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

 X00066   22.12.2020

Жаңартылған білім мазмұны жағдайында 
музыка пәнін оқытудың заманауи аспектілері

 БИЖАНОВА МИРА СИСЕНОВНА 
Ақтөбе облысы  Темір ауданы  Бабатай ауылы  

Бабатай негізгі орта мектебінің  музыка пәнінің мұғалімі

     Қазақстан  2030  стратегиялық  бағдарламасы  білім  берудің  ұлттық 
моделінің қалыптасуымен және Қазақстанның білім беру жүйесін әлемдік білім 
беру кеңестігіне кіріктірумен сипатталады. Қазіргі таңда қазақ тілі-мемлекеттік 
тіл, қарым-қатынас тілі – орыс тілі және ағылшын тілі – әлемдік кеңістікті тану 
тілін  оқытуда  жаңа  идеяларды  әр  сабақта  жан-жақты  қолданып,  жаңаша 
оқытудың тиімді жолдарын тауып, жүйелі түрде қолдану-заман талабы болып 
отыр. Білім берудің мазмұны жаңарып, жаңаша көзқарас пайда болды. Осыған 
байланысты ұстаздар алдында оқытудың әдіс-тәсілдерін үнемі жаңартып отыру 
және  технологияларды  меңгеру,  оны  тиімді  қолдана  білу  міндеті  тұр.Қай 
кезеңде, қай қоғамда болсын жеке тұлғаның қалыптасуы ұстаздан басталады. 
Білім саласындағы түбегейлі  өзгерістер  ұстазға  үлкен жауапкершілікті  талап 
етеді.  Өздігінен  білім  алатын,  жан-жақты  ізденетін,  алдағы  өмір  жолын  өзі 
болжай  алатын  тұлға  тәрбиелеу-ұстаздың  қолында. 
Ал жаңа бағдарлама  ұстаздарға  қазіргі  заманға  оқыту әдістерін  жеті  модуль 
арқылы ұсынады.

1.Білім беру мен білім алудағы жаңа тәсілдер.
2. Сыни тұрғыдан ойлауға үйрету.
3. Білім беру үшін бағалау және оқуды бағалау.
4. Білім беруде ақпараттық-коммуникациялық технологияларды пайдалану.
5. Талантты және дарынды балаларды оқыту.
6. Оқушылардың жас ерекшеліктеріне сәйкес білім беру және оқыту.
7. Білім берудегі басқару және көшбасшылық.
      Музыка пәнінің басқа пәндерге қарағанда көптеген ерекшеліктері бар. 

Мұнда  негізінен  оқушының  қабілеті,  бейімділігі  баса  назарда  болуы  керек. 
Дегенмен  де  оқушыларды  бейімдеу,  қабілетін  дамыту,  музыкаға  деген 
қызығушылығын  арттыру  жақсы  ұйымдастырылған  сабаққа  байланысты. 
Сондықтан  оқушылардың  пәнге  қызығушылығын  арттыру  үшін  сабақта 
тақырыпқа  байланысты  музыка  түрлерінің  шығу  тарихы,  музыка  түрлері 
дамыған елдерде, музыканың әр саласындағы белгілі композиторлар өмірімен, 

    Қазақстандағы, әлем елдеріндегі композиторлар мен музыка жұлдыздары, 
тағы да басқа музыка туралы толық мәліметтер беріп отыру – мақсат. Сонымен 
бірге  оқушыларға  бұқаралық ақпарат құралдары,  журналдардың,  тағы басқа, 
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әлем елдеріндегі атақты композиторлар және мәдени жаңалықтарға шолу жасап 
отыру қажет. Осы тұрғыда оқушылар атақты композиторлардың жетістіктерге 
жетудегі  еңбектерімен  таныса  отырып,  өздері  де  сабақта  әр  тапсырманы 
белсенділікпен орындауға дағдыланады.

    Жаңа білім алу үрдісі оқытушы мен оқушыға шығармашылықпен жұмыс 
жасауға итермелейді, сол себепті оқушы білімді өздігінен іздену арқылы білім 
алуына  себептер  мен  жағдайлар  жасап  отырамын.  Осы  тұста  мен 
К.Д.Ушинскийдің «Балаға  күштеп білім беруден гөрі,  баланың білімге деген 
құштарлығын  ояту  ең  маңызды  мақсат»  -  деген  сөзіне  сүйенемін.  Ол  үшін 
мұғалімнің  сабақты  жан-жақты  дайындауы  қажет,  сабақ  үстінде  қандай 
болмасын  оқушы тарапынан  әртүрлі  сұрақтар  туындауы  мүмкін.  Сол  жерде 
мұғалім қажетті бағдар беріп жіберуіне тура келеді.  Курстан алған білімімді 
жүйелі  түрде  қолданып  сабақтың  қызықты,  сапалы  өтуіне  аса  мән  беремін. 
Сабақтың  әр  кезеңдерінде  түрлі  әдістерді  орнымен  пайдалану  арқылы,  көп 
нәтижеге жетуге болатынына толық көзім жетті. 

    Жұптық  жұмыстағы  диологтік  сұрақтар  мен  тапсырмаларды  сабақ 
барысында  іске  асыру  үлкен  шеберлік  пен  тапқырлықты  талап  етеді.  Сол 
себепті  мен  сабақты  түрлендіріп  өткізуге  мән  беремін.  Әр  сабақ  сайын 
оқушылардың асыға күтетін сәттері ол топқа бөліну. «Ырыс алды – ынтымақ» - 
деген  мақсатты  басшылыққа  ала  отырып  сынып  оқушыларын 
топтастырамын. Жұпқа  бөлудің өзі  оқушы  назарын  аудару,  қызықтыру  үшін 
тақырыпқа сай бөлуге тырысамын. Жұпқа бөлінгенде оқушылар арасында тепе-
теңдік  орнап,  тапсырманы бірлесе  отырып білімдерімен бөліседі.  Мұның өзі 
үлгерімі  төмен  оқушы  үшін  де  маңызы  зор.  Өйткені  берілген  тапсырманы 
орындау кезінде әрбір оқушы өз үлесін қосады.

    Дамыту бойынша бірнеше сабақ үлгілерін жасадым, эксперемент ретінде 
ашық  сабақтар  өткіздім.  Оқушылармен  жұмыс  жасауда  тақырып  туралы 
толғаныс,  ой  толғаныс,  тақырыпты  түсінуге  қызығушылықты,  белсенділікті 
арттырады. Осы сабақтарды өткізе отырып стратегиялардың бағыттарына сай 
әрбір оқушы өз пікірін айтады, салыстыра зерттеуге  үйренеді ,бірлесіп білім 
алуға жауапты іс-әрекет қалыптасады. Сын тұрғысынан шыңдалған ойлаудың 
арқасында оқушы білім негіздерімен толығып, болашақты ойлауға құлшыныс 
алады.  Оқушылар өз  ойларын  ашық  айтуға,  басқалардың  ойын  тыңдауға 
үйренеді.

 Осы дағдыларды негізге ала отырып: 
 Оқушылардың сабаққа деген қызығушылықтарын ояту; 
 Ойлау қабілеттерін арттыру барысында сөздік қорын дамыту; 
 Өздігінен ойларын еркін жеткізе білуге үйрету;
 Шығармашылық қабілеттерін дамыту. 
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Бүгінгі күні Қазақстандағы білім беру жүйесінде оң өзгерістер байқалуда.
Жаңа оқыту бағдарына бет бұру күн тәртібіндегі басты мәселе. Жарық көріп 

жатқан әдістемелік құралдар мен инновациялық технологиялар қатары 
көбеюде. Жаңа технологиялардың артықшылығы-білім беруді ізгелендіру мен 
демократияландыру қағидаларынан көрінеді.

Оқушыға: 
1.Өз ойын еркін айтуына мүмкіндік беру;.

2.Ойын дамыта өзгертуіне мүмкіндік беру;
3.Шығармашылық жұмыстағы еркіндікке мүмкіндік беру;
4.Кез келген мәселені өзінше шешуге мүмкіндік беру;
5.Баға беруге, таңдау жасауға мүмкіндік беру;
Оқығанын өмірмен байланыстыруына, өмірде қолдана алуына мүмкіндік 

беру.
     Сын тұрғысынан ойлаудың стратегияларын сабаққа қолдану барысында 

«Қызығушылығын ояту» кезеңі мұғалім үшін ең басты мәселе болу керек.
Сонымен қатар оқушы барлық жұмыстарды өзінің шығармашылық 

қайнауынан өткізу арқылы ғана сабақты бағалап, мәселені шешуге ұмтылады.
Ол сол арқылы ешкімге ұқсамайтын жол іздейді, өзінше болжайды және 

оқушылар үшін мұғалімнің оны мән беріп тыңдауы сонша маңызды екенін 
ұмытпағаны жөн.
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М. Мақатаев.  Отан  туралы

ДОКИНА ЖАНСАЯ ЗИНУЛЛАЕВНА 
Ақтөбе облысы Темір ауданы Бабатай ауылы  

Бабатай негізгі орта мектебінің бастауыш сынып мұғалімі

Пәні: әдебиеттік оқу Мектеп: 
Күні: Мұғалімнің аты-жөні: 
Сынып: Қатысқандар саны: Қатыспағандар саны:
Сабақтың 
тақырыбы:

Отанымды  сүйемін
М. Мақатаев  Отан  туралы

Осы сабақ 
арқылы жүзеге 
асатын оқу 
мақсаттары

2.2.3.1 - мұғалімнің көмегімен мәтіннің тақырыбы мен 
негізгі ойын анықтау 
2.3.2.1*- мұғалім көмегімен үлгі бойынша шағын 
ертегілер, жұмбақтар жазу немесе дайын ұйқастарды 
қатыстырып шумақтар мен санамақтар құрастыру

Сабақ 
мақсаттары

Барлықоқушылар: 
Мәтінді оқиды, түсінеді, бағалауға 
қатысады, кестені толтырады.
Оқушылардың басым бөлігі:
Тақырыпты болжайды,тіркестерді дұрыс таба алады, 
сұрақтар төңірегінде пікір алмасады.
Кейбір оқушылар:
Оқулықтан тыс берілген қосымша тапсырмаларды 
орындайды, тақырып бойынша қосымша мәліметтер мен 
дәлелдер келтіре алады.

Бағалау 
критерийлері

1. Өлең мазмұнын меңгереді;
2. Өлеңнің тақырыбы мен идеясын ашады, мәнерлеп 
оқиды;
3.Негізгі идеясын ұғынып, өлең құрылысын талдайды;
Менің Отаным-Қазақстан ;  Моя  Родина -Казахстан; I am 
from Kazakstan
Түйінді сөздер мен сөз тіркестері:
Тірек сөздердің  айтылуын ,есте сақтау дағдысын 
қалыптастыру; тірек сөздерді сабақ барысында қайталату.
Талқылауға арналған сұрақтар: 
Не себепті......деп ойлайсыз
1.Туған жер дегеніміз не?
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суреттерді таңдап алайық.
Тақдаған суреттерің бойынша 
топқа отырағойыңдар
(Топтардың атын сұрап 
шығамын)
1.Шуақты күн
2.Қыран құс
3..Асқар тау
Қазір балалар сұрақ-жауап 
әдісі бойынша үй 
тапсырмасын пысықтап 
өтейік
Кубикты бір балаға беріп  сол 
бала өзіне тұскен сұраққа 
жауап береді 
1.Жақан Смақовтың Отан 
деген өлеңін жатқа айтып бер
2.біз қандай елміз?
3.Қазақстанды тағы қалай 
атауға болады?
4.Жақан Смақов туралы 
айтып бер
Жарайсыңдар балалар осы 
қыран құстай білімдеріңмен 
самғай беріңдер.
Аманғайша Дүйсенбаевна

1 тапсырма: ҰЖ «Түсініп 
оқы» 
«Отан туралы»
Дескриптор:
1.Өлеңді мәнерлеп оқиды;
2. Өлеңнің мағынасын 
түсінеді;
3.Бір-бірін толықтырып 
әңгімелейді;
4. Өлеңнің авторы жайлы 
мәліметтер жинақтайды;
5. Бір-бірінің жұмыстарын 
бағалайды;
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оқиды; 
2. Өлең жолдарынының 
мазмұныны жайлы 
әңгімелейді;
3.Бір-бірін толықтырады;
4. Бір-бірінің жұмыстарын 
бағалайды;
Кері байланыс: «житондар» 
ҚБ «жұлдызшалар»

Сабақтың соңы Ой қорыту
Ауызша оқушыларға кері 
байланыс беру.
Бүгінгі сабақтан алған 
әсеріңіз қандай?
Сіздерге сабақ несімен 
ұнады?
Бүгінгі сабақтан қандай ой 
түйдіңіздер?
Үй тапсырмасы:  Мұқағали 
Мақатаев  «Отан туралы» 
өлеңін жаттау.
Дәптермен жұмыс.
Кері байланыс: «Білім 
ағашы»

Білім ағашы 
парақ
шасы стикер

Қосымша мәліметтер
Саралау-оқушыға 
мейлінше қолдау  
көрсетуді қалай 
жоспарлайсыз? 
Қабілетті оқушыға 
тапсырманы 
қалай түрлендіресіз?  
Қабілетті оқушыға 
қосымша карточкалар 
беремін. 
Барлық оқушылар 
орындай алады: 

Бағалау – оқушы білімін 
тексеруді қалай 
жоспарлайсыз? Жұптық, 
топтық, өздік жұмыста 
жұлдызша,житондар  арқылы 
бағалаймын. Мадақтау, 
марапаттау арқылы 
бағалауды жүзеге асырамын.

Пәнаралық 
байланыс
Қауіпсіздік және 
еңбектіқорғау 
ережелері
Құндылықтарме
н байланыс 
(тәрбие элементі)
Ауызбіршілікке, 
ұқыптылыққа 
тәрбиелеу.
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Оқушылардың көпшілігі 
орындай алады: 
Кейбір оқушылар 
орындай алады:
Рефлексия
Сабақтың мақсаты мен 
оқу мақсаттары 
орындалды ма? Бүгін 
оқушылар не үйренді?
Сабақ қалай өтті, қандай 
деңгейде өтті?
Жоспарланған саралау 
жақсы іске асты ма ? 
(тапсырмалар сәйкес 
болды ма?)
Уақытты қалай 
пайдаландым?
Жоспарыма қандай 
өзгеріс енгіздім және 
неге?

Өз сабағыңызды талдау үшін осы бос орынды 
пайдаланыңыз. Сол жақта берілген сұрақтарға 
жауап беріңіз.
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X00068  22.12.2020

Көркем еңбек  пәнінен жаңаша оқытудың әдіс-тәсілдері

ЖАБАЕВ  НУРБОЛ  ТОЛЕГЕНОВИЧ 
Ақтөбе облысы, Темір ауданы Бабатай ауылы   

Бабатай негізгі орта мектебінің  көркем еңбек пәнінің мұғалімі

Көркем  еңбек      пәнін  оқытуда  –еңбек  етудің  алғышарттарын үйрену 
арқылы  оқушыны  жек  тұлға  ретінде  тәрбиелеу  мақсаты  көзделеді.  Осы 
мақсатты жүзеге асыру барысында, оқушыларға берілетін тәлім-тәрбие үрдісін 
жетілдіру,  жұмыс  мәдениетін,  адамдар  арасындағы  адамгершілік  қарым  –
қатынастарды  жаңарту,  еңбек  біліктілігін  қалыптастыру  арқылы  еңбекке 
өнімділігін  арттыруға  ынталандыру  міндеттерін  мұғалімге  жіктейді.  Жас 
ұрпақты  қоғамдық  өмірге,  отбасындағы  қызметке,  кәсіпке  даярлау,  үнемі 
өзгеріп  отыратын  әлемде  өмір  сүретіні  туралы  түсінікті  қалыптастыруды 
міндеттейді.                 

Елбасы  Н.  Назарбаевтың  Қазақстан  халқына  жолдауында:  «Негізгі 
мақсатымыз  –Қазақстанның  әлемнің  елу  дамыған  елдерінің  қатарына  енуі» 
делінген. Сол себепті, әр оқушыға оның қабілеттеріне сәйкес келетін білім беру 
өрісі қажет.

Адамға ең бірінші өмірлік қажеті - еңбек екенін уақыт дәлелдеуде .
Адам өмірі  үшін аса  қажетті,  әрі  өмір  бойы тоқтаусыз  білім беретін  пән 

«Еңбекке баулу»бүгінгі технология оқу пәні үнемі жетілдіруде.
   Біздің елімізде еңбекке үйрену –Ы. Алтынсарин 1887-1888 жылдары орыс 

–қазақ мектебін алғаш ашқанда басталған . Оқушыларды кәсіпкерлікке, қазіргі 
заман  талабына  сай  басқару,  білу,  ұйымдастыру,  іске  асыру  жұмыстарына 
бейімдеу басшылыққа негіз болады.

Болашақ кәсіпкер:
- өз өндірісінен түскен қаржыны жұмсай алатын жеке меншік иесі;
- азаматтық нарыққа қатыса алады;
- өз өндірісінде жұмыс беруші, ұйымдастырушы;
- жұмыстың сапасына жауап беруші.
Ұжымның  жұмыс  нәтижесінде  өзіне  пайда  келтіретін  әдіс-тәсілдерді 

қамтамасыз  етуді  шешу  мектептің  материалдық  –технологиялық  базасына, 
аймақ ерекшелігіне байланысты.      

Сонымен бірге оқушыларды кәсіби еңбекке баулу мүмкіншіліктерін зерттеу 
арқылы  іске  асыру  технологиясын  жасау.  Ата-ана,  ауыл  әкімшілігі  мектеп 
ұжымымен бірігіп, жастарды кәсіпкерлікке баулуға бағытталған оқу-тәрбиелік 
шығармашылық орта құруы қажет. Еңбек тәрбиесі - барлық тәрбиенің қайнар 
көзі.
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Еңбек  тәрбиесі  арқылы  киімді  пішу,  тігу  қолөнер  шеберлігін  меңгерту 
арқылы  ұрпақты  адамгершілік  рухында  тәрбиелей  аламыз.  Өйткені,  оқушы 
алған теориялық білімін іс жүзінде қолдана отырып, оны өмірімен, өзінің іс-
әрекетімен  байланыстыра  білгенде  ғана,  өзіне  де  пайдасын  тигізе  алады. 
Технология  сабағы  арқылы  оқушыны  іскерлікке,  ұқыптылыққа,  әдемілікті 
сезініп, қабылдауға үйретеміз.                                                                   

Біздің негізгі ұстанымыз: «Сөзден - іске көшу».
Еңбек тәрбиесі  арқылы киімді пішіп тігу,  көркемдеу қол өнер шеберлігін 

меңгеру арқылы жас ұрпақты адамгершілік рухында тәрбиелеуді басшылыққа 
ала  отырып  жұмысты  жүргіземіз.  Оқушылар  әр  түрлі  тігілген  бұйымдарды 
зерттей  отырып,  баға  берумен  келешек  кәсіби  ісіне  қажетті  эстетикалық, 
ұлттық, этикалық және т. б. бағалы қасиеттерін өз бойларына қалыптастырады.

Еңбек  сабағында  оқушылардың  іске  икемділігі  мен  іскерлігіне,  өнерге, 
шеберлікке  деген  бейімділігін  дамыта  отырып  қалыптастырамыз.  Оқушылар 
отбасында  да  тұрмыстың  әр  түрлі  өнімді  еңбегіне  қатысады.  Баланың 
бойындағы сапалық қасиеттері,  еңбекке  қызығушылығы,  табиғатты  қорғауы, 
ұқыптылығы арқылы еңбек адамын көру. Қазіргі кезде білім беру кеңістігінде 
инновациялық  үрдістердің  бағыттарының  бірі  -  мектепке  бағдарлау  болып 
табылады. Оқушылардың қызығушылықтары, қабілеттері толық ескеріліп, сол 
қажеттілікке сай тиімді жағдайлар жасалып, білім беріледі.

Оқыту мәселелерін бастамас бұрын, жас ұрпақты ұлттық рухта тәрбиелеуге 
ерекше мән беру керек.

Сабақ - оқыту мен тәрбиелеу үрдісінің негізгі формасы . Ендеше сабақтың 
мәнді өтуі мұғалімнің шеберлігіне байланысты. Инновация –оны жеке түсініп, 
оқу үрдісіне енгізу - оқушылардың саналы да сапалы білім алудың бірден бір 
шарты.  Инновациялық  әдіс-тәсілдерді  енгізу  жаңа  білім  берудің  бірден  бір 
шарты  деп  айттық.  Саралап  оқыту  -  оқушылардың  туа  біткен  ақыл-ой 
қабілетінің жеке дамуының жан-жақтылығына негізделген білім беру жүйесі.

- оқытудың дәстүрлі емес сабақ түрлері мен жаңа әдіс-тәсілдерін қолдану
-  сабақтарда  пайдаланатын  негізгі  әдістер  оқушылардың  көңіл  күйіне, 

ынтасына,  қабілетіне  қарай,  топпен,  жеке  оқушылармен  жұмыс  істеу,  ойын 
элементтерін пайдалану т. б.

Технология  -  пәні  география,  бейнелеу  өнері,  тарих,  музыка  пәндерімен 
тығыз байланысты. Электронды кәсіптік бағдарлау жүйесі - қазіргі заманға сай 
ақпараттық-коммуникациялық технология негізінде жасалып, оқушының өзіне 
қажетті  мамандықты  таңдап,  оның  ерекшеліктері  жөнінде  тұтас  ақпаратты 
ұсына  отырып,  өз  мүмкіндігі  бойынша  қалаған  мамандығын  анықтауға 
көмектеседі.

Оқушыларды  кәсіптік  бағдарлау  ақпараттық  үрдісі,  ұдайы  кәсіптік  білім 
жөніндегі ақпараттарды талдауды және қорытындылауды қажет етеді. 
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Бүгінгі еңбектің сипаты, мазмұны өзгеріп, жаңа талап пен міндеттерді қажет 
еткенімен, еңбекті құрмет тұту – халықтар дәстүрінде ежелден қалыптасқан.

Балаларды  еңбекке  тәрбиелеу  -  қол  еңбегі  сабағынан  басталады.  Адам 
баласы  туа  сала  емес,  көре-көре,  жүре-жүре  жетіледі.  Бір  адам  еңбекке  өте 
қабілетті болып өссе, енді бірі керісінше болады. Баланың жас шағында еңбек 
тәрбиесін дұрыс алуы немесе одан шет қалуы оның келешек өміріне үлкен әсер 
етеді.

Баланың еңбек тәрбиесін меңгеруі, қоғам үшін ғана емес, оның жеке басы, 
өз тіршілігі үшін де қажет. Еңбекке сүйетін адамның өмірінде реніш болмайды. 
Олар  үнемі  көтеріңкі  көңіл-күйде  жүреді.  Отбасына  еңбек  тәрбиесін 
жүргізгенде, баланы белгілі бір мамандыққа бейімдей даярлауды ескерген жөн .

Егер  бала  отбасында  еңбек  тәрбиесін  дұрыс  алып  шықса,  мектепке 
іскерлікке  үйрену оңайға  түседі.  Өйткені,  отбасында  алған  еңбек  дағдылары 
балаға түрлі мамандықты үйренген кезде жәрдемдесіп, оны игеруді оңайлатып 
отырады. Технология сабағында жобалау әдісін қолдану

Жоба - әр түрлі бөлімдерден арнайы сызбалардан, суреттерден, жасалатын 
бұйымның  технологиялық  картасынан  құралуы  мүмкін.  Ол  бұйымдарды 
жасаған кезде есеп, экономикалық немесе экологиялық дәлелді түсінік хаттар 
да пайдаланылады.

   Жобаның бірнеше нұсқасы болуы мүмкін.
Мысалы,  өте  күрделі  жобаны  оқушының  өзі  ғана  орындауы  шарт  емес. 

Сондықтан жобаның кейбір бөлігі дайын күйде берілсе, кейбір бөлімін оқушы 
мұғалімнің,  ата-ананың көмегімен  орындай  алады.  Егер  бір  күрделі  жобаны 
бірнеше оқушы бірлесіп орындаса, әр оқушының үлесі алдын ала анықталуы 
қажет. Ол оқу жылының соңында өзінің орындаған шығармашылық жобасын 
оқушылардың және мұғалімнің алдында қорғайды .

Жобаны қорғау барысында қолданатын бұйымның ішінен қандай затты 
таңдап алу, ол бұйым қоғамға, өзіне достарына және ата-анасына қандай пайда 
келтіретіне ескеріледі.

Жобалау әдістемесінің талабы:
1. Міндетті түрде шешілетін мәселенің зерттемелік, ақпараттық, тәжірибелік 

болуы.
2. Жобаны орындау іс-әрекетті жобалаудан басталады
3. Әр жоба оқушыдан зерттеушілік жұмысы талап етеді. Сонымен, жобалау 

іс-әрекетінің ерекшелігі - ақпаратты іздеу болып табылады.
4. Жобаның шығуының ең соңғы сатысы - нәтиже:
5. Дайындалған жоба тапсырыс берушіге немесе қоғамдық өкілдікке көз 

жеткізуі керек.    
     Шығармашылық жоба - әр оқушының жыл сайын мұғалімнің көмегімен 

орындайтын өзіндік жұмысы, басқаша айтқанда, технология пәні бойынша 
жүргізілген шығармашылық жұмыс. 
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Шығармашылық  жобаның  технология  пәнінде  алатын  орны  өте  зор. 
Шығармашылық жоба арқылы оқушының ұлттық дүниетанымы, эстетикалық 
талғамы  дамиды.  Оқушылар  санасына  жас  кезінен  бастап  еңбек  етуінің 
қажеттілігін, маңыздылығын сіңіру, пайдалы іс жасауға, қандай іс болса да шын 
ниетпен және ұқыпты орындауға дағдыландырады.

    Оқытудың осындай идеяларын ұстанған сабақтарда оқушылар өз ойларын 
еркін айтатын болғандықтан, оларда түрлі пікірлер пайда болады. Олардың 
қандай да болмасын мүмкін қате немесе шала ойларын шыдымдылықпен 
тыңдап, оқушыларды сенімділікке бастау мұғалімнің басты міндеті.

X00069   22.12.2020

Қазақ тілі мен әдебиет пәнін оқытуда жеке тұлғаның
танымдық қызметін дамыту жолдары 

ЖЕДЕЛОВА ЖУМАГУЛ АРЫЗМАҒАМБЕТОВНА 
Ақтөбе облысы Темір ауданы Бабатай негізгі орта мектебінің  

қазақ тілі мен әдебиеті пәнінің мұғалімі 

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

Қазіргі таңда біздердің, қазақ тілі мұғалімдерінің, мойындарында ауыр жүк 
жатыр-өскелең  ұрпақты жоғарыдағыдай  талаптарға  сәйкестендіру.  Қазақ  тілі 
мен әдебиет сабақтары балаға белгілі бір білім беріп қана қоймай, оны жалпы 
дамыту,  яғни  сөйлеу,  оқу,  қоршаған  орта  жөнінде  дұрыс  көзқарас 
қалыптастыру,  жағдайды  обьективті  түрде  бақылап,  талдау  жасауға  үйрету, 
ойын дұрыс айтуға, салыстыра білуге, дәлелдеуге, сөйлеу мәдениетіне үйретеді.

Осы орайда егеменді еліміздің білім беру жүйесінде әлемдік деңгейге жету 
үшін  жасалынып  жатқан  талпыныстар  оқытудың  әртүрлі  әдіс-тәсілдерін 
қолдана  отырып,  терең  білімді,  ізденімпаз,  барлық  іс-әрекеттерінде 
шығармашылық  бағыт  ұстанатын,  сол  тұрғыда  өз  болмысын  таныта  алатын 
жеке тұлға тәрбиелеу ісіне ерекше мән берілуде. Демек, мектептегі оқыту үрдісі 
оқушының  танымдық  белсенділігін  арттырып,  шығармашылық  әрекеттерін 
дамытуына жол ашуы қажет.

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

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

Менің  бірінші  сабақтарымнан,  оқушыларды  бақылауымнан  кейбір 
оқушыларға қазақ тілін үйрену қиын да қызықсыз екенін аңғардым: пәнге деген 
қызығушылық  жоқ  екені  жиі  кешігуден,  сабаққа  дайын  болмағаннан,  үй 
жұмысын орындамағаннан, сабақта белсенділік танытпағандарынан байқалды. 
Тілге деген қызығушылықтарын, сабақтың тиімділігін дамыту керек болды.

Ал оқытылған материалға деген танымдық қызығушылықты арттыру үшін 
тақырыпты оқытудағы әдіс-тәсілдердің, инновациялық технологиялардың орны 
ерекше.

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

Сондай-ақ тіл дамыту уақытында әртүрлі әліпбилік жұмбақтар жасыру өте 
тиімді.  Оқушыларды  төл  дыбыстарды  дұрыс  айтуға,  төл  дыбыстары  бар 
сөздерді есте сақтап дұрыс жазуға дағдыландырады.

Мен өзімнің тәжірибемде оқушыларымның танымдық деңгейлерін арттыру 
мақсатында әртүрлі жаңа технологиялардың элементтерін қолдану арқылы көп 
болмаса да, бірақ жетістіктерге жеттім. 
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Инновациялық  әдіс-тәсілдерді  қолданудың  тиімділігі  деп  осыны  айт. 
Осыған орай менің пән бойынша мәселем де: «Қазақ тілін оқыту барысында 
инновациялық  әдістерді  қолдану  арқылы  оқушылардың  танымдық  деңгейін 
дамыту» деп аталады.

Оқушының танымдық деңгейін дамытудың үш факторы бар,  бұл- мектеп, 
қоғам, отбасы. Баланың оқушы кезіндегі танымының дамуына, біздің, мектеп 
өкілдерінің  қызметі  орасан  зор.  Сондықтан  сабақ  бергенде  түбінде 
оқушыларымыз  терең  білімді,  ізденімпаз,  барлық  іс-әрекеттерінде 
шығармашылық  бағыт  ұстанатын,  сол  тұрғыда  өз  болмысын  таныта  алатын 
жеке тұлға болып даму үшін оқушылардың танымдық қабілеттерін дамытуда 
мен өз тәжірибемнен жаңашыл мұғалімдерге мынандай негізгі ұстанымдарды 
атағым келеді:

Сонымен,  мұғалім  білімді  болса,  білімге  оқытқан  уақытта  тиімді  әдіс-
тәсілдерді  қолданылса,  білген  білімін  басқаға  үйрете  білетін  болса,  ол 
мектептен балалар көбірек білім біліп шықпақшы. Солай болған соң, ең әуелі, 
қазіргі  заманға бәсекеге қабілетті  білім беретін жаңа мектепке керегі-білімді, 
жан-жақты, басқаға үлгі болатын жаңашыл ұстаз. 

Міне,  Елбасымыздың  «Біз  бүкіл  елімізде  әлемдік  стандарттар  деңгейінде 
сапалы  білім  беру  қызметіне  қол  жеткізуге  тиіспіз»  деген  мақсатты  жүзеге 
асыру  үшін  ауылға  маман  болып  келген  мен  өзімді  жаңашыл  ұстаз  деп 
есептеймін.
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X00070  22.12.2020

Білім мазмұнын жаңарту аясында математика  пәнін оқыту

ИГИЛИКОВА МАРАЛ БАЗАРГАЛИЕВНА 
Ақтөбе облысы, Темір ауданы, Бабатай ауылы 

Бабатай негізгі орта мектебінің математика пәнінің мұғалімі 

Оқушыларға  математика  білімінің  қыр-сырын  жетік  таныту,  қабілеттерін 
шыңдау,  кез-келген  ортада  өзін  еркін  ұстауға,  Қазақстан  Республикасының 
азаматы  деген  атқа  лайық  болатындай  етіп  тәрбиелеу  –  біздің  міндетіміз 
болмақ. Осы орайда оқушылардың білім деңгейін арттыру – маңызды іс. Бұл 
мәселе  көптеген  жылдар  бойы  қарастырылып  келе  жатыр.  Матеметиканың 
қиындығына,  күрделілігіне  қарамастан,  болашақ  ұрпақты  осы  пәнге 
қызықтыру, білім деңгейін көтеру біз үшін орасан зор жауапкершілікті қажет 
ететін оқыту әдісі болуы тиіс.

Ұстаздың әрбір қылығы оқушыға әсер қалдырып, оның ары қарай жетілуіне 
ықпал  ететіні  бәрімізге  белгілі.  Мұғалім  –  оқушы  атаулыға  үлгі  болатын 
өмірінің  сан  алуан  жолынан адаспай  өтуде  оған  бағыт  беріп,  жөн сілтеуші, 
баланы адамгершілікке, еңбек сүйгіштікке, адалдыққа және басқа да сол сияқты 
ізгі қасиеттерге баулитын жан.

Қазіргі  заманымызда  оқушының білім деңгейін  көтеру мәселесі  ең  басты 
мәселелердің  бірі  болып  отыр.  Оқушының  білім  деңгейін  көтерудегі  басты 
тұлға – ұстаз екені бәрімізге белгілі.

Оқушының  білім  деңгейін  көтеру  дегеніміз  –  оқушыны  жан-жақты 
тәрбиелеп,  ғылым  негіздерінен  берік  білім  беру,  болашақ  қоғамға  пайдалы 
қызмет ететін азамат етіп шығару.  Оқушының бойындағы білімін ары қарай 
тереңдетіп, жетілдіре түсу.

Оқушының  білім  деңгейін  көтерудегі  мұғалімнің  іс-әрекеті  деген  не?-  
деген сұраққа жауап іздеп көрейік.

Ғылыми-педагогикалық  және  психологиялық  әдебиеттерді  зерттеу 
барысында біз ең алдымен «іс-әрекет» дегеніміз не деген сұраққа жауап іздедік. 
Оқушылардың білім  деңгейін  арттырудағы  мұғалімнің  іс-әрекеті  дегеніміз  – 
оқушының білімін жетілдірудегі,  түрлі қажеттерді өтеуге байланысты белгілі 
мақсатқа жетуге бағытталған процессті айтамыз. Яғни мұғалімнің сабақ үстінде 
оқушыға  білім  беру  мақсатымен  жүргізілетін  жұмыс  түрлері.  Оқушылардың 
білім деңгейін арттырудың жолдарына тоқтала кетейік.

Ауызша есептеуге үйрету тәсілдері.
    5 сынып математикасын оқыту үрдісінде есепті шығара білу шеберлігін 

қалыптастыру, жетілдіру және дамытудың шешуші бағыттарына тоқталайық.
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1. Есеп шығаруға үйрету – математиканы оқытудағы ең қиын әрі күрделі 
мәселелердің  бірі.  Бұл  балалардың  шама-шарқына,  психологиялық  жас 
ерекшелігіне сәйкес салыстыру,  жан-жақты талдау жасау, қарама-қарсы қою. 
Жалпылау,  түрлендіру,  зерттеу,  әр  алуан  категорияларға  біріктіру, 
қорытындылау, абстрактциялау сияқты түрліше меңгеруіне байланысты бірдей 
дәрежеде орындала бермейді.

2.  Балалардың  топтық,  өзіндік  ерекшеліктері  қабілет  деңгейлерінің  әр 
түрлілігіне байланысты, олардың бәрінен де бір тарақтың жүзінен шыққандай 
есепті шығара білуге біркелкі үйренеді деуге болмайды.

3. Есеп шығаруға үйрету алғашқы сабақтардың өзінде-ақ басталып, сынып 
ілгерілген сайын бірте-бірте сәйкес шеберлік те қалыптаса бастайды.

Ауызша есептеуге үйрету бастауыш сыныптан басталатыны бәрімізге мәлім. 
Ол уақыт үнемдеу тұрғысынан тиімді. Бір ғана мысалдың нәтижесін бірнеше 
тәсілмен  есептегенде  берілетін  түсіндірмелер,  аралық  нәтижелердің  қалай 
шығатыны, ақтық нәтижеде не болатыны ауызша айтылады да, оларды жазуға 
уақыт  жұмсалмайды.  Оған  қоса  қай  тәсілді  қолдану  оқушының  өз  еркінде 
болғанымен, олардың барынша тиімдісін іріктеп алуды үйретуге де мүмкіндік 
мол.

Математика  сабағында  ауызша  есептеу  дағдыларын  қалыптастыру 
жұмыстарын  жүргізудің  маңызы зор.  Сабақта  оқушылардың ойлау  қабілетін 
дамыту  үшін  есеп  шығарғанда  орындайтын  амалдарды  ойша  шешіп  алуды 
дағдыландырған жөн.

5  сыныпта  математиканы  оқыту  тек  математикалық  білімді  берумен 
шектелмейді. Бұл пән оқушылардың логикалық ойлауын дамытуда маңызы өте 
зор.  Оқушылардың  ойлау  процесінің  нақтылығын,  тереңдігін  анықтау  үшін 
олардың белсенді іс-әрекетімен бірге өз бетінше жұмысын ұйымдастыру керек.

Оқушылардың  сабақта  өздігінен  орындайтын  жұмыстарын  тиімді 
ұйымдастыру  үшін  математика  кабинеттерінде  дидактикалық  материалды, 
үлестірмелі материалдар, баспа негіздегі дәптерлер, тағы басқа оқу құралдары 
жинастырылуы  қажет.  Дегенмен  оқушыларға  оқулықпен  жұмыс  істеуді 
үйретудің  орны ерекше.  Барлық ғылыми-техникалық білімнің көзі  –  кітапқа, 
оның  ішінде  оқулыққа  оқушылардың  сүйіспеншілігі  мен  құрметін  арттыру, 
олармен өздігінен жұмыс істеуді үйрету мұғалімнің басты міндетінің бірі. Әр 
сынып  оқулықтары  қажетіне  орай  орындалуға  тиісті  жаттығулармен, 
есептермен,  практикалық тапсырмалармен,  суреттермен қамтамассыз етілген. 
Өздігінен  жұмыс  істеуді  оқушылардың  сабақ  үстіндегі  қызметіне  енгізу 
сабақтың құрылымына да, элементтеріне де әсерін тигізеді.

Балалардың  сабақта  өз  бетімен  орындаған  жұмысы  сыныпта  қандай 
формада  болса  да  ескерілуі  тиіс.  Мұғалім  тапсырманың  орындалуын  қарап 
шығуға уақыт бөлуі және өз бағасын айтып, жақсы жұмыстарды атап көрсетіп, 
қатесін табуға көмектесуі тиіс.
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Мектеп  оқушыларының  өз  бетінше  жұмыстарын  ұйымдастырудың  басты 
формасы – жұмыстарды орындау, ептілік, іскерлік, шеберлік дағдысын дамыту. 
Бұл үшін төмендегідей тиісті талаптарды орындауға тура келеді:

1.  Өз бетінше істелетін  кез-келген жұмыстың нақты мақсаты болу керек. 
Әрбір оқушы жұмыстың орындалу тәртібін жетік білу керек.

2.  Өз  бетінше  жұмыс  оқушылардың  бойындағы  танымдық  қабілетін, 
творчестволық ойлау жүйесін қалыптастыруға мүмкіндік береді.

3. Жұмыстың мазмұны оқушының қызығуын, талпынысын оята білуі тиіс. 
Яғни оның тілегі жұмыстың соңына дейін бәсендемейтіндей болуы керек.

4. Өз бетінше жұмысты оқушылар еңбек дағдылары мен әдістерін жетік 
игеріп түсетіндей етіп ұйымдастыру қажет.

Қорыта  келгенде,  оқушылардың  өз  бетімен  орындайтын  жұмыстары: 
карточкалар,  өздік  жұмыстар,  есептер  шығарту,  кестелер  толтыру  арқылы 
жүзеге асады. Тоқсандық бақылау,  өздік 5-10 минуттық бақылау жұмыстары 
жүргізіледі.

Көрнекі түрде оқыту – оқушылардың тиісті бақылауларына сүйеніп оқыту, 
бірақ  көрнекі  оқыту  дегенді  тек  көрнекі  құралдарды пайдаланып отыру  деп 
түсінбеу  керек.  Көрнекілік  әдісімен  оқу  –  оқушыларды өз  бетінше байқауға 
үйретуге  негізделеді.  Себебі  қандай  нәрсені  болса  да  қабылдағанда  сезім 
мүшелеріміз  неғұрлым  көбірек  қатынасса  зат  және  құбылыс  жөніндегі 
қабылданбаған ұғым, түсінік есіңізге соғұрлым берік, тиянақты есте сақталады.

Сондықтан сабақта көзбен көру, дыбыс органымен айту, қолмен жазу, тағы 
басқа  сезім  мүшелерінің  белсенді  қатысуы  тиіс.  Көрнекілікті  қолдану 
оқушылардың білім сапасын арттырады, көрнекі құралды пайдалана отырып, 
мұғалімнің жетегімен, оқушылар өздігінен оңай қорытындылар жасай алады.

Көрнекі  құралдар арқылы балалар амалдың идеясын да түсінетін болады, 
мысалы, тәрелкедегі сүтті жалап жатқан екі мысыққа үшінші бір мысық жүгіріп 
келе жатқанын көргенде, бала барлығы неше мысық деген сұрауға жауап беру 
үшін, 2+1 керек деген ой келеді.

Көрнекілік математика сабағында білім көзі ретінде қолданылған, ол елеулі 
мәселеде берілетін білімдерді нақтылау мақсатында көрнекі құралдар да түрлі 
тәсілдермен қолданылады.

 Оқушылар  сабақта,  ойын  үстінде,  ойлау,  өлшеу,  есептеу,  табу,  зерттеу 
жұмыстарымен  шұғылданады.  Оларды  ұштап,  жетілдіріп  отыру  мұғалімнің 
міндеті деп білеміз. Бастауыш сыныптарда математика пәнін оқытуда баланың 
ой-өрісін  дамытып,  бағдарламада  өтілген  негізгі  материалдарды  практикада 
қолдана  білуіне,  оқушылардың  сабаққа  деген  ынта-ықыласын  арттыруына, 
өткен материалды өз мәнінде толық игеруіне мүмкіндік жасайтын тәсілдердің 
ішінде дидактикалық ойынның мәні зор. 
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Сабақта  өтілген  материалға  сәйкес  дұрыс  жүргізілген  дидактикалық 
ойындар  оқушылардың  сабаққа  қызығушылығын,  белсенділігін  арттырып, 
тақырыпты дұрыс меңгеруіне ықпал тигізеді.

Қоғамның өзгеруімен байланысты білім беру әдістері  де  білім көлемі  де  
  үнемі  өзгеріп  отырады.  Ол  білі  беру  заңдылықтарына  байланысты  өзгеріп  
дамып отырады. Біз ұстаздар қауымы қандай болмасын  жаңалыққа құлақ түре 
жүретініміз  айқын.  Жаңа  технологияларды  сабақта  қолданудың  тиімділігін 
қашан да жолға қоярымыз анық.

Біліктілікті арттыру бағдарламасының негізгі мазмұнындағы модульдер:
1.Білім беру мен білім алудағы жаңа тәсілдер.
2.Сыни тұрғыдан ойлауға үйрету.
3.Білім беру үшін бағалау және оқуды бағалау.
4.Білім беруде ақпараттық-коммуникациялық технологияларды пайдалану.
5.Талантты және дарынды балаларды оқыту.
6.Оқушылардың жас ерекшеліктеріне сәйкес білім беру және оқыту.
7.Білім берудегі басқару және көшбасшылық.
     Математика – ұлы ғылым, адам ақылының ең бір асыл қабілеттерінің 

тамаша жемісі. Шәкірттерді білім нәрімен сусындататын, өмірдің асулары мен 
шыңдарына қажымай-талмай шығуына алғашқы жол нұсқаушысы – ұстазы.

Ұлы ағартушы Ахмет Байтұрсыновтың «Ұстаз үздіксіз ізденгенде ғана, 
шәкірт жанына нұр құя алады», – деген сөзі ізденімпаз, жаңаша ұстаздарға 
арналғандай. Мұны әрбір мұғалім жадында сақтауы тиіс .
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X00071  22.12.2020

Қазақстан Республикасының мемлекеттік рәміздері

МЕРГАЛИЕВА ЗЛЫХА СМАИЛОВНА 
Ақтөбе облысы  Темір ауданы  Бабатай ауылы  

Бабатай негізгі орта мектебінің  бастауыш сынып мұғалімі

Мектеп: 
Сабақ  тақырыбы: Қазақстан Республикасының мемлекеттік рәміздері 

Пәні: Дүниетану 

Күні: Мұғалімнің есімі :
Сынып: Қатысқандар 

саны:
Қатыспағандар саны:

Сабаққа 
негізделген оқу 
мақсаты:

2.3.5.2 Бақылаулар негізінде ҚР мемлекеттік рәміздерінің 
қолданылу саласын анықтау

Сабақ 
мақсаттары:

Барлық оқушылар:
Қазақстан Республикасының мелекеттік рәміздерін біледі 
және оларды атай алады;
Оқушылардың басым бөлігі:
Мемлекеттік рәміздердің мән-мағынасын аша алады. 
Кейбір оқушылар:
Мемлекеттік рәміздердің қолданылу саласын анықтайды.

Бағалау 
критерийлері: 
(жетістік 
критерийлері, 
табыс 
критерийлері, 
күтілетін 
нәтиже)

ҚР мемлекеттік рәміздерінің қолданылу саласын атайды. 

Тілдік 
мақсаттар

Мемлекеттік рәміздер және оның қолдану саласы туралы 
әңгімелей алады. 
Пәнге тән лексика мен терминология:
Ту,елтаңба,гимн,мемлекеттік рәміз
Диалог пен жазу үшін пайдалы сөздер мен тіркестер: 
Салт-дәстүр,ауыз әдебиет
Үш тілділік:   ту – флаг – flag
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Ойлау 
дағдыларының 
деңгейі 

Білу, түсіну, қолдану 

Құндылықтард
ы дарыту

 Жеке жұмыс жасау кезінде өзгелердің пікіріне 
құрметпен қарауы;
 Мемлекеттік рәміздерді құрметтеуге және 
патриоттық тәрбиеге баулу.
 Оқушылар топпен жұмыс жасауда достық және 
айналасындағыларға қамқорлық көрсету, қарым-қатынас 
жасауы қалыптасады

Пәнаралық 
байланыстар

Қазақ тілі, әдебиеттік оқу 

АКТ қолдану 
дағдылары

Интербелсенді тақта, слайдтар, бейнежазбалар. 

Алдыңғы оқу/ 
Бастапқы білім

Мемлекеттік рәміздерді біледі. 

Жоспарланған 
уақыт

Жоспарланған  жаттығулар Ресурс
тар 

Басталуы
5 минут

1. Ұйымдастыру. Ширату. 
Оқушылар топта тұрып бір-біріне сәттілік 
тілейді.
2. Оқушылардың қызығушылығын ояту: 
Оқушыларға  көздерін  жұмып,  олардың  нағыз 
Қазақстандық  екенін  сезінуге  немесе  ұғынуға 
көмектесетін екі зат туралы ойлаулары сұралады.
 Олар  көздерін  ашқан  кезде   оқушылардың 
жауаптары тыңдалады.
-Балалар, көз алдарыңызға не елестеді?
(Ту,  Астана  қаласы,  Бәйтерек,  Елтаңба, 
Президент, т.б.)
- Неліктен?
(Себебі, ...........................)
Оқушылардың жауаптары тыңдалады.

Топтарға біріктіру. 
«Ынтымақ», «Достық», «Бірлік». 
Оқушылар күннің, ұлттық оюдың және 
қыранның суреттерін таңдау арқылы топтарға 
бірігеді. 

Топтың 
аты
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Сабақтың ұранымен таныстырылады “Білімдінің 
жұлдызы жарық», сабақ барысындағы 
орындалған жұмысқа жұлдызшалар беріледі.  

Ой қозғау: 
-Балалар,  неліктен  бұл  суреттерді  таңдадық? 
Суреттегі заттар қайда бейнеленеді? 
-Балалар,  қалай  ойлайсыздар,бүгінгі 
сабағымыздың тақырыбы не туралы болмақ?
(оқушылар жауабы тыңдалады)
Сабақтың  тақырыбы  мен  мақсатымен 
таныстыру.

Ортасы

5 минут

6 минут

3 минут

Интерактивті  тақтадан  «Тәуелсіз  Қазақстан» 
бейне жазбасы көрсетіледі.
Жұптық жұмыс.  «Сен –  маған,  мен -  саған» 
әдісі. 
Бейнежазба  бойынша  оқушылар  бір-біріне 
сұрақ қояды, жауап береді.  
- Қазақстан қандай ел?
- Қазақстанның мелекеттік нышандары қандай?
- Қазақстанның астанасы қай қала?
- Ел президенті кім?
- Мемлекеттік нышан деген не?

«Мемлекеттік рәміздер» атты слайд көрсетіледі. 
Топтық жұмыс. 
Сиқырлы микрофон
Тапсырма:  өз  мектебімізге  шетелден  туристер 
келді  делік.  Келген  қонақтарға  еліміздің 
мемлекеттік  рәміздерін  таныстыру  керек.  Топ 
болып  ақылдасып,  араларынан  бір  журналист 
шығып айтады. 
1 топ – елтаңбаны;
2 топ – туды, 
3 топ – гимнды таныстырады. 

Жұлдызшалар арқылы бағаланады. 
Мемлекеттік  рәміздер  қайда  қолданылады?
Суреттерді  пайдаланып,  сөйлемдерді 
толықтырып айт.

https://
www.y
outube.
com/wa
tch?
v=bgiV
_8Yvbq
I

Слайд 
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5 минут

5 минут

5 минут 

Дескриптор:
- Мемлекеттік рәміздер жайлы біледі.
- Мемлекеттік рәміздердің қолданылу аясын 
анықтайды.
Көңілді смайликтер арқылы бағаланады. 
Оқушылар геометриялық фигуралар арқылы кері 
байланыс береді. 
Жұлдызша – маған бәрі түсінікті. 
Төртбұрыш – сұрақтарым бар.
Үшбұрыш – көмек керек. 
Оқулықпен жұмыс. 
Дәптермен жұмыс. 
Суретте берілген Елтаңбада нелер бейнеленгенін 
жаз. Ол бейнелер қаланы айшықтап тұр ма? 
Байқоңыр  қаласының  Елтаңбасы 
________________________________
__________________________________________
__________________
Көкшетау  қаласының 
Елтаңбасы________________________________
__________________________________________
__________________
Қарағанды  қаласының  Елтаңбасы 
_______________________________
__________________________________________
__________________
Саралау бойынша тапсырмалар.
Қай белгі екенін анықтаңыз.
1.Төлқұжатта, туу туралы куәлікте, орта білім 
туралы аттестатта құжаттарда 
бейнеленген ................... (Елтаңба)
2.Президент резиденциясында, Үкімет үйінде 
ілулі тұрады. Барлық мекемелерде бар. ............... 
(Ту)
3.Республика,облыс, аудан көлеміндегі маңызды 
салтанатты мәжілістерде орындалады. ................ 
(Әнұран) 

Сурет
тер 

Оқулық 

Жұмыс 
дәптері

Деңгей
лік 
тапсыр
ма

Аяқталуы
4 минут 

Сабақты қорытындылау. «Ия, жоқ»  әдісі
Сын  тұрғысынан  сұрақтарға  жауап  беру  (иә, 
жоқ)
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2 минут

1. Қазақстан жері кең байтақ
2. Қазақстан 5 мемлекетпен шектескен
3. Астанасы – Алматы
4. Ұлты қазақ
5. Пайдалы қазбаларға өте бай
6. Өсімдіктер әлемі алуан түрлі
7. Ертіс, Сырдария, Есіл, Жайық - өзендер
8. Ту, Елтаңба, Әнұран еліміздің рәміздері
9. Мемлекеттік тіл – орыс тілі
10. Менің Отаным – Қазақстан

Кері байланыс: «Білім қоржыны» 
Бағалау.
«Білімдінің жұлдызы жарық». 
Жұлдыз көп жинаған  топ анықталады.  Жұлдыз 
саны  бойынша  «Нәтижеге  жетті»,  «Талпыныс 
бар»,  «Әлі  де  іздену  керек»  қорытынды  кері 
байланыс жасалады. 

Қосымша ақпарат
Саралау - Сіз қосымша көмек 
көрсетуді қалай жоспарлайсыз? 
Қабілеті жоғары оқушыларға 
қандай міндет қоюды 
жоспарлайсыз?

Топтық жұмыс, жұптық және жеке 
жұмыс арқылы сабақты меңгерту 
барысында «Ширату жаттығуы» 
арқылы сыныпта көңілді ахуал 
орнатамын. «Ой қозғау» әдісі арқылы  
тапсырма беремін.Топтық 
тапсырмалар орындайды, бір-бірін 
бағалайды. «Иә, жоқ» әдісі арқылы 
сын тұрғысынан сұрақтарға жауап 
береді. Тапсырмаларды жылдам 
қарқынмен орындайтын оқушыларға 
қосымша тапсырма жоспарлаймын. 
(Деңгейлік тапсырмалар)

Бағалау - Оқушылардың 
үйренгенін, материалды 
меңгергенін тексеруді қалай 
жоспарлайыз?

«Мадақтау»-жарайсың, өте тамаша, 
жақсы, керемет ... т.б.
Басбармақ арқылы, «Геометриялық 
фигуралар» әдісі, «Білім қоржыны»  
әдісі, жұлдызшалар, көңілді 
смайликтер,  ауызша және стикерлер  
арқылы қалыптастырушы бағалауды 
іске асырамын
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Сабақ бойынша рефлексия
Сабақтың оқу мақсаты шынайы ма?
Бүгін оқушылар не білді?
Сыныптағы ахуал қандай болды?
Мен орындаған саралау шаралары 
тиімді болды ма?
Мен бүкіл уақыт ішінде үлгердім 
бе?
Мен өз жоспарыма қандай 
түзетулер енгіздім және неліктен?
Қорытынды бағамдау
Қандай екі нәрсе табысты болды (оқытуды да, оқуды да ескеріңіз)?
1.
2.
Қандай екі нәрсе сабақты жақсарта алады (оқытуды да, оқуды да 
ескеріңіз)?
1.
2.
Сабақ барысында сынып немесе жекелеген оқушылардың 
жетістіктері/қиындықтары туралы не білдім? Менің келесі сабағымды 
жетілдіруге не көмектеседі, неге көңіл бөлу керек?
1.
2.
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X00073    22.12.2020

  Эволюцияның дәлелдемелері

НУРМАГАМБЕТОВ НУРТАС ОРАЗАЕВИЧ 
Ақтөбе облысы Темір ауданы  Бабатай ауылы  

Бабатай негізгі орта мектебінің 
биология және география пәнінің мұғалімі

    Ұзақ мерзімді жоспардың тарауы:                             Мектеп 
10.3 Эволюциялық даму селекция негіздері
Күні:                                                                                     Мұғалімнің аты-
жөні:  
Сынып:                                                                           Қатысқандар:            
Қатыспағандар:
Сабақтың 
тақырыбы:

  Эволюцияның дәлелдемелері

Осы сабақта қол 
жеткізілетін оқу 
мақсаты:

10.2.6.3 - эволюцияның дәлелдемелерін талдау

Сабақтың 
мақсаты

Эволюцияның әр кезеңдерінің дәлелдемелеріне талдау 
жасайды.

Бағалау 
критерийі

Салыстырмалы анатомиялық дәлелдемелерді талдайды.
Эмбриологиялық дәлелдемелерді талдайды
 Палеонтологиялық дәлелдемелерді талдайды.

 Тілдік 
мақсаттар

Пәндік  терминология: 
Палеонтология, эмбриология, салыстырмалы 
анатомиялық. 
Атавизм, рудимент
Диалог пен жазу үшін пайдалы сөздер мен тіркестер: 
Палеоценде тіршілік еткен . . ,  эоценде тіршілік еткен . . , 
миоценде тіршілік еткен . . , миценде тіршілік еткен . . , 
плиоценде тіршілік еткен . . .

Құндылықтарға 
баулу

Оқушы бойына "Мәңгілік ел" идеясының алтыншы 
құндылығы аясында тарихи даму арқылы өркениетке 
бағытталу дағдысын қалыптастыру. 

Пәнаралық 
байланыс

 Тарих-эволюция

Алдыңғы білім Эволюцияның қозғаушы күштері, ағзалардың 
беймделушілігіндегі табиғи сұрыпталулардың рөлі, түр 
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түзілу үдерісі туралы түсінігі бар.

Сабақтың 
жоспарланған 
кезеңдері
           

Сабақта жоспарланған іс-әрекет. Ресурстар

   Сабқтың басы "Жылы лебіз" әдісі арқылы 
жағымды ахуал қалыптастыру. 
"Геометриялық фигуралар " 
арқылы топқа бөлу:    
Ширату тапсырмасы: "Болжау 
әдісі" 

 

Берілген сілтеме бойынша бейне 
жазбаны қарай отырып және суреттер 
топтамасын талдай отырып ортақ 
тақырып туралы өз болжамдарыңды 
ддәлелдеңдер.  

 
А.Е Очкур. 
Ж.Ж.Құрманғал
иев.
М.А.Нутаева 10 
сынып
   

http://smk.edu.kz/
Attach/FileDownl
oad/fa445d3b-
e1f5-47e3-9cdf-
bef1fc2b2e9d
https://twig-
bilim.kz/kz/film/e
volution-the-
evidence

Сабақтың ортасы
      

1-тапсырма  
Оқыту формасы:Топтық жұмыс :
Әдісі:"Фишбоун" 
 Суреттерге назар аудара отырып 
эволюциялық дәлелдемелердің  әр 
кезеңдерінде жүретін ерекшеліктерді 
талдаңдар.

Презентация, 
терминдер, 
суреттер
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Дескриптор
*Салыстырмалы анатомиялық 
дәлелдемелерді талдайды.
*Эмбриологиялық дәлелдемелерді 
талдайды.
*Палентологиялық дәлелдемелерді 
талдайды
.
Саралау
Қабілетті оқушыларға тапсырма
Learning Apps онлайн сервисінде 
эволюцияның дәлелдемелеріне 
талдауға тапсырма құрауға беремін
 Қолдауды орташа қажет ететін 
оқушылар
Тапсырманы орындау барысында 
оқушыға суреттері бар карточкалық 
сұрақтар ұсынылады.
Қолдауды көп қажет ететін оқушы
Тірек сөздер мен сөз тіркестерін 
пайдаланып тапсырманы орындауға 
бағыттаймын (жануарлардың 
құрылысы, даму кезеңдері)

Қ/Б "Блок ортасында бағалау"әдісі 
арқылы оқушыларда жалпыға ортақ 
түсінбеушілік тудырған  
проблемаларды анықтайды.

ІІ-тапсырма  
Оқыту формасы: Жұптық жұмыс
Әдісі: "Ойлан,жұптас, бөліс"
Организмдердің эволюциялық  дамуы 
барысында пайда болған мүшелер 
мен өзгеріске ұшыраған мүшелер 
туралы дәлелдемелер жинақтаңдар.

  

http://blgy.ru/biol
ogy6/stem
Оқулықпен 
жұмы
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Гомологиялық 
мүшелер

Анологиялық 
мүшелер

Өзгеріске 
ұшыраған 
мүшелер

мысалы

Дескриптор
*Гомологиялық мүшелерді 
анықтайды. 
*Аналогиялық мүшелерді анықтайды.
  Өзгеріске ұшыраған мүшелерді 
анықтайды.
Қ/Б :  «Бағдаршам » әдісі

 ІІІ-тапсырма 
Кейбір омыртқалылардың алдыңғы 
аяқтарының әр түрлі қызмет 
атқарғанымен құрылыстары ұқсас 
екенін дәлелде?
Әр алуан организмдердің ұрықтық 
даму сатысын зерттеумен 
байланысты қандай дәлелдемелер 
бар?

Қ/Б «Егер 5 минутыңыз болса.......» 
Балалардан 5 минут берілсе, 
жұмысты қалай жақсартатынын 
сұрау. Бұл мұғалімге оқушылардың 
берілген уақыт ішінде тиісті нәтижеге 
жетсе де, неге ұмтылатынын түсінуге 
көмектеседі
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Сабақтың соңы
   

   Рефлексия.
• Мен енді білемін ..... 
• Маған ұнағаны ..... 
• Менің түсінбей қалғаным .... 
• Мен жақсы түсіндім ..... 
Менің келесі сабақта білгім 
келетіні ....

Саралау – оқушыларға қалай 
көбірек қолдау көрсетуді  
жоспарлайсыз? Қабілеті 
жоғары оқушыларға қандай 
міндет қоюды жоспарлап 
отырсыз?

Бағалау – 
оқушылардың 
материалды меңгеру 
деңгейін қалай 
тексеруді 
жоспарлайсыз?

Құндылықтар
ға баулу.
Денсаулық 
және 
қауіпсіздік 
техникасының 
сақталуы.

 Тапсырманы: білім 
деңгейі әрқалай оқушыларға 
дайындалған жұмыстар ұсыну. 
 Дереккөздерді: Кей 
оқушылар басқа оқушылармен 
салыстырғанда дереккөздер 
арқылы жақсы жұмыс жасай 
біледі.
 Диалог және қолдау 
көрсету: Бұл әдіс кейбір 
оқушыларға тапсырманы 
орындау барысында түркі 
сұрақтар қоя отырып қолдап 
мадақтама сөздермен алға 
жетеленеді.  
 Бағалау: біз пәнді 
оқытуда оқушыны, оқытуға 
қарай түзетуді қажет ететін  
тұстарын анықтап әрі қарай 
жылжи аламыз.  
 Жіктеу: топтық бөліну 
кезінде әр оқушының қабілеті 
ескеріледі

 "Блок ортасында 
бағалау" бағалау 
оқушылардың 
қаншалықты материалды 
меңгергендігін анықтай 
отырып, топтық бағалау 
жүргізіледі.

 "Бағдаршам"-
берілген тапсырманы 
сын тұрғысынан ойлай 
отырып нақты жазған 
оқушыны анықтау және 
барлық оқушыларды сол 
деңгейге жеткіземін
 

            «Егер 5 
минутыңыз      
             болса.......» 
Балалардан 5    
          минут берілсе, 
жұмысты қалай 
          жақсартатынын 
сұрау. Бұл 

Оқуды 
жақсарту үшін 
ақпаратты 
технологиялард
ы сабақта 
тапсырма 
беруге әр түpлі 
слайд 
қолданылады.
Тарих 
эволюция 
қозғалысын 
анықтауда 
тарих  
пәндерінің 
сөздерімен 
байланыстырам
ыз.
Оқушылардың 
топтық талдау 
жұмыста 
өздерінің 
құндылықтарын 
сезінеді, бір-
бірімен 
түсінушілікке 
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 Қарқан:оқушылардың 
тапсырма орындау қарқынын 
сараладым.

          мұғалімге 
оқушылардың 
         берілген уақыт 
ішінде тиісті 
          нәтижеге жетсе де, 
неге 
          ұмтылатынын 
түсінуге    
          көмектеседі

баулимын.

Сабақ бойынша рефлекция:
Сабақ мақсаттары немесе оқу мақсаттары шынайы, қолжетімді болды 
ма?
Барлық оқушылар оқу мақсатына қол жеткізді ме? 
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?
Жалпы баға
Сабақтың жақсы өткен екі аспектісі (оқыту туралы да, оқу туралы да 
ойланыңыз)?
1:
2:

Сабақты жақсартуға не ықпал ете алады (оқыту туралы да, оқу туралы да 
ойланыңыз)?
1: 
2:

Сабақ барысында сынып туралы немесе жекелеген оқушылардың 
жетістік/қиындықтары туралы нені білдім, келесі сабақтарда неге көңіл бөлу 
қажет?
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  Қауіпті табиғат құбылыстары

СЕРҒАЗИНА ГҮЛЖАЗИРА БАБАТАЙҚЫЗЫ 
Ақтөбе облысы Темір ауданы Бабатай ауылы 

Бабатай негізгі орта мектебінің бастауыш сынып мұғалімі

Пән: Дүниетану
Бөлім: 
Қоршаған орта 
Күні: 
Сынып:  

Мектеп:  

Мұғалімнің аты-жөні:   Қатысқандар саны:

Қатыспағандар саны: 
Сабақ тақырыбы   Қауіпті табиғат құбылыстары
Оқу мақсаты 2.2.2.1.Ауа райының  адам өмірі мен шаруашылық 

іс-әрекетіне оң және теріс әсерін талдау

Сабақ мақсаты Барлық оқушылар: ауа райының адам өмірі мен 
шаруашылық іс-әрекетіне оң және теріс әсерлерін 
талдайды.
Көптеген оқушылар:Адамдарға қауіп туғызатын және 
қауіп туғызбайтын табиғат құбылыстарын ажыратып, 
одан қорғану жолдарын біледі
Кейбір оқушылар: Шаруашылықтарға қандай табиғат 
құбылыстар зиян келтіретінін және одан қорғану 
жолдарын біледі.

Ойлау 
дағдыларының 
деңгейлері

Білу, түсіну, қолдану, жинақтау

Бағалау 
критерийлері 

 Табиғат құбылыстары туралы біледі.
 Қолайсыз және қауіпті табиғат құбылыстардың 
ерекшеліктерін көрсетеді.
 Табиғаттың қолайсыз және қауіпсіз 
құбылыстарын талдау арқылы топтастырады.

Тілдік мақсат -Климат және сәйкес табиғи құбылыстар тақырыбын 
бейнелейтін лексиканы оқып үйренеді.
- Табиғи жағдайлар туралы айта алады.
-  Табиғи қолайсыз жағдайларды анықтай алады.

Құндылықтарды 
дарыту 

Топтық, жұптық жұмыстарды орындау барысында 
ынтымақтастық орта қалыптастыру. Адамгершілік, 
алған білімді қолдана білу, еңбексүйгіштік қасиеттерді 
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- Табиғат құбылыстары.
- Табиғат құбылыстары нені 
құрайды?
- Ауа райын.
   Бүгінгі біздің сабағымыз қауіпті 
табиғат құбылыстарымен 
танысамыз және де ауа райының  
адам өмірі мен шаруашылық 
іс-әрекетіне оң және теріс әсерін 
білетін боламыз.
ҚБ «Дұрыс па, бұрыс па?» әдісі

Сабақтың ортасы 
10 минут

10 минут

Білу және түсіну МК: Табиғатта 
болып тұратын өзгерістер табиғат 
құбылыстары деп аталады. Кейбір 
табиғат құбылыстары жылдың 
белгілі бір уақытында ғана болып 
тұрады. Тірі және өлі табиғатта 
үнемі өзгерістер болып тұрады. 
Жылдың 4 мезгіліне байланысты 
табиғатта өзгереді. Мысалы: 
ағаштар мен шөптер көктейді және 
құрайды. Жаңбыр, бұршақ, қар 
жауады. Жел, боран соғады. 
Осының барлығы табиғат 
құбылыстары. Оқушылар 
оқулықтағы негізгі тақырыппен 
танысады.
1-тапсырма
ТЖ«Ойлан,топтас,бөліс» әдісі. 
Табиғат құбылыстары туралы 
айтады және пайдасы мен зиянын 
жіктеу арқылы көрсетіп, 
сәйкестендіреді.
І-топ Найзағай адамға қандай зиян 
келтіреді?
ІІ- топ. Құрғақшылықтың адам 
өміріне зияны?
ІІІ-топ Толассыз жауынның адам 
өміріне әсері.

Оқулық  87бет
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10 минут

Дескриптор
  Табиғат құбылыстары туралы 
айтады, ерекшеліктерін көрсетеді.
 Пайдасы мен зиянын талдау 
арқылы көрсетеді.
 Табиғат құбылыстарының 
зияны мен пайдасы туралы жіктеп 
сәйкестендіреді.
ҚБ «Қөңілді жұлдыздар»
2-тапсырма « Мозайка »  әдісі
Барлық оқушыларға табиғат 
құбылыстарының суреті беріледі, 
аталған құбылыстарды 
топтастырады.
Қолайсыз                     Қауіпті
Дескриптор
Қолайсыз және қауіпті 
құбылыстарды топтастырады.
ҚБ «Қол шапалақтау»
Тапсырманы өте жақсы деңгейде 
орындаған оқушыны қол 
шапалақтау арқылы бағалау
3-тапсырма «Сия жұмсаушы» 
әдісі арқылы табиғат құбылыстары 
туралы кластер құрастырады.
Дескриптор:
 -Табиғат құбылыстарының қауіпті 
жағдайларын атайды
-Табиғат құбылыстары туралы  
жазады.
- Қолайсыз және қауіпті 
құбылыстардың ерекшеліктерін 
көрсетеді.
Саралау:Жұмысқа берілген қысқа 
уақытта әр топ тез және үйлесімді 
жұмыс жүргізе біледі.
ҚБ «Бір-бірін бағалау» әдісі
Оқушылар бір-бірінің жұмысын 
бағалайды. Өз жұмысында нені 

Оқулық 89 бет
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жақсарту керектігін анықтайды.

Сабақтың соңы
5 минут

ҚБ «Кім жылдам» әдісі
Табиғи қауіп төнген кезде қажет 
болатын заттарды 1минут ішінде 
сөмкеңе сал!
Рефлексия 
 -қолымнан бәрі келді
-бәрін үлгеремін, бірақ...
-қолымнан ештеңе келмейді
Бүгінгі сабақтан алған әсерлеріңізді 
үш түрлі суреттің біріне 
стикерлеріңізді жапсырыңыздар.

слайд 

Үйге тапсырма Түсініп оқу 87-89 бет

Саралау 
Төмендегі  саралау 
тапсырмаларын сынып 
оқушыларының 
қажеттілігіне қарай мұғалім 
өз өзгертіп отыруы қажет. 

Бағалау -оқушылардың 
материалды меңгеру 
деңгейін қалай тексеруді 
жоспарлайсыз?

Денсаулық және 
қауіпсіздік 
техникасының 
сақталуы

  1,2,3 тапсырма – 
«Тапсырма бойынша 
саралау» негізінде «Пазл», 
«Кір 
жайғыш» ,«Ойлан,топтас,б
өліс», «Мозайка», «Кім 
жылдам?»,  «Сия 
жұмсаушы» әдістер 
арқылы тапсырмалары 
орындалады. Тапсырманы 
орындау барысында әр 
оқушының ойлау 
деңгейінің әртүрлі 
болатындығын ескере 
отырып, әр оқушыға өз 
мүмкіндігі бойынша қолдау 
беріледі. 
«Уақыт арқылы саралау» 
негізінде «Рефлексия» әдісі 

 «Дұрыс па, бұрыс 
па?»әдісі, «Қол 
шапалақтау» әдісі, 
«Көңілді жұлдыздар», 
«Бірін-бірі бағалау» әдісі
Дескриптор:
 -Табиғат 
құбылыстары туралы 
айтады, ерекшеліктерін 
көрсетеді.
 -Пайдасы мен зиянын 
жіктеу арқылы көрсетеді.
 -Қауіпті табиғи 
құбылыстар кезінде 112 
құтқару қызметінің рөлі 
мен маңызын есте 
сақтайды.
-Табиғат құбылыстарының 
зияны мен пайдасы туралы 

Демалыс 
кезіндегі 
қауіпсіздікті 
сақтау, өз 
заттарына 
ұқыптылықпен 
қарау.
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арқылы тапсырма 
орындалады. Бұл тапсырма 
кезінде пікірлерді 
дәлелдеуде  мұғалімнің 
көмегін қажет ететін 
оқушыларға қолдау 
беріледі. 

жіктеп сәйкестендіреді

Сабақ бойынша рефлексия
Саралау тәсілдері арқылы сабақты ұйымдастыру ұнады.
Оқу мақсаттарын , сабақ мақсаттарын, бағалау 
критерийлері мен дескрипторларын байланыстыра 
отырып, белсенді оқуды жоспарлау мен үшін құнды 
болды.
Жалпы баға
Сабақтың жақсы өткен екі аспектісі (оқыту туралы да, оқу туралы 
даойланыңыз)?
1: Оқушылардың қарқын тәсіл арқылы, деңгейлерін анықтау.
2:Топта ұйымшылдық жұмыс жасағандары. 
Сабақты жақсартуға не ықпал ете алады (оқыту туралы да, оқу туралы 
да ойланыңыз)?
1:   Оқушылармен диалогқа жиі түсу арқылы олардың қажеттілігін біліп 
отыру.
2: Оларды үнемі қолдап мадақтап, қолпаштап отыру. 
Сабақ барысында сынып туралы немесе жекелеген оқушылардың 
жетістік/қиындықтары туралы нені білдім, келесі сабақтарда неге көңіл 
бөлу қажет?
1. Оқушыларымның мүмкіндік деңгейінің жоғары екенін, шығармашылық 
қабілеті бар оқуларыммен жеке жұмыстарды жандандыру керек екенін 
білдім.
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Математика сабағында оқушылардың 
сыни  тұрғыдан ойлау қабілетін дамыту

ТУЙМЕБАЕВА КУЛШАТ КУАНЫШКАЛИЕВНА

 Ақтөбе облысы Темір ауданы Бабатай ауылы 
Бабатай негізгі орта мектебінің математика пәнінің мұғалімі

Бүгінде білім беру жүйесінде ауқымды өзгерістер болып жатыр. Қазақстан 
Республикасының білім беру жүйесін дамыту тұжырымдамасында орта білім 
берудің мақсаты – жылдам өзгеріп отыратын дүние жағдайында алынған терең 
білімнің,  кәсіби  дағдылардың  негізінде  еркін  бағдарлай  білуге,  өзін  –  өзі 
дамытуға және өз бетінше дұрыс адамгершілік тұрғысынан жауапты шешімдер 
қабылдауға қабілетті жеке тұлғаны қалыптастыру деп атап көрсетілген. Мектеп 
жұмысы мен оқушы жетістіктерін  өрістетудегі  негізгі  тұлға-мұғалім  (Strong, 
Ward&Grant,2011).  Мұғалім  қызметіндегі  маңызды  дүние  –  жекелеген 
оқушылардың  тақырыпты  қабылдау  ерекшеліктерін,  оқушылардың  түсінігін 
жетілдіру  немесе  жақсарту  мақсатында  олармен  жұмыс  жүргізу  қажеттігін 
ұғынуы,  сондай-ақ  кейбір  оқушылардың  тақырыпты  өзіне  оңтайлы  бірегей 
тәсілдермен меңгеретіндігін жете түсінуі (Мұғалімге арналған нұсқаулық, 6-7 
бет).

Сабақ  –  мұғалімнің  шығармашылық  ізденісінің  жемісі.  ҚР-ның  педагог 
қызметкерлерінің  біліктілігін  арттыру  курстарының  үшінші  (негізгі)  деңгейі 
бойынша  білім  алып,  үйренгенімді  өз  тәжірибеме  қолданып  келемін.  Осы 
курсты оқу барысында мен өзімнің сабақ беруіме емес, оқушыларға қалай оқу 
керектігін  үйретуге,  оқушылардың  оқу  ептілігін  дамытуға  басты  назар 
аударуым керек екендігін түсіндім.

Мен  өз  сабағымды  жоспарлауда  ең  алдымен  оқушылардың  жас 
ерекшеліктері  мен қызығушылықтарын ескере  отырып,  өзара  сыйластық пен 
бірлесіп  шешім табуға,  тақырыптың мазмұнын өз  бетімен  меңгеруіне  ықпал 
ететіндей  оқу  материалы  мен  қажетті  құралдармен  қамтамасыз  етуге 
тырысамын. Сабақтың құрылымы оқушыларға оқу бағдарламасының (берілген 
тапсырманың немесе жаңа тақырыптың) мазмұнын игертіп қана қоймай, оқуға 
деген  өз  қабілетін  дамыта  алатындай  етіп  әзірлегенде  ғана  тиімдірек  оқуға 
мүмкіндік береді.  Сабақ барысында оқушыға білім алуға ыңғайлы, жағымды 
орта қалыптастыра білу табысқа жетудің бір факторы.

Оқушыларды сабақта топқа бөлудің әртүрлі қызықты тәсілі олардың алдағы 
жұмысқа деген қызығушылығын арттырады. 

38



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

Бөліну кезінде араларында бір-біріне деген жылы сезімдер орнап, өздерінде 
туындаған  сенімсіздік  пен  қобалжудан  арыла  бастайды.  Ең  бастысы  оқушы 
өзінің  қабілеттері  мен  ерекшеліктерін  көрсете  білу  мүмкіндігіне  ие 
болғандығын түсінеді.

Математика  сабағында  оқушылардың  құзыреттілін  дамыту  үшін  «Сыни 
тұрғысынан  ойлау»  технологиясының  маңызы  зор.  Сыни  тұрғысынан  ойлау 
технологиясын  қолдану  арқылы  оқушылардың  өз  беттерімен  меңгерген 
материалдағы  ұғымдардың  есінде  ұзақ  сақталып,  оның  білім  деңгейінің 
артуына  зор  ықпал  ықпал  етеді.  Елімізде  1997  жылдан  бастап  дамып  келе 
жатқан  «Сыни  ойлауды  оқу  мен  жазу  арқылы  дамыту»  жобасы  3  кезеңнен 
тұрады: «Қызығушылықты ояту/Мағынаны ажырату/Ой-толғаныс».

1. Қызығушылықты ояту: оқушылар қарастырылатын тақырып бойынша 
бұрынғы  білімдерін  еске  түсіреді,  яғни  жаңаны  ескімен  байланыстырады. 
Үйренуші  жаңа  ұғымдарды,  түсініктерді  өзінің  бұрынғы  білімін  жаңа 
ақпаратпен  толықтырады.  Қызғушылықты  оятудың  екінші  мақсаты 
үйренушінің белсенділігін арттыру. Оқушы өз білетінін еске түсіреді, қағазға 
жазады,  көршісімен бөліседі,  тобында талқылайды, яғни айту,  бөлісу,  ортаға 
салу арқылы өз білімдері мен түсініктерін өзгелерге жеткізеді. Қызғушылықты 
оятудың үшінші мақсаты - бір –бірімен пікірталасқа түсе отырып, әр оқушыда 
түрлі сұрақтар туындайды, бұл өз кезегінде оқушыларды ойлануға жетелейді.

2.  «Мағынаны  ажырату»  кезеңі. Жаңа  материалды  игеруде  туындаған 
сұрақтарға  оқушылар  өз  тәжірибелері  тұрғысынан  жауап  беруге  тырысады, 
олардың оқу процесіне деген қызығушылығы артады.

3. Үшінші  кезең  «Ой  толғаныс». Осы  кезеңде  оқушылар  жаңа 
мәліметтерді  өздерінің  бұрынғы  білімдерімен  салыстырады,  қажет  болған 
жағдайда өз пікірлерін өзгертеді, жаңа білім, жаңа түсінік қалыптасады. Сыни 
тұрғыдан ойлауды дамытудың мақсаты барлық жастағы оқушыларға кез келген 
ой-пікірлеріне,  тұжырымдамаларына  сыни  тұрғыдан  қарап,  екі  ұйғарым  бір 
пікірдің біреуін таңдауға,  саналы шешім қабылдауға  үйрету.  Сыни тұрғыдан 
ойлау технологиясының мені қызықтырғаны баланың өзі ізденіп дәлелдеуі. Ол 
бұрын тек тыңдаушы болса, енді ізденуші, ойланушы, өз ойын дәлелдеуші, ал 
мұғалім  осы  әрекетке  бағыттаушы,  ұйымдастырушы.  «Мен  шәкірттерімді 
ешқашан да үйретпеймін; мен тек олардың үйренуіне тиімді жағдайлар жасауға 
тырысамын»,-  деп  айтқан  А.Эйнштейннің  принципін  ұстанып  жүрмін.  8 
сыныпта геометрия сабағында  «Тік төртбұрыш, ромб, квадрат және олардың 
қасиеттері»  тақырыбында  өткізген  сабағым  туралы  сіздермен  ой  бөліскім 
келеді.  Топты «Кеше қандай жағымды, жылы сөздер естідіңдер?» деп сұрап, 
олардың тақтаға жазып қойдым. Олар: «Жарайсың, балам! Үлкен азамат бол! 
Тұра ғой, жаным! Ботақаным менің!» деген сөздерді естігендерін айтты.
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Сол арқылы топқа  бөлдім,  1  топ  «жарайсың,  балам!»  тобы,  т.с.с.  әр  топ 
мүшелерін топ атымен айтып сөз бергенде олардың жүздері бал-бұл жайнап, 
сабаққа көңілді, асқан қызығушылықпен қатысып отырды. 1 топқа өткен сабақ 
бойынша тапсырма бердім, 2-4 топтарға жаңа сабақты өз бетімен меңгеруі үшін 
оқу материалы мен қажетті құралдармен қамтамасыз еттім. Мұндағы мақсатым 
– өткен тақырыппен жаңа сабақтың өзара байланысын балалар өз беттерімен 
анықтап, әр фигураларға тән қасиеттері арқылы анықтама бере отырып, талдау 
жасай білу дағдыларын жетілдіру. Бұл тапсырмада оқушылар жүйелі ойлануға, 
керекті ақпаратты өздігімен түсініп, оны талдап, оның ішінен керектісін таңдап 
алуға,  өз  ойы  мен  пікірлерін  дәлелдеуге,  өз  білімдеріне  деген 
жауапкершіліктерінің  артқандығын  сездірді.  Ең  бастысы  сыныптастарымен 
тиімді  қарым-қатынас  құруға  тырысқандары  мені  қуантты.  «Ромбының 
диагональдары  тең  болса,  оның  квадрат  болатынын  дәлелдеңдер»  деген 
тапсырмада Ерболат есімді оқушы мыс сымнан квадрат жасап, қарама-қарсы 
бұрыштарын  созу  арқылы  оны  ромбыға  айналдырып,  «диоганалдарының 
ұзындықтары  әр  түрлі  болса,  ол  ромб,  ал  диагоналдары  тең  болса  квадрат 
болатынын»  өз  бетінше  тәжірибе  жасау  арқылы  дәлелдеді.  Өзінің  тіл 
байлығының  аздығын  сол  сәтте  ол  сезініп,  тәжірибені  дәлелдеуді 
сыныптастарына қалдырды. Оқушылар фигуралардың өздеріне тән қасиеттері 
мен  берілген  анықтама,  теоремаларды  пайдаланып  және  сынптастары 
көрсеткен тәжірибеден оқушылар «Ромбының диагональдары тең болса, онда 
ол квадрат болады» деген қорытындының дұрыстығына көз жеткізді.

     Сабақты қорытындылау кезеңінде бүгінгі  тақырыпты алдымен топта, 
содан  кейін  бүкіл  сыныппен  бірге  фигуралардың  айырмашылығы  немесе 
ортағын салыстыра отырып, ойлауға, бір-бірін толықтыруды Венн диаграммасы 
арқылы ұсыныс білдірдім. Сабақтың соңында бар білімдерін жаңа ақпаратпен 
толықтырып  қана  қоймай,  алған  білімдерін  нақтылап,  кей  анықтамаларды 
өзгертіп, өздері бірін-бірі толықтырды.

  Оқушылардың сыни тұрғыдан ойлау қабілеттерін дамытудың тиімділігі – 
оқушының білімін арттырып ғана қоймай, сонымен бірге:

 Мұғалім мен оқушылар арасында ізгілікті қарым-қатынас орнайды.
 Оқушының өздігінен жан-жақты білім алуына жағдай жасалады.
 Оқушы ойын ашық айта алуға, пікір айтуға, алмасуға үйренеді.
 Алған білімге сын көзбен қарауға, білімді сапалы түрде алуға 

дағдыланады.
 Мәселенің ең негізгі түйінін табуға дағдыланады.
 Оқушылардың шығармашылық белсенділігі артады.
 Алған білімдеріне жауапкершілікпен қарауға үйренеді.
 Жеке тұлға ретінде жетілуіне, дамуына бағытталады.
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Y00007  22.12.2020

Менің ауылым. Менің қалам

ШАИМОВА ГАУХАР АЙТҚОЖАЕВНА 
Ақтөбе облысы Темір ауданы Бабатай ауылы

 Бабатай негізгі орта мектебінің бастауыш сынып мұғалімі 

Пәні: дүниетану
Сабақтың тақырыбы:
Менің ауылым. Менің қалам

Күні : 
Мектеп: 
Мұғалімнің аты-жөні

Сынып  Қатысқан оқушылар саны: Қатыспаған оқушылар 
саны :

Сабаққа 
негізделген 
оқу 
мақсаттары

2.1.3.1 Өз зерттеулеріне сүйене отырып, аймағының көрнекі 
жерлерін сипаттау және бейнелеу

Сабақ 
нәтижесі

Барлық оқушылар орындай алады: Оқушылардың 
барлығы ауыл мен қаланы ажырата алады.
Оқушылардың көпшілігі орындай алады: Топтық 
жұмысты бірлесе орындайды.Өз бетінше жұмыс жасайды. 
Сұраққа жауап береді. Қосымша үлестірме ресурстармен  
жұмыс жасайды.          
Кейбір оқушылар орындай алады: Оқулықтан тыс 
берілген қосымша тапсырмаларды орындайды, тақырып 
бойынша қосымша мәліметтер мен дәлелдер келтіре алады.

Бағалау 
критерийі

1. Ауыл мен қаланы ажырата біледі.
  2. Ауыл мен қаланы салыстырады
  3. Ауыл мен қалаға арнап шағын эссе және төрт жолды 
өлең құрастырады

Ресурстар Оқулық,суреттер,топтық тапсырмалар,кері 
байланыс,стикер,интербелсенді тақта,видио

Әдіс-тәсілдер Сұрақ-жауап,әңгімелеу,түсіндіру,ойын 
,көрнекілік,рефлексия

Пәнаралық 
байланыс

Әдебиеттік оқу,  жаратылыстану

Сабақ барысы:
Сабақтың 
жоспарлан

ған 

Сабақта жоспарланған іс-әрекет: Ресурстар
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кезеңдері:
Басталуы

5 минут
Психологиялық ахуал қалыптастыру:
Саламатсыздарма балалар! Көңіл-күйлерің 
қалай?
 -тамаша 
Онда балалар сабағымызға сәттілік тілейміз
Сәтті өтсін сабағымыз
Ашық болсын қабағымыз
Балалар бір-бірімізге күлімдей қарап, сәттілік 
тілейміз. (сәттілік)
Қазір бізде қандай сабақ?
-Дүнетану
Дүниетану  сабағын
Зейін қойып оқимыз,
Берілген тапсырманың барлығын,
Беске орындап береміз.
-Рахмет, балалар.
Менің бүгінгі сабақта сендерге  тілерім  ұшқыр 
ой, ойларыңа -  саналы сөз  тілеймін.
Топтың ережесін еске салайық
Бір-бірімізді тыңдаймыз десек 1 рет қол 
шапалақтаймыз
Ұйымшыл боламыз десек 2-рет қол 
шапалақтаймыз
Белсенділік танытамыз десек 3-рет қол 
шапалақтаймыз

«Психология
лық ахуал»
тренинг

Үй жұмысын тексеру мақсатында жеке 
тапсырма беремін. 
1.Қазақстан картасынан өз облысыңды белгіле 
( ).
2.Өз облысыңның орталығын (қаланың атауын) 
жаз.

Күлегештер 
арқылы 
бағалау

Балалар қазақстанда көрікті,тарихи қалалар өте 
көп деген едік.Қазақстанның ежелгі 
қалаларына қай қалалар жатады екен?
Түркістан,Тараз,Алматы.Бұл біздің 
отанымыздың тарихы тереңде жатқанын 
білдіреді.Еліміздің қалалары бір-бірімен не 
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арқылы байланысады?
Теміржол арқылы,әуе жолдары және де 
автомобил жолдары арқылы байланысады

Жаңа 
білім
10 минут 

1.Білу және түсіну
«Ой қозғау» әдісі
1.Қыста жауады                 Қар                    
Ардақты жан          Ана
2.Ақ пен қара                     ала                     Киіз 
үй бөлшегі      уық
3.Топыраққа су құйсаң    лай                     
Ашу(синонимі)        ыза
4.Бал жинайды                  ара                     таза 
(антоним)         лас
Балалар сонымен біз бүгін «Менің 
ауылым.Менің қалам.тақырыбымен таныс 
боламыз.Сабағымыздың мақсаты ауыл мен 
қаланың айырмашылығын білетін 
боламыз,ауыл мен қаланы сипаттаймыз жәнеде 
салыстырамыз.
2.Мағынаны тану
Әркімнің туып –өскен ауылы немесе қаласы 
бар. Біз оны туған жер , атамекен деп атаймыз.
-Мен ауылда тұрамын. Ауылым өзен 
жағасында орналасқан. Жаз айында өзенге 
шомылып, күнге қыздырынамын. Біздің 
ауылымызда мал бағады, егін егеді, жеміс-
жидек өсіреді. Оның өнімдерін қалаға 
жеткізеді.
- Мен қалада туып өстім. Мұнда әдемі биік 
үйлер, кең де көрікті көшелер бар. Қалада оқу 

«Ой қозғау» 
әдісі

Ребусты 
шешу

Суреттер 

жұптық 
жұмыс

диалог 
түрінде

суреттер 
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Ортасы 
10 минут

орындары, театрлар мен мұражайлар жұмыс 
істейді. Сондай-ақ қаламызда киім фабрикасы, 
автомәшине шығаратын үлкен зауыт бар. Сүтті 
дүкеннен сатып аламыз.
ЖЖ.Өз ауылың немесе қалаңның өмірі жайлы 
досыңмен әңгімелес.
1)Т.Ж.1-топ:қала тіршілігіне қатысты 
суреттерді топтастырады.
2-топ:ауыл тіршілігіне қатысты суреттерді 
топтастырады.
3-топ:қала мен ауылдың айырмашылығын 
айқында.сәйкестендір
Дискриптор:
1.қала мен ауылдың айырмашылығын 
біледі.суретті сәйкестендіреді.
2.қала және ауылға қатысты суреттерді 
топтастырады.
Бағалау:Әр топты бағдаршам әдісі арқылы 
бағалаймыз.

Балалар Шағын елді мекеннің табиғатын, 
тарихы мен мәдентетін өлкетану ғылымы 
зерттейді. Әр ауылдың немесе қаланың өз 
тарихын әйгілейтін мәдени орындары бар. 
Олар сол жердің тарихи, мәдени өмірін 
көрсетеді.
Өлкетану мұражайы – бұл сол өлкенің тарихи 
жәдігерлері мен табиғат байлығын, мәдениеті 
мен әдебиетін жинақтайтын орын. Оны сен әр 
қаладан , әр өлкеден кезіктіре аласың.
Жақсы балалар біз өткен сабақта аудан 
орталығындағы мұражайда болған 
едік.интербелсенді тақтаға қарап,өз 
ойларымызды айтамыз.
2)ТЖ(Т) «Суреттер стратегиясы» .
1 топқа –ауыл, 
2 топқа-қала тіршілігіне қатысты суреттер 
беріледі. 
3 топқа-мұражай суреттері беріледі.
Әр топ өзіне берілген сурет бойынша 

маркер ақ 
қағаздар,желі

м

Бағдаршам 
түстері

Мұражай 
туралы 

мәліметтер

«Суреттер 
стратегиясы» .
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4 минут

әңгімелейді. 

- Қандай суреттерді көріп тұрсыңдар?
  - Осы суреттер арқылы әр топ өз ойларын 
айтып көріңдерші?
Дискриптор:
1.Ауыл мен қала айырмашылығын біледі
2. Туған жердің мәдени-тарихи естеліктерін 
мұражай туралы ақпараттар алады.

Дәптермен жұмыс
ЖЖ.  3- тапсырма Қолдану
 Ауыл адамдары қала халқына қандай тағам 
түрлерін береді ?
 Ал қала халқы қандай өнімдер береді ?
Қала-
Ауыл-
Қалыптастырушы бағалау ҚБ

№ Белгілері
«Қ
» «А»

1. Көп қабатты үйлер
2. Төрт түлік
3. Трактор

4.
Зауыттар мен 
фабрикалар

5. Бау-бақша
6. Зәулім ғимараттар
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Сергіту 
сәті
3минут

Балалар біздің туған өлкеміз не деп аталады?
Отан
Біздің отанымыз-Қазақстан.Олай болса 
М.Мақатаевтың «Отан туралы» өлеңін 
біргелікте  айтайықшы.
Мен оның түнін сүйем, күнін сүйем,
Ағынды өзен, асқар тау, гүлін сүйем,
Мен оның қасиетті тілін сүйем,
Мен оның құдіретті үнін сүйем.
Бар жәндігін сүйемін қыбырлаған,
Бәрі маған: «Отан!» деп сыбырлаған
Жаным менің,
Кеудемді жарып шық та,
Бозторғайы бол оның шырылдаған!
Отан!
Отан!
Бәрінен биік екен.
Мен оны мәңгілікке сүйіп өтем.

Оқушылар 
өлең айтып  
сергіп қалады

5минут

Кері 
байланыс

Бағалау 

3 минут

3)ТЖ
   1-топ: Өзің тұратын ауылың туралы айтып 
бер.
      2-топ: Өз ауылың туралы бір шумақ өлең 
шығар.
      3-топ: Өз ауылыңның көркеюіне қандай 
үлес қосар едің?
 Дескриптор:
Ауыл мен қаланы қалай көркейту керек екенін 
түсінеді.
 Кері байланыс
жұлдызшалар  арқылы бағаланады

«Жарнама» әдісі
Тапсырма: Көрнекіліктерді пайдалана отырып, 
қала мен ауылды жарнамалаңдар.  Оқушылар 
ауылдың немесе қаланың екі жақсы көретін 
және бір ұнатпайтын жағын атайды.
«Рефлексиялық шеңбер»
Оқушылар шеңберге тұрып, төмендегі 
сұрақтарға жауап береді.

жұлдызша

«Жарнама» 
Әдісі

«Екі жұлдыз, 
бір тілек»

Рефлексиялық 
шеңбер
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Y00027   23.12.2020

Ұстаздық еткен жалықпас, үйретуден балаға...

ҚАЛИЕВА АЙНҰР ҚАДЫРҚЫЗЫ

 Қостанай облысы  Әулиекөл ауданы Әулиекөл селосы
«Әулиекөл әкімдігінің білім бөлімінің өнер мектебі» КММ 

директоры және қосымша білім беру педагогі
             
Қазіргі кезде қоғам күрделі, заман талабы жоғары. Неге десек, күннен-күнге 

жаңашылдық, қойылатын талап жоғары нәтижелерге бағытталған. Ақпараттық 
технология  дәуірлеп  тұрғаны  бәрімізге  белгілі.  Әсіресе,  ұстаздар  қауымына 
жүктелер міндеттің талабы күшейіп, сұраныс артуда. Себебі, болашақтың кілті 
–   жастар  болса,  оны  тәрбиелеп,  оқытатын  мұғалім.  Ендеше  сол  үлкен 
сұранысқа  лайық  ұрпақты  тәрбиелейтін  ұстаздың  бет-бейнесі,  келбеті,  ұлы 
мұраты қандай болуы керек? Оның қандай да бір заңдылығы бар ма? Кешегі 
дана Абай айтып кеткен: Ұстаздық еткен жалықпас, үйретуден балаға...» деген 
бейнеге сай «ұстаз» деген есімге ие болып жүрміз бе?

Менің ойымша, балаға үйретуден жалықпайтын ұстаз ұғымы қазіргі кезде 
«жаңашыл ұстаз», «новатор ұстаз»  деген ұғыммен байланысты. Ендеше, осы 
ұғымға лайық ұстаз қасиеттерін саралап алайық. 

Зер салып қарасақ, бүгінгі қоғамның басты талабы – қолдан жасалған «ХХІ 
ғасырдың ғажайыптарын» тамашалау емес, еңселі ел тағдырын аманаттайтын 
тарландарды өсіру. Ондай тарландарды өсіру үшін ұстазы, тәрбиешісі де тарлан 
болуы тиіс емес пе?

Мен өзімді жаңашыл, балаға білгенін үйретуден жалықпаған  ұстазбын деп 
есептеймін. Сонымен, нағыз ұстазға тән  қырларымды саралап көрейін. Менің 
ойымша,  ең  бірінші  жаңашыл,  жақсы  ұстаздың  бойында  адамдық  қасиеттер 
басым  болуы  тиіс.  Адамдық  қасиеттердің  төлбасында  Абай  айтқан 
адамгершілік қасиеті  тұр.  Біздің алдымызда отырған әр шәкірттің ішкі әлемі 
бар.  Әр  баланың  ашылмаған  құпиясы,  қыр-сыры  бар.  Осы  құпияны  ашуда 
адамгершіліктен  жұрдай  болсақ,  желкілдеп  өсіп  келе  жатқан  жас  шәкіртті 
құртамыз.Білім беруден бұрын тәрбиеге баса назар аударуымыз керек.

 Өзім  басқарып  отырған  мектебімде  ең  бірінші,  жақсы  ұстаз  мықты 
тәрбиеші болуы міндетті  деген қағиданы ұстанамын. Өзімнің де тәрбиешілік 
қырларымды  жаңалап,  жаңарту  мақсатында  көптеген  тәрбие  құралдарын 
оқыдым, ұрпақ тәрбиесіне қатысты іс-шараларға белсене қатыстым. Жаңашыл 
мұғалім –оқушы – ата-ана деген байланысты үзбей, жалғастыра алуы керек.

 Ол үшін қарым-қатынас мәдениетіміз бен сөйлеу тіліміз жетік болуы шарт. 
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Өзімді осы қырымнан дамытып, тәжірибелі мамандардан үнемі кеңес алып, 
өсуге  бағытталған  жоспарымды  да  жасадым.  Қазіргі  жаңартылған  білімдегі 
нақтыланған «smart» мақсатты балаларға музыка мен өнерге баулуда ұстаздық 
жолыма  қойдым.Үздіксіз  ізденістің  арқасында  мектебімде  үздік  сынып 
жетекшілері мен тәрбиешілер, пән мұғалімдері  көбейді. Өз басым, басшымын 
деп  қарап  отымай,  тәрбиелік  шараларға  ат  салыса  қатысып,  бірнеше  ашық 
тәрбие  сағаттарын,  ата-аналар  жиналысын  өткізіп,  толеранттылыққа 
тәрбиелейтін семинарларға да бардым. 

Атап  айтқанда:  «Қосымша  білім  беру  ұйымдарындағы  менеджмент» 
тақырыбындағы  республикалық  семинар.  Нұр-Сұлтан  қ.  2019ж.  «Қосымша 
білім  беру:  болашаққа  көзқарас»  халықаралық  құрылымдалған  диалог 
семинар.15.03.2019ж. Петропавлқаласы.  «Рухани жағыру» бағдарламасын іске 
асырудағы  қосымша  білім  беру  мүмкіндіктері»  ПҚжҚББӨОҚостанай  қ. 
25.09.2020ж., «Қостанай облысының балалар шығармашылығы үйі қызметінің 
табысы  мен  тиімділігінің  кепілі  ретінде,  студия,  үйірмелер  мен  клубтар 
жұмысындағы әр түрлі формалар мен жүйелі тәсілдер» Қостанайқ. 30.09.2020ж.

Қай заманның ғалымын да, ақынын да, басшысын да, басқасын да «тұлға» 
ретінде қалыптастыратын бір-ақ дүние немесе педагогикалық методика: оларды 
ұлттық  құндылықтарға  (ар-ұят,  иба,  )  сай  тәрбиелеу.  Менің  бойымдағы 
жаңашыл  ұстазға  тән  басты  қаиеттің  бірі  өзімді  де,  шәкірттерім  мен  ата-
аналарымды  да  ұлттық  құндылықтар  негізінде  тәрбиелеу  деп  толық  айта 
аламын.

Екіншіден, «Ұстаз» сөзінің екі түрлі сипаты бар деп ойлаймын. Бірі – белгілі 
пәннен сабақ беретін оқытушы да, екіншісі – жоғары беделді адамдарға ықпал 
етуші дана адам. Даналықпен бірге, оқытушылық қырымыз қандай болмақ? Ол 
үшін алдыменен не  қажет?  Меніңше,  бойында  негізгі  құндылықтары басым, 
жаңашыл  ұстаздың  әдістемесі  мықты  болуы  керек.  Себебі,  оқытудың  жаңа 
технологиясын  меңгеру,  теориялық  білімді  жан-жақты  нұсқада  үйрете  алу, 
шығармашылық әлеуеттің мол болуы қазіргі сұранысты қанағаттандырады.

Музыка пәнінің мұғалімі болғандықтан, әр сабағымды жаңа технологияның 
ұтымды  тұстарын  қолдана  отырып  өткіземін.  Сабақтарымда  «Ойын 
технологиясын» ұтымды қолданамын.  Педагогикалық  ойындар технологиясы 
дегеніміз –  педагогикалық жұмысты ойын түрінде ұйымдастырудың әдістері 
мен тәсілдерінің  жиыны.  Ойын түріндегі  жұмыстар  сабақ  үстіндегі  қолайлы 
деген  жағдайларда  пайда  болып,  оқушыларды  қызықтырушы  құрал  ретінде 
қолданылады. 

Нәтижесінде оқушыларым және өзім құрған этно фольклорлық ұлт аспаптар 
ансамбілі талай жетістіктерге жетті. Атап айтқанда, «Жайна әсем қала –Астана» 
Халықаралық  көпжанрлы  байқау-фестивалінен  Гран-при  (Астана  қ.  2018ж), 
Халықаралық «Жұлдызды сәт» байқау – фестивалінен Гран-при (Қостанай қ. 
2019ж.), IV-Халықаралық «Қазақстан өнері» байқау –фестивалінен  Гран при, 
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(Алматық.  2019ж.),   VII-Халықаралық  «Аstаnа  Grand  Prix»  байқау  –
фестивалінен  Гран при (Нұр-Сұлтан қ.  2020ж.),  Вокал  және аспаптық өнер 
«MELOMANIA»  Халықаралық  бақауында  Гран-При  (Нұр-Сұлтан.қ  2020ж) 
иелендік  және   VI-Халықаралық  «Nauryz  Fest»  шығармашылық  байқау  –
фестивалінен  (Алматы  қ.  2020ж.)  алғыс  хатпен  марапатталдым,  Қостанай 
облысы  білім  басқармасынан  «Құрмет  грамотасы»,  Қазақстан  Республикасы 
білім  және  ғылым  министрі  А.  Айтмағамбетовтің  «Құрмет  грамотасы» 
марапаттарына ие болдым.

Өнер  мектебінің   басшысы   ретінде  және  пән  мұғалімі  ретінде   мен 
күнделікті жұмысым үшін алдыма келесідей міндеттерді қойдым:

- Білім беру үрдісінде жаңа технологияларды мүмкіндігінше қолдану;
-  Мұғалімдердің  резервтік мүмкіндіктерін диагностикалау;
- Пәннің  түсіндірілуі  мен  ақпараттың  жеткізілуінің  жоғары  сапасын 

қамтамасыз 
ету;
- Оқу – тәрбие үрдісін компьютеризациялау және технологияландыру.
Оқушыларым мен ұстаздарым  қазіргі таңда топпен, жұппен жұмыс атқара 

біледі. Өз ойларын ашық, нақты айта алады және сыни тұрғыдан ойлай біледі. 
Оқушыларымның  сабаққа  деген  қызығушылықтары  артып,  сыныптың  білім 
сапасы көтерілді.                                                                                                   

Мен  –   жаңалыққа  жаны  құмар,  тың  идеяларды  іске  асыратын  кәсіби 
шыңдалған ұстазбын.
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Y00028    23.12.2020

Тәуелсіздік - ел тірегі!

БАКТАЕВА РАУШАН АЛТЫНБЕКОВНА 
Жамбыл облысы, Қордай ауданы, Қордай ауылы 

№1 Дінмұхамед Қонаев атындағы МГ
Бастауыш сынып мұғалімі

Сабақтың 
тақырыбы:

Тәуелсіздік - ел тірегі!

Сабақтың 
мақсаты:

Оқушы бойында Қазақстанның өткені мен бүгінгі өмірін 
салыстыра отырып, өз еліміздің даму тарихы туралы 
танымдарын қалыптастыру.Тақырып бойынша сөйлесім 
жұмыстарын ұйымдастыру. Қазақстанның болашақ 
дамуына өзіндік үлес қосатын жеке тұлға екендігін 
ұғындыру;
Сөйлеу мәдениетін дамыту.

Қолданылатын 
әдіс-тәсілдер:

коммуникативті, салыстырмалы,  СТО технологиясының 
элементтері, сұрақ-жауап, кроссенс

Көрнекіліктер: видеосюжеттер, презентация, суреттер
Сабақтың өту 
барысы:
Кезең Мұғалімнің іс-әрекеті Оқушының іс-әрекеті
Қызығушылық
ты ояту

Видеосюжет арқылы тақырыпқа 
көшу. «Отан» деген сөзді 
естігенде есіңізге не түседі. 
Ассоциация туғызу. Сабақтың 
тақырыбы мен мақсатымен 
таныстыру.

Өз ойларын жеткізеді.

Мағынаны 
ажырату

1.  - Отаным-сонау Каспийден 
Алтайға дейін созылып жатқан 
қасиетті өлке – Қазақстан. 
Қазақстан – тәуелсіз, азат ел. Сол 
тәуелсіздік жолында қазақ бабам 
не көрмеді десеңізші?! Еліміздің 
басынан азап та, аштық та, сұм 
соғыс та өтті. Әсіресе ХХ ғасыр 
қазақ халқы үшін ауыр, қайғыға 
толы кезеңдерімен есте қалады. 

Өз ойларын айтады.

Әр топ өзіне берілген 
тапсырмаға постер 
жасайды.

1 топ өз постерін 
қорғайды.
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1916 жылғы көтеріліс 1928-1932 
жылдардағы аштық, Ұлы Отан 
соғысы, 1986 жылғы жерді 
дүрсілкендірген желтоқсан 
оқиғасы. 
Бұның барлығы да қазақ жеріне 
ауыр жара салды. Қанша 
қиыншылық келсе де біз оны 
ешқашан ұмытпаймыз. Себебі 
бұл – тарих.
Оқушылар Қазақстанның кешегі 
күніне, яғни тарихқа шолу 
жасайық.
2. Әр топқа тапсырмалар 
беріледі. Берілген тапсырмаға 3 
мин ішінде постер жасау.
1 топ – 1465-1986 жылдардағы 
тарихы.

2 топ – 1986 жыл.
3 топ – 1986-1991 жылдар.
4 топ – 1991-2015 жылдар.
3. Постер қорғау.
1 топ бастайды.
2 топ қорғайды.
1 минут үнсіздік жариялау.
Видеосюжет көрсету.
«Желтоқсан желі» өлеңін бүкіл 
сыныппен бірге айту.
1991-2015 жылдар. Қазақстан 
бүгін.(Бүгінгі күннің тарихына 
шолу)
Қазіргі кезде Қазақстан 
қандай?  Біздің туып - өскен 
жеріміз, еліміз – Қазақстан. 
Еліміз мұнайға пайдалы 
қазбаларға өте бай. Қазір 
ынтымағы жарасқан көптеген 
ұлттың өкілдері тұрады. Олар: 
орыс, татар, өзбек, неміс, түрік 

1465-1466 жж. - Қазақ 
хандығы құрылуы. 1511-
1521 жж - Қасым хан. 
1538-1580 жж - 
Хақназар хан. 1582-1598 
жж - Тәуекел хан. 1598-
1628 жж - Есім хан. 
1629-1652 жж - Жәңгір 
хан. 1680-1718жж-Тәуке 
хан. 1718-1748 жж-
Әбілхайыр хан.  Жоңғар 
шапқыншылығы. 
Ашаршылық. Репрессия 
ҰОС Желтоқсан 
оқиғасы.  
Құс ұясыз болмайды 
адам Отансыз 
болмайды. Ал менің 
Отаным-сонау 
Каспийден Алтайға 
дейін созылып жатқан 
қасиетті өлке – 

Қазақстан. Қазақстан – 
тәуелсіз, азат ел. Сол 
тәуелсіздік жолында 
қазақ бабам не көрмеді 
десеңізші?! Еліміздің 
басынан азап та, аштық 
та, сұм соғыс та өтті. 
Әсіресе ХХ ғасыр қазақ 
халқы үшін ауыр, 
қайғыға толы 
кезеңдерімен есте 
қалады. 1916 жылғы 
көтеріліс 1928-1932 
жылдардағы аштық, 
Ұлы Отан соғысы, 1986 
жылғы жерді 
дүрсілкендірген 
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т.б. көп ұлттар тұрады. Ол 
бүгінде дүние жүзінің көптеген 
елдерімен достық байланыс 
орнатқан, бүкіл әлем таныған 
елге айналды. Біздің еліміздің 
президенті Нұрсұлтан 
Назарбаевтың бейбітшілікті 
нығайту жолында көп жұмыстар 
атқарып келеді. Еліміз ЕД, ТМД, 
БҰҰ ұйымдарына мүше. Қазір 
еліміз алдыңғы қатарлы дамыған 
30 елдер қатарына қосылуға 
талпынып жұмыстар атқаруда. 
Мемлекетіміз заман талабына 
сай заманауи техникалар мен 
машиналар, өнеркәсіптер 
қарыштап дамып келеді. Мен 
осы тәуелсіз Қазақстан 
Республикасының азаматы 
болғаныма мақтанамын.
Қазіргі таңда Қазақстан 
өркениетті, дамыған елдер 
қатарында енген мемлекет. 
Еліміз, тәуелсіз, дербес ел 
атанды. Ел өз қалауымен 
президентті сайлап Ата Заңымыз 
бен мемлекеттік рәміздерді 
қабылдадық. Ана тіл-қазақ тілі 
мемлекеттік тіл болып 
жарияланды. Қазақстанның 
астанасы – Астана қаласы. Ол 

күннен күнге жаңарып, жаңа 
белестерге көтерілуде. Осы 
мемлекетті одан да биіктен 
көрсету ұрпақтың, қазақ 
ұландарының қолында деп 
есептеймін. 
Оқушылар тақта алдына шығып 
ант етеді:

желтоқсан оқиғасы. 
1941-1945 жылдары 
адамзат тарихында 
болмаған алапат 
соғыста, бірлік жолында 
жан қиған қазақ 
батырлары фашизмнен 
бүкіл адамзатты қорғап, 
ерекше ерлік көрсетті. 
100-ге тарта қазақ 
қаһарманына Кеңес 
Одағының Батыры деген 
абыройлы атақ 
берілді.20 ғасырда 
дүние жүзіндегі бір де 
бір ел қазақ көргенді 
көрген жоқ. 1949-50 
жылдары Семей 
полигонында сыналған 
600-ден астам ядролық 
жарылыстардың 
кесірінен осы өңірдегі 
500 мыңнан астам адам 
уланды.
2 топ оқушылары: 1986 
жыл
Біздің еліміздің басынан 
қандай қиын-қыстау 
кезең өтті? Желтоқсан 
оқиғасына бөлек 
тоқталайық:1986 ж. 
Желтоқсан оқиғасы 
Кеңес империясының 
тоталитарлық режиміне 
тұңғыш рет қарсылық 
ретінде тарихта қалды. 
Қайрат, Ләззат, Ербол, 
Сәбира, Мырзағұлдар- 
елдің нағыз ерлерінің 
ерлігін ешқашанда 
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Біз тәуелсіз, бәсекеге қабілетті, 
бай, экономикасы дамыған, 
алдыңғы қатарлы елдің нағыз 
патриоты болуға ант етеміз!
“Елдің жастарға жасауы”
Тәуелсіз елдің жастарына 
жасалып жатқан шараларды 
топтастыру.
Бала құқығын қорғау конвенция.
Үштұғырлылық – заман талабы.
Оқу кабинеттері жасақталуда.
Мектептер, балалбақшалар саны 
көбеюде.
Интерактивтік жүйе енгізілуде.
Халықаралық “Болашақ” 
степендиясы тағайындалды.
Жоғарғы оқу орындарын ашу.
Жастар саясаты қолдау алды.
4. Ендеше сендердің өнерлеріңді 
тамашалайық.

ұмытпаймыз. 
1 минут үнсіздік 
жариялау.  
1986 жылдың 
желтоқсаны.

Атыраудан Алтайға, 
Сарарқадан Алатауға 
дейінгі байтақ жерімізге 
желтоқсанның қанды 
қара дауылы үдей түсіп 
дүбелең жайылды. 
Қазақтың көптеген 
азаматтарының 
мойындарына қыл 
шылбыр салынды. 
Әділдік үшін бой 
көтерген жас 
боздақтардың маңдайы 
тасқа соғылды. 
Бастарына қара бұл 
түйірілді.
Флешмоб билейді.
Күй шертеді.

Ой толғау Болашақ біздің көзімізбен.
Экранда берілген кроссенс 
арқылы қорытынды жасау.
«Көк тудың желбірегені» өлеңін 
айту.

Оқушылар өз ойларын 
айтып жеткізеді. 
«Көк тудың 
желбірегені» өлеңін 
айтады.

                                                                                                        

54



«БІЛІМ ЖОЛЫ НҰРЛЫ ЖОЛ» Республикалық журнал. Куәлік № KZ37VPY00015077
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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Қазақ тілі мен әдебиет пәнін оқытуда жеке 
тұлғаның танымдық қызметін дамыту жолдары

ЖУМАБАЕВА КАТИПА НУБОРАКОВНА
ШҚО, Ұлан ауданы, Мамай батыр ауылы

"М. Ломоносов атындағы орта мектеп" КММ
Қазақ тілі мен әдебиеті пәні мұғалімі. Педагог-зерттеуші.

      Еліміздің болашағы ұрпақ тәрбиесінде, оқу процесінде өркениетті қоғам 
мен құқылы мемлекеттің,  нарықты экономика кезеңінің  қалыптасуы өскелең 
ұрпақтың  рухани  байлығы  мен  мәдениеттілігін,  еркін  ойлау  қабілеті  мен 
шығармашылығын,  кәсіби  біліктілігі  мен  білімділігін  керек  ететіні  белгілі.
     Қазіргі таңда біздердің, қазақ тілі мұғалімдерінің, мойындарында ауыр жүк 
жатыр-өскелең ұрпақты жоғарыдағыдай талаптарға сәйкестендіру. 

Қазақ тілі мен әдебиет сабақтары балаға белгілі бір білім беріп қана қоймай, 
оны жалпы дамыту, яғни сөйлеу, оқу, қоршаған орта жөнінде дұрыс көзқарас 
қалыптастыру,  жағдайды  обьективті  түрде  бақылап,  талдау  жасауға  үйрету, 
ойын дұрыс айтуға, салыстыра білуге, дәлелдеуге, сөйлеу мәдениетіне үйретеді.
      Осы орайда егеменді еліміздің білім беру жүйесінде әлемдік деңгейге жету 
үшін  жасалынып  жатқан  талпыныстар  оқытудың  әртүрлі  әдіс-тәсілдерін 
қолдана  отырып,  терең  білімді,  ізденімпаз,  барлық  іс-әрекеттерінде 
шығармашылық  бағыт  ұстанатын,  сол  тұрғыда  өз  болмысын  таныта  алатын 
жеке тұлға тәрбиелеу ісіне ерекше мән берілуде. 

Демек,  мектептегі  оқыту  үрдісі  оқушының  танымдық  белсенділігін 
арттырып, шығармашылық әрекеттерін дамытуына жол ашуы қажет.

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

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

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

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

Сондай-ақ тіл дамыту уақытында әртүрлі әліпбилік жұмбақтар жасыру өте 
тиімді.  Оқушыларды  төл  дыбыстарды  дұрыс  айтуға,  төл  дыбыстары  бар 
сөздерді есте сақтап дұрыс жазуға дағдыландырады.

Мен өзімнің тәжірибемде оқушыларымның танымдық деңгейлерін арттыру 
мақсатында әртүрлі жаңа технологиялардың элементтерін қолдану арқылы көп 
болмаса  да,  бірақ  жетістіктерге  жеттім.  Инновациялық  әдіс-тәсілдерді 
қолданудың  тиімділігі  деп  осыны  айт.  Осыған  орай  менің  пән  бойынша 
мәселем де:  «Қазақ  тілін  оқыту  барысында  инновациялық  әдістерді  қолдану 
арқылы оқушылардың танымдық деңгейін дамыту» деп аталады.

Оқушының танымдық деңгейін дамытудың үш факторы бар,  бұл- мектеп, 
қоғам, отбасы. Баланың оқушы кезіндегі танымының дамуына, біздің, мектеп 
өкілдерінің қызметі орасан зор. 
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