оқу тәрбие жұмысының директор
орынбасары Жагыпберова Салтанат Токабаевна
Әсемпаз болма әрнеге,
Өнерпаз болсаң, арқалан.
Сен де — бір кірпіш, дүниеге
Кетігін тап та, бар қалан! - деп жырлағандай ұлы ақын А.Құнанбаев осы өлең шумақтарымен
адамда кездесетін жақсы қасиеттердің бірі – бір іске икемді болуы, талаптануы. Ақын талап
қылушылардың тобынан білуді таңдап, білуге талаптанушыларды жеке бөліп алады, солардың
талабын оң көреді, дүниемүлік байлығына жетуге талаптанушылардың талабының терістігін,
баянсыздығын ескeртеді. Талаптың махаббаттан шығатыны, ал махаббаттың адамның адамдығы
екендігі, оның ақыл, ғылымнан өнетіні, ғылым, білімді қалаудың, білуге талап қылудың кісінің
көкірегін аршып, тазартуға бастайтыны туралы қағида ұсынады.
«Өскенде кім болғың келеді? – бұл үлкендердің балаларға қоятын басты сұрақтарының бірі.
Кәсіби болашағыңды дұрыс таңдау қоғамдағы өз орныңды танудың негізі. Адамның жақсы, өмірлік
табысқа жетуіне әсер ететін ең бір маңызды шешімдердің бірі болып табылады. Өз ісіңді таңдар
алдында қандай мамандықтар бар екендігін біліп алған дұрыс. Мамандық жайлы толық түсінік алу
үшін: «Маман иесі не істейді?», «Оның қызметінің нәтижесі неге алып келеді?», «Маман иесі қандай
жағдайда жұмыс істейді?» деген қатысты сұрақтардың жауабын білу керек. Кәсіби қызметтің
нәтижесі – кез келген жұмыстың негізі. Біздің өмірде неге қол жеткізгіміз келгені туралы түсініктің
өзі біздің арманымызға жетуге мүмкіндік береді. Әрине, мамандық таңдағанда маманға тек қана
білімі мен іскерлігі ғана емес, сондай-ақ оның қабілеті мен жеке қасиеттерін дамыту деңгейі жағынан
да қандай талаптар қойылатынын білу маңызды.
Мамандықтары туралы ақпараттарды қызмет саласындағы мамандардан алуға болады.
Ең қарапайым тәсіл – колледждердің ашық есік күндеріне келіп, өзіңді қызықтырған факультет
деканатының , кафедраның қызметкерлерінен тиісті ақпарат алу. Мамандық бойынша осындай түсінік
алып, өзіңе не ұнайтынын, ненің ұнамайтынын, немен сәттілікке жететініңді, немен жете
алмайтындығыңды шешесің. Мамандықтар туралы ақпаратты қаншалықты көп жинасаң, өлшесең
соғұрлым таңдауың нақты және түсінікті болады.
Болашақ мамандығыңды таңдамас бұрын тағы да бір өте маңызды сұраққа жауап беруге тиіссің:
«Бұл жұмыс маған не береді?». Көпшілігі жоғарғы еңбекақы алғылары келеді. Шындығында, кейде ол
да жұмыстан адам күткендей қуаныш сыйламайды, өйткені адамға даму, жаңашылдыққа ұмтылу тән.
Өзгеріске деген ұмтылысың қаншалықты күшті болса, соншалықты тұлғалық және кәсіби өсу үшін өз
жұмысыңнан мүмкіндіктерді көп табасың.
Мамандық таңдаудың оңай жұмыс еместігін, мамандықты темпераментке сай таңдау керек.
Заман өзгерген сайын, адам да жетіліп, нарықтық қарым-қатынас пайда болды. Қоғам дамып,
дүниеге түрлі жұмыстар, сәйкесінше, түрлі мамандықтар келді.
Кез келген еңбек мамандық емес. Еңбектің мамандық деп аталуының өзіндік шарттары бар: бірі маман атануыңыз үшін білім алып, қолыңызға сол саланың дипломын, куәлігін, аттестаты не
сертификатын алуыңыз керек болса, екіншісі - еңбегіңізге ақының төлені қажеттілігі.
Мамандық таңдау – қиын және еңбекті қажет ететін іс және сіз қаншалықты ізденсеңіз, нәтижесі де
соғұрлым жақсы болады. Адам жан дүниесінің қалауына сай келетін салада табысқа жетеді.
Сондықтан мамандықты таңдағанда немен айалысқан қызықты, немен айналысқанда жан рахатына
бөленесіз, соған назар аударған жөн. Әлемде өзі қаламайтын мамандық иесі болып жүрген қаншама
адам бар, өз жұмысын жанымен сүйіп істейтін адамдардың да саны аз емес.
Мамандық – бұл сіздің ақылмен сүретін өміріңіз. Өзіңізді қызықтырған саланы қорғай біліңіз және
сонымен бірге өзіңіз де дамыңыз, сонда ғана биік шыңдарды бағындыра аласыз! Мамандық таңдаудан
жаңылмай, өз өміріңіздің бір кірпішін дұрыс қалау маңызды.
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Алматы облысы Іле ауданы № 39 гимназияның қазақ тілі мен әдебиеті
пәнінің мұғалімі, зерттеуші-педагог Оринбаева Раушан Полатовна
Қысқа мерзімді жоспар
Күні:
Мұғалімнің аты-жөні: Орынбаева Раушан Полатовна
Сынып: 10
Қатысқандар:
Қатыспағандар:
Сабақтың
Абайдың өмірі мен өскен ортасы
тақырыбы
Осы сабақта қол
білімділік – Абай Құнанбаевтың өмірі мен өскен ортасы туралы
жеткізілетін
оқу түсіндіріп, шығармаларын талдау, идеясын ашу;
мақсаттары
(оқу
дамытушылық -сөйлеу мәдениетін жетілдіру, сөздік қорын,
бағдарламасына
дүниетанымын байыту, өзіндік ойын айту, түйін жасай білу дағдысын
сілтеме)
дамыту;
тәрбиелік – оқушыларға ғылым, білімді насихаттау, ізгілікке,
имандылыққа тәрбиелеу,
Сабақтың
Барлық оқушылар орындай алады: Берілген материалдардың
мақсаты
мағынасын
түсінеді
және
саралай
алады.
Оқушылардың көпшілігі орындай алады: Өз пікірін еркін білдіре
алады
және
негізгі
идея
бойынша
пікір
алмаса
алады
Кейбір оқушылар орындай алады: Шығармашылықпен жұмыс
жасайды, болжам жасай алады.
Оқушылар орындай алады:
Тілдік
Оқушылар
сөздердің қалай жасалатынын түсініп, әр түріне
мақсаттар
мысалдар келтіре алады. Сөз мағыналарын аша алады
Пәнге қатысты сөздік қор мен терминдер:
Хакім- (ғалым)
Данышпан – (оқымысты)
Иман – (дін, Алланы мойындау)
Ғибрат – (үлгі)
Диалог құруға / шығарма жазуға арналған пайдалы тіркестер:
Талқылауға арналған сұрақтар:
Құндылықтарға
баулу
Пәнаралық
байланыс
Тақырып
бойынша
алдыңғы білім
Сабақ барысы
Сабақтың
жоспарланған
кезеңдері
Сабақтың
басы
10 мин.

Тарихтың, мәдениет пен тілдің біртұтастығы
Қазақ халқының салт-дәстүрін құрметтеуге және ұлттық құндылығын
насихаттауға
тәрбиелеу арқылы оқушылардың зерттеу қабілеттерін
дамытып, шығармашылыққа баулу.
Тарих, музыка
Ыбырай-қазақ балалар жазба әдебиетінің негізін қалаушы

Сабақтағы жоспарланған жаттығу түрлері
Сәлемдесу.Ынтымақтастық атмосферасын орнату.
Шаттық шеңберін құру Оқушылар бір-біріне жақсы тілектер айтады.
Сынып топқа бөлініп отырады.
Сабақ мақсаты және бағалау критерийлерімен таныстырамын.
Өткен тақырыпты қорытындылау
«6 НЕЛІКТЕН» стратегиясы
1. Ыбырайды атасы неліктен оқуға берген?
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Сабақтың
ортасы
25 мин

2. Неліктен Ыбырай мектеп ашуды армандаған?
3. Ыбырай неліктен «Қазақ хрестоматиясын» жазған?
4. Неліктен Ыбырайды қазақ әңгіме жанрының негізін қалаушы дейміз?
5. Неліктен Ыбырай Ильминскиийге жазған хатында өз кітабына мысалдарды
(басни) енгізгісі келмейтінін айтады?
6. Неліктен Ыбырайды қазақ балалар жазба әдебиетінің негізін қалаушы
дейміз?
Сабақ мақсаты және бағалау критерийлерімен таныстырамын
https://youtu.be/WEnuaqH6yOk
Слайд арқылы жаңа тақырыпты түсіндіру
1-тапсырма «Сұрақтар салоны» әдісі
Топтар бір - біріне сұрақтар дайындайды, басқа топтың сұрақтарына
жауап береді.
- нақты сұрақтар дайындайды;
- алдыңғы топтың сұрақтарына жауап береді
Неліктен?

Қандай?

Қалай?

Не үшін?

ҚБ. «Басбармақ» әдісі арқылы топтар бір-бірін бағалайды
2-тапсырма Топпен жұмыс. «1 тезис, 3 дәлел» әдісі.
1 тезис
1-дәлел
2-дәлел
3-дәлел
o
топқа:
Абай және ауыз
әдебиеті
o
топқа:
Абай
және
шығыс әдебиеті
o
топқа:
Абай және батыс
әдебиеті
o
топқа:
Абай және қазақ
әдебиеті

Сергіту сәті

Бағалау критерийі
Дескриптор
Абайдың 1 әрекетіне
Абайдың 1 әрекетіне
сай 3 дәлел табу.
3 түрлі талдау жасап,
кестеге орналастырады;

ҚБ
Смайликтер

«Суағар» ойыны
Жүру барысы: Оқушылар қолдарына бір – бірден ақ қағаз ұстап шығады.
Содан суағар жасайды. Сол суағардан теннис шаригін жоғарыдан жібереміз.
Қай жерден су ағып кетеді, сол суды ағызып алған оқушы Абайдың өлеңін
оқиды.
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Сабақтың
соңы
10 мин

3-тапсырма «Буриме» әдісі
---------------- ардақты,
---------------- салмақты.
---------------- әрқашан
---------------- арнапты.
Дескриптор:
-ұйқас құрастырады. -нақты,үйлесімді, жүйелі жазады.
ҚБ. От шашу арқылы бағалау
4-тапсырма «Дара диаграмма» әдісі.
ҚБ Смайликтер арқылы бағалау
Кері байланыс. Сабақ барысында «Екі жұлдыз, бір тілек», «Бутерброд»
әдістері арқылы кері байланыс жасап отырамын.
Үйге тапсырма:
1.
Эссе «Мен Абайды қаншалықты білемін?»
2.
«Абай» деректі фильмін көру»
Рефлексия «ҚҚҚ» кестесі
Қызық
Құнды
Қиын

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

Бағалау – Сіз
Денсаулық және
оқушылардың
қауіпсіздік
материалды игеру
техникасын
деңгейін қалай тексеруді
сақтау
жоспарлап отырсыз?
Сабақтың өн бойында бағалауды
Сабақта барлық
Сабақ басында .оқушыларды
жүргізіп отырамын.
санитарлыққызықтыру мақсатында
-Жарайсыңдар!
техникалық
конфеттен шашу шашамын, әрі
-Тамаша!
қауіпсіздік ережелері
«шашу» қазақтың жақсы бір
-Керемет жауап!
сақтау. Сергіту
дәстүрі екендігін еске түсіріп
-Ұтымды жауап
,топқа бөлу
кетемін.
-Құнды пікір айттыңыз» деген
барысында
сөздермен ынталандырып,
оқушылардың көңіл
смайликтер арқылы бағалаймын..
күйін көтеру.
Топтар бірі – бірін «бас бармақ»,
«Екі жұлдыз бір тілек», «Сэндвич»
әдістері мен бағалау парақтары
арқылы бағалап отырды.
Өзін-өзі бағалау
Рефлексия Сабақ / оқу мақсаттары
Төмендегі бос ұяшыққа сабақ туралы өз
шынайы ма? Бүгін оқушылар не білді? пікіріңізді жазыңыз. Сол ұяшықтағы Сіздің
Сыныптағы ахуал қандай болды? Мен сабағыңыздың тақырыбына сәйкес келетін
жоспарлаған саралау шаралары тиімді сұрақтарға жауап беріңіз.
болды ма? Мен берілген 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 алды (оқытуды да, оқуды да ескеріңіз)?
1:
2:
Сабақ барысында мен сынып немесе жекелеген оқушылар туралы менің келесі сабағымды
жетілдіруге көмектесетін не білдім?
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ПСИХОФИЗИКАЛЫҚ ДАМУЫНДАҒЫ БҰЗЫЛЫСТАР
«БАЛАЛАРДАҒЫ ДАМУ АНОМАЛИЯСЫ»
Ақтөбе облыстық есту және көру қабілетінде бұзылыстары
бар балаларға арналған «мектеп-интернат-колледж кешені» КММ
Кеңесова Ләззат Алмасқызы. Касенова Жанна Нурдаулетқызы
Балалардың психофизикалық дамуындағы бұзылыстар - бұл кез-келген жастағы бала дамуындағы
әр қиындықтардың жалпы атауы. Ол қазір «балалардағы даму аномалиясы» терминінің орнына
қолданылуда. (Сонымен қатар синоним ретінде қазіргі таңда «психофизикалық дамудағы ауытқу
термині де қолданылады. Кең мағынада қарастырсақ бірнеше мүшелерінде үлкенді-кішілі
кемістіктері бар барлық балаларды күрделі кемістігі бар психофизикалық даму бұзылысы бар
балалар қатарына жатқызуға болады. Күнделікті өмірде бұл термин психофизикалық бұзылыстардың
салдарынан арнайы жағдайда оқытуды және тәрбиелеуді қажет ететін балалар тобын белгілеуде
қолданылады.
Психофизикалық даму бұзылыстарына естумен,көрумен,сөйлеумен, тірек-қимыл аппаратымен,
психикалық дамуы кешеуілдеумен, әмоциялық,интеллектуальды мәселелермен және осы
сияқтылармен байланысты әр түрлі қиындықтар жатады.
Бірнеше мүшелерінің кемісі бар балаларға
сезімдік (сенсор) қызметтерінің дамуындағы
ауытқулармен (көру, естуге) қоса ақыл кемістігі бар (ақылы тежелген, олигофрения) балалар жатады.
Дефектологиядағы Л.С.Выготский негізін қалаған ғылыми дәстүрде даму бұзылыстарын бастапқы
және туынды деп бөліп қарастырады.
Бастапқы бұзылыстар бұл –мүшенің немесе жүйенің өзінің табиғаты бойынша биологиялық
бұзылысы немесе кемістігі.(Мысалы,есту,көру анализаторының бұзылысы, орталық жүйке жүйесінің
әр түрлі бөліктерінің мекендік немесе жаппай бұзылысы). Бұлар туа бітті немесе жүре пайда болуы
мүмкін.Туа біткен бұзылыстардың пайда болуында тұқымқуалаушылық фактор, жүктілік кезінде
ұрыққа ықпал ететін зиянды әсерлер (инфекция, интоксикация,жарақаттар), сондай-ақ асфиксия мен
босану кезіндегі зақымданулар маңызды рол атқарады.
Көбінесе күрделі кемістігі бар балалардың негізгі себебі қүрсақта даму кезеңінде әсер еткен
генетикалық залалды факторлар. Осы сияқты хромосомдық ауруларында да күрделі кемістіктер
кездеседі. Мысалы, Даун синдромында кездесетін кемістіктердің негізгісі- кемақылдылық, 70% есту
әрекеті зақымданған, 40% көру әрекеті зақымданған болса, ал осы балалардың 30% көптеген сезім
мүшелерінің зақымдануы кемақылдылыққа қосарланып кездеседі. Қазіргі кезде зерттелген түқым
қуалайтын синдромдардың тағы бір клиникалық түрі Ушер синдромы. Осы патологияның негізгі
белгілеріне жататын күрделі кемістікгер: есту әрекетінің зақымдануы - туа қалыптасқан, ал кору
қабілетінің төмендігі екі үш жастан кейіп ғана білінеді. Оның себебі көру талдағышының торша
қабығының дегенерациялық өзгерістері, ал жасөспірім кезінде байқалатын өзгеріс - көру аймағының
өте тарылуы. Кейде байқалатын күрделі кемістіктердің негізгі себептеріне сыртқы ортаның залалды
әсерлері жатады. Мысалы, нәрестеге босану кезеңінде әсер еткен әртүрлі зиянды әсерлер оның ана
қүрсағында калыптасу кезеңіндегі зиянды әсерлермен қатар (жүқпалы аурулардың:
қызылша,қкызамық, туберкулез, токсоплазмоз, цитомегалия қоздырушыларының әсерінен) басталған
патологиялық өзгерістерді дамытып, нәрестенің жағдайын нашарлатады.
Соңғы жылдары аныкталғандай, көптеген шала туған балаларда кездесетін көру, есту сезім
мүшелдерінің зақымдануы да әртүрлі зиянды себептердің әсері. Бірақ оларды дер кезінде анықтап,
дүрыс емдеу арқылы жағдайларын жақсартуға болады. Ал кейбір жағдайда осы топтағы балаларда
кездесетін күрделі кемістіктерге қосарлана БЦП және басқа да ауытқулар айқындалады. Бұл
балалардың келешектегі жағдайы өте ауыр.
Күрделі ауыткулардың негізгі себептері. Күрделі кемістіктері бар балаларды дер кезінде анықтау
үшін олардың әр-бір ауытқыған әрекеттерінің себебі мен салдарын білу керек. Кейбір жағдайда
күрделі кемістіктердің бір ғана немесе бірнеше ұқсас себептері болады. Жиі кездесетін күрделі
ауытқулардың негізгі себептері төмендегідей:
- бір кемістіктің (негізгі түрінің) себебі генетикалық өзгерістер болса, екінші (қосымша) кемістік
сыртқы факторлардың әсеріненде болады:
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- екі кемістік те бір-біріне ұксамайтын генетикалық түқым куалаушылықтың әсерінен
болады;
- әрбір кемістік сыртқы зиянды әсерлердің салдары болып табылады, бірак бүл себептер бірбірімен байланыспауы да мүмкін;
- екі немесе одан да көп кемістіктер бірғана тұқым қуалайтын синдромынын белгілері
болады;
- екі
немесе одан да көп кемістіктер бір ғана әкзогендік
фактордың әсері болуы да мүмкін.
Көбінесе күрделі кемістігі бар балалардың негізгі себебі құрсақта даму кезеңінде әсер еткен
генетикалық залалды факторлар. Осы сияқты хромосомдық ауруларында да күрделі кемістіктер
кездеседі. Мысалы, Даун синдромында кездесетін кемістіктердің негізгісі- кемақылдылық, 70% есту
әрекеті зақымданған, 40% көру әрекеті зақымданған болса, ал осы балалардың 30% көптеген сезім
мүшелерінің зақымдануы кемақылдылыққа қосарланып кездеседі. Қазіргі кезде зерттелген түқым
қуалайтын синдромдардың тағы бір клиникалық түрі Ушер синдромы. Осы патологияның негізгі
белгілеріне жататын күрделі кемістікгер: есту әрекетінің зақымдануы - туа қалыптасқан, ал кору
қабілетінің төмендігі екі үш жастан кейіп ғана білінеді. Оның себебі көру талдағышының торша
кабығының дегенерациялық өзгерістері, ал жасөспірім кезінде байқалатын өзгеріс - көру аймағының
өте тарылуы.
Кейде байқалатын күрделі кемістіктердің негізгі себептеріне сыртқы іның залалды әсерлері
жатады. Мысалы, нәрестеге босану кезеңінде әсер ен әртүрлі зиянды әсерлер оның ана кұрсағында
калыптасу кезеңіндегі зиянды әсерлермен қатар (жүқпалы аурулардың: қызылша,қкызамық,
губеркулез, токсоплазмоз, цитомегалия қоздырушыларының әсерінен) басталған патологиялық
өзгерістерді дамытып, нәрестенің жағдайын нашарлатады.
Соңғы жылдары аныкталғандай, көптеген шала туған балаларда кездесетін көру, есту сезім
мүшелдерінің зақымдануы да әртүрлі зиянды себептердің әсері. Бірақ оларды дер кезінде анықтап,
дұрыс емдеу арқылы жағдайларын жақсартуға болады. Ал кейбір жағдайда осы топтағы балаларда
кездесетін күрделі кемістіктерге қосарлана БЦП және басқа да ауытқулар айкындалады. Бұл
балалардың келешектегі жағдайы өте ауыр.
Сонымен, күрделі кемістіктердің белгілерін анықтап, себептерін айкындау балаларда кездесетін
ауытқуларды дер кезінде емдеу және түзету әдістерін дүрыс, нәтижелі қолдану үшін өте қажет.
Баланың дамуы оның көрмей қалуына байланысты өзге адамдардан ерекше дамиды деп ойлап қате
екендігін Л.С.Выготский өз еңбегінде жиі айтады. Сондықтан бала дамуы үшін үш фактор алдыңғы
орында тұрады олар: ойын, оқуыту және пәндік жұмыс жүргізу. Көрмейтін-естімейтін-сөйлемейтін
баланың дамуы үшін оның үлкен адаммен заттық қатынас жасауы маңызды және оларға үнемі
үлкендердің мейірімі қажет. Балалармен жұмыс жүргізілгенде компенсация, коррекция процестері
қатар жүргізіледі бұл кезде тифлосурлопедагогика тифлопедагогикамен және сурдопедагогикамен
тығыз байланысты болып табылады.
Еңбек - тәрбие құралы ретінде балалардың қоғамдық өмірге көзқарасын қалыптастыру үшін қажет.
Оқушыларды қоғамдық пайдалы еңбекке баули отырып, тәрбиеші үлгі ретінде балалармен қоян
-қолтық жұмыс жасап, өзара көмек көрсетіп отырады. Нашар еститін балалар қасындағы жолдастары
мен ұжым жұмысына тез көңіл бөліп отырады. Бұл соқырмылқау естімейтін балалардың еңбек ету
қабілеті төмен деген жаңсақ пікір екендігін дәлелдейді.
Соқыр-керен балаларды оқыту үшін толык ғылыми негізделген және тәжірибелік технологиялары
әзірленгеніне карамастан, күрделі кемістігі бар балалардың кептүрлігі болашақта көптеген окыту мен
тәрбиелеу бағдарламаларың әзірлеуді талап етеді. Қазіргі кезде осындай балалар арнайы мектептер
қүрамындағы арнайы сыныптарда оқиды.
Пайдаланған әдебиеттер тізімі:
•
•
•

Об инеграции детей с глубокими и множественными дефектами в общем и специальном
оброзовании. Деф. 2002, №2.
Демьянов Ю.Г.Диагностика психических нарушений.СПб.: Респекс,1999
Лапшин В.А.,Пузанов Б.П. Основы дефектологии.М.Просвещение, 1990.
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ҚАЗАҚ ТІЛІ МЕН ӘДЕБИЕТІ САБАҚТАРЫНДА ТІЛДІК ДАҒДЫЛАРДЫ
ДАМЫТУДА ГРАФИКАЛЫҚ ОРГАНАЙЗЕРЛЕРДІ ҚОЛДАНУДЫҢ ТИІМДІЛІГІ
Есмағанбетова Бөбек Ғалымжанқызы
Атырау облысы Исатай ауданы Жалпы білім беретін Нарын орта
мектебінің жоғары санатты (зерттеуші )
қазақ тілі мен әдебиеті пәні мұғалімі
Қазақстан Республикасының Президенті Н.Ә.Назарбаевтың бастамасымен «100 нақты қадам» Ұлт
жоспарында адам капиталының сапасын көтеруге бағытталған білім беру саласына 5 қадам
жоспарланған. Елбасының Жолдауында, Қазақстан Республикасында білім беруді және ғылымды
дамытудың 2016-2019 жылдарға арналған мемлекеттік бағдарламасында білімнің бәсекеге
қабілеттілігін арттыру үшін айқын мақсаттар мен межелі міндеттерді жіктеп берді.
Халқымыздың ежелгі арманы «Мәңгілік Ел» болу үшін болашақтың тұтқасын ұстар,
келешегіміздің кемелденуіне үлес қосар өрендер мен жастарға бағыт беру, білім беру, тәрбие беру–
педагог мамандардың еншісінде. Бүгінгі таңда білім беру жүйесінде жасалып жатқан реформалар
барлық деңгейлердегі білім мазмұнын жаңартуға, өсуден тұрақты даму кезеңіне өтуге бағытталып
отыр. Қазақстан Республикасының «Білім туралы» Заңының 8-бабында «Білім беру жүйесінің басты
міндеті-оқытудың жаңа технологияларын енгізу, білім беруді ақпараттандыру, халықаралық
коммуникациялық желілерге шығу, ұлттық және жалпы адамзаттық құндылықтар, ғылым мен
практика жетістіктері негізінде жеке тұлғаны қалыптастыруға, дамытуға және кәсіби шыңдауға
бағытталған білім алу үшін қажетті жағдайлар жасау» - деп көрсетілген.
Қазіргі кезеңде әрбір мұғалімнің алдына қойып отырған басты міндеттерінің бірі-оқытудың әдістәсілдерін үнемі жетілдіріп отыру.Заманауи қоғамның өсуі, өркендеуі тікелей білім берумен
байланысты екені анық. «Өзгеріс, жаңару, даму, өркендеу»-бүгінгі күннің басты кредосына айналған
негізгі ұғымдар болып табылады.
Сонау ХХ ғасырдың басында Жүсіпбек Аймауытов: "Сабақ беру – үйреншікті жай ғана шеберлік
емес, ол - жаңадан жаңаны табатын өнер"- деген екен. Сондықтан қазіргі таңдағы педагогика
жаңалықтарын, қазіргі қолданып жүрген пән ерекшелігіне қарай қолдана білу- оқыту үрдісінде
мақсатқа жетудің бірден - бір жолы. Өз тәжірибемде, оқыту барысында алдыма қойған мақсатым баланы субъект ретінде оқу ісіне өзінше қызықтыратын, оған қабілетін арттыратын жағдай туғызу.
Оның басты ерекшелігі - оқу үрдісін жаңаша ұйымдастыру, оқушылардың оқудағы іс-әрекеті арқылы
ойлау,сөйлеу дағдыларын жетілдіру, өз бетінше білім алу процесінде бірлесе әрекет ету.
Соңғы уақытта сабақ табысты болу үшін оқушыларға білім қандай қажет болса, дағды да сондай
қажет.Жаңартылған білім беру бағдарламасының негізі идеясы да сөйлеудің төрт түрлі әрекеті
тыңдалым,айтылым,оқылым,жазылым жетілдіруге бағытталған. Төрт тілдік дағды оқушылардың
ақпараттарды есте сақтап,алған білімдерін ұғынуына түсінуіне және түрлі жағдайда қолдана білу өте
қажет әрекет.Әрине төрт дағдының өзіндік ерекшеліктері әртүрлі болады.Естіген ақпаратты өзіне
тыңдау арқылы тауып үйренсе ,айтылым дағдысы бойынша тыңдалған ақпаратты түсінеді,өз ойын,
пікірін білдіре алады. Тақырыпқа қатысты деректі тауып оқиды,өз көзқарасын жазбаша жеткізе
алады. Жаңартылған оқу бағдарламасындағы әдіс-тәсілдерді қолдану арқылы сабақ жүргізу –
оқушының өзін-өзі дамытуына, өз біліміндегі олқылықтарды өзі тауып, өз сұрағына өзі жауап іздеп
жан-жақты білім алуына көмектеседі.
Қандай да бір білім беру міндеттерін шешуге мүмкіндік беретін көптеген графикалық техникалар
бар. Олар көрнекілік, коммуникативтік және танымдық қызмет атқаратын дидактикалық құралдар
ретінде ғана емес, сондай-ақ білім беру жобаларын жоспарлауға, шешім қабылдауға, зерттеулерде
оқушылардың жұмысына қолдау көрсету үшін қолданылады. Ақпарат оқытушы мен оқушы
арасындағы байланыстырушы буын болып табылады, ол оқу үдерісін оның компоненттері -ұстаздың
қызметі мен білім алушының қызметі арқылы құрылымдалады. Сондықтан мұғалім оқушылардың
ақпаратпен жұмыс істеу дағдылары мен тиімді тәсілдерін, оқу материалын қабылдау мен өңдеудің
тәсілдерін дамытуы тиіс. Осындай дағдылардың бірі – ақпаратты визуалдау машығы. Бұл тәсіл
оқушының ойлау және танымдық қызметін белсендіруге және оны танымдық әрі қызметтік тұрғыдан
дайындауға мүмкіндік береді.
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Қазіргі кезде оқыту үдерісін ақпараттандыру қажеттілігі туралы педагогикалық инновациялық
технологияларды енгізу артықшылықтары туралы көп өзекті мәселелер айтылады. Соның бірі графикалық органайзер-лерді қолдану. Мазмұнды жеткізудің көрнекі құралдарын қолданатын
визуалды қарым-қатынас құралдары графикалық (визуалды) органайзерлер деп аталады. Графикалық
органайзер білім, ұғым, ой, идея немесе көзқарасты білдіру үшін визуалды таңбаларды қолданатын
құрал. Графикалық органайзердің басты мақсаты оқу мен оқытуды жеңілдету мақсатында визуалды
көмек ұсыну болып табылады.
Графикалық органайзерлерді мынадай мақсаттарда пайдалануға болады:
• не білетініңізді көрсету
• ақпаратты ұйымдастыру
• пайымдауды көрсету
• ақпаратты жеткізу
Жұмыстың нәтижелі болуы кез келген мұғалімнің таңдап алған әдісті үздіксіз, үнемі, жүйелі
қолдануына және оқушының жас ерекшелігі мен білім деңгейін ескеріп отыруына байланысты.
Сонымен қатар оқушыны оқу жұмысына белсене қатыстырып, оған белгілі бағыт-бағдар беріп,
қадағалап, жұмысын бағалап отыру - жақсы нәтиженің негізі. Графикалық органайзерлер (тірексызбалар) -сабақ үрдісін ұтымды ұйымдастыруға көмектеседі, тақырып бойынша танымы кеңейеді,
топпен және жеке жұмыс жасауға мүмкіндік бередіГрафикалық органайзерлер – бұл ақпаратты есте
сақтауды, меңгеруді, талдауды немесе қолдануды жақсарту үшін оны қағаз бетінде (немесе
компьютердің экранында) бейнелеуге көмектесетіндердің бәрі жатады. Ақпаратты визуалдандыру
барысында оқушы ойланады, зерделейді, ақпараттың визуалды-тұжырымдамалық кілтін елестете
отырып, оны басынан өткереді. Оқушылар ақпаратты іздеу, растау, жүйелеу және дәлелдеу, пәнаралық
байланыстарды табу тәсілдерін меңгереді. Ақпаратты графикалық түрде елестету мәтінмен жұмыс
істеу машығын дамытуға ықпал етеді, себебі ол басты ойды тұжырымдауға, негізгі сөздерді бөліп
көрсетуге, мәтінді құрылымдық бөлімдерге бөлуге, ақпаратты екінші дереккөздер түрінде (жоспар,
алгоритм, кесте, схема) жеткізуге, оны түсіндіруге мүмкіндік береді. Графикалық органайзерлерді
қолдану кезінде, ең алдымен, олардың қолданылу критерийлерін айқындаймын:
• Білімнің игерілуіне көмектесе ме?
• Тұлғааралық қатынастарды жақсарта ала ма?
• Оқыту үдерісін белсенді етуге септігін тигізетін бола ма?
• Оқушылардың тілдік дағдыларын дамыта ма?
Қазақ тілі мен әдебиеті сабақтарында тілдік дағдыларды дамытуда графикалық органайзерлерді
қалай және қандай түрлерін қолданамын? десем өз сабақтарымда графикалық органайзерлердің
бірнеше түрін қолданамын. Оқушылар оқу материалын, сабақ тақырыбын белгілі бір бір
тапсырмаларды орындау арқылы игеретіндігі белгілі. Сабақ беру барысында «Оқушыларға
ұсынылатын тапсырмалар қандай болуы керек?» деген сұрақты нақтылау керектігін түсіндім. Кезкелген сабақта басты мәселе-сабақ мақсаты. Сондықтан да сабақтағы барлық тапсырмалар мен
қолданылатын графикалық органайзерлер тек сабақ мақсатын ашуға, соған жетуге бағытталуы керек
екендігін ұғындым. Мақсаттар оқу пәніне қарай оқушылардың айтылым, тыңдалым, жазылым
дағдыларын қалыптастыруға бағытталған. Оқушылардың жас ерекшеліктері, қабілеттері ескеріле
отырылып, нақты, өлшемді, қолжетімді, шынайы мақсат құру жоспарланады. Графикалық
органайзерлерді қолдану арқылы оқушылар сабақ барысында өз бетімен жұмыс жасай отырып біз
біле бермейтін тұстарын аша біледі. Мысалы 6-сыныптың қазақ әдебиеті пәніндегі С.Торайғыров
«Шәкірт ойы» өлеңіндегі оқу мақсаты 6.2.2.1 эпикалық, поэзиялық шығармалардағы автор бейнесін
анықтауда қолданылған графикалық органайзердің бір түрі «Торлы диаграмма» Бағалау критерийі:
Шығармадағы автор бейнесін анықтайды
Ойлау дағдыларының деңгейі: Қолдану
Тапсырма Өлеңнен авторға тән қасиеттерді анықтаңыз. Автор бейнесін анықтауда ойыңызды
мысалдармен дәлелдеңіз.
Дескриптор
- автор бейнесін анықтайды;
- өз ойын мысалдармен дәлелдейді.
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Тапсырмаға барлық оқушы қатыса алады,жеке жұмыс,жұптық жұмыс,топтық жұмыс ретінде де
беруге болады.Тірек өздерді жазады әрі дәлелдей біледі.Оқушылардың өз ойларын жетілдіруде
септігін тигізеді. Оқылған материалды талдамас бұрын басты кейіпкерге сипаттама беруде Торлы
диаграмманың маңызы зор. Торлы диаграмма арқылы оқушы сол кейіпкерге қатысты барлық
ақпараттарды осының ішіне жазады, талдайды. Яғни бұл сызба арқылы кез келген оқушы басты
кейіпкер туралы өз көзқарасын жаза білсе, мұғалім оқушының қаншалықты мәтін мазмұнын
меңгергендігін байқайтын болады. 5-сыныптағы Ы.Алтынсариннің «Дүние қалай етсең табылады»
әңгімесі бойынша берілген мақсат 5.1.3.1 көркем шығармадағы кейіпкерлер портреті мен іс-әрекеті
арқылы образын ашу;
Бағалау критерийі: Білім алушы әңгімедегі басты кейіпкердің портретін сипаттайды.
Іс-әрекеті арқылы кейіпкер образын талдайды
Ойлау дағдыларының деңгейі:Жоғары деңгей дағдылары
Тапсырма «Суретті әңгімеле»
суреттегі кейіпкерлерді анықтап, портретін сөзбен сипаттап
жазыңыз. Кейіпкерлердің іс-әрекетіне 1 дәлел келтіріңіз. Іс- әрекеті негізінде оқиға болған жерін
анықтаңыз.
Кейіпкер

Портретін
сөзбен сипатта

Іс -әрекеті

Оқиға болған жері

Дескриптор:
1.суретке мұқият зер салып, кейіпкердің портретін (бет-әлпеті, киімі ) сөзбен сипаттайды;
2.кейіпкердің іс-әрекетіне мәтіннен 1 дәлел келтіреді;
3.Оқиға болған жерді табады
Оқушы өз сөзімен және шығармадан дәлелдемелер, мысалдар, кейіпкердің іс-әрекетін негізге ала
отырып, портреттік мінездеме береді, әңгімедегі басты ұғымдарға талдау жасап,шынайы өмірмен
салыстыра бағалайды. «Бақыттың кілті-еңбекте» деген тұжырымды дәлелдеулер ұсынды.
Шығарманың басты себеп-салдарын анықтап, кейіпкерлер бойынша ой қалыптастыруда, жүйелеудегі
тиімді әдіс. Ы.Алтынсариннің «Әке мен бала» әңгімесі «Балық қаңқасына» салып, талдап көрейік:
Сабақтың оқу мақсаты 5.1.2.1 әдеби шығарманың тақырыбы мен идеясын анықтау; Ойлау
дағдыларының деңгейі Білу және түсіну
Бағалау критерийі: Шығарманың тақырыбы мен идеясын анықтайды.
Бұл сызбаны зерттей отырып өз пікірін дәлелдей алатын болады. Сол себепті, оқушылар
бойындағы зерттеу қабілеттері арқылы әртүрлі идеялар туындайды. Тапсырманы орындау арқылы
оқушылардың функционалды сауаттылық қабілеттері дамиды. Мысалы: Проблемаға әсер ететін
факторларды (бірінші реттегі себептерді) анықтау. Әр факторға әсер ететін екінші, үшінші, ары
қарайғы кезектегі оқиға болған жерін анықтайды.Бұл әдіс яғни оқушылардың мәтінді қаншалықты
оқығандығын осы кестеге жазған жауаптары арқылы да білуге болады.
Дескриптор
- шығарманың тақырыбы мен басты идеясын анықтайды;
- басты идеясын талдайды.
-Басты мәселе, Әкесі баласына тағаны ал деуі; әкесі тағаны алуы;
-Себебі, баланың ерінуі,
-Себебі,
бала
шиені
жегісі
келіп,
шиені
жерден
көтеріп
алуы;
-Әкесі баласына тағаға 1 рет еңкейгенге ерініп, шиеге 10 рет еңкейіп алуын айтуы;
Шешуі, «Аз жұмысқа қиынсынсаң – көп жұмысқа тап боласың» дегенді осы мақалдан көруге
болады. Енді графикалық органайзердің келесі түрі «Қос диаграммаға» тоқталайық.
Бұл сызба арқылы мәтіндегі бірнеше кейіпкерге талдау жасауға болады. С Торайғыровтың «Шәкірт
ойы» өлеңін өткен кездегі оқу мақсаты 6.3.2.1 - кейіпкерлер
жүйесінің заманауи жаңашылдығын өзара салыстырып баға беру.
Бағалау критерийі: Кейіпкерлерге салыстырмалы баға береді
Ойлау дағдыларының деңгейі:
Жоғары деңгей дағдылары
Тапсырма:
Кейіпкерлер жүйесін салыстыра отырып талдаңыз.
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Дескриптор:
- кейіпкерлерге салыстырмалы баға береді;
- мысалдар келтіріп, ойын дәлелдейді.
Екі образ екі түрлі болғанымен кез келген шығармада ортақ сипаттар табылатыны белгілі. Осы
тұста қос диаграммаға ортақ торларға екі кейіпкерлерге қатысты ақпараттарды жазамыз. Немесе
қазақ тілі сабағында 6.3.3.1 - ұсынылған тақырып бойынша деректер жинақтай отырып, графиктік
мәтін (диаграмма,кесте, сызба) түрінде құрастыру.
Бағалау критерийі: Тақырыпқа қатысты деректерді графиктік мәтін (диаграмма, кесте, сызба)
түрінде ұсынады.
Ойлау дағдыларының деңгейі: Қолдану
Тапсырма.Дәлелдеріңіздің нәтижесін диаграмма арқылы ұсыныңыз. Қазақстанда көптеген іріліұсақты өзен-көлдер бар. Олардың біразын ғалымдар зерттеп, емдік қасиеттері мен минералдық
құрамы қаншалықты екендігін де дәлелдеп келе жатыр. «Еліміздегі өзен-көлдердің Қазақстан
аумағының қанша пайызын алып жатқанын және олардың қанша пайызы өзен, қанша пайызы көлдер
екенін әртүрлі ақпарат көздерінен деректер жинау арқылы дәлелдеңіз.

Дескриптор
- тақырыпқа қатысты мәлімет жинақтайды;
- мәліметтерінің негізінде диаграмма құрастырады.
Сабақ үстінде ұйымдастырылатын графикалық органайзерлер нәтижесінде оқушылардың бойынан
мына өзгерістерді байқаймыз:

ең алдымен, ынтымақтастыққа үйренеді, яғни жеке, жұппен, топпен жұмыс істеудің маңызын
біледі;

өз ойларын еркін жеткізуге үйренеді, озық идея айтуға, көшбасшы болуға талпынады, яғни
сыни ойлауды қалыптастырады;

өзіне-өзі баға беруге, сыныптастарын бағалай алуға, өзара сыйластыққа үйренеді;

бір-бірін тыңдауға, талдауға, салыстыруға дағдыланады; сызбалар, суреттер арқылы сөйлеуге,
пәнге деген қызығушылығы артады.
Сабағым мақсатына жету үшін таңдап алынған графикалық органайзерлер оқушылардың сабақ
тақырыбын толығырақ меңгеруін қамтамасыз етті, оқушыларды оқу үдерісіне тартуға,оқушылардың
тілдік дағдыларын дамытуға бағытталды.
Жаңартылған білім беру жағдайында графикалық органайзерлерді қолдану тілдік дағдыларының
дамуын қалыптастырады, ақпарат көздерінен ізденіп, алған мәлеметтері мен ойлау дағдыларының
деңгейімен жұмыс жасауына ықпал етеді. Жоғарыда көрсетілген шығармашылық тапсырмаларды
орындау арқылы оқушылардың зерттеу дағдылары дамиды. Олар алған білімін өмірде қолдана білуге
үйренеді. Осындай жұмыстарға тұйық мінезді немесе үлгерімі нашар оқушылар көптеп тартылады.
Шығармашылық қабілеттері ашылады. Тіптен, оларды жетекші (спикер) етіп тағайындасақ, ол
оқушылардың жауапкершілігі туындап, пәнге деген қызығушылығы артады.
Графикалық органайзерлерді қолданып сабақ өткізіп жүргеніме 3 жылдай уақыт болды. Осы уақыт
аралығында жасаған жұмысымның нәтижесінде төмендегідей жетістіктерге қол жеткіздім:
1.Қазақстан Республикасы Білім және Ғылым министрлігі «Өрлеу» біліктілікті арттыру ұлттық
орталығы» АҚ филиалы Атырау облысы бойынша педагогикалық қызметкерлердің біліктілігін
арттыру институты «Сабақтың интерактивті және инклюзивті болуын қамтамасыз ету-сапалы тиімді
оқытудың алғы шарттары» тақырыбындағы облыстық семинарға «Қазақ тілі мен әдебиеті
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сабақтарында интербелсенді әдістерді тиімді пайдалану» баяндама ұсынылып,жинаққа енгізілді.
2. Қазақстан Республикасы Білім және Ғылым министрлігі «Өрлеу» біліктілікті арттыру ұлттық
орталығы» АҚ филиалы Атырау облысы бойынша педагоги-калық қызметкерлердің біліктілігін
арттыру институты «Қазақ тілі мен әдебиеті сабақтарында оқушылардың ойлау қабілеттерін
дамытудағы СТО стратегияларының тиімділігі» тақырыбындағы облыстық әдістемелік семинар
«Алғыс хат» 2017
3.Қазақстан Республикасы Білім және Ғылым министрлігі «Өрлеу» біліктілікті арттыру ұлттық
орталығы» АҚ филиалы Атырау облысы бойынша педагоги-калық қызметкерлердің біліктілігін
арттыру институты «Педагогикалық идеялар панорамасы» тақырыбындағы Республикалық
конкурсының өңірлік кезеңінде «Қазақ тілі мен әдебиетінің мұғалімі» аталымы бойынша Бірінші
дәрежелі
2018жыл.
4.Қазақстан Республикасы білім және Ғылым министрлігі«Өрлеу» біліктілікті арттыру ұлттық
орталығы» Акционерлік Қоғамы «Педагогикалық идеялар панорамасы» Өрлеу 2018 «Алғыс хат»
5.Графикалық органайзерлерді қолданып өткізген сабақтарым https://www.youtube.com сайтына 6сыныптағы өткізілген Т.Нұрмағанбетов «Анасын сағынған бала», 5-сыныптағы Әбу Насыр ӘлФараби «Қашықтасың туған жер» сабақтарым жарияланды.
Қорыта келгенде, тіл үйретуде, мәтін оқытуда графикалық органайзерлердің тиімділігі зор. Әр
мұғалім жаңартылған бағдарлама бойынша мазмұн мен жүйелілікті, білім беру бағдарламасын іске
асыруға көмектесетін тиісті педагогикалық тәсілдерді қолдана алатын нәтижелерге қол жеткізеді.
Мұғалімдердің пайдаланатын оқыту әдісі оқушыларды оқытудың ең жоғары стандарттарын
қамтамасыз ету үшін маңызды.Тілдік дағдыларды дамытуда графикалық органайзерлерді қолданудың
тиімділігі зор деп айтар едім.

Жүргізілген жұмыс белгілі бір нәтижеге бағытталады

Оқушылардың сабаққа ынтасы,қызығушылығы артады

Мұғалім мен оқушы шығармашылықпен жұмыс жасайды

Оқушылардың өзара пікір алмасуына мүмкіндік туады

Мұғалім мен оқушы шығармашылықпен жұмыс жасайды

Қиын мәтіннен негізгісін тауып алуға,өз бетімен жұмыс жасауға,ойлануға,ой-өрісін дамытуға
көмектеседі

Түйінін таба білуге, өз ойын дәлелдей білуге үйретеді

Зерттеу дағдыларын жетілдіреді
Графикалық органайзерлерді қолдану оқудың тиімділігіне елеулі әсерін тигізеді. Оқыту процесінің
өзекті мәселелері шеңберіндегі шығармашылық сипатта қолдану әр мұғалімнің көздеген мақсатына
қол жеткізу үшін тиімді ізденіс жұмыстарын ұтымды ұйымдастырып жүргізе білуге мол мүмкіндік
туғызады. Мұғалімнің беделі өсіп, білім сапасы жақсарады.
Пайдаланылған әдебиеттер:
1. «Қазақ тілі мен әдебиеті » журналы , № 2 . 2011» М.Мұқамбетқалиева.
2. «Мұғалімдеріне арналған нұсқаулық», ІІІ негізгі базалық деңгей, «Назарбаев Зияткерлік
мектебі», ДББҰ, 2012.
3. Кадашева К. «Қазақ тiлiн жаңаша жаңғыртып оқыту әдiстемесi» Алматы, 2001. -160 б.
4. Бұзаубақова Қ. Ж. «Жаңа педагогикалық технология» Тараз, ТарМУ, 2003.
5. С.Мерсеитова «Оқыту ізденіс үстінде және ізденіс оқыту ретінде»
(Оқушының сын
тұрғысынан ойлауын дамыту нысандары мен әдістері)
6. Қ.Әбдезұлы,Г.Д.Рыскедиева,С.Ч.Тұрсынғалиева «Қазақ әдебиеті», 8-сынып, Арман –ПВ
баспасы.
7. «Хабаршы» журналы №4 (31) 2018
8. Қ Р Президенті Н. Назарбаевтың Қазақстан халқына Жолдауы. 2018 жылғы 10 қаңтар
"Төртінші өнеркәсіптік революция жағдайындағы дамудың жаңа мүмкіндіктері".
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Аженеева Гульнар Орасхановна
Мухамадиев Тәңірберген Жұмаділұлы
Шаймарданова Айгүл Маликовна
Давлетиярова Индира Махсудовна
Батырбаева Айсұлу Саташқызы
Хаитова Надирабегим Абдулазизовна
Сейтқазиева Ляйля Сембековна
Турсунова Наргиза Улукбековна
Абдужаббарова Шахида Абдуахадовна
Батырбаева Айсұлу Саташқызы
Сейдалиева Салима Сауранқызы
Мусаева Гулмира Камилжановна
Муханбеткалиева Назкен Самуратовна
Мирзабаева Мадина
Сариева Гульжан Женисовна
Сулейменова Жаухар Билбаевна
Бахтиярова Анаргуль Мухаметкаримовна
Нуртулеуова Айгуль Жанбырбаевна
Маликова Жанар Амантайқызы
Хайтметова Гульрух Абдулазизовна
Касымова Нафиса Абдуманнафовна
Рысқұлбек Гүлмира Әсембекқызы
Нагимова Акерке Дюсенгалиевна
Ондыбаева Айжаркын Кузенбаевна
Тұрманбет Үржан
Бабакова Заира Женисбековна
Шохинова Алтын Мустафиевна
Имашев Асқар Аманжанович
Амантаева Лаура Нурашбековна
Токаева Гульнара Алибековна
Тангатарова Тамара Турсиновна
Жагыпберова Салтанат Токабаевна
Оринбаева Раушан Полатовна
Кеңесова Ләззат Алмасқызы. Касенова Жанна Нурдаулетқызы
Есмағанбетова Бөбек Ғалымжанқызы
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