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F00047 19.01.2021 жыл
ЗАМАН КӨШІ – БОЛАШАҚ БАҒДАРЫ
УРАЗБЕКОВА ПЕРИЗАТ ТЕГИСОВНА
Батыс Қазақстан облысы Ақжайық ауданы "Қадырқұл негізгі
жалпы білім беретін мектебі" КММ. Бастауыш сынып мұғалімі
Мектеп қабырғасын қайыспайтындай етіп тұрғызуға алғаш себеп болған
ғұлама ұстаз Ыбырай Алтынсариннің білімінің түбірі сақталғанымен, ғылыми
тұрғыда педагогикалық әдістер өркендеуде. Ғылыми жұмыс – білімді жетілдіру,
дәлелдеу, оны жарыққа шығару үшін берілетін үлкен мүмкіндік.
Егеменді еліміздің өскелең ұрпағын ойлы да іскер, өзіне - өзі сенімді,
интеллектуалдық деңгейі биік азамат етіп тәрбиелеуде мектептің алатын орны
ерекше. Ұстаздардың міндеті – жеке тұлғаны дамытып, оның білімге деген
сенімін нығайту, оқуға қызығушылығын оятып, ынтасын арттыру.
Қазіргі заманғы ғылыми - техникалық үрдістің қарқыны білім беру
жүйесінің алдына үлкен мақсаттар мен жаңа міндеттер жүктейді. Жас ұрпақты
жан - жақты жетілген, ақылды, парасатты, ой - өрісі биік, бәсекеге қабілетті
азамат етіп тәрбиелеу – қоғамның мақсаты. Бұл әр мұғалімнің шығармашылық
ізденіспен, жаңаша әдіспен жұмыс істеуін қажет етеді.
Білім - ел қазынасы, білімді ұрпақ – ел байлығы, білімнің негізі мектепте,
яғни бар ғылымның бастауы – мектеп.
«Елдің келешегі бүгінгі жастардың қолында, ал жас ұрпақтың тағдыры –
ұстаздың қолында», - деп Тұңғыш Елбасы бізге үлкен міндет артып отыр.
Мектеп оқушыларын ғылыми жұмысқа баулу – педагог шығармашылының
нәтижелі жұмысы. ХХІ ғасырдың озат оқушылары қазіргі таңда ғылыми ортада
қалыптасып, дамып келеді. Себебі, жаңа технологиялар, жаңа сала, жаңа ісәрекет, әлеуметтік желідегі жаңа ақпараттар барлығы оларды ғылыми ісәрекеттерге жетелейді.
Бұл келешек ұрпақтың ой-санасының дамуының жоғарғы деңгейін
көрсетеді. Әрбір оқушының жас ерекшелігіне, қабілетіне қарай дарындылығын
әр түрлі әдістермен айқындау және дамыту, оның ішінде ғылыми іздеу
қызметімен ұштастыру – жаңашыл педагогтің міндеті. «Ұстаздан шәкірт озар»,
- деиекші, заман біздердікі, яғни, бойында намыс оты қайнаған, болашағы
жарқын жайнаңан, өздерінің білімімен сайланған жастардыкі. Мен кеудесінде
«қазақ» деген ұшқыны бар, ғылым-білім жолында оза шапқан білімді ұрпақтың
келешегін ғылыми тұрғыда толық елестете аламын.
Егемен еліміздің саналы ұрпағы ғылым жолында шың басына шығуы үшін,
қазірден бастап, өмірді жаңашылдықпен елестетуі тиіс. Себебі, жаңа дүниенің
барлығы ғылым дамуы.
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Ол үшін мектеп қабырғасында арнайы ғылыми, зерттеу, тәжірибе алмасу
жұмыстарына қатысып, білімдерін шыңдауы абзал.
Оқытушы, ағартушы, ірі ғалым, қоғам қайраткері Ахмет Байтұрсынұлы:
«Оқу жұмысының үш жағы үш мәселеге тіреледі: бірі мұғалімге, бірі құралға,
бірі ақшаға». Осы үшеуі бірдей тең болса, оқу қисаймай, ауытқымай түзу
жүреді. Ол үшеуі тең болмағанда оқу жұмысы аумалы жүк сияқты орнықсыз» деген екен. Сол үшін де болашақтың айқын келбеті, ұстаздың тәлімімен
ғылымға қанат қақса, келешегінің дамуын қалыптастырады.
F00053 20.01.2021 жыл.
ҚОРШАҒАН ОРТАНЫҢ БАЛА ТІЛІН ДАМЫТУДАҒЫ РӨЛІ
МЕКЕБАЙ ГҮЛНҰР СЕРІКҚЫЗЫ
Қостанай облысы, Жангелдин ауданы, Аралбай ауылы.
Жангелдин орта мектебінің шағын орталық тәрбиешісі
Бала тәрбиесі отбасынан бастау алады десек те, ғылымға негізделген әдістәсілмен берілетін тәлім-тәрбие ісі көбінесе балабақшадан басталып, мектепте
жан-жақты педагогикалық өрісін табады. Әсіресе балабақшадағы тәрбие бала
табиғатына ерекше әсер етіп, оған өмір бойы өшпестей із қалдырады.
Біздің қоғамымызда тәрбиелік мәні, дүние танымдық орны жоғары
бағаланады. Мектепке дейінгі тәрбие үздіксіз білім берудің алғашқы сатысы.
Бүгінде мектепке дейінгі мекемелердің мазмұнын жаңарту, басқаруды
жетілдіру, балабақшалар желісін сақтау тұрғысынан біршама игі істер
жүргізілуде.Балалар бақшасында тәрбие бағдарламасының ең ауқымды бөлімі
балаларға айналадағы өмірді, түрлі заттар мен құбылыстарды бақылатуға
арналған. Өйткені сәби тұңғыш білім-дағдыларын өмірден алады.
Айналасындағы адамдарды іс-әрекетін, табиғат пен жан-жануарлар дүниесін
қоғамдық өмірді бақылап көру, сезініп түсіну арқылы ой-өрісі кеңейіп, тілі
дамиды лексикалық қоры молаяды. Осының нәтижесінде ол басқалармен сөздік
қарым-қатынас жасайды.
Қоршаған ортамен таныстыру барысында, балалардың тілі дамиды: олар
заттарды танып, қасиеттерін және атауларын біледі, өз пікірлерін айтуға, сұрақ
қоюға, сұрақтарға жауап беруге, көргендерін айтып беруге үйренеді. Әрбір
затты танып білуге кезінде балаларға сұрақтар қойып, әңгімелету арқылы
сөздік қоры дами түседі. Ұйымдастыру оқу іс-әрекеті процесінде дидактикалық
ойындар, жаттығулар, балалармен қарым-қатынас жасау арқылы педагог
балалардың тілін дамыта отырып, заттар туралы нақты білім беріп, сөздік
қорын молайтуға ден қояды.
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Қоршаған ортамен таныстыру барысында бақылау жасаудан, мақсатты
серуен және топтық саяхаттан алған әсерлерін, білімдерін нақтылау мақсатында
әңгіме құру жұмысы кең көлемде жүргізіліп отырулы тиіс.
«Не өзгерді?»
Мақсаты:Көру арқылы ойлау қабілеттерін арттыру.
Көнекіліктер:Жеміс пен көкөністің мульяжы.
Ойын барысы:Тәрбиеші жеміс пен көкөністің
бір-екі түрін араластырып қойып. Балаларға
көздерін жұмуын сұрайды. Сол арада жеміс пен
көкөністіңарасынанбіреуін алып жасырып қояды.
Көзін ашқан балалардан не өзгергенін сұрайды.
Ойын осылай жалғасады, барлық балалармен бірге
ойналады...
«Жыл мезгілдері»
Мақсаты:Балалардың жыл мезгідері туралы білімдерін бекіту, мезгілдерді
атауларын үйрету (қыс,көктем,жаз,күз). Мезгіл өзгерістерін талқылау.
Көрнекіліктер: Жыл мезгілдері суреттері мен карточкалары.
Ойын барысы:Тәрбиеші балалардан жылдың қай
мезгілі екенін сұрайды. Жыл мезгілі төрт бөліктен
тұрады,әр бөлікке сәйкес мезгілдердің ерекшелік
карточкасы бар.
Балалар жыл мезгілдерінің өзгерістері карточкасын алып
сәйкес келетін мезгілдерге қойып шығады.(мысалы:қыс
мезгіліне қар,шырша,аққала т.б.)
«Зоологиялық фриздер»
Мақсаты: Балаларды антоним сөздері туралы түсініктерін қалыптастыру.
Заттың көлеміне қарап салыстырып талдау жасауға үйрету. Жабайы аңдар мен
үй жануарлары құстардың дене бітіміне қарап зообаққа орналастыру оларға
қамқоршы болуға тәрбиелеу.
Көрнекіліктер: жабайы аңдар мен үй жануарлары
Ойын барысы:Зообаққа әкелінген аңдар мен құстар, үй жануарларын торлауға
орналастыру қажет. Балалар пілді, түйені үлкен торға, қоян,тиін
кіші торға орналастыруы қажет. Бала неліктен олай орналастырғанын, яғни піл
үлкен,қоян кіші сондықтан үлкен торға пілді, қоянды кіші торға орналастыр.
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«Заттық фриздер»
Мақсаты:Заттарды көріп сипаттау арқылы
балалардың сезімталдығын дамыту, қоршаған
орта жайлы танымдарын кеңейту,сөздік қорын дамыту.
Көрнекіліктер: ыдыс,суреттер(көкөністер мен жемістер)муляж, қоржын.
Ойыншарты:Әр түрлі жемістер немесе көкөністер
суретті муляждары салынған ыдыстан бір затты
алады. Сонан соң сол затты жан-жақты сипаттайды
және заттың атын атап,түр-түсін ажыратады.
Бала ыдыстан немесе қоржыннан алманы алып
пішінін,түсін,дәмін және қасиеттерін айтады. Көзін
байлап қойып, қоржыннан бірзатты алғызады. Ол
оны
сипалап,не
екенін
ажыратады
да
сипаттайды,атын айтады.
«Не қайда өседі?»
Мақсаты:Балалардың өсімдіктер жөніндегі білімдерін бекіту, заттар
арасындағы кеңістік байланыстарын анықтау дағдысын дамыту,өсу орнына
қарай өсімдіктерді топтастыру. Балалардың өз бетінше ойлау қабілетін және
белсенділіктерін дамыту.
Көрнекіліктер:бақ пен бақшаның,жеміс пен көкөністердің суреті.
Ойын шарты:бақ пен бақша салынған.
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«Үй жануарлары мен жабай жануарларды ата»
Мақсаты:Үй жануарлары мен жабайы жануарлар туралы білімдерін бекіту. Тез
ойлау қабілетін,зейінің тәрбиелеу,белсенділігін артыру.
Көрнекіліктер:орманның суреттері салынған үлкен картаның астындағы бос
тор көздер,тиісті жануарлар.
Ойынның
барысы:ойыншылар
екі
топқа
бөлініп,әртүрлі табиғат көрінісі салынған бір-бір
үлкен картадан алады. Жүргізушінің белгісі
бойынша
балалар
жануарлар
бейнеленген
үлестірмелі
карточкаларды
үлкен
картадағы
салынған сурет мазмұнына қарай бос тор көздерге
орналастырады. Кім бос тор көздерді толтырып,
жануарларды дұрыс атаса,сол жеңіске жетеді.
Қайсысы қайда тіршілік етеді?
Мақсаты:жануарларды ұқсас белгілеріне қарай табу,олардың мекен-жайын
анықтау. Сөздік қорын молайту.
Көрнекілік:әр түрлі жануарлар,құстар суреті
ойын барысы:әр түрлі жануарлар,құстарды
көрсетіп,олардың
қайда
өмір
сүретінін
сұралады. Оларды немен қоректенетінін
айтқызады. Балалардың сөздік қорына жаңа
сөздер еңгізу үшін тапсырманы түрлендіруге
болады. Олар туралы білетін тақпақтарын
сұрайды.
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F00049 20.01.2021 жыл.
МАМАНДЫҒЫМ - МАҚТАНЫШЫМ
ТИЛЕУ ЭЛЬМИРА
Солтүстік Қазақстан облысы Ақжар ауданы Талшық селосы
Айгөлек бөбекжай балабақшасының тәрбиешісі
Мен бүгін ерекше сезіммен ояндым,
Сәулелі ақ таңның шуағына боялдым.
Жүректе қуаныш, бойда күш тасыған,
Тағы да бақшама аяңдап келемін,
Бүлдіршін үнімен жұмыста қиялым.
Балалармен жұмыс істеу-үлкен бақыт. Себебі тек бала ғана еш нәрсеге
алаңдамай мейірімділікке сенеді,кішкентай алақанын менің алақаныма
қойып,өз құпияларын айтып,маған сенім артады.Пәк көңілді балалармен
қарым-қатынас маған қуаныш,шаттық сыйлайды.Өйткені мен оларға , олар
маған қажет екендігіне сенімдімін.Осы сенімнің болуы әр тәрбиешінің бақыты.
Тәрбиеші балаға деген ыстық ықыласын бір сөзбен айтып қана қоймай,бар
жүрегімен және жан тәнімен сезіне білу қажет. Тәрбиешінің жұмысы күрделі де
қызықты.
Мынау менің балабақшам...
Топтағы менің кішкентай бөбектерім... Әр күні олардың сүйкімді жүзін
көргенде еріксіз күлімсіреймін. Өйткені олар мені қуана қарсы алады.
Қуанышын жасыра алмай еркелей алдыма келеді. Бір үйдің үміті, шырағы,
аяулысы, ардағы, еркесі, бұзығы, қызығы.
Мен олармен бірге жүрсем, балаша қуанып, мына өмірге балаша қарағым
келеді.
Мен тәрбиешімін...
Осы мамандықтың қызығы мен қиындығын бала ортасында жүрген менен
артық ешкім сезе алмайды.
Біз, тәрбиешілер үшін балаға ненің дұрыс-бұрыстығын, не ыстық, не
суық екенін, не жаман, не жақсы екенін балапандарға үйретуден қиын іс жоқ.
Көздері мөлдіреген, жүздерінде күлкі ойнаған балаларға қарасаңызшы...
Күнде ертеңгісін балабақшада жас бүлдіршіндерді қарсы алып, олардың
жағымды үндерін, сыңғырлаған тәтті күлкілерін, «Сәлеметсіз бе?», «Қайырлы
таң!» деген сөздерін естігенде, бойым бір серпіліп қалғандай болады.
Балалармен болған әрбір уақытым мені жаңа бір әлемге жетелегендей.
6
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Әрдайым балалардың маған деген ықыласын, маған ұмтылған үмітке толы
көздерін, не нәрсені білуге құштар шабытты, сұраулы жанарларын байқаймын.
Олардың менен күтетіндері өте көп екенін сеземін.
Шынымды айтсам,кейде жұмыстан үйге келгенде, қатты шаршағанымды
сеземін. Бірақ сол балалармен өткізген күндерімді ой елегінен өткізе
отырып,олардың ыстық ықыласы,маған қараған үмітке толы көздері,тәтті
қылықтары, сәбилік шын жүректерімен айтқан сөздері есіме түскенде
шаршағанымды ұмытып кетемін.Осы бір « балалар әлемінің теңізіне » бір
бойласам ,ешқашан өз мамандығымды өзгерткім келмейды. Өйткені бала жаны
пәк, бала тап-таза мөлдір бұлақтың бастауы сияқты. Көзін ашып,тұнығына қану
үшін,тәрбиешіде жылы жүрек, аялы алақан және тәрбиешіге тән ең бірінші
қасиет баланы құрметтеу сезімі болу керек екенін түсіндім. Оның адамшылық
ар-ожданын,намысын,тұлғасын жасына қарамай сыйлау, құрмет тұту.
Балабақшаның у-шуынсыз өмірімді елестете алмаймын. Әр бала өзінше
бір әлем... Тым жақсы, тап-таза, сезімдері пәк, аңғал, сүйкімді жандар. Ендеше
оларды қалай ғана, жақсы көрмейсің. Мені өздеріне асқар таудай сүйеніш деп
біліп тұрғанын сезе тұра, мен оларға жан-тәніммен берілмесем кім болғаным...
Халқымызда « еңбегі көптің, өңбегі көп » деген керемет сөз бар.
Демек, мен бойымдағы бар жігерімді, күш қуатымды, жаңашылдығымды
талапты әрі талантты шәкірт тәрбиелеуге жұмсауым керек. Болашақта өз
тәрбиеленушілерімді биік белестерден көріп жатсам,сол үшін өзімнің аз да
болса үлесім тиіп жатса,мен өзімді бақытты ұстаз-тәрбиеші, бақытты жанмын
деп білемін.
Ұрпағымызды бала кезінен ұлттық тәрбиеге баулап,салауатты өмір салтын
ұстап, бойына адамгершілікті, мәдениетті, инабатты, иманды сіңіріп,өз ана
тілін құрметтейтін болашақ ұрпақ тәрбиелесек, әрбір тәрбиешінің өз міндетін
мүлтіксіз орындағаны деп білемін.
Менің негізгі мақсатым – балаларға жақсы көңіл – күй сыйлай отырып,
саналы тәрбие, сапалы білім беру. Өзімді әр оқу қызметі үстінде балаларға
бағыт беруші, жол сілтеуші рөліне қоямын. Бұл балалардың өзіне деген
сенімін арттырып, оқу қызметіне деген тұрақты зейін қалыптастыруға,
қызығушылығын оятуға жағдай туғызады.
Бала жүрегі – кішкентай күй сандық. Ол сандықтың кілтін тапсаң ғана
ашылады. Тәрбиешінің қолында әр кезде сол кілт жүруі керек. Бала
тәрбиесінің жолында талмай қызмет етіп келемін. Қызмет етуді азаматтық,
ұстаздық борышым деп санаймын. Әлі де қызмет етемін, баламен жұмыс жасау
мен үшін өте қызықты.
Міне, осындай кербез, кішіпейіл, мейірімді, шуақты тәрбиеші атансам адами парызымның орындалғаны болар. Менің мамандығым әлемдегі ең
қажет мамандықтардың бірі. Сондықтан мен мамандығымды мақтан
тұтамын.
7
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F00054 20.01.2021 жыл.
ШАМАЛАР АРАСЫНДАҒЫ ТӘУЕЛДІЛІК
КАЛЕШОВА АСИМА МАХАМБЕТОВНА
Орал қаласы № 47 ЖОББМ. Бастауыш сынып мұғалімі
Мұғалімнің аты-жөні
Пән/Сынып:
Қай аптаның нешінші
сабағы
Тарау немесе бөлім атауы:
Сабақтың тақырыбы:
Оқу мақсаты:
Бағалау критерийі:
Саралап оқыту
тапсырмалары
Ұжымдық жұмыс
Жаңа тақырыптың
түсіндірілуі

Уақы
Кезеңі
ты
2
Ұйымдас
минут тыру
13
Жаңа
минут сабақ

Математика / 3-сынып
Көбейту және бөлу
Шамалар арасындағы тәуелділік
3.2.3.4.
2 – 3 амалдан тұратын есептерді
шығару
Білемін «+», білмеймін «-» белгісін қою.
Бірлескен жұмыс (1,2
тапсырма)
Тапсырманы ұсыну және дұрыс
жауапты ұсыну арқылы үйрету

Тапсырма
Тақырып, мақсаттармен
таныстыру
Жаңа сабақты цифрлық
ресурстар арқылы
түсіндіру
Кестені ауызша
толтыру.
Бағас
ы
9
теңге

Саны Құн
ы
3 дана 27
теңг
е
8

Тапсырма
ның мақсаты
Не меңгеретінін
білу үшін
Жаңа
тақырыпты
меңгеру

Жеке жұмыс
Тапсырманы
ұсыну,
оқушылар өз
бетімен
орындауы
Бағалау

Тапсырма
ны
орындаған
оқушыны
ауызша
мадақтау
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5
минут Қосымша
тапсырма

1. Көбейтудің мәнін
қосу амалы арқылы тап.
2*2
3*2
2+2
3+3
2 * 20
30 * 2
20 + 20
30 + 30

Бүгінгі
тақырыпты
қаншалықты
деңгейде
меңгергендерін
тексеру

10 баллдық
жүйемен
бағалау
Күнделік кз

2. Өрнектің мәнін тап.
(85 – 85 ) * 18
(100 – 99) * 32
(25 + 49 ) * 0
(80 – 79) * 100
3. Есепті шығар.
Әрқайсысы 3
килограмнан 6 банка
қияр тұздалды. Барлығы
неше килограмм қияр
тұздалды?

3
Бекіту
минут

Дескриптор:
Берілген қосымша
тапсырмаларды өз
бетінше орындайды
Жеке тапсырма ұсыну

ңгеге не сатып
ала аласың?
1)Торт, йогурт және
шоколад.
Иә
Жоқ
2) Торт, «Чупа Чупс»
және батон кәмпит.
12

Тақырыпты
меңгергенін
анықтау

Бағалау
критерий
лерін ұсыну
500 теңгеге
сатып ала
алатын
нұсқаны
дұрыс
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Иә

Жоқ

белгіледім.

3) Торт, пирожное,
«Чупа Чупс» және
батон кәмпит.
Иә
Жоқ
4) Йогурт, батон
кәмпит және шырын.
Иә
Жоқ
5) Йогурт, шоколад,
шырын және торт.
Иә
Жоқ
6) Йогурт, батон
кәмпит, шырын және
«Чупа Чупс»
Иә
Жоқ
2
минут

Кері
байланыс

"Ауа райы"
әдісі

13

Сабаққа кері
орнату
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F00055 20.01.2021 жыл.
ЖАҢАРТЫЛҒАН БІЛІМ БЕРУДЕ
ҚАШЫҚТЫҚТАН ОҚУДЫ ҰЙЫМДАСТЫРУ
ЖАРДЕМОВА МАЙНҰР ЖАНБЫРБАЙКЫЗЫ
Орал қаласы № 47 ЖОББМ. Бастауыш сынып мұғалімі
Бүгінгі таңда елімізде білім беру мазмұны жаңа бағытқа бет бұрды.
Қазақстан Республикасында орта білім беру мазмұнын жаңарту шеңберінде
білім беру үдерісінің құрылымы мен мазмұнына елеулі өзгерістер енгізілуде.
Жаңартылған білім беру бағдарламасының негізгі мақсаты – білім мазмұнының
жаңаруымен қатар, критериалды бағалау жүйесін енгізу және оқытудың әдістәсілдері мен әртүрлі құралдарын қолданудың тиімділігін арттыруды талап
етеді.
Жаңартылған білім берудің маңыздылығы – оқушы тұлғасының
үйлесімді қолайлы білім беру ортасын құру және коммуникативті қарымқатынасқа түсу, жеке, жұппен, топта жұмыс жасай білу болып табылады десек,
оларды жүзеге асырудың бір жолы – оқыту процесінде топтық оқытуды
қолдану болып табылады.
Жаңа қоғамға қажетті тұлғаны дайындауда топтық оқытудың қажеттілігі
өмір талабы екендігі айқын сезіледі.
Оқытудың топтық формасы деп – оқу тапсырмасын бірігіп орындау үшін
сынып базасында құрылған жұмысшы топтардың іс-әрекетін ұйымдастыру
түрін айтады. Топтық оқытудың басты мақсаты – оқушыларды шағын топтағы
бірлескен жұмысқа тарту. Топтық жұмыстар – оқушылардың танымдық қызмет
үдерісіне көтеріңкі көңіл-күймен
қатысуын, зерттеу тақырыбын түйсініп,
терең зерделеуді, алынған білімнің тұтастығы мен оқушылардың танымдық
белсенділігін қамтамасыз етеді.
Дәстүрлі ұйымдастырылған оқу үдерісіне қарағанда, топтық жұмыс
арқылы оқыту үдерісінде оқушылар көп мағлұмат алады, ойын үдерісінде
жағымды эмоциялар алып, белсенділігі артады, сөздік қоры дамиды жеке
тұлғаның қажеттіліктері қанағаттандырылады.
Дұрыс ұйымдастырылған топтық жұмыс – командада шығармашылықпен
ынтымақтастықта жұмыс істеуге мүмкіндік береді.
Бұрын әркім өз бетінше ізденіп жұмыстанып, белсенді балалар нәтижеге
жетіп отырса, көмекке зәру бала өз ойының дұрыс бұрыстығына көз жеткізе
алмай білмеген күйде қалып отырды. Топта оқушылар өз даралығын
жоғалтпайды, қажетті жағдайда олар бір-бірінен көмек сұрап, ортақ міндеттерді
шешеді.
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Топтық жұмыс барысында топтасып постер дайындау, бірлесіп
тапсырмаларды орындау, ресурстарды талдау жұмыстары барысында бір–
бірімен ой бөліседі, өзінің білмегенін талқылау барысында тыңдау арқылы
біледі, естігеніне қорытынды жасап, жүйелі талқылауға қатысады, бағалап,
талдап, өз пікірлерін білдіре алады және бәрі бір тоқтамға келіп, берілген
мәселені бірлесе отырып шешіп, оны қорғауға өз үлестерін қосады, тұжырым
шығарады.
Топтық жұмыс формалары оқушы тұлғасының танымдық қабілеттерін,
танымдық
процестерді
дамытуға,
оқуға
жағымды
қызығушылық
қалыптастыруға, тұлғаның қиындықтарға даяр болу және жеңе білу, танымдық,
сыйласу, шығармашылық өзін-өзі өзектілендіруге ықпал етуде алатын орны
ерекше.
Топ – қазіргі адамның қоғамдық өмірін ұйымдастырудың басты тәсілі,
оның ажырамас қасиеті болып табылады.
Топтық жұмыс өзінің барлық белгілері көрініс табатын оқу
ынтымақтастығының идеалды моделі болып табылады
Топтық жұмыс дәстүрлі сынып-сабақ жүйесіне қарағанда оқушылардың
бір-бірімен байланысын құруға мүмкіндік береді. Олар жеке жұмысқа
қарағанда топтық жұмыста тапсырмаларды жақсы орындайды және сабақтағы
психологиялық микроклимат жақсарады.
Топтық жұмыстың педагогикалық құндылығы – оның жалпы бала
тұлғасын қалыптастыруға, оның ақыл-ой қабілеттерін дамытуға жағымды әсер
етуінде.
Қазіргі мектепте топтық жұмыстарды ұйымдастыруды оқу үдерісін
жандандыру және жылдамдату үшін пайдаланады.
Ғалым Шаталов топта жұмыс істеудің “сабақта қияр тұздау” сияқты әдісін
ұсынады, яғни тұзды суға түскен қиярдың тұздалатыны секілді топтық
жұмысқа қатысу арқылы білмегеніңді үйрену. Топта жұмыс істеу механизмін
іске дұрыс қосқанда, оқушының білмегенін білуге ұмтылысы нәтижелі болады.
Топтық жұмыстар тиімді әрі көңілден шығу үшін жақсы ұйымдастыру қажет.
Ол үшін:

Топтардың құрамын жиі өзгертіңіз, әрбір оқушы қалған барлық
оқушылармен жұмыс жасай алатын болсын. Оқушылар тек өз достармен ғана
жұмыс жасамауы керек. Ұлдар мен қыздардан немесе ұлты әр түрлі балалардан
құралған аралас топтың жұмысы жақсы нәтиже көрсетеді. Топтың құрамын әр
түрлі етіп өзгертуге болады.

Әрбір топ мүшелері өз ролін толық түсінгенін біліңіз. Мысалы: 1 нөмірлі
сен хатшысың, 2 нөмірлі сен реттейсің деген сияқты т.б.

Оқушылар басқалардың да өз пікірін айту құқығын сыйлауы керек.

Оқушылардың барлығының жұмыс жасауына назар аударыңыз.
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Жұмысын ерте бітірген оқушыларға жеке тағы да тапсырма беріңіз.

Топпен жұмыс жасау барысында оқушылар бір-бірін қорқытуы мүмкін.
Мысалға сен мені қошта, болмаса маған 5 қой деген сияқты. Сондай бұзақылық
жағдай болмау үшін бұзық оқушыларыңызға төреші, хатшы, реттеуші боласың
деу керек.

Топпен жұмыс жүргізгенде жұмыс шуы болады. Ол үшін жұмыс жасау
барысындағы шу мен күнделікті болатын шуды айыра білуіңіз керек.

Мұғалім – бақылаушы қызметін атқарады.

Оқушылардың мәселелерді толық талқылап жатқанын бақылау.

Топқа бөліп жұмыс жасату ойын емес, бұл проблеманы, мәселені
шешудің бірден – бір жолы екенін оқушыларды топқа бөлерде ескертіп өту
қажет.

Топтық жұмысты жариялау кезінде тақтаға шығып сөйлеу қажет. Себебі,
барлық оқушының назары сол баяндамашыда болады.

Топпен жұмысты барлық сыныпта қолданғаннан гөрі бір сыныпта
жүргізіп, балаларды жаттықтырып алған жөн. 1. Топтың көлемі. Ресми топ
салыстырмалы түрде үлкен болмау керек деген пікір бар. Кит Девис топтағы
адамдар саны бесеу болу керек деп есептейді. Ральф Дэвис бойынша тамаша
топ 3-9 адам.3. Топтық нормалар. Топ басшылары топтың өзге мүшелеріне
қарағанда өздерін басқаша сезінеді. Оларда топтық қызығушылықты
бағындыратын топтық рух басым болады.

4. Топтық сананы құру амалдары:

2. Топтың құралы. Құрылу кезінде топта ұқсамайтын тұлғалар болу
керек, бұл үлкен тиімділікке әкелуі мүмкін. Көптеген көзқарастар және
қабылдаулардың көмегі өз жемісін береді.

Топтардың тиімділігіне ықпал ететін факторлар:
1.
мақсатқа сенімділік;
2.
мүшелердің бір-біріне сенімділігі;
3.
жетекшіліктің оңтайлы стилі;
4.
басқаруға қатысу.Топтық уақыт өткізудің мәні мен жалпыға ортақтығын
Д.Картрайттың және А.Зандердің мына сөздері дәлелдейді: “егер … болжамдық
марстық адам Жерді бір қарап шықса, ол, мүмкін, жер адамдарының бір нәрсені
топта жасап, өз уақытының сонша бөлігін бірге өткізетініне таң қалатын
шығар?”Топтық жұмыс формалары оқушы тұлғасының танымдық қабілеттерін
дамытуға, оқуға жағымды қызығушылық қалыптастыруға, тұлғаның
қиындықтарға даяр болу және оларды жеңе білу, танымдық, сыйласу,
шығармашылық өзін-өзі өзектілендіруге ықпал етуде алатын орны ерекше.
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5.
Г.А. Цукерман әлемде жүргізілген зерттеулерді жалпылау кезінде, топтық
оқу іс-әрекетіндегі келесі мәселерді көрсетеді:
6.
Бүгінгі таңда топтық жұмыс оқыту үдерісінің тиімді тәсілдерінің бірі деп
есептеледі. Ол сабақта табиғи тілдік қатынас жағдайын құруға әсер етеді,
оқушыларды оқу үдерісіне белсенді қатысуға еріксіз тартады, ынталандырады,
оқып-үйренуге деген қызығушылығын тудырады. Сондай-ақ, топтық жұмыс
оқушылардың өздерін сенімділікке тәрбиелейді, өзін-өзі ортада ұстай білуге,
бірін-бірі тыңдауға, сыни ойлануға, пікірлердің сан алуан болатындығын
жақсырақ түсінуге үйренеді, өз пікірін айтуға құқығының бар екенін сезінеді.
7.
Сынып-сабақ жүйесінің жалпыдан жеке және топтық формаға өтуі мода
емес, бұл заман талабы.

балалардың танымдық белсенділігі мен шығармашылық деңгейі өседі;

оқушылар арасындағы өзара қатынас сипаты өзгереді;

оқушылар маңызды әлеуметтік дағдыларға ие болады: әдеп,
жауапкершілік, басқалардың позициясын есепке ала отырып, өз мінез-құлқын
қалыптастыру іскерлігі,

қарым-қатынастың гуманистік түрткілері;

мұғалім топқа бөлуде балалардың өзара бейімділіктерін, олардың
дайындық деңгейлерін, жұмыс қарқындарын есепке ала отырып, оқытуда
дараландыру мүмкіндігін алады.


Қазіргі заманғы оқыту мектептен, яғни мұғалімнен оқушылардың
психикалық және физикалық денсаулығын қорғауды талап етіп отырғандықтан,
іс-әрекетті ұйымдастырудың топтық формасы тәжірибесі өзекті әрі болашақта
дамушы болып есептеледі. Олардың бастамашылдығын, дербестігін қолдау,
баланың мектепке келуіне байланысты бірлесіп, серіктесіп жұмыс істеу,
басқалармен тығыз қарым – қатынаста болу дағдысын қалыптастыру, өзіндік
таңдауға үйрету қажет.
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ДАРЫНДЫ ОҚУШЫЛАРМЕН ЖҰМЫС ЖҮРГІЗУ
ЖАНГАЛИЕВА ДИНАРА АБАЕВНА
Батыс Қазақстан облысы Орал қаласы № 47 ЖОББМ
Бастауыш сынып мұғалімі
Алға қойған мақсатым - Тәуелсіз еліміздің ертеңгі болашақ тұлғаларын
білім нәрімен сусындату. Талабы таудай, дарыны мол, іздемпаз, жан жақты, өз
идеасын жүзеге асыра алатын, шығармашылық дарыны мол бала тәрбиелеу.
Білім негізі бастауышта деген сөзді ескере отырып. оқушылардың
шығармашылық дарынын дамыту, Отанға деген сүйіспеншіліктерінгін
арттырумыз қажет.
Еліміздің ертеңгі болашақ ұрпақтарын білімді, жаңашыл, өмірден дұрыс
жол таба білу үшін өздігінен Саналы шешім қабылдай білуге үйретуміз қажет.
Дарын дегеніміз адам бойындағы негізінен ана сүтімен,ата тегімен даритын
құбылыс екенін өмір тәжірибесінде дәлелдеп отыр. Дарын ол баланың белгілі
бір дүниеге псехологиялық қабилеттілігі. Осы қабылетті дер кезінде анықтап
оны одан әрі дамыта білу ұстаздар еншісінде.
Дарынды баланы анықтауда, дарынды бала ерекшелігі пәнге деген
қызығушылығы өте жоғары. Есте сақтау қабілетті жақсы, сөздік қоры
үлкен,пәндер арасындағы байланысты қабылдай алу және сәйкес тұжырымдар
жасауы, тез шешім қабылдамауы, немесе берген сұрағыңа ойланып толықтай
жауап беру.
Дарынды баламен жұмыс жүргізудің негізгі мақсаты:
Өз бетінше шығармашылық ізденісін дамыту.
Пәнге терең қызығушылығын арттыру.
Оқушының әсерлік сезімін қалыптастыру.
Оқушының деңгейін анықтау
Сайыстар, ойындар, кім жылдам, кім тапқыр ойындарын өткізу керек.
Оқушының шығармашылық пен айналысуына мектепте, сабақ үстінде қолайлы
жағдай жасау. Шығармашылық жұмысқа баулып олардың белсенділіктерін,
қызығушылықтарын арттыра түсу. Шығармашылық қабилеттерін сабақта және
сабақтан тыс уақытта дамытып отырамын. Оқушылардың жеке бас
ерекшеліктеріне қарай қабилеттерін аша отырып ойын, қиялын дамыту, сөздік
қорын молайтып, өз бетімен ізденуге ,еңбектенуге дағдыландырып, жазу
мәдениетін жетілдіру, өзіндік ой пікірлерін дамыту.
Оқу бағдарламасын тереңдетіп оқыту және оқушының белсенділігін
дамыта отырыу арқылы мақсатқа қол жеткіземіз.
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Міндеттері:
Оқушының
белсенділігін
қалыптастыра
отырып
шығармашылық ізденістің тиімді жолдарын Үйрету. Жан жақты
ақпараттандыру. Жеке қабилеттеріне қарай ұжымдық жұмыстан бөлінбеуін
қадағалап,қолдау көрсетіп ,әр деңгейдегі жеке тапсырмаларды деңгейіне қарай
бөліп беремін . Әр баланың шығармашылық белсенділігін арттыру,түрлі
деңгейдегі олимпиадаларға,сайыстарға,ғылымт жобалар мен байқауларға
қатысуларына қолдау көрсетемін.
Менің
Оқушыларға
сенімділік
көрсетіп,
іс-әрекетіне
ерік
беріп,жігерлендіру. Адамгершілік қасиеттерін арттыру Өз ойын еркін айтуға
бағыттау Ойы ұшқыр шығармашылық қабілеті жоғары, өмірге икемді ,жан
жақты дамыған жеке тұлғаны тәрбиелеу. Баламен жеке сыйластық және сенімді
қарым қатынас орнату. Дарынды баланың ерекшелігі Дарынды бала өзгеше
және шапшаң ойлап,жауап береді Дарынды бала ішкі сезім жағынан өзгешелігі
өте сезімтал, ықылас қойған нәрсесін, тақырыбын .Әр жерде негізгі мәселе етіп
ұсынады . Дарынды баланың бойынан табылатын асыл қасиеттер өмірге
құштарлық, биік ізгіліктің кілті мыңды жығатын білімінде.
Дарынды бала әр түрлі күрделі тапсырмаларды шешуге дайын болады,
олардың сөздік қоры бай және ойларын ерекше бірдіреді. Әр баланың жеке
қабілетін анықтап,оны сол бағытқа жетелеу әр ұстаздың міндеті.
Өз тәжірбиемде дарынды оқушымен жұмыс жүргізе білдім. Дарынды
балаларға ақын, жазушылардың өмірбаяндары туралы реферат жаздырып,
өлеңдерін жаттатудан бастадым. Мақал-мәтел жаттау, өлеңдерін мәнерлеп
оқуды үйреттім. Математикаға қызығатын балдарға ең бірінші менталды
арифметикадан бастадым. Олардың жетістігі мен үшін қуаныш еңбегіңнің
жемісі екенін сезесің.
Абай атамыз айтқандай «Ақырын жүріп, анық бас, еңбегің кетпес далаға
Ұстаздық еткен жалықпас үйретуден балаға» дегендей, келекшекте де
қоғамымызға өз пайдасын келтіріп, ұғымтал зерделі шәкірттерді тәрбиелеп,
қанаттарын қатайтып ұшыру біз ұстаздардың парызымыз деп білемін.
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F00059 21.01.2021 жыл.
ҚАУІПТІ ТАБИҒАТ ҚҰБЫЛЫСТАРЫ
КАМАЛАДДИНОВА БАХТЫГУЛ АХМЕТОВНА
Қызылорда қаласы С. Лапин атындағы № 261 орта
мектептің бастауыш сынып мұғалімі
Пән: Дүниетану
Бөлім:
Қоршаған орта
Күні:
Сынып:
Сабақ
тақырыбы
Оқу мақсаты

Мектеп:
Мұғалімнің аты-жөні:
Қатысқандар саны:
Қатыспағандар саны:
Қауіпті табиғат құбылыстары
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
Бағалау
критерийлері

Білу, түсіну, қолдану, жинақтау
Табиғат құбылыстары туралы біледі.

Қолайсыз және қауіпті табиғат құбылыстардың
ерекшеліктерін көрсетеді.

Табиғаттың қолайсыз және қауіпсіз құбылыстарын талдау
арқылы топтастырады.
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Тілдік мақсат

Құндылықтард
ы дарыту
Пәнаралық
байланыстар
АКТ қолдану
дағдылары
Алдыңғы
білімді
игерулері
Сабақ барысы
Сабақтың
жоспарлан-ған
кезеңдері
Сабақтың
басы
5минут

-Климат және сәйкес табиғи құбылыстар тақырыбын
бейнелейтін лексиканы оқып үйренеді.
- Табиғи жағдайлар туралы айта алады.
- Табиғи қолайсыз жағдайларды анықтай алады.
Топтық, жұптық жұмыстарды орындау барысында
ынтымақтастық орта қалыптастыру. Адамгершілік, алған
білімді қолдана білу, еңбексүйгіштік қасиеттерді
насихаттау.
Жаратылыстану пәнімен табиғи құбылыстарын
ерекшелігін жіктеу.
Әдебиеттік оқу ауызекі сөйлеу тілдері дамиды.
Ғаламтордан алған суреттер, интербелсенді тақта
Табиғат құбылыстарын атау

Сабақтағы жоспарланған іс-әрекет
Ширату тапсырмасы.
Оқушыларды «Пазл» әдісі арқылы табиғат құбылыстарын
құрастыру арқылы 3 топқа бөлу.
1-топ «Жаңбыр»
2-топ «Найзағай»
3-топ «Жел»
«Кір жайғыш» әдісі арқылы жұмбақтарды шешеді.
Жұмбақтар конвертке жасырылады, кір жайғыштан алады.
1.Дүрліктіріп қырқаны
Шақпақ тастың жарқылы.
Бұлт көрпесін жыртады.(найзағай)
2.Таудан топ түсті,
Аяқ-қолы жоқ түсті.(бұршақ)
3.Жылт-жылт еткен,
Жылғалардан өткен.(су)
4.Үлкен алтын табақтан
Әлемге нұр таратқан.(күн)
5. Шөпті жапырып,
Құмды сапырып,
Қоқысты үйіріп,
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Сабақтың
ортасы
10 минут

10минут

Әкеткен не шүйіріп? (Құйын)
-Балалар, бұл жұмбақтардың шешуі не деп
ойлайсындар?
1.
Табиғат құбылыстары.
2.
Табиғат құбылыстары нені құрайды?
3.
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
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.
Дескриптор
2.
Табиғат құбылыстары туралы айтады,
ерекшеліктерін көрсетеді.
3.
Пайдасы мен зиянын талдау арқылы көрсетеді.
4.
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.
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10 минут

Сабақтың
соңы
5 минут

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 жақсарту керектігін анықтайды.
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.
Үйге тапсырма Түсініп оқу 87-89 бет
Саралау
Төмендегі саралау тапсырмаларын
сынып оқушыларының
қажеттілігіне қарай мұғалім өз
өзгертіп отыруы қажет.
1,2,3 тапсырма – «Тапсырма
бойынша саралау» негізінде
«Пазл», «Кір

Бағалау -оқушылардың материалды
меңгеру деңгейін қалай тексеруді
жоспарлайсыз?
«Дұрыс па, бұрыс па?»әдісі, «Қол
шапалақтау» әдісі, «Көңілді
жұлдыздар», «Бірін-бірі бағалау» әдісі
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жайғыш» ,«Ойлан,топтас,бөліс»,
Дескриптор:
«Мозайка», «Кім жылдам?», «Сия

-Табиғат құбылыстары туралы
жұмсаушы» әдістер арқылы
айтады, ерекшеліктерін көрсетеді.
тапсырмалары орындалады.

-Пайдасы мен зиянын жіктеу
Тапсырманы орындау барысында әр арқылы көрсетеді.
оқушының ойлау деңгейінің әртүрлі 
-Қауіпті табиғи құбылыстар
болатындығын ескере отырып, әр
кезінде 112 құтқару қызметінің рөлі
оқушыға өз мүмкіндігі бойынша
мен маңызын есте сақтайды.
қолдау беріледі.
-Табиғат құбылыстарының зияны мен
«Уақыт арқылы саралау» негізінде пайдасы туралы жіктеп сәйкестендіреді
«Рефлексия» әдісі арқылы тапсырма
орындалады. Бұл тапсырма кезінде
пікірлерді дәлелдеуде мұғалімнің
көмегін қажет ететін оқушыларға
қолдау беріледі.
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?

Оқушыларымның мүмкіндік деңгейінің жоғары екенін,
шығармашылық қабілеті бар оқуларыммен жеке жұмыстарды жандандыру
керек екенін білдім.
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F00061 21.01.2021 жыл.
ЛЕПТІ СӨЙЛЕМ
УБАЙДУЛЛАЕВА ГУЛБАНУ КОЖАКЕЛДИНОВНА
Қызылорда облысы, Арал ауданы, Қаратерең ауылдық округі
№ 82 орта мектебінің бастауыш сынып мұғалімі
Сабақ: қазақ тілі
Бөлім:

Мектеп:
«Менің туған өлкем» Жер бедері деген не?

Сабақтың тақырыбы:
Күні:
Сынып: 2

Лепті сөйлем
Педагогтың аты-жөні:
Қатысқандар:

Оқу
бағдарлама
сына сәйкес
оқыту
мақсаттары

Қатыспағандар:

2.3.7.1 Сөйлем түрлерін айтылу мақсатына қарай ажырату және
сәйкес тыныс белгілерін қолдану (нүкте, сұрақ белгісі, леп
белгісі)
2.1.4.1 Тірек сөздерді қатыстыра отырып, берілген тақырып
бойынша әңгіме құрау
2.3.6.1 Бас әріп пен кіші әріптің биіктігі мен мөлшерін сақтап,
оларды байланыстырып көлбеу және таза жазу ;
Тыңдалған мәтін бойынша қойылған сұрақтарға жауап беріп,
мәтінде жалпы не туралы айтылғанын түсінеді;
Сабақтың
Сөйлем түрлерін айтылу мақсатына қарай салыстырып,
мақсаттары
ажыратады;
Берілген тақырып бойынша тұжырым жасап, талдайды;
Бағалау
1. Сөйлем түрлерін айтылу мақсатына қарай ажыратады және
критерийле сәйкес тыныс белгілерін қолданады;
рі
2. Тірек сөздерді қатыстыра отырып, берілген тақырып
бойынша әңгіме құрауды біледі;
3. Бас әріп пен кіші әріптің биіктігі мен мөлшерін сақтап,
оларды байланыстырып көлбеу және таза жазады;
Сабақтың барысы
Сабақтың
Педагогтың әрекеті
Оқушы әрекеті
Бағалау
кезеңі
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Басы

Психологиялық ахуал
туғызу»
«1 минуттық сұқбат»
коммуникативті дағдынын
қалыптастыру мақсатында 1
минуттық еркін әңгіме
айдарын ұсынамын.
Алдыңғы білімдерін бекіту
мақсатында «Сұрақты қағып
ал!» әдісін қолданамын.
Балаларды жыл мезгілдері
арқылы 4 топқа бөлемін.
Топтарға ат қою:
І топ : Жаз
ІІ топ: Күз
ІІІ топ: Қыс
ІV топ: Көктем

1 минуттық
еркін әңгіме
айдарына
Мадақтау
қатысады. Өткен Жарайсыздар
тақырыптарды
!
жақсы
меңгергендігін
дәлелдейді;
Карточкалармен
топтарға
бөлінеді.Топ
атауларына
қысқаша
мәлімет береді.
Балалар көріп ,
естігендерінен
тұжырым
жасайды. Өз
пікірлерін
ортаға салады.

Ортасы

Жаңа тақырыпқа
байланысты видеоматериал
ұсына отырып, сабақтың
мақсатын ашуға мүмкіндік
беремін.
https://youtu.be/3VhwKCCmI
W0
Бағалау
критерийін
құрастырады.
11 - жаттығу: «Түсініп
Мәтіннің
оқы» ҰЖ
тақырыбы мен
Оқулықтағы мәтінді
тірек сөздердің
түсініп оқып шығуды
негізінде
ұсынамын.
мәтіннің
мазмұнын
болжайды;
Мәтінге ат
қояды;
Мәтіндегі
кейіпкерлердің
тіршілік
ортасын
26

Мадақтау
Жарайсыздар
!

Мадақтау
Жарайсыздар
!
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таза жазады;

Соңы

Әр топ
постерлерін
қорғайды, өз
ойларын
дәлелдейді;
Әр жыл
мезгілінің
ерекшеліктерін
салыстырады,
тұжырым
жасайды;
Әр топ өз жыл
мезгіліне
байланысты
лепті сөйлем
құрайды, тыныс
белгісін қояды;
Жаңа тақырыпқа
кері байланыс
Жарайсыңдар!
жасайды.
Бүгінгі сабаққа
өте жоғары
деңгейде
қатыс
тыңыздар

Кері байланыс: «Алма
ағашы»

Оқу тапсырмасы: 106 -бет
15-жаттығу
Қосымша мәліметтер
Саралау-оқушыға мейлінше
қолдау көрсетуді қалай
жоспарлайсыз?
Қабілетті оқушыға тапсырманы
қалай түрлендіресіз? Қабілетті
оқушыға қосымша карточкалар
беремін.
Барлық оқушылар орындай
алады: Тыңдалған мәтін
бойынша қойылған сұрақтарға
жауап беріп, мәтінде жалпы не

Бағалау – оқушы
білімін тексеруді
қалай
жоспарлайсыз?
Жұптық, топтық,
өздік жұмыста
жұлдызша,житонда
р арқылы
бағалаймын.
Мадақтау,
марапаттау арқылы
28

Пәнаралық байланысөмір қауіпсіздік
негізі. Музыка. АКТ
мен байланыс
Құндылықтармен
байланыс: Руханижаңғыру
бағдарламасы:
«Бәсекеге
қабілеттілік» ,
«Сананың ашықтығы
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туралы айтылғанын түсінеді;
Оқушылардың көпшілігі
орындай алады: Сөйлем
түрлерін айтылыу мақсатына
қарай салыстырып, ажыратады;
Кейбір оқушылар орындай
алады: Берілген тақырып
бойынша тұжырым жасап,
талдайды;

бағалауды жүзеге
асырамын.

»
(тәрбие элементі)

F00062 21.01.2021 жыл.
МЕН ҚАЗІРГІ ЗАМАННЫҢ ПЕДАГОГІМІН
АУБАКИРОВА ГУЛЬМИРА КЕНЕСОВНА
Қостанай облысы әкімдігі білім басқармасының
«Қостанай қаласы білім бөлімінің № 28 мектеп-гимназиясы» КММ
Бастауыш сынып мұғалімі
«Адам баласы байлығынан, бақ - дәулетінен айырылғанда қатты налиды,
ал асыл уақытының мән- мағынасыз өтіп жатқанын елең қылмайды»- дейді
Сириялық жазушы, философ Абуль- Фарадж. Адамның әрбір күні, әрбір сағаты
мақсатсыз өтпеуі керек. Өмірдегі әрбір уақытын өз бойындағы қайрат- жігерін,
ақыл- ойын өмірге, өзі өмір сүріп отырған қоғамға жұмсап, қалтықсыз еңбек
етуге, сөйтіп өзі үшін де, өзгелер үшін де игілікті істер жасайтын - ол ұстаз.
Ұстаз - бала бойына білім нәрін себетін, адамгершілік дәнін егетін басты тұлға
және адам жанын нұрландырар ұғымның ұлысы да - ұстаз.
Жас ұрпаққа білім мен тәрбие беретін ұстаз - баға жетпес биік тұлға.
Бүгін де ұстаздарға қояр талап артып, оқу жүйесі де күрделенген шақта жаңа
қоғам мұғаліміне жүктелер жүк еселене түсуде. Ұстаз қауымы алдында жай
білім беру ғана емес, сонымен қатар өркениет көшіне жол бастайтын әрі ұлттық
рухта сусындаған білімді, дарынды азаматтар тәрбиелеп шығару міндеті тұр.
Бұл міндетті шешуде мұғалімнің кәсіби шеберлігінің жоғары деңгейде
болуының маңызы зор.
Ендеше қазіргі заманның педагогі қандай болуы қажет? Қолына уақыт
пен кеңістіктің байланысын ұстап, кіршіксіз балалық әлеміндегі күш- қуат пен
ақылды, талантты ашып, барлық күрделі нәрсені қарапайым тілмен жеткізе
білетін, дүниенің жанды сұлулығын көрсетіп, жан дүниесінің бар болмысын
көре білетін адам.
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Мұғалім - оқушының мектепке келгенде өзін ең қауіпсіз, ең қолайлы, ең
сенімді ортада екенін сезінуіне ықпал етуші. Олардың сенімді қарым - қатынас
ахуалдарын қалыптастыру үшін түрлі деңгейдегі жаңашыл іс- әрекеттерді
ұйымдастырып, бұрынғы тексеруші, жазалаушы, бақылаушы қызметтерін
тастап, керісінше ізденуші, зерттеуші, технолог, шығармашылықпен жұмыс
істейтін жаңашыл бола отырып, рухани- шығармашылық тұрғыдан дамыған,
педагогикалық дарындылығымен, жаңалыққа ұмтылысымен танылуы тиіс.
Оқушының жан дүниесін түсіне білетін, өз сабағына жауапкершілікпен
қарайтын, жан - жақты білімді, жаңалыққа жаны құмар жан –«Мен мұғалім
ретінде қандай әдіс- тәсілдерді қолдану арқылы баланың бойына білімді
қалыптастыра аламын?» деген сұраққа жауап іздеуі керек. Менің ойымша,
шығармашылыққа негізделген, интеллектуалдық, кәсіптік, адами қабілеттердің
қалыптасуы мен білім беру саласындағы жаңа өзгерістерге ілесу, жаңа
бағдарламаны білу, түсіну, қолдану және іске асыру.
Жаңа заман талабына ілесу үшін мен өз алдыма мақсат қоя отырып, өз
тәжірибемді барынша жаңашылдыққа бағыттау қажет деп қарастырдым. Кәсіби
қызметімнің ағымын білім саласындағы болып жатқан жаңалықтар мен оң
өзгерістерге бағыттай отырып, білікті әріптестермен тәжірибе алмастым және
Қазақстан Республикасы педагог кадрларының біліктілігін арттырудың білім
беру курстарынан өту арқылы өзімді өзім дамытып, оқу үрдісіне өзгеріс
енгіздім. Тың әдіс - тәсілдер мен жаңа технологиялардың білімді дамытып,
құзыретті білім берудегі, жеке тұлға тәрбиелеудегі тиімділігінің әсері мол екен.
Қоғамдастық, жеті модуль, Блум таксономиясы, көшбасшылық және СМАРТты
қолдану нәтижесінде шәкірттерім сыни ойлауға, өздігінен білім алуға, алған
білімін өмірде қолдана алуға қалыптасып, өзімді «Табысты мұғалім» болу
жолына жетелеуде.
«Ескіден қол үзбей, жаңаға қол жеткізгендер ғана мұғалім бола алады»
деп қытайлық дана ойшыл Конфуций айтқандай, бұған дейін қол жеткізген
табыстарым мен іс- тәжірибемді қазіргі білім саласындағы жаңашылдықпен
ұштастыра
отырып,
бойымдағы
жаңалыққа
деген
құлшыныспен,
қызығушылықпен түпкі нәтижеге қол жеткізуге және кәсіби құзыреттілігімді
жетілдірге жұмыс жасаймын. Жаңашылдыққа бағытталуда ізденіс нәтижелерім
білім беру тәжірибемді өзгертіп қана қоймай, көздеген мақсаттарыма
жетелейтініне сенемін.
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F00063 21.01.2021 жыл.
МЕН ЖӘНЕ ТАБИҒАТ. Е ДЫБЫСЫ МЕН ӘРПІ
ЖУСУПОВА ЛАЗИЗА АСКАРОВНА
Қостанай облысы әкімдігі білім басқармасының
«Қостанай қаласы білім бөлімінің №28 мектеп-гимназиясы» КММ.
Бастауыш сынып мұғалімі
Пән:
сауат ашу
Сынып: 1
Сабақтың
тақырыбы:
Оқу мақсаты

Сабақ
мақсаттары

Бөлім: Бізді қоршаған орта.
Мен және табиғат. Е дыбысы мен әрпі.
Әріпті тану, ажырату және оны дыбыспен сәйкестендіру.
Мәтіннің мазмұнын тақырыбы немесе оның иллюстрациясы
бойынша болжау.
Сөздің буыннан тұратынын түсіну және сөздегі буын санын
анықтау.
Оқудың түрлерін (буындап оқу, жиі кездесетін сөздерді
тұтас оқу, түсініп оқу) қолдану.
Жазу жолын, жоларалық кеңістікті, жолдың жоғарғы және
төменгі сызығын сақтап, әріп элементтерін каллиграфиялық
талаптарға сай жазу.
 Барлық оқушылар: Е әрібін таниды, басқа әріптерден
ажыратады және оны дыбыспен сәйкестендіреді. Мұғалімнің
жетекшілігімен мәтіннің мазмұнын иллюстрация бойынша
болжайды. Екі-үш буынды сөздерді буынға бөле алады.
Сөздерді буындап оқи алады. Жазу жолының жоғарғы және
төменгі сызығын сақтап, Е әріп элементтерін салады.
 Көптеген оқушылар: Мәтіннің мазмұнын иллюстрация
бойынша болжайды. Тыңдау барысында тыңдалған мәтіннің
мазмұнын түсініп, айта алады. Жиі кездесетін сөздерді тұтас
оқи алады. Жазу жолын, жоларалық кеңістікті, жолдың
жоғарғы және төменгі сызығын сақтай отырып
каллиграфиялық талаптарға сай жаза алады.
 Кейбір оқушылар: Мәтіннің мазмұнын тақырыбы бойынша
болжайды. Берілген сөз тіркестері мен сөйлемдерді түсініп
оқи алады. Каллиграфиялық талаптарды сақтай отырып
көркем жазады
31

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

Бағалау
критерийлері

 Е әрпін таниды және ажыратады.
 Е әрпін дыбыспен сәйкестендіріп оқиды.
 Буындап немесе тұтас сөздермен оқиды.
 Түсініп оқиды.
 Е әрпінің элементтерін дұрыс байланыстырып салады.
 Сөздерді каллиграфиялық талаптарға сай жазады.

Құндылықтар Оқушыларды топтық жұмыс жасату арқылы бір-біріне,
ды дамыту
отбасына құрмет көрсетуге, отан сүйгіштікке тәрбиелеу.
Денсаулық
және техника
қауіпсіздігінің
сақталуы
Пәнаралық
байланыстар
АКТ қолдану
дағдысы
Алдыңғы
меңгерілген
білім

Сергіту сәті кезінде бір-біріне кедергі болмау үшін
арақашықтықты сақтау, интер белсенді тақтаны пайдалану
барысында ережелерін сақтауға дағдыландыру
 Дүниетану - бізді қоршаған ортаны таныстыру барысында.
 Әдебиеттік оқу - ынтымақтастық атмосферасын
қалыптастыру «Шаттық шеңбері».  Музыка – «Ой сергек»
әдісінде.
Тыңдалым, «Ой сергек», суреттер.
Оқушылар әртүрлі мақсатта жазылған мәтіндерден негізгі
ойды анықтап, өз іс-әрекетіне рефлексия жасай алады.
Сабақ барысы

Сабақтың
Сабақта жоспарланған іс-әрекет
жоспарланған
кезеңдері
Сабақтың
1.Ынтымақтастық атмосферасын қалыптастыру
басы
М.Ұ: -Біз балдырған баламыз,
Құстай қанат қағамыз.
Дүниені аралап,
Оқып білім аламыз.
Көзді салып қараңыз,
Былай қанат қағамыз. /Б.Бөрiбаев/
2. Топқа бөлу.
Сабақтың
1. Тыңдалым
ортасы
Ұ: - Мен атам мен әжеме кім болам?
2. Суреттегілердің алғашқы әріптерінен жуабын табамыз.
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Т.С:
А. Немере сөзіне дыбыстық талдау жасау. Отбасы
мүшелерін атау.
В. Сурет арқылы «немере» сөзін қатыстырып сөйлем құрау.
С. Отбасы мүшелерін қатыстыра отырып шағын мәтін
құрастыру.
ҚБ: Мұғалім «Тамаша!», «Жарайсыңдар!» деген сөздермен
кері байланыс жүргізеді.
Ж: «Сезімтал әріптер» әдісі өткен әріптерге шолу
ҚБ: «Шапалақ» әдісі арқылы бірін-бірі бағалайды.
Жаңа сабақ тақырыбы мен мақсатын айту.
МК: Ее дыбысы мен әрпі «Е» дыбысы және әрпімен
танысады. «Е»-нiң дауысты екенін, оның сөз басында,
ортасында, аяғында келу үлгілерін көріп, таңбасын
ажыратады.
Елік сөзіне дыбыстық талдау жасатыңыз.
ҚБ: Қызыл, сары, жасыл алмалардың суреттері бойынша
бағаланады.
Т. С: Етік, ешкі, емен, екі, шеге, таға, бала, терезе, алма,
немере.
А. Е әріпі бар сөздерді теріп буынға бөл.
В. Дауысты, дауыссыз дыбыстарды текшемен көрсет
- дауысты
- дауыссыз
С. Әр буында «е» әрпі кездесетін екі буынды сөзге
дыбыстық талдау жаса
ҚБ: «Екі жұлдыз, бір тілек» тәсілі арқылы топтар бір-бірін
бағалау.
Ой сергек!
Видеодағы дағы әуен ырғағымен билеу.
Оқулықпен жұмыс.
МК
Дыбыстардың өзгеруінен және буындардың қосылуынан
жаңа сөз пайда болатындығын аңғартыңыз:
ар ал да та са ла ма мен сен
не
ер
ер ел де те се ле ме емен сенім немере ерте
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Есен
Ерлан
ҚБ: «Бас бармақ» әдісі арқылы бағалау.
Ж: «Визуалды дабыл» әдісі
Есік, етік суреттерін бір-біріне жұмбақтап жасыру
ҚБ: «От шашу» әдісімен бағалау.
Дәптермен жұмыс
Ее әрпі мен ол кездесетін сөздерді қатесіз әрі көркем жазу.
Оқушылардың әріптерді жазу дағдыларын қалыптастыруда
бастырып жазу әдісі мен генетикалық әдісті тиімді қолдану.
Жазу алдында жаттығу жасату
 Ауада
 Тақтада жазғызу.
ҚБ: Дәптерлерін алмастырып бір-бірін смайлиг арқылы
бағалайды.
Тапсырма
1. Кестедегі әріптердің арасынан берілген сөздерді тауып
оқыңыз және бояңыз.

Дескриптер: Білім алушы.
 берілген сөздерді оқиды;
 сөзді кестедегі әріптердің арасынан табады және бояйды.

Сұрақтың жауабын суреттің көмегімен болжа.


ысыды?
Не
туды?
Дескриптер:
Не? сұрағына жауап беретін суретті табады.
Сабақтың
соңы

«Менің сөзім» әдісі арқылы қорытындылайды.
Рефлексия
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F00058 21.01.2021жыл.
А.ҚҰНАНБАЕВ. ҒЫЛЫМ ТАППАЙ МАҚТАНБА
СУЕТОВА САЛТАНАТ МЕНДИБАЕВНА
Түркістан облысы, Жетісай ауданы. Ә.Молдағұлова атындағы №34 ЖОМ
Бастауыш сынып мұғалімі
САБАҚ:
Әдебиеттік оқу
Абай атаның
сөзін жақсы
тыңдаймын.
Күні:
Сабақтың
тақырыбы:
СЫНЫП: 2
Сабақ негізделген
оқу
мақсаты
(мақсаттары)

Сабақ
мақсаттары

Бағалау
критерийі

Мектеп: Ә.Молдағұлова атындағы №34 ЖОМ

Мұғалімнің есімі:
Суетова Салтанат Мендибаевна
А Құнанбаев. Ғылым таппай мақтанба.
Қатысқандар саны:
Қатыспағандар:
2.1.1.1 тыңдаған материал бойынша түсінбеген сөздерін
белгілеу, мәтін мазмұны бойынша қойылған сұрақтарға
жауап беру
2.2.1.1 - мәтінді дауыстап дұрыс әрі түсініп оқу, рөлге
бөліп, мәнерлеп оқу;
2.3.1.1 - мұғалім көмегімен оқылған шығарманы
бөліктерге бөліп, жоспар құру
Барлық оқушылар:

Оқулықта берілген тапсырмаларды орындайды.
Тақырыпты меңгереді. А. Құнанбаев туралы толық
мағлұмат алу, өлең мазмұнын түсіне отырып, негізгі ойды
ашу.
Оқушылардың басым бөлігі:

Тақырыптың маңызы туралы дәлелдеп айтып бере
алады.
Кейбір оқушылар:

Білімді сыныптастарына түсіндіріп оқулықтан тыс
ресурстар қоса алады.
Жеке, жұптық, топтық тапсырмаларды орындай алады.
Сабақ барысында тыңдаушының назарын өзіне аудара
алады.
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Тілдік
құзіреттілік
Ресурстар
Әдіс-тәсілдер
Пәнаралық
байланыс
Жоспарланған
уақыт
Басталуы
5 минут

Ортасы
20 минут

Ғылым, Абай Құнанбайұлы.
Оқулық, суреттер, топқа бөлуге арналған кеспе қағаздар
және әртүрлі заттар, топтық тапсырмалар, кері байланыс,
стикер.
Сұрақ-жауап, әңгімелеу, түсіндіру, ойын, көрнекілік.
Рефлексия.
Музыка, қазақ тілі,тарих.
Жоспарланған жаттығулар
(төменде жоспарланған жаттығулармен қатар,
ескертпелерді жазыңыз)
Топқа бөлу 2 минут

Психологиялық ахуал қалыптастыру:
«Көрші»
Мақсаты: әрбір қатысушының сол топтың бір мүшесі
екендігін сезінуі, бір-біріне жылылық сыйлау.
Нұсқаулық:
Көршіңді оң жақтан құшақта,
Көршіңді сол жақтан құшақта.
Оң жақтағы көршіңе бір жымиып,
Сол жақтағы көршіңе бір жымиып,
Бүгінгі тренинг барысы,
Біз үлкен отбасы.
Білу және түсіну 10 минут
1. Автор туралы дерек білу.
2. Өлең мазмұнын түсіну
3. Жақсы және жаман қасиеттерді тану.
5. Мағынаны тану:
1. Топтық тапсырма:
А) Абай Құнанбаев туралы мәлімет
36

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

37

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

«Алтын балыққа арналған аквариум» әдісі
Оқушыларға жасырын суреттер таратылады, кімге балық
түссе, сол алтын балық болады, оқушы алтын балықтың
маскасын киіп, ортаға шығады. Басқа оқушылар оған
сұрақтар қояды. Егер жауап бере алмаса топ мүшелері
көмектесуіне болады.

Үйге тапсырма: Абай туралы дерек білу. Өлеңді мәнерлеп оқу. Жоба қорғау
Саралау – Сіз қосымша
Бағалау Пәнаралық
көмек көрсетуді қалай
Оқушылардың
байланыс
жоспарлайсыз? Сіз
үйренгенін
Қауіпсіздік және
қабілеті жоғары
тексеруді
еңбекті
оқушыларға тапсырманы
қалай
қорғау ережелері
күрделендіруді қалай
жоспарлайсыз?
АКТ-мен байланыс
жоспарлайсыз?
Құндылықтардағы
байланыс
Рефлексия
«Бағдаршам» әдісі
Сабақ / оқу мақсаттары
шынайы ма? Бүгін оқушылар
не білді? Сыныптағы ахуал
қандай болды?
Мен жоспарлаған саралау
шаралары тиімді болды ма?
Мен берілген уақыт ішінде
үлгердім бе? Мен өз жоспарыма
қандай түзетулер енгіздім және
неліктен?
Қорытынды бағамдау
Қандай екі нәрсе табысты болды (оқытуды да, оқуды да ескеріңіз)?
1:
Қандай екі нәрсе сабақты жақсарта алды (оқытуды да, оқуды да ескеріңіз)?
1:
Сабақ барысында мен сынып немесе жекелеген оқушылар туралы менің
келесі сабағымды жетілдіруге көмектесетін не білдім?
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F00071

22.01.2021 жыл.

ОҚЫТУДАҒЫ ЖАҢА ӘДІС-ТӘСІЛДЕР
АХМЕТОВА АЙКЕРИМ БАКИРОВНА
Түркістан облысы, Шардара ауданы, Егізқұм жалпы орта мектебі
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;
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.
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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
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
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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.
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
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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 (2014)
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 бөлекбөлек 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
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.
Білім беру жүйесін инновациялық технологиялармен жабдықтап, білім
берудің халықаралық талаптарын меңгерудің маңызы айрықша. Танымал
ғалым, педагог, философ, профессор Джон Дьюидің: «Егер біз бүгін
балаларымызды кешегідегідей оқытатын болсақ, онда біз оның ертеңін
ұрлаймыз» деген ойына негізделе отырып, оқушы бойындағы қабілетті
жетілдіріп, оқушыларды болашаққа жетелеп, жақсы істі бастап отырмыз.
Білім берудің мазмұны жаңарып, жаңаша көзқарас пайда болды. Осыған орай
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мұғалім алдында оқытудың әдіс-тәсілдерін үнемі жаңартып отыру және
технологияларды, тілдерді меңгеру, оларды тиімді қолдану міндеті тұр. Білім
мазмұнының жаңаруымен қатар критериалды бағалау жүйесін енгізу және
оқытудың әдіс-тәсілдері мен әртүрлі құралдарды қолданудың тиімділігін
арттыруды талап етеді. Жаңартылған білім мазмұны мұғалімнен әрекеттік
технологияларды енгізу, балалармен адамгершілік қатынас қағидасын іске
асыруы арқылы сыныптағы әрбір оқушының жеке қабілеттері мен
шығармашылық қатынасын дамытуды қамтамасыз ететін іс-әрекеттерін
ұйымдастыруды талап етеді. Заманауи мұғалім оқыту стратегиясының барлық
мүмкіндіктерін қолдану үшін түрлі педагогикалық тәсілдерді құрамдастыруда
әртүрлі арсеналы болу қажет. Білім беру стратегиялары барлық сыныппен,
топта жүргізілетін жұмыс, жеке жұмыс және білім алушылармен кері
байланыстан тұрады. Мұғалім әріптестерімен бастауыш сыныпта оқыту
бойынша желілік кәсіби қауымдастық шеңберінде, коучинг және менторинг
процестерінде кәсіби ынтымақтастық орнату қабілеттерін жетілдіруі қажет.
Қолданыстағы оқу бағдарламаларымен салыстырғанда жаңартылған білім
мазмұны бағдарламаларының оқыту мақсаттарына табысты қол жеткізудегі
түрлі әдістер, технологиялар мен стратегияларды қолдану жөнінде мұғалім
үшін ұсыныстар берілген «Оқу процесін ұйымдастырудың педагогикалық
тәсілдері» бөлімі қосылған.
Сондықтан да қазіргі таңда әр ұстаздың алдына қoйып отырған басты
міндеттерінің бірі – оқытудың әдіс-тәсілдерін үнемі жетiлдiрiп отыру және
жаңа педагогикалық технологияларды меңгеру. Оқыту процесінде
пайдаланылып отырған әртүрлі әдіс-тәсілдер мен жаңа технологиялар өз
нәтижелерін беруде. Олар баланың жеке қасиетін аша отырып, оның
танымдық қабілетін қалыптастыру және білімін кеңейтуге, тереңдетуге
жағдай жасап отыр. Ұстаз болу үшін ең басты мәселе – оқыту әдісін дұрыс
таңдау. Жаңа педагогикалық технологиялар білім алушының жеке тұлғалық
күшін арттырып, шығармашылық ойының дамуына ықпал етеді. Қазіргі таңда
білім мен техниканың даму деңгейі әр оқушыға сапалы және терең білім
беруіне жағдай жасап отыр. Жаңа технологияларды сабақта қолданудың
тиімділігі қашан да анық. Сондықтан білім беру барысында көптеген
технологиялар қолданылады. Соның ішінде ең көп таралғаны «Оқу мен жазу
арқылы сын тұрғысынан ойлауды дамыту» технологиясы. Бұл технологияның
ұтымды жері- баланың өзі ізденіп, дәлелдеуі. Ол бұрын тек қана тыңдаушы
болса, қазір бала- ізденуші, ойлаушы, өз ойын дәлелдеуші, ал мұғалім осы
әрекетті орындауға бағыттаушы, ұйымдастырушы. Педагог- «білім көзі»
емес, ол – оқушының шығармашылық жұмысы мен еңбегінің бастамашысы,
ұйытқысы, оқушыны білім алудың белсенді әрекеттеріне ынталандырушы,
оқушының үйрену процесіндегі серігі әрі үлгі тұтар тұлғасы. Мұғалім орасан
43

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

зор көлемді ақпарат әлемінде оқушыға өзіндік көзқарас, түсінік пен
құндылықтарды қалыптастыруда жанашыр көмекші іспеттес.
Мұғалім педагогикалық міндеттерді шешу және оқытуда стереотиптерді
жоюға, өзінің тұлғалық және кәсіби қасиеттерін жетілдіруге ұмтылуы тиіс. Ол
үшін он-лайн және оф-лайн режимдерінде әріптестерімен белсенді
қарымқатынас және тәжірибе алмасу, талқылау және ынтымақтастық
орнатуда, ортақ проблемалар мен инновацияларды енгізуде мұғалімдердің
кәсіби желілік қауымдастығын пайдалану ұсынылады. Ұлы ағартушы Ахмет
Байтұрсыновтың «Ұстаз үздіксіз ізденгенде ғана, шәкірт жанына нұр құя
алады», — деген сөзі ізденімпаз, жаңашыл ұстаздарға арналғандай. Мектеп
жұмысы мен оқушылардың жетістіктерін көрсетуде маңызды рөл атқаратын
ұстаз. Мұғалімнің шығармашылық белсенділігі ең алдымен өзінің өткізген
сабағынан, іс-әрекеттерінен көрініс табады. Әрине алға жылжу үшін, алған
мәліметтер мен істеген жұмыстарды саралап, қорытындылап, бағалау керек.
Әр сабақта әдістерді түрлендіру арқылы оқушылардың қызығушылықтары
арта түседі. Өз сабақтарымда үнемі «Өрмекшінің торы» ойынын,
«Қапшықтағы фасоль», «Шынжыр», «Сыдырма», «Стикердегі 10 сұрақ»,
«Джигсо», «Ыстық орындық», «Бес саусақ» әдістерін қолдану барысында
оқушылардың оқуға, өз білімдерін саралауға, талдауға қызығушылықтары
артады.
«Өрмекшінің торы» немесе «Шырмауық» - дәстүрден тыс әдістердің бірі.
Оқушылардың тақырыпты қай деңгейде меңгергендігі не болмаса үйге
берілген тапсырманы сұрау үшін сыныптағы оқушылар түгелдей шеңбер
болып тұрады. Мұғалім қолына бір бума тоқыма жібін алады. Жіптің ұшын
қолына ұстап, үй тапсырмасынан бір анықтама немесе ереже айтқан
оқушының қолына жіпті бір рет орайды. Келесі жауап берген оқушы да
жіптен ұстайды. Осылайша жауап берген әр оқушы қолына жіпті бір рет орай
береді. Мұғалімнің қолындағы жіп азайған сайын, шеңбер болып тұрған
оқушылардың қолындағы жіп те өрмекші торы секілді шиеленісе береді.
Белгіленген мерзімнен кейін әр оқушының қолындағы жіп орауын санау
арқылы ол оқушының тақырыпты қаншалықты меңгергендігін білеміз. Бұл
әдісті сабақтың басында үй жұмысын сұрағанда немесе бекіту бөлімінде
пайдаланған тиімді. Мысалы дүниетану сабағында «Пайдалы қазбалардың
түрлері» тақырыбын өткен кезде: пайдалы қазбалар неше түрге бөлінеді,
жанғыш пайдалы қазбаларды ата, құм, әктас пайдалы қазбаладың қандай
түріне жатады?, жылу беретін пайдалы қазбаны ата, кенді пайдалы қазба
дегеніміз не? деген сауалдарды қою арқылы оқушының қаншалықты бүгінгі
сабақты меңгергенін білуге мүмкіндік бар.
«Фишбоун» әдісінің тиімділігі берілген мәлімет бойынша өздері сұрақ қойып,
жауабын топтық жұмыста талқылауға, ой қорытуға белгілі бір қорытындыға
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келуге жетелейді. Қолданылуы: Жар қағазға балықтың қаңқасы суретін
салып, басына тақырып жазылады. Денесінің жоғарғы жағындағы сызбаларға
сұрақтарын, төменгі жағынағы сызбаларға жауабы жазылады. Балық
қабырғасының саны жетіден кем болмауы керек, түйінді ой құйрығына
жазылады. Қосымша сұрақ туындайтын болса үстінгі және астынғы
қабыршақтарға жазады. Бұл әдісті жаңа сабақты өту кезеңінде пайдаланған
болатынмын. Әдебиеттік оқу сабағында Абай «Ғылым таппай мақтанба»
өлеңін өткен кезде: балықтың басына тақырып жазылып, денесіне бес асыл
істі жазды да неліктен оны асыл іс деп өз ойларын жазды, ал құйрығына осы
өлеңнің негізгі идеясын жазып көрсетті.
Балалар параққа алақандарын қойып, оны жиегімен қаламмен айналдырып
өтеді. Осыдан соң олар сабақ туралы мынандай сұрақтарға жауап беріп,
салынған саусақтарына жазады:
1. «Бас бармақ» - басты мәселе. Бүгінгі сабақта ең құнды мәселе не болды?
2. «Балалы үйрек» - бірлесу. Қалай жұмыс жасадым, кімге көмек бердім, кімді
риза жасадым?
3. «Ортан терек» - ойлану. Мен бүгін білім мен тәжірибе алдым?
4. «Шылдыр шүмек» - шынайылық. Сабақ маған ұнады ма? Неліктен?
5. «Кішкентай бөбек» - көңіл-күй ахуалы.
Мен сабақта өзімді қалайша сезіндім?
Бұл әдісті сабақтың қорытынды бөлімінде кері байланыс жүргізгенде тиімді.
Өйткені бүгінгі жасаған жұмысына талдау жүргізеді. Келесі жолы қандай
өзгеріс енгіземін деп ойланады.
Сабақ барысында аталған әдіс-тәсілдерді пайдалану оқушының бойында
өз- өзіне сенімділік ұялатады, өзге балаға қарап бой түзеуге ұмтылады, өзінөзі бағалауы жоғарылайды,өзгені үйрете отырып, өзі көп нәрсені үйренеді,
көшбасшылық қабілеттері қалыптасады.
Қазіргі заман талабына сай өсіп келе жатқан жеткіншек технологияларды
кеңінен пайдалануға бейім екені баршамызға аян. Сондықтан оқушы
қызығушылығын сабақтың тиімділігін арттыру үшін және жалпы болашақ
қоғамға бейім құзыретті өкілдерді тәрбиелеу үшін түрлі әдіс-тәсілдерді
қолданғанымыз жөн. «Сұранысқа сәйкес ұсыныс болуы тиіс» дегендей,
заманның сұранысына қарай, талабына сай мұғалімдер де жұмыстануы тиіс.
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ТАБИҒАТҚА САЯХАТ. Ә ДЫБЫСЫ МЕН ӘРПІ.
НАУШАБАЕВА МАРЖАН ТЕНЕЛБАЕВНА
Маңғыстау облысы,Маңғыстау ауданы,Тұщықұдық ауылы
С.Жаңғабылов орта мектебінің бастауыш сынып мұғалімі
Күні:
Сынып: 1
Пәні: Сауат ашу
Сабақтың
тақырыбы
Осы сабақта қол
жеткізілетін оқу
мақсаттары (оқу
бағдарламасына
сілтеме)

Мектеп:
Қатысқандар саны:
Қатыспағандар саны:
Табиғатқа саяхат. Ә дыбысы мен әрпі.

1.2.4.1 Мұғалімінің көмегімен қарама-қарсы
мағыналы сөздердің мағыналарын ажырату;
1.1.9.3 Сөздің буыннан тұратынын түсіну, және
сөздегі буын санын анықтау;
1.3.8.1 Жазу жолын, жоларалық кеңістікті, жолдың
жоғарғы және төменгі сызығын сақтап, әріп
элементтерін каллиграфиялық талаптарға сай, көркем
етіп жазу;
Сабақтың мақсаттары Барлығы:Табиғатқа саяхат. Ә дыбысы мен әрпі
туралы жаңа білімді меңгереді.
Көбі:Тақырыпты түсініп, тыңдап, жетекші сұрақтар
арқылы талқылайды.
Кейбірі: Алған білімді өмірде қолдана алады.
Бағалау критерийлері Қарама-қарсы мағыналы сөздердің мағыналарын
ажыратады;
Сөздің буыннан құралатынын түсінеді; сөздегі буын
санын анықтайды;
Әріп элементтерін каллиграфиялық талаптарға сай
көркем етіп жазады;
Құндылықтарды
Оқушыларды бір-біріне деген құрмет көрсетуіне
дарыту
тәрбиелеу.
Пәнаралық байланыс Дүниетану, өнер, тіл сабағы
АКТ қолдану
Аудиожазба , таныстырылым, бейне роликтер көрсету
дағдылары
Тілдік құзыреттілік
Қаңтар-январь, қыс-зима, табиғат-природа, шана-сани
Сабақ барысы
Сабақтың
Сабақтағы жоспарланған іс-әрекет
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жоспарланған
кезеңдері
Сабақтың басы
Ынтымақтастық
атмосферасын
қалыптастыру
5 минут

- Қайырлы күн, балалар! Көңіл-күйлерің қалай?
Ендеше келген қонақтарымызға амандасып алайық;
Үлкенге де сіз,
Кішіге де сіз,
Сәлембердік сіздерге
Құрметпенен біз!
«Алақан» әдісі арқылы бір-бірімізге жылы лебізімізді
білдірейікші.

Күнде таңертең сендер ояна салысымен Табиғат
Анаға көз салып қарайсыңдар. Мектепке келе жетқанда
немесе үйге бара жатқан кезде әсем табиғаттың
көрінісін тамашалап келесіңдер.
Дәл бүгінгі күні табиғат-Ана бізді несімен қуантады?
(Аппақ қарымен)

Демек қазір қандай мезгіл? (Қыс)

Қыс мезгілінде табиғатта қандай өзгерістер
болады? (айнала аппақ қар, үйдің терезелеріне аяз әдемі
өрнегін салған, қыста балалар қармен ойнайды, мұзда
шанамен сырғанайды)

Өте жақсы!

Ал енді балалар қыс мезгілінің айларын атайықшы

Желтоқсан Қаңтар Ақпан

Жарайсыңдар!
Енді балалар неліктен біз табиғат туралы айтып
жатырмыз, себебі біздің өтіп жатқан тарауымыз да
Табиғатқа саяхат деп аталады.

Есік алдына жәшік тасталады.
Ой, балалар бізге Табиғат – Анадан сыйлық келіпті.
Ашып қараймыз ба?

Жұмбақ берілген екен, шешіп көреміз бе?
Жұмбақ жасырылады.

Табаныма байладым,
Қос таяқпен айдадым.(Шаңғы)

Зулап түсіп төменге,
Шықпас менсіз төбеге. (Шана)

Табанға тақтым,
Жалпаң қақтым,
Зырлап бақтым. (Коньки)
–
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Ендеше оқушылар топтарыңның атауы 1- Коньки,
2-Шаңғы, 3-Шана болады.

Бұл заттармен біз қай кезде пайдаланамыз.

Ендеше, келген қонақтарымыздан бізбен бірге
сабаққа қатысуын сұраймыз.Әр топтың жанына келіп
отырсаңыздар.
2. -Бұл ойындар қыс мезгілінде ойналатынын білеміз.
-Енді осы тарау бойынша танысқан сөздерімізді еске
түсіріп қайталап алайық.
Табиғат-природа-nature
Қыс-зима-winter (уинте)
Қаңтар-январь-January
Шана-сани- sleigh(слейк)
«Еркін микрофон» әдісі арқылы «Ия немесе жоқ»
ойынымен өткен білімімізге кері байланыс жасаймыз;

Әріптерді көреміз және жазамыз./ия

Дыбыстарды естиміз және айтамыз / ия

Дыбыстар 3ке бөлінеді./ жоқ

Дауысты дыбыстар жуан және жіңішке болып
бөлінеді. / ия

Дауысты дыбыстар көк түспен белгіленеді./жоқ

Дауыссыз дыбыстар көк түспен белгіленеді./ ия

Ө дауыссыз дыбыс / жоқ

З дауысты дыбыс / жоқ

Шана сөзінде 2 буын бар / ия

Табиғат сөзінде 2 буын бар / жоқ

Дыбыстардан буын құралады / ия

Буындардан сөйлем құралады / жоқ

Сөзден сөйлем құралады / ия
Кері байланыс: «Басбармақ» «Шапалақ»
4. Мозайкамен құрастыру. Пайда болған суреттер
І. Әсел
ІІ. Әже
ІҮ. Дәрігер
-әр топ өздері құрастырған суретті жапсырады, атауын
жазады;
- дыбыстық талдау жасайды:
(буын, әріп, дыбыс, дауысты, дауыссыз)

Әр топ пайда болған сөздерге сөйлем құрайды.


Сабақтың ортасы

Сергіту сәті
1 минут
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Кері байланыс: «Басбармақ» «Шапалақ»
5. «Спонж шариктардан ә әрпінің макетін жасау»
«Сөз ойла, тез ойла» Әр топ құрамында ә әрпі бар
сөздер айтады.
Жетекші мұғалімге:
«Еркін микрофон» әдісі

Қызықты
тапсырма

-Ә дыбысының ерекшелігін атап өту;
-дауысты;
-жіңішке дауысты;
-сөз соңында тұрмайды;
Кері байланыс: «Басбармақ» «Шапалақ»
6. Жуан және жіңішке жұп дауыстыларды қайталап
өтейік, Ол үшін мына қағазда жазылған дауысты әріптің
жұбын тауып әдемі етіп жазып, көрсетейік.
«Жұбын тап» ойынын ойнаймыз.
А-ә
О-ө
Ұ-ү
Ы-і
-Енді осындай мағынасы қарама-қарсы сөздерді де еске
түсіріп алайық.
* Оқулықпен жұмыс.
Кәрі-жас, ащы-тәтті
Келесі сөздердің жұбын берілген суреттер бойынша
өздері табады.
Биік тау-аласа тау; ұзын жіп- қысқа жіп, түзу ағашқисық ағаш, қалың кітап- жұқа кітап
(балалар өздері білетін сөздермен толықтырады)
Кері байланыс: «Басбармақ» «Шапалақ»

Ендеше, балалар табиғат-Анадан келген сиқырлы
жәшігіміздің ішінде тағы қандай тапсырма жатыр екен.

Оқып көреміз бе?
Жұмбақ жасырылады.
Шелек қалпақ басында,
Сәбіз екен танауы.
Қыста қардан туатын,
Тауып көрші, сен оны (аққала)
Сиқырлы жәшіктің ішінен аққала суретін көрсету;
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Буынға бөледі, буын санын анықтайды.
№1 Мәтінді оқы.
Аққаланы сипаттап айт.

Дәптермен жұмыс
Аяқталуы

Ендеше балалар мына өлең жолдары арқылы
аққаланы сипаттайық;
Аққала
Қар жауғанда топ бала,
Соқты келіп (аққала.)
Мұрны (сәбіз), үп үшкір.
Көзі көмір, (қап қара.)
Көне шелек (басында)
Сыпырғышы(қолында.)
Мұз айдынға ойнауға
Келгендей ақ ол мұнда.
Кері байланыс: «Басбармақ» «Шапалақ»
Әли мен Айя «Аққала туралы ән» (видеоролик)
1.
Сергіту сәті: «Аяқпенен топ-топ»
Жазу дәптерімен жұмыс:
Ә әрпі бар сөздерді таза, қатесіз және көркем
етіп жазамыз.
-сонымен қандай әріпті қайталадық?
-сабақ сендерге ұнады ма?

Сабақтың соңы
2 минут

Дифференциация –
оқушыларға
көбірек қолдау
көрсетуді қалай
жоспарлайсыз?
Қабілеті жоғары
оқушыларға
қандай

Бөлімше 1.9 «Сөздерді, дыбыстарды орфоэпиялық
нормаларға сәйкес дұрыс айту»
Оқу мақсаты: 1.1. 9.3 Сөздің
буыннан тұратынын түсіну және сөздегі буын санын
анықтау.
Тапсырма
Заттардың атауларын жазыңыз. Сөзде неше әріп, дыбыс,
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тапсырмалар
қоюды жоспарлап
отырсыз?

буын барын анықтап айтады.
1.

2.
3.

Дескриптор: Білім алушы
- заттың атауын жазады;
-сөздегі әріп,дыбыс, буын санын анықтап, айтады;
G00014

23.01.2021 жыл.

БАЛАБАҚШАДА БАЛА ТІЛІН ДАМЫТУДЫҢ МАҢЫЗЫ
АТАНБЕКОВА АЛПЕШ ОРАЛБЕКОВНА
Түркістан облысы,Түлкібас ауданы,Шақпақ баба ауылы
«Жалын» МКҚК балабақшасының 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 тілдік мәдениетінтәрбиелеу.
- Баланың сөздік қорын молайту;
- Байланыстырып сөйлеуін қалыптастыру;
- Балалардың ойын дамытып, тіл байлығын арттыру.
Балалар өз бетінше шығармаларды айтып, шығарманың мазмұны мен ойын
дұрыс жеткізуге икемделеді. Бала тілін дамыту жұмысының негізгі мазмұны –
сөздің жалпы ұғым беретін жағын меңгертуге көңіл бөліп, ойлау қабілеттерін
дамыту, өз ойын еркін жеткізуін, қоршаған орта мен айналасындағы
адамдармен еркін қарым - қатынасқа түсу, сөйлеу қабілеттерін қалыптастыру.
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Тіл мәдениетін игеру – баланың сәби шағынан іске аса бастайтын, біртіндеп
жетілетін кезең. Олай болса, баланың тілін дамыту жұмысы отбасынан,
балабақшадан бастап жүйелі түрде жүргізілуі тиіс.
Балабақшада тілдік қатынастың ең маңызды түрі ауызша сөйлеп үйрену
жатады. Ол болса сөздерді байланыстырып айту арқасында жүзеге асады.
Сөздің байланысты айтылуы баланың тілдік және ақыл - ой дамуымен біртұтас
жүреді.
Мектеп жасына дейінгі бүлдіршіндерді өздерінің бойына шақ әдеби
мұралармен сусындатып тәрбиелеу педагогтардың алдындағы міндеті. Ертегі,
әңгімені, өлең – тақпақтар мен жаңылтпаштарды, сондай - ақ мақал - мәтелдер
мен жұмбақтарды мәнерлеп оқып беру мен әсерлеп айту – тек қана олардың
сөздік құрамын байытып қана қоймайды, сонымен қатар, сәбидің ақыл ойының жетілуіне әсерін тигізеді. Баланың әдепті, көргенді болып өсуіне
ықпалы өлшеусіз, баланың Отанын, өз ұлтын, өз жерін сүюі, оны қадірлей білуі
ауыз әдебиеті мен көркем әдебиеттің әсері деп білеміз. Өйткені, бала кітаптағы
жағымды кейіпкерлерге еліктеп, ер атанғысы келіп, еркелікке, еңбекке
құлшынып өседі.
Балалардың жас ерекшелігіне қарай топтарды үлкейген сайын тіл
дыбыстарын айтып, үйренуге арналған жұмыс түрлері біртіндеп күрделене
береді. Балабақшада жүргізілетін тәрбие, білім беру үрдісінде дыбысқа
байланысты жаттығу түрлері кешенді түрде іске асырылады.
Дыбыстардың ерекшеліктерін жете меңгеріп, дыбыстарды дұрыс айтуға
жаттықтыру басқа да тілдерін дамыту сауат ашу оқу іс - әрекеттерінде ғана
емес, ән, дене шынықтыру оқу іс - әрекеттерінде де, бос кезеңдерде де балаға
өлеңдер, тақпақтар үйретіледі.
Балабақшада балалардың жас ерекшелігіне лайықты көркем әдебиет
шығармаларын, оқыған шығарма мазмұнын әңгімелеп айтқызу, суретке қарап
әңгімелеу, ертегілер оқып беру, мақал - мәтел, жаңылтпаш, тақпақтар үйрету
сияқты жұмыстары арқылы бала тілін дамытуға болады.
Тәрбиеші әр баланың тілін зерттеп, ерекшелігін жете меңгергеннен кейін,
тәрбие білім беру үрдісіне күн тәртібінің қолайлы сәттерінде дыбыстарды
дұрыс дыбыстауға орай жаттығу жұмыстарын жоспарлы түрде ұйымдастырып
жүргізеді.
Балалардың сөздік қорын, тіл байлығын дамыту барысында қолданылатын
әдістерге тоқталатын болсақ:
1. Сахна ойындары. Оның барысында қажетті дыбысқа байланысты сөздер,
сөйлемдер бірнеше рет қолданылады. әр кейіпкерді сөйлете отырып, балаларға
қайталату.
2. Бағдарлама бойынша өтілетін шығармалардан тіл ұстартуға қажетті шумағын
алып пайдалану. Сол шумақ қай ертегіден, қай өлеңнен алынғанын сұрап,
жауабын алу арқылы тіл дамытудан игерген білім дағдыларын бекітеді, әрі
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қайталайды.
3. Сөздің дыбыстық жағын анық айтуға жаттықтыруда шағын әңгіме,
ертегілерді мәнерлеп оқып беруге болады.
4. Көркем сөз шеберлерінің таспаға жазылған үндерін, мәнерлі дауыс ырғағын
тыңдату.
5. Дидактикалық жаттығулар жасау. «Ғажайып қалта» «Не өзгерді?» үстел
үстінде ойнайтын ойындарды пайдаланып, әр дыбысқа байланысты суреттерді
топтап алу.
6. Жұмбақ, мақал - мәтел, жаңылтпаштарды айтқызу арқылы қажетті дыбысты
бекіту.
Жұмыстың осы түрлерін баланың жас кезінен бастап дер шағында қолға алса
нәтижесі де ойдағыдай болады.
Балабақшада жүргізілетін тәрбие, білім беру үрдісінде дыбысқа байланысты
жаттығу түрлері кешенді түрде іске асырылады. Мәселен, ән оқу іс - әрекетінде
музыка үнімен бала сезіміне әсер етсе, тіл дамытуда оқылған әңгіме, ертегілер,
біріншіден баланың ақыл - ойын, танымын кеңейтсе, екіншіден ана тілін жақсы
білуге көмектеседі.
Оқу жылының басында өз тобымда тілдері з, р, с, ш дыбыстарын айта
алмайтын балаларға дыбыстарды дұрыс айтқызу мақсатында ойын жаттығулар, тақпақтарды айтқызып үйреттім. Мысалы: «З» дыбысын бекіту
мақсатында А. Райымқұлованың «ауыл маңында» өлеңін айтқызуға болады.
Ауыл маңы саз, саз - саз,
Жайылады қаз, қаз - қаз.
Тоймай қалса қаз, қаз - қаз,
Шашқан дәнің аз, аз - аз.
Дыбыстарды меңгерту барысында ассоциация әдісін қолданамын. Мысалы:
«Қ» дыбысын бекіту мақсатында Қ – қарға, қолғап, қасқыр, қой, қарындаш
Ұрпақтан - ұрпаққа мұра болып келе жатқан ертегілер, мақал - мәтел,
жұмбақтар, жаңылтпаш бала тілін дамытуда шешуші орын алады. Тобымдағы
балаларға ертегілерді ең алдымен ауызша айтып беремін. Сонан соң айтылған
ертегінің мазмұнын толық қабылдау және тіл байлықтарын арттыру
мақсатымен сахналап рольдерге бөліп ойнатамын. Мысалы: «Бауырсақ»
«Шалқан» «Мақта қыз бен мысық» «Алдар көсе мен тоңғақ бай» «Күз түсті»
ертегілері.
Түрлі ойын - жаттығулардың бала тіліне тигізер ықпалы мол.
Ертегілерден басқа көркем әдеби шығармаларды балаларға оқып беріп,
олардан әңгіменің мазмұнын сұраймын. Мысалы: «Екі дос пен қайыршы қария»
әңгімесін оқып беріп, әңгіменің мазмұнын сұрау арқылы Венн диаграмма әдісін
қолданып, балаларға Алдан мен Сауранның мінезін салыстырамын.
Халық ауыз әдебиетінде ерте заманнан келе жатқан өзіндік
ерекшеліктерімен танылған халықтың асыл ойының көркем жиынтығы мақал 53
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мәтелдер арқылы да беріледі.
Қазақты мақал - мәтелдері негізінен елдікті, ынтымақты, бірлікті,
адамгершілікті, инабаттылықты қамтиды. Сондықтан, мен «Менің
Қазақстаным» «Отбасы» «Менің ауылым» тақырыптарын өткенде:
• Туған жер – алтын бесік
• Өз үйім - өлең төсегім
• Отан – оттан да ыстық
Батырлық, ерлік туралы:
• Жауынмен жер көгереді, батамен ел көгереді
• Ер - елдің көркі, өсімдік жердің көркі
Білім туралы:
• Қына тасқа, білім басқа бітеді
• Көп сөйлеген білімді емес, көп білген білімді – деген мақал - мәтелдерді
пайдаланамын.
Бала тілінің дамуына жұмбақтар үлкен роль атқарады. Әр оқу іс - әрекетінің
тақырыбына сәйкес жұмбақ айтудан бастаймын.
• Кешкісін маздап жанады, таң атса сөніп қалады (Жұлдыз)
• Қырманнан көрдім, ырыздығы елдің (Дән)
• Басында аппақ шәлі, етегі елдің сәні (Тау)
Халықтық шығармалар ішінде баланы дұрыс, айқын сөйлеуге үйрететін, тілін
жаттықтыруға бейімді жанр – жаңылтпаш. Жаңылтпаш арқылы сөздерді дұрыс
сөйлеуге, жеке дыбыстарды алмастырмай дұрыс айтуға үйретеді.
• Көк кесе, көп кесе, Көп кесені әкелді кеше
Қорыта айтқанда балалардың ана тіліндегі дыбыстарды анық айтып, дұрыс
сөйлей білуге балабақшада берілер тәрбиенің ықпалы зор.
Қазіргі заман талабына сай оқу - тәрбие үрдісін ұйымдастыру, яғни әр
баланы жеке тұлға ретінде қабылдап, мектеп жасына дейінгі бүлдіршіндерді
ойына, бойына шақ әдеби мұралармен сусындатып тәрбиелеу, тәрбиешінің алға
қойған міндеті. Айналадағы дүниені, табиғатты бақылап түсіндіріп әрдайым
жаңа сөздермен, сөздік қорын толықтырып отыру қажет деп есептеймін.
Жоғарыда айтылған мүмкіндіктерге сай балалардың сөйлеу қабілеттерін
тереңдетіп, шығармашылық қабілеттерін дамытуда айтқан әңгімесіне, өзі
құрастырған қысқа әңгімелеріне бағыт - бағдар бере отырып, тіл байлығын,
сөздік қорын дамытуды басты назарда ұстау керек деп ойлаймын.
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УРАЗБЕКОВА ПЕРИЗАТ ТЕГИСОВНА
МЕКЕБАЙ ГҮЛНҰР СЕРІКҚЫЗЫ
ТИЛЕУ ЭЛЬМИРА
КАЛЕШОВА АСИМА МАХАМБЕТОВНА
ЖАРДЕМОВА МАЙНҰР ЖАНБЫРБАЙКЫЗЫ
ЖАНГАЛИЕВА ДИНАРА АБАЕВНА
КАМАЛАДДИНОВА БАХТЫГУЛ АХМЕТОВНА
УБАЙДУЛЛАЕВА ГУЛБАНУ КОЖАКЕЛДИНОВНА
АУБАКИРОВА ГУЛЬМИРА КЕНЕСОВНА
ЖУСУПОВА ЛАЗИЗА АСКАРОВНА
СУЕТОВА САЛТАНАТ МЕНДИБАЕВНА
АХМЕТОВА АЙКЕРИМ БАКИРОВНА
НАУШАБАЕВА МАРЖАН ТЕНЕЛБАЕВНА
АТАНБЕКОВА АЛПЕШ ОРАЛБЕКОВНА
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