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XVIII ғасырдың басына дейінгі қазақ-орыс 
қарым-қатынастарының тарихы

НАУШАБАЕВА АЙНУР  МОЛДАБЕКОВНА
Шымкент қаласы ЖШС Абай Құнанбаев атындағы 

мектебінің   тарих пәні мұғалімі

Ұзақ мерзімді жоспардың тарауы:
7.1В бөлімі – XVIII ғасырдағы Қазақ хандығы.
Мектеп: ЖШС «Абай Құнанбаев атындағы мектеп»
Мұғалімнің аты-жөні:  Наушабаева Айнур Молдабековна.
Сынып: 7
Сабақтың 
тақырыбы

XVIII  ғасырдың  басына  дейінгі  қазақ-орыс  қарым-
қатынастарының тарихы.

Осы сабақта қол 
жеткізілетін оқу 
мақсаттары (оқу 
бағдарламасына 
сілтеме)

  7.3.1.2 - Қазақ хандығының ішкі саяси  жағдайын талдау;
7.3.2.2 - Қазақ хандығының сыртқы саясатының нәтижелерін
анықтау

Сабақтың 
мақсаттары XVIII ғасырдың басына дейінгі Қазақ хандығы мен Ресей

империясының  жасаған  өзара   қарым-қатынастарын
сипаттау

XVIII ғасырдың басына дейінгі Қазақ хандығының ішкі 
және сыртқы саяси  жағдайын тарихи ақпараттарға сүйене
отырып,талдау

Ұлы Даланы отарлауға қызыққан Ресей үшін Қазақстан 
неліктен Азияға кірудің «кілті мен қақпасы» болғандығын
анықтау.

Бағалау 
критерийі

1. Тарихи ақпараттар арқылы Қазақ хандығының ішкі 
саяси  жағдайын талдайды
2. Ресейдің  қазақ жерлерін әскери отарлауының 
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басталуы туралы деректер арқылы Қазақ хандығының 
сыртқы саясатын талдайды.

Тілдік мақсаттар
Негізгі сөздер мен тіркестер 
Терминологиямен жұмыс:  отарлау cаясаты, әскери 
шептер, Омбы бекінісі, Бухгольц экспедициясы
 
Айтылым дағдысы: Қазақ хандығының Ресеймен  қарым-
қатынастарыны анықтауда, талқылауда диалогке туседі
Оқылым дағдысы: Оқулықтағы мәтінді оқи отырып, Қазақ 
жерінің отарлауының бастауы мен оның себептерін 
анықтайды
 Жазылым дағдысы: хронологиялық кесте, термин сөздер 
мен жұмыс істейді
Жазылым дағдысы бойынша ұсыныстар
Сыныптағы диалог/жазылым үшін пайдаланылатын сөз
тіркестері:  
Талқылауға арналған тармақтар: 
   Неліктен  Петр І «Қазақстан  Азияға шығудың «кілті мен 
қақпасы» деп айтты?
   Ресей  мемлекеті  қазақ  жерлерін  отарлауды неліктен  ең
алдымен бекіністер салудан бастады?

Құндылықтарға 
баулу

Шығармашылық және сын турғысынан ойлау, Елбасының 
«Мәңгілік Ел» идеясы аясында «Қоғамдағы ұлттық бірлік, 
бейбітшілік пен келісім» құндылықтарына тәрбиелеу.

Пəнаралық 
байланыс

география,  д ж тарихы

АКТ қолдану 
дағдылары

Ақпараттық коммуникациялық технологияларды тиімді 
қолдану арқылы ізденіс жұмыстарын жүргізуде зерттеу 
дағдыларын дамыту.

Тақырып 
бойынша 
алдыңғы білім

Жоңғар шапқыншылығының салдарын  Қазақ хандығының 
ішкі саяси  жағдайына тигізген ықпалын байланыстар 
әңгімелей алады.

Сабақ жоспарының үлгісі
  Сабақ барысы

Сабақтың
жоспарланған

кезеңдері

Сабақтағы жоспарланған жаттығу  
түрлері

Ресурстар
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Сабақтың басы

10 минут

 

Мұғалімнің жаңа сабақты ұйымдастыру
кезеңі.
Психологиялық ахуал қалыптастыру:
Сәлемдесу, түгелдеу, шаттық шеңбер 
жасап «Аппақ гүлдер» әнімен  кескін 
қағаздар арқылы 4  топқа бөлу.

Өткен сабақты пысықтау.
 «Ыстық орындық» әдісі.
 Бір оқушы алға шығып өз пікірін айтып 
және тақырып бойынша сұрақтарға жауап 
береді.
1.Аңырақай шайқасы қашан болды?
2. Аңырақай шайқасы қандай болды?
3.Аңырақай атауның шығуына 
байланысты қандай пікір айта аласын?
4.Аңырақай шайқасының тарихий 
маңызын ашып көрсетіңіз?

Карта мен жұмыс 
Аңырақай шайқасы өткен жерді картадан 
көрсетініз

        

Оқушыларға сабақтың мақсаты мен 
бағалау критерийлері таныстырылады

Бекіністердің 
суреттері

«Ыстық
орындық» 

.

Сабақтың
ортасы

22 минут.

Жаңа сабақ. Мұғалім жаңа сабақты 
таныстырады.
1-тапсырма:   
1-топқа.
«Жылдар сөйлейді» әдісі 
Осы жылдарда салынған бекіністерді 
анықтаңыз

Қазақстан тарихы.
Оқулық
Алматы-Мектеп 
баспасы,
Қазақстан тарихы 
бойынша 
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1715ж-
1716ж-
1717ж-
1720ж-
1734ж-
1752ж-
  2-топқа
кескін картамен жұмыс.
Омбы өзені бойындағы, Ертіс өзені 
бойындағы бекіністерді кескін  картадан 
белгілеңіз.

   Дескриптор 
    Обь өзені бойындағы, Ертіс өзені 
бойындағы бекіністерді кескін  картадан 
белгілейді.
3-топқа
 «Термин сөздермен жұмыс» әдісі  
 Сынып  оқушыларына термин сөздер 
жазылған сұрақтар беріледі.
 Термин сөздерның мағнасын ашыңыз
    әскері отарлау
    әскері шептер
    Омбы бекінісі
    Бухгольц экспедициясы
  Дескриптор 
 Терминдермен жұмыс жасай алады.
 4-топқа
Суреттер мен жұмыс
   Суреттерге қарап  Бухгольц 
экспедициясының мақсаты мен бағытын 

әдістемелік 
нұсқау, Алматы - 
Мектеп баспасы, 
2018
Жоба оқулығы 
8 сынып 
Слайд 

Кескін карта

Бухгольц 
экспедициясының 
суреттері
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анықтаңыз
    

  Дескриптор 
 Қазақ жерін отарлау Бухгольц 
экспедициясының нәтижесінде  
күшейгенін анықтай алады.
   2-тапсырма
    Әр топқа тақырыптар тарату:
         1-топқаа
   XVIII ғасырдың бас кезіндегі Қазақ  
хандығының  ішкі және сыртқы саясатын 
анықтаңыз
2-топқа - Қазақстан Ресей үшін неліктен 
Азияға шығудың «кілті мен қақпасы 
болды?»
3-топқа - Қазақ жерлерін әскері 
отарлаудың басталуын анықтаныз
4-топқа -Әскері бекіністердің қазақ жерін 
отарлау әрекетіндегі рөлін талдаңдар
    Топтар алған  тақырыптары бойынша 
постер қорғайды    
     3-тапсырма
Тест (ия, жоқ)
1.Орыс көпестерін қазақтың дәстүрлі мал 
шаруашылығынан алынатын өнімдер 
қатты қызықтырдыма?
2. Петр І»Қазақстан Қазақстан Азияға 
шығудың «кілті мен қақпасы» деб 
айттыма?
3. XVIII ғасырдың басыда Ресей қазақ 
даласында қалаларды салу арқылы 
отаршылдық әрекеттерін бастадыма?
4.Омбы бекінісін негізі 1720 жылы 
қаландыма?
5. Бухгольц  экспедициясы  Ямышевск 
бекінісін негізін қаладыма?
6.Жайық  казактарының күшімен оң 

   Постер 
жасату.
Оқушылар өз 
ойларын постерге 
жазып оқып 
береді.
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жағалауда 
20 қамал салындыма?

Сабақтың соңы
7 минут

  Қорытынды тапсырма: 
Семантикалық карта толтыру
Жауаптар
сұрақтар

171
5 ж

1716 
ж

1717 
ж

1720
ж

Өскемен +

Семей +

Обь +

Ямышевск +

    Қалыптастырушы бағалау: 
«Білім қоржыны» кері байланыс

      

Семантикалық 
Карта 

    Сабақтан алған 
әсерлерін стикерге
жазып, 
қоржындарға 
жабыстырады.

Үйге тапсырма
1 минут 1.Топтастыру стратегиясынан пайдаланып 

Ертіс бойындағы бекіністерді белгілеу
2.Бухгольд экспедициясының тағдыры 
туралы мәлімет жинау
3.Қазақстанды әскери отарлаудың салдары
туралы эссе жазу

Оқулық, тарихи 
қосымша деректер

Саралау–Сіз қандай 
тәсілмен көбірек қолдау 
көрсетпексіз? Сіз 

Бағалау–Сіз 
оқушылардың 
материалды игеру 

Денсаулық және 
қауіпсіздік 
техникасын сақтау.
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басқаларға қарағанда 
қабілетті оқушыларға 
қандай тапсырмалар 
бересіз?

деңгейін қалай 
тексеруді  
жоспарлап 
отырсыз?

Саралау  әдісі  арқылы
белсенді  оқу  әдістерін
сабақтың барысында  тиімді
қолданамын.  Оқушылардың
табысты  оқуына
бағытталған
тапсырмаларды,
ақпараттарды  саралаймын.
Сабақтың  оқу  мақсатына
жету  үшін  XVIII  ғасырдың
басына  дейінгі  қазақ-орыс
қарым-қатынастарының
тарихы
 туралы   материалдарды  
саралай отырып, 
оқушылардың деңгейіне 
байланысты тапсырмалар 
дайындап, тапсырма 
орындау барысында оларға 
жеке және топтық жұмыс 
барысында  қолдау көрсете 
отырып, белсенді оқуға 
жұмылдырамын, «Термин 
сөздермен жұмыс» әдісі  
  арқылы тілдік мақсаттарды
жүзеге асырамын. 
Оқушылардың тарихи 
ақпараттарды  өз бетімен 
меңгеруіне  ықпал етуге 
арналған   тапсырмалармен 
жұмыс жүргізе отырып 
сыни тұрғыдан ойлануына 
Қазақ хандығының ішкі 
және сыртқы 

Күнделікті оқу  
үдерісінде 
оқушылардың 
игерген білімін 
анықтау мақсатында  
қалыптастырушы 
бағалау жүргізе 
отырып 
дескрипторлар 
арқылы бағалаймын. 
Сабақта бағалау 
критерийіне сәйкес 
топтар өзін-өзі 
бағалайды.

Кері байланыс: 
«Білім қоржыны»

 Қауіпсіздік ережесі 
таныстырылады, 
сонымен бірге  топпен 
жұмыста топ ережесі 
таныстырылады.
Сабақта   география, 
пәндерімен пәнаралық 
байланыстар 
жүргізіледі.
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Қазақ тілі мен әдебиет пәнін оқытуда жеке 
тұлғаның танымдық қызметін дамыту жолдары

БАЙЖАНОВА АСИЯ САПАРОВНА
Павлодар облысы, Павлодар қаласы "Павлодар техникалық сервис колледжі"

ШЖҚ КМК. Қазақ тілі және әдебиеті пәнінің оқытушысы 

Еліміздің болашағы ұрпақ тәрбиесінде,  оқу процесінде өркениетті  қоғам
мен құқылы мемлекеттің,  нарықты экономика кезеңінің  қалыптасуы өскелең
ұрпақтың  рухани  байлығы  мен  мәдениеттілігін,  еркін  ойлау  қабілеті  мен
шығармашылығын, кәсіби біліктілігі мен білімділігін керек ететіні белгілі.

Қазіргі таңда біздердің, қазақ тілі мұғалімдерінің, мойындарында ауыр жүк
жатыр-өскелең  ұрпақты жоғарыдағыдай  талаптарға  сәйкестендіру.  Қазақ  тілі
мен әдебиет сабақтары балаға белгілі бір білім беріп қана қоймай, оны жалпы
дамыту,  яғни  сөйлеу,  оқу,  қоршаған  орта  жөнінде  дұрыс  көзқарас
қалыптастыру,  жағдайды  обьективті  түрде  бақылап,  талдау  жасауға  үйрету,
ойын дұрыс айтуға, салыстыра білуге, дәлелдеуге, сөйлеу мәдениетіне үйретеді.
      Осы орайда егеменді еліміздің білім беру жүйесінде әлемдік деңгейге жету
үшін  жасалынып  жатқан  талпыныстар  оқытудың  әртүрлі  әдіс-тәсілдерін
қолдана  отырып,  терең  білімді,  ізденімпаз,  барлық  іс-әрекеттерінде
шығармашылық  бағыт  ұстанатын,  сол  тұрғыда  өз  болмысын  таныта  алатын
жеке тұлға тәрбиелеу ісіне ерекше мән берілуде. Демек, мектептегі оқыту үрдісі
оқушының  танымдық  белсенділігін  арттырып,  шығармашылық  әрекеттерін
дамытуына жол ашуы қажет.

 «Танымдық  қызығушылық»  жөніндегі  ой-пікірлер  қазіргі  кездегі
педагогикалық  теориялар  мен  тәжірибелердің  ашқан  жаңалығы  емес.  Оның
негізі  философиялық  және  педагогикалық  ілімдерінде  жатыр.  Мен  өз
жұмысымда  Сократ,  Платон,  Әл-Фараби  еңбектерінен  бастау  алып,
А.Құнанбаев, Ы.Алтынсарин, Ш. Құдайбердиев, Л.В. Занков, Л.И. Божович т.б.
психолог-ғалымдардың  еңбектерін  басшылыққа  алдым.  Соның  негізінде,
танымдық  қызығушылықты  арттыру  мақсатында  сабақтарды  жаңа
технологиямен ұйымдастыру мүмкіндіктері қарастырылды.

Оқытушының  жұмысты  шығармашылықпен  ойлауы,  оны  ұйымдастыра
білуі,  танымдық  іс-әрекет  түрлерін  таңдап,  оны  жоспарлай  білуі,
ізденімпаздығын  арттыру  қазіргі  кездегі  көкейкесті  мәселелердің  бірі  болып
отыр. Оқытушы қызметінің мәні жас буынның санаткерлік, адамгершілік және
дене  күштері  мен  қабілеттерінің  үйлесімді  дамуының  талаптарымен
анықталатын білім мазмұны шеңберіндегі шәкірттің оқу-танымдық іс-әрекетін
басқару  болып  табылады.  Оқытушының  басқару  іс-әрекеті  өзінің  және
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оқушының іс-әрекеттерін  жоспарлаудан,  осы іс-әрекеттерді  ұйымдастырудан,
оқыту  сапасын талдаудан,  оқушының жеке тұлғалық дамуын болжаудан т.б.
тұрады.  Оқытушы  өз  қызметін  шебер  ұйымдастыра  отырып,  оқушының  да
танымдық іс-әрекеттерін өз бетімен жоспарлап, оны оңтайлы ұйымдастырудың
әдіс-тәсілдерін үйретеді.

Менің  бірінші  сабақтарымнан,  оқушыларды  бақылауымнан  кейбір
оқушыларға қазақ тілін үйрену қиын да қызықсыз екенін аңғардым: пәнге деген
қызығушылық  жоқ  екені  жиі  кешігуден,  сабаққа  дайын  болмағаннан,  үй
жұмысын орындамағаннан, сабақта белсенділік танытпағандарынан байқалды.
Тілге  деген  қызығушылықтарын,  сабақтың  тиімділігін  дамыту  керек  болды.
Ал  оқытылған  материалға  деген  танымдық  қызығушылықты  арттыру  үшін
тақырыпты оқытудағы әдіс-тәсілдердің, инновациялық технологиялардың орны
ерекше.

Сондықтан  мен  әрбір  сабақтың  мақсатын  қоюдан  бастап  тақырыпты
түсіндірудің  әдіс-тәсілдерін  жақсылап  ойластырамын.  Сабақты  балаларға
соғұрлым қызықты етіп беруге  тырысамын. Мәселен,  тақырыпты қайтала не
бекіту мақсатында «Кірпіш» ойынын пайдаланам. Осы ойында отырған балалар
қатысушы  3-4  оқушыға  кезек-кезек  сұрақтар  қояды,  ал  қатысушылар  сол
сұрақтарға соғұрлым тез жауап береді де бір кірпіштің өлемінен алға жылжиды.
Мәреге  бірінші  келген  оқушы  жеңімпаз  атанады.  Бұл  ойынның  жағымды
жақтары өте көп: оқушылардың барлығы қатысады, ауызекі сөйлеу тілі, ойлау
қабілеттері дамиды, білім негіздерін жаңғартады, танымдық қызығушылықтары
артады (ойнау).

Сондай-ақ тіл дамыту уақытында әртүрлі әліпбилік жұмбақтар жасыру өте
тиімді.  Оқушыларды  төл  дыбыстарды  дұрыс  айтуға,  төл  дыбыстары  бар
сөздерді  есте  сақтап  дұрыс  жазуға  дағдыландырады.
Мен  өзімнің  тәжірибемде  оқушыларымның  танымдық  деңгейлерін  арттыру
мақсатында әртүрлі жаңа технологиялардың элементтерін қолдану арқылы көп
болмаса  да,  бірақ  жетістіктерге  жеттім.  Инновациялық  әдіс-тәсілдерді
қолданудың  тиімділігі  деп  осыны  айт.  Осыған  орай  менің  пән  бойынша
мәселем де:  «Қазақ  тілін  оқыту  барысында  инновациялық әдістерді  қолдану
арқылы  оқушылардың  танымдық  деңгейін  дамыту»  деп  аталады.
     Оқушының танымдық деңгейін дамытудың үш факторы бар, бұл- мектеп,
қоғам, отбасы. Баланың оқушы кезіндегі танымының дамуына, біздің, мектеп
өкілдерінің  қызметі  орасан  зор.  Сондықтан  сабақ  бергенде  түбінде
оқушыларымыз  терең  білімді,  ізденімпаз,  барлық  іс-әрекеттерінде
шығармашылық  бағыт  ұстанатын,  сол  тұрғыда  өз  болмысын  таныта  алатын
жеке тұлға болып даму үшін оқушылардың танымдық қабілеттерін дамытуда
мен өз тәжірибемнен жаңашыл мұғалімдерге мынандай негізгі ұстанымдарды
атағым келеді:
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Сонымен,  мұғалім  білімді  болса,  білімге  оқытқан  уақытта  тиімді  әдіс-
тәсілдерді  қолданылса,  білген  білімін  басқаға  үйрете  білетін  болса,  ол
мектептен балалар көбірек білім біліп шықпақшы. Солай болған соң, ең әуелі,
қазіргі  заманға бәсекеге қабілетті білім беретін жаңа мектепке керегі-білімді,
жан-жақты,  басқаға  үлгі  болатын жаңашыл ұстаз.  Міне,  Елбасымыздың «Біз
бүкіл елімізде әлемдік стандарттар деңгейінде сапалы білім беру қызметіне қол
жеткізуге  тиіспіз»  деген  мақсатты  жүзеге  асыру  үшін  ауылға  маман  болып
келген мен өзімді жаңашыл ұстаз деп есептеймін.

J00031   25.11.2020

Активные методы  обучения на уроках русского языка и литературы

ТУСИПОВА ЛАЗЗАТ АЙБАСОВНА
г. Тараз.Школа -лицей № 3   Учитель.Русского языка и литературы

В условиях перехода общеобразовательных организаций на ФГОС перед 
преподавателем ставятся задачи формирования знаний и умений в соответствии
с новыми стандартами, формирование универсальных учебных действий, 
позволяющих обучающимся действовать в новой обстановке на качественно 
высоком уровне. Перед педагогом ставится задача абсолютно нового подхода к 
организации обучения, где широко применяются активные и интерактивные 
методы обучения,   способствующие повышению интеллектуальной активности
обучающихся, развитию аналитических способностей, формированию
 ответственного отношения к собственным поступкам, развитию навыков 
целеполагания и планирования, формированию и развитию эмоциональных 
контактов в коллективе.
Преподаватель должен не только понимать, чему и как учить, но и 
организовывать процесс таким образом, чтобы обучающиеся задавались 
вопросами: «Чему мне нужно научиться?», «Как мне этому научиться?». 
Обучение должно быть построено как процесс «открытия» каждым подростком
конкретного знания. Из пассивного слушателя ребенок должен превратиться в 
самостоятельную, критически мыслящую личность. Сегодня важно обеспечить 
общекультурное, личностное и познавательное развитие.
Главная задача каждого преподавателя – не только дать обучающимся 
определённую сумму знаний, но и развить у них интерес к учению, научить 
учиться.
Активные методы обучения - это методы, которые побуждают обучающихся 
к активной мыслительной и практической деятельности в процессе овладения 
учебным материалом.
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Особенности активных методов обучения состоят в том, что в их основе 
заложено побуждение к практической и мыслительной деятельности, без 
которой нет движения вперед в овладении знаниями.
Для каждого этапа урока использую свои активные методы, позволяющие 
эффективно решать конкретные задачи этапа. 
Динамично помогают начать урок такие методы, как
- "Галерея портретов"
- "Улыбнемся друг другу"
Такая работа позволяет создать благоприятный настрой.
Очень важным для преподавателя является включение в урок активных 
методов выяснения целей, ожиданий, опасений. Такие методы, как:
- "Дерево ожиданий"
- "Фруктовый сад"
- "Ковер идей"
- "Осенний сад"
Эта работа позволяет понять каждого обучающегося, а полученный материал в 
дальнейшем использовать для осуществления личностно-ориентированного 
подхода в работе. Обучающимся данный метод позволит более четко 
определиться со своими образовательными целями, озвучить свои ожидания и 
опасения, с тем, чтобы педагог мог их знать и учитывать в образовательном 
процессе.
Методы заключаются в следующем. Обучающимся предлагаются заранее 
вырезанные из бумаги яблоки, лимоны, разноцветные листы, таблица и т.д. для 
определения ожидания ( что хотел бы получить от урока, обучения в целом и 
чего опасается). Ребенок записывает и прикрепляет на определенную «поляну»,
«дерево» и т.д. После выполнения систематизируются сформулированные цели,
пожелания, опасения и подводятся итоги. 
 Методы и приемы на уроках:
Ролевые игры
Например, тема урок: «Язык и человек. Язык и речь. Речь устная и 
письменная». Ролевая игра «Вы пришли в библиотеку 
(магазин…)».Охарактеризуйте условия общения: С кем будете говорить? Зачем 
вы пришли? О чем будете говорить? На каком языке? Какое общение будет в 
этой ситуации?
Или
Тем: «Виды предложений»
Проведем лингвистический эксперимент. Как вы произнесете фразу ВАШ 
БИЛЕТ в предложенных речевых ситуациях?
А) Кто-то уронил билет, вы его подобрали и ищите владельца. Вы должны 
обратиться к окружающим.

11



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

Б) Вы контролер. Ваша цель-проверить наличие проездных билетов у 
пассажиров автобуса. Вы поочередно обращаетесь к каждому, требуя показать 
билет.
В) Поезд прибывает в пункт конечного назначения. Проводник вагона раздает 
пассажирам билеты. Он вручает билеты поочередно пассажирам.
Рубрика «Любознательным». В ней необычные, удивительные сведения о 
родном языке, о его истории, о происхождении многих слов и выражений, а 
также информация о науке, изучающей язык.
Например, о происхождении слова копейка (родственное слову копье).
« Многие слова, обозначающие привычные обыденные понятия, имеют 
любопытную историю, связанную с их происхождением. Например, название 
монеты КОПЕЙКА, оказывается, произошло от слова КОПЬЁ: в старину на 
этой монете был изображен всадник с копьем. Существительное РУБЛЬ 
исторически связано с глаголом РУБИТЬ, в Древней Руси при размене крупных 
серебряных или золотых слитков (брусков) их рубили на части. Это 
требовалось в том случае, если вещь стоила меньше, чем брусок.
Словесные игры
Кроссворды, ребусы, обычные загадки тренируют ум, развивают языковую 
догадку, помогают лучше понять законы родного языка. Игра со словами – это 
не только развлечение, но и серьезная работа.
Игра «Волшебная лесенка». Попробуйте спуститься вниз по лесенке, 
заполняя каждую ступеньку именем существительным. При выполнении этого 
задания можете пользоваться орфографическим или толковым словарем.
Индивидуальные сообщения. Например,«История создания повести 
Карамзина «Бедная Лиза», «Слово о полку Игореве» и др. Этот вид работы 
позволяет активизировать работу с дополнительными источниками 
информации.
Работа в группах.
Работа с текстом на уроках. Например, составьте речевую 
характеристику (словарь афоризмов) персонажа . У кого из героев 
характеристика получилась более яркой и выразительной? Фамусов о себе, 
Софья о Фамусове, другие персонажи о нем. Дети просматривают весь текст, 
выискивают нужные реплики, то есть организуется активная работа с текстом 
на уроке.
Выводы самостоятельно формулируют и записывают в тетрадь.
Творческие задания.
Подтвердите или опровергните ту или иную точку зрения? В учебнике 
А.Г.Кутузова дается много различных критических высказываний. Сравнить 
их, согласиться или не согласиться, доказать свою точку зрения обучающимся 
предлагается в письменной работе.
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Проблемные вопросы. «Кто убит на дуэли: «поэт, задумчивый мечтатель» или
будущий помещик? (по образу Владимира Ленского в романе Пушкина 
«Евгений Онегин»).
Или Роман «Обломов». «Золотое сердце» или «русская лень»?
Сравнительная характеристика героев, литературных направлений и др.
Можно дать в виде таблицы с вопросами.
Татьяна и Ольга Ларины, Чацкий и Молчалин. Обломов и Штольц, Онегин и 
Ленский и т.п.
Предмет сравнения
Татьяна
Ольга
Портрет
Поведение
Отношения с окружающими
Отношение к любви
Отношение к народной культуре
Авторское отношение к героиням
После любой таблицы обязателен вывод.
Конкурс презентаций Обучающиеся в дополнительных источниках (Интернет,
словари, энциклопедии…) разыскивают нужную информацию. Темы обычно 
биографические.
Ключевые слова При изучении сложных теоретических понятий 
подчеркиваем в определении ключевые слова. Это прием позволяет не просто 
списать определение или записать под диктовку, но и осознать написанное, 
вдумчиво прочитать, чтобы выделить главное, существенное.
Например, при изучении выразительных средств языка
Гипербола-образное выражение, содержащее 
непомерное преувеличение размера, силы, значения.
Нестандартные уроки. Урок-суд, урок-экскурсия в литературный музей, урок-
литературный салон по творчеству поэта, писателя,урок-путешествие ( в 
Обломовку).
В среднем звене- урок инсценированной сказки, урок-КВН, викторина ( по 
творчеству Пушкина. Лермонтова)
Литературная викторина по творчеству А.С.Пушкина
 «Парный выход»
Учитель вызывает к доске обучающегося. Тот подбирает себе пару, а затем 
записывает по памяти любое словарное слово, обозначающее предмет. Его 
товарищ находит подходящее к этому слову название действия и записывает 
рядом. Эту работу можно проводить и в парах. 
При организации самостоятельной работы над новой темой важно, чтобы 
обучающимся было интересно проработать новый материал. Как же это можно 
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сделать?! Конечно, при помощи активных методов! Для работы над темой 
урока использую методы 
«Ульи» - обсуждение в группах.
«Кластер» (может быть использован на разных этапах урока). Смысл этого 
метода заключается в попытке систематизировать имеющиеся знания по той 
или иной проблеме и дополнить новыми.
«Инфо-угадайка» Преподаватель дает  ряд вопросов для работы в группах. 
(Догадайтесь о теме урока. На доске слова: 1 столбик-мышь, дочь, ложь; 2 
столбик – шалаш, грач, малыш). Выберите из карточек №1 нужную и 
прикрепите на доску, проверяем вместе. Выберите из карточек №2 нужную и 
прикрепите на доску, проверяем вместе. Сравните слова каждого столбика. 
Выберите из карточек №3 нужную и прикрепите на доску, проверяем вместе. 
Итог, на доске появляется группа карточек сущ, без Ь, с Ь, жен.род и 
муж.род.. Формулируем тему.
«Мозговой штурм» На доске записана тема урока. Остальное пространство 
доски разделено на секторы, пронумерованные, но пока не заполненные. 
Ученикам предлагается обдумать, о каких аспектах темы далее пойдет речь. По 
ходу работы с темой дети выделяют ключевые моменты и вписывают в 
секторы. Постепенно исчезают «белые пятна»; отчетливое разделение общего 
потока полученной информации способствует лучшему восприятию материала.
После презентации возможно проведение краткого обсуждения по теме и, при 
наличии вопросов, преподаватель дает ответы на них. 
 «Творческая мастерская» Применяется на обобщающих уроках литературы. 
К уроку обучающиеся готовят иллюстрации на заданную тему, пишут 
сочинения, стихи, рассказы, подбирают пословицы. Дается задание разделиться
на группы, создать и презентовать групповой проект на заданную тему. 
Предварительно необходимо составить план размещения принесенного на урок 
материала, оформления титульного листа. На работу отводится 20 – 25 минут. 
По истечении этого времени каждая группа или ее представитель должны 
презентовать свой проект. Научиться дружно, работать в группах, 
прислушиваться к мнению товарищей, коллективно создавать замечательные 
работы (картины, газеты, книги) из собранных вместе материалов - главная 
цель этого урока.
Также на этом этапе хорошо использовать метод "Синквейн".  Метод уже 
довольно «избитый», но является одним из любимых у детей. Хорошо 
использовать на уроках русского языка при изучении словарных слов.
Завершить урок, можно, применив такие методы «Ромашка», «Мудрый 
совет», 
«Ромашка» Ребята записывают ответ главного вопроса уроке на «лепестки» 
ромашки и прикрепляют к «цветку» на доске.
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«Мудрый совет» Группа пишет в конце урока «совет» одногруппникам, 
которые еще не совсем поняли тему урока или не изучали ее.
На этапе рефлексии можно применить следующие методы: 
Активные методы обучения помогают развивать мотивацию к обучению, 
учиться самостоятельно добывать знания, повышают интерес к предмету, 
позволяют активизировать процесс развития коммуникативных навыков

J00033    25.11.2020
Бүршік

ПРАЛИЕВА ЖАННА ЕСЕНБАЕВНА
Түркістан облысы   Төлеби ауданы.   Біркөлік шағын жинақты 

негізгі орта мектебінің  бастауыш сынып мұғалімі

Күні 
07.02.2018

Сыныбы : 3 Мұғалім : Оқу ісінің 
орынбасары: 

Пәні: 
әдебиеттік 
оқу

Тақырыбы: Бүршік Бекболат Әдет

Пән 
аралық 
байланыс:

Дүниетану,еңбек, бейнелеу

Сабақтың 
мақсаты:

Барлық оқушылар 
орындай алады:

Мәтіннің мазмұнын түсініп оқуға, 
кейіпкер туралы туралы ой айтуға 
мүмкіндік беру.
Оқушылардың ой-өрісін, 
дүниетанымын табиғат құбылыстары 
арқылы кеңейту..

Кейбір оқушылар 
орындай алады:

Ойын түрлері арқылы ізенімпаздық 
қабілеттерін,есте сақтау қабілеттерін 
арттыру.

Тілдік 
мақсат:

Оқушылар орындай 
алады:

Мәнерлеп,түсініп,сауатты оқиды

Түйіндегі сөздер мен сөз 
тіркестері:

Көктем,күн,,бүршік,жапырақ,Табиғат 
ананың оянуы

Сыныптағы 
диалог(жазылым үшін 
сай келетін тіл стильі)

-Бүршік жарық дүниенің есігін қандай
көңіл күймен ашты?
-Айналадағы әдемілік пен өмірдің 
жасырын сырларын Бүршік қалай 
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түсінеді?
-Бүршіктен пайда болуынан 
табиғаттың қандай заңдылық 
байқалды?

«Мәңгілік 
ел» идеясы

Жалпыға ортақ Еңбек 
қоғамы

Рухани жаңғыру
Білімді іздену, туған жерімізді 
көркейту, ағаш отырғызу

Алдыңғы 
оқу:

Бозторғай-дала сәні.

Жоспар
Жоспарлан
ған уақыт:

Жоспарланған жаттығулар( төменде 
жоспарланған жаттығулар мен ескертпелерді 
жазыңыз)

Ресурстар

Басталуы: Психологиялық дайындық                                     
Табиғатты қорғай біл,                                              
Аң-құсын да қолдай жүр.                                         
Білуіміз керек мұны біз,                                           
Біз де табиғаттың ұлымыз.                                      
Табиғат бөлек демеңіз,                                              
Сол үшін жауап береміз                                            
Оқушыларды бағалау парақшасымен 
таныстырып, сабақ барысында өз-өздерін сол 
берілген критериилер бойынша бағалауын 
ұсыну

Жұмыс
дәптері
Бағалау 
парақша-сы
Слайд
Оқушы 
жұмыста-ры

Үй тапсырмасын тексеру
«Бозторғай-дала сәні» мәтінінің мазмұны мен, 
«Бозторғай» өлеңін жатқа сұрау
Бозторғай қандай құс?
 Сипатта
 Қазақстанда неше түрі кездеседі?
 Бозторғай неше жұмыртқа салады?
 Аңшылық өнерде бозторғайға қатысты 
қандай ырымдар бар екен?
 Бозторғай-дала сәні» мәтінінің мазмұнын 
сұрау.

Ортасы : Ой шақыру                                                                  
«Ретін тап» ойыны.                                                   
1.Жапырақ, сабақ, гүл, тамыр,тұқым, жеміс.      
2.Қыс, күз, көктем, жаз.                                            
3.Күн,бүршік, көктем, жапырақ.

Интербел-сенді 
тақта, слайд
Автор суреті
Оқулық
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Күн,бүршік, көктем, жапырақ                                
Осы атаулардың ең кішісі қайсысы?

 

Бекболат Әдетов Қазақ журналистикасының 
ардагері, жетпісінші-сексенінші жылдардағы 
«Социалистік Қазақстан» басылымының белді 
журналисі, тамаша аудармашы
Мағынаны тану                    Оқулықпен жұмыс
«Араласып кеткен оқиғалар» әдісі
-Бүршік жарық дүниенің есігін қандай көңіл 
күймен ашты?           -Айналадағы әдемілік пен 
өмірдің жасырын сырларын Бүршік қалай 
түсінеді?                                                                       
-Бүршіктен пайда болуынан табиғаттың 
қандай заңдылық байқалды?
-Бүршіктен басқа көктемде оянатын қандай 
тіршілік иелерін атар едім.                                      
Жануарлар, шыбын-шіркей,жәндіктер
Сергіту сәті                                                                  
Бүршік тітіркенді                                                       
Бүршік шіміркенді.                                                   
Бүк түсіп, бүрісіп жатты,                                         
Бүршік көзін ашты.

Слайд
Бейнеро-лик
Сұрақтар 
жазылған 
парақша
«Биопоэ-ма» 
парақша-сы
Слайд

Бейнеролик «Бүршік қалай пайда болады?»
Жұптық жұмыс
-Балалар, бүршік ағаштың көктем келуіне 
байланысты алғашқы белгісі екен.Бүршіктен 
кейін қандай өзгеріс болады?                                  
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-Жапырақ.                                                                   
-Ал, жапырақтың түсінің жасыл болуы неге 
байланысты?                  -Өйткені, күн 
жылуының әсерінен жапырақта хлорофилл 
деген зат алмасу процесі жүреді.Сондықтан 
жапырақ жасыл болады.                                          
-Ендеше, сендер қысқаша «Көктемдегі 
ағаштардың оянуы» тақырыбына сахналық 
қойылым құрастырыңдар.
Ой толғаныс    «Биопоэма» әдісі                             
1. Аты: бүршік                                                            
2. Сипаттайтыны: табиғат                                      
3. Жақсы көретіні :көктем,күн,су,ауа                   
4. Қорқатыны: қыс,аяз,боран                                 
5. Басынан өткізген сезімі:тітіркену, қуану         
6. Болашақтан күтетіні: өсу                                     
7. Мекен-жайы: ағаш                                                
8. Тегі: өсімдік                                                            
-Ендеше, сабағымызды әдемі өлеңмен 
аяқтайық.                     Көктем келді, құс келді,   
Ойнаймыз біз саз илеп.                                             
Біздің көлге түстенді,                                                
Былтыр кеткен қаз-үйрек.                                      
Көк көйлегін киді жер,                                             
Шешіп ап қар ішігін.                                                
Емірене сүйді жел,                                                     
Тал-теректің бүршігін

Соңы: Оқушыларға бағалау парақшасындағы 
балдарын жинақтап, қортынды бағаларын 
шығарып, өз-өздерінің қандай баға алғандарын
шығару. Кері байланыс парақшасын толтыру.

Бағалау 
парақша-сы
Күнделік

Үйге тапсырма:мәтін мазмұнына сай 
мультфильмдік суреттер топтамасын салу, 
көктемгі бүршіктің пайда болуын бақылау

Саралау: Оқушыға мейлінше қолдау көрсетуді қалай 
жоспарлайсыз?
Қабілетті оқушыға тапсырманы қалай түсіндіресіз?

Ой шақыру
«Ретін тап»
«Араласып 
кеткен 
оқиғалар»
Бейнеролик 
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«Бүршік қалай 
пайда болады?»
Жұптық жұмыс
«Биопоэма» 
әдісі

Рефлексия: Сабақтың мақсаты мен оқу міндеттері 
орындалды ма?                   Сабақ қалай өтті, қандай 
деңгейде өтті?                                                      Жоспарланған 
саралау жақсы іске асты ма?                                                       
Уақытты қалай пайдаландым?                                                   
Жоспарыма қандай өзгерістер енгіздім және неге?

Бағалау критерийлері
А деңгей В деңгей С деңгей

Мәтінді мазмұндау немесе 
өлеңді жатқа айту

Қосымша тапсырма 
орындау

Өлеңді қатесіз 
оқу

Мәтінді түсініп оқу, 
сұрақтарға жауап беру

Мәтінді оқу,сұрақтарға 
толық жауап бере алмау

Мәтінді қате 
оқу, сұрақтарға
жауап бере 
алмау

Топта өз ойын еркін айту Топта белсенділік 
танытқанмен ойын толық 
жеткізбеу

Белсенділік 
көрсетпеу

Толық толтыру Толтыруда 1,2 қате жіберу Дұрыс 
толтырмау

Кері байланыс:Қандай екі нәрсе табысты?

Қандай екі нәрсе сабақты жақсарта алды?
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J00034   25.11.2020

Математика әлемі

АМАНОВА ДИНАРА МАХМУДОВНА
Алматы облысы. Іле ауданы. № 29 орта мектебінің

мектепалды даярлық сынып  тәрбиешісі

Сабақтың мақсаты: оқушылардың математикалық қабілеттерін, жылдамдық, 
ойшылдық, сауаттылық қасиеттерін өмірде қолдана білуді үйретеді.           
Көрнекілігі: 0-ден 10-ға дейін кеспе цифрлары. Мақта қыз бен мысық 
ертегісінің суреттері.                                                                                                  
Сабақтың барысы:                                                                                                      
1. Ұйымдастыру кезеңі.                                                                                                 
2. Психологиялық дайындық.                                                                                       
Бір-біріміздің қолымыздан ұстап алақан жылуы арқылы бір-бірімізге жылы 
лебіз айтайық, жақсы тілек тілейік.                                                                             
3. Негізгі бөлім.
- Балалар, бүгін біз ертегілер әлеміне саяхатқа шығамыз.
1. Кіріспе әңгіме.
«Мақта қыз бен мысық» ертегісін әңгімелейді.
Мысық қатықты төгеді, Мақта қыз құйрығын кесіп алады.
Мысық: Апа, құйрығымды берші?- деп жалынады.
Қыз: Сен берілген тапсырмаларды орындасаң мен сенің құйрығыңды қайтарып 
беремін, - дейді.
1. Сиырдың тапсырмасы:
1-ден 10-ға дейін өсу ретімен және кері санау.
2. Ағаштың тапсырмасы: «Логикалық есептер»
а)Табақта үш алма,
Қолымда екі алма,
Біреуін әжеме беремін,
Біреуін атама беремін,
Екеуін беремін анама,
Әкеме нешеуі қалады? (2)
Ә)Ағаштың басында,
10 жапырақ тұр еді.
Жел тұрды да үзіліп,
Ұшып кетті біреуі.
Ізінше оның жұлынып,
Түсті тағы екеуі.
Тұр әлі де ілініп,
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Жапырақтың нешеуі? (7)
3. Қыздардың тапсырмасы: Ойын: «Төртінші артық»
Балаларға суреттер көрсетіледі. Онда төрт сурет бейнеленген. Олар артық 
суретті тауып, неге артық екенін айтып түсіндіру керек.
Сергіту сәті.
Оң қолымда бес саусақ,
Сол қолымда бес саусақ,
Беске бесті қосайық,
Алақанды соғайық.
4. Дүкеншінің тапсырмасы: «Мысалдарды шығар»
5+1= 4+1= 9+1= 6-2= 8-3= 5-1=
5. Тауықтың тапсырмасы: Дидактикалық ойын: «Көршісін тап»
Балаларға карточкалар таратылып беріледі. Онда сандар қатары беріледі. 
Кейбір сандары жазылмаған. Балалар жоқ сандарды жазу керек.
6. Тышқанның тапсырмасы: Дамытушы ойын: «Артақ пішінді тап»
Төрт пішіннің ішінен қалғанына ұқсамайтын артығын тауып, неге артық екенін 
айтқызу.
Мақта қыз мысыққа ризашылығын білдіріп, мысықтың құйрығын қайтарып 
береді.
Қорытынды.
Педагог :
- Балалар сендерге мысыққа көмектескен ұнады ма?
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J00037    25.11.2020

Әртүрлі ағзалар түрлерінің  хромосомалар саны

ИМАНГАЛИЕВА ТОРГЫН ЕРГАЛИЕВНА
Павлодар облысы. Май ауданы. Қаратерек жалпы орта білім 

беретін мектептің Биология пәнінің мұғалімі

Сабақ тақырыбы Әртүрлі ағзалар түрлерінің  хромосомалар саны.
Соматикалық  және  жыныс  жасушалар.  Гаплоидты
және диплоидты хромосомалар жиыны.

Осы сабақта қол
жеткізілетін оқу

мақсаттары
 (оқу

бағдарламасына
сілтеме)

7.2.2.1 - әртүрлі ағзалардағы хромосомалардың санын
салыстыру;
7.2.2.2 - соматикалық және жыныс 
хромосомаларындағы хромосомалар сандарын атау

Сабақ
мақсаттары

Барлығы: әртүрлі ағзаларда соматикалық және жыныс
хромосомаларының  сандары әр түрлі болатынын білу;
Көпшілігі:  соматикалық пен жыныс хромосомаларын 
ажырату;
Кейбіреулері: соматикалық және жыныс 
хромосомаларын кесте арқылы байланысын көрсету.

Бағалау
критерийлері

- әртүрлі ағзаларда  соматикалық және жыныс 
хромосомаларының сандары әртүрлі болатынын біледі;
- соматикалық пен жыныс хромосомаларын ажырата 
алады;
- соматикалық және жыныс хромосомаларын кесте 
арқылы байланыстырып қорытынды жасай алады.
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Тілдік мақсаттар Пән бойынша оқыту мақсаты:
Оқушылар  орындай  алады: әртүрлі  ағзалардағы
хромосомалардың санын салыстыру және соматикалық
және  жыныс  хромосомаларындағы  хромосомалар
сандарын атау.
 Оқытудың тілдік мақсаты: 
Оқушылар орындай алады:  
 Соматикалық пен жыныс хромосомаларын  
ажыратып, сипаттайды
 Суреттер арқылы мысалдар келтіреді
 Хромосоманың  маңызын  сипаттайды  
(жазылым, айтылым)
 Соматикалық пен жыныс жасушаларының 
ерекшеліктерін, белгілеріндегі ұқсастық пен 
айырмашылықтарын салыстырады.

Пәнге қатысты лексика мен терминология: 
хромосома, хромосомалар жиынтығы, соматикалық 
және жыныс жасушалар, аутосомалар, жыныс 
хромосомалары.
Диалог 
құруға/жазылымға  қатысты  қажетті  сөздер
топтамасы
 Өрілген жіпше тәрізді денелер қалай аталады?
 Бір ядроның хромосомалары бірігіп, хромосома 
жиынтығын түзетініне сенімдісін бе?
 Хромосома саны әрқашан тұрақты болатының 
қалай дәлелдейсін?
 Қалай ойлайсын, организмде жасушаның қандай 
категорияларын ажыратуға болады?
 Х, У белгілері қандай жыныстарды анықтайды 
деп ойлайсын?
 Адамда  диплоидті жиынтық хромосома саны 46-
ға тең, бұл санның өзгеруі мүмкін бе?
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Құндылықтарды
дамыту

- шығармашылық және сын тұрғысынан ойлау;
- қарым-қатынас жасау қабілеті;
- өзгелердің мәдениетіне және 
көзқарастарына құрметпен қарау;
- жауапкершілік;
- өз денсаулықтарына  қамқорлық көрсету;
Бұл құндылықтарға баулу топтық жұмыс, сын 
тұрғысынан ойлау тапсырмалары және деңгейлік 
тапсырмалар арқылы жүзеге асырылады.

Пәнаралық
байланыстар

Сандарды қосу және азайту кезінде математикадан 
алған білімін пайдалана алады;

АКТ қолдану
дағдылары

Интербелсенді тақта

Бастапқы білім 7.2.2.1 - әртүрлі ағзалардағы хромосомалардың санын
салыстыру;
7.2.2.2  -  соматикалық  және  жыныс
хромосомаларындағы хромосомалар сандарын атау

                                          
Сабақ жоспары

Сабақтың
жоспарланған

кезеңдері
Сабақтағы жоспарланған іс-әрекет Ресурстар

Сабақтың басы
0-1 мин.

2-5 мин.

Ұйымдастыру кезеңі. 
Оқушылардың суретке  назарларын  
аудара отыра пікірлерін тыңдау.
 «Миға шабуыл» әдісі
Проблемалық жағдаят туғызу:
1.  Неліктен бұл адамдар да ұқсастық 
өте көп?

Презентация
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6-9 мин.

  . “3 таяқша” әдісі ( 1-сұрақ, 1-жауап, 1- 
идея)
Интербелсенді тақта арқылы 
презентация көрсету.
Мына суреттерге қарап айтыңдаршы, не 
бейнеленген?
Хромосоманың пішіні өрілген жіпше 
тәрізді болады, келісесін бе?
Бірінші  сурет бойынша ядро, екінші сурет 
бойынша хромосоманың бейнесі 
бейнеленуі мүмкін. 

            

Сабақтың
ортасы

11-40 мин.

№1 тапсырма
«Биологиялық диктант» әдісі (жеке 
жұмыс)
1. Ядро мен цитоплазма арасында зат 
____________ арқылы тасымаданады.
2. Хромосоманың 
пішіні______________тәрізді болады.
3. Адамда 46 хромосома________ жұп 
түзеді.
4. Соматикалық жасушалардың 
ядроларында___________екі еселенген 
хромосомалар жиынтығы болады.
5. Гаплоидті хромосомалар_________   
____________ ядросында болады.

Дескриптор
1. Ядро мен цитоплазма арасында зат 
саңылау арқылы тасымаданатының біледі;
2. Хромосоманың пішіні өрілген жіпше
тәрізді болатының түсінеді;

А-4 қағаз,
қалам,

смайлик.

Интербелсен
ді тақта, 
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3. Адамда 46 хромосома 23 жұп 
түзетінін ұғынады
4. Соматикалық жасушалардың 
ядроларында диплоидті екі еселенген 
хромосомалар жиынтығы болатынын 
дәлелдейді;
5. Гаплоидті хромосомалар жыныс 
жасушаларының ядросында екеніне көз 
жеткізеді.

№2 тапсырма «Бірге ойлаймыз» әдісі.
(a) Берілген жасушалардың ішінен 
сомалық және жыныс жасушаларын 
ажыратыңыз. 

       

 

1__________           2  _____________        
3________             4 ___________

(b) Cомалық және жыныс жасушасындағы 
хромосомалар санын анықтаңыз. 
(c) Сомалық және жыныс жасушасындағы 
хромосомалар санының әр түрлі болуының
маңызын түсіндіріңіз.

дәптер,қалам.

Қалам, 
үлестірме 
қағаздар.
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Дескриптор
- Сурет бойынша сомалық және жыныс 
жасушаларын ажыратады;
- сомалық және жыныс жасушаларындағы 
хромосома санын анықтайды;
- сомалық және жыныс жасушасындағы 
хромосомалар санының әр түрлі болуының
биологиялық маңызын түсіндіреді.
№3 Тапсырма «Детальдарын қосу» әдісі
Кестені толтырыңыз. 

Зерт
теле
тін
зат

Ерек
шелі
ктер

і

Белгілері Қорытынд
ы

ұқса
стық
тары

айы
рма
шыл
ықт
ары

Құрылыста
рының

ұқсастығы

Сом
алы

қ
Жы
ныс
жасу
шал
ар

Дескриптор
- Соматикалық және жыныс 
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жасушасындағы хромосомалар санының әр
түрлі болуының биологиялық маңызын 
түсіндіреді.
- Соматикалық және жыныс 
жасушаларын салыстырады.
- Соматикалық  және жыныс 
хромосомаларын кесте арқылы 
байланысын көрсетіп, қорытынды 
жасайды.

Сабақтың соңы
43-45 мин.

«Таңдау» әдісі. 
 1. Мен сабақ қызықты _____________ 
қызықсыз болды деп ойлаймын. 
2. Мен сабақта: үйрендім көп нәрсені 
_____________ үйренгенім аз болды. 
 3. Мен басқаларды мұқият 
______________ зейінсіз тыңдадым. 
 4. Мен пікірсайыстарға жиі 
______________ сирек қатыстым 
 5. Мен сабақтағы өз жетістіктеріме 
ризамын ____________ риза емеспін. 

Стикерлер 
тарату

Саралау –оқушыларға қалай
көбірек қолдау көрсетуді

жоспарлайсыз? 
Қабілеті жоғары

оқушыларға қандай міндет
қоюды жоспарлап отырсыз? 

Бағалау –
оқушылардың

материалды меңгеру
деңгейін қалай

тексеруді
жоспарлайсыз? 

Денсаулық
және

қауіпсіздік
техникасының

сақталуы

Барлық оқушылар үшін 
суреттерді қарап, өз пікірлерін 
айтады. 
 
Оқушылардың көпшілігі 
үшін 
Биологиялық диктантты 
оқулықтың көмегі арқылы 
орындайды.
 
Кейбір оқушылар үшін 
№2-3 тапсырмаларды 
орындайды.

Топтық, үштік және 
жұптық жұмыс 
барысында бағалау.
 Мадақтау
 Смайликтер
 Жұлдызша 
 Бас бармақ 

Биология 
кабинетінде 
жұмыс 
ережелерін 
сақтау. 
Оқушылардың 
дұрыс отыруын
қадағалау.

Сабақ үрдісінде
үнемі    
оқушылар 
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қауіпсіздігі 
қадағаланады, 
топтық 
жұмыста 
оқушылар бір-
бірін түсінеді, 
қолдау 
көрсетеді

Сабақ бойынша рефлексия 
Сабақ мақсаттары/ оқу мақсаттары 
дұрыс қойылған ба? 
Оқушылардың барлығы ОМ 
қолжеткізді ме? 
Жеткізбесе, неліктен? 
Сабақта саралау дұрыс жүргізілді 
ме? 
Сабақтың уақыттық кезеңдері 
сақталды ма? 
Сабақ жоспарынан қандай ауытқулар
болды, неліктен?

Бұл бөлімді сабақ туралы өз пікіріңізді
білдіру үшін пайдаланыңыз. Өз 
сабағыңыз туралы солжақ бағанда 
берілген сұрақтарға жауап беріңіз. 

Жалпы баға
Сабақтың жақсы өткен екі аспектісі (оқыту туралы да, оқу туралы да       
ойланыңыз)?                                                                                                              
1:                                                                                                                                   
2:                                                                                                                                
Сабақтыжақсартуға не ықпалетеалады(оқытутуралы да, оқутуралы да 
ойланыңыз)?                                                                                                              
1:                                                                                                                                   
2:         
Сабақбарысындасыныптуралынемесежекелегеноқушылардыңжетістік/қ
иындықтарытуралыненібілдім, келесісабақтарда неге көңілбөлуқажет
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 J00036    25.11.2020

Ана тілім-дана тілім

БОДЕНБАЕВА БИБИНУР БАЙСУЛТАНОВНА
Алматы облысы.Еңбекшіқазақ ауданы әкімдігінің "Еңбекшіқазақ ауданы ББ "

мемлекеттік мекемесі  "Шелек ауылындағы №1орта мектебі " КММ.
Бастауыш сынып мұғалімі 

Пән: Әдебиеттік оқу Мектеп: Шелек №1 орта мектеп
Күні: Мұғалімнің аты-жөні: Боденбаева Бибинур 

Байсултановна 
Сынып: 4-сынып Қатысқандар саны:                     Қатыспағандар саны: 
Бөлімі Құндылықтар
Сабақ тақырыбы Ана тілім-дана тілім
Сабақ мақсаты 4.2.6.1  кейіпкердің,  кейіпкерлердің  іс-әрекеті,  мінез-

құлқының  өзгеру  себептерін  мәтіннен  тауып,
салыстырып бағалау

Осы сабақта қол 
жеткізілетін оқу 
мақсаттары (оқу 
бағдарламасына 
сілтеме)

Барлық оқушылар жасай алады:
•  Оқушылар  тақырыпқа  сәйкес  шығарма  түрлерімен
танысады.  Шығарма  мазмұнына  сәйкес  түрлі
дереккөздерден:   иллюстрация,  әдеби  кітаптар,
мультфильмнен  нақты  ақпаратты  табу  мүмкіндігін
қарастырады.  Оқу  мақсатына  сәйкес  дауыстап,
түсініп, іштей, мәнерлеп, сын тұрғысынан бағалап, көз
жүгіртіп оқу дағдылары жетілдіріледі.
Оқушылардың көбі жасай алады:
•  Әдеби  көркемдегіш  құралдарды  (теңеу,  эпитет)
анықтауды  жалғастырады   Материалды  өңдеу  және
тұжырым  жасау   мен  себеп-салдарлық  байланысын
сызба  түрінде  көрсете  алу  әрекеттері  жүйеленеді.
Шығарманың  құрылымын, әр түрлі стильде жазылған
жұмыстарды жетілдіреді, өз бетінше  орфографиялық,
пунктуациялық  қатені табу  және түзетудің жолдары
қарастырылады.
Оқушылардың кейбірі жасай алады:
•  Оқушыларды  түрлі  жанрдағы  шығармалармен
таныстыру арқылы Ұлы дала тарихы, Отаны туралы
шежіре  сырлары,  Туған  жердің  табиғаты  туралы
ойларын ортаға салады. Бөлімде Отанға деген құрмет,
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сүйіспеншілік,  қазақстандық  патриотизм
құндылықтарын  қалыптастыру  мақсаты
қарастырылады.

Сабақтың барысы

Сабақтың 
кезеңі/ уақыт

Педагогтің  
әрекеті

Оқушының әрекеті Бағалау Ресурст
ар

Сабақтың 
басы 
5 мин

Сабақтың 
ортасы
20  мин

1.Психологиял
ық дайындық
Адасқан 
әріптер
 «Ана тілім-
дана тілім»

2. Ой қозғау
Сөйлемдегі 
ойды анықта...
БӘ: Қарлы 
кесек

1 тапсырма

Оқушы 
ізденісі:
Ғ.Қайырбеков 
өмірбаянынан 
үзінді

Сөздік 
жұмысы. 

Әріп түстеріне және 
сандар қатарына қарай 
тізіліп тұрады. 
Ана тілің арың бұл, 
Ұятың боп тұр бетте. 
Өзге тілдің бәрін біл, 
Өз тіліңді құрметте. 

Менің ана тілім...
Біздің мемлекеттік 
тіліміз...
Әркім өз ана тілінде...
Мен ойымды, 
қуанышымды, 
ренішімді ...
Мен ана тілімде ән...
Әр ұлттың өз ана тілі... 
.

М. Әлімбаев өмірбаяны

«Түсініп оқы» айдары 
бойынша өлеңдерді 
түсініп оқиды, 
авторлардың 
өмірбаянымен 
танысып, өлеңнің 
негізгі ойын 
анықтайды. Екі өлеңнің
мазмұнын салыстыра 
отырып, негізгі идея – 
туған тілді құрметтеу 
екенін айтады.

Жарайсыңд
ар

Мадақтау 

Дескрипто
р:
Өлеңдерді 
түсініп 
оқиды.
Екі ақын 
өлеңіндегі 
негізгі 
ойды 
салыстыра 
отыра, 
ортақ ойды 
табады.
Автор 
туралы 
бейне 
табады.
ҚБ: бірін-

Әріптер

Қима 
қағазда
р

Презент
. 1

АКТ
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10 мин

Өлеңдегі 
мағынасы 
түсініксіз 
сөздердің 
мағынасын 
ашу.

Youtube  
каналынан 
Н.Айтовтың 
«Ана тілі» әнін
тыңдату, 
көрсету.

Ізденіс жұмысы 
Ғ.Қайырбеков туралы 
мәлімет береді.

Тағзым – ізет, құрмет, 
қошамет
Сөз кені – бұл жерде 
байлық, қазына 
мағынасында
Тізелесу – барлығы 
бірігу
Теңеу Бағалау
Салыстыру Қадірлеу

«Ойлан» айдары
- Ақын ана тілін немен 
теңестіреді?
– Өлеңдегі «ана тілін 
бағалау, аялау» деген 
сөзді қалай
түсінесің?

Ақын Несіпбек 
Айтұлының «Ана тілі» 
өлеңі оқыту. 
Өлеңнің негізгі ойы
анықталып, ақынның 
тілге деген 
сүйіспеншілігі 
анықталады.
Саралау. Смартфонды 
пайдалана отырып, 
«ана тілі» сөзінің
латынша жазылуын 
тауып, достарымен 
бөлісу.
 «Орында» айдары

бірі 
бағалау.

Дескрипто
р: Өлең 
мазмұны 
бойынша 
сұрақтарға 
жауап 
береді.
ҚБ: дұрыс 
жауап иесін
мадақтау.

Дескрипто
р: 
Құттықтау 
хат 
дайындайд
ы.
ҚБ: 
эстетикалы
қ талғамға 
сай 
жасалған 
топтың 
жұмысын
мадақтау.

 
https://w
ww.yout
ube.com
/watch?
v=hYA5
FtuHFJs

А-4 
қағазы, 
стикерл
ер
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Тіл мерекесіне 
арналған құттықтау хат
дайындайды.

Сабақтың 
соңы
5 мин

Өтілген 
сабақтың 
нәтижесі 
туралы 
сұрақтар 
қойылады. 
Тіл жанашыры
ретінде ана 
тіліңді дамыту 
үшін қандай 
ұсыныс айтар 
едіңдер? 

Кері байланыс парағы. 
«Бес саусақ » әдісі 
бойынша.
Өз ойларын айтады.

Үй тапсырмасы:
Өлеңдерді мәнерлеп 
оқу 
«Ана тілінде сөйлеу» 
диаграммасын жасау

Тапсырман
ы 
орындаған  
оқушыны 
мадақтау, 
толықтыру 
жасау, 
тиімді  кері
байланыс 
орнату.
ҚБ: 1-10

Түрлі 
түсті
Қағазда
н 
жасалға
н қол 
суретте
рі 

33



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

 J00038 25.11.2020

Құрақ құрау технологиясы

ЖАРТЫБАЕВА ЛАУРА КЕЛЕСБЕКОВНА
Түркістан облысы, Сайрам ауданы, Аксукент ауылы, 

№ 93Абылай хан атындағы жом техналогия пән мұғалімі 

 :Сабақтың тақырыбы  Құрақ құрау технологиясы
  :Сабақтың мақсаты

а) білімділік: Оқушыларға құрақ түрлерін тігудің
ерекшелігімен құрақ бөліктерін дұрыс
орналастыру реттілігін және өңдеу
технологиясын үйрету.
ә) тәрбиелік: Оқушылардың үнемділікке, икемділікке, ұқыптылыққа,
тиянақты болуға тәрбиелеу, шапшаңдыққа, еңбек
сүйгіштікке баулу.
б)дамытушылық Оқушылардың теориялық білімдерін іс-жүзінде
шығармашылықпен ұштастыру, өнерге деген
қызығушылығын арттыру.

 Сабақтың түрі: Аралас сабақ
 :Сабақтың әдісі  түсіндіру, сұрақ-жауап, нұсқау, сарамандық жұмыс
 :Пәнаралық байланыс Тарих, Геометрия, Бейнелеу, Сызу.

 - :Керекті құрал жабдықтар  интерактивті тақта, қатты қағаз,
үлгілер, сызғыш, ине, жіптер, қайшы,бор немесе қарындаш

 :Сабақтың барысы
.  :І Ұйымдастыру кезеңі  оқушыларды түгендеу, сынып тазалығына мән беру.
II.   Үй тапсырмасын тексеру
«       »Қандай жұмбақ болса да шешпей оны қоймайық
Әр топ ұяшық таңдау арқылы сұраққа жауап беру.
. -  :І Ою өрнек сұрағы
1) Ежелгі ұлттық ою? (қошқар мүйіз)
2) Өсімдік тектес оюларды ата (үшжапырақ, жауқазын, шыңгүл, жапырақ, 
жетігүл)
3) Бұл ою «Г» және «Т» әріптеріне ұқсас, және қандай да бір ру таңбаларынан 
пайда болған. Қандай ою? (Балта)
4) Магиялық ою қалай аталады? (тұмарша)
ІІ.Жұмбақтар
1)Бар екен бір дүниеде жалғыз көзі,
Сол көзбен дүниенің бәрін кезді.
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Әлемді 18 мың киіндіріп,
Дүниеден жап-жалаңаш өзі безді (ине)
2) Дәмді тағамдарды жинайды,
Қонақтарды көңілдене сыйлайды (дастархан)
3) Арық ат қарны қабысқан,
Бір көлді ішіп тауысқан (қасық)
4) Құрғақ жерде сақтаймыз,
Онсыз тамақ татпаймыз (тұз)
ІІІ. Ұлттық тағамдар
1. Ұйытылған сүт қалай аталады? (Айран)
2. Торта дегеніміз не? (Сары май тұнбасы)
3. Бие сүтінен ашытылған сусын (қымыз)
4. Езілген құрт қалай аталады? (малта)
ІҮ. Жалпы сұрақ:
1) Стиль деген не? (Мәнер, сипат, ерекшелік)
2) Матаны ылғалды-жылумен өңдеу дегеніміз не? (Үтіктеу)
3) Салалы, жабайы, бұйра. Қандай талшық? (Зығыр)
4) Мына сандар нені білдіреді: 160-88-70?
(1 сан - см өлшенген бой
2 сан – кеуденің жарты орамы
3 сан - мықынның жарты орамы )
.  ІІ Жаңа сабақ

Жаңа сабақ құрақ түрлерін еске түсіріп, топтастыру әдісімен басталады.
Сегізжапырақ
Құрақтың түрлері
Аққу Жұлдызша
Тырнақатар
Ши құрақ Оюлы

,    :Құрақ оның түрлері туралы мағлұмат
   ?Құрақты қандай мақсатта құраймыз

-Біріншіден, мата қиындыларын іске асыру, кәдеге жарату.
-Екіншіден,әдемілікке,ұқыптылыққа, тәрбиелілікке мән беру.
Құрақ құрау-халқымыздың үй-тұрмысы бұйымдарында ұрпақтан-ұрпаққа 
ұласқан ұлттық тәсілдегі өнері.
Құрақ құрау үшін, қалған қиынды маталар қолданған. Құрақ құрау-мата 
қиындыларын іске ұқсату, кәдеге жарату және үлкен сәнділікпен матадан әр 
түрлі пішіндерді қиюластыра отырып келтіру.
Бұрынғы әже-әпкелеріміз күнделікті үй-тіршілігінде өзіндік орны бар,
пайдалануына қарай, шәй құюшыға арналған шағын көрпеше,мейманға салатын
«төр көрпеше», ұйықтарда салатын мамық көрпеше, қыз ұзатыларда беретін 
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түрлі түсті сәнді «атасына, енесіне» арналып, құрақ көрпе-көрпешелер жасауын
дайындаған.
Құрақ құрау өнерінің терең мән-мағынасы бар. Ертеде апа-әжелеріміз құрақ 
құрай отырып, қыз-немересіне арналған құрақты:«Отан болып құралып кетсін, 
өсіп-өнсін»деген тілекпен жасаған.
Таңғажайып талантымен талайларды тамсандырған қазақ қолөнерінің 
қарапайым да қайталанбас түрі – қиыстырып құрақ қию, одан көздің жауын 
алатындай өте бағалы бұйымдар жасау. Оның қымбат құндылығының бір 
айғағы құрақтан жасалған заттардың ұзатылатын қыз жасауына еніп, бұл 
дүние-мүліктің ажарын арайландырып жіберетіні, үй ішіне ұлттық рең беріп, 
адамның рухын асқақтататыны. құрақ–төрге төсейтін көрпеше. Мата 
қиындыларын қиюластырып, тұмарша, сегіз жапырақ, ромб тәрізді өрнектерден
құралған көрпені құрақ немесе құрақ көрпе деп атайды. Ежелден қонақжай 
қазақ халқы төрін қонаққа арналған “қасиетті орын” санаған. Ерте кезде баласы
өліп, тоқтамаған үй “тіл-көзден аман болсын” деген ырыммен қырық құрақ 
құрап, баласын соған ораған. Құрақ көрпені арасына мақта немесе қойдың, 
түйенің жүнін салып, сырып тігеді.
Қазақтың ісмер, шебер әйелдері құрақ көрпеден құрақ кеудешеге дейін, құрақ 
бөстектен құрақ ойыншыққа дейін жасап, керемет нәрселердің де қарапайым 
тәсілмен-ақ өмірге келетінін ежелден-ақ қалың жұртқа паш етіп келеді. 
Зердесінде зейіні бар адамдардың қай-қайсы да құрақтан жасалған заттарға 
ойлы көзбен назар аударса, сан алуан сәнді түстердің бір-бірімен жарасым 
тауып, әдемілік әлемін сыйға тартып тұрғанын айқын аңғара алады. Ол арқылы 
халқымыздың құнарлы дүниетанымын, эстетикалық талап-талғамын, 
сұлулықты аңсаған іңкәр сезімін айтқызбай-ақ танисың.
Басты бұйымдары көрпе, тұскиіз, ендеше, жастық, түрлі ойыншықтар болып 
келетін құрақ құрау – қазақ дәстүрінде қыз балалар кішкентайынан біліп, 
үйренуге тиісті қолөнер түрі. Ол қыздарды төзімділікке, үнемділікке, 
шеберлікке, бояуларды ажыратып, олардың бір-бірімен үйлесімділік табуын 
түсініп, тануға шыңдайды, тазалыққа, әсемдікке үндейді, жан-дүниесін 
байытып, ой-өрісін кеңейтеді. Құрақ негізінен, түрлі-түсті маталардан 
құралады. Мата қиығын қолына ұстаған әрбір әйел оны білмей тұрып қиық 
құрай алмайды, жасаған бұйымы көріксіз болып шығады. Яғни, құрақ құрауда 
қойылатын басты шарт: онымен айналысатын адамның бойында өнерді 
түсінетін қасиет, ұшқыр қиял, бояулардың сырын білетін таным болуға тиіс.
Құрақтардың мың құбылған сәні мен сұлулығына қарап тұрғаныңда, «Шіркін-
ай, қазақтың бұл құрақтары мен ою-өрнегіне тіл бітсе, олар мәңгілік ғұмыр, 
асыл махаббат, өшпес сұлулық туралы бізге таусылмас сыр мен жыр толғар еді-
ау!», - деп те ойға қалатыныңды қайтерсің. Яғни, құрақ құрау, оны тамашалау 
қыз-келіншектерді сұлулықпен сырласуға, оны өн-бойыңа сіңіруге, бояулар 
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әлемін танып, түсінуге үйретеді. Ал жаны сұлу адамның ісі де, мінез-құлығы 
да, сөзі де, отбасы да сұлу.
Құраққа қойылатын талап біреу – ол мата бөлшектерінің симметриялы болуы 
және түстерінің үйлесімді орналасуы.
Түс шеңберінде түстер екі топқа бөлінеді: жылы және суық. Түс шеңберінде 
бір-біріне қарсы тұрған түстерді қарама-қарсы түстер дейді.Олар қызыл-жасыл,
сары-күлгін, көк-қоңыр т.б.

«  » .Алтын қақпа ойыны  Алтын сандық ішінен құрақ суреттері беріледі. Шарты 
бұл құрақ атауын атау

Аққу құрақ Гүл 
құрақ Тырнақатар 
Шахмат құрақ 
Сегізжапырақ

   ?Құрақты қандай бұйымдарда қолданамыз
1. Майлық. 3. Әмиян. 5. Көрпе. 7. Жастық тыс. 9. Сәндік сөмке.
2. Дастарқан. 4. Қолғап. 6. Қазан ұстағыш. 8.Аяққап.

 ,    ?Құрақты қалай қай жерде қолданыуға болады .
1. Жапырақ,сегіз жапырақ құрақтар-қонақ бөлмелерде қолданылады.
2. Гүл жапырақтар салынған құрақ-жас жұбайларға дайындалады.
3. Ши құрақтар көбіне төсекте қолданылады.Қыз жасауларында қолданады.
4. Аққу жас жұбайлардың шымылдырығында қыздың төсек жапқышында және 
шымылдырықтың тұсына ілінетін тұс киіз өңірінде қолданылады.
«Құрақ құрау» өнерінің тікелей үй жиһаздарының сәнділігі, мата түрлерін 
пайдалануда үнемділігі, адам баласы күнделікті тұтынатын төсеніш, түн 
ұйқысы келсе жаурамайтын жамылғысы болған.

  .Қосымша мағлұматтар беріледі
Қазақ халқында құрақ құрау өнері ХV-ХVІ ғасырда дамыған
Құрақ құрау Еуропада «Пэчворк техникасы» деп те аталады.
-Орыс халқында «Лоскутная техника» немесе «Лепочиха».
-Жапон халқында «Сашико» дейді
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1.  2.  3

. 

Пэчворк-(patchwork» ағылшын тілінен аударғанда, «құрақ құрау, құрастыру»)
қызықты жұмыс, қиял беруші өнер. Отаны Индия елінен табылған.
Құрақ техникасы АҚШ, Германия, Швеция елдерінің мұражайында кездеседі.
Алматыдағы Ә.Қастеев мұражайында құрақпен жасалынған бұйымдар және 
бар.
V.І   .Сарамандық жұмыс
«Талаппен бастап,
Талғаммен аяқта!»
Сарамандық жұмысқа кіріспес бұрын шеберханадағы қауіпсіздік ережелерін 
еске түсіріп аламыз. Алдымен жұмыс орнын ұйымдастырып аламыз.


o Инені киімге қыстыруға болмайды.
o Иненің жібін тіспен үзуге болмайды.
o Қайшыны жолдасыңа үшкір ұшымен берме.
o Қайшыны ойыншық ретінде пайдалануға болмайды.
o Қайшыны ашық тастама.

Құрақ көздерін қалай біріктіру туралы нұсқау беріледі.
Құрау технологиясы:
1.Қандай өрнекті құрасақ та сол өрнектің сызбасын қағаз бетіне түсіріп аламыз.
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2. Алдарыңа қатырма қағаз қиындыларын беремін. Матаның түр түсінің 
үйлесімділігін анықтау үшін оны түрлі түсті қағаздан түс таңдай отырып, 
қиямыз
3. Геометриялық пішінде үлгі қағаз даярлап аламыз да, сол қағазды үлгі етіп, 
пайдалану арқылы, қиып аламыз.
4. Қиылған қатырма қағазы өрнек бойынша рет-ретімен: - әуелі ортаңғы бөлік, 
содан кейін шеткі бөліктерді қағазға қойып аламыз
Ал, енді жоба бойынша геометриялық пішіндерді түрлі-түсті қағаздан қиып 
алып, оларды көрпеше тәрізді қатырма қағаз бетіне дұрыс орналастырып, 
желімдейміз. Нәтижесінде түрлі-түсті әсем құрақтар пайда болады.
Қорытынды есебінде барлық құрақ құрау өнері туралы білген білімдерімізді 
ұштастыру, еске түсіру мақсатында сөзжұмбақ шешейік.

1. Жас жұбайлардың шымылдырығында қолданылатын құрақ түрі қандай ?
( )Аққу
2. Аспан денесіне байланысты аталатын құрақ түрін ата ? ( )Жұлдызша
3. Еуропа халқында құрақ құрау қалай аталады ? ( )Пэчворк
4. Жапон халқында құрақ құрау қалай аталады ? ( )Сашико
5. Гүлдің атына байланысты құрақ атауы ? ( )Қызғалдақ
V .   .І Сабақты бекіту
Сұрақтары.
1. Біз бүгінгі сабақта не үйрендік?
2. Құрақты апа-әжелеріміз не себепті құраған?
3. Құрақтың түрлері қандай?
4. Қандай елдерде құрақты пайдалана білген? Қалай аталады?
5. Құрақтан қандай бұйымдар тігуге болады?
«Көнілсіз жұмыс өнімсіз». Көңіл қойсаң,қолдан келмейтін іс жоқ.

V .  .ІІ Оқушыларды бағалау  Белсенді араласып, сұрақтарға жауап берген,
тапсырманы дұрыс орындаған оқушыларды бағалау.
V .  .ІІІ Үйге тапсырма  Қатырма қағаздан қиып жасаған құрақтарын матаға
түсіріп, көктеу
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J00039    25.11.2020

Бастауыш сыныпта сын тұрғысынан ойлау 
технологиясын тиімді қолдану

БУРКИТБАЕВА АЙГУЛ УЛЫКБЕКОВНА
Алматы обл. Іле ауданы №29 орта мектебінің  бастауыш сынып мұғалімі

Қазақстан Республикасының «Білім туралы» Заңында « Білім беру жүйесінің
басты міндеті ұлттық және адамды қалыптастыруға және кәсіби шыңдарға
бағытталған  білім  алу  үшін  қажетті  жағдайлар  жасау;  оқытудың  жаңа
технологияларын енгізу;білім беруді ақпараттандыру, халықаралық ғаламдық
коммуникациялық желілерге  шығу» деп,  білім беру жүйесін одан әрі  дамыту
міндеттері  көзделген.  Бұл  міндеттерді  шешу үшін  мектеп  ұжымдарының,  әр
мұғалімнің  күнделікті  ізденісі  арқылы  барлық  жаңалықтар  мен  қайта  құру,
өзгерітерге  батыл  жол  ашарлық  жаңа  тәжірибеге,жаңа  қарым-қатынасқа  өту
қажеттілігі  туындайды.Білім  берудің  маңызды  шарты-оқу  үрдісін  жаңара
отырып,  оқушылардың  қызығушылығын  арттыру,  шығармашылық
қабылеттерін дамыту, олардың өздігінен білім алуға құштарлығын жетілдіру,
қол  жеткен  табыстарды  сын  көзбен  бағалай  отырып  саралауда  мұғалім  іс-
әрекетін жаңаша тұрғыда ұйымдастыру.
Қай  заман  болмасын  адамзат  алдында  тұрған  міндет-  ұрпаққа  саналы  білім
беру.  Білімнің  жаңа  мазмұнын жүзеге  асыру  үшін  заман  ағымына  орай  оқу
үрдісіне жаңа технологиялар қажетті. Жаңалықты меңгеру мен жүзеге асыруда
дұрыс  түсінбеу  үлкен  кедергіге  әкеледі.  Сондай  қолданыстағы  жаңа
технологиялардың бірі-сын тұрғысынан ойлауды дамыту технологиясы.
Жалпы сыни ойлау деген не?
Сыни  ойлау  сұрақ  қою  мен  шешімін  талап  ететін  проблемалардан  тұрады.
Мазмұнды  сұрақ  қою  арқылы,мәселені  шешуде  өзі  жолын  іздеп
тауып,шешімді,саналы  дәлелдер  айтады.  -мұғалімге  тәуелділіктен  арылып,
өзінің білім беру қызметін өздері басқаруға;
-білім мәдениеттілігі  мен маңыздылығын түсініп,  қажетті  іс-әрекетті  белсене
және өз бетінше орындауға;
-жеке ерекшелігі мен қыбылетіне сай тапсырмаларды өзі таңдап, іздеп тауып,
белсене орындауға;
-білім  мен  мәдени  құндылықтарды  игеру  ісін  топтасып  және  ұжымдасып
мұғалім көмегінсіз атқаруы;
-құр  мәлімет  алумен  шектелмей,  сабақ  барысында  өз  пікірін  ашық  айтып,
сұхбат жүргізуге;
-ой-өрісі ғана емес, рухани және әлеуметтік жағынан өздерін- өздері дамытып,
тәрбиелеуге.
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Сын тұрғысынан ойлау бағдарламасында 100-ге жуық стратегиялар бар. Қазіргі
кезде мен қолданып жүрген стратегиялар Венн диаграммасы, «Т» кестесі, эссе,
ой қозғау, инсерт, шығу парағы, кубизм , дискуссиялық өрнек, кластер, ішіне
сыртына , синквин, т.б.
Сын  тұрғысынан  ойлау  арқылы  оқу  мен  жазу  дамыту  технологиясын  сабақ
үстінде қолдану барысында төмендегідей тиімділіктерге қол жеткізуге болады.
1.Сабақты белсенді өткізіп, әр баладан еркін жауап алуға жағдай жасау.
2.Сенімділікке тәрбиелеу.
3.Қиялын дамыту « менің ойымша» деген жауапқа алуға жағдай жасау.
4. Әр түрлі жауапты соңына дейін тыңдау.
5. Жауап беруге тілек білдірмеген баланы өз еркінсіз, қинап сұрамау.
6. Баланың дүниетанымының кеңіп, рухани өсуіне, әр сабақта жағдай жасау.
7.Жеке тұлға ретінде « мен» деген рөлін көтеру, өз пікірін қалыптастыру.

Сын  тұрғысынан  ойлау-  Қазақстандағы  білім  беруді  дамыту  үшін  маңызды
болап  табылатын  ең  басты  педагогикалық  түсінік.  Педагогика  ғылымы  еш
нәрсеге  бейімі  жоқ,  қабілетсіз  адам болмайды деп  дәлелдейді.  Тек  қабілетті
кеңінен өрістетуге ықпал етуші орта оқушы үшін мектеп қана болып табылады.
Сондықтан  оқушылардың  сыни  тұрғыда  ойлау  мақсатында  «қалай?  қашан?
қандай?»деген сұрақтар төңірегінде жұмыс жүргізу жақсы нәтиже береді. Яғни
оқушыларға тапсырманы қалай берем? Қашан берем? қандай тапсырма берем
деген сұрақтар басты назарда болу керек деп ойлаймын. Сыни ойлау сабағының
құрылымы үш кезеңді қамтиды.
Қызығушылықты ояту
Жаңа  ақпаратқа  қызығушылығын  ояту,танымдық  процеске
жұмылдырады,актуалдау.Бұл бөлім –білімнің іргетасы.
Екінші  кезең  -мағынаны  тану  оқу  процесін  мазмұнды  түсінудің  негізгі
кезеңі.Осы  кезеңде  мұғалім  шеберлігінің  шыңы  десек  қателеспеспіз  деймін
.Себебі  мұғалім  тиімді  стратегиялар  арқылы  оқушы  қабылдауын  дамытады.
Салыстырмалы кестелер,екі жақты күнделік әдісі,инсерт әдістері қолданылады.
Ой  толғау  кезеңінде  оқушы  пікірлері  маңызды  болады.  Оқушының  сыни
ойлауын дамыту мүмкіндік бар.Жаңа білімге өзінде бар білім негізінде өтіледі.
Оқушы  шығармашылығын  арттыруда  әр  кезеңге  орай  әдіс-тәсілдер  таңдау,
қолдану бір жүйеде дамытуға жетелейді.
 Сын  тұрғысынан  ойлау  -ашық  қоғам  негізі.Ол  өз  алдына  сұрақтар
қойып және оларға үнемі жауап іздеу, әр мәселеге байланысты өз пікірін айтып,
оны дәлелдей алу,сонымен қатар басқалардың пікірлерін дәлірек қарастыруды
және сол дәлелдемелерді қисынын зерттеу дегенді білдіреді.Сыни ойлау-адам
өмірінің бір саласы. Олай делінетіні-бұл философия адамдарға көптеген жолдар
мен шешімдер ішінен өздері  үшін маңызды, әрі  пайдалы екенін,  тек қажетті
ақпараттарды  ғана  жинап,  жаңа  білімді  бұрынғыдан  ажырата  білуге
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көмектеседі. Сыни ойлауды дамыту технологиясяның дәстүрлі оқытудан басты
айырмашылығы-білімнің  дайын  күйінде  берілмеуі.  Бұл  жобаның  мақсаты-
демократиялық  қоғамда  өз  көзқарасы,  пайымдауы  бар,өзін-өзі  жетілдіріп
отыратын, айналадағы үдерістерге сыни көзбен қарап, жауап бере алатын жеке
тұлғаны  қалыптастыру.  СТО жобасын пән ерекшелігіне  қарай  қолдана  білу-
білім беру  сапасын арттырудың,  оқыту мақсатына жетудің  бірден-бір  жолы.
«Сын  тұрғысынан  ойлау»-  сынап  қарау  емес,  оқушының  шыңдалған  ойлау
әрекеті.Бұл  технологияның  негізінде  оқушылар  топпен  жұмыс  істеу  арқылы
өзара пікірлесіп, ұтымды жауаптарды тауып айтуға үйренеді, іздене отырып, өз
ойын айтуға, дәлелдеуге мүмкіндік алады. Топпен бірігіп жұмыс жасау тұлға
бойында  шыдамдылық,  мейірімділік,  ұжымдық  жауапкершілік,  бірігіп  бір
мәселені шешу секілді жағымды қасиеттерді дамытады.
«Сын тұрғысынан ойлау технологиясын» арнайы пәндерді оқытуда қолданып
жүрмін.  «Сын  тұрғысынан  ойлау  технологиясын  сабақтарда  қолдану»
тақырыбын өзекті тақырып ретінде алдым. Осы технологиямен жұмыс жүргізу
үшін белгілі міндеттер қойдым. Олар:
1. Технологияны оқып меңгеру;
2. Тәжірибеде қолдану;
3. Нәтижесін анықтау.
1-ші  сатыда  2012-2013  оқу  жылында  технологиямен  таныстым,  баяндама
әзірленді ;
2-ші  сатыда  2013-  2014  оқу  жылында  сабақтарымда  қолдандым,  пәндік
отырысқа әдістемелік әзірлеме дайындалды ;
3-ші сатыда 2014 -2015 оқу жылына әдебиеттік оқу пәнінен «Шешендік сөз»,
«Достық» тақырыбында ашық сабақтар жоспарлап өткіздім.
2015-2016 жылы Өзін-өзі тану пәнінен «Сөз іспен көрікті» тақырыбында ашық
сабақ өткізілді.
Жалпы «Сын тұрғысынан ойлау технологиясының» 90 түрлі стратегиясы бар,
солардың ішіндегі- Даралық пен ұқсастық, Венн диаграммасы, Бес жолды өлең,
Галереяға  саяхат,  INSERT  кестесі,  ББҮ  стратегияларын  сабақтарымда
қолданамын.
Сын тұрғысынан ойлау технологиясының негізгі мақсаттары:
- Тек қана оқуда емес, өмірде де оқушылардың ойлау қабілеттерін дамыту;
- Өздігінен дұрыс шешім қабылдай білетін тұлғаны дамыту;
- Ақпараттарен жұмыс істей білетін шығармашыл тұлға қалыптастыру;
- Құбылыстарды жан-жақты талдап саралай білетін сыншыл тұлға тәрбиелеу.
Сабақта  белгілі  қағидалар  сақталынуы  қажет.  Ол  үшін  тақырып  бойынша
оқытушы – оқушыларға тапсырманы орындауға уақыт белгілеуі, сенім көрсетуі,
қолдауы және бағыт беріп көмектесуі қажет.
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«Баланың періште әлемі – тәрбиешінің бақыты»

ДАУРЫКБАЕВА  ЖАМИЛА  УСЕНОВНА
Ақмола облысы.Көкшетау қаласы

№38 «Сауле» бөбекжай-бақшасының тәрбиешісі

«Ақырын жүріп анық бас,
Еңбегің кетпес далаға.

Ұстаздық еткен жалықпас,
Үйретуден балаға» Абай.

 Мен  1984жылы  8-ші  сәуірде  Оңтүстік  Қазақстан  облысы  Сарыағаш
ауданында  дүниеге  келдім.Анам  тәрбиеші  болып  жұмыс  жасайтын.Мен
анамным  жұмысына  үлкен  қызығушылықпен  қарайтынмын,анам  күнде
жұмыстан үйге келіп, қағаздағы жұмыстарын бастағанда мен анамның жанына
отыра  сала  жағаласып  жұмыс  істейтінмін.  Әр  бір  қыз  өз  анасын  үлгі
тұтады.Мен осы анама ұқсап тәрбиеші болуды армандап өстім.2001-ші жылы
орта  мектепті  жақсы  бітіріп,Қазақстанның  ең  керемет,  ауасы  ерекше  таза  ,
табиғаты сұлу  Көкшетау қаласына 18жасымда арман қуып оқуға келдім. Ш.
Уалиханов  атындағы  Көкшетау  мемлекеттік  университетінде   оқып  диплом
алдым.  Бірақ  ол  мамандықпен  жұмыс  жасаған  жоқпын.  Менің  арманым
тәрбиеші  болу  еді  Мен  осы  қалаға  келіп,  өз  бақытымды  сүйген  жарымды
кездестіріп  ,  қазіргі  таңда  екі  қыз  бір  ұлдың  анасымын.  2012   жылы  №38
«Сәуле»  бөбекжай  бақшасына  тәрбиеші  болып   жұмысқа  келдім.  Мені
бөбекжай ұжымы өте жақсы жылы жүзбен қарсы алды.

Мынау менің балабақшам... Мынау менің кішкентай бөбектерім... Әр күні
олардың  сүйкімді  жүзін  көргенде  еріксіз  күлімсіреймін.  Өйткені  олар  мені
қуана қарсы алады. Қуанышын жасыра алмай еркелей алдыма келеді. Бір үйдің
үміті,  шырағы, аяулысы, ардағы, еркесі,  бұзығы, қызығы. Мен олармен бірге
жүрсем,  балаша  қуанып,  мына  өмірге  балаша  қарағым  келеді.
Мен  тәрбиешімін...  Осынау  мамандықтың  қызығы  мен  қиындығын  өзі  бала
ортасында  жүрген  жан  ғана  түсіне  алады.  Жер  бетінде  тәрбиеші  алдын
көрмеген  адам кем де  кем,  мүмкін бұл мамандық содан киелі  шығар...  Мен
балаларды  жанымдай  жақсы  көрем...  Өйткені  бала  мен  үшін  тазалық  пен
пәктіктің,  шынайылық  пен  туралықтың  айнасыЖасыратыны  жоқ,  осы
мамандықты  таңдаған  жандардың  кәсібіне  көңілі  толмай  қиындығын
айтатындары көп, ал мамандығын өзгертетіндер сирек... Оның себебі, сүйкімді
балалардың  киелі  ортасы  тәрбиешіні  нәзік  жіппен  өзіне  байланыстырып
қоятындай.
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Мен балабақшада алтыншы  жыл еңбек етудемін, бұл еңбектен ешбір жалыққан
емеспін. Өйткені менің жас бүлдіршіндерге арнаған осы уақытымды өмірімдегі
ең  бір  бағалы  уақытым,  бақытты  кездерім  деп  айта  аламын.
Күнде  ертеңгісін  балабақшада  жас  бүлдіршіндерді  қарсы  алып,  олардың
жағымды үндерін, сыңғырлаған тәтті күлкілерін, «Сәлеметсіз бе?», «Қайырлы
таң!»  деген  сөздерін  естігенде,  бойым  бір  серпіліп  қалғандай  болады.
Балалармен  болған  әрбір  уақытым  мені  жаңа  бір  әлемге  жетелегендей.
Әрдайым  балалардың  маған  деген  ықыласын,  маған  ұмтылған  үмітке  толы
көздерін, не нәрсені білуге құштар шабытты, сұраулы жанарларын байқаймын.
Олардың  менен  күтетіндері  өте  көп  екенін  сеземін...  Балабақшаға  бара
жатқанда басыма сол күннің жұмысы туралы неше түрлі ойлар келеді. Ойларым
сан түрлі болады: менің кішкентай достарым қандай көңіл күймен келер екен?
Күніміз  қызықты  өту  үшін  оқу  іс  -  әрекетін,  ойын  түрлерін  қалай  өткізсем
екен?..
Әрине  әрбір  оқу  іс  -  әрекетіме  жауапкершілікпен  қарап,  дайындалуды  еш
жадымнан  шығарған  емеспін.
Әрбір  оқу  әрекеттерім  жас  бүлдіршіндер  үшін  өз  құпиясын  ашқан  сыр
сандықтай  болса,  өзім  сол  тылсымы  мол  жұмбақ  әлемнің  сиқыршысындай
боламын.  Әр  күннің  сәтті  шығуы,  әрине  өзіме  байланысты.
.. Біз,  тәрбиешілер, түрлі болашақ маман иелерін тәрбиелеп жатырмыз десем
артық  болмас.  Болашақ  заңгерлерді  -  әділдікке  үйрету,  дәрігерлерді  -
жауапкершілікке баулу, мейірімділікке үйрету, құрылысшыларды - нақтылыққа
тәрбиелеу  –  барлығы  тәрбиешінің  қолында.  Сондықтан  да  өз  бойымызда
әділдік те, мейірімділік те, жауапкершілік те болу қажет. Тәрбиеші жұмысы –
оңай жұмыс емес. Бірақ абыройлы, сыйлы. Жақсы тәрбиешіні балалар ешқашан
ұмытпайды.  Оған  мысал,  2014-20145  жылы  мектепке  шығарып  салған
тәрбиеленушілерім. Олармен кездесе қалсам, маған ұмтылған сағынышқа толы
жанарларын  көремін.  Сол  кезде  балабақшадағы  қызықты  қылықтары,
бұзықтықтары  есіме  түседі.  Бірін  ұмытпайды  екенсің...Мектепке  кеткен
бүлдіршіндерімніңде  қазіргі  таңда  жеткен  жетістіктеріде  аз  емес
«Ел есіңде бір жыл қалғың келсе - ас бер, он жыл қалғың келсе - ағаш отырғыз,
ал  мәңгі  қалғың келсе  -  бала  тәрбиеле»  дейді  дана  халқымыз.Сондықтан  да
Сөзіміз  –  түзу,  Еңсеміз  –  биік,  Рухымыз  –  мықты  болсын  десек  бірегей
тәрбиеші мамандығын ұлықтай білейік. Ұрпағымыздың тамырына нәр беретін
мамандық  екендігін  естен  шығармайық.
         «Білерім - бір тоғыз, білмейтінім - тоқсан тоғыз» демекші, білген сайын
білмейтінін көп екенін ұға түсесің. Сондықтан да шығар белестерім әлі алда.
Білімімді кеңейтіп, тәжірибе жинау алдымда. . Білімді ешқашан өзін білгіш қып
көрсетуге тырыспайды. Шын білімдінің зейін - зердесі кең, алыстан қарасаң -
кербез,  жақыннан  қарасаң  -  кішіпейіл.  Жүзіне  үңілсең  -  мейірімді,  жанына
үңілсең  -  шуақты  көрінбек.
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Міне, осындай кербез, кішіпейіл, мейірімді, шуақты тәрбиеші атансам - адами
парызымның орындалғаны болар.
Білім беру саласы: Таным.
Бөлімі: Қарапайым математикалық түсініктерді қалыптастыру.
Тақырыбы: «Түстер әлеміне саяхат»

Мақсаты:
1. Білімділік: балаларға негізгі бес түсті  айтып көрсетіп беруге үйрету. 
Ақ, қызыл, сары, көк, жасыл.
2. Дамытушылық: балалардың коммуникативтік-ақпараттық құзіреттілігін 
молайтып, ой- түйсігін қиялын, ойлау қабілетін дамыту.
3.Тәрбиелік: шыдамдылыққа , қызығушылыққа, еңбек нәтижесіне жете білуге 
тәрбиелеу.
Қолданылатын  көрнекіліктер мен құрал –жабдықтар: интерактивті  тақта, 
жүргек мақтасы, ас бояулары, су, ыдыстар, пішіндер, түрлі-түсті кәмпиттер 
және ауа шарлары.
Әдіс-тәсілдер: М.Монтессори технологиясы (элементтері).
Полилингвальді  комонент:  Ақ-белый-white , сары-желтый-yellow, жасыл-
зеленный-green, көк-голубой-blue, қызыл-красный-red, ұшақ-самолет-plane, 
поез-поезд-train, көлік-машина-car.
 
Шаттық  шеңбер:
Ризамын бүгінге ,
Ризамын қазірге.
Қол ұстасып қане біз,
Достасайық бәріміз.
Спасибо за сегодня,
Спасибо за сейчас.
К тебе я обращаюсь друг,
Вставай скорее снами в круг.
-Hello hello
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-How are you?
-I`m happy happyhappy!
Тәрбиеші: Балалар, қазір жылдың қай мезгілі?
Балалардың жауабы
Тәрбиеші: Көтем мезгілінде неше ай бар?
Балалардың жауабы
Тәрбиеші: Балалар, мында қорап жатыр, қане ашып көрейікші. 
(Қораптан шарлар шығады)
 Шардың түсін үш тілде айту.
Тәрбиеші: Балалар, мында  бізге хат келіпті,  қане, хатты оқиық.
- Сәлеметсіздерме, балалар?! 
-  Мен түстер әлемінен сендерге хат жазып отырмын. 
- Мен сендер жақсы көретін тәтті кәмпитпін. 
- Балалар мен сендерге сыйлық алып келе жатып, жолда сыйлық салынған 
сандығымның кілтін сындырып, бөліктерін жоғалтып алдым, сендерден сол 
бөліктерді табуға көмектесулеріңді сұраймын.
Тәрбиеші: Балалар, біз бүгін түстер әлеміне саяхат жасап, кәмпиттің кілтін 
табуға көмектесеміз бе? Сендер саяхатқа дайынсыңдар ма?
Балалардың  жауабы.
- Біз саяхатқа ұшақпен барамыз.
Тәрбиеші: Балалар біз «Түстер әлемі» аялдамасына келіп жеттік.
 Назарымызды суретке аударамыз.
- Балалармен жылы және суық түсті атап шығу.
Тәжірибелік жұмыс:
Жүргек мақтасынан ас бояулары арқылы жасанды қар жасау.
Кілттің бөлігін табу.

Сергіту сәті. Музыка әуені арқылы.  

Тәрбиеші: Балалар, енді біз саяхатымызды көлікпен жалғастырайық.
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Балалар, қандай әдемі әсем жерге келдік, бұл  бізде «Гүлдер» аялдамасы екен.
Бірақ, гүлдеріміздің жапырақтары ұшып 

кетіпті, гүлдеріміздің жапырақтарын жинап берейік.
Кілттің екінші бөлігін табу.

Ойын: «Кім жылдам?»
Шарты:  түрлі- түсті пішіндер арқылы, қысқыштармен түстерді ажырату.

Тәрбиеші: Ал, енді балалар, саяхатымызды жалғастырып, пойызбен барайық.
Балалар, бұл «Кемпірқосақ» аялдамасы
Кемпірқосақты кездестіріп, түрлі- түсті тәттіден сол кемпірқосақты жасау.
Кілттің бөлігін табу.

Музыка әуенімен залға Кәмпит кіреді.

Кәмпит: Сәлеметсіңдерме, балалар?! Сендер қандай әдемісіңдер! 
Мен сендерге сандыққа салынған тәттіні алып келе жатып,кілтімді сындырып, 
бөліктерін  табалмай сендерден көмек сұрадым.
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Тәрбиеші:  Ия Кәмпит, біз кілттің бөліктерін жинадық.

Кәмпит: Жарайсыңдар, балалар! Ендеше  мен сендерге сыйлық салынған 
сандығымды беріп кетейін. Сау болыңыздар!
Балалар:  Сау болыңыз!
Рефлексиялық түзетушілік.
- Балалар бүгінгі саяхатымыз ұнадыма?
- Біз Кәмпиттің сандығының кілтін табу үшін  қандай тапсырмалар 
орындадық? Тәжірибелік жұмыстар ұнадыма?
Күтілетін нәтиже:
Орындайды: түстерді араластыру, жасанды қар жасауды.
Түсінеді: түстерді сәйкестендіру.
Қолданады: шығармашылық жұмыстың түрлерін.
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МАЗМҰНЫ

• НАУШАБАЕВА АЙНУР  МОЛДАБЕКОВНА                                                
• БАЙЖАНОВА АСИЯ САПАРОВНА
• ТУСИПОВА ЛАЗЗАТ АЙБАСОВНА                                                               
• ПРАЛИЕВА ЖАННА ЕСЕНБАЕВНА                                                              
• АМАНОВА ДИНАРА МАХМУДОВНА                                                          
• ИМАНГАЛИЕВА ТОРГЫН ЕРГАЛИЕВНА                                                   
• БОДЕНБАЕВА БИБИНУР БАЙСУЛТАНОВНА
• ЖАРТЫБАЕВА ЛАУРА КЕЛЕСБЕКОВНА
• БУРКИТБАЕВА АЙГУЛ УЛЫКБЕКОВНА

• ДАУРЫКБАЕВА  ЖАМИЛА  УСЕНОВНА

49


	Сабақ жоспарының үлгісі
	Сабақ барысы
	Сабақ тақырыбы

