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

M00067    01.12.2020

ИЛЬЯСОВА ЛЯЙЛА ОМИРЗАКОВНА
Алматы облысы Еңбекшіқазақ ауданы "Шелек ауылындағы 

№ 1орта мектебі " КММ. Бастауыш сынып мұғалімі 

Мектеп:Алматы 
облысы 
Еңбекшіқазақ ауданы
«Шелекауылындағы 
№1 орта мектебі» 
КММ
Бастауыш сынып 
мұғалімі:
 Ильясова Ляйла 
Омирзаковна

Педагогтіңаты-жөні: Ильясова.Л.Ө

Күні: 
07.10.20

Сынып: 1 сынып 1-топ Қатысушылар саны: 15 Қатыспағандарсаны: 0

Сабақтың  тақырыбы
Мектебіме саяхат. А дыбысы мен әрпі.

Оқу бағдарламасына 
сәйкес оқыту 
мақсаттары

1.2.9.1 әріпті  тану, ажырату және оны дыбыспен 
сәйкестендіру
1.3.8.1 жазу жолын, жоларалық кеңістікті, жолдың 
жоғарғы және төменгі сызығын сақтап, әріп 
элементтерін каллиграфиялық талаптарға сай жазу  

Сабақтың  мақсаты

Барлығы: Жаңа білімді меңгереді.
Көбі: Тақырыпты түсініп, тыңдап, жетекші сұрақтар 
арқылы талқылайды.
Кейбірі: Алған білімді өмірде қолдана алады.

Жетістік критерийлері Айтылған сөздер мен сөйлемдердің көпшілігін 
дұрыс қайталай алады. 
Нақты сөйлеу арқылы, мәселені түсінгенін көрсете 
алады.
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Құндылықтарды 
дарыту

Оқушыларды бір-біріне деген құрмет көрсетуіне 
тәрбиелеу. 

Пәнаралық байланыс Өнер, ана тілі сабағы
АКТ қолдану 
дағдылары

Аудиожазба , презентация

Сабақтыңбарысы

Сабақтыңк
езеңі/ 
уақыт

Педагогті
ңәрекеті

Оқушыныңәрекеті Бағалау Ресурстар

Сабақтың 
басы
Ынтымақт
астық 
атмосфера
сын 
қалыптаст
ыру
2 минут

Оқушыла
рмен ара 
қашықтық
сақтап 
шеңбер 
құру

Ертеңгілік шеңбері
Қол алысып, қәне, біз,
Достасайық бәріміз.
Айтарым бар сендерге,
Тез тұрыңдаршеңберге.
Қандайжақсыбіртұру,
Достармененбіржүру!
Қандайжақсыдос болу

Интерактив
ті тақта

Сабақтың 
ортасы
8 минут

№1 
тапсырма.
Мектеп 
ішіне А 
әрпімен 
бірге 
саяхат 
жасап көр.
Дескрипт
оры: 
сурет 
бойынша 
сөйлем 
құрап 
айтады      

№2 
тапсырма.

Сурет бойынша сөз 
құрайды

Мадақтау
Жарайсың
!
Тамаша!
Жақсы!

Таныстыры
лым, 
оқулықпен 
жұмыс
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Суреттерд
ің 
көмегімен
сөздерді 
оқы.     
Дескрипт
оры: 
1.Суреттің
көмегімен
сөздерді 
оқиды.2. 
Буынға 
бөледі.

Сергіту 
сәті
2 минут

Орнымыз
дан 
тұрайық, 
Қолымызд
ы 
соғайық,.  
Бір 
отырып 
бір тұрып,
Біз 
демалып 
алайық 

(орындарынан тұрады)
(қолдарын соғады)
 (отырып тұрады)                
(қолдарын созады)

Тамаша

Сергіту 
сәтіне 
арналған 
жинақ

Аяқталуы

10 минут

6 минут

№3 
тапсырма 
Бұл 
заттардың
қайсысын 
асханадан 
көресің?   
Дескрипт
оры: 
1.Заттард

Дәптерге А әрпін,сөздер  
жазады

Мадатау
Жарайсың
!
Тамаша!
Жақсы!

Презентаци
я,
суреттер.

Жұмыс 
дәптері
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ы 
ажыратад
ы
2. 
Дыбыстық
талдау 
жасайды   
Дәптерме
н жұмыс

Сабақтың 
соңы
2 минут

Рефлексия
Оқыту 
үшін 
бағалау 
және 
оқуды 
бағалау
Алма 
ағашына 
стикерлер 
жабыстыр
ады

Стикерлер

Дифферен
циация – 
оқушыларғ
а көбірек 
қолдау 
көрсетуді 

Бағалау – 
оқушылар
дың 
материалд
ы меңгеру

Пәнаралық байланыс 
Денсаулық және 
қауіпсіздік техникасының 
сақталуы 
АКТ 
Құндылықтармен 
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қалай 
жоспарлай
сыз? 
Қабілеті 
жоғары 
оқушыларғ
а қандай 
тапсырмал
ар қоюды 
жоспарлап
отырсыз? 

деңгейін  
тексеру 
жоспарың
ыз? 

байланыс (тәрбие)

Қолдау 
көрсету.
Қабілеті 
жоғары 
оқушылар 
айтылған 
сөздер мен
сөйлемдер
дің 
көпшілігін 
дұрыс 
қайталай 
алады.

Оқушыла
р өздері 
жасаған  
бет-
бейнелері
не қарап 
бір-біріне 
көңіл- 
күйлерін 
айтады. 
(қуанышт
ы, көңілді,
көңілсіз, 
ашулы)

Өнер, ана тілі сабағы
Оқушыларды бір-біріне 
деген құрмет көрсетуіне 
тәрбиелеу.
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Балабақшалардағы дәстүрден тыс сурет салу техологиялары
     

Садыкова Жайнат Куракбаевна
Қарағанды қаласы. «Алданыш» бөбекжайы КМҚК тәрбиешісі

Қоғамда,  айналамыздағы  ортада  болып  жатқан  қарқынды  өзгерістер
шығармашылық  қабілеті  бар,  қажетті  жағдайда  соны  қолдана  алатын,  әрі
айрықша жеткізу шеберлігі бар жеке тұлғаның алдына үлкен талаптар қояды.
Балаларды сурет салуға баулу, оның ішінде қол еңбегінің нәтижесіне баға бере
алу, өз жұмысына деген мақтаныш сезімін ояту, досының шығармашылығына
сын  көзбен  қарай  алуға  үйрету,  ойлау  қабілетінің  шексіздігін  түсіне  білуін
қалыптастыру, шығармашылық дағдысын түрлендіре түсу, сурет салуға ерекше
көзқарасын  қызықтыру  қазіргі  таңдағы  өзін  жаңашыл  деп  есептейтін  әрбір
тәрбиешінің міндеті болуы шарт. 

Бұл  тақырыптың  өзектілігіне  келетін  болсақ,  қазіргі  білім  беру  кеңістігі
әлемдегі көптеген инновациялық  төңкерілістерге тап болуда. Шығармашылық
тұлғаны  қалыптастыру  –  қазіргі  кезеңдегі  педагогикалық  теория  мен
тәжірибенің маңызды мәселелерінің бірі.  Оны мектепке дейін дамыту тиімді.
Бұл жаңа дәстүрлі  емес  құралдарды пайдалану  арқылы білім беру  және алу
процесін жандандыруға  сеп болатын көрсеткіш.  Тәрбиешінің  стратегиясы –
оқытудың жаңа технологияларын қолдану кезінде оқу – танымдық атмосфера
қалыптасатын сәтті ұтымды пайданануымен анықталады. Оны анықтайтын сәт
осы дәстүрлі емес сурет салу үрдісі деп айтуға болады.

Н.Ә.  Назарбаевтың  «Қазақстан–2030»  Қазақстан  халқына  арналған
жолдауында  «Біздің  жас  мемлекетіміз  өсіп,  жетіліп,  кемелденеді,  біздің
балаларымыз бен немерелеріміз  онымен бірге  ер  жетеді.  Бүкіл  дүниежүзілік
білім беру кеңістігіне кіру мақсатында қазіргі кезде Қазақстанда білімнің жаңа
жүйесі құрылуда. Бұл процесс педагогика теориясы мен оқу - тәрбие процесіне
нақты өзгерістер енгізумен қатар, елімізде болып жатқан түрлі бағыттағы білім
беру қызметіне жаңаша қарауды, қол жеткен табыстарды сын көзбен бағалай
отырып саралауды, жастардың шығармашылық әлеуметін дамытудың, мұғалім
іс-әрекетін жаңаша тұрғыда ұйымдастыруды талап етеді» делінген [1

Сәл  теориясына  көз  жүгіртсек, Ахмет  Байтұрсынов  баланың  өзіндік
жұмысының маңызын бала білімді тәжірибе арқылы өздігінен алуы керектігін
атап айтқан болатын. Жалпы білімге деген құштарлық - кез келген балаға тән
қасиет. Күн сайын жаңа бір нәрсені білуге ұмтылу – бала үшін зор қуаныш,
үлкен мерей. Баланың оқу – таным әрекетін арттырудың тиімді құралдарының
бірі  – бейнелеу өнері.
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Мектепке  дейінгі  балаларды  дәстүрлі  емес  техникалар  арқылы  сурет  салуға
тәрбиелеу алдымен бейнелеу қызметіне келіп тіреледі. Яғни, бейнелеу қызметі
–  бұл  ойлау,  талдау,  синтез,  салыстыру,  қиялдау  және  жалпылау.  Ол
байланыстыра  сөйлеуге,  сөздік  қорын байытуға  және  сенсориканы дамытуға
ықпал етеді. Таным, бақылау және салыстыру қорының кеңеюі баланың жалпы
зияткерлік дамуына оң әсер етеді. Бейнелеу қызметімен айналысу барысында
мектепке  дейінгі  балалардың  адамгершілік  –  ерік  қасиеттері  қалыптасады.
Балалар назар аударуға, басталған істі аяғына дейін жеткізуге, қиындықтарды
жеңуге  және  жолдастарын  қолдауға  үйренеді.  Бейнелеу  қызметі  балалардан
белсенді қозғалыстар мен нәтижені талап етеді.
Мектепке  дейінгі  балалардың  бейнелеу  қызметі  балалар  тұлғасын  дамытуда
маңызды  рөл  атқарады,  өйткені  бала  үшін  бұл  таным  мен  шығармашылық
қуанышы. Қажетті шартты іскерліктерін бейнелеуі болып табылады. Қоршаған
әлемді қабылдауын бейнелі дамыту. Қандай да бір нысанды түсіру немесе салу
үшін  онымен  танысу,  оның  көлемін,  түсі  мен  пішінін  есте  сақтау  қажет.
Мектепке  дейінгі  балалардың  шығармашылық  қырынан  дамуы  эстетикалық
тәрбиені дұрыс бағытқа қояды. Ал, осындай көпжақты дамудың қозғаушы күші
балалардың қызығушылығы болып табылады.
Бейнелеу  балабақшада  сурет  салу  іс  –  әрекетінен  көрініс  табады.  Дұрыс
ұйымдастырылған  тәрбиешінің  қызметі  балаларда  эмоциялық  көңіл  –  күй
тудырады.  Сурет  салу  –  көркемдік  шығармашылық  іс  –  әрекетке  жатады.
Өмірдегі алған әсерлерін бейнелеумен қатар, бейнеленген суретке деген қарым
– қатынасын білдіреді. Суретті салған уақытта балалар салынған суреттің неге
ұқсайтынын, оның нәтижесін айтып, өз көзқарастарын білдіре алады. Салынған
суретке  деген  көзқарастары  эстетикалық  баға  берумен  қатар  танымдық
қабілеттерін  дамытады.  Сурет  салу  сабақтарында  балаларда  бастаған  істі
аяқтау, ой тұрақтылығы, мақсатқа жету және қиындықты жеңе білу қабілеттері
ашылады.
Бейнелеу іс – әрекеті кезінде ой және дене белсенділігі ұштасады. Сурет салу,
мүсіндеу,  жапсыруды  орындау  үшін  еңбек  іс  –  әрекетіне  күш  жұмсалады,
сондықтан  белгілі  бір  біліктер,  дағдыларды  қажет  етеді.  Бейнелеу  іс  –
әрекетінде бақылай білу мен сурет сала білу маңызды рөл атқарады.  Кейбір
тәрбешілер  өз  міндеттерін  тәрбиеленушілеріне  тек  қажетті  техникалық
дағдыны меңгерту, сурет салу тәсілдерін үйрету, қылқаламды ұстай білу, бояу,
бор,  қарындаш,  фломастерлермен  жұмыс  істей  білуді  меңгерту  деп  ұғады.
Сурет  салуда  балалар  айналадағы  қызықты құбылыстарды көре  білуі  қажет.
Бала үшін сурет салу – сезім, көңіл күйді берудің бірінші құралы. Тәрбиеші
бала жұмысының нәтижесін қарай отырып баланың ішкі сезімін, жан дүниесін
көре  алады.  Сурет  салу  сабақтарында  балалардың  қызығушылық  сезімдерін
дамыту мақсатында түрлі әдіс  – тәсілдер қолданылады. Тәрбиешінің мақсат-
міндетіне  сай  балалар  өнер  жанрларын,  стильдерін  (пейзаж,  портрет,
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натюрморт, графика, графика, скульптура) түсініп, қабылдай білуі шарт. Сурет
сабақтарында  суретшілер  еңбектерімен  таныстыру,  ертегілер  бойынша
салынған  суретшілер  иллютрацияларын  көрсету,  түрлі  саяхт  сабақтар  өткізу
(мұражайлар,  жергілікті  суретшілер  үйіне)  т.б.  өткізген  шарт.  Осындай
сабақтарда балаларда өнерге деген қызығушылықтары дамиды. Сондықтан да
сурет салу әдістерін меңгерту мақсатында дәстүрлі емес әдлістерді пайдалану
балаларға өте қызықты, тәрбиешіге ұтымды білім беру көзі болып табылады.
Осы  кезде  атақты  педагог  В.  А.  Сухомлинскийдің:  «Балалық  шақ  адам
өміріндегі маңызды кезеңі, келешек өмірге дайындық емес, нақты, жарқыраған,
ерекше, қайталанбайтын өмір. Балалық шағының өтілуінен, баланың балалық
шағында  қолынан  жетелеген  адамынан,  қоршаған  ортадан  оның  ойы  мен
жүрегіне  не  ұялатқанынан  –  бүгінгі  бөбектеріміз  қандай  адам  болатынын
көруге болады» тағылымы еске түседі [2].
Дәл  қазіргі  кезге  білімнің  кең  көлемді  қоры  жиылған  мектепке  дейінгі
балаларының танымдық іс-әрекетін қалыптастыру мәселесіне тоқталып өтетін
болсақ:  бейнелеу  өнерінің  әр  түрлі  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  оқу  үрдісі  балалардың  танымдық  белсенділігін
арттырып,  шығармашылық әрекетін  дамытуына жол ашуы қажет.  Танымдық
белсенділік – баланың оқуға, білуге деген ынта ықылы сының, құштарлығының
ерекше көрінісі.
Танымдық  белсенділік  проблемалық  сұрақтың  жауабын  іздестіруде,  өзіндік
жұмыс  орындауда  жүзеге  асады.  Баланың  өздігінен  білім  алуы  өз  еркімен
жүйелі жұмыс істеуді талап етеді. Өздігінен білім алуды балалардың күнделікті
рухани қажетіне айналдыру мәселесіне мән берілмей келеді. Өздігінен білім алу
әрекеттің мақсат – міндеттерін, мазмұнын, ұйымдастыру жолдарын балалардың
өздері  анықтап,  іске асыруына байланысты. Ал оларға  кеңес,  нұсқау,  жалпы
бағыт беріп, басқарып отыру – педагогтың міндеті.
В.А. Сухомлинский айтқандай: «Балалардың мүмкіндігі мен дарындылығының
бастамалары  саусақтарының  ұшында.  Бейнелеп  айтқанда,  саусақтарынан,
шығармашылық  ойын  қоректендіретін  өте  жіңішке  жылғалар  сынды  жіптер
тарайды. Баланың қолында неғұрлым шеберлік көп болса, соғұрлым ол ақылды
болады».  Яғни,  педагогтардың  пайымдауы  бойынша  –  барлық  балалар
дарынды. Сондықтан дарынын уақытында байқап, сезіп, тәжірибесінде, нақты
өмірінде қолдануға мүмкіндік туғызу қажет. Ересектердің көмегімен көркемдік
– шығармашылық қабілеттерін дамыта отырып, бала жаңа туындылар жасайды.
Қайталанбайтын  туындыларды  ойластыру  барысында  ол  әрқашан  заттың
жасалу тәсілдерімен тәжірибе жасайды. Мектепке дейінгі жастағы бала өзінің
эстетикалық  дамуында  қарапайым  көрнекі,   сезімдік  әсерінен  түпнұсқалық
кейіптің жасалуына бейнелеу-мәнерлеу әдістері арқылы өтеді. Сондықтан оның
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шығармашылығының негізін қалау керек. Неғұрлым бала жақсы көрсе, естісе
соғұрлым қиялдау әрекеттері маңызды және нәтижелі болады..
Сондықтан да, дәстүрлі емес бейнелеу өнері – шығармашылық жұмыста суретті
қамтамасыз етуге мүмкіндік беретін көркем суреттің құрамы мен түсін құруда
және жаңа мәнерлі әдістерді қоса алғандағы суреттердің тиімді құрамы болып
табылады.
Сурет салу әдістерін меңгерту мақсатында дәстүрлі емес әдістерді пайдалану
балаларға  қызығушылықтарын,  еркіндіктерін,  өздеріне  деген  сенімділіктерін
тудырады.  Сондықтан,  бала  ерікті  түрде  қызығушылық  танытып  сурет  салу
үшін дәстүрлі емес әдісті пайдаланған жөн деп білемін. Себебі дәстүрлі емес
әдістің құралдары қызықты, әрі сурет салу жолы оңай. Сонымен қатар оқу іс –
әрекеті кезінде уақыт тиімділігімен ерекшеленеді.
Дәстүрлі емес тәсілді пайдалану кезінде анықтау, зерттеу қабілеті қалыптасады.
Дәстүрлі емес әдіс балалардың бейнелеу өнеріне деген мотивациялық қозғаушы
күші болып табылады. Сонымен қатар балалардың суретті соңына дейін «сала
аламын ба» деген қорқыныштары кетеді. Дәстүрлі емес әдіс кезінде көру және
саусақ маторикасы жақсы дамиды.
Дәстүрлі  емес  сурет  салу  кезінде  бала түрлі  құралдармен,  тәсілдермен
танысады,  эстетикалық  сезімі  дамиды.  Түстердің  алуандығын  ұғынады.
Дәстүрлі емес тәсілді пайдалану кезінде шығармашылығын дамиды. Жеке және
ұжыммен жұмыс жасауды, жұмысты соңына дейін аяқтауды үйренеді. Баланың
қиялын,  елестетуін,  ойлауын,  зейінін  жетілдіруде  дәстүрлі  емес  сурет  салу
техникалары таптырмайтын құрал. 
Дәстүрлі емес сурет салу әрекетінде балалар тек қарындашпен, фломастермен,
бормен,  қылқаламмен  ғана  емес,  өзінің  сүйікті  ісіне  олар  өзгеде  заттарды
пайдаланады.  Мысалы:  балалар  алақан,  саусақ,  табандарымен,  әр  түрлі
таяқшалар, жіптер, мәуесек, далаппен сурет салуды қызық көреді. Қарапайым
нәрсенің жаңаша қызметін ойлап шығарып, оларды бейнелеу өнеріне жаратып,
таңқаларық сурет салуға қолдану бұл тамаша!
Дәстүрден тыс сурет салу әдістері балалардың ұсақ қол қимылын дамытады,
сондықтан  оқу  жылының  басынан  бастап  –  ақ  оларды  оқу  іс-әрекеттер
барысында қолдану өте пайдалы. Ұсақ және дәл қимылды дамыту балаға тек өз
ағзасын сенімді басқару үшін ғана керек емес. Қолдың ұсақ қимылы миды және
оның  бақылағыштық,  талдаушылық,  бұйырғыштық  қабілетін  дамытады.
Сондықтан  да  дәстүрлі  емес  әдістер  балалар  үшін  тартымды,  өйткені  өзінің
қиялын, ықыласын, ойын толық білдіруге үлкен мүмкіндіктер береді.
Сондықтан, мектеп жасына дейінгі балалардың сурет салу қабілетін арттыру,
оның ішінде дәстүрлі  емес сурет  салудың техникасы арқылы арнайы оқыту,
тәрбиешілердің шығармашылық жұмыспен айналысуын, өз мамандығына деген
ынталы ізденіспен  ерекше бағдарламалар,  түрлі  нұсқаулықтар жасау  дегенді
білдіреді. Бұл осы кезеңде өзекті мәселе болып табылады. Демек, балалардың

9



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

табиғатынан сурет салуға деген таланты болмаса, бұл мәселені түрлі қызықты
дәстүрлі емес техникалар арқылы шешуге болады. 
Дәстүрлі емес техникалар арқылы сурет дегеніміз не? Көптеген дәстүрлі емес
техникалар сурет салудың арнайы бейнелеу тәсілдерін пайдалану нәтижесінде
емес, ойын манипуляциясының әсері ретінде алынған кезде әдейі сурет салуға
жатады. Дәстүрлі емес бейненің мұндай тәсілі "хэппенинг" деп атауға болады
(ағылшын тілінен аударғанда – "болу"). Ол кезде қандай бейненің алынатыны
белгісіз,  бірақ  ол  нәтижесі  бойынша  біле  тұра  табысты  және  сол  арқылы
мектепке дейінгі балалардың бейнелеу қызметіне қызығушылығын күшейтеді,
қиялдың қызметін ынталандырады. Сонымен қатар, дәстүрлі емес техникалар
арқылы сурет салу балалардың бейнелеу мүмкіндіктерін кеңейтеді, бұл оларға
өздерінің өмірлік тәжірибесін жүзеге асыруға, жағымсыз уайымдардан арылуға
мүмкіндік береді.
Балалар ерте жастан бастап өзінің шығармашылығында қоршаған әлем туралы
өз  әсерлерін  бейнелеу  арқылы  көрсетуге  тырысады.  Демек,  дәстүрлі  емес
тәсілдермен  сурет  салу,  яғни  балаларды  таңқалдыратын  және  қызыға
таңдайтын іс-әрекеті екеніне көзіміз жеткен секілді.
Дәстүрлі емес техникалар арқылы сурет салу нәтижесін зерделей қарасақ, кіші
топ балалары үшін таптырмайтын тәсіл екені анықталды. Себебі мектеп жасына
дейінгі  кіші  топ  тәрбиеленушісінің  тыныш  отырып  шыдамдылық  танытуы
қиынға соғады. Ал, дәстүрлі емес техникалар арқылы сурет салуда бұл жастағы
тәрбиеленушілер тиянақты жұмыс нәтижелерін көрсетеді. Ал, ересек жастағы
тәрбиеленушілер  үшін  дәстүрлі  емес  техникалар  арқылы  сурет  салуды  жиі
қолдану – шығармашылықтың көрінісі. Себебі, тәрбиешіге баланың күнделікті
өмірді  қалай  қабылдайтыны,  яғни  жарқын,  әдемі  және  барлық  оқиғаларды
бейнелейтін қол еңбегінің нәтижесінен көру маңызды. Бұл балалар үшін ойлау,
көру,  іздеу,  эксперимент  жасау,  ең  бастысы,  өзін  –  өзі  көрсетуге  үлкен
мүмкіндік.
Ал,  тәрбиеші  дәстүрлі  емес  сурет  салу  бағдарламасын  қосымша  білім  беру
үрдісінде дұрыс, ұтымды жүргізу арқылы: 
 Балалар қорқынышын жоюға ықпал етеді;
 Өз күшіне сенімділікті дамытады;
 Кеңістіктік ойлауды дамытады;
 Балаларды өз ойын еркін білдіруге үйретеді;
 Балаларды шығармашылық ізденістер мен шешімдерге итермелейді;
 Балаларды түрлі материалдармен жұмыс істеуге үйретеді;
 Қолдың ұсақ моторикасын дамытады;
 Шығармашылық қабілеттерін, қиялын дамытады.
 Жұмыс кезінде балалар эстетикалық рахат алады.
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Дәстүрлі емес сурет салудың көптеген техникалары бар. Олардың ерекшелігі –
балаларға  қалаған  нәтижеге  тез  қол  жеткізуге  мүмкіндік  береді.   Осы
техникалардың әрқайсысы – бұл кішігірім ойын тәріздес.  Оларды пайдалану
балаларға өздерін тікелей сезінуге мүмкіндік береді, қиялды дамытады, өзін-өзі
көрсету үшін толық еркіндік береді.  Сурет салудың дәстүрлі емес техникасы
психиканы түзету құралы ретінде қорқыныш сезімін жеңуге мүмкіндік береді.
Кішкентай  суретшіге  заттық  бейнеден  бас  тартуға,  суретте  өз  сезімдері  мен
эмоцияларын білдіруге мүмкіндік  береді,  еркіндік  береді,   күшіне сенімділік
ұялатады.  Қазіргі  заманғы  зерттеулер:  бейненің  дәстүрлі  емес  техникасы
эмоционалды  күйдегі  балалардың  қозуының  әлсіреуіне  ықпал  ететінін
дәлелдейді. 
Осылайша, сурет салудың дәстүрлі емес техникасының алуан түрлілігі  сурет
сабақтарын жақсартуға көмектеседі деп санаймыз. Сурет салудың дәстүрлі емес
техникасы  тәриеленушілерде  білімге  деген  уәждемені,  сабаққа  деген
қызығушылықты, қиялды дамытады.
Қай  заманда  болмасын  есті  де  еңбек  сүйгіш,  қайырымды  ұрпақ  тәрбиелеу
адамзаттың  асыл  парызына  саналған.  Жас  ұрпағын  дүниеге  көзі  ашық,
айналасындағы  тіршілікке  зер  салып,  таныммен  қарауға  тәрбиелеген.  Өз
кезінде  ғасырлар  бойы  қолданылып,  сұрыпталып,  тұрмыс,  өмір  тәжірибесі
сынынан өткен салт-дәстүрлеріміз  бала тәрбиелеу құралы, әдіс-тәсілі  ретінде
пайдаланылған. Халық тәжірибесі - ғасырлар бойы сараланып, жұртшылықтың
ой-арманымен,  тыныс-тіршілігімен,  шаруашылық  кәсібімен,  отбасылық
қоғамдық,  ұлттық  тәлім-тәрбие  дәстүрімен  тығыз  байланыста  туып,  өсіп
өркендеп ұрпақтан-ұрпаққа жалғасып жеткен тарихи және мәдени мұра.
Қорыта  айтқанда,  көркемдік  –  шығармашылық  әрекеті,  бейнелеу  өнерінің
дәстүрден тыс түрлері баланың шығармашылық қабілеттілігін,  қиялдауы мен
ойлауын,  жауапкершілігін,  өз  пікірін  ашық  айтуын,  дербестігін  –  барлық
қасиеттерінің  ашылуы  мен  дамуына  септігін  тигізеді.  Дәл  осы  қасиеттер
бүлдіршіннің болашақ өмірдегі жетістік формуласының негізі болып табылады.

Қолданылған әдебиеттер тізімі

1. Н.Ә.Назарбаевтың «Қазақстан - 2030» атты Қазақстан халқына жолдауы - 
Астана, 2007.
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Сүйіспеншілік жолындағы өмір

 АХМЕТЖАНОВА РИММА ВАГИЗОВНА
СҚО. Жамбыл ауданы Баян ауылы

«Баян жалпы орта білім беру мектебі»КММ
Өзін-өзі тану пәнінің мұғалімі

Құндылығы: Сүйіспеншілік
Қасиеттері: Шынайылық, жанашырлық, адамдарға риясыз қызмет ету

Мақсаты:Оқушыларға сүйіспеншілікпен өмір сүрудің мәнін
түсіндіре отырып, сүйіспеншілік құндылығының мәнін ашу.
Міндеттері:
1. Білімділік: Оқушыларды шынайы болуға үйрету.
2. Дамытушылық: Оқушылар бойындағы жанашырлық 
қасиеттерін дамыту.
3. Тәрбиелік: Оқушыларды адамдарға риясыз қызмет 
етуге тәрбиелеу.

Ресурстар:
(материалдар,
дереккөздер)
1.bilim-all.kz
2.https://angime
ler.wordpress.c
om

Сабақтың барысы:
1. Ұйымдастыру кезеңі.
5 Т – ережесі:
1. Тәртіп.
2. Талап. 
3. Тыныштық.
4. Тазалық.
    5. Татулық.
Балалар ережені есімізге түсіріп, сыныптың тәртібін сақтап, 
оқып – білуге
талаптанып, тыныштықты орнатып, тазалықты сақтап, 
бүгінгі күнімізді татулықпен өткізейік.
   
2. Үй тапсырмасын тексеру.
1. №30 – сабақ. «Адам жасампаздығы – ізгілігінде» 
тақырыбын «көзқарас – себеп –мысал – қорытындылау» 
әдiсiмен талқылап, эссе жазыңдар.
2. Келесі сабақ. №31, Әзілхан Нұршайықов шығармасынан 
үзінді 
Сұрақтар: 
1. Мәтінде ана махаббаты қалай суреттелген? 
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2. Бала анасына махаббатын қалай білдірді? 
3. Өздерің аналарыңа деген сүйіспеншіліктеріңді қалай 
білдіресіңдер? 
4. Ата-ананың мейірімі мен қамқорлығының, риясыз 
сүйіспеншілігінің бастауы қайда деп ойлайсыңдар? 
5.Ата-ананың алдындағы перзенттік парызды қалай өтеуге 
болады?
3. Сабақтың дәйексөзі.
(Оқушыларға үш рет айтқызып, дәптерге жаздырту)
Өмір – теңіз
Жүзем онда демеңіз
Ізгіліктен жасалмаса кемеңіз
                                                                   Рудаки
Әбу-Л-Хасан Рудаки - тәжік классикалық әдебиетінің 
негізін салушы, философ.
Сұрақтар: 
1.1.1. Ізгілік дегенді қалай түсінесіз? 
1.1.2. Өмірде әділсіздік жасаған кезіңіз 
болдыма? 
1.1.3. Қоршаған ортамен қалай қарым-қатынас 
жасайсыз? 
1.1.4. Дәйексөзден қандай ой түйдіңіз?
4. Оқиға айту (Мұғалім сыйы).

“Жан жарасы жазылмайды”
Ертеде қарияның ашушаң, ұстамсыз баласы болыпты. Бір 
күні қария баласына бір қапшық шеге беріп: 
- Өзіңді ашу қысқан сайын ағаш бағанға шеге қағып, ашуың 
басылған кезде, суырып аларсың, - дейді. 
Бала бірінші күні - ақ бағанға он шақты шеге қағылғанын 
байқап, өзін - өзі ұстауға, ашуға бой бермеуге тырысты. 
Қағылған шегенің саны күнбе-күн азая бастады. Бала бағанға
шеге қағылғаннан гөрі ашуын басқан жеңіл екенін түсінді. 
Ақырында бағанға бір шеге қақпаған күнге де жетті. Сонда 
әкесі баласын бағанға жетелеп келіп: 
- Жарайсың, балам! Бірақ бағанның шұрық-шұрық болғанын 
көріп тұрған шығарсың? Ол ешқашанда бастапқы қалпына 
келе алмайды. Адамға жүрегіне ауыр тиетін сөз айтсаң, оның
көңіліне жара саласың, оның жан дүниесі осы баған сияқты 
шұрық-шұрық болады. Одан кейін қанша кешірім сұрасаң 
да, жан - жарасы жазылмайды. Ашуыңды ақылға жеңгізе біл,
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балам,- дейді. 
Сұрақтар:
1. Әкесі баласын қалай ұстамдылыққа үйретті? 
2. “Ашуды ақылға жеңгізе біл” дегенді қалай түсінесіңдер? 
3. Сіз сол баланың орында болсаңыз, ашуланған кезде өзге 
туралы жамандық айтасызба? 
5. Шығармашылық жұмыс 
Тапсырма: Жағдаяттық талдау.
1   Жанар қандай да бір жарыссөзге түсерде, оның ойында 
тек қана қайткенде де қарсыласынан сөзден ұту ниеті ғана 
тұратын. Қанша ұтымды ойлар айтқанмен, ол жеңіліске 
ұшырып қалатын. Себебі не леп ойлайсыңдар?
2   Бір үйдің екі қызы бар. Ата – анасы екеуіне бірдей жағдай
жасайды. Бірақ ағайынды екі қыздың бірі ылғи, ешнәрсеге 
көңілі толмай, көңілсіз жүреді. Ал екіншісі керісінше шат – 
шадыман. Себебі неде?
3   Самат қанша әуреленсе де, есепті шығара алмай қойды. 
Мектепке келе сала көршісі Зейнептің дәптерін сұрап, одан 
көшіріп алды. Алғашқыларын көшіріп, келесі есепке 
келгенде, Зейнептің қатесін байқап қалды. Бірақ Самат өз 
дәптеріне есептің шешуін дұрыстап жазды. Алайда ол бұл 
тұралы Зейнепке айтқан жоқ.
4 Сыныптас қыздар мереке қарсаңында би кешіне баратын 
болды. Олар кешке киетін көйлектері жайлы жарыса айта 
бастады. Айша ғана үнсіз. Би кешіне жеткен қыздар айна 
алдына жиналды. Бір - бірі қызыға қараған қыздар Айшаның 
жоқ екенін байқады...
6. Топпен ән айту.
«Мейірімді болайықшы ағайын» 
Сөзі: С.Қали. Әні Қ.Махан 
Көктем етіп көркейтсе де маңайын, 
Көріп жүрміз өкпешілдің талайын, 
Өшігуді қояйықшы өзгеге, 
Кешірімді болайықшы, ағайын! 

Көк нөсерін көл етсе де жауындар, 
Көк пен жерді сел етсе де дауылдар, 
Пейілдерді пенделікпен тарылтпай, 
Мейірімді болайықшы, бауырлар! 

14



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

Болашаққа қол ұстасып барайық, 
Ақиқаттың ауылын іздеп табайық, 
Кішірейіп кетпес ғазиз басымыз, 
Кішіпейіл болайықшы, халайық! 

Ел болғанмен емеспіз ғой онша көп, 
Сонда дағы бөлінумен шаршап ек, 
Өзімізге қалайтұғын нәрсені, 
Тілейікші өзгеге де болса деп. 

Ұлттың қамын жүректермен ұғынып, 
Жұрттың жүгін көтерейік жұмылып, 
Қаратайық Қыбылаға жүздерді, 
Таратайық адамзатқа жылылық! 
7. Үйге тапсырма.
1. №31 – сабақ. Сөйлемдерді өз ойларыңмен аяқтап 
жазыңдар.
Ойымыз, сөзіміз, ісіміз сүйіспеншілікке толы болса...
Сүйіспеншілік адам өмірінің негізі болса...
2. Келесі сабақ. №32, Ақселеу Сейдімбек шығармасынан 
үзінді 
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Жаңартылған білім беруде қашықтықтан оқуды ұйымдастыру

БЕРКИНА ЭЛЬМИРА СЕИТБЕКОВНА
Нұр-Сұлтан қаласы, № 34 орта мектебінің бастауыш сынып мұғалімі

Бүгінде  Елбасымыз  алға  қойған,  дамыған  отыз  елдің  қатарына  кіру
жөніндегі  «Ұлт жоспары-100 нақты қадам»-баршамызға ортақ жауапкершілік
жүктеп, Қазақстанның білім беру саласын жаңғыртуындағы негізгі бағыттарын
айқындауды көздейді.  Білім мазмұнын жаңарту–білім беру бағдарламасының
құрылымы  мен  мазмұнын,  оқыту  мен  тәрбиелеудің  әдістері  мен  тәсілдерін
қайта  қарастыру  болып  табылады.  Ұлттық  және  жалпы  адамзаттық
құндылықтарды бойына сіңірген, кез-келген өмірлік жағдайда функционалдық
сауаттылығы мен  бәсекеге  қабілеттілігін  көрсете  білетін  тұлғаның үйлесімді
қалыптасуына және зияткерлік дамуына қолайлы білім беру ортасын тудыру-
жаңартылған білім мазмұнын енгізудің нәтижесі болуы керек .  Қазіргі  заман
талаптарына  сәйкес  қазіргі  мектеп  «білімді  тұлға»,  яғни  білім,  білік  пен
дағдылары  қалыптасқан  жеке  тұлғаны  дайындаумен  ғана  шектеле  қоймай,
өмірдің өзгерістеріне дайын болатын, белсенді  және шығармашыл ойлайтын,
интеллектуалды және жан-жақты дамыған жеке тұлғаны дайындау тиіс. Білім
мазмұнын  жаңарту  тікелей  шығармашылық  ізденістегі  мұғалімнің  кәсіби
шеберлігіне  байланысты.  «Мұғалім  көп  әдісті  қолдана  отырып,  оны  өзіне
сүйеніш, қолғабыс нәрсе есебінде пайдаланған дұрыс»,-деп Ахмет Байтұрсынов
айтқандай, қазіргі заман талабына сай білім беру мәселесі сол қоғам мүддесіне
сай болуы керек. Өз ісінің шебері ғана жоғары жетістіктерге жетеді. [2] Қазіргі
таңда  пәнді  жақсы,  терең  білетін,  күнделікті  сабақтағы  тақырыпты  толық
қамту, оны оқушыға жеткізу, оқытудың дәстүрлі және ғылыми жетілдірілген
әдіс-амалдарын,  құралдарын  еркін  меңгеру,  оқушылардың  пәнге
қызығушылығын арттыра отырып дарындылығын дамытудағы іздену-зерттеу
бағытындағы  тапсырмалар  жүйесін  ұсыну  өмір  талабы.  Ал  оның  негізі
бастауыш сыныптарда қаланбақ. Сондықтан да бастауыш сыныпта әр сабаққа
әр түрлі тиімді әдіс-тәсілдерді  қолдана отырып, оқушылардың білім сапасын
арттыру ең басты мәселе. Еліміздің ертеңгі болашағы жас ұрпақ болғандықтан,
оларға терең де сапалы білім берудің жаңа әдіс-тәсілдерін құрастыру бүгінгі
күннің  өзекті  мәселесі  болып  отыр.  Сабақ–мұғалімнің  шығармашылық
еңбегінің  нәтижесі.  Оның  өз  мәнінде  өтуі  ұстаздың  біліміне,  ұйымдастыру
қабілеттілігіне,  шеберлігіне  байланысты.  Мемлекетімізде  болып  жатқан
өзгерістерден білім беру саласы шет қала алмайды. Сондықтан қазіргі уақытта
оқытудың  жаңа  әдіс-тәсілдері  қарастырылып,  енгізілуде.  Қазіргі  заман
талабына  сай  сабаққа  қойылатын  мақсатміндеттерінің  ерекшілігі  өсіп  келе
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жатқан жеке тұлғаны жан-жақты дамытуға бағытталған.  Репродуктивті  білім
беру  кезінде  оқушы  тек  5  тыңдаушы,  орындаушы  ретінде  көрінген.  Қазіргі
таңда  оқушыны  қалыптастыруға  мынадай  мақсаттар  қойылып  отыр:  
Оқушыларды сын тұрғысынан ойлауға үйрету;  Оқушыларды өздігінен жұмыс
істеуге  дағдыландыру;   Жұпта,  топта  жұмыс  жасай  білуге  үйрету;   Бір-
бірінің білімін бағалауға;   Жетістіктерін қолдана білуге тәрбиелеу;   Тез әрі
нақты  ойлап,дұрыс  шешім  қабылдай  алу  және  тапқырлық,  тиянақтылық
дағдыларын  дамыту:   Талабын  ұштап,  қиялын  дамыту.  Шындығында
мұғалімнің алдында оқушыларға білім мен тәрбие беруде үлкен жауапкершілік
тұр.  Әрбір  оқушыны оқытып тәрбиелеуге  байланысты мәселелерді  өздігімен
және  шығармашылық  ынтамен  шешуге  қабілетті  жаңашыл  мұғалім  керек.
Жаңа, тез өзгермелі заманда білімді де білікті, тың серпіліске, өзгеруге дайын
және  жаңа  талап  межесінен  көріне  алатын  шығармашыл  да  кәсіби  шебер
мұғалімдерді  қажет  етіп  отырғанына  көзіміз  жетті.  Оқушылардың  мектепте
табысты оқуы ғана емес, өмірде де табысты болуы мұғалімнің қабілетіне, оның
құзыреттілігіне  байланысты  екенін  терең  түсіндік.  Мұғалім  оқушылар  үшін
қандай да бір пән бойынша білім беретін адам ғана емес, сондай-ақ олардың
оқудағы  еңбегін  қызықты,  тиімді  ұйымдастыра  алатын,  оларға  үлгі  болатын
ерекше  тұлға  болуы  керек.  Оқушының  қажеттілігін  қанағаттандыру  үшін
қазіргі  заманның мұғалімі  жаңашыл,  икемді,  өзгерісті  тез  қабылдай  алатын,
жан-жақты,  жаңа  педагогикалық  инновациялық  технологияларды  меңгерген
болуы керек. Білім беру үрдісінде мұғалімнің оқушыны дұрыс бағалауға көңіл
бөлгені  дұрыс.  Баға–оқушының  білімін  көрсететін  нәтиже.  Мұғалім  жаңа
форматта  құрылған  сабақ  тақырыбына  байланысты  критерийлер  бойынша
немесе  бағалаудың  әр  түрлі  тәсілдерін  қолдануға  болады.  Қазіргі  заман
ағымына сай болашақ ұрпаққа саналы тәрбие, терең білім беру еліміздің басты
мәселесі болып табылады. Яғни, сабағының жемісті болуы үшін үнемі ізденіс
үстінде  болып,  жаңа  бағдарламаны  меңгере  отырып  қолдану  әр  ұстаздың
парызы  деп  есептеймін.  Осы  әдістемелік  құралдың  ішінен  мұғалімдер
рефлексия  мен  кері  байланыстың  айырмашылығын,  кері  байланыс  жасау
кезінде  және  сабақ  барысында  қолданатын  әдіс-тәсілдерді,  қысқа  мерзім
жоспар  үлгілерін,  ата-анамен  жұмыс  түрлерін  өз  тәжірибелеріне  пайдалана
алады және түрлендіріп, өзгертулеріне болады.
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M00074    01.12.2020

Рационал сандарды көбейту

БАКЕНОВА АЙГУЛ  БАЯКЫШОВНА
Нұр-Сұлтан қаласы, № 48 мектеп-лицейдің

 математика пәнінің мұғалімі 

Пән: математика
Ұзақ мерзімді жоспар бөлімі: 
6.2А Рационал сандарға амалдар
қолдану.

Мектеп: 

Күні: Мұғалімнің аты-жөні:.

Сынып:  6 Қатысқандар саны: Қатыспағ
андар 
саны: 

Сабақтың 
тақырыбы

Рационал сандарды көбейту.

Осы сабақта қол жеткізілетін оқу 
мақсаттары (оқу бағдарламасына 
сілтеме)

6.1.2.15.Рационал сандарды 
көбейтуді орындау.

Сабақтың 
мақсаты

Оқушылар:
 рационал сандарды көбейтуді орындайды;
 ауызша көбейте білу машықтарын дамытады.

Бағалау 
критерийлері

Оқушы:
рационал сандарды көбейтеді.

Тілдік  
мақсаттар

Оқушы:
берілген  сабақтың  математикалық  терминологиясын
қолданады;
рационал сандарды көбейтуді ауызша айқындайды;
рационал сандарды көбейту ережелерін тұжырымдайды;
Пәнге   қ  атысты лексика мен терминология:
 оң сан;
 теріс сан;
 бүтін сан;
 рационал сан;
 санның модулі;
 таңбалары бірдей сандар;
 таңбалары әртүрлі сандар;
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Диалогқа/жазылымға қажетті тіркестер:
 таңбалары әртүрлі сандарды көбейту үшін;
таңбалары бірдей сандарды көбейту үшін;
Құндылықта
рды
 дарыту 
Пәнаралық 
байланыс

Информатика,әдебиет,сурет

АКТ қолдану
 дағдылары 

Ноутбук,интернет  желісі,презентация

Алдыңғы 
білім 

Оқушылар жай бөлшек, бүтін сан, рационал сан ұғымдарын 
біледі; рационал сандарды қосу мен азайту амалдарын 
орындай алады.

Сабақ барысы
Сабақтың
жоспарлан

ған
кезеңдері 

Сабақтағы жоспарланған іс-әрекет  Ресурстар

Сабақтың
басы 
2 мин

3мин

Ұйымдастыру кезеңі. 
2) Тақырыпты анықтау. Ребус шешу.
Ребусты шешіп, бүгінгі тақырыпты анықта.

Жауабы: Рационал сандарды көбейту.
Сергіту сәті
«Қызықты сұрақ» әдісі.
Сыныпқа тақырыпты ашатын, бірақ жауабы 
қиындау сұрақ қойылады. Тапқан оқушыны 
мадақтап, ешкім таппаса, жауабын мұғалімнің өзі 
айта отырып, сабақтың тақырыбын айтады. 
Сұрақтар: Неліктен? Ол кім, бұл не? сипатында 
болып келеді.
 -5; -1000;  - 0,7 сандары  неліктен  теріс  
сандар  деп аталады ?
 4; 7; 107; 1,5 сандары  неліктен оң сандар деп
аталады ?
 Оң санға қарама-қарсы сан теріс сан 
болады , бұл не?   
 Теріс санға қарама – қарсы сан оң сан 
болады, бұл не?
 N Z ⊂ Q  нені білдіреді?  (ішкі жиын)

Ребус

слайд
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 «хatio» сөзі нені білдіреді? (грек тілінен    
         аудармасы  «сәлем»
 Рационал  сандарды  көбейту  қалай  жүреді 
деп  ойлайсыңдар ?  Дейінгі  білім.
Кері байланыс . Ауызша  мадақтау.

Сабақтың
ортасы  

 7мин

Жаңа материалды баяндау. 
Мұғалімнің интернет  желісі арқылы аудиожазба
көрсетуі  арқылы жаңа материалды түсіндіру 
Қызықты математика.Оқушылардың сабаққа 
қызығушылығын арттыру мақсатында тарихи 
деректерге үңілейік.
1.VIІ ғасырда өмір сүрген үнді математигі 
Брахмагупта оң сандарды «мүлік», теріс сандарды 
«қарыз» түсінігімен байланыстырған. Оң және 
теріс сандарды қосу ережелерін былай айтқан: «екі
мүліктің қосындысы мүлік», «екі қарыздың 
қосындысы қарыз».
2. ЕЖЕЛГІ ЕРЕЖЕЛЕР
Менің досымның досы – менің досым                  
             (+Х)∙(+Х) =)+Х) 
Менің дұшпанымның досы - менің дұшпаным       
(-Х)∙(+Х)=(-Х)
Менің досымның дұшпаны - менің дұшпаным      
(+Х)∙(-Х)=(-Х)
Менің дұшпанымның дұшпаны - менің досым        
(-Х)∙(-Х)=(+Х)
3. Швейцариялық математик Леонард Эйлер теріс 
сандарды көбейтуді қалай түсіндірген?
Ж: ХVӀӀ ғасырда швейцариялық атақты математик 
және әрі механик ғалым Леонард Эйлердің 
түсіндіруі бойынша  теріс санды теріс санға 
көбейтуді (-7) ∙5 = -35. 
Онда  -7-ге  -5-ті көбейтсек - 35, яғни 
көбейткіштердің біреуі қарама - қарсы санға 
өзгерсе көбейтінді де қарама - қарсы санға өзгереді
деген.                (-7)∙(-5) =35
Таңбалары  әртүрлі  екі  санның  көбейтіндісі  –
модулі  көбейткіштердің  модульдерінің
көбейтіндісіне тең теріс сан болады.

https://ww
w.youtube.c
om/watch?
v=TRUprav
7I_I

 
таныстыры
лым

Таңбалар 
кестесі
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8мин

Мысалы: 
Таңбалары бірдей екі санның көбейтіндісі – модулі
көбейткіштердің модульдерінің көбейтіндісіне тең
оң сан болады.

Кейінгі  білім.
-Рационал  сандарды  көбейту  қалай  жүреді ? 
Топпен  жұмыс.
«Капитан,юнга,кеме» әдісі арқылы топқа 
бөлу.Оқушылармен төмендегі есепті талқылау.
Өзендегі су деңгейі әр тәулік сайын а см-ге 
өзгереді. Егер а = 4; а = – 3 болса, онда өзендегі 
судың деңгейі 3 күнде қалай өзгереді?
Нәтижедегі  судың  деңгейін  салыстыр.
 яғни 3 ∙ 4 = 12 және 3 ∙ (–3) = –9      -9 < 12 
Оқушылардан теріс санды оң санға көбейту 
ережесін тұжырымдауды сұраймын. 
- Әртүрлі  таңбалы  екі  сан  үшін көбейту  
ережесін  құрастырыңыз.
- Әртүрлі  таңбалы  екі  сан  үшін  көбейту  
ережесін  жазыңыз.
Екі  көбейткіштің  таңбалары  әртүрлі:  біреуі
теріс,  екіншісі  оң  болса,  екі  көбейткіштің
көбейтіндісі теріс болады.

Оқушылармен –8 ∙ (–11) = 88 мысалын 
талқылаймыз. Оқушылардан теріс сандарды 
көбейту ережесін тұжырымдауды және жазуды 
сұраймын.
- Теріс  таңбалы  екі  сан  үшін көбейту  ережесін  
құрастырыңыз.
- Екі теріс санның көбейтіндісі неге тең ?
Екі  көбейткіштің  таңбалары  бірдей  болса,
көбейтіндісі оң болады.

ҚБ (Формативті  сұрау)
Бұл  әдіс  презентациядан  кейін  бірден  сабақтағы

Таңбалар  
кестесі
флипчарт
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13мин

тексеруге  арналған.  Мұғалім  «Неге?  Қалай?
Қайтіп?»  деген  қосымша  нақтылау  сұрақтарын
қояды.
- Әртүрлі таңбалы және бірдей таңбалы 
сандарды көбейту несімен ұқсас әлде 
айырмашылығы қандай?
- Ондағы негізгі идеясы, тұжырымдамасы 
қандай?
- Сіз қандай қорытынды жасай аласыз?
- Сіз не істеуді ұсынасыз?
Жұппен  жұмыс. 
Көбейтуге байланысты бірнеше мысалдарды 
оқушыларға «тізбектесе» орындау үшін ұсынамын.
Оқушыларды жұптастырып, төмендегі 
тапсырмаларды орындай отырып, жасырылған 
қазақ мақалын табуды ұсынамын.
Тапсырмалар: 
1) −0,504 ∙ (−200);     2) 105 ∙ (−0,5); 
3) 0,48 ∙ 12,5;            4) −20,16 ∙ (−5); 
5) −104,5 ∙ 0,4;          6) −1,07 ∙ 25; 
7) 27,4 ∙ (−0,5);          8) −4 ∙ (−1  ); 
9) −2,77 ∙ 0,2 ∙ 0,5;     10) 0,5 ∙ (−2);
11) 2,5 ∙ 2,4;                12) −16 ∙ (−6,3); 
13)  ∙  ;              14) 31,5 ∙ 3,2; 
15) 20 ∙ (−2,09);           16) 4,2 ∙ 24.
Кодтары: 
А Ә Б В Г Ғ Д
-
1,92

6 13,7 5,3 52,5 -
23,1

Е Е Ж З И Й К
100,
8

100 0 -
11,3

-
23,7
3

1,92 -
41,8

Қ Л М Н Ң О Ө
23,1 - -

100,
8

0,27
7

-
52,5

-5,3 41,8

П Р С Т У Ұ Ү
11,3 4,4 -

26,7
-
32,7

-4,4 -
13,7

Мақал-
мәтел

слайд

суреттер
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2 мин

5
Ф Х h Ц Ч Ш Щ
32,7 -0,5 0,4 3,38 0,5 -

0,75
Ъ Ы І Ь Э Ю Я
-0,5 3 -

0,27
7

0,6 12,3 -
12,3

-3,3

 Жауабы: «Еңбек түбі - береке».
ҚБ.  слайдта дұрыс жауап көрсету арқылы бірін-
бірі  бағалау
Сергіту сәті.
(Таңбаны есте сақтау )

Теріс таңбалы

Оң таңбалы

=

 Сабақтың
соңы

3мин

Жеке  жұмыс.
Қысқа тест әдісі
Қысқа-тест  қатысушылардың  нақты  білімін,
шеберлігін  және  дағдысын,  яғни  қандайда  бір
материалдың  нақты  мағлұматтарын  білетіндігін
бағалайды. Бұл тесті: 
Берілген көп жауаптардың ішінен дұрыс  немесе
қате жауап ішінен таңдау арқылы орындайды
Өрнекті есепте:

тест
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2 мин

1)  22 ∙ (-2) ;
А. 44;   В.-44;  С.20; Д. +44.
Өрнектің  мәнін  тап:
2) -3 ∙ (-7) ;
А. 21;   В.-21;  С.+21; Д. -10
3) -6 ∙ 2 ;
А.  -4;   В.+4;  С.12; Д. -12
ҚБ. Кілт  арқылы  өзін - өзі бағалайды.
Рефлексия
(Тақырыптық түйінді сөздер)
Келтірілген сөздердің қайсысы   жатады?
Сөздер  банкісі                      Біздің тақырып 
Сөздер : Рационал, сан , теріс сан,оң сан, 
пропорция,масштаб, бүтін сан,тура 
пропорционал,кері пропорционал, санның 
модулі,көбейту,қосу,азайту, таңбалары әртүрлі 
сандар , таңбалары бірдей сандар, координаталық 
түзу,қатынас.
ҚБ. Өзара бағалау.

Банктағы  
сөздер

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.

АКТ-мен байланыстар

Оқушылар сабақ бойы
жеке ,топта және жұпта

жұмыс жасайды. 
Сабақта әр түрлі деңгейдегі
тапсырмалар беру арқылы
саралау қарастырылған. 

Қабілеті жоғары оқушыларға
қосымша тапсырмалар

дайындалған. 

Әрбір оқушы өзін
өзі бағалайды және

бір-бірін жұпта
бағалайды. 

Сабақта сыныпта
қозғалып жүруге

арналған белсенді іс-
әрекет түрлері

қарастырылған.
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К00068     27.11.2020.

Конспект по ФЭМП подготовительной группы
Тема «Путешествие в страну математики»

ТУСУПХАНОВА МАДИНА САФУАНОВНА
город Караганда КГКП Ясли сад «Ақбота»  

Цель: развитие познавательной деятельности детей.
Воспитательные задачи:
Воспитывать самостоятельность, умение понимать учебную задачу и 
выполнять её самостоятельно.
Воспитывать интерес к математическим занятиям.
Развивающие задачи: Создавать условия для развития логического мышления, 
сообразительности, внимания.
Способствовать формированию мыслительных операций, развитию речи.
Образовательные задачи:
1. Закрепить умение различать понятия: выше - ниже, шире - уже, толще 
-тоньше и т.д.
2. Продолжать учить составлять арифметические задачи и записывать их 
решение с помощью цифр. Учить выделять в задачи условия, вопрос, ответ.
3. Продолжать учить детей анализу и синтезу, конструктивному мышлению: 
строить из простейших геометрических фигур.
4. Упражнять в счёте в пределах 10 в прямом порядке, в умении различать 
количественный и порядковый счёт в пределах 10.
5. Закреплять знания о последовательности дней недели, времён года, месяцев 
года, части суток.
Основная образовательная область: познание (формирование элементарных 
математических представлений)
Интегрированные образовательные области: коммуникация, социализация, 
физическая культура.
Методы и приемы
Методы: игровые, практические, словесные, наглядные, поисково-
исследовательские.
Приемы: сюрпризный момент, вопросы, указания, художественное слово, 
поощрения.
Демонстрационный материал: «телеграмма», цветок, иллюстрация двери, 
игрушка-гномик, картинки предметов.
Раздаточный материал: карточки с заданиями, конверт с геометрическими 
фигурами, ручки, карточки с циферблатами.
Словарная работа
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Обогащение татарского словаря: закрепить счет по порядку 1-бер, 2-ике, 3-өч, 
4-дүрт, 5-биш, 6-алты, 7-җиде, 8-сигез, 9-тугыз, 10-ун, повторить новые 
слова Ручка - каләм, Тетрадь - Дәфтәр, Книга – Китап.
 Предварительная работа с детьми: отгадывание загадок, решение 
конструктивных задач, наблюдение за календарём, индивидуальные занятия.
Структура
1.Организационный момент
2.Введение в игровую ситуацию.
а Приглашение в путешествие
б Постановка детской цели - отыскать сокровища старого замка
3. Разминка
4.Актуализация знаний
а) Работа с четными палочками «Смоделируй парусник».
б) отсчет от1до 10
5.Затруднение. (Отсчет от1 до 10 на тат.языке).
6.Введения знания в систему знаний.
а) Игра « Отгадай-ка. Счет зверей по загадкам»
б) Работа в тетради игра «Назови и запиши соседа числа»
в) Физминутка «Змей-Горыныч»
г) Дидактическая игра «Геометрическое лото»
д) Игра «Засели гномика в домик»
е) Рисование по клеткам.
ё) Решение задач на сложение и вычитание.
7. Итог занятия. Обсуждение с детьми цели.

Ход занятия.       
Дети стоят в кругу вместе с воспитателем и произносят слова, сопровождая 
движениями:
В круг широкий вижу я
Встали все мои друзья.
Мы сейчас пойдем налево,
А теперь пойдем направо,
В центре круга соберемся
И опять назад вернемся.
Друг на друга посмотрели
Улыбнемся, подмигнем,
Заниматься мы начнем.
Дети сегодня мы начнём занятие с того, что вспомним правила поведения на 
занятии. Я начну, а вы закончите:
Ты сиди за партой стройно и веди себя …(достойно)
Парта — это не кровать и на ней нельзя… (лежать)
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Ответить хочешь, не шуми, а только руку… подними
Воспитатель: Ребята, сегодня утром в детский сад в нашу группу доставили 
телеграмму от Феи из страны «Математики».(Воспитатель читает).
- «Дорогие дети, я приглашаю вас в путешествие по морю, к острову Чудес, на 
поиски сокровищ старого замка. В пути вас ждут интересные задания. Вы 
должны будите показать свои знания, умения, сообразительность. Желаю вам 
удачи. Фея!»
Воспитатель: Ну, а сейчас прежде чем нам отправиться в путешеатвие 
мы проведём разминку: Если стол выше стула, то стул…?
Дети: Ниже стола.
Воспитатель: Если линейка длиннее карандаша, то карандаш….?
Дети: короче линейки.
Воспитатель: Если верёвка толще нитки, то нитка…?
Дети: Тоньше верёвки.
Воспитатель: Если сестра старше брата, то брат…?
Дети: Младше сестры.
Воспитатель: Молодцы! Команда готова. А на чём же мы отправимся в 
плаванье? (На паруснике). Для того чтоб построить парусник необходимо 
вспомнить какие бывают геометрические фигуры. На столе разложены 
геометрические фигуры.
(Работа с палочками)
Воспитатель: Ребята, а вы знаете, что геометрические фигуры можно не только 
начертить или нарисовать, но и выложить с помощью счетных палочек. Надо из
палочек выложить парусник, который состоит из геометрических форм.
Приступаем к строительству. Готовы? Отсчитайте 3 палочки и постройте1 
треугольник, отсчитайте ещё 2 палочки и постройте ещё один треугольник, 
отсчитайте ещё 2 палочки и рядом выложите ещё один треугольник. А теперь 
отсчитайте 3 палочки и с верху по середине выложите треугольник, так чтобы 
получился парус. Что получилось?
Воспитатель: Какие фигуры выложили из палочек для строительства 
парусника.
Дети: Треугольники. Сколько треугольников у вас получилось? (4)
Воспитатель: Вот и готов волшебный парусник. Молодцы, вы оказались 
умелыми строителями. Итак, отправляемся, приготовились. А для того чтобы 
отправиться начнём ребята мы с вами отсчёт от 1 до 10(дети выполняют). А 
ещё мы с вами умеем считать на татарском языке (от 1 до 10). Давайте 
посчитаем 1-бер, 2-ике, 3-өч, 4-дүрт, 5-биш, 6-алты, 7-җиде, 8-сигез, 9-тугыз, 
10-ун. Вот мы и в море.
Воспитатель: Но чтобы в дороге нам не было скучно ответе на несколько 
вопросов:
1)Какой сегодня день недели?
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2)Назовите соседей среды?
3)Назовите день недели перед пятницей?
4)Назовите выходные дни недели?
5)Ребята, какое сейчас время года?
6)Сколько месяцев в каждом времени года? Назовите их.
Дети: отвечают….
Воспитатель: Мы быстро продвигаемся вперёд и уже подплываем к 
волшебному острову, на нём растут необыкновенные цветы, на которых – 
задания Феи. Что бы нам достигнуть цели необходимо выполнить все задания.
1 задание. «Отгадай-ка»
Это загадки на сообразительность:
- Сколько спинок у трех свинок (3)
-Сколько рогов у двух быков (4)
-Сколько домишек у ста муравьишек (1)
- На столе лежало 3 яблока и 4 апельсина. Сколько всего овощей лежало на 
столе?
- На дереве сидели 4 птицы:
2 воробья, остальные вороны.
Сколько ворон? (2)
Воспитатель:
2 задание. «Назовите соседей числа 2, 5, 7, 9». Впишите их в пропущенные 
бусинки.
Дети выполняют задания на листочках.
Воспитатель: Очень хорошо! Ребята наши бусинки с числами это будет наш 
подарок для Феи. Ну а мы двигаемся с вами дальше.
3 задание. Ребята мы с вами проплываем остров геометрический фигур. Нам 
Фея предлагает поиграть в «Геометрическое лото».
Воспитатель. Ребята давайте посмотрим, что в ваших «конвертах»!
В.Ребята назовите сколько и какие геометрические фигуры в конвертах. (1 б. З. 
Треугольник, 1 м. К. Круг, 4 м. К. Треугольника, 2 м.з.круга, 1.м.з.круг, 4 м. к. 
треугольника).
- На какие группы мы можем разбить эти фигуры? (к.з.-по цвету, треугольники 
и круги- по форме, большие и маленькие- по размеру).
Давайте Соня у нас будет работать у доски, а остальные- у себя за столами.

Физминутка для детей с элементами дыхательной гимнастики:
Дорогие дети на нашем пути к острову Чудес мы с вами повстречали 
сказочного героя Змея-Горыныча и давайте представим, что мы Змей – 
Горыныч. Повторяйте вместе со мной движения и дышите словно Змей – 
Горыныч.
Раз — «крыльями» мы вверх махнули
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И при этом все вздохнули.
Два — три нагнулись, «крыльями» мы пол достали,
А четыре — прямо встали и сначала повторили.
Воздух сильно мы вдыхаем
При наклонах выдох дружный
Но колени гнуть не нужно.
Воспитатель: Молодцы! Наш парусник плывёт дальше. Проплываем лес, в 
котором живут маленькие гномики. Дом в котором они живут необычный- на 
каждом этаже живут соседи числа, которые в сумме дают число- номер дома. 
Но вот беда они расстроены, потому что не могут отыскать своего соседа. 
Ребята давайте поможем гномикам.
4 задание. «Засели гномика в домик»
Дети: Выполняют задания с карточками точек. Состав числа 8
Воспитатель: Молодцы, заселили гномиков в домик. За это они нам сказали 
спасибо, а мы отправляемся дальше.
Воспитатель: Вот мы и подплыли к острову. Но где клад мы пока не знаем. Что 
бы узнать, где клад, необходимо выполнить следующее задание Феи.
5 задание. «Нарисуй маршрут карты» Рисование по клеткам под диктовку 
воспитателя, слушайте и рисуйте (1км - 1 клетка).
Сначала 3 км. вправо, потом 5 км - вниз, 1 км направо, 2 км - вверх, 3 км. 
вправо, 3 км. вверх и 6 км. направо. (Диктуя маршрут, воспитатель делает паузу
между этапами, чтобы дети успели закончить отрезок чертежа).
Воспитатель: Умники, задание выполнили, идём по карте. Я горжусь вами. Мы 
пришли. Ой, посмотрите дверь, но она закрыта, и мы не можем туда попасть. 
Поэтому Фея задаёт нам самое трудное задание. Необходимо решить задачи на 
сложение и вычитание.
1 задача: Семь весёлых поросят у корытца стоят. Два ушли в кровать ложиться, 
сколько свинок у корытца? (7-2=5)
2 задача: Пять цветочков у Наташи, И ещё два дал ей Саша. Кто тут сможет 
посчитать. Сколько будет два да пять? (5+2=7)
Воспитатель: Молодцы, ребята, вы очень хорошо справились с заданием. 
Посмотрите, Фея нам передала ключ. Откроем дверь!
Открываем.
Воспитатель: Ребята, посмотрите, там учебник математики. Дети! Эта самая 
важная книга. По ней мы с вами научимся решать задачи, примеры. Вот мы и 
нашли клад, выполнив все задания Феи. А еще Фея вам дарит на память 
раскраску своего математического замка.
А теперь нам пора возвращаться в детский сад.

Воспитатель: Закройте глаза. Давайте дадим отсчёт от 1 до 10 на татарском 
языке. 1-бер, 2-ике, 3-өч, 4-дүрт, 5-биш, 6-алты, 7-җиде, 8-сигез, 9-тугыз, 10-ун.
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Дети: Отсчитывают.
Воспитатель: Вот и закончилось наше путешествие, мы и вернулись в детский 
сад. Воспитатель хвалит детей и вспоминают, что интересного они узнали, в 
какие игры играли, делают вывод, что отыскали самый важный клад это 
учебник математики. Что больше всего им понравилось. Спасибо, молодцы!

M00075    01.12.2020

Тізбек бөлігі үшін Ом заңы

      ӘКІМБАЕВ БАУЫРЖАН ӘБДІҚАДЫРҰЛЫ
Қызылорда облысы, Жаңақорған ауданы, Әбдіғаппар ауылы,

 №213 жалпы орта мектебінің физика пәні мұғалімі

Ұзақ мерзімді жоспардың 
тарауы:8.3 А.

Мұғалімнің аты-жөні:
Қатысқандар:                  
Қатыспағандар:Күні:            Сынып: 8

Сабақтың 
тақырыбы

Тізбек бөлігі үшін Ом заңы

Осы сабақта қол 
жеткізілетін оқу 
мақсаттары 

-ток күшінің кернеуге тәуелділігін зерттеу
- Тізбектегі кернеу тұрақты болған кезінде ток күшініӊ 
кедергіге тәуелділігі
-Тізбек бөлігі үшін Ом заңын есептер шығаруда қолдану

Сабақтың 
мақсаты

1. Тізбек  бөлігі  үшін  Ом  заңын  есептер  шығаруда
қолданады;
2. Формулаларды  түрлендіреді,  есептер  шығаруда
дұрыс қолданады;
3. Ом  заңының  өмірде  қолданылуына  мысалдар
келтіреді.

Оқу 
дағдыларының 
деңгейлері            

Білу, түсіну, қолдану

Бағалау 
критерийлері

- тізбек бөлігі үшін Ом заңының физикалық мағынасын
түсіндіре отырып, есептер шығарады;
-  формулаларды  дұрыс  түрлендіре  отырып,  есептер
шығарады;
- Ом заңының өмірде қолданылуына мысалдар келтіреді.

Тілдік мақсаттар Ом заңының физикалық мағынасы мен 
тұжырымдамаларын ауызша айта алады. Ом заңының 
формуласын жаза алады (оқылым, айтылым, жазылым)
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Арнайы пәндік  лексика мен терминология: 
1 Ом – 1 Ом – 1 Оhm    Кернеу-voltage   ток күші – сила 
тока – strength of current
Амперметр- ammeter
Вольтметр- voltmeter
Тізбектей жалғану-series connection
Параллель жалғану-parallel connection
реостат – реостат – rheostat     өткізгіштің кедергісі –  – 
resistance of conductor

Құндылықтарға
баулу

Еңбек және шығармашылдық, ынтымақтастық, өмір 
бойы білім алуға  жұптық,топтық жұмыстар арқылы 
дарытылады.

Ойлау деңгейлері Білу, түсіну, қолдану
Пәнаралық
байланыс

Математика 

Алдыңғы білім Электр тізбегіне амперметрдің тізбектей, вольтметрдің 
параллель жалғанатынын біледі

Сабақтың барысы
Сабақтың 
жоспарла
нған 
кезеңдері

Сабақтағы жоспарланған жаттығу түрлері Ресурстар

Сабақтың
басы
7мин

Ұйымдастыру кезеңі: 
Сәлемдесу, түгелдеу, картошкалар 
арқылы(карточкаларда ток күші, кернеу, кедергіге 
байланысты сұрақтар болады. Сол сұрақтарға 
жауап беру арқылы бөлінеді)3 топқа (ток күші, 
кернеу, кедергі) 
1) ток күші(Амперметр,Ампер Андре Мари, 
1А=1Кл/1с, І, тізбектей жалғанады, Шам 0,3А)
2) кернеу (Вольтметр, Александра Вольта, В, 
параллель жалғанады,15В,үтік 220В, сурет  )
3) кедергі (Реостат, резизтор, Ом, Георг Ом, 
1Ом, сурет )

Психологиялық ахуал қалыптастыру:
Оқушыларға  «Данышпан мен адам» атты аңызды 
әңгімелеп беру.
Ертеде бір данышпан өмір сүріпті. Ол бәрін біледі 
екен. Ал бір адам оны көре алмапты. Елдің көзінше
оның да бірдеңені білмейтінін дәлелдегісі келіпті. 

карточкала
р

1 қосымша
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Бірде көп адамдар отырған жерде әлгі адам 
алақанына бір көбелекті қысып ұстап тұрып, 
данышпаннан «- Айтшы данышпаным, менің 
қолымдағы қандай көбелек, тірі ме? өлі ме?» - деп 
сұрайды. Ол өзі ішінен «Егер тірі десе - мыжып 
жіберемін, ал егер өлі десе - онда қоя беремін.» деп
ойлап тұрады. Данышпан болса, сәл ойланып 
тұрып «бәрі сенің қолыңда» депті.
(әр топ өз ойын жеткізеді)
Өткен тақырыпты пысықтау: 

оқушылардың жауаптарына кері
байланыс бере отырып, жана 

сабақтың оқу мақсатына қарай оларды 

Сабақтың
ортасы

30 мин

Топтық жұмыс   Жаңа білімді меңгеру
Мәтінмен жұмыс. 
Ток күші тобына «ток күшінің кернеуге 
тәуелділігі»
Кернеу – зарядтарды қозғалысқа келтіретін негізгі 
себеп. Тізбектің ұштарындағы кернеу жоғары 
болған сайын тізбектегі зарядтардың бағытты 
қозғалысын тудыратын әсер күші де соғұрлым 
үлкен болып, ток күші артады.

Кернеу тобына  «Ом заңы»
Тізбек  бойымен  өтетін  токқа  өткізгіштің  кедергі
жасау қасиетін сипаттайтын  Rшаманы  кедергі деп
атайды.  Ток  күшінің  кернеу  мен  кедергіге
тәуелділік заңын 1827 жылы Георг Ом ашты. 

Тізбек  бөлігіндегі  ток  күші  –  оcы  бөліктің
ұштарындағы  кернеуге  тура  пропорционал,
өткізгіштің кедергісіне кері пропорционал:

SI жүйесінде кедергіні Оммен өрнектейді:

1 Ом – ұштарының арасындағы кернеу 1 В 
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болғанда, бойынан 1 А ток өтетін өткізгіштің 
кедергісі.
Кедергі тобына  «Кедергінің өлшем бірлігі»
Бұл R-шамасы өткізгіштің
өз бойынан өтіп жатқан
электрондардың
қозғалысына кедергі, яғни
бөгет жасау қабілетін
сипаттайтындықтан оны
өткізгіштің кедергісі деп
атайды.

1мОм=0.001 Ом
1кОм=1000 Ом
1МОм=1000000 Ом

Оқушылар мәтінмен танысып «Жариялау әдісі 
арқылы топпен қорғайды»
Бағалау «топтар бірін-бірі бағалайды»

Топтық жұмыс: Эксперименттік тапсырма(топ 
оқушылары карточкалар арқылы есеп 
шығаратынын немесе тәжірибе жасайтынын біледі.
Екі топ тәжірибе жасайды, бір топ есеп шығарады

Бағалау критерийі Дескриптор

Ом заңын ток 
күшінің кернеуге, 
кернеу мен ток 
күшінің кедергіге 
тәуелділігін 
дәлелдеу үшін 
қолдана алады.

 Ом заңын біледі
 Ток күшін 
анықтайды
 Кернеуді 
анықтайды
 Кедергіні 
анықтайды

33



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

 Тәуелділік графигін
сызады

Сабақтың
соңы

1.Электр үтігі 220В желіге қосылған. Үтіктің 
қыздыру элекментінің кедергісі 50Ом болса, 
ондағы ток күші қандай?
2. 

Бағалау : Топтар бірін-бірі бағалайды
Бағалау критерийі Дескриптор

Ом заңын есептер 
шығаруда 
қолданады.

 Ом заңын біледі
 Ток күшін 
анықтайды
 Кедергіні 
анықтайды
 ХБЖ ға келтіреді.

Жеке тапсырма:
Ток күші Кернеу Кедергі

Белгіленуі
Өлшем бірлігі
Тізбекке жалгануы
Өлшейтін құрал
Шартты белгісі

Үйге тапсырма:№5 есеп
Кері байланыс
Сөздерді жалғастырыңыз: 
- Бүгінгі сабақта мен ............... білдім
- Бүгінгі сабақта мен ................ таныстым
- Мен үшін ең қиын болғаны .............
- Енді мен білемін .................. ток күшін 
реттейтінін
- Маған мұны тағы қайталап оқу керек...........
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3 мин
Саралау –Сіз қандай тәсілмен көбірек қолдау

көрсетпексіз? Сіз басқаларға қарағанда
қабілетті оқушыларға қандай тапсырмалар

бересіз?

Бағалау – Сіз
оқушылардың
материалды

игеру
деңгейін

қалай
тексеруді

жоспарлап
отырсыз?

Денсаулық
және

қауіпсіздік
техникасы
н сақтау

 Сабақтың мақсатын  құру барысында  барлық
оқушы, көбісі және кейбірі деп соған негізделген
сабақ   жоспарын  құрдым.  Сабақ  барысында
саралап оқыту тәсілдері қолданылды. Сабақ ба-
рысында  мен  ресурс-тарды  оқушылардың
қажеттілік   қабілеттерін  ескере  отырып  әзір-
ледім; 
Күрделігіне  қарай  ілгерлеп  отыратын
тапсырмаларды пайдаландым;
Құрылымдасқан тапсырмалардан күтетінім:
1.Дарынды және  талантты оқушылар есептерді
толық  және  қатесіз,сапалық  есептерді
құрастырады,есептер  шығарудың  алгоритмін
құрады.
2.Көпшілігі  ток  күші,  кедергіні  және  кернеуді
есептей алады;
3.Ерекше  қолдауға  мұқтаж оқушыларға  диалог
және  қолдау  көрсету  тәсілі  арқылы  сабақ
мақсатына  жетемін.Оқушыларға  ойланту  үшін
және  бірқатар  жауаптар  алу  үшін  сұрақтар
қоямын.

Қауіпсіздік
ережелерін
сақтайды

Сабақ бойынша рефлексия
Сабақ мақсаттары немесе оқу мақсаттары 
шынайы, қолжетімді болдыма ма?        
Барлық оқушылар оқу мақсатына қол 
жеткіздіме? Егер  оқушылар оқу мақсатына 
жетпеген болса, неліктен деп ойлайсыз? Сабақта
саралау дұрыс жүргізілді ме? Сабақ кезеңдерінде
уақытты тиімді пайдаландыңыз ба? Сабақ 
жоспарынан ауытқулар болды ма және неліктен?
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Жалпы бағалау
Сабақта ең жақсы өткен екі нәрсе (оқыту мен оқуға қатысты)?                            
1.
2.                                                                                                                                   
Сабақтың бұдан да жақсы өтуіне не ықпал етер еді (оқыту мен оқуға 
қатысты)?
1.                                                                                                                                   
2.                                                                                                                                   
Осы сабақтың барысында мен сынып туралы немесе жекелеген оқушылардың
жетістіктері/қиыншылықтары туралы нені анықтадым, келесі сабақтарда не 
нәрсеге назар аудару қажет?
1.                                                                                                                                   
2.                   

N00007    01.12.2020

Балабақшада бала тілін дамытудың маңызы

ЧОКАНОВА ДИНА БУГРАЕВНА
Маңғыстау облысы Жаңаөзен қаласы 
Рахат бөбекжай -бақша тәрбиешісі

              
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 тілін орфоэпиялық дыбыстау мәдениетіне тәрбиелеу.
- Сөздегі грамматикалық дағдыларды қалыптастыру;
- Баланың сөздік қорын молайту;
- Байланыстырып сөйлеуін қалыптастыру;
- Балалардың ойын дамытып, тіл байлығын арттыру.
Балалар өз бетінше шығармаларды айтып, шығарманың мазмұны мен ойын 
дұрыс жеткізіп, диалогтегі адамдардың сөздерін мәнерлі жеткізуге икемделеді. 
Балалар автордың сөз өнерін қолданып, сөз мәнерін өздері машықтануы қажет. 
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Серіктестері айтқан әңгімені тыңдап отыруға, мазмұнын түсінуге, әдеби 
кейіпкерлерін атымен айтуға үйретіледі.
Табиғи құбылыстардағы ақиқаттылықты сипаттаған кезде нақты дұрыс сөз 
қолдануға, үлкендердің көмегімен белгілі бір нәрсеге тиісті белгілерді табуға, 
нақты бейнелеуге, әңгімеде ой - өрісін жеткізуге үйрету керек.
Балалардың сипаттау әңгімелері түрлі сөз мәнерінде сонымен қоса тілдік 
(метафора, теңеу, эпитет, балама қолдануда) сөз өнері өзіндік ерекшелігін ашу 
қажет. Ойыншықтарды қолданып, суретке қарап әңгіме құрастырады. Баланың 
өзі құрастырған әңгімесінде жанрдың негізгі ерекшелігін таба білуінде. Сюжет 
ерекшеліктері мен әдеби шығармалардың мәнерлігі (ертегіні толық айтып 
беру). Ертегідегі жақсылықтың жеңгені, сиқырлық жайында, кейіпкерлерді 
басқа бір нәрсеге айналдырып, және т. б. қолдана отырып, ертегі құрастыруға 
үйрету.
Бұл жаста балалар шығарманы қызығушылықпен тыңдайды, әңгімелерді 
түрлендіре біледі. Баланы шығармашылық қабілеттілігінен туындаған 
әңгімелеріне көңіл аударып, құрдастарының әңгімелерін тыңдауға бейімдеп, 
қиыншылық тудырған жағдайды, қол ұшын беріп, дұрыс емес жеріне түзету 
енгізе керек.
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.
Жас жеткіншектерді баулып, тәрбиелеуде көркем әдебиеттің ролі ұшан - теңіз. 
Ол жаңа өскін балауса буынының сана - сезімін оятып, ақыл - есін дамытатын, 
адамгершілік моральға тәрбиелейтін өмір оқулығы.
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
ауыз әдебиеті мен көркем әдебиеттің әсері деп білеміз. Өйткені, бала кітаптағы 
жағымды кейіпкерлерге еліктеп, ер атанғысы келіп, еркелікке, еңбекке 
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құлшынып өседі.
Ежелгі қазақ әдебиеті өкілдерінің балаларға қалдырған әдеби мұрасы, 
Алтынсарин, Абай Құнанбаевтың өлең - әңгімелері осы күнге дейін тәрбиелеу 
мен оқытуда, ғылым жолын танытып, өнер - білімге баулуда қастерлі қасиетін 
еш жойған жоқ. Жамбылдың, Сәкеннің, Жансүгіровтың, Майлиннің, 
Мұқановтың сондай – ақ көптеген жас жазушылардың балалар сүйсінерлік 
қызығып тыңдарлық жақсы шығармалары бар. Мұның бәрі, жеткіншек ұрпақты
тәрбиелеуде баға жеткісіз қазына. Әрбір тәрбиеші соларды іздестіре отырып, 
термелеп жинап жүрсе, өз жұмысына өте демеуші дәнекер таппақ.
Жас кезінде әңгіме, жырларды көп тыңдаған бала өз көрген - білгенін 
қиыстырып, тұжырымдап достарына, тәрбиешілеріне, ата - аналарына айтып 
бере алса, тіл шеберліктері артады. Мұндай жақсы қасиеттер баланың 
парасатты, инабатты, әдепті, еңбексүйгіш, көргенді болып өсуіне әсер етеді.
Мектепке дейінгі шақта бала тілі икемді келеді, сондықтан - да балалармен 
жүргізілетін жаттығу түрлері әр алуан. 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.
Мектепке дейінгі тәрбие жұмысы жүйелі жүргізуді талап етеді. Қазіргі уақытта 
баланы халықтық педагогика негізінде тәрбиелеу ана тілі арқылы өз 
дәрежесінде жүзеге асатыны белгілі. Баланы ана тілінде анық, жүйелі, өзгелерге
түсінікті, мәнерлі үн ырғағымен келістіре сөйлеуге, сөздің дыбыстық құрамын 
дұрыс жеткізуге мектепке дейінгі кезеңде үйрету керек.
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.
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Актуальные проблемы преподавания  
русского  языка и литературы в условиях 

обновления содержания образования

                          МАТИГУЛОВА  ГУЛЬСАРА  БАКТЫБЕРГЕНОВНА
Ақтөбе облысы,Мұғалжар ауданы, 
Құмжарған негізгі орта мектебі 

Орыс тілі мен әдебиеті  пәні  мұғалімі

        Образование является, пожалуй, единственной эффективной долгосрочной
стратегией для участия страны в конкуренции. По всему миру пересмотрены
или  же  пересматриваются  на  данной  момент  образовательные  системы  на
предмет  того,  какое  образование  они  предоставляют  для  своих  будущих
поколений.
     Современные преобразования в нашей стране,  быстрая информатизация
общества  и  динамичность  кардинально  меняют  требования  к  образованию.
Президент  страны  Нурсултан  Абишевич  Назарбаев  подчеркивает,  что  «…
одним  из  ключевых  факторов  успеха  всего  модернизационного  процесса
является  успешность  обновления  национальной  системы  образования».
Сегодня она осуществляется по всем приоритетным направлениям.
Обновление  содержания  образования  –  это,  прежде  всего,  пересмотр  самой
модели среднего образования, его структуры, содержания, подходов и методов
обучения и воспитания, внедрение принципиально новой системы оценивания
достижения  учащихся.  Весь  комплекс  мероприятий  в  рамках  обновления
содержания  образования  направлен  на  создание  образовательного
пространства,  благоприятного  для  гармоничного  становления  и  развития
личности.
      Качественные изменения в любой области нашей жизни, а тем более в
образовании невозможны без  формирования нового взгляда  учителя  на  свое
место  и  роль  в  учебном процессе.  Без  осмысления,  нами учителями,  новых
целей и задач в обновлённом содержании и технологии обучения, новых форм
оценивания с учетом компетентностно-ориентированного подхода в обучении
это сделать  практически невозможно.  Именно поэтому педагогу  необходима
готовность  к восприятию методологии и содержания обновленного ГОСО, к
изменению  программного  и  методического  обеспечения  образовательного
процесса, к изменению целей и способов педагогической деятельности.
     Переход на обновление содержания образования предъявляет новые 
требования к работе в рамках компетентностного подхода к образованию, 
формированию готовности работать в условиях возросшей индивидуализации 
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образовательного процесса. Обновление структуры образования заключается в 
преодолении традиционного репродуктивного стиля обучения и переход к 
новой развивающей, конструктивной модели образования, обеспечивающей 
познавательную активность и самостоятельность мышления школьников.
    Программа обновления содержания образования предполагает, что обучение 
должно быть активным, проводиться в условиях созданной коллаборативной 
среды, должна осуществляться дифференциация обучения, в процессе обучения
должны реализовываться межпредметные связи. Кроме перечисленного 
обязательным является использование ИКТ, диалоговое обучение, 
осуществляются методы исследования и своевременное реагирование на 
потребности учащихся.
Учитель должен уметь:
- 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;
-создавать атмосферу психологического комфорта и поддержки;
- готовить учащихся к самообразованию, самоопределению и самореализации;
- оценивать текущие результаты, направленные на достижение поставленных 
целей.
В мерах по обновлению содержания отечественного среднего образования 
центральное внимание уделяется навыкам, имеющим широкий спектр 
применения в современной жизни: творческое применение знаний; критическое
мышление; выполнение исследовательских работ; использование ИКТ; 
применение способов коммуникативного общения, включая языковые навыки; 
умение работать в группе и индивидуально. Базируясь на общечеловеческих и 
этнокультурных ценностях, эти навыки позволяют учащемуся решать 
проблемы как учебного, так и жизненного характера.
     Школа в условиях обновления отличается тем, что учебные достижения 
имеют продуктивный характер, а учебный процесс характеризуется активной 
деятельностью самих учащихся по «добыванию» знаний на каждом уроке. В 
этих условиях ученик – субъект познания, а учитель выступает организатором 
познавательной деятельности учащихся. Необходимо стремиться к тому, чтобы 
каждого школьника, вне зависимости от возраста и успешности, воспринимали 
как личность. Именно в этом заключается педагогический аспект обновления 
содержания образования, когда цели обучения становятся общими для ученика 
и учителя.
     Самый сложный и ответственный период начального уровня образования – 
организация учебного процесса в первом классе. Целью обучения в 1-х классах 
является формирование у 6-7-летних малышей навыков чтения по слогам, 
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чтения целого слова, выразительного пересказа, заучивания наизусть, привитие 
навыков грамотного письма, развитие связной речи, формирование 
элементарной математической грамотности, развитие знаний о себе и 
окружающей среде и т.д. Поэтому формирование положительной мотивации к 
познавательной деятельности первоклассников является особо важным, и 
учебный процесс должен быть построен по принципу «от простого к сложному,
от легкого к трудному». Учащимся первых классов в первом полугодии 
учебного года оценки не ставятся, применяются другие методы и приемы 
стимулирования. Касаясь проблемы введения без отметочного обучения в 
начальной школе, необходимо всесторонне проанализировать причины, 
побудившие современную систему образования поставить эту проблему - ведь 
в практической работе массовой школы отметка является единственной 
общепринятой мерой успешности учебного труда школьника. Переход к новой 
философии оценивания может быть осуществлен только при глубоком 
осмыслении имеющихся противоречий и последствий, комплексном решении 
смежных проблем и задач  школы.
   Курсовая переподготовка по новым подходам в образовании ещё раз 
доказала, что общество развивается стремительными темпами и требует 
гибкости от учителя, способности воспринимать и принимать инновации, 
готовности к переменам. Я убедилась, что сегодня учитель должен быть не 
только источником знаний, но и активным участником учебного процесса. 
Вовлечь каждого ребёнка в процесс обучения, суметь выслушать его, сделать 
его своим ассистентом, посмотреть глазами ученика на волнующую его 
проблему – вот задача учителя. Новое время потребовало от учителя владения 
современными активными технологиями и активного применения их на 
уроках.  Сегодняшний ученик хорошо владеет компьютером, разбирается в 
технике. А наша задача направить их умения в нужное русло, подсказать, как 
добыть знания, заинтересовать, добиться, чтобы их глаза загорелись интересом 
к познанию.
      Очень часто в процессе урока мы замечаем, что тот или иной ученик 
отвлекается на посторонние темы, плохо запоминает материал, не может 
высказать свои мысли. Возникает вопрос, как создать условия, при которых бы 
первоклассник с большим вниманием и интересом слушал учителя, хорошо 
понимал и усваивал материал, и при котором бы шло развитие познавательных 
процессов? В своей практике в среднем звене уже много лет я использую 
принцип занимательности и разнообразные игровые элементы, вызывающие у 
учеников положительную мотивацию к изучению русского языка.
     Самый известный и наиболее частый по употреблению элемент 
занимательности, используемый на уроке,- это Игра.  
   Приведённая мною классификация дидактических игр основана на 
тематическом принципе: игры распределены по разделам лингвистики (при 
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этом в каждом есть игры, помогающие отрабатывать коммуникативный 
аспект):
1) фонетические и орфоэпические игры («убери одну фонему», «замени 
фонему», «преврати волка в козу», «найди пару»и т. д.)
2) лексико – фразеологические игры (кроссворды, лото, «третий - лишний», 
«ассоциации», «собери пословицу», «игра-наоборот» и т. д.)
3 )игры по морфемике и словообразованию ( «от одного корня», «корень и 
дерево», «слова по схеме» и т. д.)
Игровая деятельность как элемент урока может применяться на любом его 
этапе – от проверки домашнего задания до выполнения контрольной работы и 
обобщения.
Некоторые виды дидактических игр я применила и для первоклассников. А 
играть они любят и готовы придумывать уже свои варианты игр. Для развития 
речи и пополнения словарного запаса, усвоения лексики по данной теме 
применяю ролевые игры, как например:
«В магазине», «Пальчики говорят», «Времена года», «Мим», «Телефон», 
«Фантики»;  при изучении букв, составлении слов с целью запоминания
 ученики активно играют в игры: «Третий - лишний», «Бинго», «Кто быстрее?»,
«Кто больше?»,(… соберёт из букв слова, назовёт слова, найдёт предметы на 
картинке на букву … и т.д.). Конечно, любую дидактическую игру всегда 
сопровождаю картинками, наглядными предметами, чтобы первоклассник это 
мог увидеть, пощупать, ведь всё, что  мы изучаем для многих из них ново, 
впервые.
Большое внимание нужно уделять правильному произношению и 
употреблению слов. С этой целью я каждый урок начинаю с речевой разминки 
(или рецитации). Заучиваем небольшие стишки на изучаемую букву и звук. 
Стихи читаем хором, по рядам, друг за дружкой, мальчики и девочки, 
собравшись в круг и т.д. Учимся говорить друг другу вежливые, добрые слова –
«Круг пожеланий», «Круг вопросов и ответов». Но на что хочется обратить 
внимание: для первоклассников нужно брать стихи небольшие по объёму. В 
ксп (методическое руководство) очень много интересных  заданий, игровых 
моментов, но я всегда стараюсь их переделать, немного сократить или 
разучивать по частям.
     При групповой работе с первоклассниками немого сложнее. Они ещё не 
привыкшие работать вместе, каждому хочется выделиться и обратить внимание
учителя только на себя. Здесь действительно нужно учитывать 
психологические особенности младших школьников, и в игровой форме, 
распределив роли, организовать и направлять работу группы.  Одним из 
эффективных методов, я считаю, использование так называемых «тонких»  
вопросов. Провожу это опять  в виде игры. Каждая группа готовит по два 
тонких вопроса, на которые должны ответить хором «ДА» или 
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«НЕТ».Например, Муха-цокотуха купила чайник? (нет). Айдахар злой? (да) и 
т.д.  Тем самым идёт отработка навыков построения вопросительных 
предложении и подготовка к пересказу.
Особое внимание, наряду с чтением, говорением и слушанием, я уделяю и 
письму. На первой стадии это списывание, запись под диктовку односложных и
двусложных слов. Очень хорошо помогает использование магнитно-маркерной 
доски. Например, на интерактивной доске  появляется картинка с 
изображением , потом слово. Дети запоминают кто это или что это. Обращают 
внимание на буквы ( синие- согласные, красные-гласные) и как они 
произносятся. Потом записывают слово и поднимают доску вверх, чтобы  
учитель мог видеть и оценить(ФО). Вариантов много. Позже, уже в тетрадях 
ошибок будет меньше или их нет.
     Какие  активные методы , стратегии мы бы не применяли, они должны быть 
направлены на достижения цели урока. Для этого  необходимо решать 
следующие задачи: учить слушать с пониманием, говорить, читать и писать; 
формировать лингвистическое отношение к единицам языка. И в решении этих 
задач нам помогут активные методы обучения.
     Нам, педагогам новой формации, необходимо научить детей думать, 
развивать личность, способную жить в динамично развивающейся среде. 
Учитель больше не источник информации, учитель уже не должен стоять и 
пересказывать репродуктивно материал и требовать того же самого от ученика. 
Ученик должен постоянно для себя делать как бы маленькие открытия. Это и 
есть творческий подход к обучению. Акцент делается не на полученные знания,
а на процесс их применения.
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M00045       30.11.2020

Эффективность дистанционного  обучения

БАЙБОЛОВА  АЙНУР  НАЗАРБАЕВНА
Ақтөбе  облысы, Мұғалжар ауданы, Құмсай ЖББОМ

Орыс тілі мен әдебиеті пәні мұғалімі

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

M00046           30.11.2020
           

Қашықтықтан оқытудың маңызы және рөлі

КАБЫЛКАЙ ШАТТЫҚ АЛПАМЫСОВНА
Ақтөбе облысы,Мұғалжар ауданы
Қандыағаш қалалық №1 ЖББОМ 

 Бастауыш сынып мұғалімі

      Қазіргі  уақытта  Қазақстанда  білім  жүйесінде  жаңа  ақпараттық
технологиялар  кеңінен  қолданыла  бастады.  Ақпараттық  технологияларды
және компьютерлік желі арқылы жаңа білім әдістерін пайдалану кеңейтіліп
келеді.  Жаңа  ақпараттық  технологияларды  білім  жүйесінде  қолданудың  ең
маңызды факторы негізгі қозғаушы күші — адам, сол себепті білімнің негізгі
принциптері  іске  асырылуы  тиіс.  Осыған  байланысты  адамның
шығармашылық потенциалын дамыту үшін қажетті жағдай жасалуы тиіс.
    «Білім  саласындағы  жаңа  коммуникациялық  технологиялар»  түсінігі
компьютерлік  техника  және  электрондық  анықтамалық  жүйелері  мен
адамның әрдайым жаңа оқыту әдістерін ізденуінен пайда болады. Оны оқыту
әдіс-тәсілі  уақыт  талабына  сай  өзгеруде.  Қазіргі  уақытта  дидактикада
инновациялық оқыту кеңінен қолданылуда. Инновация – бұл жаңалықтардың
таралуы және құрылуы. Қазіргі педагогиканың негізгі тенденциясы оқытуды
өнеркәсіптік-технологиялық процесске айналдыру үшін дидактикалық   жолын
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және  құралын  табу  болды.  Бұл  ізденіс  «педагогикалық  технология»  деген
ұғымға әкелді. ХХІ ғасырда ақпарат жүйелерінің өркендеп, ғарыштап дамып
келе  жатқанын  білеміз,  өнеркәсіп  пен  ортаның  дамуының  негізгі  құралы
болып  ақпараттық  ресурстар  табылады.  Сауатты өмір   –  дамудың  жаңа
фазасына  енеді,  бұл  жаңа  сауатты  оқыту  технологиясын  құруға  біртіндеп
көшуді талап етеді. Оқытудың жаңа технологиясына көшу ұзақ уақыт алады.
Компьютерлік  технология  білім  ортасына  ене  отырып,  оқыту  процесін
жақсарту  үшін  құралдар  мен  әдістерді  қолдануға  әкеп  соқтырады.  Негізгі
базалық білім беру аймағында қызмет көрсету жағынан да қашықтан оқыту
мүмкіндіктері  үкімет  тарапынан  қолдау  тауып  жатыр.  Осы  технологияны
пайдалану  ауылдық  жерлерді  де  жылдам  ақпараттандыруға  көмектесуде.
Оқыту процесінде қолданылатын жаңа әдістердің бірі қашықтан оқыту әдісі
болып  табылады.
Қашықтан оқыту – ақпараттық құралдар және ғылыми негізделген тәсілдер
арқылы білім алу формасы. Қашықтан оқытуда екі компонент бар: оқытуды
басқару  және  өз  бетімен  білім  алу.
     Мұғалімдердің  алдын  –  ала  дайындау  және  ұйымдастыру  шаралары
жүргізілмесе,  программалық  қамтамасыз  етілмесе  оқушылардың  білімі
жоғарламайды.  Өйткені  оқушының  білімін,  үлгерімін  көтеруіміз  үшін
оқытушының біліктілігін көтеруіміз керек. Қашықтан оқыту бұл мұғалімнің
біліктілігін көтереді, оқушының өз бетімен білім алуын қалыптастырады, ата-
аналардың  жаңа  технологияға  деген  көзқарасын  өзгертеді.
Қашықтан  оқытудағы  мұғалімдердің  біліктілігін  көтерудегі
артықшылықтары:
·  экономикалық,  оқытуға  кететін  жалпы  шығыны  40%  кемиді;
·  коммерциалық,  қашықтан  оқыту,  технологиясы және  оны қолдану  болып
табылады,  оған  деген  сұраныс  күннен-күнге  өсуде;
·  педагогикалық,  оқыту  мативациялық,  интерактивті,  технологиялы  және
индивидуалды  болып  келеді;
эргономикалық,  қашықтан тыңдаушылар және мұғалімдер айналысуға өзіне
ыңғайлы  уақыттың  кестесін  қоюға  мүмкіндігі  бар;
коммуникативті, электронды желілері арқылы байланысатын педагогтардың,
тыңдаушылардың  мамандықтар  саны  көбеюде.
      Мұғалім  оқушының  ішкі  жан  –  дүниесінің  сырын  ашып,  оның
симпатикалық  ынтасының  дамуына  жағдай  тудырып  отырады.  Қазіргі
заманда  білім  жүйесінің  заман  талабына,  уақыттың  сұранысына  қарай
ғарыштап дамуы,  әрбір  педагогтан  сабақты ғылыми жобада  жасауын талап
етеді.  Сабақты ғылыми жобада  жасай  білген  мұғалім  оқушы жүрегіне  жол
тауып, оның сабаққа деген қызығушылығын арттырып, мұғалім мен оқушы
арасында  түсінушілік  пайда  болады.  Мұғалімнің  коммуникативті  дамуы:
оқушыларды тыңдау, олардың көзқарасын түсіне білу, сын жасай білу, әңгіме,
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ұйымдастыра  білу керек.  Әрбір  мұғалімнің бойында шартты рефлекциялық
қасиеттер қалыптасуы керек:  балаларды оқытуды өзінің тәсілін жұмысында
қолданып,  қиын  жағдайларда  шешімін  тауып,  шыға  білу  керек.  Қашықтан
оқыту курсы осыған бағытталған.
    Қашықтан  оқытуды  екі  негізгі  бөлікке  бөлуге  болады:  техникалық
және дидактикалық  . Оның құралы болып телекоммуникациялар, аудио және
видео  жазбалар,  жергілікті  және  ауқымды  компьютерлік  желілер.
Ұйымдасқан – дидактикалық құрылымда қашықтан оқыту оқытудың негізгі
компоненті  болып  табылады,  оқушылардың  өз  бетімен  білім  алуы.
    Ақпараттық технология жақсы дамығанымен ол оқытудың басты құралы
болып есептелмейді.  Ол  үшін  оқу  бағдарламасында  және  оқыту  әдістеріне
өзгеріс  енгізу  керек.  Жаңа  технологияны  қолдану  мұғалімдерге  дайындық
жұмыстарына  көп  уақытты  керек  етеді.  Әрбір  мұғалімнен  ізденуді,
шығармашылық  жұмыс  жасауды,  алыс  –  жақын  шетелдердің  озық
тәжірибелерімен  танысуды  және  оның  күнделікті  өмірде  қолдануды  қажет
етеді.
    Бұл  оқыту  құралының  күштілігі  соншалықты,  онымен  бірге  басқа
колледждермен  оқытудың  жаңа  түрлерімен,  оқыту  әдістерімен  алмасады.
Колледжде телекоммуникация тақырыбын оқыту мүмкіндігі бар. Әдістемелік
кешен, мұғалім мен оқушыға қажетті бағдарлама, қазақ тіліндегі  оқулықтар
мен  көмекші  құралдары  жеткіліксіз.  Пән  мұғалімдерінің  Интернетті  осы
уақытқа дейін аз қана пайдаланып, тіпті қолданбағандары да бар. Колледждер
жаңа  ақпараттық  технологиялармен  жабдықталғанымен,  мұғалімдердің  осы
тақырып бойынша білімін жоғарылататын,  яғни мұғалімдерді  дайындайтын
курстар жеткіліксіз.  Ал,  жалпы білім беру ісі  жөнінен басқа озық елдердің
тәжірибесін зер салып отыру, өзінің білімін жоғарылату, жаңашылдық, озат
тәжірибе,  компьютерлік  коммуникацияны  үйрену  –  әрбір  пән  мұғалімінің
кәсіптік  міндеті,  қажетті  парызы.  Қаншалықты  барлық  құралдар  жеткілікті
болғанымен,  пән  мұғалімінің  білімі  төмен  болса,  оқушылардың
телекоммуникация  жөніндегі  білімі  төмендеп,  болашақта  Қазақстандағы
телекоммуникациялық  ортаның  дамуына  әсерін  тигізеді.
   Білімнің  қайнар  көзі  оқулықта.  Кітапханалар,  оқу  кітаптарының
жетіспеушілігінен  оқушылардың  білімдері  толық  жеткілікті  емес.  Қазіргі
кезеңде оқулықтар теориясы, оқытудың жаңа ақпараттық технологияларымен
жобалау әдістемесі жасалуда.

Оқушылар қашықтан  оқу  арқылы өз  білімдерін  жетілдіре  алады және
ақпарат жүйлерін пайдалану мүмкіндігі артады. Мысалы керекті әдебиеттер
мен  оқу  кітаптарын  іздеу,  бақылау  және  тестік  тапсырмаларды  орындау,
лабороториялық  жұмыстар,  дайын  баяндамалар,  қашықтан  олимпиядаға
қатысу  оқушының  шығармашылық  потенциалының  дамуына  әсер  етеді.
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Әр елде,  қалада орналасқан оқушылардың қашықтан оқытуға қатысуы
шығармашылық бірігу және жарысу эффектісін береді. WEB – беттер жасауда
оқушылар өздерінің жұмысын желіден көріп оқушы ғылыми, суретші немесе
басқа  шығармалардың  авторлары  болады.  Өзінің  жұмыстарын  жақсы,
қызықты  етіп  көрсету  үшін  олар  гипермәтіндермен,  графикамен,
дыбыстармен жұмыс істейді. Қашықтан оқуда оқушылар мәдениет арасында
байланыс орната алады. Басқа елмен сұхбаттасу үшін сол елдің мәдениетін
жақсы білу  керек.  Сонда  мәдениеті,  білімдері,  діни  бөлек  оқушылар  емін-
еркін  ақпарат  алмаса  алады.  Басқа  елмен  байланысу  үшін  алдын  ала
оқушының психологиясын дайындау керек. Ол үшін әр түрлі тренинг өткізу
керек.  Бұл  тренингте  басқа  елдердің  мәдениетімен,  олардың  арсындағы
айырмашылықтарды таныстыру бағытымен өтеді.  Оларда мезгіл  уақыттары
мен  уақыт  арасында  айырмашылық  болады.  Осы  жерде  электрондық
конференциялар  көмектеседі,  одан  керекті  ақпаратты  алуға  болады.
Қашықтан оқыту оқытушылар үшін де, оқушылар үшін де тиімді екенін уақыт
дәлелдеді.  Қашықтан  оқыту  жүйесіне  ата-аналардың  көзқарасы  жақсы
қалыптасып  келеді.  Әсіресе  ата-аналар  үшін  қашықтан  оқыту  материалдық
жағдайының  тиімді  болуын  қарастырады.
Қашықтан  оқытудың  міндетін  түсіну  үшін  оқушылардың  арасында
мониторингтік сараптамасы жүргізілу керек. Мониторинг нәтижесі бойынша
қашықтықтан  оқыту  оқу  процесіне  жағымды  әсер  етеді.
Кемшіліктері  :
     Қашықтан  оқыту біздің  елімізде  кең таралуы жайлы айту әлі  ертерек,
толыққанды  қашықтан  оқыту  туралы  айту  үшін  оқу  орындарында  және
оқушының үйінде де жақсы техникалық және программалық құралдар болуы
тиіс. Оның үстіне байланыстың сапасы жоғары болуы тиіс, бізде ол жағы әлі
әлсіздеу.  Білім  Министрлігінің  тарапынан  қашықтан  оқыту  формасының
әрекетіне  қатысуында  жетіспеушілік  бар,  нормативті-құқықтандыру,
экономикалық  және  финанстық  сұрақтар,  Интернет  бағасының  жоғарлығы.
Бұл  проблеманы  шешу  үшін,  мынадай  ұсыныстар  бар:
—  кабинеттер  компьютерлермен  толық  қамтамасыз  етілуі  керек;
—  қашықтан  оқыту  курстары  және  бағдарламалары  болу  керек,  оқытудың
әдіс  –  тәсілін  жасау,  жобалау,  арнайы  курстар,  үйірмелер  ашу;
— қашықтан оқытудың өмірде жиі пайдалану, пайдаланудың тиімді әдістерін
ойлап  табу;
—  алыс-жақын  шет  елдердегі  қашықтан  оқытудың  іс-тәжірибесін  оқып-
үйрену;
— қашықтан оқытуда оқушының білім сапасын бағалаудың жаңа критерийін
жасау;
—  ақпаратты-техникалық  жабдықтау  қызметі  қашықтан  оқытудың
программалық,  ақпараттық  және  техникалық  құралдарын  дайындау;
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—  мультимедиялық  бағдарламалармен  жабдықталуы  керек.
   Әрине, оқу орындарының компьютерлік базасы әрі қарай толықтырылады,
жетілдіріледі,  бірақ  соған  қарамастан,  қолдағы  бар  құралдарды  толық
пайдаланып,  солардың  мүмкіндіктерін  барынша  қолдануға  тырысу  керек.
Қорыта  келе  айтарым  –  оқу  процесінде  ақпараттық  коммуникациялық
технологияларды қолданысқа енгізу техникалық жағынан да, психологиялық
жағынан да күрделі мәселе болып табылады.

M00047          30.11.2020

География пәнін оқытуда  критериалды бағалау жүйесін қолдану

ТЛЕУҒАБЫЛОВА ГҮЛХАНЫМ ЕРТІЛЕУҚЫЗЫ
Ақтөбе қаласы, №35 орта мектебі  КММ

 География және тарих пәні мұғалімі

"Білім - біліктілікке жеткізер баспалдақ, 
ал біліктілік сол білімді іске асыра білу дағдысы“ 

А. Байтұрсынов 

Бүгінгі  таңда  Қазақстанда  білім  берудің  деңгейі  мен  сапасына  жаңа
талаптар  қойылып  отыр.  Қазақстан  Республикасында  соңғы  жылдары  білім
беру  саласындағы  жүргізіліп  жатқан  реформалар  еліміздегі  білім  беру
сапасының әлемдік деңгейге сәйкес келуін қамтамасыз ету, сол арқылы әлемдік
сұранысқа  жауап  бере  алатын  мамандарды  даярлау  және  бәсекеге  қабілетті
білім беру болып табылады. Еліміздің басшысы Н.Ә.Назарбаев қазақстандық
мұғалімдердің  кәсіби  даму  саласындағы  жаңа  көзқарасы  олардың
педагогикалық өміріндегі қосымша оң өзгерістер енгізуге мүмкіндік беруде. 

Сапалы білім беру – оқыту мен тәрбиелеудің үздіксіз үдерісі. Қазіргі кезде
білім берудегі мақсат жан-жақты білімді, өмір сүруге бейім өзіндік ой- талғамы
бар,  адамгершілігі  жоғары,  қабілетті  жеке  тұлғаны  қалыптастыру.Бұрын
оқытуда  оқушылар тек  қана  тыңдаушы,  орындаушы болып келсе,  ал  қазіргі
оқушы  өздігінен  білім  іздейтін  жеке  тұлға  екендігіне  ерекше  мән  беруіміз
керек.

Бүгінгі  білім  беруде  оқушыны  білімділік,  іскерлік,  шығармашылық
әдістерге  баулудың  жолдарын  іздестіре  отырып,  мұғалім-шәкірт  арасында
рухани және сезім бірлестігін айқындайды.

Қазіргі  кезде  оған  жететін  жаңа  педагогикалық  технологияларда
баршылық. Соның бірі - критериалды бағалау жолдары.
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Критериалды бағалау – оқушының оқу нәтижелерін білім беру мақсаттары
мен мазмұнына сәйкес келетін, білім беру үдерісіне қатысушылардың (оқушы,
мектеп әкімшілігі, ата-аналар, заңды тұлғалар және т.б.) барлығына алдын ала
таныс,  ұжым  талқысынан  өткен,  нақты  анықталған  өлшемдер  арқылы
оқушының оқу жетістіктерін салыстыруға негізделген үдеріс.

Бағалау - оқу дәлелдері жоспарлы және жүйелі жинақталатын және де оқу
сапасы туралы қорытынды қабылдау үшін қолданылатын кез келген қызметті
сипаттайтын ұғым. Бұл ұғым екі аспектіні көздейді:  оқуды бағалау және оқу
үшін бағалау.  Бағалаудың түрлі нысандары олардың оқуды жақсарту әлеуеті
тұрғысынан  сипатталған  және  бағытталған.  Оқуды  критериалды  бағалауды
зерделеуге  бағытталған.  «Бағалау»  термині  «жақын  отыру»  деген  сөзді
білдіреді.  Бір  адам  басқа  адамның  не  айтып,  не  істегенін  немесе  өзін  өзі
бақылау  жағдайында  өзінің  дербес  ойлауын,  түсінігін,  тәртібін  мұқият
бақылауы  болып  табылады.  Бұл  ресми  тестілер,  емтихандардан  бастап,
мұғалімдер күніне жүз рет өткізетін бейресми бағалауға дейінгі бүкіл бағалау
түрлерін  қамтиды.  Бір  тестілер  қолдағы  қарындаш пен  қаламның көмегімен
жүргізілсе,  басқалары  сыныптағы  әдеттегі  сөйлесу  кезінде  сұрақ  қоюға
негізделеді. 

Бағалаудың  барлық  түрлеріне  жалпы  сипаттамалар  тән  және  олар
төмендегілерді қамтиды:
 қадағалау;
 алынған мәліметтер интерпритациясы;
 бұдан арғы іс-әрекеттерді анықтауға бағытталған қорытынды.
Мұғалімнің бағалаудағы ролі:
 Мұғалім  тәлімгер  ретінде  -  кері  байланысты және  әр  оқушыға  қолдау
көрсетуді қамтамасыз етеді;
 Мұғалім жетекші ретінде - топтағы ағымдағы жұмыс үдерісіне алып жүру
үшін диагностикалық ақпарат жинастырушы;
 Мұғалім есепке алу маманы ретінде - оқушылардың өсуі мен жетістіктері
туралы жазу;
 Мұғалім  баяндамашы  ретінде  -  оқушылардың  өсуіне  қатысты  ата-
аналарына, оқушыларға және мектеп әкімшілігіне баяндау.
Оқу үшін бағалаудың негізгі сипаттамалары:
1. Оқыту мақсатымен бөлісу.
2. Алда не күтіп тұрғанын оқушылардың білуіне көмектесу.
3. Өзін-өзі және құрбыларын бағалау.
4. Оқушылардың жақсарту үшін не қажет екендігіне көмек беретін пікірлермен
қамтамасыз ету.
5. Оқушылардың өздерін жетілдіре алатынына сенімділігін дамыту.
6. Өзара бірлесіп бағалау туралы ақпаратты талдау және ойластыру.
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Қадағалауды  өткізу  үшін  оқушылардың  нені  білетіндігін  және  не  істей
алатындығын,  сонымен  қатар  олардың  қандай  қиындықпен  кездесуі  мүмкін
екендігін  анықтау  қажет.  Сыныптағы  әдеттегі  іс-әрекетті,  балалардың  өзара
әңгімесін  тыңдап,  тапсырманы  орындап  отырған  оқушыларды  қадағалау.
Оқушының сұрақтарға берген жауаптары бақылануы керек. Бағалайтын тұлға
алынған мәліметтердің мәнін анықтай білуі қажет.
Оқу үшін бағалау -  бұл білім алушылар өздерінің оқудың қандай сатысында
тұрғанын, қандай бағытта даму керек және қажетті деңгейге қалай жету керек
екендігін  анықтау  үшін  оқушылар  мен  олардың  мұғалімдері  қолданатын
мәліметтерді іздеу және түсіндіру үдерісі. 
Критерийлер -  оқытудың  міндеттерін  жүзеге  асыратын  өлшемдер,  атап
айтқанда, оқушылар жұмыс барысында орындайтын іс-әрекеттер тізбесі.
Оқушы  жетістіктерін  критериалды  бағалау  жүйесі  төменде  қарастырылған
міндеттерді шешеді:
 Әрбір  оқушының сабақ  үдерісіндегі  әр  кезеңіндегі  дайындық  деңгейін
анықтау;
 Білімді  меңгерудің  жыл аяғындағы ғана емес,  күнделікті  білім алудың
даму динамикасын айқындауы;
 Оқушының  сабаққа  қызығушылығын,  белсенділігін  арттыруы.  Бағаға
қарсы теріс көзқарастың болмауы;
 Оқушы  білімінің  жүйеленуі,тереңдеуі,есте  сақтауы.  Оқушыны
табандылық пен шыдамдылыққа тәрбиелеуі;
 Білім алу барысындағы қиындықты, қателікті, білім олқылықтарын және
оның себептерін дер кезінде анықтауы;
 Оқушының білім алу үдерісін қадағалап, дәл және жедел түрде сапалы
білім алғаны жөнінде кері байланыс ақпаратын алуы;
 Оқушының барлық жұмыс түрлерін бағалауы. (өзіндік жұмыс, ағымдағы
бағалау, қорытынды бақылау, тренинг,үй жұмысы, шығармашылық т.б)
 Оқушының білімін ағымдық және қорытыныды бағалау;
 Баға сапасын арттыру.
Критериалды бағалау
Мұғалімдерге:
1. Сапалы нәтиже алуға бағытталған критерийлер әзірлеуге;
2. Өзінің іс-әрекетін жоспарлауға және талдауға жедел түрде ақпарат алуға;
3. Білім беру сапасын арттыруға;
4. Оқытудың сапасын жақсартуға;
5.  Әр  оқушының жеке  ерекшеліктері  мен  қабілеттерін  ескере  отырып,  жеке
оқыту траекториясын құруға;
6. Бағалаудың түрлі тәсілдері мен құралдарын қолдануға;
7. Оқу бағдарламасын жетілдіруге ұсыныстар енгізуге мүмкіндік береді
Оқушыларға:
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1. Өзінің түсінігі мен қабілетін көрсету үшін оқытудың түрлі стильдерін және
ойлау әрекетінің типтерін қолдануға; 
2. Өз нәтижелерін болжау арқылы табысқа жету үшін бағалау критерийлерін
білуге және түсінуге; 
3. Өзінің және өз құрдастарының жетістіктерін бағалап, рефлексияға қатысуға;
4.  Шынайы  міндеттерді  шешу  үшін  өз  білімдерін  қолдануға,  түрлі
көзқарастарды білдіруге, сын тұрғысынан ойлауға мүмкіндік береді. 
     Мұндай бағалау жүйесінде біз  балаларды оқытуда жеке жұмыс,  топтық
жұмыс,  ой  қозғау,  ББҮ  кестесі  (INSERT),  топтастыру,  рефлексия  сияқты
бірнеше  әдістерді  қолдана  аламыз.  Осы  әдістерді  қолдана  отырып
оқушылардың  оқуға  деген  ынтасының,  қызығушылығының  арта  түскенін
байқауға  болады.  Критериалды  бағалау  жүйесін  әрбір  сабақта  тиімді
пайдалануға болады. 

• Білемін
• Нені білдім?
• Білгім келеді

Сабақтың соңында ББҮ кестесін толтырту. (INSERT) картасы беріледі

Критериалдық бағалау жүйесінің қызметі:
 балаға оқытудың әр сатысындағы дайындық (меңгеру) деңгейін 
           анықтауға мүмкіндік береді.
 көп  балды  шкаланы  пайдалануда  үлкен  саралау  мүмкіндігімен
ерекшеленеді  және  мұғалімге  бағаның  кейбір  айырмашылығын  көрсетуге
мүмкіндік береді;
 оқушының  тек  оқу  жылындағы  ғана  емес  сонымен  қатар  оқу  барысы
кезіндегі  білімді  қабылдауының  объективті  динамикасын  алуға  мүмкіндік
береді;
 ағымдағы  және  қорытынды  бағалар  қоры  арқылы  оқушы  еңбегінің
нәтижесін көрсетуге болады;
 білімді бағалаудың объективтілігін жоғарылатуға мүмкіндік береді;
 оқушының әртүрлі жұмысты орындағаны үшін алған бағаларының мәнін
түсініп,  жіберген  қателіктерін  анықтап,  қатемен  жұмыс  жасауға  мүмкіндік
береді;
 ата-ана - мектеп - оқушы арасындағы байланысты нығайта түседі.
Критериалды бағалауды енгізудің мақсаты: 
 Мектепте оқыту сапасын жоғарлату
 Мектеп  бітірушілердің білімін  халықаралық стандартқа сәйкестендіру. 
Критериалды бағалаудың міндеттері:
 Сабақтың әр  бөліктеріндегі әр оқушының дайындық деңгейін анықтауға;
 Бағдарламаға сәйкес оқу мақсаттарын орындау қабілеті;
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 Жеке оқушының даму жетістігін бақылауға;
 Оқушының  білім  алу  барысындағы  қателіктері  мен  олқылықтарын
айқындауға;
 Әртүрлі  жұмыс  барысындағы  алған  өз  бағасының   әділдігіне  көзін
жеткізуге;
 Оқу бағдарламасының тиімділігін саралауға;
 Сабақ үдерісі мен білімнің меңгерілуі туралы оқушы мен мұғалім және
ата-ана арасындағы кері байланысты қамтамасыз етуге
Практикалық маңызы
 Тек қана оқушы жұмысы бағаланады;
 Орындалған жұмыс алдын ала белгілі үлгі (эталонмен) салыстырылады;
 Оқушы  өзінің  жұмысын  бағалауға  мүмкіндік  беретін  нақты  бағалау
алгоритмін біледі және ата-анасына ақпарат бере алады; 
 Критериалды бағалау белгілі оқу мақсаты бойынша бағаланады
     Қазір дүние жүзінде оқытудың тиімді жолдары мен жаңа әдіс-тәсілдерін
іздестіру жүріп жатыр. Солардың бірі үздіксіз мектептерде географиялық білім
беру  және  оқушылардың  білімін  тексеруде  сабақ  барысында  критериалды
бағалау жүйесін қолдану, оқушының өзін – өзі тексеруі, оқушылардың бірін –
бірі тексеруі, оқытудың модельді жүйесі, дарынды балалармен жұмыс істеудің
жаңаша әдіс – тәсілдерін қолдану жатады.
      География пәнін оқытуда  критериалды бағалау жүйесін қолдану арқылы біз
оқушының тұлғалық бағытын белсенді позицияға бағыттаймыз, тұлғаны өзіндік
жауапкершілікке,  тұлғалы нәтижеге,  бағытқа  жеткіземіз,  білім  алушылардың
дайындық  деңгейі  мен  өсу  динамикасын  кез  келген  кезеңде  анықтаймыз,
әртүрлі  жұмыстардан  алған  бағаларды  дифференциалдауға  қол  жеткіземіз.
Бүгінгі  оқушының  білім  сапасын  критериалды  бағалау  жүйесі  арқылы
жетілдіруге  болатынына  күнделікті  оқу  үдерісінде  қолдануымыздан  көз
жеткізуге болады.  Бүгінгі заман талабы - жан-жақты дамыған, өзіндік «мені»
қалыптасқан  тұлға  тәрбиелеу.  Оқушы  тұлға  болып  қалыптасуы  үшін  оның
бойында  түрлі  жағдаяттағы  проблеманы  анықтауға,  өзіндік  тұжырым  жасай
білуге,  өзіндік  бағалауға,  сыни  ақпараттарды  өз  бетімен  табуға,  талдауға,
логикалық  операцияларды  қолдана  отырып дәлелдеуге,  жалпы алғанда  жеке
адамның  құзыреттіліктері  қалыптасуы  қажет.  География  пәнін  оқытуда
сабақтағы бағалау тек қана техникалық тәсіл емес. Мұғалімдер жазбаша немесе
ауызша  түрде  баға  қою  арқылы  бағалайды.  Олар  қолданатын  кез  келген
нысананың артында тек қана объективті немесе жеткілікті дәрежеде объективті
емес  нормалар  мен  стандарттар  ғана  емес,  сондай-ақ  баланың  дамуы,  оқуы
және ынтасы туралы түсінік, сонымен қатар өзін өзі бағалау, қабілеттілік және
күш-жігер сияқты ұғымдарға қатысты құндылықтар жатыр. 
Критериалды  бағалау  жүйесі  оқушының  белсенділігін  арттыруды,  оқу
үдерісінде жарыса, бәсекелесе білім алуға қол жеткізеді.
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Мұның тәжірибелік маңыздылығына келетін болсақ:
- жеке тұлға емес, оқушының жұмысы бағаланады;
- оқушы жұмысы алдын- ала белгілі критерийлер бойынша бағаланады;
-  бағалау  критерийлері  нақты  оқыту  мақсаттарын  айқындайды,  сондықтан
оқушыларға баға оқып- зерделенген материал бойынша ғана қойылады.
- оқушының оқуға және өзін-өзі бағалауға ынтасы артады.
     «География» пәні төмендегі бағалау критерийлерімен бағаланады: 
Критерийлер. Дескрипторлар. 
А - Білу және түсіну. Жекелеген сыныптар мен пәндер көлемінде оқу 
бағдарламасы мақсатына сәйкес келетін нақты фактілерді, ақпараттар және 
сипаттамаларды білу және жаңғырту. Алынған ақпаратты талдау, қайта 
жаңғырту, болжау жасау арқылы түсінгендігін көрсете білу 
В - Қолдану. Бұрын алған ақпараттар мен білімдерін жаңа немесе таныс емес 
жағдайларда және контекстерде қолдану, пайдалану. Білгенін, түсінгенін, 
дағдыларын сабақ барысында қолдану арқылы көрсету. 
С - Сыни ойлау және зерттеу. Білім көзінен алған ақпараттарды талдау, 
синтездеу, бағалау арқылы пікірлер қалыптастыру. Жекелегенсыныптар мен 
пәндер көлемінде оқу бағдарламасының мақсатына сәйкес келетін ақпараттар 
мен нәтижелерді жинақтай алу және оларды талдай алу қабілеттілігін көрсету. 
Ұсынылған болжамдарды дұрыс ақпараттар жинақтау және деректерді 
пайдалану арқылы зерттеп , бағалап, өз бетімен қорытынды жасау. Әр 
сыныптар мен пәндер көлемінде оқу бағдарламасының мақсатына сәйкес 
келетін жасалған қорытынды жайында ой қозғау қабілеттілігін көрсету. 
D -  Коммуникация және рефлексия. Әр сыныптар мен пәндер көлемінде оқу 
бағдарламасының мақсатына сәйкес келетін ақпараттар, фактылар мен 
ойларын, пікірлерін ауызша және жазбаша ұсыну. Басқа адамдар ұсынған 
ақпаратты тыңдап және сәйкесінше жауап қайтара алу қабілеттілігін көрсету. 
Басқа адамдардың көзқарасын қабылдай отырып, өз көзқарасын түсіндіру 
арқылы ортақ ойға келу. Айтылған ойларды, пікірлерді , оқиғаларды ой 
елегінен өткізу арқылы шешім қабылдау немесе ой толғаныс нәтижесінде іс-
әрекет жасау. 
  Оқу бағдарламасына сілтеме оқыту мақсаттары 
Білу және түсіну 
Гидросфера Дүние жүзілік мұхит суының негізгі бөліктерін анықтай алады.
 Мұхит суының қозғалыс түрлерін атай және олардың себептерін түсіндіре 
алады 
Дүниежүзілік мұхиттардың географиялық орны және көлемін біледі 
Су температурасының ендік пен тереңдікке байланысты өзгеру себептерін 
түсінеді. 
Мұхит суларының тұздылығына әсер ететін факторларды біледі. 
Білу және түсіну 
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Биосфера Табиғи аймақтарды сипаттау және салыстырады. 
Жоғары биіктік зоналарының сипаттамасын біледі. 
Қолдану 
Гидросфера Дүниежүзілік мұхиттардың салыстырмалы көлемі мен 
дүниежүзілік мұхиттардың құрлыққа қатынасына шеңберлі диаграмма жасай 
алады. 
Картадан мұхит пен теңіздердің тереңдіктерін анықтай алады. 
Картаны пайдаланып, мұхиттар, теңіздер жәнеағыстарды сипаттай алады.
 Жылы және суық ағыстар арасындағы ерекшеліктерін және мысалдарды 
түсінеді. Мұхит ағыстарының материкке тигізетін әсерін түсінеді. 
Судың тұздылығын есептей алады. 
Толқындардың құрылысын көрсететін сызба (диаграмма) сала алады . 
Қолдану 
Биосфера. Жағрафиялық мембрананың басты заңдары мен ерекшеліктерін 
түсіндіреді .
Сын тұрғысынан ойлау және зерттеу 
Гидросфера. Ластану және мұхит суының ластану себептерін түсінеді. 
Ластану себептері және мұхит суын қорғау жолдарын зерттей алады 
Биосфера. Биіктік зоналардың сызбасын жасап, талдайды. 
Коммуникативтық дағдылар және рефлексия. Гидросфера. Судың толысу 
энергиясын қолдану мүмкіндігін жеке елдер бойынша сипаттап, дәлелдей 
алады, тұжырым жасайды.
     Қорыта айтқанда, әлемдік білім беру стандарттарына сәйкес келетін білім 
берудің жоғарғы сапасын қамтамасыз ету, өзін-өзін тәрбиелеуге, өздігінен білім
алуға, өзін-өзі дамытуға, кәсіптік білім беру бағдарламаларын меңгеруге дайын,
жеке қоғамдық мүдделерді үйлестіре білетін жан-жақты мәдениетті, 
шығармашыл, құзыретті тұлғаны (оқушыны, студентті) қалыптастыруда 
үшөлшемді әдістемелік жүйені қолданудың маңызы зор екені байқалды. 
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 M00048       30.11.2020

Жаңартылған білім беру мазмұны бойынша 
оқытудағы жаңа әдіс-тәсілдер

ЖУПАЛАЕВА ГУЛЬЖАН АМАНГЕЛЬДИЕВНА
Ақтөбе қаласы,Астана ауданы,

Ш.Құдайберді  атындағы №66 ЖББОМ
Бастауыш сынып мұғалімі

     Білім беру мазмұнын жаңарту білім берудің қазіргі заманғы үрдістерін және
қазақстандық білім берудің үздік практикасын кіріктіруге бағытталған.  Білім
беру  мазмұнын  жаңарту  шеңберінде  оқу  бағдарламаларын  әзірлеу  кезінде
қазақстандық педагог-практиктердің және ғалымдардың ұсыныстары ескеріліп
жасалды.
      Бастауыш білім беру мақсаты — келесі негізгі кең ауқымды дағдыларға:
· білімдерді функционалдық және шығармашылық қолдану;
· сыни ойлау;
· зерттеу жұмыстарын жүргізу;
· ақпараттық-коммуникативтік дағдыларды пайдалану;
· әр түрлі коммуникация тәсілдерін пайдалану;
· топта және жеке жұмыс істеу ептілігі;
· проблемаларды шешу және шешімдер қабылдауға
ие оқушы тұлғасының үйлесімді қалыптасуы мен дамуы үшін қолайлы білім 
беру кеңістігін құру.
Педагогикалық әдіс-тәсілдер
· құндылықты-бағдарланған;
· әрекетті;
· тұлғалық-бағдарланған;
· кіріктірілмелі;
· коммуникативті
әдіс-тәсілдер пән бойынша оқу бағдарламаларының құрылымы мен мазмұнын 
құрудағы негізгі бағдарлар болып табылады.
    Оқушылар барлық пәндерді оқу кезінде АКТ қолдану дағдыларын дамытады.
Ақпаратты іздеу және өңдеу барысында ұжымда идеялармен алмасады, өз 
жұмыстарын бағалайды және жетілдіреді, түрлі жабдықтар пен 
қосымшалардың кең ауқымын пайдаланады. АКТ оқушы білімінің, оларды 
тиімді қолдану бойынша дағдыларының дамуына жәрдемдеседі.
    Оқу бағдарламаларында оқу мақсаттарының жүйесі түрінде берілген 
күтілетін нәтижелер тұжырымдалған. Күнделікті білім беру үдерісі оқу 
мақсаттарына жетуге және оқушыларда алынған білім мен дағдыларды кез 
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келген оқу және өмір жағдайында шығармашылық пайдалануға дайындығын 
қалыптастыруға бағдарланған.
Оқыту әдіс-тәсілдері:
    Құндылықты-бағдарланған тәсіл-оқушының құндылықтар жүйесін 
қалыптастырушы оқу-тәрбиелік үдерістің сәйкесінше формалары арқылы 
тұлғаның өзін-өзі танытуы үшін алғышарттар құруды көздейді.
Орта білім беру құндылықтары: қазақстандық отансүйгіштік және азаматтық 
жауапкершілік; құрмет; ынтымақтастық; еңбек және шығармашылық; 
ашықтық; өмір бойы білім алу.
     Тұлғалық-бағдарланған тәсіл— педагогтің назарын оқушы тұлғасының 
тұтастығына, оның тек ақылойы, азаматтық жауапкершілік сезімінің ғана емес, 
сондай-ақ эмоционалдық, эстетикалық, шығармашылық нышандары мен даму 
мүмкіндіктерімен қоса рухани дамуы туралы қамқорлыққа шоғырландыруды 
көздейді.
      Жүйелік-әрекетті тәсіл— оқу-тәрбие үдерісінде оқушының өз бетінше білім 
алуына бағытталып, осы мақсатта мұғалімнің тиімді іс-әрекеттің түрлі 
формаларын қолдануын көздейді.
     Коммуникативтік тәсіл-бірінші кезекте оқушылардың ауызша және жазбаша 
сөйлеу дағдыларын дамытуға, қарастырып отырған мәтін, қатысып отырған 
әңгіме мазмұнын түсініп, туындаған жағдаятқа сәйкес тілді қолданып үйренуге 
бағытталған.
     Интегративтік тәсіл-оқу үдерісін жобалау және өткізу кезінде әр түрлі оқу 
пәндерінің мазмұнын өзара кіріктіру есебінен оқушыда әлемнің тұтас бейнесін 
қалыптастыруға жәрдемдеседі.
Бастауыш білім беру мазмұнына ортақ тақырыптарды енгізу әр түрлі пәндік 
салалардан білімдерді кіріктіруге және сол арқылы алынатын білімдердің 
функционалдығына қол жеткізуге мүмкіндік береді.
Зерттеу тәсілі — зерттеушілік әрекет дағдыларын дамытуға, ғылыми таным 
әдістерімен танысуға жәрдемдеседі, оқушыларда танымдық қызығушылық 
қалыптастырады.
Интербелсенді әдіс
   Интербелсенді әдіс– үйретуші мен үйренушілердің өзара әрекеттесуін 
оқытудың негізі деп танитын және сондай қатынасқа жағдай жасайтын әдістер. 
(inter – аралық, бiрнеше, action- әрекет дегендi бiлдiредi) Өзара әрекеттестiк 
әдетте, белгiлi бiр мәселенi шешу, ол шешiмнiң тиiмдiлiгi Бiз оқытуды және 
бiлiм берудi, егер сабақ барысында мұғалiм мен оқушы арасында өзара 
әрекеттестiктiң жоғары деңгейiне қол жеткiзсе, «интерактивтi” деп атаймыз. 
Интерактивтi сөзi – ағылшын тiлiнен аударғанда туралы әңгiмелесу, талқылау 
түрiнде өтедi.
    Ең бастысы, мұнда мәселенi шешу процесi жауапқа қарағанда маңызды 
екендiгiн түсiну қажет. Бұл интерактивтi әдiстiң мақсаты– тек ақпаратты беру 
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ғана емес, оқушыларға жауаптарды өз бетiнше табу дағдысын меңгерту 
екендiгiмен байланысты.
Интерактивті негізде оқу мақсаты – білу емес, үйрене бiлу
· өзiне деген сенiмге тәрбиелейдi
· шешендiк өнерiн жетiлдiредi
· танымның мәнiн түсiнуге көмектеседi (яғни, кейде абсолюттi шындық 
болмайтынын)
· сыни ойлау дағдыларын дамытады
· өз пiкiрiне деген құқығын түйсiнуi артады
    Интербелсенді оқыту- әрекетпен және әрекет арқылы оқыту, бұл ұстаным 
үлкен нәтижелерге жеткізетін тиімді жүйе деп есептелінеді, себебі адам 
санасында бірінші кезекте өзінің әрекеттері мен өз қолымен жасаған істер 
қалады. Кезінде көне қытай ғұламасы Конфуций (Күн-цзы) былай деген екен : 
«Маған айтып берсең – ұмытып қаламын, көрсетсең – есте сақтармын, ал өзіме 
жасатсаң – үйренемін!» деген пікірі дәлел бола алады. Сондықтан 
интербелсенді оқыту оқушылардың оқу үдерісіндегі белсенді әрекеттерін 
үйренудің негізгі құралдары ән тәсілдері ретінде танылады.
Интербелсенді әдісте оқушылар төмендегідей білім, білік, дағды, машықтарға 
үйренеді:
· терең ойлану, жеке рефлексиялық қабілеттерді дамыту;
· — өз идеялары мен әрекеттерін талдау және оларға баға беру;
· — ақпаратты өздігімен түсініп, жан-жақты талдап, таңдап алу;
· — өздігімен жаңа түсінік пен білім құрастыру;
· — пікірталастарға қатысып, өз ойы мен пікірін дәлелдеу;
· — шешім қабылдау және қиын мәселелерді шешу;
Сол себепті интербелсенді оқытуда оқушылар келесі әрекеттерді атқаруға 
дайын болу керек:
· бірлескен жұмыс;
· — танымдық, коммуникативтік, әлеуметтік тұрғыдан белсенділік таныту.
Интербелсенді әдістемесінің жұмыс түрлері мен әрекеттері:
· — бірлескен жұмыстар (жұптық, топтық, ұжымдық),
· — рөлдік және іскерлік ойындар, пікірталастар,
· — ақпараттың әртүрлі көздерімен жұмыс жасау (кітап, лекция, интернет,
· құжаттар, мұражай т.б.)
· — презентациялар,
· — тренингтер,
· — интервью,
· — сауалнама т.б.
Интерактивті әдістерді қолдануда кейбір ережелерді есте сақтау қажет:
· Бірінші ереже. Жұмысқа балалар толығымен қатысуы керек.
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· Екінші ереже. Балаларды психологиялық тұрғыдан дайындау, сабақ 
барысында сергіту сәті, балаларды белсенділігі үшін марапаттау, баланың өзін 
— өзі көрсетуіне жол беру.
· Үшінші ереже.Кабинет талапқа сай болуы қажет .
· Төртінші ереже. Жұмыс орнына назар аудару қажет. Оқу орны ыңғайлы және 
жайлы болуы қажет. Бала өз пікірін, көзқарасын білдіріп, дәлелдеп беруге 
мүмкіндік жасалуы қажет.
· Бесінші ереже. Оқу барысында процедураға және регламентке назар аудару 
қажет. Мысалы, белгіленген уақыттан асып кетпеу, бөгде кісінің пікірін 
сыйлау, сөзді бөлмеу, оның ар-ожданын сыйлау.
· Алтыншы ереже. Оқушыларды проблема шешу барысында топқа бөлуге 
мұқият қарау .
Интерактивтік әдістеме өзара қарым – қатынастың мол ауқымын қамтиды. 
Дегенмен, әдістемелік амал қандай болса да, оқушылардың өздерінің өмірлік 
тәжірибелерін білім берудің негізгі көзі саналады. Оқу процесінің барысында 
мынадай қарым – қатынасқа түседі:
· Мұғаліммен (оқушылар мұғалімнің сұрағына жауап берген кезде);
· Өзге балалармен (қосақталып жұмыс істеу барысында)
· Шағын топтармен (3-5 баламен);
· Балалардың үлкен тобымен (көбіне пікірталас, сынып болып әлдебір мәселені 
талқылау барысында);
· Балалардың тобымен және халықпен (топ әлеуметтік сауалнама жүргізеді);
· Кейбір техника түрлерімен (мысалға , компьютермен);
Оқыту мен оқудың бұл тәсілі оқытудың сындарлы тәсілімен тығыз байланысты,
себебі оқушылар бірлесіп жұмыс істей отырып, пәндердің аралығындағы 
мәселелерді талқылайды, зерттейді. Оған дәлел: Ми неғұрлым белсенді жұмыс 
істеген сайын, оқу үдерісі соғұрлым қарқынды жүзеге асады деген Хәтти
    Оқушылар тек тыңдаумен айналыспай, білім алуда белсенді әрекет етуі керек
екенін көрсетеді. Белсенді оқу аясында көңілді білім алады. Жаңарту және 
критериалды бағалау жүйесін енгізу тұрғысынан мұғалімдер өз шеберлігін 
көрсетеді. Мұғалімдер әр сабақ соңында оқушыдан күтілетін нәтижелерін 
анықтайды, яғни бүгінгі тақырыпқа деген жаңаша түсінік пайда болды ма, 
немесе жоспар іске асты ма деген сияқты ……т.б.
Интербелсенді әдістер қолданылған сабақтарда сыныпты екі немесе үш, төрт 
ұялы топтарға бөліп, барлығына бірдей бір тапсырма не әр ұялы топқа бөлек-
бөлек тапсырма беруге болады.
    Оқыту тәжірибесі барысы пікірталасқа негізделген және оқыту үдерісінде 
қолданылатын дидактикалық ойындар сияқты интербелсенді әдістерді 
пайдалану тиімді екенін көрсетеді. Соның ішінде дидактикалық ойындар 
оқушылардың білім алуға деген ынтасын, белсенділігін арттырып, алған 
білімдерін тәжірибеде дұрыс қолдануына көмектеседі. Ойын барысында 
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оқушылардың бойында жағдаятты (ситуацияны) бағдарлау, яғни жағдайға 
талдау жасай білу, жағдаят (ситуация) кезінде өзінің атқаратын рөлін сезіну, 
әңгімеге қатысушы әріптестері арасында байланыс орнату, қарым-қатынас 
жасауда тілдік ұғымдарды дұрыс пайдалана білу сияқты қабілеттері 
жетілетіндігі байқалады.
«Маршрут» ойыны.
Бұл ойын чайнворд ұстанымы бойынша жүреді. Чайнворд (ағыл. chain – 
шыңжыр және word – сөз) бас қатыру есебі – ойланып табылған сөздің 
әріптерін, алдыңғы сөздің соңғы әрпі, кейінгі сөздің алдыңғы әрпі болып 
табылатындай етіп, бірінің соңына бірі тізбектеле орналасқан торкөздерге 
сөздер толтырады.
Мысалы, Алматы-ыдыс-сабын-нар-рахмет-тарақ,-қарбыз т.б.
«Екі әріп» ойыны.
Бірінші қатысушы бір сөз, зат есімді айтады. Келесі қатысушы сол сөздің соңғы
екі әрпінен келетін сөзді ойлап табады, бірақ дауыстап айтпайды, тек өз сөзімен
түсіндіреді, үшінші қатысушы мұның не туралы айтып жатқанын түсінеді де, 
сол сөздің соңғы екі әрпіне сөз ойлап табады. Бір қызығы балалар сөзді 
жасырушының не туралы айтып жатқанын біледі, бірақ ешкім оны дауыстап 
айтуына болмайды.
«Еске түсіру» ойыны.
Қатар отырған оқушылар бір-біріне теріс қарап отырады да, парталасының аты 
кім, көзінің түсі қандай, киімі қандай, аяқ киімі қандай, егер қыз бала болса 
юбкасының түсі қандай, құлағында сырғасы бар ма, осы сияқты белгілерді 
айтып шығады. Бұл ойын балалардың бір-бірін жақсы тануға, қарым-
қатынасын реттеуге көмектеседі. Балалардың есте сақтау қабілеті, 
бақылағыштығы жақсарады.
«Екі ассоциация» ойыны. Екі баған сызады да, оған төрт сөзден жазады. 
Бағанға кез келген адам, жануар, заттардың атын жазады. Осы екі жақтағы 
сөзді байланыстырып, ерекше бір ассоциация ойлап табуы керек. Мысалы егер 
бірінші бағанға мысық, екіншісіне жарық деп жазылса, екі сөзді қосып 
«жарыққа жылынған мысық», «лампочка спиралы мысық мұртына ұқсайды», 
«лампочка сияқты» мысық томпақ және жылы», «мысықтың басы лампочка 
сияқты» т.б. ерекше ұқсастықтар табады. Орындауға 5 минут уақыт беріледі. 
Жазғандардың ішінен ең қызықты ассоциация таңдалады.
«Қара жәшік» ойыны. Оқушылар екі топқа бөлінеді. Стол үстіне екі жәшік 
қойып, ішіне көзілдірік, түйме, гүл, желпуіш, айна т.б. заттарды салады. 
Ойыншының міндеті жәшік ішіндегі затты өмірде қай кезде, қалай 
қолданатынын сипаттап айтуы керек. Қарсы топ оларды жасырып отырған 
затын айтқан сөздеріне қарап табуы керек.
«Дұрыс-дұрыс емес» ойыны. Ойынға қатысушыларды екі топқа бөледі. 
Оларды бір-біріне қарама-қарсы отырғызған дұрыс. Ортаға бос екі орындық 
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қояды. Бір орындық «дұрыс» дегенді білдірсе, екінші орындық «дұрыс емес» 
дегенді білдіреді. Мұғалім немесе бір оқушы қағазда жазылған ой-тұжырымды 
оқиды: Ы.Алтынсарин – алғаш мектеп ашушылардың бірі». Бұл тұжырымды 
дұрыс деп санаса, олар тез барып «дұрыс» орындығына отыруы тиіс. «Дұрыс 
емес» деп санаса, соған сәйкес белгіленген орындыққа отырады. Қайсысы 
бірінші барып отырса және жауапты дұрыс тапса, сол жеңімпаз болады.
«Жолға шығу» ойыны. Ойын айналадағы заттарға талдау жасауға мүмкіндік 
береді. Жолға шыққан жолаушы қандай заттарды алады? деген сұрақ 
қойылады.Бір топ керекті заттар тізімін айтады, екінші топ ол заттар не үшін 
қажет екенін айтып беруі керек.
«Кемпірқосақ» ойыны. Бір минут ішінде түстері әртүрлі бес түсті затты 
ретімен тез айтып шығуға тапсырма береді. Мысалы: қарбыз (қызыл), лимон 
(сары), аспан (көк), жапырақ (жасыл), топырақ (қоңыр). Кімде-кім түске сәйкес 
заттың атын таппай қалса, ойыннан шығады
«Еске түсіру» ойыны. Қатар отырған оқушылар бір-біріне теріс қарап отырады
да, парталасының аты кім, көзінің түсі қандай, киімі қандай, аяқ киімі қандай, 
егер қыз бала болса юбкасының түсі қандай, құлағында сырғасы бар ма, осы 
сияқты белгілерді айтып шығады. Бұл ойын балалардың бір-бірін жақсы тануға,
қарым-қатынасын реттеуге көмектеседі. Балалардың есте сақтау қабілеті, 
бақылағыштығы жақсарады.
Жаңартылған білім бағдарламасының мазмұндық ерекшеліктері оқытудан 
күтілетін нәтижелерге оңтайлы қол жеткізуге мүмкіндік беретін 
стратегияларды, әдіс-тәсілдерді жетік білуді және таңдап қолдануды талап 
етеді.
1.“ Ыстық орындық” әдісі. Берілген тапсырмаға байланысты қойылған 
сұрақтарға жылдам жауап беру керек, себебі, орындық ыстық. 
2.“Автор орындығы” оқушының өзі жазған шығарма, эссесін оқытқанда 
отырғызып оқытуға болады. Бұл әдістер үй тапсырмасын сұрауда, өткен 
сабақты бекітуде тиімді.
3. «Миға шабуыл» стратегиясы
(Мұғалімдермен жұмыс) Тақырыпқа байланысты идеяларды көбірек жазыңыз. 
Уақыт аяқталғанда кезектесіп өз идеяларыңызды оқисыз, идея қайталанбау 
керек. Қайталанған идеяларды сызып тастап отырыңыз. Мысалы: “оқушылар 
мектепті тастамас үшін не істеу керек?”
4. “3 таяқша” әдісі (мұғалімдермен жұмыс) Берілген тақырыпқа байланысты 1 
сұрақ 1 жауап 1 идея әр топ даярлап, көпшілікке салады. Мысалы: “деңгейлі 
оқыту туралы”
5.«Бинго» ойыны. (Мұғалімдермен жұмыс) Лотоға түскен сандарға 
байланысты сұрақтар беру. Мысалы: 16 — сұрақ. Семинарға не үшін келдіңіз? 
Алдымен мұғалімдерге жауап бергізіп, соңынан дайын жауапты ашу, 
салыстыру. «Әдіс алмасу үшін.»
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6.«Өзіңізді тексеріңіз» әдісі. Бұл мәлімет ШЫНДЫҚ па немесе ЖАЛҒАН ба? 
Өтілген мәтін бойынша мысалдар келтіріледі. Мысалдарды оқу кезінде 
оқушылар ол келтірілген мысалдың өтілген мәтінде бар, жоғын анықтайды.
7. Ширату  ( Оқушыларға ширату түрлерін жасату)
8. «Он сұрақ!» әдісі. (мұғалімдермен жұмыс, гүл, семинар, сабақ, оқу сөздерін 
келтіру) Мұғалім бір оқушыны таңдап алады және оның маңдайына негізгі сөз 
жазылған стикерді жапсырады – қатысушы сыныпқа 10 сұрақ қоя алады, оған 
жауап не ИӘ, не ЖОҚ деп беріледі.
9.«Серпілген сауал» әдісі
Тақырыптың түсіну деңгейін арттыруға және талқылау дағдыларын дамытуға 
қол жеткізу үшін сыныптағы оқушылардың арасында сұрақтарды лақтырыңыз.
10. «Сұрақтар жаңбыры»
Ұйымдастыру: топпен жұмыс.
Мақсаты: оқушылардың сұрақ қою және сыни ойлау дағдыларын дамыту.
Сипаттамасы: оқушылар топтарға өз еркімен, қалауымен бөлінеді. Әр топ 
параққа сұрақтар жазып, бір-біріне лақтырады. Алған сұрақтарына жауап 
жазып, кері лақтырады. Жауап жазылған парақты қағып алған ойыншы, сол 
жауаптан сұрақ тудырып, ары қарай лақтырады. Ойын осылай жалғасады.
11. «Детектив» әдісі
Ұйымдастыру: топпен жұмыс.
Мақсаты: оқушылардың сыни ойлау, көшбасшылық дағдыларын дамыту.
Сипаттамасы: Оқушылар екі топқа біріктіріледі. Екі топқа да шытырман 
оқиғалы мәтін шағын бөліктерге бөлініп, қима қағаздарға жазылып беріледі. 
Олар 15 минут ішінде осы мәтіндегі шытырман оқиғаның шешімін табуы тиіс. 
Әр топ өз шешімдерін айтады. Қандай тәсілмен анықтағандары талқыланып, 
ақпараттармен жұмыс істеу туралы ой бөліседі.
12.«Коллаж әңгіме» әдісі
Ұйымдастыру: топпен жұмыс.
Мақсаты: оқушылардың сыни ойлау және коммуникативтік дағдыларын 
дамыту.
Сипаттамасы: оқушыларға түрлі-түсті суреттері бар журналдар беріледі. Олар 
журналдардан қиып алып алған суреттерін флипчартқа жабыстырып, әңгіме 
құрастырады.
13.«Менің сөзім» әдісі
Ұйымдастыру: ұжыммен жұмыс.
Мақсаты: оқушылардың сабақта алған білім, білігін бағалау.
Сипаттамасы: сыныптан бір оқушы тұрып, сабақтан бүгінгі үйренгендерін 
қорытындылап айтады. Айтып болған соң, басқа бір оқушының атын атайды. 
Сөзді сол оқушы жалғастырып, сабаққа рефлексия жасайды. Барлық оқушы 
сабақты қорытындылауға осы ретпен қатысады.
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14.«Жағымды, жағымсыз, даулы» әдісі
Ұйымдастыру: топпен жұмыс.
Мақсаты: оқушылардың сыни ойлау, талдау дағдыларын дамыту, сабаққа 
қызығушылықтарын арттыру.
Сипаттамасы: оқушылар шағын топтарға біріктіріледі. Әр топ оқылған әңгімені
немесе мәтінді «жағымды, жағымсыз, даулы» мәселелерге бөліп, талқылап, өз 
ойларын(идеяларын) айтады. Содан кейін әр топқа тек бір мәселені бөліп беріп,
олар үлкен топқа өз ойларын (идеяларын) ұсынады, ал басқа топтар 
толықтырып немесе қарсы пікірлер айтуына болады.
15.«Суретті әңгімеле» әдісі
Ұйымдастыру: барлық сыныппен, жұппен жұмыс.
Мақсаты: бір бөлігі берілген сурет бойынша әңгімелету, суреттегі оқиғаның 
басын және соңын болжату арқылы тапқызу.
Қажетті материалдар: сериялы суреттер
Сипаттамасы: оқушыларға сурет көрсетіліп, әңгімелетіледі. Қажет болған 
жағдайда әңгіменің жаңа сөздерін алдын ала үйретуге болады. Сурет әңгіменің 
бір бөлігі екені ескертіледі. Оқушыларға суретте бейнеленген сәттің алдында не
болғаны және кейін не болатыны болжатылады. Оқушылардың өз әңгімелері 
тыңдалғаннан кейін әңгіменің толық нұсқасы оқып беріледі.
Оқушылар өздері құраған әңгіме мен әңгіменің шынайы сюжетін салыстырады.
Оқушыларға әңгімедегі негізгі ойды табу тапсырылады.
16. «Неге? Неге? Неге?» әдісі
Ұйымдастыру: ұжыммен жұмыс.
Мақсаты: Орындалған тапсырмалардың түйінді тұстарымен ой бөлісу және 
оқушылардың рефлексиялық ойлауын дамыту.
Сипаттамасы: Оқушылар шеңбер бойымен тұрады. Жүргізуші осы сабақта не 
үйренгенін айтады және соңғы сөйлемін «неге?» деген сұрақпен аяқтайды. 
Келесі оқушы сол сұраққа жауап беріп, қасындағы әріптесіне «неге?» деген сөзі
бар сұраулы сөйлем айтады. Келесі ойыншылар да осы әрекеттерді тізбек 
бойынша жалғастырады. Ойынның соңында оқушылар орындалған 
тапсырмаларды еске түсіріп, олардың түйінді тұстарымен ой бөліседі.
17. «Әңгімеге негізделген жазу»
Ұйымдастыру: топпен/жұппен жұмыс
Мақсаты: әңгіме желісі бойынша орындалған жұмысты топтарда немесе 
жұптарда талқылай отырып жазу; әңгіме туралы өз ойларын ортаға салу және 
пікір алмасу.
Қажетті материалдар: ақ парақтар, қалам
Сипаттамасы: берілген әңгіме бойынша шақыру қағазын, хат, ашықхат, 
электрондық хат, күнделік жаздыру үшін оқушылар шағын топтарға немесе 
жұптарға бөлінеді. Оқушылар берілген жұмыс түрлерінің бірін таңдайды 
немесе жеребе арқылы анықталады. Жазу уақыты белгіленіп, оқушыларға 
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ескертіледі. Әр топта немесе жұпта бір хатшы сайланады. Оқушылар не 
жазатындарын талқылап, бір-бірімен пікіралмасады. Жазып біткеннен кейін 
олар өз жұмыстары төңірегінде ой бөліседі.
1. Шақыру қағазы. Оқушылар мазмұны кеш, туған күн немесе басқа да 
мерекелер туралы айтылған әңгімені тыңдағаннан кейін шақыру қағазын 
жазады.
2. Хат. Оқушылар әңгіме кейіпкерінің атынан хат жазады.
3. Ашықхат. Оқушылар әңгіменің кейіпкерінің атынан кейіпкердің ата-
анасына хат жазады.
4. e-mail. Оқушылар әңгіменің бір кейіпкеріне электрондық хат жазады.
18. «Қол белгісі»
Ұйымдастыру: ұжыммен жұмыс.
Мақсаты: оқушылардың рефлексиялық қабілетін дамыту
Сипаттамасы: Мұғалім оқушылардан тақырыпты түсінгендігін немесе 
түсінбегендігін қол белгілері арқылы арқылы көрсетуді сұрайды. «Мен түсініп 
отырмын және түсіндіре аламын» дегендер қолдын бас бармағын жоғары 
бағыттайды. «Мен әлі түсінбей отырмын» дегендер қолдын бас бармағын 
жанына қарай жантайтады. «Мен түсінгеніме сенімді емеспін» дегендер қолды 
бұлғайды.
Осы белгілерге сүйеніп, мұғалім сабақтың қай деңгейде өткенін біле алады.
19. «Бағдаршам»
Ұйымдастыру: ұжыммен жұмыс.
Мақсаты: оқушылардың рефлексиялық қабілетін дамыту
Сипаттамасы: Әрбір оқушыға бағдаршам түстеріне сәйкес карточкалар 
таратылады. Мұғалім олардан сабақты түсінген-түсінбегеніне сәйкес 
карточкаларды көтеруін сұрайды. Жасыл карточка көтерген оқушылар 
барлығын түсінген боп есептеледі. «Не түсіндің?» сұрағы қосымша қойылады. 
Сары және қызыл карточка көтергендерден не түсініксіз болғаны айқындалып, 
тақырып төңірегінде қосымша жұмыстар жүргізіледі.
Бұл жүйе арқылы тақырыпты пысықтауға немесе әлі де жетілдіру керектігін 
білуге болады.
    Бұл жаңартылған білім бағдарламасы оқушы үшін де , мұғалім үшін де тиімді
бағдарлама. Мысалы: Брунер оқытудағы маңызды тәжірибені дамыту бойынша 
бірнеше өте маңызды кеңестер ұсынды. Брунер теориясының ажырамас бөлігі 
«Жаңалық ашу» және «Егер оқушыға бөліктерді бір жерге жинауға және өзін 
ашушы болуға рұқсат етілсе, алынатын нәтижелер шынайы» деген ұғымдар 
болды. (1962) Оқытудың мұндай типінің артықшылығына төрт аспектінің 
арасында; біріншіден, зияткерлік мүмкіндіктердің өсуі арқылы; екіншіден, 
сыртқы марапаттаудан ішкі марапаттауға өту арқылы; үшіншіден, жаңалық ашу
арқылы және соңғысы, жадыны дамыту үшін осындай оқытудың тиімділігі 
арқылы қол жеткізіледі.
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    Осы кезде оқушы оқу үдерісіне белсенді қатысқанда ғана материалды терең 
меңгереді. Басқаша айтсақ, оқушыға бағдарланған оқыту ортасында мұғалім 
оқушылардың сыныпқа келген кездегі бастапқы сенімдерін, білімін және 
өзіндік ойын негізге ала отырып, өз пайымдарын жасауға қабілетті екенін 
түсінеді. Егер оқу үдерісі оқушы мен оқу материалын жалғастыратын «көпір 
салуға» негізделсе, онда осы үдерісті үйлестіретін мұғалімдер көпірдің екі 
жағын да қадағалай білуі тиіс. Мұғалімдер оқушылардың не білетінін және нені
жасай алатынын, сондай-ақ олардың қызығушылықтарын, әр оқушының нені 
жақсы көретінін және не істегісі келетінін түсінуге тырысады.
    Жалпы қорыта айтқанда, аталған бағдарламаға сәйкес алынған тәсілдерді 
сабақта тиімді қолданысқа енгізсеңіз, баланың танымдық белсенділігін 
арттыруға, өз бетінше білім алуға, шығармашылығын қалыптастыруға ықпал 
етеді, оқушылар оқудың қызықты жеңіл өтетіндігін, ұжымда бірлесіп жұмыс 
жасауға үйрететіндігін, білімнің тереңдігі, әрі тиянақтылығы артатындығын 
баяндайды. Яғни, оқушы өз ой-пікірін ашық еркін айтады, бір-бірін тыңдауға 
үйренеді сыныпта ынтымақтастық атмосферасы қалыптасады. Сондықтан басқа
пәндердің де осындай оқыту формасымен оқытылса, тиімді болатындығын 
айтуға болады. Осы бағдарламаны меңгергенде ғана жан-жақты дамыған, 
болашағы айқын, бағдары анық, бәсекеге қабілетті рухани бай тұлға 
қалыптастыра алатынымызға сеніміміз мол.
Келешекте өз тәжірибемде :
1.Оқушылармен үнемі тепе – теңдікті ұстауды, еркіндік беруді.
2. Оқытуды сапалы ету үшін жаңа тәсілдерді қолдана отырып,
сабақтарымды түрлендіруді
3. Әріптестерімді қызықтырып, бірлесе жұмыс жасауды
4. Ата – ана, мектеп психологымен жаңаша бағыттағы жұмысты
дамытамын.
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M00049          30.11.2020

Қазақ тілі мен әдебиеті сабақтарындағы 
инновациялық әдістер мен технологиялар

НУРМАХАНОВА ГУЛЬНУРА ШАМЕЛЬЕВНА
Ақтөбе облысы, Ырғыз ауданы, Ырғыз №2 ЖББОМ

Қазақ тілі мен әдебиеті пәні мұғалімі
   
     Білім беру үрдісін ақпараттандыру – жаңа инновациялық әдістер мен оқыту
технологияларын қолдану арқылы, дамыта оқыту, дара тұлғаны бағыттап оқыту
мақсаттарын жүзеге асыра отырып, оқу- тәрбие үрдісінің барлық деңгейлерінің
тиімділігі мен сапасын жоғарлатуды көздейді.Бүгінгі күннің талабына сай білім
саласында жаңа технологиялар қолданудың маңызы зор.
   Заман талабына сай білім беру оқушылардың адамгершілік, интеллектуалдық
дамуының жоғары деңгейі мен білімін қамтамасыз етуге бағытталған оқытудың
үздіксіз  үрдісі  десек,  оның  тиімділігі  мен  сапасын  арттыру  мұғалімнен  оқу
процесінің ғылыми теорияға негізделген және оқушының қабілеті мен бейіміне
негізделген оқытудың таңдамалы әдістеріне көшуді талап етеді. Ондағы негізгі
мақсат оқушыға сапалы білім беру болып табылады. Бүгінгі таңда жас ұрпаққа
кезкелген пәнді ұғындырудың тиімді жолы – жаңа технология негіздері болып
табылады.
Қазақ  тілі  мен  әдебиеті  пәнін  оқытуда  жаңа  технологияларды  пайдалану
мұғалім  үшін  қандай  маңызды  болса,  оқушы  үшін  одан  да  маңызды.  Жаңа
технологиялар оқушылардың білім сапасын арттыруға, өздігінен жұмыс істеу
мүмкіндігін молайтуға көп көмегін тигізеді.
     Елбасы Н.Ә.Назарбаев көрсеткендей, Қазақстанның болашағы қазақ тілінің
дамуына,  тағдырына  тікелей  байланысты.  Сондықтан  да  мемлекеттік  тілдің
оқытылу  жағдайына  көп  көңіл  бөлініп  отыр.Осы  тұрғыда  жаңа
технологияларды қазақ тілі мен әдебиеті сабақтарында кеңінен пайдаланамыз.
    Соңғы  жылдары  оқытудың  жаңа  технологиялары  білім  беру  саласында
кеңінен  қолданылып  келеді.  Олардың  ішінде  отандық  әдіскер  ғалымдар
жасақтаған  «Модульдік  оқыту  технологиясы»(М.Жанпейісова),  «Деңгейлік
тапсырмалар» (Ж.Қараев), әсіресе қазақ тілі мен әдебиеті сабақтарына арналған
«Сатылай кешенді талдау» (Н.Оразақынова) т.б. технологиялары мұғалімдердің
қызығушылығын арттырып, оқу үдерістеріне кеңінен ендірілуде. Мұндай әдіс –
тәсілдер  мен  оқытудың  жаңа  технологиялары  туралы  арнайы  еңбектер  мен
ғылыми – әдістемелік тұрғыдан баяндайтын құралдар, түрлі курстар мен білім
сатысы оқулары арқылы мұғалімдердің әдіскерлік шеберліктерін ұштауларына
мүмкіндіктер  мол.  Сондықтан  түпкі  нәтижені  таңдаудың,  оны  мақсатқа  сай
ұйымдастыра  білудің  маңызы  зор.      Оқыту  әдістерінің  кез  келген  түрін
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белсенді  әрекетке  айналдыру  –  мұғалімнің  әдіскерлік  шеберлігі  мен
шығармашылық ізденісіне байланысты болмақ. Оқыту әрекетінде жеке, топтық,
ұжымдық  жұмыстарды  оқу  мазмұны  мен  мақсатқа  сәйкес,  үйлесімді  түрде
жүргізудің қажеттілігі осыдан туындайды.
Қазіргі  заманның әлеуметтік  экономикалық  жағдайында  оқушылардың білім
деңгейін көтеру белгілі  бір дәрежеде жеке тұлғаның өзін – өзі  жан – жақты
танып  білуі  мен  қалыптасуына  жағдай  жасауға  бағытталған.  Осыған  орай
оқушылардың  білімін  тереңдету  мақсатында  колледжімізде  жаңа
технологиялық бағдарламалар қосылуда.
     Бүгінгі  оқыту  жүйесінде  әртүрлі  жаңа  технологияларды  пайдалану
тәжірибеге  еніп,нәтижелер  беруде.  Әрбір  сабақта  оқытудың  тиімді  әдіс  –
тәсілдерін енгізіп жүрсе, білім сапасына елеулі әсер етеді. Кез келген сабақты
қызықты өткізу үшін әрбір ұстаз жаңалыққа ұмтылып, ізденіс үстінде болғаны
абзал.
    Сабақ  барысында  бір  ғана  тәсілмен шектелмей,  өз  сабақтарымда  қазіргі
таңдағы  инновациялық  технологияларды  оқушылардың  жас  ерекшеліктеріне
байланысты  таңдап  қолданамын.  Атап  айтсақ,  модульдік  технология,  сын
тұрғысынан ойлау, тірек- сызба,  дамыта оқыту, деңгейлеп-саралап оқыту т.б.
Мен үшін әрбір сабаққа жаңалықтарды, озық тәжірибелерді пайдалану үлкен
жетістіктерге  жетелейді.  Өзімнің  әрбір  сабағымда  озық  технологияларды
пайдалану  жақсы  нәтижелер  бергенін  көрудемін.  Кез  келген  сабағымда
тақырып  бойынша  жаңалықтармен  таныстыру  арқылы  бастау  дәстүрге
айналды.  Қызығушылықты  арттыру  арқылы  сабақты  бастау  сол  сабақтың
аяғына  дейін  қызық  өтуіне  себеп.  Мен  қызмет  етіп  жүрген  Маңғыстау
гуманитарлық  колледжі  біренеше  мамандық  бойынша  мамандарды
дайындайды.  Сондықтан  мектеп  қабырғасынан  келген  оқушыларды
(мемлекеттік  тілде  оқымайтын  топтар  үшін)  қазақ  тілі  сабағында  өз
мамандықтарына бейімдей оқыту, тіл үйрету – бұл оқытушының міндеті.      
    Мен көп жылдан бері мемлекеттік тілде оқымайтын топтарда қазақ тілі, қазақ
әдебиеті, мемлекеттік тілде іс қағаздарын жүргізу пәндері бойынша дәріс беріп
келемін. Соңғы екі жылдан бері қазақ тілді топтарда тіл біліміне кіріспе, қазіргі
қазақ тілі пәндерін жүргіземін. Әр түрлі әдістерді сабағымда қолданып тиімді –
тиімсіз жақтарын зерттеп, ізденіп жүрмін.
     Қазақ  тілі  пәнін оқытуда жаңа технологиялардың элементтерін  қолдана
отырып, деңгейлеп оқыту технологиясына ерекше көңіл бөлемін. Өйткені, бұл
технология баланың жеке мүмкіндігіне  бағытталған.  Ғалымдар Л.Выготский,
В.Давыдов,  Д.Эльконин  т.б.  осыны  түбегейлі  зерттеп,  оқыту  мен  даму
арасындағы тығыз байланысты анықтаған.
Сабақ барысында қандай оқушы болмасын І деңгей тапсырмасын орындайды,
Әрбір  оқушы  І  деңгей  тапсырмасын  орындауға  міндетті  және  одан  жоғары
деңгейдің тапсырмаларын орындауға құқылы.
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Деңгейлеп – саралап оқытудың тағы басты қажеттілігі,  оқушыны өз бетімен
ізденуге  үйрету,  олардың  шығармашылық  бейімділіктері  мен  икемділіктерін
дамыту.
    Жеке тұлғаның қалыптасып, ой – өрісінің дамуы, белсенділігіні, білім алу
қажеттілігі, оны өмірде іс – тәжірибеде қолдану, шығармашылық міндеттерді
ойдағыдай шешудің негізгі  құралының бірі  –  оқушылардың өзіндік  жұмысы
болып табылады.
     Деңгейлеп – саралап оқытудың және бір бағыты – тәрбиелік. «Адамға ең
бірінші білім емес, тәрбие берілуі тиіс. Тәрбиесіз берілген білім – адамзаттың
қас жауы», деп Әбу – Насыр әл – Фараби айтқан.
Қазіргі педагогикада пайдаланып жүрген технологиялардың бірі және бірегейі 
– модульдік оқыту технологиясы. Бұл технология қазіргі қазақ тілі пәнін 
оқытудағы тиімді әдіс болып саналады. Студенттер мектеп қабырғасында 
меңгерген білімдерін колледжде одан әрі ғылыми – практикалық түрде 
дамытады. Осы мақсаттың орындалу жолында тілдік материалдарды модульдік 
жолмен ұсыну уақытты да үнемдейді, әрі студенттердің практикалық, 
лабораториялық жолмен жұмыс істеу дағдысын жетілдіреді. Олар түрлі 
тараулар мен тақырыптар бойынша дайындалған тірек кестелерімен, текстпен, 
басқа да ізденімпаздық, шығармашылық бағытта орындалатын жұмыс 
түрлерімен өздерінің іскерлік дағдыларын қалыптастыра алады.
    Осы  орайда  қазіргі  қазақ  тілі,  тіл  біліміне  кіріспе  пәндері  бойынша
шығармашылық жұмыс түрлерін көбірек ұсыну, ойын түрлерін беру, оны кейін
практикалық  тұрғыда  қолдана  білуге  үйрету  жұмыстары өз  нәтижесін  беріп
келеді.
  Әсіресе,  оқу  сабақтарында  модульдік  оқыту  технологиялары  бойынша
ұйымдастырылған ойын түрлерін сөйлесу бөлімінде шебер ұйымдастыра білу
студенттерді шығармашылыққа, ізденімпаздыққа жетелейді.
Жаңа  әрі  пайдалы  ізденістердің  бірі  қазақ  тілі  мен  әдебиеті  сабағында
қолданылыпжүрген әдістердің бірі – «Оқу мен жазу арқылы сын тұрғысынан
ойлау»  технологиясы.  Бұл  технология  18  елдің  тәжірибесіне  енгізілген.  Бұл
технология  оқушылардың  сабаққа  деген  қызығушылығын  арттырады,  ойлау
белсенділігін,  тапқырлығын,  өзіне  деген  сенімділігін,  іскерлік  дағдысын
қалыптастырады.  Сыни  тұрғысынан  ойлау  технологиясы  ьойынша  сабақ
құрылымы  қызығушылықты  ояту,  мағынаны  ажырату,  ой  толғаныс
кезеңдерінен  тұрып,  әр  кезеңдегі  тәрбиелік  және  оқу  мақсаттары  әр  түрлі
стратегияларды  қолдана  отырып,  алға  мақсат  қою,  мәселені  зерттеу,  жауап
іздеу, оқушылардың өз ойларын ашық айта білуге тәрбиелейді.
    Жалпы айтқанда,  «Оқу мен жазуды сын тұрғысынан ойлау» стратегиясы
сабақты жоспарлауда өте  тиімді.  Мұнда оқушының ойы шыңдалып,  өз даму
деңгейіне сай жетістіктерге жетуге болады. 
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Сын тұрғысынан ойлау жобасы мынадай үш құрылымнан тұрады:
– қызығушылықты ояту;
– мағынаны тану;
– ой толғаныс.
  Бұл  технологияда  бұрынғы  білім  мен  жаңа  ұғым  ұштастырылады.  Соңғы
кезеңде оқушы өз шығармашылық қабілетін таныта алады.
Педагогикалық қызметтің басты мақсаты студенттермен оқу-тәрбие ісінде жаңа
педагогикалық  технологияларды  ұтымды  пайдалану.  Ол  үшін  жаңа
технологияларды игеру және оны шығармашылықпен дамыту, инновациялық
технологиялармен білім беру. Сонда ғана қабілетті мамандар дайындай аламыз.
     Қазақ  тілі  мен  әдебиеті  сабақтарында  жаңа  технологияларды  қолдану
арқылы оқушылардың таным белсенділігін арттыру, қазіргі қоғам талабына сай
ой-өрісін дамыту, шығармашылығын кеңейту, дамыту, терең білімді, бәсекеге
қабілетті  тұлғаны  жасау,  заман  сұранысына  сай  ізденімпаз  тұлғаны
қалыптастыру.  Қорыта  айтқанда,  оқыту  процесінің  нәтижелі  болуы
оқытушының  сабақ  беру  шеберлігіне,  сабағын  қызғылықты  жүргізіп,  зейін
қойдыра  білуіне,  оқушылардың өздігінен  білім алуға  үйренуіне  байланысты.
Қандай  да  болмасын  жаңа  әдіс-тәсілдер  әрбір  оқушының  өз  бетімен  оқып
үйренуіне  сенімін  ұялатып,  шығармашылықпен  жұмыс  істеуіне,  қорытынды
жасай  алуына,  сөйлеу  мәдениетінің  өсуіне  ықпал  етеді,  білім  сапасын
арттырады.  Оқыту  технологияларын  сабақта  қолдану  оқушылардың  білім
сапасын арттырып қана қоймайды, олардың жеке тұлға ретінде қалыптасуына
әсерін тигізеді. Жаңа әдіс-тәсілдерді мән-мағыналарына, ерекшеліктеріне қарай
таңдап қолдана білсек, балаға білім беруде ұтарымыз анық.
    Сондықтан оқытушы үшін сабақтың жүргізілу жүйесін жетілдіріп,  оқу –
тәрбие  жұмыстарын  жүйелеп,  сапасы  мен  тиімділігін  арттырып,  өзгерістер
енгізуге барлық күш – жігерін жұмсауы тиіс.
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МАЗМҰНЫ

• ИЛЬЯСОВА ЛЯЙЛА ОМИРЗАКОВНА
• САДЫКОВА ЖАЙНАТ КУРАКБАЕВНА
• АХМЕТЖАНОВА РИММА ВАГИЗОВНА
• БЕРКИНА ЭЛЬМИРА СЕИТБЕКОВНА
• БАКЕНОВА АЙГУЛ  БАЯКЫШОВНА                                                           
• ТУСУПХАНОВА МАДИНА САФУАНОВНА
• ӘКІМБАЕВ БАУЫРЖАН ӘБДІҚАДЫРҰЛЫ                                                 
• ЧОКАНОВА ДИНА БУГРАЕВНА
• МАТИГУЛОВА  ГУЛЬСАРА  БАКТЫБЕРГЕНОВНА
• БАЙБОЛОВА  АЙНУР  НАЗАРБАЕВНА
• КАБЫЛКАЙ ШАТТЫҚ АЛПАМЫСОВНА
• ТЛЕУҒАБЫЛОВА ГҮЛХАНЫМ ЕРТІЛЕУҚЫЗЫ
• ЖУПАЛАЕВА ГУЛЬЖАН АМАНГЕЛЬДИЕВНА

• НУРМАХАНОВА ГУЛЬНУРА ШАМЕЛЬЕВНА
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