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Бастауыш сыныпта сын тұрғысынан 
ойлау технологиясын тиімді қолдану

КОСАНОВА БАКЫТГУЛ СЕРИКОВНА
Нұр-Сұлтан қаласы Б.Майлин атындағы 

№ 52 мектеп –гимназиясының бастауыш сынып мұғалімі

  Елбасымыз Нұрсұлтан Назарбаев: «Қазақстан жолы – 2050: бір мақсат,  бір
мүдде, бір болашақ» атты Қазақстан халқына арналған Жолдауында: «Ұлттық
білім берудің барлық буынының сапасын жақсартуда бізді ауқымды істер күтіп
тұр.»  деген  болатын.  Елдің  елдігін  сақтап,  көркейтетін,  өркендететін  және
болашақты айқындап беретін – білім мен тәрбие беру ісі. Бүгінгі таңда білім
беру жүйесінде көптеген жаңалықтар мен өзгерістер өмірге келуде. Заманауи
қоғамның  өркендеп  өсуі  білім  жүйесінің  сапасын  жақсартуды,жаңа
технологияларды  тиімді  қолдануды,  жаңа  формациядағы  ұстаздар  арқылы
еліміздің білім жүйесін халықаралық стандарт деңгейіне жеткізуді мақсат етіп
отыр.   
  Қазақстандағы  білім  беруді  дамытудың  2011-2020  жылдарға  арналған
мемлекеттік бағдарламасында да білім беру жүйесінің сапасын арттыру үшін ең
алдымен  мұғалімнің  кәсіби  біліктілігін  арттыру  мәселесіне  үлкен  мән
берген.Бұл бағдарламаның міндеті – қазақстандық мұғалімдерге педагогикалық
тәжірибелерін  жетілдіру  мен  бағалауға  көмектесу.  Бағдарлама  барысында
педагогиканың әртүрлі аспектілері талқыланады.
Әлемдік  тәжірибеге  негізделе  жасалған  бұл  жоба  оқушылардың  өз  дәлелін
еркін жеткізе алатындай, сенімді, сыни пікір – көзқарастары жүйелі дамыған
оқушы  қалыптастыруды  мақсат  етеді.  Сыни  тұрғыдан  ойлау  –  бақылаудың,
тәжірибенің, ойлау мен талқылаудың нәтижесінде алынған ақпаратты ойлауға,
бағалауға,  талдауға,  синтездеуге  бағытталған  пәндік  шешім.  Сыни  тұрғыдан
ойлау дағдылары: Бақылау. Талдау. Қорытындылау. 
     Өз  тәжірибемде   «Оқу  мен  жазуды сын тұрғысынан  ойлауды дамыту»
технологиясының әдіс – тәсілдерін ана тілі, қазақ тілі, дүниетану сабақтарында
қолданамын.  Тәжірибемде  қолданған  кейбір  тәсілдерге  тоқтала  кетейін.
Қызығушылықты  ояту  кезеңінде  бұрынғы  білетіні  мен  жаңа  білімді
ұштастыруда  «Топтау»,  «Ойлану»,  «Жұпта  талқылау»,  «Болжау»  әдістерін
қолданамын.  Мағынаны  ашу–  кезеңінде  оқушылар  жаңа  ақпаратпен
танысады,  тақырып  бойынша  жұмыс  істейді,  тапсырмалар  орындайды.
Сондықтан оқушының өз бетімен жұмыс жасап, белсенділік көрсетуіне жағдай
жасаймын. Бұл кезеңде көбіне INSERT әдісін қолданған қолайлы.  Ой толғау-
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кезеңінде оқушы не үйренгені саралап, оны қандай жағдайда қолдану керектігін
ой  елегінен  өткізеді.   Белсенді  түрде  өздігінен  үйрену  жолына  қайта  қарап,
өзгерістер  еңгізеді.  Сабақтың  бұл кезеңінде  «Еркін  жазу  әдісі»,  «Бес  жолды
өлең», «Венн көрсетуі» т.б осы сияқты стратегиялар әр сабақтың ерекшелігіне
қарай лайықты қолданылады. 
     Белгілі бір  мәтінді толық меңгерту, кейіпкерлер бейнесіне талдау жасап, өз
ойын жүйелі жеткізе алуға үйрету, өзіндік ой қорыта білу, шығармашылықпен
жұмыс істеу қабілетін жетілдіру, ой - өрісі мен дүниетанымын кеңейту, сөздік
қорларын молайту, кейіпкерлер бойындағы жақсы қасиеттерді үлгі ету мақсат
етіп алынды.
Оқушылар  үй тапсырмасын «Шеңбер» әдісімен орындады. 
"Шеңбер" әдісі бойынша, оқушылар сыртқы шеңбер, ішкі шеңбер болып 
орналасады. Ішкі шеңбер болып орналасқан оқушылар, сыртқы шеңберге 
орналасқан оқушыларға сұрақ қоя отырып, диалог жүргізеді немесе сыртқы 
шеңберде орналасқан оқушылар сұрақ береді. Шеңбер жасап тұрған оқушылар 
сағат тілі бойынша жүре отырып, барлық оқушымен кездесіп өзара диалогтік 
қарым-қатынас орнатады. Бұл тәсіл оқушыларды өзара білім алмасуына тиімді 
және үй тапсырмасын сұрауға, қайталауға арналған тақырыптарды сұрауға 
таптырмайтын тәсіл деп ойлаймын. 
«INSERT» әдісімен   мәтінді үш бөлікке бөліп, үш топқа бөліп берілді. 
Оқушылар өздері жаңа сабақты оқып, өздері талдап, түсіндіріп, қорғайды.
  "Жауапқа сұрақ"әдісіне келетін болсам, "Сұраққа жауап" әдісінен «Жауапқа 
сұрақ»  әдісі әлдеқайда тиімді. Өйткені сұраққа жауап бергеннен гөрі , жауапқа 
сұрақ тудыру күрделі ойлауды қажет етеді. Сабаққа негіз болатын сөзді жауап 
ретінде тақтаға жазып қоямын. Оқушылар берілген жауапқа бірнеше сұрақтар 
тудыру арқылы білімдерін дамытады. 
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Жаңартылған білім беруде қашықтықтан оқуды ұйымдастыру

ЕСТЕК ГҮЛНҰР АБДІҒАЛИҚЫЗЫ
Нұр-Сұлтан қаласы Бейімбет Майлин атындағы 

№52 мектеп- гимназиясының бастауыш сынып мұғалімі

Қазіргі  білім  беру  мазмұнында  болып  жатқан өзгеріс ол  оқу  үрдісін
жаңашаландыру. Осы тұста Мұхтар Шаханов ағамыздың сөзі еске түседі «Бала
жүрегі  кішкентай  күй  сандық.  Сол  сандықтың  кілтін  тапсаң  ғана  ашылады.
Мұғалімнің  қолында  үнемі  сол күйсандықтың кілті жүруі  керек»  дегендей,
ұстаз үнемі ізденісте болуы керек деп ойлаймын. Сондықтан да еліміздің білім
беру  үдерісіне  енгізген жаңартылған  білім  беру  бағдарламасы  қазіргі  заман
талабына сай тың бағдарлама болды.
Бұл  бағдарлама  мазмұны  негізінде  оқытудың  парадигмасы  өзгерді.  Білім
берудің мазмұны жаңарып, жаңаша көзқарас пайда болды. Осыған байланысты
ұстаздар  алдында  оқытудың  әдіс-тәсілдерін  үнемі  жаңартып  отыру  және
технологияларды меңгеру,  оны тиімді  қолдана білу міндеті  тұрды. Жаңашыл
ұстаз ретінде білім жүйесіне енген өзгерістермен уақытылы хабардар болдым.
Бірақ сол уақытта менің көкейімді мынадай бірнеше сауалдар болды:
Білім  жүйесін  жаңарту  үшін  неліктен  Кембридж университетінің  тәжірибесі
таңдалынды?
Жаңартылған білім беру бағдарламасының кейбір ерекшеліктері қандай ?
Оқу үдерісінде жүргізілетін қалыптастырушы бағалау барысында берілетін кері
байланыстың қандай тиімді тұстары бар?
Білім  жетілдіру  курсының  Бірінші  (  ілгері)  деңгейлі  курсына
және Жаңатартылған білім бағдарламасы негізінде біліктілік курсына келгенде
көкейімдегі сауалдардың жауабын тапқандай болдым.
Жаңартылған  оқу  бағдарламаларының  негізгі  ерекшеліктері  10  бөлімнен
тұратын жаңа құрылымының мазмұнымен таныстым:
Пәннің маңыздылығы;
Пән бойынша оқу бағдарламасының мақсаты;
Үштілділік саясатты іске асыру;
Оқыту үдерісіне ұйымдастыруға қойылатын талаптар;
Пәнді оқытуда қолданылатын педагогикалық әдіс- тәсілдер;
Түрлі мәдениет пен көзқарастарға құрмет;
Ақпараттық- коммуникациялық технологияларды қолдану құзіреттілігі;
Оқушылардың коммуникативтік дағдыларын дамыту;
Оқу нәтижелерін бағалау жолдары;
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Оқудың мазмұны, ұйымдастырылуы мен бірізділігі.
Жаңартылған  білім  беру  бағдарламасының  мазмұнына  біршама  шолу
жасасам: Бұл  жаңартылған  білім  беру  бағдарламасының  ерекшелігі оқу
бағдарламалары «шиыршық» ұстанымы негізінде құрастырылған, оған сәйкес
оқытудың әрбір мақсаты және әрбір тақырыбы белгілі бір уақыттан кейін білім
көлемі  мен  олар  бойынша дағдыларды  бірізді  тереңдету,  күрделендіру  және
көбейту арқылы қайта қарастырылады.
Пәндер  бойынша  барлық  оқу  бағдарламалары  екі  бөліктен  тұрады.  Бірінші
бөлігі  жалпы  ақпараттан  тұрса,  ал  екінші  бөлігі  сыныптар  бойынша
мақсаттарды  қамтиды.  Жаңа үлгідегі ұзақ  мерзімді  жоспарда  белгілі  бір
тарау/бөлімше шеңберінде  қамтылуы тиіс  оқу  мақсаттары көрсетілген.  Орта
мерзімді  жоспарда  оқу  бағдарламасында  тұжырымдалған  мақсаттарға  сәйкес
оқу  мақсаттары,  сондай-ақ  мұғалім  мен  оқушы  үшін  ұсынылатын  қызмет
түрлері, ресурс үлгілері бейнеленген.
Бағалау жүйесі де түбегейлі өзгеріске ұшырап, критериялық бағалау жүйесіне
өтті. Оқушы жұмысын бағалау- білім сапасының нәтижесі. Біз бағалаудың екі
түрін  білеміз.  Формативті  (қалыптастырушы)  және  суммативті  (  жиынтық)
бағалау.
Жалпы  қалыптастырушы  бағалау  сабақ  жүйесінде  жеке  қарастырылмайтын,
сабақпен  қатар  жүретін  үрдіс.  Сабақ  барысында  критерий  арқылы  өзін-  өзі
бағалау және өзара бағалау әдістері қолданылады. Мен өз тәжірбиемде бағалау
әдістерін түрлендіріп қолданамын. Әрине қалыптастырушы бағалаудың нақты
түрлері  жоқ,  сондықтан  қалай  түрлендіремін  десе  де,  ол  мұғалімнің  өз
шеберлігі.
Қалыптастырушы бағалау күнделікті оқыту мен оқу үдерісінің ажырамас бөлігі
болып табылады және тоқсан бойы жүйелі түрде өткізіледі. Қалыптастырушы
бағалау  үздіксіз  жүргізіле  отырып,  оқушылар  мен  мұғалім  арасындағы  кері
байланысты  қамтамасыз  етеді  және  оқу  үдерісін  түзетіп  отыруға  мүмкіндік
береді.
Жиынтық бағалау мұғалімдерге, білім алушылар мен ата-аналарға ұсыну үшін
оқу  бағдарламасындағы  бөлім/ортақ  тақырыптар  бойынша  балл,  баға  қою
арқылы белгілі бір оқу кезеңі аяқталғанда өткізіледі.
Критериалды  бағалау  кезінде  оқушылардың  үлгерімі  алдын  ала  белгіленген
критерийлердің  нақты  жиынтығы  мен  өлшенетін  болды. Бағалау
критерийлерінің көмегімен мұғалім:
Білім алушы оқытудың қай сатысында?
Олар білім алуда неге талпынады?
Бұған жетуге көмектесу үшін не істеу керек? екенін түсінеді.
Ал,  кері  байланыс  сабақтың  әр  кезеңінде  қолданылады,  мұғалімнің  білім
алушылармен  үздіксіз  өзара  әрекет  етуін  жүзеге  асыруға,  нәтижесінде  оқу

4



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

үдерісін  түзетіп,  сабақты  әрі  қарай  жоспарлауға  мүмкіндік  береді.  Кері
байланыс беру кезінде мұғалімдерге:
Білім алушылардың жақсы жақтарын ескеру;
Тапсырманың дұрыс орындалмағанын нақты түсіндірмей тұрып, «олай емес»,
«дұрыс емес» деген сөздерді қолданбау;
Білім алушылардың жұмысын жетілдіру немесе кемшілік тұстарын жөндеудің
жолдарына ұсыныс беру;
Кері әсер ететін сөздерді, білім алушыларды кекету, мысалы, «орынсыз жауап»,
«осыны ойлауға қалай ақылың жетті» деген сияқты сөздерді мүлдем қолданбау
ұсынылады.
Кері  байланыс  жасау-  оқушының  оқуын  жақсарту  үшін  қажет  нарсе.  Кері
байланыс  оқушыға  өзінің  мықты  және  осал  тұсын  көрсетіп,  алға  жылжуға
ықпал етсе, мұғалімге оқытудағы жіберген кемшіліктерін біліп, өз тәжірбиесіне
өзгертулер  енгізуге  ықпал  етеді. Критериялық  бағалау  жүйесі  Филиппин,
Сингапур,  Жапония,  Франция,  Финляндия  сынды  дамыған  елдер  де
пайдаланылады. Бұл бағалау жүйесінің артықшылығы, баланың ойлау қабілетін
дамытып,  ғылым  мен  айналысуына  ықыласын  туғызады. Бұл  критериалды
бағалау артықшылықтары:
Мұғалімдерге:
Сапалы нәтиже алуды қам-тамасыз ететін критерийлерді құрастыруға;
Өз жұмысын талдау және жос-парлау үшін ақпарат алуға;
Оқу үрдісінің сапасын жақсар-туға;
Әрбір оқушының жеке ерекшеліктерін ескере отырып өз жұмысын жоспарлау ;
Оқушыларға:
Нәтижені талдау үшін бағалау критерийлерін білу және түсінуге;
Рефлексияға қатысу, яғни өзін және өз достарын бағалауға;
Нақты есептерді шешуде білімдерін қолдану, өз ойларын еркін жеткізе білуі,
сын тұрғысынан ойлай білуге.
Ата-аналарға:
Баласының білім деңгейлерін бақылай алуға;
Баласының оқу үрдісін бақылай алуға;
Баласына оқу үрдісі кезінде қолдау көрсетуге мүмкіндік береді
Сонымен  қатар бұл бағдарлама  оқушының  төрт  тілдік  дағдысын:  тыңдалым,
айтылым,  оқылым,  жазылым  жетілдіруге  бағытталған.  Бұл  төрт  дағды  оқу
жоспарында «Шиыршық әдісімен» орналастырылған және бір –бірімен тығыз
байланысты. Яғни, жыл бойына бірнеше рет қайталанып отырады және сынып
өскен сайын тілдік мақсат та күрделене түседі.
Осыған дейін оқылым мен жазылымға аса мән беріліп келсе , жаңа білім беру
мазмұнында ең бірінші тыңдалым және айтылымға мән берілуінің қоғамдық
қажеттіліктен  туындағандығын  тәжірибе  барысы  дәлелдеді.  Тыңдалым
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болмаған жағдайда қалған үш дағдының өз нәтижесін бермейтіндігі айдан анық
жағдай . Сондықтан қазіргі күні оқу процесінде « ең бірінші тыңдаймыз» деп
оқушылардың тыңдалымға дағдылануына баса назар аударып отыру оқушыда
өз бетімен тыңдауға назар аудару дағдысын қалыптастыруда. Бағдарламаның
мәні,  баланың  функционалды  сауаттылығын  қалыптастыру.  Оқушы  өзінің
мектеп қабырғасында  алған білімін өмірінде қажетке асыра білуі керек.  Сол
үшін де бұл бағдарламаның негізі «Өмірмен байланыс» ұғымына құрылған.
Жаңа  білім  беру  бағдарламасы  сыни  тұрғыдан  ойлауға,  шығармашылықты
қолдана білуді және оны тиімді жүзеге асыру үшін қажетті тиімді оқыту әдіс-
тәсілдерді  (бірлескен  оқу,  модельдеу,  бағалау  жүйесі,  бағалаудың  тиімді
стратегиялары) үйретеді.
Сындарлы  оқытудың  мақсаты  -  оқушының  пәнді  терең  түсіну  қабілетін
дамытып, алған білімін өз қажетіне тиімді пайдалана білуін қамтамасыз ету.
Бұдан  шығатын  қортынды  ұстаз  қызметінің  нәтижесі  шәкіртінің  білімді
болуында  ғана  емес,  шәкіртінің  білімді  өздігінен  алып,  алған  білімін  өз
қажетіне өмірде қолдана білуінде.
Бұл  сыни  ойлауды  дамыту  технологиясының  "дәстүрлі"  оқытудан
айырмашылығы- білімнің оқушыға дайын күйде берілмеуі. Білімді дайын күйде
көрсетпей,  оқушының  өзінің  сыни  ойлауына  мүмкіндік  беру,  тұжырымға
келуге, шешім қабылдауға үйрету. Осы тұрғыда оқушылар арасынан дарынды
оқушылар  өзінің  көшбасшылық  қабілетімен  таныла  бастайды.  Олар  топтық
жұмыстарда  белсенділік  танытып,  кейде  өз  тобындағы  тұйық  оқушылардың
сабаққа тартылуына көмегін тигізеді.
Жаңартылған  оқу  бағдарламасының  негізгі  бөлімдерінің  бірінде  мұғалімнің
АКТ-ны  қолдану  құзіреттілігін нақтылап  көрсетілген.  Мәселен,  әрбір
мұғалімнің алдына келген оқушының ойлау қабілеті әртүрлі болады, мәселен
кейбірі  шапшаң  ойлап,  тез  жұмыс  атқарса,  кейбірі  оқу  материалын  баяу
қабылдайды.  Мұғалімге  мұндай  оқушыларға  тапсырманы  қайта  ыңғайлап
қарастыруға  тура  келеді.  Осы  тұста  жаңашыл  мұғалімнің  іс-  тәжірбиесінің
ерекше тұсы- оның сабақты түрлендіріп жүргізіп, оқушы жүрегінен жол таба
білуі.  Оны  жүзеге  асырудың  бір  жолы-  заман  талабына  сай  ақпараттық-
коммуникациялық технологияны (АКТ) тиімді қолдану.
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Дене шынықтыру пәнінде жаңа инновациялық технологияларды
пайдалана отырып, білім сапасын арттыру

АҒЫТАЕВ ЕРКЕБҰЛАН ҚАЛҚАМАНҰЛЫ
Қостанай обл Аманкелді ауданы «Эстетикалық бағыттағы

Жаңа ауыл ЖББОМ»КММ. Дене шынықтыру пәнінің мұғалімі

       Қазақстанның әлемдегі бәсекеге қабілетті елу елдің қатарына кіруі жөнінде 
мемлекет басшысы алға қойған міндетті жүзеге асыруда халықтың денсаулығы 
ең маңызды мәселе болып табылады. Қазіргі уақытта әлеуметтік жағдай, өмір 
сүру ұзақтығының төмендеуі және адам экологиясының қолайсыздығы бүкіл 
өркениетті әлем үшін көкейтесті мәселе болып отыр. Еліміздің даму бағытын 
бекіткен.  «Қазақстан – 2030» бағдарламасында салауатты өмір салтын ұстану 
мемлекеттік маңызы бар мәселелермен тең дәрежеде екендігі баса көрсетілген. 
Өмір салты мен денсаулық арасындағы өзара байланыс салауатты өмір салты 
ұғымын құрастырады. Салауатты өмір салтын насихаттауда, салауатты өмір 
сүру мәдениетін қалыптастыру мәселелерін жетілдіретін, осы саладағы 
басымдылықтарды анықтайтын ғылым да, өскелең ұрпақты оқыту, тәрбиелеу 
формалары мен жаңа әдістерді ұстанатын білім де қажет. Мектеп 
оқушыларының салауатты өмір салтын қалыптастыру туралы алған білімдері 
болашақ азаматтардың денсаулығын сақтап қалуға берік тірек болады. 
Мектеп оқушыларының салауатты өмір сүру мәдениетін қалыптастыру 
дегеніміз: 
І. Жеке тұлғаның өзін қоршаған жансыз және жанды табиғи ортамен жан – 
жақты үйлесім тауып, өз ғұмырын Отаны, елі, отбасы және өзі үшін барынша 
пайдалы өткізу дағдысын қалыптастыру; 
ІІ. Салауатты өмір салты – ол денсаулықтың үйлесімді дамып, сақталуы мен 
орнығуын қамтамасыз ету мақсатында денсаулықты нығайтуға бағытталған іс –
шараларды жүргізу. 
Салауатты өмір салтын қалыптастыру үшін қандай жағдайларға назар аудару 
керек? Өмір салты дегеніміз не? 
      Бұл жеке адамның тіршілік етуге бағытталған мүмкіндіктерін 
қалыптастыру. Біздіңше, адамның әлеуметтік – психологиялық және 
биологиялық жақтан салауатты өмір салтын қалыптастыруға мына жағдайлар 
негіз бола алады: 
- белсенді қозғалыс нәтижесінде организмді шынықтыру дене тәрбиесі немесе 
спортпен шұғылдану; 
- физикалық еңбектің гигиеналық талаптарын жүзеге асыру; 
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- жеке және әлеуметтік гигиеналық талаптарын жүзеге асыру; 
- қарым – қатынас және экологиялық мәдениетке жету; 
- дұрыс жыныстық тәрбие алу; 
- зиянды әдеттерден аулақ болу. 
      Сондықтан балаларды жасынан салауатты өмір салтына қалыптастыруға 
күш салып, зиянды әдеттерден сақтандыруымыз керек. Денсаулық тәрбиесі – 
ортақ мәселе. Халық санының өсуі, оның сапасы, деннің саулығы мемлекет әл –
ауқатының дамуына мұрындық болады. Қазақстан Республикасының 
Президенті Н.Ә.Назарбаев «Қазақстанның егемен мемлекет ретінде қалыптасуы
мен дамуының стратегиясы» деген еңбегінде соның 4 негізгі күшін атап 
көрсетті. Оның бірі – жер үстіндегі байлық деп отырғанымыз – адам, оның 
білімі мен іскерлігі, таланты мен мәдениеті, денсаулығы деген еді. 
     Дене тәрбиесі сабағында жаңа инновациялық технологиялардың тиімділігі 
жоғары. Білім – қоғамды тұрақтандыратын, рухани мұраны сақтайтын, ұрпақты
ұрпаққа сабақтастыратын құрал. Қолда бар мүмкіндікті пайдаланып оқытудың 
жаңа әдіс-тәсілдерін тиімді қолдану, жаңа технологияны әркімнің өз сабағында 
пайдалану арқылы оқушы жастарды халықтың дәстүр үрдісінде 
адамгершілікке, салауатты өмір сүруге баулу дені сау ұрпақ тәрбиелеу дене 
тәрбиесі пәні мұғалімдерінің басты міндеті. Олай болса, оқыту мен 
тәрбиелеудің ой елегінен өтетін әдіс-тәсілдерін, жаңашыл педагогтардың 
тапқан әдістемелерін біліп қана қою жеткіліксіз, оны әркім өз мүмкіндігінше 
күнделікті сабақта пайдалану қажет. 
     Дене шынықтыру пәнінің басқа пәндерге қарағанда көптеген ерекшеліктері 
бар. Мұнда негізінен оқушының қабілеті, бейімділігі баса назарда болуы керек. 
Дегенмен де оқушыларды бейімдеу, қабілетін дамыту, спортқа деген 
қызығушылығын арттыру жақсы ұйымдастырылған сабаққа байланысты. 
Сондықтан оқушылардың пәнге қызығушылықтарын арттыру, сабақта 
тақырыпқа байланысты спорт түрлерінің шығу тарихын, спорт түрлері дамыған
елдерді спорттың әр саласындағы белгілі спортшылар өмірін алуға болады. 
      Сол себептен мұғалім сабақты тартымды етіп теория мен практиканы 
ұштастыруында жаңа инновациялық технологиялардың тиімділігі баса назарда 
болуы қажет. Бұл мұғалім мен оқушы арасындағы қарым-қатынас, сабақты 
жақсы оқитын, спортқа бейім оқушылармен белсенді жұмыс істеп қана қоймай, 
барлық баланың дамуы үшін қолайлы жақсы ойлар туғызып, қабілеті жеткен 
жерге дейін еңбек етуін ойластыру тиіс. Барлық оқушылар өз қабілетін ең 
төменгі жеңіл тапсырмаларды орындаудан бастайды, оларды міндетті түрде 
толық орындап болғаннан кейін ғана, келесі күрделі деңгейдегі жаттығуларды 
орындауға көшіп отырады. Бұл оқушылар арасындағы бәсекелестікті және әр 
оқушының өз қабілетіне, қызметіне сәйкес жоғары деңгейге көтерілуіне толық 
жағдай жасалады. 
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      Жаңаша әдістерді сабақтарда үнемі қолданысқа енгізуде теория мен 
практиканың ұштасуына мән бергенде ғана жұмыстың мазмұндылығы көріне 
алады. Осы бағыттарда сын тұрғысынан ойлау және деңгейлеп оқыту 
технологияларының тиімді әдістерін дене шынықтыру пәнінде қолдануды 
ұсынамын. Алдымен «Дене шынықтыру пәні не береді?» –деген сұраққа:» 
Қимыл қозғалысты береді. Машықтандыру. Дене мәдениетін қалыптастыру. 
Денені шынықтыру, тәрбиелеу. Жалпы дамыту жаттығуларын меңгертеді. 
Мемлекеттік стандарттық бағдарламаны жоспарлай білуді, нормативтік тест 
жаттығуларды игертуді береді. 
      Дене тәрбиесі сабағында сын тұрғысынан ойлау технологиясын тиімді 
пайдалануға да болады. Осы технологияның шығармашылық бөлігін 
басшылыққа ала отырып, ой толғау жасауға болады (мысалы, дене шынықтыру 
сабағын ойын түрінде ұйымдастыру), сол арқылы, оқушылардың бейімділігін 
арттыруға болады. 
Күтілетін нәтиже - дене тәрбиесі пәніне деген қызығушылықтарының артуы. 
Оқушы шығармашылығы, өзін-өзі басқаруы, құрметі, эстетикалық талғамы да 
артып келеді. Мысалы, дене шынықтыру сабағында 5-6 сыныптарына сергіту 
сәтін алатын болсақ, өз тәжірибемде 5-сыныптарға өткізген «Эстафеталық 
жарыстар» атты сабағымда, алдымен оқушыларға ой толғау жасау мақсатында, 
қазақтың ұлттық ойын түрлеріне тоқталдым, ұлттық ойындар туралы өз 
түсініктерін сұрай отырып, сабақ барысы кезінде орындатуды жоспарладым. 
Міне, осы арқылы оқушылар сабақтың жарыс түрінде топтық ойын әдісінде 
болатына көз жеткізеді. Ойлау қабілетін дамыту тұрғысында 6 сыныптар 
арасында «Көңілді мәре» сайысы оқушылардың ой-қабілетін, жылдамдық 
ерекшелігін, тез шешім қабылдауына және топтық әрекет жасауына пәндерді 
байланыстыра отыра кіріктірілген сабақ көрермендердің көңілінен шықты, 
сабақта биология, химия, математика, сурет, алғашқы әскери дайындық пен 
дене шынықтыру пәндерінен құралған ойындар пайдаланылды. Сабақты 
қызықты өткізу үшін мультимедиалық проектор арқылы қазақтың ұлттық 
ойындарының тарихын таныстырып өтіп, жасырылған сұрақтарды табуға 
машықтандыру, әр топқа белгіленген ұпай сандарына қарай бағалап отырдым.   
      Кейін сабақ барысын: «Кім шапшаң?» бөлімі деп алып, бұл бөлімінде 
оқушылар белгіленген жерге дейін эстафеталық таяқшамен жүгіріп барып, 
белгілі жеріне жеткен кезде, тақтаға жазылып берілген есептерді шапшаң 
орындап шығып кейін қайтып келу талабы қойылды. Оқушылардың бұл 
бөлімде сабаққа деген қызығушылығының артуымен бірге машықтанады, 
логикалық ойлау қабілеттері артады, қимыл-қозғалыс әрекеті дамиды. 
Тәңертеңгілік бой жазу және сергіту жаттығулары мен бірге мектебімізде 
ұлттық өнеріміз «Қара жорға» биін жаңғырту үстіндеміз, биді сергіту, 
тәңертеңгі бой жазу жаттығуларының орнына да пайдалануға болатынына көз 
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жеткіздік. Сондай-ақ «Спорт әлеміне саяхат» тақырыбында мультимедиалық 
проектор арқылы 5«А» сынып оқушылармен зияткерлік ойын сабағын өткізіп 
оқушылардың спортқа деген қызығушылығын арттырдық. Бұл сабақта 
Қазақстан спортының алғашқы шыққан, атақты да данықты чемпиондарынан 
бастап қәзіргі таңдағы олимпиада чемпиондары туралы викторина сайысы 
оқушылардың көңілінен шығып, оқушыларымыз өз елінің патриоты екендерін 
сабақ барысында дәлелдеп, мүдірместен жауап беруге тырысты. Сондай-ақ 
қатарынан үшінші жыл мемлекеттік тілдегі мектептердің 5-8 сынып 
оқушылары арасында ұлттық ойын және спорттық ойын түрлерінен жарыстар 
ұйымдастырып жеңіпаздарды анықтап оқушылардың кішкене кезінен бастап 
спортқа деген қызығушылығын арттыру мақсатында тынымды еңбектер атқару 
үстіндеміз. Қала көлемінде Наурыз айында ұлттық мерекемізді насихаттау 
барысында «Төрт түлікке ен салу», «Арқан тарту», «Қол күрес», «Асық ату» 
ойын түрлерінен жарыстар ұйымдастырып, ұлттық ойын өнерімізді өзге ұлт 
өкілдеріне насихаттау басты міндетіміз. Екінші жыл аталып өтіп жатқан 
облыстық ұлттық ойындар фестиваліне қатысып асық ойынының «Шыр» 
түрінен топтық есепте жүлделі ІІ орынға ие болып қаламыздың қоржынына 
ұпай әкелдім. 
       Бұл ұлттық ойындар фестивалінің ұйымдастырылуы, тұсауы кесілуі 
ұлтымыз үшін үлкен жетістік деп білемін. 
Ұлттық теле арнада салауатты өмір салтын насихаттау мақсатында өтіп жатқан 
жаңашыл әдістегі бағдарламалардың желісінде «Намыс дода», «Толағай» 
«Асық ату» атты спорттық, ұлттық ойындар сайысын сынып аралық топтық 
сайыс түрінде өткіздім. Әр тоқсан сайын қала қазақ мектептері арасында 
ұлттық және спорттық ойындардан жарыстар өткізіліп , әсіресе «Асық ату» 
ойыны оқушылардың арасында қызығушылығын арттырды. Себебі дене 
тәрбиесімен айналысатын адам өзін әрқашан сергек сезінеді. Ал сергек 
адамның өмірге көзқарасы ерекше.Спорт қайратты қажет етіп, өмірге 
құштарлықты арттырады. 
Жоғарыда аталған ұлттық спорттық ойындардың өтілу нәтижесінде 
оқушының: 
- Салт - дәстүрді құрметтеуі; 
- Ұйымшылдығы,ізденімпаздығы; 
- Намысқойлығы; 
- Жүйке жүйесінің шынығуы; 
- Ойлау қабілетінің дамуы; 
- Білім алуға құштарлығы; 
Ал деңгейлеп саралап оқыту технологиясын қолдануда қандай нәтижелерге қол
жеткізуге болады? Сабақ барысында: 
Алдымен оқушының «Не?» деген сұрағына: Сабақта шынайылық, оқыту бар 
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екенін көрсету.Оқушының «Қашан?» деген сұрағына: Сабақтан кейін болатын 
жағдайды толық анықтатуға көз жеткізу қажет.Оқушының «Қайда?» деген 
сұрағына: Оқушының және ұстаз арасындағы серіктесін анықтап, нәтижеге қол 
жеткізу қажет. 
      Өзімнің 6-сыныптарға өткізген «Акробатикалық жаттығулар» атты 
сабағымда алдымен оқушыларға өткен тақырыптарға байланысты сұрақтар 
бере отырып, бүгінгі жаңа сабақтың қандай тақырыпта өткелі тұрғанын ашып 
алдым. Сабақ барысында оқушыларға жеңілдетілген логикалық сұрақтар беріп, 
кейін күрделі сұрақтарды тапсырма ретінде бердім. Сұрақтарға байланысты 
жауабын тапқан оқушы, сол жерде практикалық түрде орындап көрсетеді. 
Сабақ кезінде оқушының ішкі позициялық көз қарасы мен бағыты айқын 
көрініс бере алады. Сонда ғана сабақ нәтижелі болып, білім сапасы артады. Осы
бағыттарда әрбір мұғалімнің оқытуға, үйретуге өз тұғырнамасы болуы қажет. 
Олар мыналар: 
- Әр оқушының білім деңгейін, қабілетін, мүмкіншілігін түсіну; 
- Оқушының бойындағы жетістіктері мен кемшіліктерін қабылдау; 
- Оқушыларға қиындықтарды жеңуге, кемшіліктерден арылуға көмектесу; 
Осылай ойын элементтерін, әдістерін деңгейлеп орындату арқылы 
оқушылардың тапсырмаларды орындауда жинаған ұпайларын «даму 
мониторингі» кестесіне белгілей отырып, оқушы біліміне талдау жасап отыру 
қажет. Өтілетін тақырыптарға байланысты қызықты сергіту ойындарын 
ойнатудың да сабақ барысының сапасын арттыруға ықпалы көп. Атап айтсам: 
«Кім шапшаң?», «Көңілді ойындар!», «Мен чемпион!», «Санамақ» сонымен 
қатар қозғалмалы ойындар және ұлттық ойындарды сабақта түрлендіріп 
өткізуге машықтандыру. 
     Сонымен, дене шынықтыру пәнінде жаңа инновациялық технологияларды 
қолданудың орны орасаң болары хақ. Оқушылардың пәнге деген 
қызығушылығын арттырып, білім сапасын көтеруге сыныптан тыс спорттық 
шаралардың да маңызы зор. Соның ішінде қазақтың ұлттық ойындары мен 
қозғалмалы ойындарын, әр түрлі жарыстарын, тоғызқұмалақ, арқан тартыс, 
асық ату, аударыспақ сынды ойын түрлерін өткізіп отыру керек. Осындай 
жұмыстарды жүргізу нәтижесінде оқушылардың белсенділігі артып, спортқа 
деген бейімділігі қалыптасады. Оқушылардың танымдық қабілеттерін артырып,
салауатты өмір сүру, адам денсаулығы осы спортқа байланысты екендігін 
түсінеді. Нәтижесінде оқушылардың білім сапасы артып, оқу тоқсандарында 
жоғары сапаға қол жеткізуге болады. 
     Қорыта айтқанда, мен алдымен жеке тұлғаның әлеуметтік құзыреттілігін 
дамытуды керек еттім. Сол арқылы ұжымдық зерттеуге қол жеткіздім, яғни 
оқушының өзін-өзі басқарудағы әлеуеті артты. Жаңа идеяларды еңгізу 
барысындағы орындалатын міндеттер: 
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1. Оқушымен қарым-қатынасты қалыптастыру. 
2. Оқушының логикалық ойлау қабілетін дамыту. 
3. Әр оқушының әрекетін, ұлттық болмысын пайдалануға жұмыстану. 
4. Оқушының ұлттық моралының орындалуын қамтамасыз ету. 
5. Оқушының санасын, сенімін, көзқарасын,білімін арттыру. 
6. Оқушының парасатын, ойлауын қалыптастыра отырып машықтандыру. 
Ең бастысы, оқу үрдісінде міндетті пәндерде оқушылардың теориялық білімін 
әлеуметтік тұрғыдан қалыптастыруға мән беру керек. 
Жұмысымның нәтижесі: 
1) Әр оқушының білімі, қабілеті қалыптасады. 
2) Оқушының бойындағы жетістіктері көрінеді. 
3) Оқушылар қиындықтарды жеңеді, әлеуеті артады. 
4) Жан-жақты дамуға қол жеткізеді. 
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K00032    26.11.2020

Балабақшада бала тілін дамытудың маңызы

ОТУНЧИНОВА АЙГЕРИМ АБДУВАЛИЕВНА
Талдықорған қаласы. Құрама  үлгідегі 
№2  ясли балабақшасының тәрбиеші

    
    Балалардың тілін дамытудағы мақсаттары:
- Балалардың ойлау, дұрыс сөйлеу қабілеттерін дамыту, сөздік қорын молайту. 
Сөйлем құрап өз ойларын жеткізе білуге, қазақ тіліне тән ерекше дыбыстарды 
дұрыс айтуға үйрету;
- Сөздің жалпы ұғым беретін жағын меңгеруге көңіл бөліп ойлау қабілеттерін 
дамыту, өз ойын еркін жеткізуін, сөйлеу қабілеттерін қалыптастыру;
- Ертегілерді әңгімелеуге, өлең, тақпақ, мақал - мәтелдер, жаңылтпаштарды 
айта білуге үйрету.
Осы мақсатты іске асыру нәтижесіндегі міндеттері:
- Бала тілдік мәдениетінтәрбиелеу.
- Баланың сөздік қорын молайту;
- Байланыстырып сөйлеуін қалыптастыру;
- Балалардың ойын дамытып, тіл байлығын арттыру.
Балалар өз бетінше шығармаларды айтып, шығарманың мазмұны мен ойын 
дұрыс жеткізуге икемделеді. Бала тілін дамыту жұмысының негізгі мазмұны – 
сөздің жалпы ұғым беретін жағын меңгертуге көңіл бөліп, ойлау қабілеттерін 
дамыту, өз ойын еркін жеткізуін, қоршаған орта мен айналасындағы 
адамдармен еркін қарым - қатынасқа түсу, сөйлеу қабілеттерін қалыптастыру.
    Тіл мәдениетін игеру – баланың сәби шағынан іске аса бастайтын, біртіндеп 
жетілетін кезең. Олай болса, баланың тілін дамыту жұмысы отбасынан, 
балабақшадан бастап жүйелі түрде жүргізілуі тиіс.
Балабақшада тілдік қатынастың ең маңызды түрі ауызша сөйлеп үйрену 
жатады. Ол болса сөздерді байланыстырып айту арқасында жүзеге асады. 
Сөздің байланысты айтылуы баланың тілдік және ақыл - ой дамуымен біртұтас 
жүреді.
     Мектеп жасына дейінгі бүлдіршіндерді өздерінің бойына шақ әдеби 
мұралармен сусындатып тәрбиелеу педагогтардың алдындағы міндеті. Ертегі, 
әңгімені, өлең – тақпақтар мен жаңылтпаштарды, сондай - ақ мақал - мәтелдер 
мен жұмбақтарды мәнерлеп оқып беру мен әсерлеп айту – тек қана олардың 
сөздік құрамын байытып қана қоймайды, сонымен қатар, сәбидің ақыл - 
ойының жетілуіне әсерін тигізеді. Баланың әдепті, көргенді болып өсуіне 
ықпалы өлшеусіз, баланың Отанын, өз ұлтын, өз жерін сүюі, оны қадірлей білуі
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ауыз әдебиеті мен көркем әдебиеттің әсері деп білеміз. Өйткені, бала кітаптағы 
жағымды кейіпкерлерге еліктеп, ер атанғысы келіп, еркелікке, еңбекке 
құлшынып өседі.
     Балалардың жас ерекшелігіне қарай топтарды үлкейген сайын тіл 
дыбыстарын айтып, үйренуге арналған жұмыс түрлері біртіндеп күрделене 
береді. Балабақшада жүргізілетін тәрбие, білім беру үрдісінде дыбысқа 
байланысты жаттығу түрлері кешенді түрде іске асырылады.
     Дыбыстардың ерекшеліктерін жете меңгеріп, дыбыстарды дұрыс айтуға 
жаттықтыру басқа да тілдерін дамыту сауат ашу оқу іс - әрекеттерінде ғана 
емес, ән, дене шынықтыру оқу іс - әрекеттерінде де, бос кезеңдерде де балаға 
өлеңдер, тақпақтар үйретіледі.
Балабақшада балалардың жас ерекшелігіне лайықты көркем әдебиет 
шығармаларын, оқыған шығарма мазмұнын әңгімелеп айтқызу, суретке қарап 
әңгімелеу, ертегілер оқып беру, мақал - мәтел, жаңылтпаш, тақпақтар үйрету 
сияқты жұмыстары арқылы бала тілін дамытуға болады.
   Тәрбиеші әр баланың тілін зерттеп, ерекшелігін жете меңгергеннен кейін, 
тәрбие білім беру үрдісіне күн тәртібінің қолайлы сәттерінде дыбыстарды 
дұрыс дыбыстауға орай жаттығу жұмыстарын жоспарлы түрде ұйымдастырып 
жүргізеді.
    Балалардың сөздік қорын, тіл байлығын дамыту барысында қолданылатын 
әдістерге тоқталатын болсақ:
1. Сахна ойындары. Оның барысында қажетті дыбысқа байланысты сөздер, 
сөйлемдер бірнеше рет қолданылады. әр кейіпкерді сөйлете отырып, балаларға 
қайталату.
2. Бағдарлама бойынша өтілетін шығармалардан тіл ұстартуға қажетті шумағын
алып пайдалану. Сол шумақ қай ертегіден, қай өлеңнен алынғанын сұрап, 
жауабын алу арқылы тіл дамытудан игерген білім дағдыларын бекітеді, әрі 
қайталайды.
3. Сөздің дыбыстық жағын анық айтуға жаттықтыруда шағын әңгіме, 
ертегілерді мәнерлеп оқып беруге болады.
4. Көркем сөз шеберлерінің таспаға жазылған үндерін, мәнерлі дауыс ырғағын 
тыңдату.
5. Дидактикалық жаттығулар жасау. «Ғажайып қалта» «Не өзгерді?» үстел 
үстінде ойнайтын ойындарды пайдаланып, әр дыбысқа байланысты суреттерді 
топтап алу.
6. Жұмбақ, мақал - мәтел, жаңылтпаштарды айтқызу арқылы қажетті дыбысты 
бекіту.
     Жұмыстың осы түрлерін баланың жас кезінен бастап дер шағында қолға алса
нәтижесі де ойдағыдай болады.
Балабақшада жүргізілетін тәрбие, білім беру үрдісінде дыбысқа байланысты 
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жаттығу түрлері кешенді түрде іске асырылады. Мәселен, ән оқу іс - әрекетінде 
музыка үнімен бала сезіміне әсер етсе, тіл дамытуда оқылған әңгіме, ертегілер, 
біріншіден баланың ақыл - ойын, танымын кеңейтсе, екіншіден ана тілін жақсы 
білуге көмектеседі.
    Оқу жылының басында өз тобымда тілдері з, р, с, ш дыбыстарын айта 
алмайтын балаларға дыбыстарды дұрыс айтқызу мақсатында ойын - 
жаттығулар, тақпақтарды айтқызып үйреттім. Мысалы: «З» дыбысын бекіту 
мақсатында А. Райымқұлованың «ауыл маңында» өлеңін айтқызуға болады.
Ауыл маңы саз, саз - саз,
Жайылады қаз, қаз - қаз.
Тоймай қалса қаз, қаз - қаз,
Шашқан дәнің аз, аз - аз.
    Дыбыстарды меңгерту барысында ассоциация әдісін қолданамын. Мысалы: 
«Қ» дыбысын бекіту мақсатында Қ – қарға, қолғап, қасқыр, қой, қарындаш
Ұрпақтан - ұрпаққа мұра болып келе жатқан ертегілер, мақал - мәтел, 
жұмбақтар, жаңылтпаш бала тілін дамытуда шешуші орын алады. Тобымдағы 
балаларға ертегілерді ең алдымен ауызша айтып беремін. Сонан соң айтылған 
ертегінің мазмұнын толық қабылдау және тіл байлықтарын арттыру 
мақсатымен сахналап рольдерге бөліп ойнатамын. Мысалы: «Бауырсақ» 
«Шалқан» «Мақта қыз бен мысық» «Алдар көсе мен тоңғақ бай» «Күз түсті» 
ертегілері.
Түрлі ойын - жаттығулардың бала тіліне тигізер ықпалы мол. 
Ертегілерден басқа көркем әдеби шығармаларды балаларға оқып беріп, олардан
әңгіменің мазмұнын сұраймын. Мысалы: «Екі дос пен қайыршы қария» 
әңгімесін оқып беріп, әңгіменің мазмұнын сұрау арқылы Венн диаграмма әдісін
қолданып, балаларға Алдан мен Сауранның мінезін салыстырамын.
       Халық ауыз әдебиетінде ерте заманнан келе жатқан өзіндік 
ерекшеліктерімен танылған халықтың асыл ойының көркем жиынтығы мақал - 
мәтелдер арқылы да беріледі.
Қазақты мақал - мәтелдері негізінен елдікті, ынтымақты, бірлікті, 
адамгершілікті, инабаттылықты қамтиды. Сондықтан, мен «Менің 
Қазақстаным» «Отбасы» «Менің ауылым» тақырыптарын өткенде:
• Туған жер – алтын бесік
• Өз үйім - өлең төсегім
• Отан – оттан да ыстық
Батырлық, ерлік туралы:
• Жауынмен жер көгереді, батамен ел көгереді
• Ер - елдің көркі, өсімдік жердің көркі
Білім туралы:
• Қына тасқа, білім басқа бітеді
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• Көп сөйлеген білімді емес, көп білген білімді – деген мақал - мәтелдерді
пайдаланамын.
    Бала тілінің дамуына жұмбақтар үлкен роль атқарады. Әр оқу іс - әрекетінің 
тақырыбына сәйкес жұмбақ айтудан бастаймын.
• Кешкісін маздап жанады, таң атса сөніп қалады (Жұлдыз)
• Қырманнан көрдім, ырыздығы елдің (Дән)
• Басында аппақ шәлі, етегі елдің сәні (Тау)
Халықтық шығармалар ішінде баланы дұрыс, айқын сөйлеуге үйрететін, тілін 
жаттықтыруға бейімді жанр – жаңылтпаш. Жаңылтпаш арқылы сөздерді дұрыс 
сөйлеуге, жеке дыбыстарды алмастырмай дұрыс айтуға үйретеді.
• Көк кесе, көп кесе, Көп кесені әкелді кеше

Қорыта айтқанда балалардың ана тіліндегі дыбыстарды анық айтып, дұрыс 
сөйлей білуге балабақшада берілер тәрбиенің ықпалы зор.
    Қазіргі заман талабына сай оқу - тәрбие үрдісін ұйымдастыру, яғни әр баланы
жеке тұлға ретінде қабылдап, мектеп жасына дейінгі бүлдіршіндерді ойына, 
бойына шақ әдеби мұралармен сусындатып тәрбиелеу, тәрбиешінің алға қойған
міндеті. Айналадағы дүниені, табиғатты бақылап түсіндіріп әрдайым жаңа 
сөздермен, сөздік қорын толықтырып отыру қажет деп есептеймін. Жоғарыда 
айтылған мүмкіндіктерге сай балалардың сөйлеу қабілеттерін тереңдетіп, 
шығармашылық қабілеттерін дамытуда айтқан әңгімесіне, өзі құрастырған 
қысқа әңгімелеріне бағыт - бағдар бере отырып, тіл байлығын, сөздік қорын 
дамытуды басты назарда ұстау керек деп ойлаймын. 
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K00033   26.11.2020

Дені сау адам-жарқын болашақ иесі!

АБИЛЬДАБЕКОВА ЖАДЫРА ТИЛЕКТЕСОВНА
Талдықорған қаласы.  Құрама үлгідегі 
№2 ясли балабақшасының тәрбиеші

Мақсаты: Балаларға  тазалық туралы  өз білгендерін  әңгімелеуге жаттықтыру
және  алған  білімдерін  қолдануға  дағдыландыру,  сюжеттік  рольдік  ойындар
арқылы  сөздік қорларын молайтып,  бір-бірімен қарым қатынасын нығайту.
Көрнекілігі:Слайд,  бейнеролик,  декарация   шаштараз,  дүкен,  дәрігер  ойын
бұрыштары.
Әдіс-тәсілі: Көрнекілік,  топпен  жұмыс,  әңгімелеу,  сұрақ-жауап,  мақтау-
мадақтау;
Ұйымдастырылған оқу қызметінің барысы:
(зал  әсем  безендірілген,  балалар  сап  болып  ,әуенмен  залға  кіреді,  жарты
шеңбер болып тұрады)
Тәрбиеші: Балалар  бүгін  ерекше  күн  болғалы  тұр,қараңдаршы  бізге  көп
қонақтар келіп қалыпты, қонақтарға  амандасайық.
Балалар:  Армысың Алтын күн!
Армысың көк аспан!
Армысың Жер-Ана!
Армысыздар қонақтар!
(балалар  орындарына  отырады)
-балалар қазір жылдың қай мезгілі?
-Қазір жылдың қыс мезгілі
-Дұрыс айтасыңдар, әр қыста бір ғажайып болады. Бүгінде бір  ғажайып бар.
Мен қыс сәнін тамашалап жүріп мынадай құрылғы тауып алдым. Бұл уақыт
көлігі  деп  аталады.  Уақыт  көлігі  өткен   жылдар  мен  келер  жылдарға  апара
алады.  Бүгін  мен  сіздерге   өткен  жылға  апарып,  көргім  келеді.  Сіздер
барғыларыңыз келеді ме?
(балалардың жауаптары)
 -Ендеше балалар қане барлығымыз  көлікке отырайық.  
(әуен  ойнайды, балалар қатармен жүріп көлікке отырады)
(Тосын сәт.  Балалар  жан-жағын тамсана   қарайды.  Балалардың алдынан
үңгірден ежелгі адам шыға келеді, ол таңырқап, қимыл әрекеттер жасайды)
 Тәрбиеші:  Балалар қараңдаршы, бұл кім деп ойлайсыңдар?
Балалар: адам ғой, неге үсті лас, неге сөйлей алмайды т.б сұрақтар қояды. 
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Тәрбиеші: Сәлеметсіз бе адам. Біз  болашақ елінен келіп тұрмыз,балалар  бұл
ежелгі адам, бізден бірнеше жыл бұрын адамдар осындай болған. 
Балалар: Апай оны өзімізбен алып кетейікші. 
Тәрбиеші: Қане оған  түсіндіріп  айтып көрейін,  дұрыс айтасың олда  мүмкін
барғысы келетін болар. Бізге қатты таңғалып қарап тұр. 
(тәрбиеші  қимыл  әрекеттермен  рұқсат  сұрайды,  ежелгі  адам  басын  изеп
келіседі)
Тәрбиеші: Алақай  балалар,  ол  келіскен  секілді.  Балалар  ежелгі  адамды
болашақпен таныстыруға  дайынбыз ба?
Балалар: Ия дайынбыз
Тәрбиеші:Ендеше уақыт көлігімізге отырып, өз жылымызға елімізге  қайтайық.
(әуен  ойнайды, балалар қатармен жүріп көлікке отырады)
Тәрбиеші: Міне балалар өз елімізге де келдік.Ал енді балалар ежелгі адамды,
ол үшін болашақ  болып саналатын  адамдардың жағдайын таныстырайық.
(Балалар ежелгі адамды айнала шеңберге тұрады.)
Тәрбиеші: Балалар  енді, ежелгі адамға есім қояйық. Кім деп қоямыз?
Балалар: Азамат деп қойайықшы апай.
Тәрбиеші: Жарайды.  Сенің  есімің  Азамат  болсын.  Ой  балалар  сөйлеп
білмейтінін ұмытыппын ғой, қане барлығымыз оның есімін қайталайықшы. 
(балалар Азамат деп қайталайды)
Балалар ол, қалай айту керектігін көрсетейік, сөйлеуді үйретейік, қолымыздағы
айнаға қарап, Азамат  деп айтайық, болашақты сөйлеуге, өз атын айта білуге
үйретейік. Балалар енді Азаматқа қандай көмек керек екенін біліп тұрсыздар
ғой, солай ма?
Балалар: Алдымен дұрыс жүруді үйретейік.
Тәрбиеші:  Қане ендеше бәріміз көңілді жаттығулар жасайық.
(көңілді әуенмен балалар Азаматпен жаттығулар жасайды)
Тәрбиеші:  Жарайсыңдар балалар.  Ал Азамат енді дұрыс жүруді үйренді. Енді
қандай көмек көрсете аламыз?
Балалар: алдымен беті-қолы жуып  тазалық жасау керек,  денсаулығын тексеру
керек, емдеу керек, таза киімдер кигізу керек. 
Тәрбиеші: Олай болса балалар Азаматқа  көмек көрсету үшін, бірнеше топқа
бөлінейік.  Кім  қай  топқа  барғысы  келеді,  өздеріңіз  қалауларыңыз  бойынша
көмек көрсету топтарына жиналайық.
(балалар дәрігер , шаштараз, дүкен бұрыштарына бөлінеді)
Тәрбиеші: Балалар  алдымен денсаулығын тексеруден  бастайық, ол үшін не
істеуіміз керек?
Дәрігерлер: Біз.  Қазір Азаматтың денсаулығын тексереміз. (балалар рөлдерге
бөлініп, Азаматты дәрігер  бұрышына апарып, денсаулығын тексеріп, емдеп,
көмек береді)

18



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

(Ежелгі адам балалардың қимылдарына тамсана қарайды.)
Тәрбиеші:  Жарайсыңдар  балалар!  Балалар  біз   Азаматтың  денсаулығын
тексердік,  қажетті  дәрі –дәрмектерді бердік,  арнайы екпелерді егіп,  емдедік.
Енді  Азаматқа кімдер көмектеседі?
Шаштаразшылар: беті-  қолын  жуу  керек,  шомылдыру  керек.  Тазалық
денсаулық кепілі. Енді біз көмектесейік.
(балалар рөлдерге бөлініп, Азаматты шаштараз  бұрышына апарып, тазалық
жасауды көрсетіп, көмек береді)
(Ежелгі адам балалардың қимылдарына қызығушылықпен қарайды)
Тәрбиеші: Азамат енді тым жақсы болдың.  Жарайсыңдар балалар! 
Ал балалар Азаматтың көңілі  көтерілген секілді,  Ол барлығын түсініп отыр,
қане барлығымыз көңілімізді көтеріп бір сергіту  сәтін жасап алайық.
Сергіту сәті
(Дене мүшелеріне байланысты сергіту жасалады)
Тәрбиеші: Керемет  балалар,  Азамат  қандай  көңілді  болды.  Ал  енді  қандай
көмек көрсете аласыңдар?
Дүкеншілер:  Біз Азаматқа таза әрі денсаулыққа зияны жоқ киімдерді кигізіп
көмектесеміз.
Балалар:Киім  кигенде  үлкен болмау керек, немесе тар болмау керек,кигенде
өзіңе  ыңғайлы  болу  керек.Киім  дер  әртүрлі   маталардан  тігіледі.
Мысалы:Жұмсақ  мата  денеге   ыңғайлы,  ал  қатты   мата  ол  синтетика  оны
кигенде денең тітіркеніп кетеді.
Денсаулығымыз  мықты  шымыр  болу  үшін  уақытымен   тамақ  ішу
керек,жемістерді көп жеуіміз керек,алма, алмұрт, жүзім оларда дәрумендер көп
болады.Жемістерді  үнемі  жуып  жеу  керек.Жерге  түскен  тағамды  жеуге
болмайды. 
(балалар  рөлдерге  бөлініп,  Азаматты  дүкен   бұрышына  апарып,  таза
киімдерді береді,пайдалы азық-түліктерді беріп көмектеседі)
(Ежелгі адам балалардың қимылдарына қызығушылықпен қарайды)
Тәрбиеші: Жарайсыңдар балалар! Балалар  Азаматтың   киімі де өзіне жараса
кетті.   Балалар   Азамат  біздің   өмірімізге  бейімделді.  Азамат  сен  әлде де
болашақты көргің келеме? Ендеше сен уақыт көлігіне отырып,саяхат жасауыңа
болады.  Ал біз осында қалуымыз керек. 
Азамат:  Рахмет балалар, сендер маған көп нәрсе үйреттіңдер. Мен сендердің
кім екендеріңді сұрағым келеді. 
Балалар: біз қазақпыз. Азамат саған сәттілік тілейміз. Сау бол. 
(Балалар  Азаматқа   денсаулыққа  байланысты  өз  сыйлықтар  ұсынады  да
қоштасады. Уақыт көлігіне отырып ұшып кетеді)
Тәрбиеші:Балалар  бүгінгі  саяхат  сендерге  ұнадыма?өте  жақсы  барлығыңда
жақсы қатыстыңдар. Қорытындылайды. Мадақтайды.
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Еңбек бәрін де жеңбек

АСЫЛБЕК АЙГЕРІМ БАТЫРБЕКҚЫЗЫ
Алматы облысы,Талдықорған қаласы, 

МКҚК 2 ясли-балабақшасының тәрбиешісі

Мақсаты: Еңбек - адамгершілік құндылығы туралы түсініктерін кеңейту, 
еңбектің адам өміріндегі мәні туралы түсінік беру, еңбек етуге деген 
қызығушылықтарын ояту, дамыту, еңбексүйгіштікке тәрбиелеу.
Күтілетін нәтиже:
- Еңбек ету, еңбектің мәні туралы түсініктері кеңейеді;
- Еңбек етуге деген қызығушылығы оянады;
- Еңбексүйгіштікке тәрбиеленеді;
- Еңбекті құрметтеуге үйренеді;
- Ұқыптылық, еңбекқорлық, еңбек ету дағдысы қалыптасады.
Көрнекіліктер: Слайд, нақыл сөздер, «Оқушылар шығармашылығынан» - 
суреттер, көрме, ойынға қажетті құрал - жабдықтар.
Мұғалімнің кіріспе сөзі.
Қазақ халқының дәстүрлі тәлім - тәрбие беру жүйесінде жас кезінен бастап 
баланы еңбекке, белгілі бір кәсіпке баулыған. Жалқау, еріншек, жатып ішер 
арамтамақ болма, еңбек ет, ата - анаңа қолқанат бол дегенді баланың санасына 
құйып отырған. Әрбір жас бала “Еңбек етсең ерінбей, тояды қарның тіленбей” 
деген мақал рухында тәрбиеленген. Ал, сіздер қалай ойлайсыздар, «Еңбек етсең
ерінбей, тояды қарның тіленбей» деген мақалдың мағынасы қалай, қалай 
түсіндірер едіңдер? «Бақыттың кілті еңбекте» дегенді қалай түсінесіңдер? 
(Оқушылар мақалдың мағынасын ашады)
Олай болса біздің бүгінгі тәрбие сағатымыз еңбек туралы болмақ.

Оқушылар 2 топқа бөлінеді. «Еңбек» және «Туған жер» Оқушыларға екі түрлі 
тақырыпта мақал - мәтелдер жазылған парақшалар үлестіріледі, әр оқушы соған
сәйкес өз тобын анықтап орындарына отырады. Топтарға тапсырмалар беріледі.
«Кім көп біледі?» еңбек туралы мақал - мәтелдер жазып, оның мағынасын 
түсіндіреді. Оқушылар мақал - мәтел жазып жатқанда ата - аналар отбасындағы
бала еңбегі туралы айтып береді.
Еңбек туралы мақал - мәтелдер:
Еңбегіне қарай — құрмет,
Жасына қарай — ізет.
Еңбек ер атандырады.
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Еңбек ерлікке жеткізер,
Ерлік елдікке жеткізер.
Еңбек еткен — мұратқа жеткен.
Еңбек етпей елге өкпелеме,
Егін екпей жерге өкпелеме.
Еңбеккер ұйқыдан ширап тұрады,
Еріншек ұйқыдан қирап тұрады.
Әлің барда еңбек ет, еңкейгенде емерсің.
Ердің атын еңбек шығарады.
Бақыт кілті еңбекте.
Еңбек ширатады,
Өмір үйретеді.
Маңдайы терлемегеннің
Қазаны қайнамайды.
Еріншектің ертеңі бітпес,
Жеңілтектің селтеңі бітпес.
Еңбек етсең ерінбей,
Тояды қарның тіленбей.

Мынадай сұрақтарға жауап алу:
- Балаңыз отбасындағы шаруаларға көмектесе ме?
- Балаңызды үй шаруасына жұмсағанда оның жас ерекшелігін, әлінің жетіп - 
жетпейтінін ескересіз бе?
- Жалпы баланы неше жастан бастап еңбекке араластыруға болады?
- Қандай шаруалар істейді?
- Балаңызды еңбекке қалай жұмсайсыз, қалай араластырасыз?
- Баланы сіз жұмсағанда өз еркімен құлшына кірісіп кете ме, әлде зорлап 
жұмсайсыз ба?
- Балаңызға жұмыс тапсырарда «егер де осы жұмысты бітірсең бір нәрсе алып 
беремін» деп оның еңбегін сатып аласыз ба? т. б.
Оқушыларға берілген тапсырма бойынша олардың қаншалықты мақал - 
мәтелдер білетіні және мағынасын ашып айтуы тыңдалады.
Енді мектептегі еңбек тәрбиесіне тоқталайық. Мектептегі еңбек сабағы, 
сенбілік жұмыстары туралы айтылады.
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Жаңартылған білім беруде қашықтықтан оқуды ұйымдастыру

МУСИРОВА ДИЛБАР ЕРГЕНБАЕВНА
Түркістан облысы Келес ауданы № 46 Абай атындағы 

жалпы орта мектебінің бастауыш сынып мұғалімі 

     Бүгінгі  таңда  елімізде  білім беру мазмұны жаңа бағытқа бет бұрды. 
Қазақстан Республикасында орта білім беру мазмұнын жаңарту шеңберінде 
білім беру үдерісінің құрылымы мен мазмұнына елеулі өзгерістер енгізілуде.     
Жаңартылған білім беру бағдарламасының негізгі мақсаты – білім мазмұнының
жаңаруымен қатар, критериалды бағалау жүйесін енгізу және оқытудың әдіс-
тәсілдері мен әртүрлі құралдарын қолданудың тиімділігін арттыруды талап 
етеді.  Жаңартылған білім берудің маңыздылығы – оқушы тұлғасының 
үйлесімді қолайлы білім беру ортасын құру және коммуникативті қарым-
қатынасқа түсу, жеке, жұппен, топта жұмыс жасай білу болып табылады десек, 
оларды жүзеге асырудың бір жолы – оқыту процесінде топтық оқытуды 
қолдану болып табылады.
     Жаңа қоғамға қажетті тұлғаны дайындауда топтық оқытудың қажеттілігі 
өмір талабы екендігі айқын сезіледі.
Оқытудың топтық формасы деп – оқу тапсырмасын бірігіп орындау үшін 
сынып базасында құрылған жұмысшы топтардың іс-әрекетін ұйымдастыру 
түрін айтады. Топтық оқытудың басты мақсаты – оқушыларды шағын топтағы 
бірлескен жұмысқа тарту. Топтық жұмыстар – оқушылардың танымдық қызмет
үдерісіне көтеріңкі көңіл-күймен   қатысуын, зерттеу тақырыбын түйсініп, 
терең зерделеуді, алынған білімнің тұтастығы мен оқушылардың танымдық 
белсенділігін қамтамасыз етеді.
    Дәстүрлі ұйымдастырылған оқу үдерісіне қарағанда, топтық жұмыс арқылы 
оқыту үдерісінде оқушылар көп мағлұмат алады, ойын үдерісінде жағымды 
эмоциялар алып, белсенділігі артады, сөздік қоры дамиды жеке тұлғаның 
қажеттіліктері қанағаттандырылады.
   Дұрыс ұйымдастырылған топтық жұмыс – командада шығармашылықпен 
ынтымақтастықта жұмыс істеуге мүмкіндік береді.
Бұрын әркім өз бетінше ізденіп жұмыстанып, белсенді балалар нәтижеге жетіп 
отырса, көмекке зәру бала өз ойының дұрыс бұрыстығына көз жеткізе алмай 
білмеген күйде қалып отырды. Топта оқушылар өз даралығын жоғалтпайды, 
қажетті жағдайда олар бір-бірінен көмек сұрап, ортақ міндеттерді шешеді.
  Топтық жұмыс барысында топтасып постер дайындау, бірлесіп 
тапсырмаларды орындау, ресурстарды талдау жұмыстары барысында бір–
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бірімен ой бөліседі, өзінің білмегенін талқылау барысында тыңдау арқылы 
біледі, естігеніне қорытынды жасап, жүйелі талқылауға қатысады, бағалап, 
талдап, өз пікірлерін білдіре алады және бәрі бір тоқтамға келіп, берілген 
мәселені бірлесе отырып шешіп, оны қорғауға өз үлестерін қосады, тұжырым 
шығарады.
Топтық   жұмыс   формалары оқушы   тұлғасының танымдық қабілеттерін, 
танымдық процестерді дамытуға, оқуға жағымды қызығушылық 
қалыптастыруға, тұлғаның қиындықтарға даяр болу және жеңе білу, танымдық, 
сыйласу, шығармашылық өзін-өзі өзектілендіруге   ықпал етуде алатын орны 
ерекше.
   Топ – қазіргі адамның қоғамдық өмірін ұйымдастырудың басты тәсілі, оның 
ажырамас қасиеті болып табылады.
Топтық жұмыс өзінің барлық белгілері көрініс табатын оқу 
ынтымақтастығының идеалды моделі болып табылады
   Топтық жұмыс дәстүрлі сынып-сабақ жүйесіне қарағанда оқушылардың бір-
бірімен байланысын құруға мүмкіндік береді. Олар жеке жұмысқа қарағанда 
топтық жұмыста тапсырмаларды жақсы орындайды және сабақтағы 
психологиялық микроклимат жақсарады.
Топтық жұмыстың педагогикалық құндылығы – оның жалпы бала тұлғасын 
қалыптастыруға, оның ақыл-ой қабілеттерін дамытуға жағымды әсер етуінде.
    Қазіргі мектепте топтық жұмыстарды ұйымдастыруды оқу үдерісін 
жандандыру және жылдамдату үшін пайдаланады.
Ғалым Шаталов топта жұмыс істеудің “сабақта қияр тұздау” сияқты әдісін 
ұсынады, яғни тұзды суға түскен қиярдың тұздалатыны секілді топтық 
жұмысқа қатысу арқылы білмегеніңді үйрену. Топта жұмыс істеу механизмін 
іске дұрыс қосқанда, оқушының білмегенін білуге ұмтылысы нәтижелі болады.
Топтық жұмыстар тиімді әрі көңілден шығу үшін жақсы ұйымдастыру 
қажет. Ол үшін:
 Топтардың құрамын жиі өзгертіңіз, әрбір оқушы қалған барлық 
оқушылармен жұмыс жасай алатын болсын. Оқушылар тек өз достармен ғана 
жұмыс жасамауы керек. Ұлдар мен қыздардан немесе ұлты әр түрлі балалардан 
құралған аралас топтың жұмысы жақсы нәтиже көрсетеді. Топтың құрамын әр 
түрлі етіп өзгертуге болады.
 Әрбір топ мүшелері өз ролін толық түсінгенін біліңіз. Мысалы: 1 нөмірлі 
сен хатшысың, 2 нөмірлі сен реттейсің деген сияқты т.б.
 Оқушылар басқалардың да өз пікірін айту құқығын сыйлауы керек.
 Оқушылардың барлығының жұмыс жасауына назар аударыңыз.
 Жұмысын ерте бітірген оқушыларға жеке тағы да тапсырма беріңіз.
 Топпен жұмыс жасау барысында оқушылар бір-бірін қорқытуы мүмкін. 
Мысалға сен мені қошта, болмаса маған 5 қой деген сияқты. Сондай бұзақылық
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жағдай болмау үшін бұзық оқушыларыңызға төреші, хатшы, реттеуші боласың 
деу керек.
 Топпен жұмыс жүргізгенде жұмыс шуы болады. Ол үшін жұмыс жасау 
барысындағы шу мен күнделікті болатын шуды айыра білуіңіз керек.
 Мұғалім – бақылаушы қызметін атқарады.
 Оқушылардың мәселелерді толық талқылап жатқанын бақылау.
  Топқа бөліп жұмыс жасату ойын емес, бұл проблеманы, мәселені 
шешудің бірден – бір жолы екенін оқушыларды топқа бөлерде ескертіп өту 
қажет.
 Топтық жұмысты жариялау кезінде тақтаға шығып сөйлеу қажет. Себебі, 
барлық оқушының назары сол баяндамашыда болады.
 Топпен жұмысты барлық сыныпта қолданғаннан гөрі бір сыныпта 
жүргізіп, балаларды жаттықтырып алған жөн. 1. Топтың көлемі. Ресми топ 
салыстырмалы түрде үлкен болмау керек деген пікір бар. Кит Девис топтағы 
адамдар саны бесеу болу керек деп есептейді. Ральф Дэвис бойынша тамаша 
топ 3-9 адам.3. Топтық нормалар. Топ басшылары топтың өзге мүшелеріне 
қарағанда өздерін басқаша сезінеді. Оларда топтық қызығушылықты 
бағындыратын топтық рух басым болады.
 4. Топтық сананы құру амалдары:
 2. Топтың құралы. Құрылу кезінде топта ұқсамайтын тұлғалар болу 
керек, бұл үлкен тиімділікке әкелуі мүмкін. Көптеген көзқарастар және 
қабылдаулардың көмегі өз жемісін береді.
 Топтардың тиімділігіне ықпал ететін факторлар:
 мақсатқа сенімділік;
 мүшелердің бір-біріне сенімділігі;
 жетекшіліктің оңтайлы стилі;
 басқаруға қатысу.Топтық уақыт өткізудің мәні мен жалпыға ортақтығын 
Д.Картрайттың және А.Зандердің мына сөздері дәлелдейді: “егер … болжамдық
марстық адам Жерді бір қарап шықса, ол, мүмкін, жер адамдарының бір нәрсені
топта жасап, өз уақытының сонша бөлігін бірге өткізетініне таң қалатын 
шығар?”Топтық жұмыс формалары оқушы тұлғасының танымдық қабілеттерін 
дамытуға, оқуға жағымды қызығушылық қалыптастыруға, тұлғаның 
қиындықтарға даяр болу және оларды жеңе білу, танымдық, сыйласу, 
шығармашылық өзін-өзі өзектілендіруге ықпал етуде алатын орны ерекше.
 Г.А. Цукерман әлемде жүргізілген зерттеулерді жалпылау кезінде, топтық
оқу іс-әрекетіндегі келесі мәселерді көрсетеді:
 Бүгінгі таңда топтық жұмыс оқыту үдерісінің тиімді тәсілдерінің бірі деп 
есептеледі. Ол сабақта табиғи тілдік қатынас жағдайын құруға әсер етеді, 
оқушыларды оқу үдерісіне белсенді қатысуға еріксіз тартады, ынталандырады, 
оқып-үйренуге деген қызығушылығын тудырады. Сондай-ақ, топтық жұмыс 

24



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

оқушылардың өздерін сенімділікке тәрбиелейді, өзін-өзі ортада ұстай білуге, 
бірін-бірі тыңдауға, сыни ойлануға, пікірлердің сан алуан болатындығын 
жақсырақ түсінуге үйренеді, өз пікірін айтуға құқығының бар екенін сезінеді.
 Сынып-сабақ жүйесінің жалпыдан жеке және топтық формаға өтуі мода 
емес, бұл заман талабы.
 балалардың танымдық белсенділігі мен шығармашылық деңгейі өседі;
 оқушылар арасындағы өзара қатынас сипаты өзгереді;
 оқушылар маңызды әлеуметтік дағдыларға ие болады: әдеп, 
жауапкершілік, басқалардың позициясын есепке ала отырып, өз мінез-құлқын 
қалыптастыру іскерлігі,
 қарым-қатынастың гуманистік түрткілері;
 мұғалім топқа бөлуде балалардың өзара бейімділіктерін, олардың 
дайындық деңгейлерін, жұмыс қарқындарын есепке ала отырып, оқытуда 
дараландыру мүмкіндігін алады. 
   Қазіргі заманғы оқыту мектептен, яғни мұғалімнен оқушылардың психикалық
және физикалық денсаулығын қорғауды талап етіп отырғандықтан, іс-әрекетті 
ұйымдастырудың топтық формасы тәжірибесі өзекті әрі болашақта дамушы 
болып есептеледі. Олардың бастамашылдығын, дербестігін қолдау, баланың 
мектепке келуіне байланысты бірлесіп, серіктесіп жұмыс істеу, басқалармен 
тығыз қарым – қатынаста болу дағдысын қалыптастыру, өзіндік таңдауға 
үйрету қажет.
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K00037    26.11.2020

Тәрбиеші болу-бір бақыт

ОРУНБАСАРОВА АЙТБИКЕ ТИРКЕШБАЕВНА
Маңғыстау облысы  Жаңаөзен қаласы  
"Рахат бөбекжай бақшасы" Тәрбиеші

«Жол таңдауда жалтаңдауға болмайды» деген бар емеспе, сол шын екен. Ата-
анамның қалауымен «Филология» факультетіне түстім. Оқуымды аяқтаған соң, 
ол салада жұмыс жасағым келмеді. Қайтадан бала күнгі арманым «Мектепке 
дейінгі білім беру және тәрбиелеу»мамандығы бойынша білім алып шықтым. 
Таңдауым әу баста ұлтымыздың, тәуелсіз еліміздің ертеңі боларлық 
бүлдіршіндерді тәрбиелеу жолын таңдағаныма еш өкінбеймін. Керісінше, 
ауыртпалығы мен жауаптылығы қырық атанға жүк боларлық осы кәсіпті таңдау
арқылы қоғамдық дамуға өлшеусіз үлес қосып келе жатқаныма мақтан етемін. 
Адам баласының өмірінде болуға тиіс бақыттың бірі не десек, ол – өз 
қалауымен таңдаған кәсіп мамандығына деген салиқалы ,ынтызарлық ықылас 
дер едім. Қалаған ісіңе ғашықтық пейілмен қарай білсек , өмірден өз орныңды 
тапқаның !
Тәрбиеші болу-айтуға оңай шаруа болғанымен ,бұл мамандықтың қоғам үшін 
қаншалықты маңызы барлығын сол кәсіпті таңдағандар ,осы жолда еңбек етіп 
жүрген жандар жақсы түсінеді.
«Ұстаздық еткен жалықпас,үйретуден балаға» деп ұлы Абай атамыз айтқандай 
қызығы мен ауыртпалығы ,жауапкершілігі қатар жүретін осы еңбектің 
жолындағы педагогикалық ұстанымым - үнемі жаңалыққа ұмтылып ,әр 
тәрбиеленушімнің  бойынан жылт еткен жақсылықты ,талап пен талантты 
тауып, бұлақтың көзін ашу,биікке жетелеу,сондай ізденістер арқылы биік 
мақсаттарды орындау. Халқымызда  «Жас келсе-іске» деген керемет сөз бар. 
Демек мен бойымдағы жастық жігерімді, күш-қуатымды, жаңашылдығымды 
талапты әрі талантты шәкірт тәрбиелеуге жұмсауым керек. Болашақта өз 
тәрбиеленушілерімді биік белестерден көріп жатсам, сол үшін өзімнің азда 
болса үлесім тиіп жатса мен өзімді бақытты тәрбиеші-ұстаз,бақытты жанмын 
деп білемін.
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Роль педагога в свете обновлённого содержания образования

НАРЗИЛЬДАЕВА НАДРА РАХМАТУЛЛАКЫЗЫ
Кызылординская область   Г.Кызылорда, р/н Шиели. КГУ СШ.№270

им.Ғ.Мұхамеджанова.  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 
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посредством использования отдельных форм и методов обучения на уроках, 
выступающих как условие успешности обучения.
   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.
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Стоит подумать о следующих вопросах, чтобы увеличить мотивацию учеников:
· Соответствуют ли упражнения возрасту?
· Полностью ли учащиеся осознают цели работы?
· 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:
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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 
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.
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Развитие контрольно-оценочной 
самостоятельности в начальной школе.

АШИМОВА ГУЛЬФИЯ КИЯМОВНА
Туркестанская область Г.Туркестан   КГУ школа гимназия

№ 9 им. Некрасова    Учитель начальных классов

Учебная деятельность – это ведущая деятельность ученика, это интерес к 
учению, к людям, ко всему окружающему. Учебная деятельность дает 
возможность получать новые знания, умения, навыки, необходимые для 
дальнейшей работы.
Учебная деятельность, является ведущей в младшем школьном возрасте, она 
отличается от других видов и форм деятельности, которые применяются в 
образовательном процессе начальной школы. Нужно знать специфику учебной 
деятельности, отличать её от усвоения, тренировки и других форм учебной 
работы школьников. Учитель должен ввести ребёнка в учебную деятельность, 
он учит самостоятельно ставить, решать учебные задачи. В организации 
учебной деятельности, учитель не должен давать готовых знаний, они должны 
возникать в процессе учебных действий самих учеников.
Учебная деятельность – открытие, чего-то нового, интересного, где дети 
пытаются, учатся самостоятельно мыслить, размышлять, искать новое 
неизвестное. Поэтому постановка учебной задачи должна быть в руках учителя,
который понимает трудности, ожидающие его в движении в неизвестное. 
Учитель их сможет преодолеть лишь совместно с учениками.

В школе можно встретиться не только с учебной деятельностью, но и с другими
видами деятельности, даже на уроках. Все эти деятельности осуществляются 
совместно, все они пронизаны взаимными оценками и самооценками. Все 
оценки воспринимаются не прямо, а через призму собственных представлений 
человека о себе.

Оценивание – это демонстрация собственных ценностей. Оценивая друг друга, 
мы демонстрируем свои ценности.
С первого класса, мы учим детей оценивать, свои учебные достижения с 
помощью оценочных шкал. Количество шкал зависит от количества критериев, 
которые вырабатываем в ходе совместной работы. Этот способ позволяет 
оценить действия детей не только в письменных работах, но и при выполнении 
заданий в парах или группах. Критерии оценивания различны. Внимание 
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уделяем не только тем аспектам, которые отражают знания детьми 
программного материала, но и таким, как быстрота, аккуратность, 
правильность, самостоятельность, умения слушать и слышать. Для оценивания 
ученик рисует волшебную линеечку (разработанную Т.В.Дембо, 
С.Я.Рубинштейн) на полях тетради, напротив выполненной работы и ставит на 
ней крестик на том уровне, которого, по его мнению он достиг. После 
самооценивания учитель проводит беседу, в ходе которой ребёнок 
обосновывает свой выбор на линеечке и объясняет, что ему удалось выполнить,
что не удалось, над чем надо поработать. При проверке тетрадей учитель ставит
свой крестик красного цвета в то место, где по его мнению он должен 
находиться. Если оценки учителя и ученика совпали, учитель обводит крестик 
ученика кружком.
оценки совпали
оценки не совпали
Предметом оценки и контроля со стороны ученика в первом классе является:
 самочувствие учащихся на уроке (интерес, активность или
безразличие, утомляемость).
 соблюдение договорённости внутри класса о правилах работы во время 
урока.
введение оценочных листов, в них отражены уровни умений, которыми овладел
учащийся:
не знаю , затрудняюсь (синий цвет)
сомневаюсь, не уверен (зелёный цвет)
знаю, умею (красный цвет)

Итогом работы по оценочному листу является, совместная беседа учителя и 
ученика об адекватности самооценки ребёнка.
В первом классе ребёнок способен оценить себя по критериям, выработанным 
совместно с учителем, сопоставить свою оценку с оценкой учителя, выяснить 
причины разногласия. На данном этапе важна индивидуальная работа учителя с
ребёнком по коррекции формирования умений.
Во втором классе учащиеся при правильной работе учителя способны 
самостоятельно определять критерии учебной деятельности, готовность 
предъявлять результат своей деятельности. Ученик может определить границу 
своего «знания- незнания», используя прогностическую оценку.

С учащимися своего класса разработали критерии, по которым происходило 
оценивание того или иного вида деятельности ребёнка. Все умения условно 
разделили на пять групп:
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1.Учебно – организационные:
- умение самостоятельно готовиться к уроку;
- умение включиться в работу, умение сосредоточиться на содержании урока и 
сохранить внимание до его завершения;
- оформление и ведение тетрадей.

2.Учебно – коммуникативные:
- умение проговорить цель, задачи и предлагаемые действия;
- умение поддержать и продолжить мысль собеседника;
- умение слушать друг друга;
- умение работать в группах сменного состава;
- умение задавать вопросы в ходе урока.

3. Учебно – логические:
- умение оценить эффективность работы группы и свою работу по заданным 
критериям;
- умение соотнести цель и результат;
- умение выделять главное;
- умение делать обобщение, вывод;

4. Учебно – информационные:
- умение давать полный или краткий ответ;
- умение отвечать на вопрос по существу;
- умение работать самостоятельно с дополнительной литературой.

5. Учебно – управленческие:
- умение определять учебную задачу;
- умение оценить свою УД и деятельность одноклассников;
- умение определить проблемы собственной УД и установить их причину.
Данные критерии систематически использовали на уроках, но не всем детям 
удавалось адекватно себя оценивать.

Большую роль в формировании развития ребёнка, играет положительная 
мотивация к школьному обучению.
И чтобы процесс адаптации детей в школе проходил благоприятно, продолжаю 
использовать в своей работе учебный курс «Введение в школьную жизнь» 
автор Г.А.Цукерман, К.Н.Поливанова. Реализация данного курса помогает 
детям чувствовать себя более уверенными.
Пройдя данный курс , дети учатся договариваться между собой, у детей 
появляется интерес к учению, они стремятся узнать больше нового. Данный 
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курс помогает детям войти в новый школьный мир, а мы педагоги должны 
обеспечить плавный переход от игровой к учебной деятельности. Чтобы 
переход от игры к учению протекал постепенно, нужно организовывать 
образовательное пространство.
На уроках мы чаще используем совместные формы обучения, но и нельзя 
забывать и об индивидуальных формах обучения, в основном индивидуальную 
работу даёт сам учитель, а нам важна самостоятельность, инициативность 
ребёнка в учении. У нас в классе есть два полярных места «стол помощник» и 
«стол заданий» дети во время урока самостоятельно могут передвигаться по 
классу и работать с данными столами.
Это помогает детям в организации УД , быть более организованными, 
инициативными.
Следующим условием, необходимым для эффективной работы в школе 
налажена постоянная связь с родителями. Для родителей проводятся открытые 
уроки, собрания, конференции по ознакомлению с оценочной 
самостоятельностью (деятельностью) учащихся.
Родителям предоставляются следующая информация:
 листы индивидуальных достижений по предметам , в которых отражены 
формируемые навыки и умения ученика в конце каждой четверти, а в конце 
года подводим итог.
 В письменном виде на родительских собраниях даю рекомендации по 
устранению возникших проблем.
Данный материал хранится у детей в портфолио.
В течение учебного года мной были проведены следующие диагностики:
*Исследование сформированности самооценки младшего школьника.
*Методика изучения социально - психологического климата.
Цель:
* Выявления уровеня сформированости УД
* Выявление уровня школьной мотивации к учебной деятельности
Нам, педагогам, нужно знать специфику учебной деятельности, мы должны 
ввести ребёнка в учебную деятельность, научить детей самостоятельно ставить,
решать учебные задачи мы должны помочь им, стать людьми 
самостоятельными в частности, способными самостоятельно оценивать себе и 
других. Самооценка начинается там, где ребёнок сам участвует в производстве 
оценки – в выработке её критериев, в применении этих критериев к разным 
конкретным ситуациям. Мы должны помочь учащимся обрести здоровую, 
спокойную уверенность в себе, для этого необходимо создать эмоционально – 
благоприятные, комфортные условия. При создании данных условий дети 
будут чувствовать себя менее тревожно, и процесс усвоения знаний будет 
успешным.
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K00040   26.11.2020

КВАДРАТ

БАЙЗАКОВА МЕРУЕРТ СЕРИКОВНА
Туркестанская область  Г.Туркестан   КГУ школа гимназия

№ 9  им. Некрасова.  Учитель начальных классов

Тема: «Квадрат». Тип: Урок открытия новых знаний

Цель урока:  Сформировать элементы технического мышления, графической
грамотности и конструкторских умений, дать младшим школьникам начальное
конструкторское развитие, начальные геометрические представления. 

Планируемые результаты 
Предметные:
1. Способность
принимать  и  сохранять
цели  и  задачи  учебной
деятельности,  находить
средства  и  способы  её
осуществления.
2.Овладение способами
выполнения  заданий
творческого и поискового
характера.
3.Умение  планировать,
контролировать  и
оценивать  учебные
действия в соответствии с
поставленной  задачей  и
условиями  её
выполнения,  определять
наиболее  эффективные
способы  достижения
результата.
4.Овладение логическими
действиями  сравнения,
анализа,  синтеза,
обобщения,
классификации  по

Метапредметные:
1.Использование
приобретённых
математических  знаний
для  описания  и
объяснения объектов.
2.Овладение  основами
пространственного
воображения  и
математической речи.
3.Приобретение
начального  опыта
применения
математических  знаний
для  решения  учебно-
познавательных и учебно-
практических задач.

Личностные:
1.Положительное
отношение  и  интерес  к
изучению математики. 
2.Целостное  восприятие
окружающего мира.
3. Развитие  мотивации
учебной  деятельности  и
личностного  смысла
учения,
заинтересованность  в
приобретении  и
расширении  знаний  и
способов  действий,
творческий  подход  к
выполнению заданий.
4.Рефлексивная
самооценка,  умение
анализировать  свои
действия и управлять ими.
5.Навыки  сотрудничества
с  взрослыми  и
сверстниками.
6.Установка  на здоровый
образ  жизни,  наличие
мотивации к  творческому
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родовидовым  признакам,
установления  аналогий  и
причинно-следственных
связей,  построения
рассуждений, отнесения к
известным понятиям.
5.Перерабатывать
полученную
информацию:  сравнивать
и группировать объекты.
6.Готовность  слушать
собеседника  и  вести
диалог;  готовность
признать  возможность
существования
различных точек зрения и
права  каждого  иметь
свою;  излагать  своё
мнение  и
аргументировать  свою
точку зрения.

труду,  к  работе  на
результат.

Ресурсы урока: 
1.https://nsportal.ru/nachalnaya-shkola/materialy-mo/2015/12/17/sovremennye-
obrazovatelnye-tehnologii-v-nachalnoy-shkole
2.http://nsportal.ru/nachalnaya-shkola/mezhdistsiplinarnoe-
obobshchenie/2014/05/18/ispolzovanie-tekhnologii-razvitiya
3. Портал Math.ru: библиотека, медиатека, олимпиады, задачи, научные школы,
история математики
http://www.math.ru
4. Газета «Математика» Издательский Дом «Первое сентября»
http://www.math.1september.ru
5. Математика в школе - консультационный центр
http://www.school.msu.ru

Ход урока
Содержание деятельности учителя Содержание деятельности

обучающихся
Мотивация к деятельности 

Цель: Подготовка к занятию, создание эмоционального настроя. Подведение к 
формулированию цели и задач занятия. Активизация познавательной 
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деятельности.
Учитель  приветствует  класс,
настраивает на успешную работу. 
Всем ребятам - добрый день!
Прочь с дороги, злая лень!
Мы сюда пришли учиться,
Не лениться, а трудиться.
Работаем старательно,
Слушаем внимательно!
Создаётся проблемная ситуация 
целеполагания.
-Посмотрите на Слайд.  Какие 
предметы вы видите? Подумайте и 
скажите, что мы можем делать с их 
помощью на наших занятиях? Какие 
умения и знания нам нужны для того, 
чтобы выполнять эту работу 
правильно? Подобными заданиями 
занимается особый раздел науки 
математики.  Прочитайте его название 
на следующем слайде (Геометрия).
Далее совместно определяются цель и 
задачи занятия

Учащиеся улыбаются друг другу, 
садятся и повторяют за учителем 
стихотворение.
Называются предметы на слайде, 

объяснение их назначения. 
Определение необходимого набора 
знаний и умений для продуктивной 
работы на занятии.

Актуализация необходимых знаний
Цель: Повторение и обобщение изученного материала.
1.Предлагаются  загадки  о
геометрических фигурах. 
Рефлексия: выясняются  причины,  не
позволившие отгадать загадки. 
-Посмотрите  на  фигуры,  которые
выбрали  одноклассники.  Все  ли
сделали  это  верно?  Какие  признаки
фигур  вам  помогли  отгадать  загадки?
Кто  затруднялся  в  выборе  отгадки?
Почему? Есть ли теперь затруднения?
Учитель  частично  сообщает  тему,
подводя  к  самостоятельной
формулировке. 
2.Задание  «Магический  квадрат»
(Слайд)

1.Отгадывание загадок и демонстрация
ответов – выбор нужных фигур. 
Проводится взаимопроверка,
самооценка, рефлексия.
Формулируется тема занятия. 
2. Задание выполняется устно с 
коллективной проверкой:
-Кто  догадался,  какие  числа
спрятались? (Ученик выходит к доске,
называет пропущенные слагаемые).
- Все ли согласны? 
-Посмотрите  внимательно  на  наш
магический  квадрат  и  скажите,  из
каких  фигур  он  состоит?  (Из
квадратов). Сколько их? (9). 
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-Сегодня  перед  нами  необычный
квадрат.  («Магический  квадрат»). Что
означает  слово «магический»?  Дело  в
том,  что  к  нашему  квадрату
прилагается  специальный  ключ. Он
содержит  особое  число,  назовите  его
(15). Это  число  должно  у  вас
получаться в сумме из трёх слагаемых
по  горизонтали  и  вертикали.
Неизвестные  слагаемые  обозначаются
звёздочками. 

3.Физминутка 
Учитель просит детей встать с мест и 
повторять за ним движения по ходу 
чтения стихотворения.

-Как  мы  отличаем  квадрат  от  других
четырёхугольников? 
3. Учащиеся  встают  и  повторяют
движения за учителем.

Организация познавательной деятельности
Цель: Построение ориентированной основы применения знаний по математике
в различных областях деятельности человека.
1.Задание  «Доскажи  словечко»
(выполняется в парах).
Детям нужно закончить предложения о
фигурах,  узнав  их  по  указанным
признакам.

2. Задание «Покажи фигуру». 
Детям  нужно  на  слайде  показать
фигуры,  назвать  их  признаки.
Проверка.

1. Узнавание  фигуры  по
отличительным  признакам.  Выбор
отвечающего  в  паре.  Проверка  и
обсуждение ответов.
2. Дети  у  доски  показывают  фигуры,
указывают  их  признаки.  Класс
участвует в проверке.
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3.  Задание  «Запомни  и  назови».
Чтение учителем стихотворения.

Пришёл из школы старший брат,
Из спичек выложил квадрат.

Дала мне мама шоколад,
Я дольку отломил - квадрат.

И стол - квадрат, и стул - квадрат,
И на стене плакат - квадрат,
Доска, где шахматы стоят,
И клетка каждая - квадрат,
Стоят там кони и слоны,

Фигуры боевые.
Квадрат- четыре стороны,

Все стороны его равны,
И все углы прямые.

4.Зрительная гимнастика.
Учитель предлагает детям закрыть 
глаза, сопроводить стихотворение         
движениями глаз
5.Получение квадрата. Детям нужно 
получить квадрат из листа бумаги 
путём сгибания и отрезания части. 
6.Составление фигур. Работа в 
группах.
Группы получают конверты с частями 
фигур.  На слайдах задания – 
составление фигур из частей с 
последующей самопроверкой.
7 Задание «Выложи квадрат».
Из 7 палочек дети должны выложить 
на партах квадраты.   
8 Знакомство учащихся с картиной 
К.Малевича «Чёрный квадрат».

3. Узнавание  в  стихотворении  и
запоминание  предметов  квадратной
формы.  Обсуждение  и  коррекция
ответов.
4. Дети  слушают  учителя  и,  закрыв
глаза, рисуют ими заданные фигуры по
тексту стихотворения.

-Много ль надо нам, ребята,
Для умелых наших рук?
Нарисуем два квадрата,

А на них огромный круг,
А потом еще кружочек,
Треугольный колпачок.

Вот и вышел очень, очень
Развесёлый чудачок.

5.Выполнение  сгибания  и  отрезания
лишних  частей  для  получения
квадрата.  Повторение  правил  техники
безопасности.  Взаимопроверка
6.Составление фигур из частей по 
образцу на слайде. Самопроверка.  

7 Выкладывание из палочек квадратов. 
Сличение с эталоном на слайде, 
самопроверка, коррекция.        
8.Рассматривание картины, знакомство
с портретом художника. 
   

Рефлексия деятельности
Цель: Анализ итогов работы, соотнесение полученного результата с 
поставленной целью, проведение самоанализа и самооценки деятельности.
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1.Детям  предлагается  оценить  свою
работу квадратами разных цветов.  Их
значения – на слайде. Ученикам нужно
подумать,  удалось  ли  достичь  цели
занятия,  что  помешало  в  её
достижении.      

2.Учитель  предлагает  заполнить  лист
самооценки.        

1.Ученики выбирают один из 3 
квадратов, цвет которого соответствует
оценке качества их работы на занятии. 
выражают личное впечатление от 
своей работы, указывают на учебные 
трудности. 
2. Заполнение листа самооценки.

Использование современных педагогических технологий: 
-Информационно-коммуникационные  технологии (ИКТ):  презентация,
различные виды ЭОР на занятии;
-Здоровьесберегающие  технологии:  подбор  видов  учебной  деятельности  с
учётом  состояния  здоровья  и  индивидуальных  особенностей  учащихся,
физкультминутка, зрительная гимнастика;
-Технологии  проблемного  обучения:  создание  проблемных  ситуаций и
организация активной деятельности учащихся по их разрешению;
-Технология обучения в сотрудничестве: групповая работа, работа в парах;
-Технология использования в обучении игровых методов.
Оригинальность:  оригинальность замысла занятия заключается прежде всего
в развитии у младших школьников умений использовать математические знания
для описания и моделирования пространственных отношений, формированию
способности  к  продолжительной  умственной  деятельности  и  интереса  к
умственному  труду,  развитию  элементов  логического  и  конструкторского
мышления,  стремлению использовать  математические  знания в  повседневной
жизни.
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МАЗМҰНЫ

• КОСАНОВА БАКЫТГУЛ СЕРИКОВНА
• ЕСТЕК ГҮЛНҰР АБДІҒАЛИҚЫЗЫ
• АҒЫТАЕВ ЕРКЕБҰЛАН ҚАЛҚАМАНҰЛЫ
• ОТУНЧИНОВА АЙГЕРИМ АБДУВАЛИЕВНА
• АБИЛЬДАБЕКОВА ЖАДЫРА ТИЛЕКТЕСОВНА
• АСЫЛБЕК АЙГЕРІМ БАТЫРБЕКҚЫЗЫ
• МУСИРОВА ДИЛБАР ЕРГЕНБАЕВНА
• ОРУНБАСАРОВА АЙТБИКЕ ТИРКЕШБАЕВНА
• НАРЗИЛЬДАЕВА НАДРА РАХМАТУЛЛАКЫЗЫ
• АШИМОВА ГУЛЬФИЯ КИЯМОВНА

• БАЙЗАКОВА МЕРУЕРТ СЕРИКОВНА
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