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Организация формативного оценивания на уроках 
английского языка: планирование и проведение

НАЗАРОВА  АЙЖАН  СЕРИКОВНА
Актюбинская  область, г. Актобе,  средняя  школа № 28

Учитель  английского  языка

     Сегодня говорить об оценивании кажется излишним. Каждый учитель на
уроках  оценивает  своих  учащихся.  Оценивание –  механизм  сопоставления
фактического  результата  учащегося  с  ожидаемыми  результатами  обучения
учебных программ для корректировки планирования и организации обучения
Когда мы говорим об оценивании, мы говорим, прежде всего, о формативном 
оценивании.
ФОРМАТИВНОЕ  ОЦЕНИВАНИЕ  -  оценивание  для  обучения  или  текущее
оценивание,  проводится  учителем  в  течение  четвертей;  определяет  текущий
уровень усвоения знаний и навыков в процессе повседневной работы в классе в
соответствии  с  целями  обучения  учебных  программ;  позволяет  учащимся
понимать,  насколько  правильно  они  выполняют  задания  в  период  изучения
нового содержания
ПРАКТИЧЕСКАЯ ЗНАЧИМОСТЬ ОЦЕНИВАНИЯ :
заключается в том чтобы
- Определить уровень подготовки каждого ученика на каждом этапе учебного
процесса.
-  Отследить  прогресс  в  обучении  и  корректировать  индивидуальную
траекторию развития ученика.
-  Мотивировать  учащихся  на  устранение  имеющихся  пробелов  в  усвоении
учебной программы.
- Осуществить мониторинг эффективности учебной программы.
- Обеспечить обратную связь между учителем, учеником и родителями.
В  содержании  образования  произошли  качественные  изменения:  акцент  с
предметных  знаний  умений  и  навыков  как  основной  цели  обучения  был
перенесен на формирование общеучебных компетентностей учащихся. В связи
с этим изменился и подход к оцениванию. Традиционная методика оценивания
дает ответ только на вопрос, знает или не знает учащийся ту или иную тему.
Такой  метод  является  малоинформативным  и   способствует   появлению
учеников, которые опускают руки после первой же неудачи, теряют интерес. 
Основным объектом оценки выступают планируемые результаты: личностные
(самоопределение,  моральная  ориентация,  смыслообразование),
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метапредметные  (регулятивные,  познавательные,  коммуникативные)  и
предметные (система опорных знаний и система предметных действий).
Цель оценки – это оценивание как достигаемых результатов, так и процесса их
формирования.  Образовательные  стандарты  предусматривают  комплексный
подход к оценке  и использование разнообразных методов и форм оценивания.
Основной акцент делается на оценку динамики индивидуальных достижений
обучающихся в процессе освоения программы.
Функции оценивания:
 обучающая – эта функция оценки предполагает не столько регистрацию
имеющихся  знаний,  уровня  обученности  учащихся,  сколько  прибавление,
расширение фонда знаний;
 воспитательная –  формирование  навыков  систематического  и
добросовестного отношения к учебным обязанностям;
 ориентирующая –  воздействие  на  умственную деятельность с  целью
осознания им процесса этой работы  и понимания им собственных знаний;
 стимулирующая –  воздействие  на  волевую  сферу  посредством
переживания успеха или неуспеха,
Новая система оценивания предполагает следующие исходные положения:
 Частое оценивание, желательно на каждом уроке.
 Выработка  четких  критериев  оценивания  каждой работы,  исходя  из
планируемых  результатов,  соответствующих  поставленным  учебным  целям
урока.
 Применение  заранее  известных  педагогу  и  обучающимся  критериев
оценивания ученической работы, возможна совместная их выработка.
 Исходя  из ведущей роли  каждого  ученика  в  современном
образовательном процессе, основной акцент в подборе методов и средств для
оценивания  образовательных  достижений  обучающихся  делается  на
самооценку, как средство принятия решения учеником, способность составить
самостоятельную программу обучения.
Существует  огромное  количество  техник  формирующего  оценивания,
которые применяются на  различных этапах современного урока английского
языка.  Использование  техник  формирующего  оценивания  перед  изучением
нового материала позволяет выяснить,  с какими знаниями по теме учащиеся
пришли  на  урок,  и  соответственно  планировать  обучение,  помогая
сфокусироваться на целях обучения. К данным техникам относятся:
 Associations: учащиеся  пишут  свои  ассоциации  с  названием  темы  на
небольшом листе бумаги или на доске, тем самым повторяя ранее изученный
лексический материал и применяя его для новой темы.
 Corners: учитель предлагает вопрос и четыре вероятных ответа на него
располагает  по  углам  комнаты.  Ученики  встают  рядом  с  ответом,  который
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кажется  им  правильным,  и  в  группе  разрабатывают  аргументацию,
доказывающую их точку зрения.
 Sorting: ученики распределяют предложенные педагогом слова по 
темам.
 Know-Want  to  Learn-Learned:  учащиеся  заполняют  таблицу  Знаю–
Интересуюсь–Узнал, в первом столбце записывая то, что они знают по теме, во
втором – что хотели бы узнать, в третьем – по прохождении темы отмечают,
были ли выяснены интересовавшие моменты.
 Листы самооценивания и взаимооценивания, в которых прописываются
критерии оценивания. Данные критерии могут предлагаться учителем, а также
могут  обсуждаться  совместно  в  начале  урока. Работая с даннымикартами,
младшие школьники учатся  оценивать
свою работу либо работуодноклассников.  Способность  критически  оценивать
себя  и других является  важным  навыком,  которым  должен  обладать
современный человек.
«Самооценивание». Процесс, в ходе которого учащиеся собирают 
информацию о своем учении, анализируют ее и делают выводы о своем 
прогрессе. Обязательное условие проведения самооценивания – наличие 
критериев оценивания работы, с которыми учащиеся должны быть 
ознакомлены в начале изучения темы и до начала выполнения работы. Одним 
из приемов является лист самооценки с вопросами, которые заставляют 
учащихся анализировать свою работу в течение урока, изучения темы. Это 
помогает им ответить на вопросы, «Что у меня получается?», «Над чем мне 
нужно поработать?» и «Что мне нужно делать в следующем?», «Как я могу 
преодолеть пробелы?». Еще один способ – это предложить учащимся в течение 
урока, после урока, после выполнения какого-нибудь задания оценить себя 
по предложеннымутверждениям, например, поставить «плюсы» на полях в 
тетради. Для развития самооценки можно использовать следующие 
приемы: «Лесенка успеха», «Карточка сомнений» (+ «Я понял все», -  «Не 
совсем усвоил, сомневаюсь»; ? «Не понял»), «Говорящие рисунки», 
«Дерево успехов».
 1. «Лестница успеха» для средних классов.
При  подведении  итога  урока,  ученикам  предлагаю  оценить  свою работу на
уроке,  используя лестницу успеха и смайликов определить ступеньку, по «5»
балльной  шкале  оценивания  и  объяснить  свою  оценку.  Оценивая
свою работу учащиеся оценивают каждый вид деятельности на уроке, проводят
суммарное  оценивание,  и  стараются  объективно  объяснить  свою  оценку
и выбор ступеньки.
2. «Лесенка успеха»  для начальной школы.
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Как показывает практика, ученики легко воспринимают новую информацию и
стараются  решить  поставленные  перед  ними  задачи  обучения.  Элементы
новизны создают условия для свободного развития личности, каждого ученика.
Ученики не только получают знания, вырабатывают умение познавать учебную
информацию,  но  и  вовлекаются  в  процесс  обучения,  и  критически  его

оценивать.

Прием: «Пирамида»
Для  того  чтобы,  учащиеся  смогли  оценить  себя на
уроке, предлагаю провести рефлексию. Каждый ученик
получает  картинку  с  изображением  треугольника,

который  разделен  на  три  части:  в  нижней  части  необходимо  записать,  что
получилось на уроке, на средней части, что не получилось, и в верхней части
над, чем необходимо поработать или, что повторить к следующему уроку.
Прием: «Ведомость»
Так же для оценивания можно использовать прием: «Ведомость» для проверки
домашнего  задания  и  ведения  словарика.  В  ведомости  указываем  дату
проверки, отмечаем отсутствующих и ставим «+» или «-»,  в зависимости от
выполнения.  В  группе  назначаем ответственных   учеников  за
ведение данных ведомостей.

Формативное оценивание на уроках необходимо,  оно показывает  связь
учителя  с  учеником.  Вы  можете  выбирать  формы  самостоятельно  с  учетом
возрастных особенностей и тематикой урока.
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H00065       21.11.2020

Роль педагога в свете обновлённого содержания образования

ЯГОФАРОВА  ОЛЬГА  ШАРИБЖАНОВНА
Актюбинская область, Алгинский район, Акайская средняя школа

Учитель начальных классов 

     21  век  –  век  информационных  технологий,  век,  который  вносит  свои
коррективы  в  процесс  образования  школьников.  Стратегические  ориентиры
развития  образования  определены  Президентом  Республики  Казахстан
Н.А.Назарбаевым в Послании народу     
     Казахстана «Нұрлы жол – путь в будущее» и находят свое воплощение в
рамках  обновления  содержания  среднего  образования  Республики  Казахстан
[1].  Изменения  в  сфере  технологий,  коммуникаций  и  науки  предъявляют
современные  требования  к  учителям  начальных  классов,  которые  должны
понимать  свою  роль  в  процессах  обновления  содержания  образования  и
обеспечивать  внедрение  новых  методов,  стратегий,  подходов  в  обучении
учащихся начальных классов.
     Главная  задача  учителя  начальных  классов  –  научить  детей  учиться,
самостоятельно  добывать  знания  и  уметь  применять  их  в  конкретных
жизненных  ситуациях,  помочь  ребенку  стать  гармонично  развитой,
конкурентоспособной личностью,  быть фальсифитатором учебного  процесса:
как можно меньше говорить самому и давать больше возможности это делать
ученикам,  создавать  комфортную  среду  для  познания,  направлять  учебную
деятельность школьника.
  Перед  нами  возникают  проблемы:  Чему  учить?  Как  учить,  чтобы  знания,
полученные  на  уроке,  помогли  ученику  стать  конкурентоспособной
личностью? Как повысить качество обучения младших школьников?
 В  поисках  решения  этих  проблем  складывается  система  работы.  Проблема
формирования и активизации учебно  – познавательной деятельности особенно
актуальна для начальной школы, так как именно в младшем школьном возрасте
формируется и становится ведущей учебно – познавательная деятельность. От
того,  насколько  успешно  будет  проходить  её  формирование,  зависит
успешность процесса обучения, развития личности в целом.
    Как  уже  говорилось,  учитель  начальной  школы  обязан  научить  детей
учиться,  сохранить  и  развить  познавательную  потребность  учащихся,
обеспечить познавательные средства,  необходимые для усвоения основ наук.
Поэтому  ставится  цель  –  развивать  познавательную  деятельность  учащихся
посредством использования  отдельных форм и методов обучения на  уроках,
выступающих как условие успешности обучения.

5



«БІЛІМ ЖОЛЫ НҰРЛЫ ЖОЛ» Республикалық журнал. Куәлік № KZ37VPY00015077
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

   Одним  из  факторов  активизации  учебно-познавательной  деятельности
учащихся  является  разнообразие  форм  организации  обучения.  Необходимо
включение учеников в активную деятельность, использование при этом
разнообразных  форм,  методов  познавательной  деятельности.  Всё  это
значительно расширяет учебно - воспитательные возможности урока.
    Наиболее  эффективным методом могут  выступать  нестандартные  формы
уроков. Но современный урок все больше и больше становится необычным по
своей форме. Современная школа должна не только сформировать у
учащихся  определенный  набор  знаний,  но  и  пробудить  их  стремление  к
самообразованию, реализации своих способностей.
Это, уроки – путешествия, конкурсы, интегрированные уроки, уроки – сказки,
тематические  игровые  уроки.  Конечно,  нестандартные  уроки,  необычные  по
замыслу, организации, методике проведения, больше нравятся учащимся, чем
будничные учебные занятия со строгой структурой и установленным режимом
работы.  Поэтому  практиковать  такие  уроки  следует  всем  учителям.  Им
необходимо найти место в работе каждого учителя, так как они обогащают его
опыт в разнообразном построении методической структуры урока.
    Использование ИКТ делают учебный процесс интереснее и эффективнее. Так
интернет  становится  привычной  средой  обучения,  поискам  интересного
материала к урокам, способствует обмену новыми знаниями и идеями.
  В  практике  мы  активно  применяем  технологию  интерактивного  обучения.
Интерактивные методы и приемы обучения: мозговой штурм, ролевые игры,
незаконченное  предложение,  работа  в  малых  группах  расширяют  кругозор
детей, способствуют развитию речи учащихся, раскрывают их потенциальные
возможности и учат работать в группе.
    Любому учителю всегда хочется сделать больше и лучше. Учитель всегда 
стремится найти новые пути достижения этой цели.
Область эффективного обучения и преподавания не является исключением. 
Важно подумать о следующем:
· Довольны ли вы своими методами преподавания?
· Почему вы заинтересованы в интеграции методов активного обучения и
преподавания в существующую практику?
· Как вы можете улучшить существующую практику?
· Чего вы надеетесь достичь?
Используя активную методологию обучения, мы надеемся на то, что учащиеся 
придут не только к более
глубокому пониманию затронутых проблем, но также у них вырастит 
мотивация и энтузиазм.
Стоит подумать о следующих вопросах, чтобы увеличить мотивацию учеников:
· Соответствуют ли упражнения возрасту?
· Полностью ли учащиеся осознают цели работы?
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· Есть ли у самих учащихся возможность содействовать работе?
· Имеют ли все учащиеся одинаковую возможность участвовать в работе?
· Достаточно ли разнообразия в ваших видах работы?
  Многие учителя и ученики будут находиться на разных этапах опыта, 
уверенности и развития навыков в отношении активной методологии. Это 
необходимо принимать во внимание во время планирования уроков.
Атмосфера в классе влияет на то, как чувствуют и ведут себя учитель и 
учащиеся.
Она должна поощрять активное обучение и преподавание.
  Учащиеся, которые проявляют активность на уроке, накладывают 
обязательства на роль учителя. Происходит сдвиг от модели, где центральную 
роль выполняет учитель, к подходу, сконцентрированному на ученике. Также 
происходит сдвиг от учебы, определяемой конечным результатом, к учебе, где 
главную роль играет процесс. Эти изменения способствуют тому, чтобы 
учитель размышлял не только об основных принципах учебы и преподавания, 
но и об их роли в этом процессе.
В атмосфере активного обучения учителю часто отводится роль посредника, 
который поддерживает учеников в их учебе и развитии навыков в обсуждении, 
принятии решений, независимой работе и работе в команде. Важно участие 
учеников в учебном процессе. Иногда учителю следует принять на себя 
определенную роль в попытке расширить границы обучения в классе и 
заставить учеников по - новому взглянуть на какие - то вещи.
Итак, что, по моему мнению,  требуется от учителя? Это умение:
-формулировать учебные цели для   достижения результатов;
-строить учебный процесс  по организации усвоения  учебного материала;
-готовить учебные материалы  в соответствии с  учебными целями;
- использовать  потенциал информационной среды для  учебного процесса ;
- создавать условия для опережающего развития учащихся в  и личностно-
деятельностной
направленности;
- создавать атмосферу психологического комфорта и поддержки;
- готовить учащихся к самообразованию, самоопределению и самореализации;
- оценивать текущие результаты, направленные  на достижение поставленных 
целей.
   Педагог в свете обновлённого содержания обязан обладать высоким уровнем 
сформированного ряда компетентностей:
Специальная компетентность - способность заниматься собственно 
профессиональной деятельностью на достаточно высоком уровне и 
проектировать свое дальнейшее профессиональное развитие;
Социальная компетентность - способность заниматься совместной 
(коллективной, групповой) профессиональной деятельностью, сотрудничать и 
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использовать принятые в профессии управленца приемы профессионального 
общения;
Образовательная компетентность - интерес к освоению профессиональных 
знаний, умений и навыков,
целеполагание в образовательной деятельности, мотивация развития 
субъектности и креативности в образовательной деятельности, способность 
применять основы педагогической и социальной психологии.
Очень много внимания будет уделено изменению  системы оценивания 
достижения ожидаемых результатов учащихся. Оценивание должно 
соответствовать следующим принципам:
1.     Валидности
2.     Систематичности
3.     Последовательности
4.     Объективности
5.     Прозрачности
6.     Рекомендованности
7.     Достоверности-
8.     Оно предполагает параллельное развитие двух линий оценки: 
(формативное и суммативное оценивание).
 Оценивание учебных достижений в модели образования, ориентированного на 
результат, предполагает  способы оценивания по результатам обучения за урок 
и итоговую работу в четверти.
  Результаты обучения в школе детей потребуют от нас ,педагогов,  
всестороннего  и объективного оценивания
успехов в достижении ожидаемых результатов обучения каждого учащегося, 
его отношения к учебе и динамику развития личности в целом. Но обновление 
содержания образования, транслируя лучший опыт внедрения новых подходов 
к обучению и методике преподавания должно учесть и положительный опыт 
традиционного.  Синтез традиционных и инновационных методов обучения 
позволит разнообразить формы проведения занятий активизирующие 
познавательную деятельность учащихся.
  В целом уровень казахстанского среднего общего образования должен 
соответствовать задачам развития государства и обеспечивать его 
конкурентоспособность в современном мире.
  Хотелось бы, чтобы задания, которые используются на уроках и во 
внеурочное время, помогут учащимся оставаться любознательными, проявлять 
высокую познавательную активность и понять, что умственный труд – это 
большая радость.  
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H00067       21.11.2020

Эффективность дистанционного  обучения

НУГМАНОВА  ЗАРИНА  МУРАТБЕКОВНА
Ақтөбе облысы, Ақтөбе қаласы, №36 қазақ орта мектебінің

орыс тілі мен әдебиеті пәні мұғалімі

    Дистанционное  образование –  «комплекс  образовательных  услуг,
предоставляемых широким слоям населения в стране и за рубежом с помощью
специализированной информационной образовательной среды, базирующейся
на  средствах  обмена  учебной  информацией  на  расстоянии  (спутниковое
телевидение,  радио,  компьютерная  связь  и  т.п.)».[11]
   Дистанционное обучение – «новая организация образовательного процесса,
базирующаяся  на  принципе  самостоятельного  обучения  студента.  Среда
обучения  характеризуется  тем,  что  учащиеся  в  основном,  а  часто  и  совсем,
отдалены от преподавателя в пространстве и (или) во времени, в то же время
они  имеют  возможность  в  любой  момент  поддерживать  диалог  с  помощью
средств телекоммуникации».[11]
Дистанционное обучение – «это новая ступень заочного обучения, на которой
обеспечивается  применение  информационных  технологий,  основанных  на
использовании  персональных  компьютеров,  видео-  и  аудиотехники,
космической и оптоволоконной техники».[11]
   Дистанционное  обучение –  это  «взаимодействие  преподавателя  и
обучающихся между собой на расстоянии, отражающее все присущие учебному
процессу  компоненты  (цели,  содержание,  методы,  организационные  формы,
средства  обучения)  и  реализуемое  специфичными  средствами  Интернет-
технологий  или  другими  средствами,  предусматривающими
интерактивность»[1] и «это самостоятельная форма обучения, информационные
технологии в дистанционном обучении являются ведущим средство».[1]
    В  законе  «Об  образовании  Российской  Федерации»  «под электронным
обучением понимается  организация  образовательной  деятельности  с
применением содержащейся в базах данных и используемой при реализации
образовательных  программ  информации  и  обеспечивающих  ее  обработку
информационных технологий, технических средств,  а также информационно-
телекоммуникационных  сетей,  обеспечивающих  передачу  по  линиям  связи
указанной  информации,  взаимодействие  обучающихся  и  педагогических
работников.  Под  дистанционными  образовательными  технологиями
понимаются  образовательные  технологии,  реализуемые  в  основном  с
применением  информационно-телекоммуникационных  сетей  при
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опосредованном  (на  расстоянии)  взаимодействии  обучающихся  и
педагогических работников».[7]
     Из  этого  множества  определений  наиболее  точным  считается
следующее: дистанционное  обучение –  это  «совокупность  технологий,
обеспечивающих  доставку  обучаемым  основного  объема  изучаемого
материала,  интерактивное  взаимодействие  обучаемых  и  преподавателей  в
процессе обучения, предоставление обучаемым возможности самостоятельной
работы по освоению изучаемого материала, а также в процессе обучения».[2]
Существует  большой  набор  средств,  которые  могут  быть  использованы  для
организации взаимодействия обучаюзегося и преподавателя. Наиболее широкое
распространение в начальной школе получили следующие:
    Электронная  почта.  Данная  форма  взаимодействия  доступна  для
обучающихся  и  среднего,  и  начального  звена.  Преимущество  заключается  в
том,  что обучающийся может выполнять  задание в удобное для него время,
используя все необходимые ресурсы. Недостаток же в том, что преподаватель
не может в реальном времени «сопровождать» и «направлять» учащегося. (см.
приложение 2)
      Использование программы «Скайп» (Skype), позволяющей общаться через
сеть  интернет  по  всему  миру. В  этом  случае  преподаватель  может  давать
необходимую консультацию непосредственно в процессе выполнения работы,
обсуждать с обучающимся ход её выполнения, полученные результаты, вносить
необходимые  поправки.  Сложности  возникают  с  визуализацией  работы
учащегося, так как это происходит либо через веб-камеру, а качество сигнала
не всегда позволяет это сделать, либо через электронную почту, что опять же
приводит к «растянутости» во времени. (см. приложение 3)
     Гугл-документы.  Данный  ресурс  можно  использовать  и  при  работе  с
документами, и с презентациями, и с таблицами. При этом доступ к ним может
быть одновременным, т.е. преподаватель «видит», как обучающийся выполняет
задание, может корректировать его работу. Недостаток данного ресурса в том,
что  есть  ряд  стран,  которые  ограничивают  работу  данного  браузера  и
использование его ресурсов становиться невозможным. (см. приложение 4)
     Moodle —  система  управления  курсами  (электронное  обучение),  также
известная  как система  управления  обучением или  виртуальная  обучающая
среда,  которая  представляет  собой  веб-приложение,  предоставляющее
возможность создавать сайты для онлайн-обучения. «Задания могут решаться
как  в  специальных  тетрадях,  так  и  на  личной  страничке,  открытой  в  веб
браузере  на  компьютере  у  обучающегося.  Личная  страничка  отображает
содержимое  веб  сайта,  например,  созданного  в  специальной  системе
управления  обучением  «Moodle».  На  этой  страничке  обучающийся,  пройдя
авторизацию, может выбрать предмет обучения, посмотреть задания, отправить
их на проверку, посмотреть вспомогательные материалы и т.д.  В свою очередь,
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этот веб сайт размещаются точно так же как и миллионы обычных веб сайтов
интернета,  на  сервере,  специально  выделенном  или  виртуальном  хостинге.
Соответственно, преподаватель имеет свой уровень доступа к системе и имеет
несколько более широкие возможности, по сравнению с обучающимися. Может
создавать  и  корректировать  содержимое  учебных  курсов,  просматривать
задания  и  т.д.  Тестовые  задания,  как  правило,  проверяются  сразу  в
автоматическом  режиме.  А  результаты  учебы  заносятся  программой  и
преподавателем в электронный журнал». [5]
   Возможно также использование различных чатов, блогов, форумов, 
видеоконференций и т.д.
   При выборе средства организации взаимодействия с обучающимся 
преподаватель прежде всего должен ориентироваться на те, которые доступны 
учащемуся в силу возраста и навыков работы с информационно-
компьютерными технологиями, но при этом необходимо постепенно знакомить
его и другими, так как это создаст у ребёнка дополнительную мотивацию, 
сделает процесс обучения более разнообразным, поможет повысить качество 
освоение учебного материала.

                 H00068             21.11.2020

Қашықтықтан оқытудың маңызы және рөлі

РЫСМАГАМБЕТОВА  ГУЛНАР  СЕРИКОВНА
Ақтөбе қаласы, №55 орта мектеп гимназиясының 

бастауыш класс  мұғалімі

      Қазіргі уақытта Қазақстанда білім жүйесінде жаңа ақпараттық 
технологиялар кеңінен қолданыла бастады. Ақпараттық технологияларды 
және компьютерлік желі арқылы жаңа білім әдістерін пайдалану кеңейтіліп 
келеді. Жаңа ақпараттық технологияларды білім жүйесінде қолданудың ең 
маңызды факторы негізгі қозғаушы күші — адам, сол себепті білімнің негізгі 
принциптері іске асырылуы тиіс. Осыған байланысты адамның 
шығармашылық потенциалын дамыту үшін қажетті жағдай жасалуы тиіс.        
    «Білім саласындағы жаңа коммуникациялық технологиялар» түсінігі 
компьютерлік техника және электрондық анықтамалық жүйелері мен 
адамның әрдайым жаңа оқыту әдістерін ізденуінен пайда болады. Оны оқыту 
әдіс-тәсілі уақыт талабына сай өзгеруде. Қазіргі уақытта дидактикада 
инновациялық оқыту кеңінен қолданылуда. Инновация – бұл жаңалықтардың 
таралуы және құрылуы. Қазіргі педагогиканың негізгі тенденциясы оқытуды 
өнеркәсіптік-технологиялық процесске айналдыру үшін дидактикалық   жолын 
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және құралын табу болды. Бұл ізденіс «педагогикалық технология» деген 
ұғымға әкелді. ХХІ ғасырда ақпарат жүйелерінің өркендеп, ғарыштап дамып 
келе жатқанын білеміз, өнеркәсіп пен ортаның дамуының негізгі құралы 
болып ақпараттық ресурстар табылады. Сауатты өмір   – дамудың жаңа 
фазасына енеді, бұл жаңа сауатты оқыту технологиясын құруға біртіндеп 
көшуді талап етеді. Оқытудың жаңа технологиясына көшу ұзақ уақыт алады. 
Компьютерлік технология білім ортасына ене отырып, оқыту процесін 
жақсарту үшін құралдар мен әдістерді қолдануға әкеп соқтырады. Негізгі 
базалық білім беру аймағында қызмет көрсету жағынан да қашықтан оқыту 
мүмкіндіктері үкімет тарапынан қолдау тауып жатыр. Осы технологияны 
пайдалану ауылдық жерлерді де жылдам ақпараттандыруға көмектесуде. 
Оқыту процесінде қолданылатын жаңа әдістердің бірі қашықтан оқыту әдісі 
болып табылады.
Қашықтан оқыту – ақпараттық құралдар және ғылыми негізделген тәсілдер 
арқылы білім алу формасы. Қашықтан оқытуда екі компонент бар: оқытуды 
басқару және өз бетімен білім алу.
     Мұғалімдердің алдын – ала дайындау және ұйымдастыру шаралары 
жүргізілмесе, программалық қамтамасыз етілмесе оқушылардың білімі 
жоғарламайды. Өйткені оқушының білімін, үлгерімін көтеруіміз үшін 
оқытушының біліктілігін көтеруіміз керек. Қашықтан оқыту бұл мұғалімнің 
біліктілігін көтереді, оқушының өз бетімен білім алуын қалыптастырады, ата-
аналардың жаңа технологияға деген көзқарасын өзгертеді.
Қашықтан оқытудағы мұғалімдердің біліктілігін көтерудегі 
артықшылықтары:
· экономикалық, оқытуға кететін жалпы шығыны 40% кемиді;
· коммерциалық, қашықтан оқыту, технологиясы және оны қолдану болып 
табылады, оған деген сұраныс күннен-күнге өсуде;
· педагогикалық, оқыту мативациялық, интерактивті, технологиялы және 
индивидуалды болып келеді;
эргономикалық, қашықтан тыңдаушылар және мұғалімдер айналысуға өзіне 
ыңғайлы уақыттың кестесін қоюға мүмкіндігі бар;
коммуникативті, электронды желілері арқылы байланысатын педагогтардың, 
тыңдаушылардың мамандықтар саны көбеюде.
      Мұғалім оқушының ішкі жан – дүниесінің сырын ашып, оның 
симпатикалық ынтасының дамуына жағдай тудырып отырады. Қазіргі 
заманда білім жүйесінің заман талабына, уақыттың сұранысына қарай 
ғарыштап дамуы, әрбір педагогтан сабақты ғылыми жобада жасауын талап 
етеді. Сабақты ғылыми жобада жасай білген мұғалім оқушы жүрегіне жол 
тауып, оның сабаққа деген қызығушылығын арттырып, мұғалім мен оқушы 
арасында түсінушілік пайда болады. Мұғалімнің коммуникативті дамуы: 
оқушыларды тыңдау, олардың көзқарасын түсіне білу, сын жасай білу, әңгіме,
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ұйымдастыра білу керек. Әрбір мұғалімнің бойында шартты рефлекциялық 
қасиеттер қалыптасуы керек: балаларды оқытуды өзінің тәсілін жұмысында 
қолданып, қиын жағдайларда шешімін тауып, шыға білу керек. Қашықтан 
оқыту курсы осыған бағытталған.                                                                           
    Қашықтан оқытуды екі негізгі бөлікке бөлуге болады: техникалық 
және дидактикалық  . Оның құралы болып телекоммуникациялар, аудио және
видео жазбалар, жергілікті және ауқымды компьютерлік желілер. 
Ұйымдасқан – дидактикалық құрылымда қашықтан оқыту оқытудың негізгі 
компоненті болып табылады, оқушылардың өз бетімен білім алуы.
    Ақпараттық технология жақсы дамығанымен ол оқытудың басты құралы 
болып есептелмейді. Ол үшін оқу бағдарламасында және оқыту әдістеріне 
өзгеріс енгізу керек. Жаңа технологияны қолдану мұғалімдерге дайындық 
жұмыстарына көп уақытты керек етеді. Әрбір мұғалімнен ізденуді, 
шығармашылық жұмыс жасауды, алыс – жақын шетелдердің озық 
тәжірибелерімен танысуды және оның күнделікті өмірде қолдануды қажет 
етеді.
    Бұл оқыту құралының күштілігі соншалықты, онымен бірге басқа 
колледждермен оқытудың жаңа түрлерімен, оқыту әдістерімен алмасады. 
Колледжде телекоммуникация тақырыбын оқыту мүмкіндігі бар. Әдістемелік 
кешен, мұғалім мен оқушыға қажетті бағдарлама, қазақ тіліндегі оқулықтар 
мен көмекші құралдары жеткіліксіз. Пән мұғалімдерінің Интернетті осы 
уақытқа дейін аз қана пайдаланып, тіпті қолданбағандары да бар. Колледждер
жаңа ақпараттық технологиялармен жабдықталғанымен, мұғалімдердің осы 
тақырып бойынша білімін жоғарылататын, яғни мұғалімдерді дайындайтын 
курстар жеткіліксіз. Ал, жалпы білім беру ісі жөнінен басқа озық елдердің 
тәжірибесін зер салып отыру, өзінің білімін жоғарылату, жаңашылдық, озат 
тәжірибе, компьютерлік коммуникацияны үйрену – әрбір пән мұғалімінің 
кәсіптік міндеті, қажетті парызы. Қаншалықты барлық құралдар жеткілікті 
болғанымен, пән мұғалімінің білімі төмен болса, оқушылардың 
телекоммуникация жөніндегі білімі төмендеп, болашақта Қазақстандағы 
телекоммуникациялық ортаның дамуына әсерін тигізеді.
    Білімнің қайнар көзі оқулықта. Кітапханалар, оқу кітаптарының 
жетіспеушілігінен оқушылардың білімдері толық жеткілікті емес. Қазіргі 
кезеңде оқулықтар теориясы, оқытудың жаңа ақпараттық технологияларымен 
жобалау әдістемесі жасалуда.
Оқушылар қашықтан оқу арқылы өз білімдерін жетілдіре алады және ақпарат 
жүйлерін пайдалану мүмкіндігі артады. Мысалы керекті әдебиеттер мен оқу 
кітаптарын іздеу, бақылау және тестік тапсырмаларды орындау, 
лабороториялық жұмыстар, дайын баяндамалар, қашықтан олимпиядаға 
қатысу оқушының шығармашылық потенциалының дамуына әсер етеді.
    Әр елде, қалада орналасқан оқушылардың қашықтан оқытуға қатысуы 
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шығармашылық бірігу және жарысу эффектісін береді. WEB – беттер жасауда
оқушылар өздерінің жұмысын желіден көріп оқушы ғылыми, суретші немесе 
басқа шығармалардың авторлары болады. Өзінің жұмыстарын жақсы, 
қызықты етіп көрсету үшін олар гипермәтіндермен, графикамен, 
дыбыстармен жұмыс істейді. Қашықтан оқуда оқушылар мәдениет арасында 
байланыс орната алады. Басқа елмен сұхбаттасу үшін сол елдің мәдениетін 
жақсы білу керек. Сонда мәдениеті, білімдері, діни бөлек оқушылар емін-
еркін ақпарат алмаса алады. Басқа елмен байланысу үшін алдын ала 
оқушының психологиясын дайындау керек. Ол үшін әр түрлі тренинг өткізу 
керек. Бұл тренингте басқа елдердің мәдениетімен, олардың арсындағы 
айырмашылықтарды таныстыру бағытымен өтеді. Оларда мезгіл уақыттары 
мен уақыт арасында айырмашылық болады. Осы жерде электрондық 
конференциялар көмектеседі, одан керекті ақпаратты алуға болады. 
Қашықтан оқыту оқытушылар үшін де, оқушылар үшін де тиімді екенін уақыт
дәлелдеді. Қашықтан оқыту жүйесіне ата-аналардың көзқарасы жақсы 
қалыптасып келеді. Әсіресе ата-аналар үшін қашықтан оқыту материалдық 
жағдайының тиімді болуын қарастырады.
Қашықтан оқытудың міндетін түсіну үшін оқушылардың арасында 
мониторингтік сараптамасы жүргізілу керек. Мониторинг нәтижесі бойынша 
қашықтықтан оқыту оқу процесіне жағымды әсер етеді.
Кемшіліктері  :
     Қашықтан оқыту біздің елімізде кең таралуы жайлы айту әлі ертерек, 
толыққанды қашықтан оқыту туралы айту үшін оқу орындарында және 
оқушының үйінде де жақсы техникалық және программалық құралдар болуы 
тиіс. Оның үстіне байланыстың сапасы жоғары болуы тиіс, бізде ол жағы әлі 
әлсіздеу. Білім Министрлігінің тарапынан қашықтан оқыту формасының 
әрекетіне қатысуында жетіспеушілік бар, нормативті-құқықтандыру, 
экономикалық және финанстық сұрақтар, Интернет бағасының жоғарлығы. 
Бұл проблеманы шешу үшін, мынадай ұсыныстар бар:
— кабинеттер компьютерлермен толық қамтамасыз етілуі керек;
— қашықтан оқыту курстары және бағдарламалары болу керек, оқытудың 
әдіс – тәсілін жасау, жобалау, арнайы курстар, үйірмелер ашу;
— қашықтан оқытудың өмірде жиі пайдалану, пайдаланудың тиімді әдістерін 
ойлап табу;
— алыс-жақын шет елдердегі қашықтан оқытудың іс-тәжірибесін оқып-
үйрену;
— қашықтан оқытуда оқушының білім сапасын бағалаудың жаңа критерийін 
жасау;
— ақпаратты-техникалық жабдықтау қызметі қашықтан оқытудың 
программалық, ақпараттық және техникалық құралдарын дайындау;
— мультимедиялық бағдарламалармен жабдықталуы керек.
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   Әрине, оқу орындарының компьютерлік базасы әрі қарай толықтырылады, 
жетілдіріледі, бірақ соған қарамастан, қолдағы бар құралдарды толық 
пайдаланып, солардың мүмкіндіктерін барынша қолдануға тырысу керек. 
Қорыта келе айтарым – оқу процесінде ақпараттық коммуникациялық 
технологияларды қолданысқа енгізу техникалық жағынан да, психологиялық 
жағынан да күрделі мәселе болып табылады.

                                                                       H00069                21.11.2020

Жаңартылған білім мазмұны жағдайында 
музыка пәнін оқытудың заманауи аспектілері

ДОСКАБУЛОВА  ЗАУРЕ  ТОЛЕУКЫЗЫ
Ақтөбе облысы, Ақтөбе қаласы, №71 ЖББОМ, Музыка пәні мұғалімі

     Қазақстан  2030 стратегиялық бағдарламасы білім берудің ұлттық моделінің 
қалыптасуымен және Қазақстанның білім беру жүйесін әлемдік білім беру 
кеңестігіне кіріктірумен сипатталады. Қазіргі таңда қазақ тілі-мемлекеттік тіл, 
қарым-қатынас тілі – орыс тілі және ағылшын тілі – әлемдік кеңістікті тану 
тілін оқытуда жаңа идеяларды әр сабақта жан-жақты қолданып, жаңаша 
оқытудың тиімді жолдарын тауып, жүйелі түрде қолдану-заман талабы болып 
отыр. Білім берудің мазмұны жаңарып, жаңаша көзқарас пайда болды. Осыған 
байланысты ұстаздар алдында оқытудың әдіс-тәсілдерін үнемі жаңартып отыру 
және технологияларды меңгеру, оны тиімді қолдана білу міндеті тұр.Қай 
кезеңде, қай қоғамда болсын жеке тұлғаның қалыптасуы ұстаздан басталады. 
Білім саласындағы түбегейлі өзгерістер ұстазға үлкен жауапкершілікті талап 
етеді. Өздігінен білім алатын, жан-жақты ізденетін, алдағы өмір жолын өзі 
болжай алатын тұлға тәрбиелеу-ұстаздың қолында.                                                 
Ал жаңа бағдарлама ұстаздарға қазіргі заманға оқыту әдістерін жеті модуль 
арқылы ұсынады.
1.Білім беру мен білім алудағы жаңа тәсілдер.
2. Сыни тұрғыдан ойлауға үйрету.
3. Білім беру үшін бағалау және оқуды бағалау.
4. Білім беруде ақпараттық-коммуникациялық технологияларды пайдалану.
5. Талантты және дарынды балаларды оқыту.
6. Оқушылардың жас ерекшеліктеріне сәйкес білім беру және оқыту.
7. Білім берудегі басқару және көшбасшылық.
      Музыка пәнінің басқа пәндерге қарағанда көптеген ерекшеліктері бар. 
Мұнда негізінен оқушының қабілеті, бейімділігі баса назарда болуы керек. 
Дегенмен де оқушыларды бейімдеу, қабілетін дамыту, музыкаға деген 
қызығушылығын арттыру жақсы ұйымдастырылған сабаққа байланысты. 
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Сондықтан оқушылардың пәнге қызығушылығын арттыру үшін сабақта 
тақырыпқа байланысты музыка түрлерінің шығу тарихы, музыка түрлері 
дамыған елдерде, музыканың әр саласындағы белгілі композиторлар өмірімен,  
    Қазақстандағы, әлем елдеріндегі композиторлар мен музыка жұлдыздары, 
тағы да басқа музыка туралы толық мәліметтер беріп отыру – мақсат. Сонымен 
бірге оқушыларға бұқаралық ақпарат құралдары, журналдардың, тағы басқа, 
әлем елдеріндегі атақты композиторлар және мәдени жаңалықтарға шолу жасап
отыру қажет. Осы тұрғыда оқушылар атақты композиторлардың жетістіктерге 
жетудегі еңбектерімен таныса отырып, өздері де сабақта әр тапсырманы 
белсенділікпен орындауға дағдыланады.
    Жаңа білім алу үрдісі оқытушы мен оқушыға шығармашылықпен жұмыс 
жасауға итермелейді, сол себепті оқушы білімді өздігінен іздену арқылы білім 
алуына себептер мен жағдайлар жасап отырамын. Осы тұста мен 
К.Д.Ушинскийдің «Балаға күштеп білім беруден гөрі, баланың білімге деген 
құштарлығын ояту ең маңызды мақсат» - деген сөзіне сүйенемін. Ол үшін 
мұғалімнің сабақты жан-жақты дайындауы қажет, сабақ үстінде қандай 
болмасын оқушы тарапынан әртүрлі сұрақтар туындауы мүмкін. Сол жерде 
мұғалім қажетті бағдар беріп жіберуіне тура келеді.  Курстан алған білімімді 
жүйелі түрде қолданып сабақтың қызықты, сапалы өтуіне аса мән беремін. 
Сабақтың әр кезеңдерінде түрлі әдістерді орнымен пайдалану арқылы, көп 
нәтижеге жетуге болатынына толық көзім жетті. 
    Жұптық жұмыстағы диологтік сұрақтар мен тапсырмаларды сабақ 
барысында іске асыру үлкен шеберлік пен тапқырлықты талап етеді. Сол 
себепті мен сабақты түрлендіріп өткізуге мән беремін. Әр сабақ сайын 
оқушылардың асыға күтетін сәттері ол топқа бөліну. «Ырыс алды – ынтымақ» - 
деген мақсатты басшылыққа ала отырып сынып оқушыларын 
топтастырамын. Жұпқа бөлудің өзі оқушы назарын аудару, қызықтыру үшін 
тақырыпқа сай бөлуге тырысамын. Жұпқа бөлінгенде оқушылар арасында тепе-
теңдік орнап, тапсырманы бірлесе отырып білімдерімен бөліседі. Мұның өзі 
үлгерімі төмен оқушы үшін де маңызы зор. Өйткені берілген тапсырманы 
орындау кезінде әрбір оқушы өз үлесін қосады.
    Дамыту бойынша бірнеше сабақ үлгілерін жасадым, эксперемент ретінде 
ашық сабақтар өткіздім. Оқушылармен жұмыс жасауда тақырып туралы 
толғаныс, ой толғаныс, тақырыпты түсінуге қызығушылықты, белсенділікті 
арттырады. Осы сабақтарды өткізе отырып стратегиялардың бағыттарына сай 
әрбір оқушы өз пікірін айтады, салыстыра зерттеуге үйренеді ,бірлесіп білім 
алуға жауапты іс-әрекет қалыптасады. Сын тұрғысынан шыңдалған ойлаудың 
арқасында оқушы білім негіздерімен толығып, болашақты ойлауға құлшыныс 
алады. Оқушылар өз ойларын ашық айтуға, басқалардың ойын тыңдауға 
үйренеді.
 Осы дағдыларды негізге ала отырып: 
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 Оқушылардың сабаққа деген қызығушылықтарын ояту; 
 Ойлау қабілеттерін арттыру барысында сөздік қорын дамыту; 
 Өздігінен ойларын еркін жеткізе білуге үйрету;
 Шығармашылық қабілеттерін дамыту. 
Бүгінгі күні Қазақстандағы білім беру жүйесінде оң өзгерістер байқалуда.
Жаңа оқыту бағдарына бет бұру күн тәртібіндегі басты мәселе. Жарық көріп 
жатқан әдістемелік құралдар мен инновациялық технологиялар қатары 
көбеюде. Жаңа технологиялардың артықшылығы-білім беруді ізгелендіру мен 
демократияландыру қағидаларынан көрінеді.
Оқушыға: 
1.Өз ойын еркін айтуына мүмкіндік беру;.
2.Ойын дамыта өзгертуіне мүмкіндік беру;
3.Шығармашылық жұмыстағы еркіндікке мүмкіндік беру;
4.Кез келген мәселені өзінше шешуге мүмкіндік беру;
5.Баға беруге, таңдау жасауға мүмкіндік беру;
Оқығанын өмірмен байланыстыруына, өмірде қолдана алуына мүмкіндік беру.
     Сын тұрғысынан ойлаудың стратегияларын сабаққа қолдану барысында 
«Қызығушылығын ояту» кезеңі мұғалім үшін ең басты мәселе болу керек.
Сонымен қатар оқушы барлық жұмыстарды өзінің шығармашылық қайнауынан
өткізу арқылы ғана сабақты бағалап, мәселені шешуге ұмтылады.
Ол сол арқылы ешкімге ұқсамайтын жол іздейді, өзінше болжайды және 
оқушылар үшін мұғалімнің оны мән беріп тыңдауы сонша маңызды екенін 
ұмытпағаны жөн.

           
H00071     21.11.2020  

«Мен бастауыш сынып мұғалімі»
                                                                                                                       

РАЗАКОВА АЛТЫНАЙ КУРАЛБАЕВНА
Ақтөбе облысы,Мәртөк ауданы, Жайсаң ауылы

Жайсаң жалпы орта білім беру мектебінің  бастауыш сынып мұғалімі

Мен – бақыттымын! Неге дейсіз бе? Неге деген сол сұрақты қойыңызшы  
маған. Өйткені, мен  неге  бақытты екенімді айтуға  асығыспын!                           
Оның себебі, мен бастауыш сыныптың мұғаліммін. Мұғалім мамандығына 
жастайымнан бейімделгенмін деуге болады.   Бұл дәйек менің мамандық 
таңдаудағы  алғашқы жетістігімнің бірі болды және тек қана осы жерде, 
балаларға тәрбие, білім беру арқылы қоғамға қандай да бір пайда әкеле аламын 
деген сенім берді. Мен өмірімді жұмыстан бөлек елестете аламын ба? Жоқ, мен 
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үшін ұстаздық – бұл мамандық емес, өмір салты. Ұстаздық – бұл менің 
жаратылысым. Сондықтан, «Ұстаздық – бұл адамға берілетін сый, ұстаздық – 
бұл талант, ұстаздық – бұл бейімділік, ұстаздық – бұл өмірлік іс» дер едім. 
Қиыны мен жеңілі, қызығы мен қуанышы мол болған еңбек жолымды бүгінгі 
күнге дейін  еңбек етудемін. Педагогикалық ұстанымым – үнемі жаңалыққа 
ұмтылып, алдыңғы қатардан көріну және әр оқушының бойынан жақсылық 
тауып, бұлақтың көзін ашу арқылы биік мақсаттарға жетелеу. Жақсы ұстаз— 
бұл қай кезде де ең алдымен кәсіби деңгейі жоғары, интеллектуалдық, 
шығармашылық қабілеті  мол тұлға. Ол оқытудың жаңа технологияларын 
өмірге ендіруге дайын, оқу-тәрбие ісіне шынайы жанашырлық танытатын 
қоғамның ең озық бөлігі болуы тиіс.                                                                           
Күнделікті әр оқушыға математиканың заңдылықтарын ұғындыра отыра, 
олардың пәнге деген қызығушылықтарын арттыруға тырысамын. Бүгінгі 
заманауи сабақты жаңа әдіс-тәсілдер мен технологияларсыз елестету мүмкін 
емес , сондықтан өз іс-тәжірибеме әр оқушының өз бетінше жұмыс  жасау 
қабілетін, оны дамыту , жетілдіру жолдарын ескеремін. Әрине, әр бала көбейту 
кестесін білуі , есептерді шешуі маңызды болса да, ең маңыздысы болашақта ол
алған білімін өмірде қолдана алуы деп білемін. Әр сабағымды 
шығармашылықпен жоспарлап,  оқушыға дайын білімді бермей, бағыт бере 
отыра қиындықты жеңуге, ізденіс дағдыларын қалыптастыруға  байланысты 
тапсырмалар әзірлеймін. Әрбір сабақтың  қызықты, тартымды  өтуін, әрбір  
оқушы сыныптан шыға бере өзінің  бүгінгі нәтижесі мен мүмкіндіктерін мақтан
ететіндей сезімде болуын қадағалаймын. Қателеспейтін тұяқ жоқ демекші, 
қателесе отыра мақсатқа ұмтылуға жетелеймін.  Оқушы үшін білім алатын орта 
қалыптастыру, оқушының ішкі уәжін ояту, оған өзінің біліміне өзі жауапты 
екенін көрсету, өзін-өзі бағалау, сыни тұрғыдан ойлауға үйрету, алған білімнің 
күнделікті өмірде қажетілігін түсіндіру менің алдыма қойған мақсатым десем 
артық емес. Білдіршіндердің сабаққа деген қызығушылығын, танымдық 
белсенділігін, тіл үйренуге деген ынтасын арттыру үшін жаңа технологияларды
қолдана отырып, инновациялық әдістермен жұмыс жүргізгенді жақсы көремін. 
Қазір жаңа технологиялардың түрі көп. Әсіресе, бастауыш сынып оқушыларын 
қызықтыра оқыту көп нәрсені талап етеді. Әрбір бала-бір-бір әлем. Сондықтан, 
сабақ үрдісінде түрлі әдіс – тәсілдерді және сонымен қатар түрлі формаларды 
қолдануға тырысамын. Әсіресе ойын технологиясын көп қолданамын, бұл 
технологияны қолданғанда бүлдіршіндердің көздері жанып тапсырманы 
орындауға асығып отырады.Осы технологияларды сабақтарымда үнемі 
қолданып отырамын соның арқасында көздеген нәтижеме қол жеткізіп 
отырмын.Бүлдіршіндердің бір орында ұзақ уақыт отырып қалмауын, жалығып 
кетпеуін ескеріп сабақтарды ойын түрінде қимылды-әуенді ойын-жаттығулар, 
қимылды-қозғалыс барысындағы тапсырмалар, шағын топтар жұмысы, 
логикалық ойлау қабілеттеріне арналған тапсырмаларды жұмбақ суреттер, 
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ситуациялық тапсырмалар, дидактикалық ойындар, ертегі негізіндегі 
тапсырмаларды қолданамын. Ойында әрбір баланың шығармашылық қабілеті, 
ерік-жігері, көңіл-күйі ерекше байқалады. «Ойлы бала-ойыннан белгілі» деген 
халық даналығы. Сондықтан,баланың ойынға деген қызығушылығын сабақ 
процесімен әр сабағымды ұйымдастырамын. 
Өз тәжірибемде осының біреуін қолдану үшін күнделікті сабаққа кірген кезде 
бүлдіршіндердің жүздеріне мұқият қарап, олардың көңіл - күйлерін түсінуге 
тырысамын. Кейбір бүлдіршіндер көңілдері көтеріңкі, жайдарлы болса, 
кейбіреулерінің сабаққа ешқандай құштарлығы болмайды. Сондай сәтте мен әр 
сабағымды шаттық шеңбері, жүрек жылуы, жылулық шеңбері, жақсы лебіз, 
психологиялық сәт немесе жақсы көңіл көтеретін әнмен, өлеңмен бастаймын. 
Бұл әдіс бір жағынан бүлдіршіндердің көңілін көтереді, екінші жағынан сабаққа
деген қызығушылығын, ынтасын арттырады.
Мен бастауыш сынып мұғалімі болғандықтан балаларды дұрыс сөйлеуге, ойын 
еркін жеткізе білуге үйретіп қана қоймай, оларды қазақ халқының салт- 
дәстүрін, мәдениетін сыйлауға, мемлекеттік тілді қадір тұтып, сыйластықпен 
қарауға үйретемін. 
Мұғалімге қойылатын жауапкершілік зор.Сонымен қатар бүлдіршіндердің 
соған сай үйренсем – білсем деген талаптары күннен – күнге өсіп келеді. 
Мерекелік ертеңгіліктерде үйірме жұмысында қазақ тілінде тақырыпқа сай 
тақпақ, жұмбақ, мақал-мәтелдерді жатқа айтқызып, ойлау, есте сақтау 
қабілеттерін дамытуға тырысамын. Ұлттық мерекелерде қазақ халқының салт 
дәстүрлерінен үзінді, қойылымдар көрсетіледі.Бүгінгі білім мен білік бәсекелес 
заманда ұландарымыздың биіктен көрінуіне күнделікті ісіміздегі 
жаңашылдығымыз арқылы, жан-жақты берген тәрбиеміз арқылы қол жеткіземіз
деп ойлаймын. Мектеп табалдырығын тарыдай болып басқан және таудай 
болып шыққан бүлдіршіндерді сауатты, саналы азамат болып өсіру біздің 
қолымызда. Олай болса еліміздің болашағын ойлайтын саналы азаматтарымыз, 
қасиетті тілімізді биік – биік шыңдарға шығарып, әлемдік тілдер қатарынан 
қоссын дегім келеді.
Ұстаз болу – жүректің батырлығы,                                                                              
Ұстаз болу – сезімнің ақылдығы.                                                                                 
Ұстаз болу – мінездің күн шуағы,
Ұстаз болу – адамның асылдығы,-деген Ғафу Кайырбековтың өлең жолдарын 
оқығанда, мен өзімді бақытты сезінемін. Ұстаз болғаныма мақтанамын. Өйткені
ұстаз – мақтан тұтар мамандық. Киелі әрі өте көне мамандық. Адам Ата Хауа 
Анадан бері жұмыр басты пендені ойландырып, толғандырып келе жатқан, 
қоғам өзгерсе де қажеттігін жоймайтын үлкен мәселе – шыр етіп дүниеге 
келген нәрестені өмір сүруге дайындау. Бұл – қиынның қиыны. Себебі әр адам 
– қайталанбас тұлға. Оның жан дүниесі - өзінше бір әлем. Ал ұстаз сол әлемді 
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шар-тарапқа жетелеуші. Ұстаз - бала болмысына өзгеріс енгізуші, бағыт-бағдар 
беруші, ата-ананың сенімді көмекшісі.
Өмірдегі көп мамандықтардың ішінде жан-жақты білімділікті, икемділікті, 
шеберлікті, ерекше шәкіртжандылықты, мейірімділікті қажет ететін мамандық 
та – ұстаздық мамандық. Олай дейтінім, мұғалім еңбегі біріншіден, адамзат 
қоғамы тарихында жинақталған ғылым негіздерінен білім беруге тиіс болса, 
екіншіден, үнемі шәкірттерімен қарым-қатынаста болып, білсем, үйренсем 
деген бала арманы мен оның сырлы тағдырына басшылық етуді мойнына алған 
маман.
Осындай қызығы да, қиындығы мол мамандықты мен де таңдадым.                     
Ұстаз болу – бала кезімнен арманым еді. «Ұстазы жақсының ұстамы 
жақсы»демекші, шәкірт бойындағы ұстамдылық пен тәрбиелілік көбіне ұстазға 
келіп тіреледі. Ескендір Зұлқарнайын: «Даңқ пен абыройға кенелуімде мен бір 
адамға қарыздармын, ол – ұстазым Аристотель»,- десе, Абылайхан Төле биді, 
Шәкәрім ұлы ақын Абайды ұстазым деп, шексіз құрметтеп кеткен екен.  
Бұрынғы қазақ даласындағы ағартушылық қызмет балаға жазу-сызу, оқуды 
үйретуге ғана саятын болса, бүгінгі таңдағы білім беру саясы мүлде басқаша. 
Бүгінгі ұстаз шәкіртіне ғылым негіздерінен мәлімет беріп қана қоймай, оны 
дүниежүзілік білім, ақпарат, зкономика кеңістігіне шығуға, яғни қатаң бәсеке 
жағдайында өмір сүруге тәрбиелеуі керек. Ол нағыз ұстаздың ғана қолынан 
келеді. 
Ал жаңашыл ұстаз қандай болуы керек? Әрине, ол өз кәсібінің майталманы, 
осы мақсатқа рухани күш-жігерін, парасат-қуатын салу керектігі айтпаса да 
түсінікті. Бұл - әркімнің қолынан келе бермейтін, ерекше талантты қажет 
ететін, бай қиялды адамға тән қасиет.
Сондай-ақ ұстаз күнбе күнгі өзінің көп қырлы еңбегінде мазмұны әр түрлі 
кездейсоқ жайттардың туындап отыратынын алдын ала сезіп, болжап және 
оның оң шешімін табуға дайын болуға тиіс. Өмірдің көшінен қалмау, яғни 
білімі мен біліктілігін әрдайым жетелдіріп, жаңа инновациялық 
технологияларды меңгеріп отыруы керек. Сондықтан да ұстазды әр баланың 
жан-дүниесін танып-білуші әрі оны жеке тұлға етіп қалыптастырушы, ел 
болашағының мүсіншісі деуге болады.
«Ұстаз» сөзінің 2 түрлі сипаты бар. Бірі – белгілі пәннен сабақ беретін 
оқытушы да, екіншісі – жоғары беделді адамдарға ықпал етуші дана адам. 
Мектептегі ұстаз – баланың екінші ата-анасы, болашаққа айқын жол сілтер 
ақылшысы. Оның мейірімге толы жүрегі шәкірт бойындағы талай ағаттықты 
кешіре біледі. Оның бойындағы білім мен ақыл, ойының қуаты талай тентекті 
жуасытып, небір еркені сабасына түсіреді, тәртіпке баулып, есейтіп, 
ержеткізеді. Сондықтан әрбір шәкірт өзіне үлгі-өнеге болған сүйікті мұғалімін 
ұстазым деп атайды. Осы тұста Абайдың: 
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Ақырын жүріп, анық бас,                                                                                              
Еңбегің кетпес далаға.                                                                                                   
Ұстаздық еткен жалықпас,
Үйретуден балаға,- деген өлең жолдары еріксіз ойға оралады. Егер әр шәкірт 
өмірде бір кірпіш болып қаланып, ұстаздан шәкірт озып жатса, төккен тер мен 
адал еңбектің ақталғаны емес пе ?! 
Ұстаз атана білу, оны қадір тұту, қастерлеу, арындай таза ұстау - әр мұғалімнің 
борышы. Ол - өз кәсібін, өз пәнін, барлық шәкіртін, мектебін шексіз сүйетін 
адам. Осы іске деген қызығушылық пен сүйіспеншілік қана оны небір қиын 
әрекеттерге жетелейді, іске батыл кірісуге себін тигізеді. Нәтижесінде бір емес, 
бірнеше жас жүрекке мәңгі ұстаз болып қалады. 
Ұстаздың осыншама қадір-қасиет, құрметке бөленуі өзін қоршаған орта мен 
әрбір шәкіртіне асқан сезімталдықпен, жауапкершілікпен қарым-қатынас 
жасауында.Өйткені оның қарапайым да сыпайы киім киісі, мәдениетті сөзі, 
әдепті жүріс-тұрысы, жинақы іс-әрекеті, білімі шәкіртке де, ата-анаға да, 
жұртшылыққа да өнеге.
Ұлы ағылшын ағартушысы Уильям Уорд:                                                                 
Жай мұғалім хабарлайды,                                                                                             
Жақсы мұғалім түсіндіреді,                                                                                          
Керемет мұғалім көрсетеді, 
Ұлы мұғалім шабыттандырады,- дейді. Білім беру жүйесі мамандардан кәсіби 
икемділік пен ұтқырлықты, сан қырлы шығармашылық қызмет пен өзін-өзі 
басқару, өзін-өзі ұйымдастыру жағдайындағы біліктілікті қажет етеді. Өйткені 
қазіргі жас буын - еліміздің келер күнгі келбеті. Бұл жөнінде Елбасымыз 
Нұрсұлтан Әбішұлы Назарбаев: «Ғасырлар мақсаты – саяси-экономикалық 
және рухани дағдарыстарды жеңіп шыға алатын, ізгіленген ХХІ ғасырды 
құрушы іскер, өмірге икемделген, жан-жақты жеке тұлғаны тәрбиелеп 
қалыптастыру»,- деген тұжырым жасады. Ол үшін бүгінгі оқу үрдісіне сай 
педагогикалық шеберлік қажет. «Педогогтік шеберлік – дарынды талант емес, 
үйрену, ізденудің нәтижесі. Мұғалім шеберлігі жайлы жазылған дайын қағида 
жоқ, болуы да мүмкін емес. Барлығы да өзімізге байланысты»,- дейді осы 
мектептегіАйгүл апай. Біздер, мұғалімдер, күнделікті өмірдің жай ғана адамы 
емес, болашақты құрушыларды, адамзаттың сәулетті болашағын 
жасаушыларды тәрбиелеп отырғанымызды ойласақ, мұғалім мұратының қандай
болатыны өзінен-өзі айқын. Осыған байланысты ұстазға тән мынадай 
сипаттарды даралап көрсетуге болады:                                                                       
- Дүниетанымдық көзқарасы, сенімі                                                                            
- Қызметке бейімділігі                                                                                                   
- Кәсіптік білімі мен біліктілігі                                                                                    
- Қамқорлық көзқарас, сүйіспеншілік сезім                                                                
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- Ұйымдастырушылық қабілет                                                                                     
- Заманға сай жаңашылдық 
Бақыттың үлкені - өзіңді-өзің тану. Ұстаз өзін-өзі қай уақытта таниды? Ол 
алдындағы шәкіртінің қияға қанат қағып, елінің азаматы болған сәтінен таниды.
Ендеше, бүгінгі білім мен білік бәсекелес заманда ұландарымыздың биіктен 
көрінуіне күнделікті ісіміздегі жаңашылдығымыз арқылы, жан-жақты берген 
тәрбиеміз арқылы қол жеткіземіз.                                                                                
Өз тәжірибемді ой елегінен өткізе отырып: « Мұғаліммін, жұмыскер жай 
адаммын , жас өренге мейірі бай адаммын, білімменен ұрпағымды сусындатқан,
Ұстаз деген атаққа сай адаммын»,- дер едім.                                                             
Менің оқушыларым менен алған шамшырақтарын ары қарай жаға 
алатынын,өмірде пайдалана алатынын, жақындары мен қажет ететіндерге 
ұсына алатындықтарын білемін. Мүмкін олар  ғалым болмайтын шығар, бірақ 
олар нағыз адам болып шығады. Мен оларға сенемін!

 I00009      21.11.2020

Есептер шығару  

КИСИКОВА ЖАНАТ АМАНЖОЛОВНА
Ақтөбе облысы,Мәртөк ауданы, Жайсаң ауылы

Жайсаң жалпы орта білім беру мектебінің  бастауыш сынып мұғалімі

Пәні:   математика          2-сынып
Сабақтың тақырыбы :  Есептер шығару  
Мақсаты:
а) Білімділігі:
1.Мемлекеттік стандарттағы білім, білік, дағдыны,  іскерлікті  қалыптастыру.
2.0- ден 100- ге дейінгі сандар,  қосу және азайтудың ауызша тәсілдері 
тарауындағы алған білімдерін еске түсіріп пысықтау, тиянақтау. Оқушылардың
есеп шығаруға деген  ынтасын, қызығушылықтарын арттыру.
ә)Дамытушылығы: Әр оқушының қабілеті мен білім деңгейін анықтай 
отырып, өз беттерімен жұмыс істей білуге дағдыландыру, логикалық ойлау 
қабілеттерін
дамыту.
б) Тәрбиелік мәні: Өздігінен жұмыс жасауға, тазалыққа, ұжымдық жұмысқа, 
бір- бірін сыйлауға тәрбиелеу.
Түрі:аралас сабақ
Әдісі:сұрақ-жауап, көрнекілік, есептерді шығару
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Көрнекілік:Анықтамалық кесте, топшама, электронды оқулық
                                     Сабақтың өтілу барысы:
 І.Ұйымдастыру бөлімі:
1. Оқушылармен амандасу, сабаққа даярлықтарын тексеру.
2. Оқушылардың зейінін сабаққа аудару.
1.Психологиялық дайындық
Ойға толсын санамыз,
Бестік болсын бағамыз.
Баласындай бір үйдің,
Тату болсын арамыз.
 (құшақтасып көріседі,  қол алысып амандасады.)
ІІ. Үй тапсырмасын тексеру.
      Мысал: 4 (Теңдікті толықтыр) Дәптерлерінен үйге берілген тапсырманы 
оқыту
      100-7= 93                  93+7=100                  48+2=50               90-7=83
      100 -5=95                  95+5=100                  50-8=42                88+2=90
Есеп: 5 (қысқаша белгілеп шығару)
Болғаны -85 теңге   Қалам -30 теңге   Альбом-40теңге   Қалды ?
Шешуі: 85-(30+40)=85-70=15
Жауабы :15 теңге қалды.                                                                                               
ІІІ.Өткен сабақты пысықтау. Қызығушылықты ояту
«Бәйге» ойыны арқылы өткен сабақты еске түсіру.
Оң жақтағы  -   60       1 сағатта неше минут бар?  (60 минут)
Ортадағы      -   50       1 ғасырда неше жыл? (100 жыл)
Сол жақтағы -  70       1 дм неше см бар? (10см)
Оң жақтағы   -  30       1 аптада неше күн бар?(7күн)
Сол жақтағы -  10       1 тәулікте неше сағат бар?(24сағат)
Ортадағы       -  40       1 жылда неше ай бар?(12ай)
ІV. Жаңа сабақ Мағынаны тану.
Оқулықпен жұмыс
 Мысал:2  (Жазбаша тақтаға орындату)
23+7=30                 67+3=70            48см+2см=50см
56+4=60                 94+6=100          88см+2см=90см
30-7=23                  100-6=94             9дм-2см=88см
        Есеп: 2
1.Есептің мазмұнын оқыту.
2.Талдау  (Не белгілі, не белгісіз)
3. Қысқаша белгілеп шығарту.
а)1-вагонда-35 ж.                                              
   2-вагонда-?, 5 ж. артық      ?    Шешуі: 1) 35+5=40    2) 35+40=75
Жауабы: 2 вагонда 75 жолаушы
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 ә)1-вагонда-35 ж.
   2-вагонда-? ж.        75ж.        ? артық        Шешуі: 1) 75-35=40    2) 40-35=5
Жауабы: 2 вагонда 5 жолаушы   артық
 Мысал:6
Өрнектерді оқу, олардың мәнін табу.
Тақтаға топшамалар ілінеді, реті бойынша өрнекті тауып, мәнін шығару.
а) 83-(45+5)=33
ә) 37+(26-6)=57
б) 50+25+5=80
в) 35+5-20=20
г) (82-13)+3=72
Ой толғау. Ауызша сұрақтарға жауап беру. №-5
А) Камила әжесінің үйінде 1 апта 3 күн болды. Камила әжесінің үйінде 
барлығы неше күн болды?
Ә) Асқар жазда Алакөлде 1 ай және 1 апта демалды. Асқар Алакөлде барлығы 
неше күн демалды?
VІ. Қорытынды:Шығармашылық есеп, электронды оқулықтан орындау
Тест сұрағына жауапты парақшаға белгілеу.
VІІ. Бағалау
 VІІІ. Үйге тапсырма:     Есеп:   
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I00010    21.11.2020

Қасым   хан  тұсындағы  Қазақ   хандығының  күшеюі

ЖУМАБАЙ АНАРГУЛ
Алматы облысы Кербұлақ ауданы Сарыөзек ауылы Сарыөзек орта мектебінің

тарих пәнінің мұғалімі    
                                                                                                                                         
ҰМЖ: 7.4А Қазақ 
хандығының 
ХҮІ – ХҮІІ ғғ. дамуы 

Мектеп: 

Күні: Мұғалімнің аты-жөні:  Жумабай Анаргул         
Сынып: 7  Қатысқандар саны:                  Қатыспағандар

саны: 
Сабақтың тақырыбы: Қасым   хан  тұсындағы  Қазақ   хандығының  

күшеюі 
 Осы 
сабақта қол
жеткізілеті
н оқу 
мақсаттар
ы 
(оқу 
бағдарлама
сына 
сілтеме) 

7.3.2.6 -  қазақ  хандарының  сыртқы  саясатын  талдау

Сабақ 
мақсаттар
ы: 

Барлығы: Қасым  хан  тұсындағы  Қазақ  хандығының  сыртқы 
саясатын  білу
Басым  бөлігі: Қасым  ханның  жүргізген  саясатының  
ерекшеліктерін  ажырату
Кейбіреулері:Қасым  хан  тұсындағы  мемлекеттің  сыртқы 
саясаттарын  бөліп көрсету.                     

Бағалау  
критерийле
рі:

 1Қасым  хан  тұсындағы Қазақ хандығының сыртқы  саясатын 
анықтай  алады.
2. Қасым хан  тұсынның  жүргізген саясатының  
ерекшеліктерін ажыратып,  талдай  алады. 3.Қасым  хан 
тұсындағы мемлекеттің сыртқы саясаттарын  көрсете  алады.    
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Тілдік  
мақсаттар
ы:

Тірек  сөздер мен терминдер: Дипломатия, Қасым, Бұрындық,
Мұхаммед Шайбани.
Талқылауға арналған  сұрақтар:
1.Қасым хан Ресей мен қандай  дипломатиялық қатынастарда 
болды? 
2.«Қасқа жол»кімнің тұсында жарыққа шықты?
3.Жұртшылық  заңы  қандай  заңда  көрсетілді? 

Құндылық
тарға баулу

«Мәңгілік Ел» 6  Тарихтың, мәдениет пен тілдің біртұтастығы

Пәнаралық
байланыс:

Құқық ,география, Қазақ  әдебиеті. 

АКТ 
қолдану 
дағдылары

Іздену,көру,білу,қолдану,түсіну.

Алдыңғы 
білім:

Қасым  хан  тұсындағы  Қазақ  хандығының   күшеюі  туралы  
біледі.
Жоспар

Жоспарлан
ған уақыт

Сабақтағы  жоспарланған  іс-әрекет                                       
Дерек көздері  ресурстар
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Сабақтың 
басы
10 минут

Сабақтың 
ортасы
20 минут

І. Ұйымдастыру  кезеңі
Оқушылармен сәлемдесу, түгендеу
І топ. Керей  хан
ІІ топ. Жәнібек  хан
ІІІ топ. Қасым  хан
 Үй тапсырмасын сұрау:
«Конверт - сұрақ»  арқылы  үй тапсырмасын 
пысықтау 
1. Қасым ханның Қазақ  тарихында  алатын  
орны?
2. ХҮІ ғасырдың  алғашқы ширегінде Қазақ  
хандығын  билеген  хандар?
3. 1511 жылы Қазақ  хандығында  билікті  
қолына алған хан?
4. Қасым хан тұсындағы  қазақ  хандығының 
территориясы?
Жаңа  сабақтың  мақсатымен  
таныстырамын
І. Топтық жұмыс
Мәтінмен жұмыс
 «Визуальды» әдісі. Қасым  хан  туралы  
бейнебаян  көрсетемін.
 1.Қасым хан қай жылы дүниеге келді?
2.Қасым ханның заңдар жинағы қалай аталды?
3.Қасым хан қ ай жылдары ел биледі?
4.Қасым хан тұсындағы Қазақ  хандығының 
аумағы?
Дескриптор:
1Қасым  ханның  мемлекет  басқарудағы  рөлін 
анықтай  алады.
2. Қасым хан  тұсындағы Қазақ  хандығының  
ішкі саяси  жағдайын  талдай  алады.             
3.Қасым  хан  тұсындағы  Қазақ  хандығының  
мемлекетін нығайтудағы  рөлін, маңызын  
бағалайды.             
 
 

АКТ
Карта
Стикер
Қима қағаз
 

Бейне баян

Карта

Оқулық
168-170 
беттер

171-175 
беттер

Маркер
Стикер
Плакат
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5 минут

Сабақты 
бекіту

Картамен  жұмыс 
1.ХҮ ғасырдың 60-70 ж.ж қазақ шекарасын 
көрсету. 
2.1511-1518 жылдардағы  Қасым  хан  дәурінде  
қазақ  шекарасын көрсетіп  беру.
3.Қасым  хан  тұсында  қосып  алынған  
территорияларды  анықтау.

Дескриптор:
1Қасым  ханның  мемлекет  басқарудағы  рөлін 
анықтай  алады.
2. Қасым хан  тұсындағы Қазақ  хандығының  ішкі
саяси  жағдайын  талдай  алады.             
3.Қасым  хан  тұсындағы  Қазақ  хандығының  
мемлекетін нығайтудағы  рөлін, маңызын  
бағалайды.             
 
     Жеке жұмыс    Кестені толтыру
Қасым хан  тұсындағы  Қазақ хандығы

Билік 
еткен 
жылдар

Мемлекетт
ің аумағы 

Астана
сы

Ішкі 
саясаты

               
Сабақты  бекіту
І – топ.  Қасым ханның  мемлекет  қайраткер  
ретінде  суреттеп  айтады.
ІІ – топ. Қазақ  еліне  сіңірген  еңбегі
ІІІ – топ. Бес  жолды  өлең

Кескін 
карта
 
 

 

АКТ
Карта
Стикер
Қима 
қағаз
 

28



«БІЛІМ ЖОЛЫ НҰРЛЫ ЖОЛ» Республикалық журнал. Куәлік № KZ37VPY00015077
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Сабақтың 
соңы

5минут

Кері байланыс
«БББ» әдісі кері байланыс

Білемін Білгім келеді Білдім
 

 Үйге тапсырма. Қасым хан тұсындағы қазақ 
хандығына хронологиялық кесте құру.

 

H00074      21.11.2020

Ауа-жердің қорғаны. Ауаны қорғау

НУРЖАУОВА ШАТГУЛ ЗАКАРИЯНОВНА
Ақтөбе облысы Мәртөк ауданы Жайсаң ауылы

Жайсаң жалпы орта білім беретін мектебінің бастауыш сынып мұғалімі

Пәннің аты
дүниетану

Уақыты: Кабинет: Мұғалім: 
Нуржауова 
Шатгул 
Закарияновна

Сабақтың 
атауы

Ауа-жердің қорғаны. Ауаны қорғау.
Білімділік:  Оқушыларға ауа мен ауаның қасиеттерімен 
таныстыру.Алған білімді жүйелеп, бірлесіп жұмыс істеу 
дағдысын қалыптастыру.
Дамытушылық: Оқушылардың дүниетанымын кеңейту, 
ойлау, сөйлеу және таным қабілеттерін дамыту.
Тәрбиелік: Оқушыларға бағыт-бағдар бере отырып, 
өздіктерінен жұмыс  істеуге, қоршаған ортанры қорғауға 
үйрету арқылы экологоиялық тәрбие беру.
Сабақтың түрі:  жаңа сабақ, зерттеу сабақ
Сабақтың әдісі:  түсіндіру, сұрақ-жауап, әңгімелеу
Көрнекілігі:  презентация, видеоролик, сөзжұмбақтар, 
тапсырма парағы, стикер, шар

Мақсаты
Күтілетін 
нәтиже
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Психологиялы
қ ахуал

Амандасу,түгендеу,оқушылардың 
зейінін, назарын  сабаққа аудару.        
Барлығы:   Күн жарығын алақанға 
саламын,       
                     Жүрегіме басып ұстай 
қаламын.
                     Ізгі әрі нәзік, жарық, 
мейірімді,          
                    Болып кетер сонда дереу 
жан-жағым.
-Міне, жүрегіміздегі осындай 
жылумен сабағымызды бастаймыз.
 

Оқушылар 
мұғаліммен бірге 
бүгінгі сабаққа 
сәттілік тілейді.

Топқа бөлу Шарлардың түсіне қарай екі топқа 
бөлінеміз.

Оқушылар 
таңдаған 
шарлардың түсіне 
сай топтарға 
бөлініп отырады.

Үй 
тапсырмасын 
тексеру

«қар кесегі» әдісі арқылы үй тапсырмасын тексеру. Кәзір 
қандай жыл мезгілі? Ендеше қар кесектерін қағып алып 
сұрақтарға жауап берейік.(стикерлер арқылы бағалау)

Миға шабуыл «Көзге көрінбейтін сиқыршы» әңгімесі бойынша.
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Жаңа сабақ Көрінбейтін сиқыршы әңгімесі 
    Жер бетінде көрінбейтін сиқыршы бар.Онымен әркім 
әркез кездесіп отырады. Сен оны көрмейсің де, бірақ 
маңайда екенін сезесің. Міне, ол есікті тарс жапты, терезені
ашты. Көшеде жүріп бара жатсаң,жапырақтың жұлынып 
түсіп, жорғалай жөнелгенін көресің. Оны көрінбейтін 
сиқыршы алып бара жатқанын сезесің. Тіпті басын 
шұлғып, ырғалған шөптерді байқайсың. Мұндай 
сиқыршыны көрмейсің де.Күнделікті ісі, мінез-құлқы бізге 
таныс. Сені үнемі қоршап тұрады. Сенімен бірге жүреді. 
Онсыз сен дем ала алмайсың, тіршілік болмайды. 
-Бұл не? -Ауа 
-Олай болса, канеки, кім осы ауа туралы не біледі?
Ауа- мөлдір, түссіз, иіссіз, салмағы жоқ, пішіні жоқ.
Жарайсыңдар, балалар! Олай болса, бүгінгі сабағымыздың 
тақырыбы да осы айтқандарыңмен сабақтасады. Тақтаға 
назар аударайық, балалар!
Бүгінгі сабағымыздың тақырыбы: Ауа –Жердің қорғаны. 
Ауаны қорғау.
Ал, балалар, ауа көзге көрінбейді. Бірақ айналада бар 
екенін білеміз. Мысалы: өздерің білетін сабын 
көпіршіктерін ұшырғанда немесе желпуішті желпігенде 
ауаның қозғалысын байқай аламыз. Оның иісі де, түсі де, 
салмағы да, пішіні де  болмайды.Ауа-газдардың қоспасы. 
Қандай газдардың қоспасы екенін білу үшін бәріміз экранға
назар аударайық.(слайд)
Сонда ауа деген газ, дәлірек газдардың қоспасы. 2 ғасыр 
бұрын ғана ғалымдар ауаның көптеген газдардың 
қоспасынан тұратындығын дәлелдеген. Ауа қоспасындағы 
ең көп газ яғни азот 78 %  оттегі 21 %  көмірқышқыл газы 
1%.
Тәжірибе жасау:1. Алдарыңдағы стакандағы суға 
топырақ салайық не байқадыңдар?
2.шарды алып үрлеңдер, сонан соң оның желін 
шығарыңдар.(үрлегенде және желін шығарғанда шар 
қандай күйге түсті?)
3.Екі ұртыңды ауамен толтыр да, екі саусағыңмен 
ұртыңды бас. Не байқадыңдар?

Рөлдік ойын Әр топ мүшелері өздері үшін ауаның маңызын түсіңдіру 
керек.
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1-топ: Адамдар атынан сөйлейді.
2-топ: Жануарлар атынан сөйлейді.

Сергіту кезеңі Саусақпен мұрынды қысып ән айту. –
Сергіту сәтіңде дыбыс неге шықпады?

Оқулықпен 
жұмыс

«Дауыстап ойлау » әдісі. Мәтінді 
оқып, алдарыңдағы
«Зерттеу парақшасы» жатыр. Сол 
арқылы оқулықтардан жауаптарды 
табу.Әр топқа әртүрлі сұрақтар 
(ауызша)

«Бағдаршам» 
арқылы 
бағалау(топ бір 
бірін)

Дәптермен 
жұмыс.

Адам- өміріне қажетті бес жағдайды 
топтастыру

Топпен жұмыс 1-топ: «Ауаны қорғаңдар» сурет салу.
2- топ: «Ауаның құрамы қандай?» 
тірек сызба салу.

«Бағдаршам» 
арқылы 
бағалау(топ бір 
бірін)

Рефлексия «1 минуттық әңгіме» әдісі 
арқылы.Оқушылар қарама-қарсы 
сызық бойынша тұрып,жұптық әңгіме
жүргізеді,өз ойларынымен бөліседі.

Үйге тапсырма Оқып, мазмұнын айту. Күнделіктерінді 
ашып, жазып 
алайық.

Бағалау «Бағдаршам» әдісі арқылы 
бағалау.Балалар бүгінгі сабақтан 
алған  әсерлерінді бағдаршам арқылы 
бағалаймыз.
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H00075          21.11.2020

Түбір мен қосымша.  Менің інім

ӘДЕТОВА ГҮЛНАР ЕЛЕУСІЗҚЫЗЫ
Ақтөбе облысы . Шалқар ауданы. Мөңке би ауылы.  М.Тәжин атындағы

ЖОББМ                              Бастауыш сынып мұғалімі

Сабақтың тақырыбы: 
Түбір мен қосымша
Менің інім

Мұғалімнің аты-жөні: 
Әдетова Гүлнар Елеусізқызы
Күні:    

СЫНЫП:  2 Қатысқан оқушылар  саны:  Қатыспаған оқушылар саны:
0 

Сабақ 
негізделген 
оқу 
мақсаттары

2.1.2.1 - мәтіннің тақырыбы мен тірек сөздердің негізінде 
мәтіннің мазмұнын болжау
2.2.5.1 - дереккөздерден (сөздік, анықтамалық, энциклопедия) 
мәліметті табу жолын анықтап,  берілген тақырып, сұрақ 
бойынша мәліметті іріктеп алу
2.3.5.1 – жіберілген пунктуациялық, орфографиялық қателерді 
мұғалімнің көмегімен түзету 
2.4.2.1 – мұғалімнің көмегімен түбір мен қосымшаны ажырату

Сабақ  
нәтижесі:

Оқушылардың барлығы мынаны орындай алады: 
Оқулықта берілген және қосымша тапсырмаларды орындайды.
Жазба жұмыс жасайды. Сұраққа жауап береді. 
Оқушылардың көбісі мынаны орындай алады: 
Топтық жұмысты брлесе орындайды.Өз бетінше жұмыс 
жасайды. Сұраққа жауап береді. Қосымша үлестірме 
ресурстармен  жұмыс жасайды. 
Оқушылардың кейбіреуі мынаны орындай алады: 
Оқулықтан тыс берілген қосымша тапсырмалады орындайды,
тақырып бойынша қосымша мәліметтер мен дәлелдер келтіре
алады.

Бағалау  
критерийі

Жеке, жұптық, топтық тапсырмаларды орындай алады. Сабақ
барысында  тыңдаушының назарын өзіне аудара алады.

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

Әдіс-
тәсілдер

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

Пәнаралық 
байланыс

Музыка, қазақ тілі. 
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Сабақтың жоспары
Жоспарла
нғануақыт

Сабақ барысы : Бағалау
түрлері

Басталуы
5  минут

Бағалау парақшасымен таныстыру
Топтарға бөлу.

Психологиялық ахуал қалыптастыру: 
«Аялы алақан»
Мақсаты: жылылық, сенімділік деңгейін, 
еркіндікті дамыту.
Нұсқаулық: қатысушылар шеңбер болып 
отырады. «Бүгінгі сабақтан не алғыңыз, не 
көргіңіз келеді?» — сұрағын оқушыларға қойып, 
сұрақтарға жауап алу. Бастапқы қатысушы 
жанындағы көршісінің қолын ұстайды. Тренинг 
шеңбер бойымен жалғасады. (Тренинг соңында 
қатысушылар дөңгеленіп қолдарын ұстайды)

Оқушылар 
қорапшадан 
өздеріне 
ұнайтын 
түске сай 
маркерлер 
алады.

«Аялы 
алақан»
Тренинг.

Жаңа 
білім
10 минут

Білу және түсіну
Оқушылар оқулықтағы негізгі тақырыппен 
танысады.

«Көшбасшы және тыңдаушылар» әдісі
Берілген жаңа тақырыпты түсіндіру үшін 
сыныптан өз еркімен бір оқушы Көшбасшы 

Оқулық,
мәтіндер.

«Көшбасшы 
және 
тыңдаушыла
р» әдісі
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ретінде өзін ұсынады. Көшбасшының қалауынша 
мәтінмен жұмыс жүргізу.
№43. Мәтінді түсініп оқы.
Мәтін мазмұны бойынша бір-біріңе  сұрақ қой.
Мәтінге ат қой.
«Компьютердің пайдасы мен зияны» 
тақырыбында топта талқылауға қатыс.

Ортасы  
10 минут

Қолдану
Дәптермен жұмыс.
№44,45.Өздік  жұмыс.
Талдау
«Ыстық орындық» орындық әдісі
(Бір  оқушы  алдыңғы  жақта,  орындықтар  оны

айнала  қоршай
орналастырылады.
Жаттығудың сипаттамасы:

Бір  оқушы  алға  шығып  өз
пікірін  айтып  және  тақырып

бойынша  сұрақтарға  жауап  береді.  Сұрақты
анағұрлым  мазмұнды  қылу  үшін,  оқушылар
белгілі  бір  пікір  бойынша бірлесіп  алға  шығып
сөйлей алады.

Оқулық,қабы
рғаға ілінген 
ватмандар, 
түрлі-түсті 
маркерлер
«Ыстық
орындық»
орындық
әдісі,
сұрақтар,
орындық.

Сергіту 
сәті
2 минут

Сергіту сәті "Күміс құмған-ай" Оқушылар 
би билеп 
сергіп 
қалады.

Аяқталуы 
Сабақты 
бекіту
10 минут

Синтез
"Таңда да таста" әдісі
https://www.akavideos.com/watch?v=RAo-
zw5U8gQ

"Таңда да 
таста" әдісі

Бағалау 

5 минут

Кері 
байланыс
3 минут

«Жетістік» баспалдағы. Кері 
байланыс 
парағы. 
«Жетістік» 
баспалдағы.
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Үйге тапсырма:№4,22-бетте.
Саралау – Сіз қосымша
көмек көрсетуді қалай
жоспарлайсыз? Сіз
қабілеті жоғары
оқушыларға 
тапсырманы
күрделендіруді қалай
жоспарлайсыз?

Бағалау - Оқушылардың
үйренгенін тексеруді
қалай жоспарлайсыз?

Пəнаралық 
байланыс
Қауіпсіздік жəне 
еңбекті
қорғау ережелері
АКТ-мен байланыс
Құндылықтардағы
байланыс

Рефлексия
Сабақ / оқу
Мақсаттары шынайы ма?
Бүгін оқушылар  не білді?
Сыныптағы ахуал қандай 
болды?
Мен жоспарлаған саралау
шаралары  тиімді болды 
ма?
Мен берілген  уақыт 
ішінде
үлгердім бе?                      
Мен  өз жоспарыма  
қандай түзетулер енгіздім
жəне  неліктен?

Төмендегі бос ұяшыққа сабақ туралы өз 
пікіріңізді жазыңыз.
Сол ұяшықтағы Сіздің сабағыңыздың 
тақырыбына сəйкес
келетін сұрақтарға жауап беріңіз.

Қорытынды бағамдау
Қандай екі нəрсе табысты болды (оқытуды да, оқуды да ескеріңіз)?
1:
2:
Қандай екі нəрсе 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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I00011     21.11.2020 

ҚР-ның Конституциялық негіздері, Конституция ҚР-ның негізгі заңы.
Қоғам және мемлекеттегі Қарулы Күштер

МАЛАЕВ ҚАЙРАТ ЖАҚСЫЛЫҚҰЛЫ
Ақтөбе облысы. Шалқар ауданы. Мөңке би ауылы  М.Тәжин атындағы

ЖОББМ Алғашқы әскери даярлық  оқытушы-ұйымдастырушы

Сабақтың тақырыбы: ҚР-ның Конституциялық негіздері, Конституция ҚР-
ның негізгі заңы. Қоғам және мемлекеттегі Қарулы Күштер.
Сабақтың мақсаты: Оқушыларға ҚР-ның Конституция негізгі заны туралы 
түсінік беру.
Көрнекілік құралдар: АӘД оқулығы.
 Сабақтың барысы:
а) Ұйымдастыру кезеңі – 3 минут.
Взвод командирі оқушыларды сапқа тұрғызады, оқытушыға рапорт береді, 
амандасу, түгендеу, оқушылардың сырт көрінісін тексеру.
ә) Өтілген тақырыпты сұрау кезеңі – 10 минут.
- Алғашқы әскери дайындық сабағының мақсаты қандай?
Алғашқы әскери дайындық сабағы қандай заңдар мен қаулыларға сәйкес 
жүргізіледі?
Алғашқы әскери дайындық оқулығы қандай бөлімдерден тұрады?
б) Негізгі бөлім – 25 минут. ҚР-ның Конституциялық негіздері, Конституция 
ҚР-ның негізгі заңы. Қоғам және мемлекеттегі Қарулы Күштер.
в) Қорытынды бөлім – 7 минут
Сұрақтар мен тапсырмалар.
Қазақстан Республикасының Конституциялық құрылымы негіздері дегенді 
қалай түсінесіңдер?
Армия дегеніміз не?
Мемлекеттегі Қарулы Күштердің рөлі мен орны туралы айтып беріңдер.

 ҚР-ның Конституциялық негіздері, Конституция ҚР-ның негізгі заңы.
Қоғам және мемлекеттегі Қарулы Күштер.

Қазақ халқының ежелгі арманы жүзеге асып, ҚР тәулсіздікке ие болды.
Қазақстан Республикасы Конституциясына (ҚРК) сәйкес, барлық азаматтарға 
тең құқықтық берілген, түрлі ұлт өкілдерінің бірге бейбіт өмір сүруі үшін 
заңдық негіз жасалған. Сондықтан ҚР – онда тұратын барлық 
қазақстандықтардың мемлекеті.
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ҚРК бойынша мемлекеттік биліктің бірден – бір бастауы – халық болып 
табылады. Халыққа мемлекеттің ішкі саясатын анықтауға бірден-бір құқық 
берілген.
Конституцияда ҚР президенттік басқару нысандағы біртұтас мемлекет екендігі 
жазылған. Мемлекеттің біртұтастығының мәні Қазақстан әкімшілік-аумақтық 
бірліктерден тұрады және құрылысы жағынан автономияларға бөлінбейді.
Қазақстан халқы дауыс беру (референдум), талқылау, Парламент депутаттарын 
төте және жанама сайлау арқылы мемлекеттік өмірдің маңызды мәселелерін 
шешуге қатысады.
ҚР өзін демократиялық, зайырлы, құқықтық және әлеуметтік мемлекет ретінде 
орнықтырды. Оның ең қымбат қазынасы – адам және адамның өмірі, оның 
құқықтары мен бостандықтары.
ҚР-ның мемлекеттік құрылымының негізгі белгілері: тұтастығы жарияланған өз
аумағының қол сұғылмауы мен бөлінбеуі; жергілікті және жоғары мемлекеттік 
органдарының болуы; халық, Парламент, Президент, Үкімет қабылдайтын 
Конституциясы; өз заңдары; өзінің азаматтығы; ҚР-ның дүние жүзі 
мемлекеттері жүйесіндегі тең құқылық орны.
Мемлекет басшысы – Президентті ҚР-ның азаматтары сайлайды. Президент 
мемлекеттің ішкі және сыртқы саясатынның негізгі бағыттарын анықтайды, 
елдің ішінде және халықаралық қатынастарда Қазақстан атынан өкілдік етеді.
Заңдық қызметтерді жүзеге асыратын жоғары үкімет органы Парламент болып
табылады. Парламент екі палатадан – Мәжіліс пен 
Сенаттан тұрады. Мәжіліс депутатарын азаматтар тікелей 
сайласа, Сенат депутатарын мәслихат депутаттары сайлайды.
Қазақстан Республикасы Үкіметі (ҚРҮ) ел көлеміндегі атқару билігін жүзеге 
асырады. Ол атқарушы органдар жүйесін басқарады. Оған министрліктер, 
мемлекеттік комитеттер, комиссиялар, бас басқармалар енетін орталық орган, 
сондай-ақ облыстық, қалалық аудандық, ауылдық әкімшіліктер кіретін 
жергілікті атқару органдары енеді. Атқарушы органдардың өкілеттілігі заңда, 
сондай-ақ тиісті құжаттарда айқындалады.
Қазақстан елінің тарихи қалыптасқан аумағы Ресей, Қытай, Өзбекстан, 
Қырғызстан, Түрікменстанмен шектеседі. Мемлекет аумағы бөлінгісіз және 
оған қол сұғылмайды. Мемлекет аумағына басқа мемлекеттің басып кіруі 
агрессия болып саналады, ол халықаралық құқық бойынша айыпталады.
«ҚР-ның мемлекеттік шекарасы туралы» заңы бойынша, біздің мемлекетіміз өз 
аумағын құрлықта, суда және әуе кеңістігінде ҚК арқылы қорғайды. Қазақстан 
шекарасын шекара әскері қорғайды.
Егемен мемлекет ретінде ҚР-ның рәміздері - Елтаңба, Ту, Гимн.
Әр адам мемлекеттік рәміздерді құрметтеуге тиіс.
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ҚРК құрылымының негіздері дегеніміз – Қазақстанды демократиялық, 
құқықтық, айырлы және біртұтас Мемлекет ретінде сипаттайтын ҚРК-сының 
негізделген ережелері.
Адам мен азаматтың құқығы мен бостандығын мойындау, сақтау мен қорғау – 
мемлекеттің міндеті болып табылады. Мұндай адам мен азаматқа бағытталған 
нақты мақсат бірінші рет Конституция мәтінінде – ҚР-ның Негізгі Заңында 
тіркелген.
ҚРК-да демократияның мәні – «халық билігі» деп атап айтқан. Халық өз билігін
тікелей өз өкілдері арқылы жүргізеді. ҚРК-да халық атынан сөйлеу құқы 
Парламент пен Республика Президентіне берілетіндігі бекітілген. Яғни, ҚР 
Президентін және Парламентті халықтың өзінің сайлауы немесе мемлекет 
басшыларының тиісті лауазымдарға тағайындалуы ҚРК белгілеген тәртіп пен 
республика заңдары бойынша іске асырылады.
ҚРК жеке меншікке қол сұқпауға, жеке кәсіпкерлік қызмет еркіндігіне, 
бәсекелестікті қолдауға кепілдік береді.
ҚРК-да «Діни бірлестіктер мемлекеттен бөлінген. Мемлекет қандай да болсын 
бір дінге немесе атейзмге артықшылық бере алмайды» делінген, яғни біздің 
мемлекетіміздің басшыларының қандай да бір діни ағымдарға тәуелсіз екенін 
білдіреді.
ҚРК мен заңдары өз аумағының бірртұтастығын, бөлінбеуін және қол 
сұғылмауын қамтамасыз етеді. Өзінің бұл міндетін ҚР шекаралық әскерлер мен
ҚК-ді қолдану арқылы жүзеге асыруға құқылы.
ҚРК–ның жоғары заңды күші бар. ҚРК-на сәйкес барлық заңдар ресми түрде 
жарияланады. Жарияланбаған заңдардың күші болмайды. Кез келген адам мен 
азаматтың құқығын, бостандығы мен міндеттерін қозғайтын нормативтік 
актілер ресми түрде жалпы танысу үшін жарияланбаса, қолдануға жатпайды.
ҚР – республикалық басқару нысанындағы мемлекет. Республикалық басқару 
формасы дегеніміз – халық белгілі бір мерзімде сайлаған үкімет органдарының 
болуы. ҚР-да Парламент өкілеттілігін 5 жылға, Президент өкілеттілігін 7 жылға
халық сайлайды. Өз кезегінде ҚР Президенті мен Парламенті, Конституцияда 
белгіленген тәртіппен, барлық басқа мемлекеттік органдарды қалыптастырады.
ҚР ҚК-і еліміздің қоғамдық құрылысын, аумақтық тұтастығы мен тәуелсіздігін 
қарумен қорғау үшін арнайы құрылған мемлекеттік механизмнің құрамдас 
бөлігі болып табылады. Армия – мемлекеттің жоғары заң шығарушы және 
атқарушы органдары белгілейтін саясатты жүзеге асыру құралы. Республика 
Конституциясының 124-ші бабында ҚР-ның егемендігі мен тұтастығын 
қорғауды ҚК жүзеге асырады деп атап көрсетілген.
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I00015   21.11.2020

КСП   6 класс  «Порядок в природе» (по рассказу
 М.Пришвина «Этажи леса»)

КУЛУМЖАНОВА  АЯЖАН  СЕРИКОВНА
Актюбинская  область, г.Актобе  № 56 средняя школа

Учитель  русского языка и литература

                                                                 Краткосрочный план урока

Сквозная 
тема:
Живой  мир
вокруг нас

Школа: 

Дата:  ФИО учителя: 
Класс: 6 Количество 

присутствующих: 
отсутствующих:

Тема урока: «Порядок в природе» (по рассказу М.Пришвина «Этажи 
леса»)

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

6.3.5.1 составлять простой план;
6.2.5.1 участвовать в диалоге-расспросе, меняя позицию 
«говорящий» на «слушающий» с учетом выбранной роли.

Цели урока: Все учащиеся смогут:  
- выделить микротемы в рассказе М.Пришвина «Этажи леса»;
- выделить структуру рассказа и отразить её в плане;
- участвовать в блиц-интервью относительно обсуждаемого 
вопроса о воздействии человека на природу.
Большинство учащихся смогут
- отразить смысловые части в простом плане, точно 
формулируя его пункты;
- создать «Колесо последствий» по проблематике рассказа;
- строить свою речь с учетом выбранной роли, меняя позицию 
«говорящий» на «слушающий».
Некоторые учащиеся смогут:

40



«БІЛІМ ЖОЛЫ НҰРЛЫ ЖОЛ» Республикалық журнал. Куәлік № KZ37VPY00015077
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

- составлять вопросный план к тексту.
- аргументировать свою точку зрения в блиц-интервью 
примерами из рассказа.

Критерии 
оценивания:

 - выделяет микротемы рассказа и отражает их в плане;
- составляет простой план;
- участвует в блиц-интервью;
- высказывает свою точку зрения;
- строит схему возможных последствий исследуемой 
проблемы.

Привитие 
ценностей

На  уроке  прививаются общечеловеческие ценности, 
основанные на патриотической идее «Мәңгілік Ел»: бережное 
отношение к природе.

Межпредмет
ные связи

Интеграция с предметом «Естествознание» осуществляется 
через 
выявление закономерностей окружающей среды.

Предшеству
ющее 
обучение

Для эффективного достижения целей урока осуществляется 
связь с предыдущими знаниями: определять  основную мысль 
текста на основе вопросов, пересказывать содержание близко 
к тексту.

Ход урока
Запланиров
анные 
этапы урока

Запланированная деятельность на уроке Ресурсы

Начало урока
 5 минут

Психологический настрой.
Метод:Релаксация  под  музыку  звуков
природы
Закройте  глаза,  положите  руки  на  колени,
расслабтесь  и  мысленно  перенеситесь  в
волшебный  осенний  лес.  Послушайте  как
шуршат  падающие  листья,  шумит  в  ветвях
ветерок,  весело  подсвистывают  синички.  А  как
пахнет  в  осеннем  лесу?  Глубоко  вдохните
чистый, свежий воздух... Окружающий вас мир -
большое  волшебное  зеркало.  Мы  видим  и
чувствуем всю красоту окружающей природы.
Подведение к теме урока
Приём «Работа с понятиями»
Задание:  расшифруйте  слова,  читайте  только
русские буквы.
RCҚYҰИULҢНSDҒИZӘWWVЦIӨGRҢАYUS

https://usera
udio.net/sea
rch/
%D0%BC
%D1%83%
D0%B7%D
1%8B
%D0%BA
%D0%B0-
%D0%B8-
%D0%B7%
D0%B2%D
1%83%D0
%BA
%D0%B8-
%D0%B6%
D0%B8%D
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JLҒSҰYWДӨSҺUРҢVӘОWLЗZRДUҒ
SҢДRYӘЯUWDТGҮFЕLҰЛVӨ
STӘRЯҢUIСӘGLЕҮVWТSҰРУЕӨSБRY 
(СИНИЦА, ДРОЗД, ДЯТЕЛ, ЯСТРЕБ)
-  Как  Вы  думаете,  о  чём  мы  сегодня  поведем
разговор?
Тема нашего урока:  «Порядок в природе».  Речь
сегодня  пойдет  о  рассказе  Михаила  Пришвина
«Этажи леса». А расшифровав слова, Вы назвали
главных героев этого произведения.
-   Какие  цели  мы  поставим  перед  собой?
Сформулируйте  их,  используя  наречия:
необходимо, ясно, чётко, умело, нужно.
ФО: комментарий учителя
Актуализация прежних знаний
Метод:«Копилка интересных фактов»
Форма: коллективная
Беседа:
-Как  вы  думаете,  в  какую природную зону  мы
сегодня отправимся?
-Что вы знаете о лесе как о природной зоне?
-Чем является лес для всех живых организмов?
-Можно  ли  сравнить  жителей  леса   с  семьей?
Почему?
Деление  на  гетерогенные  группы  по  методу
«Мозаика»:
1 группа «Дятлы»
2 группа «Ястребы»
3 группа «Дрозды»

      

0%B2%D0
%BE
%D0%B9-
%D0%BF
%D1%80%
D0%B8%D
1%80%D0
%BE
%D0%B4%
D1%8B
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Середина 
урока 

30 минут

Предтекстовый этап
Метод «Ассоциации».
Цель: подведение к проблематике исследуемого 
рассказа, развитие ассоциативного мышления.
Задание: какие ассоциации возникают у вас, 
когда слышите слово «порядок»? (Слова должны 
начинаться с букв данного слова.)
П
– понятие…
О
– органичность…
Р
– разумность…
Я
– ясность…
Д
– дом…
О
– обязанности …
К
– комфорт…
Беседа:
- Как Вы думаете, как слово «порядок» связано с 
птицами? 
- Можно ли сказать, что природа – лаборатория, в
которой всё на своих местах?
- Чем грозит нарушение этого порядка?
Форма: коллективная
ФО: «Знаю – Хочу узнать – Узнал»

Текстовый этап
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Прием «Чтение по частям»
Форма: групповая
Цель: первичное прочтение и восприятие текста.
Задание: прочитайте  каждый свою часть текста. 
Перескажите друг другу по очереди. Совместно 
определите основную мысль текста. 
ФО: «Три М»

Приём «Составление плана»
Задание: составьте простой план к рассказу.
Способ  дифференциации  –  по  степени  и
характеру помощи учителя:
Учащиеся  с  высокими  учебными
возможностями  составляют  вопросный  план  к
тексту,  используя  вопросительные  слова:  как,
сколько, когда, почему.
Учащимся со средними учебными 
возможностями предоставляется пример 
составления простого плана:

 

Учащимся  с  низкими  учебными
возможностями предоставляются   алгоритм
составления плана:

Приложен
ие №1

Пример 
простого 
плана

Алгоритм 
составлени
я простого 
плана
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Критерии
оценивани
я

Дескрипторы

Составляет
простой
план  к
рассказу

-соблюдает  структуру  простого  плана:
вступление, середину, заключение;
-соблюдает  логическую  связь  между
частями;
-точно формулирует название части;
-отражает  основную  мысль  рассказа  в
плане.

Форма: групповая
ФО: комментарии учителя

Метод «Колесо последствий»
Цель:  ученики  наглядно  отображают
последствия поступка охотников. 
Задание:
1.  Назовите  и поместите основное событие или
действие  в  центральном  круге   середины
страницы.
2.  Прямые  последствия  события  -  в  круге,
который  примыкает  к  главному  кругу  при
помощи прямой линии. 
3.Затем  рассмотрите  вторичные  последствия.
Нарисуйте снова в круге и свяжите с  прямыми
последствиями двойными линиями. Последствия
третьего порядка имеют три линии и т.д.
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После  выполнения  проводится  опрос  мнений,
который  поможет  сравнить  и  сопоставить
последствия  действий  и  способствовать  более
глубокому  размышлению  и  обсуждению
вопросов.
- Как вы считаете, хотели ли охотники разрушить
гнездо?
-Как  вы  думаете,  какие  чувства  испытали
птенчики? Почему?
-Как бы вы поступили на месте автора?
Форма: групповая
ФО:взаимооценивание  «Правильно-
неправильно-интересно»
Презентация групп.
Послетекстовый этап
Приём «Техника драмы - Опрос 
Общественного Мнения».
Цель: развитие навыков говорения и умений 
участвовать в диалоге-расспросе.
Задание: разыграйте  блиц-интервью  о 
воздействии человека на природу, меняя 
позицию «говорящий  на слушающий». 
Выберите заинтересовавшую  вас роль: 
журналист и эколог.
Форма: парная 
Критерии 
оценивания

Дескрипторы
Учащийся

– участвует в 
диалоге-
расспросе 
(блиц-
интервью) с 
учетом 
выбранной 
роли 

-  правильно формулирует и 
задает  вопросы;
-отвечает на заданные 
вопросы;
- соблюдает речевые нормы;
- аргументирует свою точку 
зрения примерами из рассказа;
- отражает позицию выбранной
роли.

ФО:  наблюдение и оценка учителя
Конец урока
5 минут

Рефлексия.
Приём «Чемодан, мясорубка, корзина»
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На доске вывешиваются рисунки чемодана, 
мясорубки, корзины.

Чемодан – всё, что пригодится в дальнейшем.

Мясорубка – информацию переработаю.

Корзина – всё выброшу.
Ученикам предлагается выбрать, как они 
поступят с информацией, полученной на уроке.
Домашнее задание: 
1.Составьте синквейн к слову «лес».
2. Составьте картинный план к рассказу  
М.Пришвина «Этажи леса».
3.Сравните  прочитанные рассказы «Ласточки на 
паровозе» и «Этажи леса», используя диаграмму 
Венна.

Дифференциация – 
каким способом вы 
хотите больше 
оказывать поддержку?
Какие задания вы 
даёте ученикам более 
способным по 
сравнению с другими?
1.Способ
дифференциации  –  по
степени  и  характеру
помощи учителя.

Оценивание – как Вы 
планируете проверять 
уровень освоения 
материала 
учащимися?
1.Комментарии, 
2.«Знаю – Хочу узнать –
Узнал», 
3.«Три М»,
4.взаимооценивание 
«Правильно-
неправильно-
интересно».

Охрана здоровья и 
соблюдение техники
безопасности
навыки использования 
ИКТ
Микроклимат на уроке
Аудиозапись
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МАЗМҰНЫ

• НАЗАРОВА  АЙЖАН  СЕРИКОВНА                                                        
• ЯГОФАРОВА  ОЛЬГА  ШАРИБЖАНОВНА                                            
• НУГМАНОВА  ЗАРИНА  МУРАТБЕКОВНА                                           
• РЫСМАГАМБЕТОВА  ГУЛНАР  СЕРИКОВНА
• ДОСКАБУЛОВА  ЗАУРЕ  ТОЛЕУКЫЗЫ
• РАЗАКОВА АЛТЫНАЙ КУРАЛБАЕВНА                                                
• КИСИКОВА ЖАНАТ АМАНЖОЛОВНА                                                 
• ЖУМАБАЙ АНАРГУЛ                                                                                
• НУРЖАУОВА ШАТГУЛ ЗАКАРИЯНОВНА
•  ӘДЕТОВА ГҮЛНАР ЕЛЕУСІЗҚЫЗЫ                                                       
•  МАЛАЕВ ҚАЙРАТ ЖАҚСЫЛЫҚҰЛЫ
• КУЛУМЖАНОВА  АЯЖАН  СЕРИКОВНА 
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