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F00068 22.01.2021 жыл.
ӨРТ - ТІЛСІЗ ЖАУ
БЕРДЕНОВА БИБИГУЛ КЕНЖАЛИЕВНА
Нұр-Сұлтан қаласы № 83 «Жансая» балабақшасы МКҚК. Тәрбиеші
Білім беру саласы: «Әлеумет»
Бөлімі: Қоршаған ортамен таныстыру
Мақсаты: Балаларға өрттің қаншалықты қауіпті екендігі туралы түсіндіру,
оттың тілсіз жау екенін ұқтыру. Өрттен, оттан сақтану жолдарын өт өшіретін
құралды пайдалануды, адам өміріне өрттің зиянды екенін біле отырып
сіріңкені, тұрмыстық – техникалық заттарды пайдалану кауіпсіздік ережелерін
айтып үйрету. Балаларды өрттің алдын алуға ынталандыру, қоршаған ортаны
қорғауға тәрбиелеу.
ҰОҚ әдісі: көрсету, түсіндіру, сұрақ – жауап, әңгімелеу.
Көрнекіліктер: суреттер, слайд
Ұйымдастыру барысы:
Балалар шеңбер бойына тұрып, шаттық шеңберін орындайды.
Арайланып таң атты, Алтын сәуле таратты
Қайырлы таң балалар, Қайырлы таң апайлар.
Жұмбақ:
Жүрген жерін жалмайды,
Тастан басқа қалмайды. (От)
-дұрыс айтасыңдар балалар.
Тәрбиеші: От - ол тілсіз жау. Отпен сумен ойнауға болмайды. Енді
назарымызды мынау суретке аударайық. Үйде жалғыз қалғанда, бөтен адам есік
қақса ашпау керек, егер бөтен адамға абайсызда есік ашсақ келеңсіз оқиға
болуы мүмкін, сондықтан есікті ашпау керекпіз. Жалғыз өзімі үйде болғанда
сіріңке жағуға болмайды, егер сіріңкені жақсақ, саусақтарымыз күйіп қалады,
қорыққаннан сіріңкені жерге тастап жібергенде, сіріңке жерге түсіп үлкен өртке
айналуы мүмкін, сондықтан сіріңке жақпаймыз. Егер өрт болған жағдайда 101
ге тездетіп қоңырау шалып, өрт болып жатқан жерінің мекен-жайын айтып
шақыртамыз. Мынау өрт сөндіру көлігі, оның ішінде көбіктер бар,осы көліктің
көмегімен болған өртті сөндіреді. Және әрбір балабақшада, мектептерде өрт
сөндіру құралдары болады. Олар балта, құм, шелек, лом, өрт сөндіргіш, күрек.
Ендеше балалар өрт қауіпсіздігі туралы көбірек мәлімет білу үшін «Ғажайып
алаңға» сахяат жасап көрейік.
«Ғажайып алаңның» барабанының түймешесін басып көрейікші.
Түймеше видеороликті тамашалауға шақырады.
Видеоролик тамашалайды. (өрт туралы).
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-Балалар өрт болған кезде қандай нөмерге қабарласу керек? Балалар: 101
нөміріне қоңырау шаламыз.
«Ғажайып алаңның» барабанының түймешесін басып көрейікші. Бұл түймеше
өрт қауіпсіздігі туралы тақпақ сұрап тұр, тақпақ айтып берейікші енді.
Тақпақтар:
Еркеназ:
От жақпа, күйерсің,
Өртеніп жүрерсің.
Сіріңкені ұстасаң,
Бәлеге сен түсерсің.
Аяулым:
Алыңдар ұғып, балалар,
Істері кейде шалалар.
Шырпы, оттық, электрге
Шама келсе жоламаңдар.
«Ғажайып алаңның» барабанының түймешесін басып көрейікші. Бұл түймеше
Өрт сөндірушіге қажетті құралдарын тауып бер. ( балалар топпен өрт
сөндірушіге құралдарын плакатқа жапсырып береді.
«Ғажайып алаңның» барабанының түймешесін басып көрейікші. Бұл түймеше
балалар сендерге хат келіпті. Хатшы ашып оқиын, ормандағы қоян күн суық
болған соң, үйіне от жағамын деп сіріңкені абайсызда қолынан түсіріп алыпты,
содан үлкен өрт болыпты, енді сендерден көмек сұрап тұр, ендеше
көмектесейік қоянға. Біз ол үшін екі командаға бөлінеміз, менің қолымда құм
және тамшы суреті бар. Соны таңдап аласыздар, тамшы командасы су тасиды,
құм командасы құм тасып, өртті сөндіреді.
Ойын: «Кім жылдам» ойынға балалар қызыға қатысады.
- балалар «Ғажайып алаңның» өрт туралы мәліметтерін білдік, енді
ұйымдастылырылған оқу алаңымызға кетейік.
- Балалар бүгінгі ұйымдастырылған оқу әрекетінде не туралы мәлімет білдік?
-Өрт шыққан жағдайда қандай нөмірге қоңырау шаламыз?
-Өрт сөндірушілерге не қажет екен?
Ендеші ұйымдастырылған оқу әрекеті ұнаса, мынау тұрған көңілді
бауырсақтарды алып көрсетіңіздер.
Осымен біздің өрт тілсіз жау тақырыбындағы оқу қызметіміз аяқталды.
Күтілетін нәтиже:
Нені біледі: Өрт қауіпті екенін
Қандай түсініктерді игереді: 101 нөміріне қоңырау шалуды
Меңгерген дағдылары мен іскерліктері: Сұрақтарға дұрыс жауап беріп,
тапсырмаларды орындады.
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F00070 22.01.2021 жыл.
ТҮСТЕР
ЖАКЫМАНОВА РАУШАН КАДЕСОВНА
Нұр-Сұлтан қаласы
№ 83 «Жансая» балабақшасы МКҚК Қазақ тілі пәні мұғалімі
Білім беру саласы: «Коммуникация»
Бөлімі: Қазақ тілі
Тақырыбы: Түстер
Оқу қызметінің мақсаты: қазақ тіліндегі түс атауларымен таныстыру
-Түстерді ажырата білуге үйрету; тақырыптық сөздерді әдеби тілдегі норманы
сақтай отырып айтуға жаттықтыру; «ү», «ө», «қ»
дыбыстарының
артикуляциясын нақтылау және бекіту; меңгерілген сөздерді пайдалана
отырып, сөйлемдер құрату.
- сөздік қорын молайту: түстер, ақ, сары, қызыл, көк, қоңыр т.б;
Фонематикалық қабылдау, есте сақтау қабілеттерін дамыту;
Мемлекеттік тілде мәдени-әлеуметтік өзара қатынасқа дайын тұлғаны
тәрбиелеу, қазақ тілінде дұрыс, анық сөйлеуге тәрбиелеу.
Көрнекілік пен құралдар: Қоян, суреттер, қарындаштар, асықтар, бейнеролик,
Шаттық шеңбері
Қайырлы таң, Көк аспан,
Қайырлы таң, Жер-Ана!
Қайырлы таң, достарым,
Сәлем, сәлем, сәлем!
- Балалар, біздің жан-жағымызды неше түрлі түстер қоршап тұр. Қане, түс
атауларын айтайықшы. (Балалар түстердің атауларын орысша айтады; белый,
красный, голубой ... т.б) Қазақ тілінде түстерді дұрыс атау үшін қажетті
сөздерді үйренеміз. (Чтобы научиться правильно называть цвета, выучим
нужные слова). Ендеше, түстерге байланысты бейне-роликті тамашалайық.
Фонетикалық жаттығу.
Са-са-сары; жа-жа-жасыл; қы-қы-қызыл; а-а-ақ; қа-қа-қара; кү-кү-күлгін, қо-қоқоңыр.
Есік қағылып, қоян балаларға қонаққа келіп, өз тапсырмаларын айтады.
1.
Сәлеметсіңдер ме, балалар, мен сендерге тапсырмалар әкелдім, қазақ
тілінен сендердің білімдеріңді тексеріп көргім келеді.
1-тапсырма. Жемістер мен көкөністердің атауын және түстерін айт. (Балалар
жемістердің атауын түсін айтады).
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2- тапсырма. Қарындаштарды сана және түстерін атап бер. (Балалар
қарындаштарды санап, түстерін айтады).
3- тапсырма. Суретпен жұмыс. Нұрайдың туған күніне анасы шар сыйлады.
Шардың түстері қандай? Шарлардың түсіне қарай жіпті бояп, барлығы
Нұрайдың қолында болатындай етіп суретті аяқта. (Тапсырмаға сай сурет
болады)
Сергіту сәті: «Мен бояймын» Ұ.Есдәулетов (сурет нұсқасы көрсетіле отырып
орындалады)
Мынау – сары қарындаш,
Мұнымен күнді бояймын.
Мынау – жасыл қарындаш,
Мұнымен шөпті бояймын.
Мынау – қоңыр қарындаш,
Мұнымен құмды бояймын.
Мынау – көк қарындаш,
Мұнымен суды бояймын.
Дидактикалық ойын. «Бағдаршам»
Ойын барысы: Бағдаршамның түстерін көрсеткенде әртүрлі қимылдар жасау
керек. Қызыл түсті көрсеткенде – қол шапалақтаймыз, жасыл түс көрсеткенде орнымызда тұрып адымдаймыз, сары түс көрсетілгенде - орнымызда тұрамыз.
Ойын осылай жалғаса береді.
Тіл дамыту жұмысы. (Түрлі-түсті асықтар көрсетіліп, әндетіліп айтылады)
Қызыл асық, қызыл асық, қайдасың?
Мен мұнда, мен мұнда осындамын.
Жасыл асық, жасыл асық, қайдасың?
Мен мұнда, мен мұнда осындамын.
Сары асық, сары асық қайдасың?
Мен мұнда, мен мұнда осындамын.
Күлгін асық, күлгін асық, қайдасың?
Мен мұнда, мен мұнда осындамын.
Қара асық, қара асық, қайдасың?
Мен мұнда, мен мұнда осындамын.
Ақ асық, ақ асық, қайдасың?
Мен мұнда, мен мұнда осындамын.
Көк асық, көк асық, қайдасың?
Мен мұнда, мен мұнда осындамын.
Қоян: - Балалар, сендер барлық тапсырмаларды дұрыс орындадыңдар,
сендердің жауаптарыңа риза болдым, сендерге рақмет.
Қоян тапсырмаларды дұрыс орындағаны үшін балаларды мақтап, қоштасып
шығып кетеді.
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2.
Балалар, сендерге бүгінгі ұйымдастырылған оқу қызметі ұнады ма?
3.
Қазақша қандай түс атаулары бар?
(балалар сұраққа жауап береді)
Балаларды сабаққа белсенді қатысқаны үшін мадақтап, сыйлықтар беріледі.
Күтілетін нәтиже:
Нені біледі:
Түстерді ажыратып, дұрыс айтуды;
Қандай түсініктерді игереді:
Қазақ тіліне тән дыбыстарды анық, дұрыс айту дағдысын.
Меңгерген дағдылары мен іскерліктері:
Сұраққа жауап беру, нұсқауларды дұрыс орындау, алған білімдерін қолдану.
F00065 21.01.2021 жыл.
ҰСТАЗДЫ ҰЛЫ ӘКЕҢДЕЙ СЫЙЛА
КАЖЫБАЕВА ГУЛНАРА СЕРИКОВНА
ШҚО, Тарбағатай ауданы Тұғыл ауылы
Мөлдірбұлақ балабақшасының әдіскері
Ұстаз ұрпақ мақтанышы дегендей- бүгінгі күні осындай ұлы сөзге лайық
шәкірттерінің сүйспеншілігіне бөленіп жүрген теориалық білімі жоғары жанжақты ізденімпаздықылықпен шығармаларын жұмыс істейтін ұстаздардың бірі
Мұқатай Кәкімбеков еткен еңбектің еленгені кімге де болса қуаныш көңілге
үлкен медеттеп ұстаз жұмысының нәтижесі көп деп саналады.
Тәуелсіз Қазақстан Республикасының жан-жақты жетілген білімпаз
тәрбиеші Ұрпағын қалыптастыруда.Табандылықпен жұмыс істеп келе жатқан
ұстаз. Тарбағатай ауданы, Құйған ауылы Құйған орта мектебінің I-ші санатты
музыка пәнінің мұғалімі болып жұмыс істейді.
Ұстаздың еншіленген атақдаңқы аз емес. Кезінде екінің біріне берілмейтін
қазақ КСР-нің үздік мұғаліміатағын алған.Қаншама мақтау қағаздары алғыс
хаттары кеңесттік кезінде халық творчествасын медальімен және бүкіл одақтық
байқау лауреатының значогын алған.Ол компазитор бірнеше өлеңнің авторы
оның өлеңдерін мектеп оқушылары сүйіп айтады, тіпті мектебім әнімен жыл
сайын алғашқы қоңырау басталады.
Ең бастысы Мұқатай ағаның таланты жұртшылықтың жүрегіне
ұялады.Жігітке жетті өнерде аз дегендей ол нағыз «Тектті күрес» шебері нағыз
күші бұлқынған қарсыласының жігерін құм қылған апайтас алыптардың
күресінде жауырын жерге тигізген таза жеңіс иесі. Спорттан құр алақан емес
жарыстардың бірнеше жүлдегері ГТО значогының алатын иегері.
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Жеңіл отлетикадан ұзындықтан секіруден обылыстық чемпион Еркін
күрестен спорт шеберлігіне үміткер.Еркін және қазақша күрестен аудандық
бірнеше дүркін чемпионы.Өз жүрегеінен өткенді шәкірт жүрегіне жеткізген
ұстаздың шәкірттері туралыда көп айтуға да болады.Абишов Айдын кезінде
обылысқа дейін айтысқа барған Республикалық теледидарға шыққан
Жұмабекова Гүлмира шертер аспабында консерваторияға түскен.
Омарова Динара Алматыдағы Құрманғазы атындағы университетте
мұғалім. Өнер үшін әнші балапаннан бас жүлде алған шәкірттер қаншама.
Оспанова Эльвира Елбасымыздың қолынан қойылған алтын сағат алды.
Шектібаева Менсара термеден облыстық байқау жүлдегері.
Дүниеде өтелмейтін үш парызының бірі ұстаз алдындағы парыз менің
ұстаздық жолымды бастауға себеп болған алғашқы әріп танытқан ұстазым,
Ғасырлар қойнауының тылсым қатпарынан жеткен, салмақты сөзімен жарымды
дауысымен буырқанта тасына жеткізетін Мұқатпай аға осындай.
Миуалы ағашқа бәрі қарайды дегендей өзім пір тұтатын ұстазыңды ұлы
әкеңдей сыйла дейтін ұлағатты сөзге сыйатын Мұқатай ағама алғысым шексіз.
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БАЛАБАҚШАДА БАЛА ТІЛІН ДАМЫТУДЫҢ МАҢЫЗЫ
АБИШОВА ГАЛИЯ МАТБАЕВНА
Жамбыл облысы Байзақ ауданы "Мәрзия апа"
бөбекжай бақшасы "Балапан" кіші топ 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.
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.
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Өйткені, бала кітаптағы жағымды кейіпкерлерге еліктеп, ер атанғысы келіп,
еркелікке, еңбекке құлшынып өседі.
Балалардың жас ерекшелігіне қарай топтарды үлкейген сайын тіл
дыбыстарын айтып, үйренуге арналған жұмыс түрлері біртіндеп күрделене
береді. Балабақшада жүргізілетін тәрбие, білім беру үрдісінде дыбысқа
байланысты жаттығу түрлері кешенді түрде іске асырылады.
Дыбыстардың ерекшеліктерін жете меңгеріп, дыбыстарды дұрыс айтуға
жаттықтыру басқа да тілдерін дамыту сауат ашу оқу іс - әрекеттерінде ғана
емес, ән, дене шынықтыру оқу іс - әрекеттерінде де, бос кезеңдерде де балаға
өлеңдер, тақпақтар үйретіледі.
Балабақшада балалардың жас ерекшелігіне лайықты көркем әдебиет
шығармаларын, оқыған шығарма мазмұнын әңгімелеп айтқызу, суретке қарап
әңгімелеу, ертегілер оқып беру, мақал - мәтел, жаңылтпаш, тақпақтар үйрету
сияқты жұмыстары арқылы бала тілін дамытуға болады.
Тәрбиеші әр баланың тілін зерттеп, ерекшелігін жете меңгергеннен кейін,
тәрбие білім беру үрдісіне күн тәртібінің қолайлы сәттерінде дыбыстарды
дұрыс дыбыстауға орай жаттығу жұмыстарын жоспарлы түрде ұйымдастырып
жүргізеді.
Балалардың сөздік қорын, тіл байлығын дамыту барысында қолданылатын
әдістерге тоқталатын болсақ:
1. Сахна ойындары. Оның барысында қажетті дыбысқа байланысты сөздер,
сөйлемдер бірнеше рет қолданылады. әр кейіпкерді сөйлете отырып, балаларға
қайталату.
2. Бағдарлама бойынша өтілетін шығармалардан тіл ұстартуға қажетті шумағын
алып пайдалану. Сол шумақ қай ертегіден, қай өлеңнен алынғанын сұрап,
жауабын алу арқылы тіл дамытудан игерген білім дағдыларын бекітеді, әрі
қайталайды.
3. Сөздің дыбыстық жағын анық айтуға жаттықтыруда шағын әңгіме,
ертегілерді мәнерлеп оқып беруге болады.
4. Көркем сөз шеберлерінің таспаға жазылған үндерін, мәнерлі дауыс ырғағын
тыңдату.
5. Дидактикалық жаттығулар жасау. «Ғажайып қалта» «Не өзгерді?» үстел
үстінде ойнайтын ойындарды пайдаланып, әр дыбысқа байланысты суреттерді
топтап алу.
6. Жұмбақ, мақал - мәтел, жаңылтпаштарды айтқызу арқылы қажетті дыбысты
бекіту.
Жұмыстың осы түрлерін баланың жас кезінен бастап дер шағында қолға алса
нәтижесі де ойдағыдай болады.
Балабақшада жүргізілетін тәрбие, білім беру үрдісінде дыбысқа байланысты
жаттығу түрлері кешенді түрде іске асырылады. Мәселен, ән оқу іс - әрекетінде
музыка үнімен бала сезіміне әсер етсе, тіл дамытуда оқылған әңгіме, ертегілер,
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біріншіден баланың ақыл - ойын, танымын кеңейтсе, екіншіден ана тілін жақсы
білуге көмектеседі.
Оқу жылының басында өз тобымда тілдері з, р, с, ш дыбыстарын айта
алмайтын балаларға дыбыстарды дұрыс айтқызу мақсатында ойын жаттығулар, тақпақтарды айтқызып үйреттім. Мысалы: «З» дыбысын бекіту
мақсатында А. Райымқұлованың «ауыл маңында» өлеңін айтқызуға болады.
Ауыл маңы саз, саз - саз,
Жайылады қаз, қаз - қаз.
Тоймай қалса қаз, қаз - қаз,
Шашқан дәнің аз, аз - аз.
Дыбыстарды меңгерту барысында ассоциация әдісін қолданамын. Мысалы:
«Қ» дыбысын бекіту мақсатында Қ – қарға, қолғап, қасқыр, қой, қарындаш
Ұрпақтан - ұрпаққа мұра болып келе жатқан ертегілер, мақал - мәтел,
жұмбақтар, жаңылтпаш бала тілін дамытуда шешуші орын алады. Тобымдағы
балаларға ертегілерді ең алдымен ауызша айтып беремін. Сонан соң айтылған
ертегінің мазмұнын толық қабылдау және тіл байлықтарын арттыру
мақсатымен сахналап рольдерге бөліп ойнатамын. Мысалы: «Бауырсақ»
«Шалқан» «Мақта қыз бен мысық» «Алдар көсе мен тоңғақ бай» «Күз түсті»
ертегілері.
Түрлі ойын - жаттығулардың бала тіліне тигізер ықпалы мол.
Ертегілерден басқа көркем әдеби шығармаларды балаларға оқып беріп, олардан
әңгіменің мазмұнын сұраймын. Мысалы: «Екі дос пен қайыршы қария»
әңгімесін оқып беріп, әңгіменің мазмұнын сұрау арқылы Венн диаграмма әдісін
қолданып, балаларға Алдан мен Сауранның мінезін салыстырамын.
Халық ауыз әдебиетінде ерте заманнан келе жатқан өзіндік
ерекшеліктерімен танылған халықтың асыл ойының көркем жиынтығы мақал мәтелдер арқылы да беріледі.
Қазақты мақал - мәтелдері негізінен елдікті, ынтымақты, бірлікті,
адамгершілікті, инабаттылықты қамтиды. Сондықтан, мен «Менің
Қазақстаным» «Отбасы» «Менің ауылым» тақырыптарын өткенде:
• Туған жер – алтын бесік
• Өз үйім - өлең төсегім
• Отан – оттан да ыстық
Батырлық, ерлік туралы:
• Жауынмен жер көгереді, батамен ел көгереді
• Ер - елдің көркі, өсімдік жердің көркі
Білім туралы:
• Қына тасқа, білім басқа бітеді
• Көп сөйлеген білімді емес, көп білген білімді – деген мақал - мәтелдерді
пайдаланамын.
Бала тілінің дамуына жұмбақтар үлкен роль атқарады. Әр оқу іс - әрекетінің
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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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«ТӘРБИЕШІ БОЛУ – БАҚЫТ»
СЫДЫКБАЕВА ГУЛБАХАР КАСИМОВНА
Жамбыл облысы Байзақ ауданы «Мәрзия апа"
бөбекжай бақшасының ортаңғы топ тәрбиешісі
«Ел есінде бір жыл қалғың келсе - ас бер, он жыл қалғың келсе - ағаш
отырғыз, ал мәңгі қалғың келсе - бала тәрбиеле» дейді халық даналығы.
Өскелең ұрпаққа тәлімді тәрбие сіңіру, болашаққа жарқын бағыт-бағдар беру,
келешекке кемел боларлық ақыл-парасат меңгерту аса жауапты іс екені мәлім.
Сондықтан да жауапкершілік жүгі ауыр осынау қажырлы іске бой ұрған әрбір
маман қоғам арасында үлкен құрметке ие болатындай дәрежеге ие.
Мен үшін де осынау өмірімдегі ең қастерлі әрі қасиетті мамандық ол –
тәрбиешілік. «Жол таңдауда жалтаңдауға болмайды» дегендей, әу баста
ұлтымыздың, тәуелсіз еліміздің ертеңі боларлық бүлдіршіндерді тәрбиелеу
жолын таңдағаныма еш
өкінбеймін. Керісінше, ауыртпалығы мен
жауаптылығы қыры қатаңға жүк боларлық осы кәсіпті таңдау арқылы қоғамдық
дамуға өлшеусіз үлес қосып келе жатқанымды мақтан етемін.
Адам баласының өмірінде болуға тиіс бақыттың бірі не десек, ол – өз
қалауыңмен таңдаған кәсіп-мамандығыңа деген салиқалы ынтызарлық әрі
ыстық ықылас дер едім. Өз еңбегіне жан-тәні мен берілген жанғана өмірдің
мән-мағынасын, қоғамдық ортадағы жауапкершілікті, тұтастай ұлттың ертеңіне
қоса алар өзіндік үлесін тереңнен салмақтай алса керек. Бір сөзбен айтқанда,
өмірдің мәні адал...
Көрнекті тұлға Ахмет Байтұрсынұлы: «Балам дейтін ел болмаса, елім
дейтін бала қайдан болсын» деген екен. Балабақша тәрбиешілері қай кезеңде
болсын ертеңгі елім деп еңірейтін ұрпақты тәрбиелеуге тер төгуде. Бұл
жолда үлкен ізденіс, парасат қажет. Ендеше, тәрбиешінің әр күні ізденіспен,
ертеңгі азаматты қалыптастыру жауапкершілігі мен ұштасып жатады. Тәуелсіз
елдің жас ұрпағын лайықты түрде тәрбиелеу – біздерге артылған аса
жоғары міндет. Осы міндетті орындау үшін әрбір тәрбиеші жанын салады.
Ендеше, олардың әрқайсысының еңбегі қашанда құрметке лайық деп білемін.
Педагог К.Гельвеций: «Тәрбиеші – балаларға ересек әлемге есік ашатын
сиқыршы. Тәрбиешінің
білімі мен біліктілігіне тәрбиеленушілерінің
болашағы тәуелді», деген екен бір сөзінде.
ТӘРБИЕШІ! Бұл әрдайым үлкен әріптермен жазылуға тиіс мазмұнды
сөз деп танимын. Өйткені, біз елдің ертеңгі азаматтарын тәрбиелеудеміз.
Өйткені, біз жас ұрпаққа қазыналы да бай ана тілі – қазақ тілін сіңірудеміз.
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Тіл арқылы бала бойына ұлттық құндылықтарды, дәстүр мен салтты,
ұлтымызға
тән
ізгіліктерді, жалпы
адамзатқа ортақ өркениеттік
ұстанымдарды жұғысты етудеміз. Даңқты қаһарман Бауыржан Момышұлы:
«Анамыздың ақ сүтімен бойымызға дарыған ана тілімізді ұмыту бүкіл атабабамызды, бар тарихымызды ұмыту» деп ескерткен болатын.
Біз осынау қауіптің болмауына бас-көз болып, тіліміздің, діліміздің жас
ұрпақ бойына бай әрі қазыналы қалпында сіңірілуіне күш салудамыз.
«Ұстаздық еткен жалықпас, үйретуден балаға» деп ұлы Абай атамыз
айтқандай, менің де осынау қастерлі мамандықтың иесі атанғаныма сегіз
жарым
жыл болған
екен. Қиындығы мен қызығы, ауартпалығы мен
жауапкершілігі қатар
жүретін осы еңбектің жолындағы педагогикалық
ұстанымым – үнемі жаңалыққа ұмтылып, алдыңғы қатардан көріну және әр
тәрбиленушімнің бойынан жылт еткен жақсылықты, талап пен талантты
тауып, бұлақтың көзін ашу, биікке жетелеу, сондай ізденістер арқылы биік
мақсаттарды орындау. Тәрбиеші болу – әр балаға екінші ана болуға пара пар
еңбек. Анадай мейірім мен қамқорлық таныту, аялы сөздер мен ілтипат
білдіріп, ізгіліктерге бағыттау біздің күнделікті еңбегімізде өріліп жатыр.
Сондықтан да бұл іс екінің бірінің қолынан келе бермейді.
Өйткені, бұл – бала жанын тереңнен сезінетін, өз ісін жан-жақты білетін,
бүлдіршіндерді жан-тәнімен сүйе алатын, оларды бағалай білетін нағыз
маманның қолынан ғана келетін жұмыс. Ұлы педагог Г.Песталоцци: «Егер де
сүйе білмесең, тәрбиелеу құқығы жоқ», деген екен.
Ал
В.Сухомлинский:«Баланың
шығармашылық
қабілеті
мен
дарынының бастауы саусақ ұштарында», дейді. Тәрбиешілік жолдағы басты
мақсатым
мектеп жасына дейінгі балалардың констркутивтік, танымдық,
шығармашылық, іскерлік қабілеттерін дамыту.
Балалардың шығармашылық қабілеттерін дамыту еңбекке деген рухани
адамгершіліктің қалыптасуына серпін беріп, негіз болады. Бірақ бұл қажеттілік
балаға күш салмай іске асуы мүмкін емес, сондықтан оны еңбек сүйгіштікке,
шыдамдылыққа, ұқыптылыққа, дербестікке, белсенділікке және өз еңбегімен
айналасындағыларға қуаныш сыйлауға талпынуына тәрбиелеу қажет.
Халқымызда «Жаскелсе - іске» деген керемет сөз бар. Демек, мен
бойымдағы жастық жігерімді, күш-қуатымды, жаңашылдығымды талапты әрі
таланты шәкірт
тәрбиелеуге жұмсауым керек. Болашақта өз
тәрбиеленушілерімді биік белестерден көріп жатсам, сол үшін өзімнің аз да
болса үлесім тиіп жатса, мен өзімді бақытты тәрбиеші-ұстаз, бақытты жанмын
деп білемін.
Батыр Бауыржан Момышұлы: «Ешкім іштен батыр болып тумайды:
батырлық та мінез секілді өскен орта, көрген тәрбиеге байланысты
қалыптасады» деп ұлы ой айтқан болатын.
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Біз бақшадағы бүлдіршіндерді жақсылық атаулыға тәрбиелеуге, тамаша
ортада тәлімді тәрбие беруге әрдайым жауаптымыз.
«Баланы ең әуелі мейір-шапағатқа, одан соң ақыл-парасатқа, ақырында
нағыз пайдалы ғылымға, еңбекке баулы» - дейді ғұлама А.Құнанбаев.
Мұндай қағидалардың барлығы біздің күнделікті жұмысымызда
басшылыққа алынуға тиіс екенін ұмытпай, еңбегімізді осы бағытта құрамыз.
тәрбиешілік еңбекте жүріп түйгенім – тәрбиешілік еңбекке мен басы бүтін бой
ұсынып, әбден қалыптастым. Бүгінде балаларға мейірім төге отырып, биік
белестерге жетуіне жауапты екенімді ешуақытта естен шығармаймын.
F00067 21.01.2021 жыл.
БАЛАЛАРДЫҢ ОЙЫН ҚЫЗМЕТІНДЕ ДАМУЫ
КУЗДЕУБАЕВА ХАМИДА ТУЛЕНОВНА
Жамбыл облысы Байзақ ауданы «Мәрзия апа"
бөбекжай бақшасының ортаңғы топ тәрбиешісі
Ойын-мектеп жасына дейінгі кезеңде басталып, адаммен өмір бойы ілесіп
жүретін ерекше қызмет түрі. Адамзаттың тарихи даму барысында баланың
жеке басын қалыптастыруда ойынның үлкен мәні бар. Балалар оның көмегімен,
ортамен өзара байланыс жасау тәжірибесін меңгереді, адамзаттың ғасырлар
бойы қалыптасқан моральдық нормаларын, практикалық және ақыл-ой
қызметінің тәсілдерін игереді. Ойын баланың психикасында сапалы өзгерістер
тудырады: бала зейінінің, жадының қалыптасуына, ойлау, қиялдау қабілетінің
дамуына әсер етеді. Балалардың үлкендермен қатар өмір сүруге ұмтылуын
бірлесе еңбек ету арқылы ғана қанағаттандыру мүмкін емес, бұл қажеттілікті
олар ойын үстінде ғана қанағаттандыра алады.
Өйткені олар ойын арқылы ересектердің рөліне ене отырып, еңбекке
араласып қана қоймай, сонымен бірге әлеуметтік өзара қарым-қатынастарға
түседі. Баланың бірінші әрекеті ойын, сондықтан да оның мәнісі ерекше. Ойын
адамның өмірге қадам басардағы алғашқы адымы. Қазақ халқының «Ойын
ойнап, ән салмай, өсер бала бола ма?»-деп айтқанындай баланың өмірінде ойын
ерекше орын алатындыңын айтқан болатынбыз. Жас баланың өмірді танып,
еңбекке деген қатынасы, психологиялық ерекшеліктері ойын үстінде
қалыптасады. Ойын кезінде шартты түрде мақсат қойылады, ал сол мақсатқа
жету жолындағы іс-әрекет бала үшін қызықты.
Ойын балаларға ақыл-ой, адамгершілік, эстетикалық тәрбие берудің
маңызды тетігі деуге болады.
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Балалар ойын барысында:

Өзін еркін сезінеді;

Ізденімпаздық, тапқырлық әрекет байқалады;

Сезіну, қабылдау, ойлау, қиялдау, зейін қою секілді түрлі психологиялық
түйсікпен сезім әлеміне сүңгиді.
Ойын кезінде баланың психологиялық ерекшелігі мынадан көрінеді:

Ойланады;

Эмоциялық әсері ұшқындалады, белсенділігі артады, ерік-қасиеті, қиялелестері дамиды, баланың шыңармашылық қабілеті мен дарыны ұшталады.
Ойын үстінде бала бейне бір өмірдің өзіндегідей қуаныш, реніш сезімінде
болады.
Ойын туралы тұжырым:
а) ойын-тәрбие құралы, ақыл-ойды кеңейтеді, тілді ұстартады, сезімді
шыңдайды
ә) ерік пен мінез қасиетін бекітеді, адамгершілік сапаны жетілдіреді.
б) ұжымдық сезімі қалыптасады
в) эстетикалық тәрбие беру құралы
е) еңбек тәрбиесін беру міндееттерін шешуге көмектеседі
д) бір-бірінен ептілікті үйренеді, өзінің денесін шынықтырады.
Ойын баланың көңілін өсіріп, бойын сергітіп қана қоймай, оның өмір
құбылыстары жайлы таным-түсінігіне де әсер етеді. Балалар ойын арқылы тез
тіл табысып, жақсы қарым-қатынас жасайды, сол қарым-қатынас барысында:

Адамдар іс-әрекеттің жақсы жақтарын аңғарады, жағымды ойындарды
үйренеді

Жанындағы адамдарды ұнатып, жақсы көре біледі

Бір-біріне көмектесе біледі, жанашырлық сезімі оянады, қамқорлық
жасай біледі

Кешірімді болуға, өзгені ренжітпеуге тырысады.
Ойынға басшылық жасау барысында бұйыруға болмайды. Егерде баланың
эмоциясына, қиялына әсер ету арқылы олардың қызығушылығын арттыра
түссек, онда баланың құштарлығы өсіп, ойынға құмарта түседі. Балалар
ойынында кейде өлең, тақпақтар жиі кездеседі. Осы өлең –тақпақтардың негізгі
мақсаты-тапқырлыққа, шапшаңдыққа, ептілікке баулу, қиялына қанат беріп,
ойын ұштау.
Ойын-тіршілік нышаны, еңбекке бейімделудің белгісі, денені шынықтыру
мен сергітудің құралы. Қазақ халқы «ойын баласы» деп жас баланың ойнауына
мүмкіндік туғызып отырған. Ойынның түрлері өте көп. Әрбір ойынның
тәрбиелік мақсаттары болады. Мысалы: «асық» ойыны бағдарлыққа, дәлдікке,
мергендікке үйретсе, доп ойыны бүкіл дененің тұтас қимылдап шынығуына
себепші болады.
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Ойнаудың түрлерін қауымдасып ойнау, одақтасып ойнау, жеке ойнау деп,
ал мазмұнына қарай тұрмыстық ойындар, шынығу ойындары, кәсіптік
ойындар, спорттық ойындар деп топтастыруға болады. Қауымдасып ойнаған
балалар бүкіл бір ұйымның не ұжымның көлемінде жалпылай ойынға
қатысады: мқз айдынында коньки тебу, жалпы жарысқа қатысу, әсіресе
одақтасып ойнау кезінде әдептілікпен қатар әділеттілік қажет болады. Жеке
ойнау кезінде басқаларға кедергі жасамайтындай әдепті әрекет жасау қажет.
Әрине ойын болған соң, шаттану да қажет, бірақ шаттанудың жөні осы екен
деп, орынсыз айғайлау, шыңғыру әдепсіздік.
Қарға тамырлы қазағымыздың «Ақсерек-Көксерек», «Ақсүйек», «Орамал
тастамақ», «Шілік», «Арқан тарту», «Аударыспақ» сияқты ұлттық ойындары
қайрат-жігерді, байқампаздық пен сезімталдықты, «Тоғыз құмалақ» ойыны
ойлау қабілетін арттырады. «Бірінші байлық-денсаулық»- дейді халық, ал ойын
денсаулықты арттырады. Қазіргі таңда ойынды еңбекпен ұштастырып
ұйымдастыру тәсілдері қолданыла бастады.
Мысалы: әртістік ойын және әр түрлі кәсіптің сипатын көрсететін
«құрылысшы», «дастархан мәзірі» үй тапсырмасына байланысты «қуыршақтық
қойылымдар» т.б. ойындар баланы әрі ойнап, әрі кәсіпке үйретіп, әрі пайдалы
нәтиже шығаруға баулиды. «Әлсіз денеге ауру ұялайды» деген дана халқымыз.
Ертеңмен тұрып шынығу,
сергу-ойынның бастама негізі. Ойындарды
еріккеннің ермегі деп түсінуге болмайды. Жұмысы жоқтықтан тумаған. Әр
ойынның өзіндік мақсаты, маңызы бар. Олардың көбісі адамның денесін
шынықтырып, буынын бекітуге, шапшаңдыққа, алғырлыққа, жүректілікке
баулыса, кейбіреулері тіл сындыруға, өзін қоршаған табиғатты тануға,
тапқырлыққа баулиды. Ел арасында ең көп жайылған әйкөл, қашпа доп, ақ
сүйек, айгөйлек, ақсерек-көксерек сияқты ойындарда халықтың дене
тәрбиесінің негізі жатыр. Сондықтан да көптеген ойындарға мазмұны мен жаңа
форма беруге атсалысып, халқымыздың ертеден келе жатқан осы қазынасын
баға жетпес байлығымызға айналдыруымыз керек. Қазақтың
ұлттық
ойындарын түр сипаттарымен мазмұндарына қарай былайша төртке бөлуге
болады:
 Балаларға арналған ойындар
 Жасөспірімдерге арналған ойындар
 Бозбалалар мен бойжеткендерге арналған ойындар
 Үлкен-кішіге бірдей ойындар
«Балалықтың жанына ойын- азық» деп Сұлтанмахмұт Торайғыров атамыз
айтпақшы балалар үшін ойын үлкен талқы. Түрлі ойындар кезінде олардың
дүниетанымы кеңейіп, мінездері қалыптасады. Туған халқының әдет-ғұрпымен,
жақсы дәстүрімен танысады. Рухани тәрбие дегеніміздің өзі де кейбір ұлттық
ерекшеліктерді, ана тілін, туған халқының ауыз әдебиетін білуден басталады
емес пе?
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Ойнайық деп айту өте оңай. Оны қызықты өткізу үшін ғасырлар бойы
халық талқысынан өткен ойындардың тәртібін біліп, мазмұнын, мақсатын
түсіну қажет.
«Ойын-өсіп келе жатқан бала организмінің қажеті», ойында баланың дене
күші артады, қолы қатайып, денесі шыңдай түседі, көзі қырағыланады,
тапқырлығы, ынтасы артып жетіле түседі. Ойында балалардың
ұйымдастырушылық дағдысы қалыптасып шыңдалады, ұстамдылығы мен
жағдайларды салыстырып бағдарлау іскерлігі
жетіле түседі. Әр түрлі
қимылдарға негізделген бұл ойындар өсіп келе жатқан организмінің белсенді
әрекеттерге деген қажетін мейлінше толық қанағаттандырады. Қимылды
ойындардың айрықша бағалануы балалардың жалпы қимылының жетіле
түсетіндігінде. Мұндай жағдайда балалардың түрлі топтағы бұлшық еттері
бірдей қызмет етеді де, соның нәтижесінде олар бір қалыпты жетіледі. Алайда
қимылдық ойындардың маңызы тек мазмұнымен ғана шектелмейді, олар
сондай-ақ балалардың жан-жақты өсіп-жетілуінде үлкен рөл атқарады.
Қимылды ойындарда балалар тек жүгірумен ғана тынбайды, біреулерді қуалап
жетеді немесе өзін ұстағысы келіп, біреулерден қашып құтылады; ол жай ғана
секірмейді, қоянды немесе торғайды бейнелейді. Олар ойнайды, ал сол
ойынның процесінде олардың қандай да болмасын бұлшық еттерінің белгілі бір
топтары шыныға, жаттыға түседі. Ойынның бұл ерекшелігін П. Ф. Лесгафт
жоғары бағалаған. Ол ойындардың жаттығулардан артықшылығын атап
көрсетіп, ол ойындардың мектепке дейінгі жастағы балалардың ойын
образдарының, сюжеттерінің бала қиялына жақындығынан, сондай-ақ оларда
қалыптасқан қоғамдық бастаманың болуы салдарынан деп қарап, оларды
балаларға түсінікті де, қолдарынан келетін нәрсе деп есептеген. Сонымен қатар
зор тәрбиелік, білімділік күшін көре білді, оны жекелеген гимнастикалық
жаттығуларға қарағанда, одан жоғарырақ тұратын күрделі әрекет, баланың
жеке басын тәрбиелеудегі ең жақсы құрал деп санады. Ол баланың ойын
үстінде сергек те ширақ болатынын, сезімтал келетінін, бар ынтасымен ойынға
беріліп кететінін атап көрсетті. Қимылдық ойындар зеректілікке,
байқағыштыққа, зейінділікке, қиялдауға, дұрыс сезімдердің дамуын
тәрбиелеуге мүмкіндік жасайды. Бала өзінің тең құрбыларының арасында өзін
олармен тең сезінуге тиіс. Ойындағы белсенді әрекет балалардың өз күшіне
сенбеушілікті, ұялшақтықты, жасқаншақтықты болдырмайды.
Ойын міндеті ойынның барысында шешіледі, бірақ кейде ол негізгі мақсат
болуы да мүмкін ондай жағдайда тәрбиеші ойынды зор тиімділікпен жүзеге
асыру үшін оны таңдайды. Қимылды ойындарды пайдаланған кезде
дидактикалық принциптерді: қолайлылықты, жүйелілікті, бірізділікті,
белсенділікті, парасаттылықты және басқаларды сақтау қажет.
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Ойын барысында немқұрайлылыққа жол бермеу керек, бұл балалардың
қимылды ойындарға қызығушылығын төмендетудің негізгі бір себебі болып
табылады. Тәрбиешілер ойынды көңілді де қызықты ұйымдастырып, балалар
«ойынды» үлкен адам «жүргізгенін» сезбейтіндей, шын мәнісінде олармен
бірге ойнаған, олардың табысына қуанған, ал сәтсіздікке олармен бірге өкінген
жағдайда ғана тіпті сәбилер тобындағы балалардың өзі сүйіп ойнайтын
ойындар да пайда бола бастайды.
F00072

22.01.2021 жыл.

МЕНІҢ ОТБАСЫМ ЖӘНЕ ДОСТАРЫМ
БАКЫТЖАНОВА АКЖАРКЫН НУГМЕТЖАНОВНА
Маңғыстау облысы Мұнайлы ауданы
«№6 жалпы білім беру орта мектебі» КММ
Бастауыш сынып мұғалімі
Сауат ашу пәні бойынша
Күні:02.11.2020ж
Сынып: 1 «И»
Сабақтың тақырыбы
Осы сабақта қол
жеткізілетін оқу
мақсаттары (оқу
бағдарламасына
сілтеме)
Сабақтың мақсаттары

Жетістік критерийлері

Құндылықтарды
дарыту
Пәнаралық байланыс
АКТ қолдану

Қатысқандар саны:
Қатыспағандар саны:
«Менің отбасым және достарым»
Менің достарым. Д дыбысы мен әрпі.
1.1.9.1 сөздегі дыбыс түрлерін (дауысты,
дауыссыз, жуан және жіңішке дауыстылар)
ажырату және дұрыс дыбыстау
1.1.9.2 дыбыстардың мағына ажыратушылық
қызметін түсіну
Барлығы: Жаңа білімді меңгереді.
Көбі: Тақырыпты түсініп, тыңдап, жетекші
сұрақтар арқылы талқылайды.
Кейбірі: Алған білімді өмірде қолдана алады.
Айтылған сөздер мен сөйлемдердің көпшілігін
дұрыс қайталай алады.
Нақты сөйлеу арқылы, мәселені түсінгенін көрсете
алады.
Оқушыларды бір-біріне деген құрмет көрсетуіне
тәрбиелеу.
Өнер, ана тілі сабағы
Аудиожазба , таныстырылым.
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дағдылары
Тілдік құзыреттілік
Д дыбысы мен әрпі.
Сабақ барысы
Сабақтың
Сабақтағы жоспарланған іс-әрекет
жоспарланған
кезеңдері
Сабақтың
Бала, бала, балапан
басы
Қане, қайсы, алақан.
Ынтымақтаст Саусақтарың әйбат,
ық
Былай-былай ойнат.
атмосферасын Бала, бала, балапан
қалыптастыру Қане, қайсы, алақан.
5 минут
Саусақтарың әйбат,
Былай-былай ойнат.
– Балалар, бір-біріміздің қолымыздан ұстап,
алақан арқылы жүректің жылуын сезініп
үйренген қандай тамаша, қандай қуаныш!
Сабақтың
№1 Тыңдалым.
ортасы
Достары көп Мараттың,
8 минут
Ойнайды олар аулада.
Ағасымен Болаттың
Барады олар тауға да.
-Бұл өлең бе, әлде әңгіме ме?
-Бұны балалардан сұрап көрелік.
Сергіту сәті
Тарсылдатпай едендi
1 минут
Орнымыздан тұрып ап
Жүгiрейiк бiр уақ.
Бiр, екi, үш, бiр, екi, үш.
Аяқты алға созайық
Тiк көтерiп, қозғайық.
Тым сылбыр да болмайық
Алға қарай озбайық.
Бiр, екi, үш, бiр, екi, үш.
Қызықты
№ 2 Оқылым.
тапсырма
Дала аула Дана Дулат
8 минут
Далада аулада Данада Дулатта
Аяқталуы
Сұрақтың жауабын сызбаға қарап болжа.
16 минут
-Сенің досың бар ма?

18

Ресурстар

Шаттық
шебері

Таныстырыл
ым,
оқулықпен
жұмыс
Сергіту
сәтіне
арналған
жинақ

Оқулық,
дәптерлер.
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Сабақтың
соңы
2 минут

Дифференциа
ция –
оқушыларға
көбірек
қолдау
көрсетуді
қалай
жоспарлайсыз
? Қабілеті
жоғары
оқушыларға
қандай
тапсырмалар
қоюды
жоспарлап
отырсыз?
Қолдау
көрсету.
Қабілеті
жоғары
оқушылар
айтылған
сөздер мен
сөйлемдердің
көпшілігін
дұрыс
қайталай
алады.

Рефлексия
Бүгінгі сабақта болған көңіл – күйді бас
бармақ саалынған суреттер арқылы бағалау.

Бағалау – оқушылардың материалды меңгеру
деңгейін тексеру жоспарыңыз?

Оқушылар өздері жасаған бет-бейнелеріне
қарап бір-біріне көңіл- күйлерін айтады.
(қуанышты, көңілді, көңілсіз, ашулы)
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Бас
бармақтар

Пәнаралық
байланыс
Денсаулық
және
қауіпсіздік
техникасын
ың сақталуы
АКТ
Құндылықта
рмен
байланыс
(тәрбие)

Өнер, ана
тілі сабағы
Оқушылард
ы бір-біріне
деген
құрмет
көрсетуіне
тәрбиелеу.
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ИЗВЕСТНЫЕ ПУТЕШЕСТВЕННИКИ И ИССЛЕДОВАТЕЛИ
ТАДЖИБАЕВА ДИНА
Мангистауская область,город Актау
Международная школа «EtonHouse Kazakhstan»
Учитель английского языка
Блок долгосрочного
плана: путешествия
и транспорт
Дата: I четверть
учебного года
Класс: 4 класс
Тема урока:

Школа: Международная школа EtonHouse Kazakhstan

Цели обучения,
достигаемые на
этом уроке
(Ссылка на учебный
план)

8.S3 умение высказывать мнение на уровне дискуссии
по ряду общих и учебных тем
8.S7использовать соответствующую предметную
лексику и синтаксис,
8.W5 развивать с обоснованием последовательные
аргументы, подкрепленные, при необходимости
примерами в письме
Учащиеся смогут:

Выразить свою точку зрения полными
предложениями, используя тематический словарь

Определить значение неизвестных слов из текста

Разработать структурированные аргументы и
подкрепите их примерами и доводами
Для разговора:
1.
сформулировать свою позицию и отношение к
некоторым мыслям
2.
использовать конкретные аргументы, я согласен
не согласен и т. д.;
3.
использовать соответствующие устрорйства
связи для поддержки своих высказываний;
4.
использовать тематический словарь

Цель урока

Критерии
оценивания

Учитель: Таджибаева Дина
Отсутствующие:
Известные путешественники и исследователи
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Для чтения:

найти слова, которые имеют схожее значение с
данными фразами.

найти синонимы слов в тексте;
Для письма:

указать причины, подтверждающие мнение

использовать связующие слова и фразы
(например, потому что, следовательно, поскольку,
например), чтобы связать мнение и причины

предоставить заключительное мнение
Студенты работают в группах и уважают мнения и
взгляды друг друга.
География

Воспитание
ценностей
Межпредметная
связь
Использование ИКТ Студенты ищут информацию в Интернете с помощью
ноутбуков.
Предыдущее
Учащиеся уже имеют некоторые знания по теме
обучение
«Путешествие» из предыдущих классов.
План
Планируемые этапы Планируемые мероприятия
Ресурсы
урока
Первый этап урока Учащиеся
посмотрят
короткий Video
видеоролик, в котором показаны from
Введение 7 мин
отрывки из 11 стран, которые https://www.you
Эндрю Лис посетил за 44 дня, и tube.com/watch?
постараются назвать как можно v=TenTKsP2Rq
больше стран. Ролики очень 8
быстрые, поэтому фильм нужно
будет посмотреть как минимум
дважды.
(Страны: Португалия, Испания,
Франция, Италия, Аргентина, Перу,
3 мин
Чили, Бразилия, США, Бирма и
Таиланд)
Учитель (T) пишет на доске
следующие вопросы.
Если бы вы могли посетить 11 стран
за 44 дня, какие страны вы бы
посетили?
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Что бы вы сделали в каждой стране?
Почему я хотел бы посетить эти
страны?
T просит учеников (SS ) работать в
парах и отвечать на вопросы.
Учитель представляет цели урока и
обсуждает их с учащимися.
Предварительное
2.
Т сообщает SS, что они
чтение:
собираются прочитать про трех
6 мин
кругосветных
путешественников.
Показывает, с какими трудностями
могут столкнуться путешественники
во время путешествия.
3.
SS выработывают новый
Во время чтения. словарный запас. T предугадывает,
«Чтение
какие слова могут быть трудными
головоломки»
для понимания SS, и помогает
7мин
разобраться
в
их
значении:
трейлер, шина и т. д.
7 мин
8 мин

После прочтения
2 мин
Написать
“Какой я
путешественник”

Класс делится на три группы. У
каждой группы есть текст о разных
кругосветных путешественниках.
4.
Задача
1
выполняется
индивидуально. (Т поддерживает
при необходимости). Учащиеся
просматривают текст и определяют
значение
неизвестных
слов
(выделенных жирным шрифтом) в
контексте. SS с одинаковымы
текстами объеденяют тексты и
проверяют ответы друг друга.
5.
Задание 2. Учащиеся бегло
просматривают текст и записывают
ключевые моменты. T контролирует
и следит за тем, чтобы SS четко
понимали текст.
6.
Задание
3.
Учащиеся
работают в группе. SS с разными
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Предварительная
запись
3 мин
Во время письма
14 мин

2 мин
3 мин

Мини-исследование
18 мин
(Некоторые части
исследования можно
выполнить как
домашнее задание,
если не позволяет
время)

текстами
объединяются
и
резюмируют содержание своего
текста; другие SS отвечают на
вопросы (по ключевым моментам)
во время прослушивания. Когда они
закончат,
учащиеся,
которые
резюмируют текст, будут проверять
ответы своих одноклассников и
давать отзывы (любые исправления
при необходимости).
Учащиеся отвечают на 9 вопросов
по тексту. Требуются краткие
ответы. Это можно делать парами
или всей группой (если не позволяет
время, вопросы можно сократить)
7.
T обобщает тексты о
путешественниках и выявляет
преимущества и недостатки
путешествия / путешествия от
учащихся.
8.
Учащимся дается
воображаемая ситуация.
(представлены на ppt) Они работают
индивидуально и пишут свой ответ
на ситуацию, приводя четкие
аргументы с примерами.
9.
Критерии оценки
представлены.
10. Учащиеся проверяют свои
ответы на основе критериев.
11. T спрашивает учащихся,
знают ли они великих или
известных исследователей или
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Дифференциация
происходит по принципу
творчества, пока учащиеся
выполняют задание «Ты
исследователь».

Экспертная оценка
проводится, пока студенты
проверяют свои ответы на
задание на чтение и письмо.

В каждом
классе
соблюдаются
правила
безопасности

Отражение
Используйте пространство ниже, чтобы
Были ли цели урока / задачи поразмыслить над своим уроком. Ответьте на
обучения реалистичными?
самые важные вопросы из поля слева о вашем
Все ли ученики достигли
уроке.
цели урока?
Если нет, то почему?
Хорошо ли сработала
запланированная
дифференциация?
Я придерживался
тайминга?
Какие изменения я внес в
свой план и почему?
Итоговая оценка
Какие две вещи прошли действительно хорошо (учтите и преподавание, и
обучение)?
1:
2:
Какие две вещи улучшили бы урок (рассмотрите и преподавание, и
обучение)?
1:
2:
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F00075 22.01.2021 жыл.
СЛОВО И СЛОГ
ПОЛОЗКОВА ВЕРА ВЛАДИМИРОВНА
Мангистауская область,город Актау
Международная школа «EtonHouse Kazakhsta»
Учитель начальных классов
Тема: Слово и слог.
Цель: Закрепить представление о слоге как части слова;
развивать умение выделять слоги и правильно делить слова на слоги.
Планируемые результаты: учащиеся научатся делить слова на слоги;
аргументированно отвечать, доказывать своё мнение.
Ход урока.
Долгожданный дан звонок.
Начинается урок.

Формулирование темы и цели урока.
На доске: МО ЗИ РОЗ
ПО МА
СНЕГ ЛЕ КРЫ ДРУГ ША
-Что здесь написано?
-Что можно составить из этих слогов?
-Исходя из этого назовите тему урока. (Тема: Слово и слог)
-Зная тему урока и используя опорную запись сформулируйте цели урока.
-Узнать, что такое ….
-Учиться правильно ….
1.
Минутка чистописания.
-Как вы думаете, что будем писать на минутке чистописания?
(Слова: мороз, зима, крыша, поле, снег, друг)
-Напишем число и слова для чистописания.
Что можно составить из слов? (Предложение)
Составьте предложения со словами минутки чистописания.(………)
1.
Актуализация знаний.
ЗМ
СНГ
Какие слова здесь зашифрованы?
Какой звук образует слог: гласный или согласный?
Что общего у слов зима, снег?
ЗИМА
СНЕГ
Чем отличаются?
Почему в слове зима 2 слога, а в слове снег 1 слог?
Отчего зависит количество слогов в слове?
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Что такое слог? (часть слова)
(слушаем на компьютере)
Прочитайте правило на стр. 73 в учебнике (читают все, 1 ученик вслух).
a.
Работа по теме урока.
1)Работа с текстом.
Прочитайте текст «Снег».
Ответы на вопросы.
Чтение 1,2 предложений по слогам.
Сколько слогов может быть в слове? (Слова могут быть односложные,
двусложные,…)
Найти в тексте слова из 3 слогов, из 4 слогов (называют, доказывают)
Найти предложение, в котором выражена главная мысль текста.
Выразительное чтение текста. (1 ученик).
Пересказ текста (1 ученик)
1.
Физкультминутка.
Я буду называть слова. Если услышите слово из 1 слога – подпрыгнуть, из 2
слогов 2 раза присесть, из 3 слогов – 3 хлопка.
Снег, снежинка, снежок, снеговик, снежный, подснежник.
Что заметили?
2) Самостоятельная работа.
стр.74. упр. 2 (самооценка, взаимопроверка)
3)Упражнение (на компьютере)

Закрепление изученного материала.
а) Работа в парах (карточки 1, 2,)
КАРТОЧКА №1
Составь слова из последних слогов слов. Запиши полученные слова.
Облака, кора, отмель - …
Пальма, орлы, ерши - …
Много, чучело, носок - …
КАРТОЧКА №2
Составь слова из первых слогов слов. Запиши полученные слова.
Пример: каша, река, тарелка – карета.
молоко, невод, таракан – _____________________
коса, лото, боксёр – __________________________
баран, рана, банка – __________
б) Работа в группе: Работа по схемам. (слова из упр.5)

Подведение итогов урока.
Что такое слог?
Как определить количество слогов в слове?
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В слове есть согласные и 1 гласный. Сколько в слове слогов?
В слове 3 согласных и 3 гласных. Сколько в слове слогов?
Как вы считаете, для чего нужно умение делить слова на слоги?
8.Домашнее задание. Выставление оценок. упр. 4, 6

Рефлексия.
Сегодня на уроке я узнал…….
Мне понравилось……….
Мне было ……..
Этот урок научил меня…….
G00008

22.01.2021 жыл.

СЮЖЕТТІ-РӨЛЬДІК ОЙЫНДАРДЫҢ МАҢЫЗЫ
ИМАНБАЕВА АЛМАГУЛ
Алматы қаласы Әуезов ауданы МКҚК
№ 49 бөбекжай балабақшасының тәрбиешісі
Ойын - бұл мектеп жасына дейінгі бала үшін өзін-өзі еркін сезінуді,
заттарға, іс-әрекеттерге, қарым-қатынасқа бағыну сезімін қамтамасыз ететін,
өзін «осында және қазірде» толығымен жүзеге асыруға, эмоционалды
жайлылық жағдайына жетуге, теңдестірушілердің еркін қарым-қатынасына
негізделген балалар шығармашылығына араласуға мүмкіндік беретін өзіндік
құнды қызмет. Балаға арналған ойынның субъективті құндылығы мен оның
объективті дамытушылық құндылығы үйлесімді ойынды балалардың өмірін
ұйымдастырудың ең қолайлы формасына айналдырады, әсіресе мектепке
дейінгі білім беру жағдайында.
Барлық уақытта ойын мектеп жасына дейінгі балалардың жетекші әрекеті
болды. Психологтар мен тәрбиешілер (Л.С. Выготский, Д.Б. Эльконин, А.П.
Усова, Т.Е. Конникова, Д.В. Менджерицкая, Р.М. Римбург, Р.И. Жуковская,
Т.А. Маркова, Н.Я.Михайленко, Р.А.Иванова және басқалар) мектепке дейінгі
жасты ойын жасына жатқызды. Іс жүзінде балалар біраз уақытқа қалдырған
барлық нәрсені ойын деп атайды. Зерттеушілер ойынның құндылығын атап
өтіп, оның әлеуметтік мінез-құлықты қалыптастырудағы маңыздылығын,
адамның өзін-өзі растауы мен қарым-қатынас жағдайында оның мінез-құлқын
болжау мүмкіндігін көрсетеді. Баланың дамуын ойынсыз елестету мүмкін емес,
ал рөлдік ойындар мектеп жасына дейінгі баланың негізгі қызметі болып
табылады.
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Олар баланың ойдан шығарылған жағдайында кез-келген рөлдік
әрекеттерді, оны қызықтыратын функцияларды жүзеге асыруға, түрлі
оқиғаларға қосылуға мүмкіндік береді. Рөлдік ойын - бұл кішкентай адамның
әлеммен алғашқы, саналы өзара әрекеті, онда бала жасаушы субъектінің
жетекші рөлін атқарады, бұл оның өзін-өзі жүзеге асыруы мен өзін-өзі көрсету
тәсілі. Онда бала өзі қалағандай болады, ойында бала өзі қалаған жерде болады,
ол қызықты және тартымды оқиғалардың қатысушысы болып табылады.
Рөлдік ойындар баланың психикалық дамуында үлкен маңызға ие,
олардың ерікті есте сақтау қабілетін дамытады. Ойынды жүргізу кезінде
міндетті болып табылатын ережелер балаларды мінез-құлқын басқара білуге
тәрбиелейді, олардың импульсивтілігін шектейді, сол арқылы мінездің
қалыптасуына ықпал етеді.Құрдастарымен бірлескен ойын кезінде балалар
қарым-қатынас жасауға, басқалардың тілектері мен іс-әрекеттерін ескере
білуге, өз пікірін қорғай білуге, өздігінен талап ете білуге, сонымен қатар
жоспарларды бірлесіп құруға және жүзеге асыруға үйренеді.
Бала әр түрлі рөлдерді орындай отырып, әр түрлі қызмет түрлерін қамтуды
бастайды, бұл баланың ойлау қабілетін дамытуға, басқа біреудің көзқарасын
қабылдауға көмектеседі.
Рөлдік ойын ойнау, қандай да бір образға үйрену, бала алған әсерлерін
жаңғыртады, қайта ойластырады және ашады.Ойын жағдайының ойдан
шығарылатындығын түсінген балалар, дегенмен, шынайы сезімдер мен
тәжірибелерді бастан өткереді және осылайша ішкі әлемін байытады.
Мектеп жасына дейінгі балалар бірге ойнағанды ұнатады. Алайда өмірлік
тәжірибенің аздығы, адамгершілік сезімдерінің көрінуінде тұрақтылықтың
болмауы, өз тілектерінен бас тарту қабілетінің жеткіліксіз дамығандығы кейде
ойынның ыдырауына, қалыптасқан достық байланыстардың бұзылуына
әкеледі.Біз ойынға басшылық жасай отырып, балаларға әр түрлі ұсыныстардың
ішінен ең қызықтысын таңдауға көмектесіп қана қоймай, оларды бір-бірінің
жоспарын құрметтеуге, жолдастарына мұқият болуға үйретуіміз керек. Баланы
өзі үшін өзі ойнағысы келетін құрдастарының рөлдеріне сәйкес келетін рөл таба
білуге үйрету өте маңызды, бұл үшін баланы қабылданған рөлді жаңасына
ауыстыруға үйрету қажет.Рөлдік ойынның анықтамаларын, оның ерекшелігін
педагогика мен психология тұрғысынан зерттей келе, рөлдік ойын - бұл мектеп
жасына дейінгі баланың іс-әрекетінің ең тартымды түрі деген қорытынды
жасауға болады. Дәл осы рөлдік ойын балаға екі жағдайда - нақты және қиялда
бір уақытта болуға мүмкіндік береді. Рөлдік ойын процесінде баланың ақыл-ой
қабілеттерін ғана емес, зейінін, есте сақтауын, қиялын қамтитын білімді
игерудің маңызды және күрделі процесі жүреді.
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Сюжетті-рөлді ойын картатекасы:

Картотека №3 «Зообақ»
Мақсаты: Балалар ата-аналарымен
зообаққа келеді, әртүрлі жануарларды
көреді, әйткеншекте тебеді.
Картотека №4 «Шаштараз»
Мақсаты: Балаларды шаштараз ойынымен
таныстыра отырып, шаштарын үнемі тарап
әдемілеп жүруге үйрету. Шаш өрудің әр түрлі
үлгісін көрсету. Әсемдікке, әдемілікке баулу.
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Картотека №7 «Аурухана»
Мақсаты: Өздіктерінен рөл дерді
бөле білуге үйрету. Қызығушылықтарын
арттыру. Бір-біріне деген қамқорлыққа
тәрбиелеу.

Картотека №9 «Дәрігер»
Мақсаты: Балалардың білім деңгейін,
ойындарды ойната
отырып, әрі қарай жан - жақты дамыту тіл,
байлығын жетілдіру, сөздік қорын молайту.
Үлкендер еңбегін құрметтеуге, сыйлауға,
адамгершілікке тәрбиелеу. Балаларды
ұйымшылдыққа,жауапкершілікке,
адалдыққа, кішіпейілділікке тәрбиелеу.
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G00007 22.01.2021 жыл.
АКТИВНЫЕ МЕТОДЫ И ПРИЁМЫ ОБУЧЕНИЯ
АНГЕРМАН ВИКТОРИЯ ОТТОВНА
город Караганда. КГУ СОШ № 17
Учитель начальных классов
Целью современного начального образования является развитие личности
ребенка, выявление его творческих возможностей, сохранение физического и
психического здоровья. В современном начальном образовании наметилось
немало
положительных
тенденций:
складывается
вариативность
педагогических подходов к обучению младших школьников; у педагогов
появилась свобода для творческого поиска, создаются авторские школы;
активно используется зарубежный опыт; родителям предоставлена
возможность выбирать педагогическую систему. Проблема активности
личности в обучении – одна из актуальных в психологической, педагогической
науке, как и в образовательной практике.
Известно, до 70% личностных
качеств закладывается в начальной школе, а не только базовые навыки, такие
как умение читать, писать, решать, слушать и говорить. Теоретический анализ
указанной проблемы, передовой педагогический опыт убеждают, что наиболее
конструктивным решением является создание таких психолого-педагогических
условий в обучении, в которых обучаемый может занять активную личностную
позицию, в наиболее полной мере выразить себя как субъект учебной
деятельности, свое индивидуальное «Я». Все сказанное выше выводит на
понятие «активное обучение». Каждому человеку, вступающему в этот
сложный и противоречивый мир, необходимы определенные навыки мышления
и качества личности. Умение анализировать, сравнивать, выделять главное,
решать проблему.
Активные методы обучения – это система методов, обеспечивающих
активность и разнообразие мыслительной и практической деятельности
обучаемых в процессе освоения знаний, повышения своей профессиональной
компетентности.
Строятся они в основном на диалоге, предполагающем свободный обмен
мнениями о путях разрешения той или иной проблемы. Действительно, с
помощью активных методов можно эффективно решать проблемы, но этим
цели и задачи активных методов обучения не ограничиваются. Возможности
активных методов различны не только в смысле «активизации учебной и
учебно-производственной деятельности», но и в смысле многообразия
достигаемых образовательных эффектов тоже.
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Особенности активных методов обучения:
групповая форма организации работы участников учебного процесса;
использование системно- деятельностного подхода к обучению;
практическая направленность деятельности участников учебного процесса;
игровой и творческий характер обучения;
интерактивность учебного процесса;
включение в работу разнообразных коммуникаций, диалога ;
использование знаний и опыта обучающихся;
задействование в процессе обучения всех органов чувств;
рефлексия процесса обучения его участниками.
Современная дидактика уделяет большое внимание побуждающей
функции метода обучения. Назначение метода состоит не в простой передаче
знаний, а в том, чтобы пробудить познавательную потребность школьника, его
интерес к решению той или иной задачи. Новые аспекты открываются в
развивающей и воспитывающей функции метода.
Вооружение учащихся способами познавательной деятельности —
важнейшая тенденция повышения развивающей функции учебного метода.
Создание обстановки сотрудничества, коллективного сопереживания,
отношений взаимопомощи, ответственности за самостоятельное решение задач
— в этом направлении ведутся поиски дальнейшего совершенствования
методов обучения.
Метод обучения следует отличать от средства. Метод тесно связан с
деятельностью и вне деятельности не существует. В качестве средств обучения
используются учебники, книги, справочники, пособия, технические средства,
словари, наглядные пособия. Они могут использоваться для различных целей.
Будучи включены в какую-либо деятельность, они дают возможность
осуществлять цель деятельности. Использование различных средств в процессе
обучения меняет сам метод деятельности.
В практике можно встретить большое количество разнообразных
методических приемов. Некоторые из них являются общими для многих
предметов, другие применимы только при обучении данному предмету.
Наиболее принятой является классификация методов по источнику
получения знаний (слово, наглядные средства, практическая деятельность). В
соответствии с таким подходом методы могут быть объединены в три группы.
Словесные методы: рассказ, объяснение, беседа, работа с учебником и
книгой. Наглядные методы: наблюдение, демонстрация наглядных пособий,
кинофильмов и диафильмов. Практические методы: устные и письменные
упражнения, графические и лабораторные работы.
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Включение активных методов в учебный процесс активизирует
познавательную активность учащихся, усиливает их интерес и мотивацию,
развивает способность к самостоятельному обучению; обеспечивает обратную
связь между учащимися и преподавателями. Залог качества обучения – это
любовь к детям и постоянный поиск.
Для активного обучения важным является принцип индивидуальности организация учебно – познавательной деятельности с учётом индивидуальных
способностей и возможностей. Сюда входят и педагогические приёмы, и
специальные формы занятий. Активные методы помогают сделать процесс
обучения лёгким и доступным каждому ребёнку. Активность обучаемых
возможна лишь при наличии
стимулов.
Поэтому в числе принципов
активизации особое место приобретает мотивация учебно – познавательной
деятельности. Важным фактором мотивации является поощрение.
У детей начальной школы неустойчивые мотивы обучения, особенно
познавательные, поэтому положительные эмоции сопутствуют формированию
познавательной деятельности.
Возрастные и психологические особенности младших школьников
указывают на необходимость использования поощрений для достижения
активизации
учебного процесса. Поощрением не только оцениваются
положительные результаты, видимые в настоящий момент, но и само по себе
оно побуждает к дальнейшей плодотворной работе. В поощрении заключается
фактор признания и оценка достижений ребёнка, при необходимости –
коррекция знаний, констатация успеха, стимулирующая к дальнейшим
достижениям. Поощрение способствует развитию памяти, мышления,
формирует познавательный интерес.
Все поощрения можно классифицировать по средствам выражения:
мимические
и
пантомимические,
словесные,
материализованные,
деятельностные. Особое место занимают деятельностные поощрения.
К таким поощрениям я готовлю детей, даю опережающее задание. Детям
даётся
стимул:
интерес товарищей и доверие учителя. Они учатся
самостоятельно добывать знания и учат друг друга. К таким заданиям
относятся подготовка сообщений, составление кроссвордов, ребусов, подбор
загадок, пословиц по теме, мини – сценки, творческие задания. В результате
успешного применения поощрений возрастает познавательная активность,
увеличивается объём работы на уроке как следствие повышение внимания и
хорошей работоспособности, усиливается стремление к творческой активности,
ребята ждут новых интересных заданий, сами проявляют инициативу в их
поиске. Улучшается психологический климат в классе: ребята не боятся
ошибок, помогают друг другу.
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В своей практике я активно использую метод проектов - форма
организации
учебного
процесса,
ориентированная
на
творческую
самореализацию личности учащегося, развитие его интеллектуальных и
физических возможностей, волевых качеств и творческих способностей в
процессе создания новых продуктов, обладающих объективной или
субъективной новизной, имеющих практическую значимость.
Мозговой штурм – специализированный метод групповой работы,
направленный на создание новых идей, стимулирующих творческое мышление
каждого участника.
Деловые игры – метод организации активной работы учащихся,
направленный на выработку определенных рецептов эффективной учебной и
профессиональной деятельности. С помощью игры обучение становится
важным делом, ибо игра является частью детской жизни. Игра – средство,
снимающее неприятные или запретные для личности школьника переживания.
Игра является одним из средств формирования психологических образований,
крайне необходимых для учебного процесса, - мышление, внимание, память.
Они должны приковать неустойчивое внимание ребёнка к материалу, дать
новые знания, заставить мыслить. Игры должны обеспечить формирование
учебной деятельности.
Ролевые игры – метод, используемый для усвоения новых знаний и
отработки определенных навыков в сфере коммуникаций. Ролевая игра
предполагает участие не менее двух «игроков», каждому из которых
предлагается провести целевое общение друг с другом в соответствии с
заданной ролью.
Тренинги – обучение, при котором в ходе проживания или моделирования
специально заданных ситуаций обучающиеся имеют возможность развить и
закрепить необходимые знания и навыки. Обучение с использованием
компьютерных обучающих программ.
Анализ практических ситуаций – метод обучения навыкам принятия
решений; его целью является научить учащихся анализировать информацию,
выявлять ключевые проблемы, создавать альтернативные пути решения,
оценивать их, выбирать оптимальное решение и формировать программы
действий.
Выбор методов активного обучения зависит от различных факторов. В
значительной степени он определяется численностью учащихся (большинство
методов обучения можно использовать в небольших группах). Но в первую
очередь выбор метода определяется дидактической задачей занятия. Активные
методы обучения можно применять для достижения следующих дидактических
целей: обобщение ранее изученного материала (групповая дискуссия, мозговой
штурм); эффектное предъявление большого по объему теоретического
материала (мозговой штурм, деловая игра); развитие способностей к
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самообучению (деловая игра, ролевая игра, анализ практических ситуаций);
повышение учебной мотивации (деловая игра, ролевая игра); отработка
изучаемого материала (тренинги); применение знаний, умений и навыков
(баскет – метод); использование опыта учащихся при предъявлении нового
материала (групповая дискуссия); обучение навыкам межличностного общения
(ролевая игра); эффективное создание реального объекта, творческого продукта
(метод проектов); развитие навыков работы в группе (метод проектов);
выработка умения действовать в стрессовой ситуации, развитие навыков
саморегуляции (баскет – метод); развитие навыков принятия решений (анализ
практических ситуаций, баскет-метод); развитие навыков активного слушания
(групповая дискуссия).
Активные познавательные способности формируются и развиваются в
процессе познавательной деятельности. Когда ребенок не просто слушатель, а
активный участник в познавательном процессе, своим трудом добывает знания.
Эти знания более прочные. Именно форма активного обучения – это первая
искорка, зажигающая факел любознательности. Учитель отказывается от
авторитарного характера обучения в пользу демократического поисковотворческого. В качестве основных неоспоримых достоинств выступают:
высокая степень самостоятельности, инициативности, развитие социальных
навыков, сформированность умения добывать знания, развитие творческих
способностей. Чувство свободы выбора делает обучение сознательным,
продуктивным и более результативным.
Активные методы обучения – это методы, включающие учащихся в
процесс «добывания знаний» и развитие мышления. Они позволяют:
стимулировать мыслительную деятельность учащихся; раскрыть свои
способности; приобрести уверенность в себе; совершенствовать свои
коммуникативные навыки; возможность формировать у учащихся творческое
мышление, развивать речь учащихся, формировать опыт взаимодействия в
коллективе, увеличивают
развивающий
эффект
обучения. Можно
утверждать, что активные методы обучения смещают акцент на развитие
школьников, не просто воспроизводя усвоенные знания, но и используя их в
практической деятельности.
Активные методы обучения подразделяются на методы начала урока,
выяснения целей, ожиданий, опасений, презентации учебного материала,
организации самостоятельной работы, релаксации, подведения итогов. Каждый
из этих методов позволяет эффективно решать конкретные задачи того или
иного этапа урока.
Динамично помогают начать урок такие методы, как «Галерея портретов»,
«Улыбнемся друг другу», «Поздоровайся локтями». Дети, выполняя задание,
должны коснуться, улыбнуться, назвать имена как можно большего количества
одноклассников.
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Такие забавные игры позволяют весело начать урок, размяться перед более
серьезными упражнениями, способствует установлению контакта между
учениками в течение нескольких минут.
Очень важным для учителя является включение в урок активных методов
выяснения целей, ожиданий, опасений. Такие методы, как «Дерево ожиданий»,
«Поляна снежинок», «Разноцветные листы», «Фруктовый сад», позволяют
учителю лучше понять класс и каждого ученика, а полученные материалы в
дальнейшем использовать для осуществления личностно-ориентированного
подхода к обучающимся. Методы заключаются в следующем. Учащимся
раздаются заранее вырезанные из бумаги снежинки, яблоки, лимоны,
разноцветные листы и предлагается попробовать более четко определить, что
они ожидают (хотели бы получить) от сегодняшнего урока, обучения в целом и
чего опасаются, записав и прикрепив на определенную поляну, дерево и т.д.
После выполнения систематизируются сформулированные цели, пожелания,
опасения и подводятся итоги.
В процессе урока учителю регулярно приходится сообщать новый
материал обучающимся. Такие методы презентации учебного материала, как
«Инфо-угадайка», «Кластер», «Мозговой штурм» позволяют сориентировать
обучающихся в теме, представить им основные направления движения для
дальнейшей самостоятельной работы с новым материалом. На доске записана
тема урока. Остальное пространство доски разделено на секторы,
пронумерованные, но пока не заполненные. Ученикам предлагается обдумать, о
каких аспектах темы далее пойдет речь. По ходу работы с темой дети выделяют
ключевые моменты и вписывают в секторы. Постепенно исчезают «белые
пятна»; отчетливое разделение общего потока полученной информации
способствует лучшему восприятию материала. После презентации возможно
проведение краткого обсуждения по теме и, при наличии вопросов у детей,
учитель дает ответы на них.
При организации самостоятельной работы над новой темой важно, чтобы
учащимся было интересно проработать новый материал. Как же это можно
сделать?! Конечно, при помощи активных методов! Для работы над темой
урока используются для групп сменного или постоянного состава методы
«Ульи», «Визитные карточки». Для проведения дискуссии и принятия решений
– методы «Cветофор», «На линии огня». Для представления материала
самостоятельной работы детей очень интересны такие методы, как «Инфокарусель», «Автобусная остановка», «Творческая мастерская».
Метод «Творческая мастерская» с большим успехом применяется мною на
обобщающих уроках литературного чтения и окружающего мира. К уроку дети
готовят рисунки, иллюстрации на заданную тему, пишут сочинения, стихи,
рассказы, подбирают пословицы, на уроках труда изготавливают блокноты,
книги необычных форм.
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Дается задание разделиться на группы, создать и презентовать групповой
проект на заданную тему. Предварительно необходимо составить план
размещения принесенного на урок материала, оформления титульного листа.
На работу отводится 20 – 25 минут. По истечении этого времени каждая группа
или ее представитель должны презентовать свой проект. В ходе практической
деятельности учеников учебный кабинет превращается в настоящую
творческую мастерскую. В конце урока появляются замечательные творения.
Каждое решение уникально, выразительно. Научиться дружно работать в
группах, прислушиваться к мнению товарищей, коллективно создавать
замечательные работы (картины, газеты, книги) из собранных вместе
материалов - главная цель этого урока.
Не стоит забывать о восстанавливающей силе релаксации на уроке. Ведь
иногда нескольких минут достаточно, чтобы встряхнуться, весело и активно
расслабиться, восстановить энергию.
Активные методы - «физминутки»
«Земля, воздух, огонь и вода», «Зайчики» и многие другие позволят сделать
это, не выходя из класса.
Если учитель сам принимает участие в этом упражнении, помимо пользы
для себя, он поможет также и неуверенным и стеснительным ученикам
активнее участвовать в упражнении. Завершить урок, внеклассное мероприятие
можно, применив такие методы, как «Ромашка», «Мухомор», «Мудрый совет»,
«Итоговый круг». Дети отрывают лепестки ромашки, по кругу передают
разноцветные листы и т.д. и отвечают на главные вопросы, относящиеся к теме
урока, мероприятия, записанные на обратной стороне. Эти методы помогают
эффективно, грамотно и интересно подвести итоги урока. Для учителя этот этап
очень важен, поскольку позволяет выяснить, что ребята усвоили хорошо, а на
что необходимо обратить внимание на следующем уроке. Кроме того, обратная
связь от учеников позволяет учителю скорректировать урок на будущее.
Уроки с использованием активных методов обучения интересны не только
для учащихся, но и для учителей. Но бессистемное, непродуманное их
использование не дает хороших результатов. Поэтому очень важно активно
разрабатывать и внедрять в урок свои авторские игровые методы в
соответствии с индивидуальными особенностями своего класса.
Таким образом, использование активных методов обучения позволяет
обеспечить эффективную организацию и последовательное осуществление
игрового
образовательного
процесса
для
достижения
высокой
заинтересованности и вовлеченности обучающихся в учебную, проектную,
исследовательскую
деятельность;
формирования
качеств
личности,
нравственных установок, ценностных ориентиров, соответствующих
ожиданиям и потребностям обучающихся, родителей, общества.
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G00009 22.01.2021 жыл.
ҚЫС. ЖЕЛТОҚСАН
РОЗА БЕКНАЗАРҚЫЗЫ
Нұр-Сұлтан қаласы № 8 «Думан» балабақшасы
«Алтын ғасыр» оқыту орталығының тәрбиешісі
Мақсаты:
«келесі» және «алдыңғы» сан деген ұғымды бекіту;
«төрт», төртеу», «төртінші» деген ұғымдарды бекіту;
сандық үлестірмелі тапсырма түрінде аталған сандарды жазып үйрену;
ойлау және есте сақтау қабілетін дамыту;
балалардың сөздік қорын дамыту.
Сабақтың барысы

Ұйымдастыру сәті

Клип ойнатылады.Әңгімелесу.
–
мына сурет қандай жыл мезгілін еске салады (қыс туралы);
–
қазір далада қай мезгіл?
–
қыс қай айдан басталады?
- «Желтоқсан жылдың соңы қыстың басы» деген желтоқсан туралы мәтел бар
екенін білесіңдер ме?
- қалай ойлайсыңдар, неге олай айтады?
2. Оқыту құрылымен жұмыс.
- балалар, кәне, оқулыққа қарайық.
- қай суретте күз бейнеленген?
- күздің қандай айларын білесің?
- оларды ата.
- күзде қанша ай бар?
- сандар қатарында осы санға сәйкес келетін санды көрсет.
- бірінші суретке қара. Бұтақта қанша жапырақ бар екенін санамастан айт (көп).
- енді жоғарыда оң жақтағы суретке қара.
- мұнда күз қалай бейнеленген? (күздің соңғы айлары).
- кәне, жапырақтарды санайық. Сандар қатарында осы санға сәйкес келетін
санды көрсет.
- енді балалар, төменгі сол жақтағы суретке стрелка бойынша өтеміз.
- ал мұнда қанша жапырақ? (1)
Сандар қатарында осы санға сәйкес келетін санды көрсет.
–
неге аз? (күз аяқталады)
–
күз қай аймен аяқталады? (қараша).
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Ал енді төменде оң жақтағы суретке назар аударамыз.
Бұл бұтақта қанша жапырақ бар? (0) Сандар қатарында осы санға сәйкес
келетін санды көрсет.
Сергіту сәті. «4 қадам».
–
Алға қадам жасайық.
–
қанша қадам жасадық?
–
сандар қатарынан 4 санын кім көрсетеді?
–
сандар қатарында 4 саны қандай саннан кейін тұр?
–
одан кейін қандай сан келеді?
–
Ал, енді балалар, оқулыққа назар аударайық.
Оқулықта төменде сандық үлестірмелі тапсырма бар. Сендерде қанша
үлестірмелі тапсырманың суреті бар? (4) (хормен көп).
–
кәне, бірінші жасыл үлестірмелі тапсырмаға қарайық.
–
ондағы нүктелер саны нешеу? (2)
–
осы санды қандай санмен жазамыз?
–
сандар қатарынан осы санды алыңдар.
–
осы тапсырманың алдында бос қағаз бар. Онда қанша нүкте болуы керек
(1)
–
сандар қатарында осы санға сәйкес келетін санды көрсет.
–
сендер неше нүкте салуларың керек?
–
екі жасыл үлестірмелі тапсырмаға қараймыз. Бірінші үлестірмелі
тапсырмада нүкте нешеу? (2)
–
екінші үлестірмелі тапсырмада нешеу? (4)
–
қандай санмен белгілейміз?
–
олардың арасында қандай сан тұруы тиіс? (3)
–
бізде қандай сандар қатары шықты? (1, 2, 3, 4)
–
Оқимыз. Керісінше.
–
Ал енді сәл ойнайық.

«Жасырынған санды тап» ойыны.

«Көршілеріңді ата» ойыны.
–
Жақсы. Жарайсыңдар.

«Тапсырмалар» ұғымын бекіту.
–
енді оқулыққа қараймыз.
–
Кәне, біз балалар киімі дүкеніне келдік делік. Кім осындай балалар
дүкеніне барды? Егер барлық киімдерді араластырып жіберсек, біз керегімізді
таба аламыз ба? (жоқ)
–
сондықтан, бізге керегімізді табу үшін сатушылар оларды ұқыптап
сөрелерге жинап қояды.
–
қараңдар, бізде жоғары сөрелерде бас киімдер.
–
олардың саны қанша? (2)
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төменгі сөрелерде шалмалар. Олардың саны қанша (2)
екі сөреде барлығы қанша киім бар? (4)
сатып алушы келді....
жалғастырыңдар.
–
қанша қалды? (2)
–
қараңдар, қасында сандық үлестірмелі тапсырма бар. Жоғарғы жасыл
үлестірмелі тапсырмада неше нүкте? (4)
–
ал төменде?
–
Бос қағазда қанша болуы тиіс?
–
Бұл үлестірмелі тапсырма нені көрсетіп тұр? (төртеу болған, екеуін сатып
алды, екеу қалды)
Әңгімені жалғастырамыз.
Тағы да қандай дүкендер болады? (балардың жауабы)
–
Ал енді біз сендермен бірге ойыншық дүкеніне соғамыз. Мұнда осындай
дүкен бар ма?
–
Кәне, оң жақтағы сурет бойынша сұрақтар қоя отырып, әңгіме
құрастырамыз.
Мысалы, «Қорапта 3 қалақ бір шелек бар. Қорапта барлығы неше ойыншық?»
–
сандық үлестірмелі тапсырманы қарап, оларды есте сақтаймыз.
–
бірінші жасыл үлестірмелі тапсырмада нүкте саны қанша? (3)
–
екінші карточкада қанша (1)
–
бұл нені білдіреді? (3-ке 1-ді қосқанда 4 болады)
–
–
–

Сергіту сәті.
3. Геометриялық материалмен жұмыс.
Әңгімелесу.
Балалар, сендер бүгін әдемі қыстың бейнесін көрдіңдер, екі дүкенде
болдыңдар, санадыңдар, сандар қатарынан сандарды іздедіңдер. Бірақ біз
жарқырап келетін ең басты мерекені ұмытып кетіппіз. Бұл мерекеде біз тілек
тілейміз және ғажайыпқа сенеміз. Бұл қандай мереке? (жаңа жыл)
–
Бұл мерекедегі ең басты адам кім? (аяз ата)
–
Нені айналып ән саламыз (шыршаны)
–
Енді кітапқа қараңдар, ол жерде бізді жаңа жылдың қонақтары күтіп
отыр.
–
бұл кім? (аққала)
–
бұл не? (шырша)
–
аққала мен шырша қандай фигуралардан құрастырылған?
–
Тағы қандай геометриялық фигураларды білесіңдер?
–
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Ал енді, суретке қарап, атаулары бірдей геометриялық фигураларды
сызықпен қосыңдар.
–
Үлгіге қараңдар.
–
Қандай фигуралар қосылған? Олар бірдей ме?
–
Тапсырманы орындаймыз.
–
Жарайсыңдар,
сендер
сабаққа
жақсы
қатысып,
өздеріңнің
талпыныстарыңмен жаңа жыл мерекесін жақындаттыңдар.
–
Геометрия әлеміне саяхатты жалғастырамыз.
–
Кәне, геометриялық фигуралардың қатарын қарайық. Мұнда қандай
фигура?
–
Алғашқы екі фигураға қарайық. Олардың ұқсастығы неде?
–
Айырмашылығы неде?
–
Екінші жұпқа қара. Не ұқсас? Айырмашылығы неде?
–
Үшінші фигураға қара. Не ұқсас? Айырмашылығы неде?
–
Мұнда қандай жұп фигуралар ұқсас? (1 және 3)
–
Біз қатарды жалғасыруымыз керек. Қандай фигураларды жалғастырып
саламыз? (үлкен және кіші шаршы).
–
Бірінші қандай шаршы?
–
Түсі қандай? Өлшемі қандай?
–
Кішкентайдан кейін қандай?
–
Түсі қандай?
–
Бүгін сендер жақсы жұмыс жасадыңдар. Сабаққа жақсы қатысып
отырдыңдар. Мен сендерге сыйлықтар дайындадым.
Сыйлықтарды беремін.
–
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БЕРДЕНОВА БИБИГУЛ КЕНЖАЛИЕВНА
ЖАКЫМАНОВА РАУШАН КАДЕСОВНА
КАЖЫБАЕВА ГУЛНАРА СЕРИКОВНА
АБИШОВА ГАЛИЯ МАТБАЕВНА
СЫДЫКБАЕВА ГУЛБАХАР КАСИМОВНА
КУЗДЕУБАЕВА ХАМИДА ТУЛЕНОВНА
БАКЫТЖАНОВА АКЖАРКЫН НУГМЕТЖАНОВНА
ТАДЖИБАЕВА ДИНА
ПОЛОЗКОВА ВЕРА ВЛАДИМИРОВНА
ИМАНБАЕВА АЛМАГУЛ
АНГЕРМАН ВИКТОРИЯ ОТТОВНА
РОЗА БЕКНАЗАРҚЫЗЫ
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