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Тақырыбы: «TRANSPORT»
ШАБИКБАЕВА КАРЛЫГАШ НАХИМОВНА
Маңғыстау облысы Мұнайлы ауданы Басқұдық ауылы
№ 9 орта мектебі ағылшын мұғалімі
Short-term plan
Professions and way of
communication

School: № 9.

Date: 11.12.2020

Teacher name:

CLASS: 4th v

Number present:

absent:

Lesson title

Transport

Learning
objectives(s) that
this lesson is
contributing to
(link to the Subject
programme)

4.3.5.1 understand the main points of short simple texts on a
growing range general and some curricular topics by using
contextual clues
4.2.6.1 take turns when speaking with others in a growing
range of short, basic exchanges;
4.4.7.1 Spell most familiar high-frequency words accurately
when writing independently
All learners will be able to:
- recognize short supported narratives when listening with
75% accuracy
-explain the difference between means of transport with a
few errors
- identify the main idea of the text about means of transport
when reading with some support
Most learners will be able to:
- recognize short supported narratives when listening with
85% accuracy
-explain the difference between means of transport with few
errorrs
- identify the main idea of the text about means of transport
when reading without any support

Lesson objectives
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Lesson objectives

Assessment
criteria

Target vocabulary

Some learners will be able to:
- recognize short supported narratives when listening with
90% accuracy
-explain the difference between means of transport without
any errors
- summarize the main idea of the text about means of
transport when reading without any support
 recognize correctly short supported narratives when
listening

identify appropriately the main idea of the text about
means of transport when reading

recognise spelling of words from limited range of
topics
Means of transport: hot-air balloon, helicopter, plane, tram,
minibus, underground, van, scooter, motorbike, ferry, ship,
yacht

Values links
Cross-curricular
links
Previous learning

Body language

ICT skills

Pictures, cards, worksheets, presentation

Plan
Planned
timings

Planned activities (replace the notes
below with your planned activities)

Start

Greeting students Hello, children !How are you?
I am glad to see you, sit down please
Who is on duty today?
Who is absent?
Warming Up. “Video clip” Strategy. Watching
a video and sing ‘hello” song.
Teacher gives cards
Students will see picture. Students find their
answer and do worksheets

5 minutes
5 minutes

2

Resources

Cards
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Middle
15 minutes
2 minutes
5 minutes

End
5 minutes

Watching video about means of transportation

Our new theme: Transport

Tell me please, what kind of transport do you
know?

I will show you kind of transports …
Works AT THE BLACBOARDS
BIKE CAR BUS
TRAIN PLANE SHIP
Reading text and writing
The most popular means of transport is a car.
Nowadays there are so many car producers and
brands that a car becomes the most popular and
comfortable type of transport. You can travel by car
everywhere. The only thing that can stop you is
your driving license and the foreign country rules.
А dream of many people is to buy a car and for
most of them it comes true.
Reflection “Target”
Students write their names and stick on the target.
Share their opinion

Additional information
Differentiation – how do you
plan to give more support?
How do you plan to challenge
the more able learners?
More able learners- read and
understand the advantages and
disadvantages of transport
Reflection
3 minutes

Assessment – how
are you planning to
check learners’
learning?
self assessment
“fingers up”
peer assessment

Health and safety
check

Health saving
technologies.
Using physical exercises
and active activities.
Give feedback “Target” Giving the smiles
Summary evaluation
What two things went really well (consider both teaching and
learning)?
What two things would have improved the lesson (consider both
teaching and learning)?
What have I learned from this lesson about the class or individuals
that will inform my next lesson?
Give the homework
3
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«Мектепке дейінгі балалардың сөйлеу қабілетін
байланыстыра сөйлеуді дамытуды»
ТЮЛЕМЕСОВА МАРАЛ ШОРТАНБАЙЕВНА
Ақмола облысы Көкшетау қаласы
МКҚК № 2 «Жұлдыз» балабақшасы тәрбиеші
Байланыстырып сөйлеу тілі – өз алдына жалпы сөйлеу тілінің күрделі түрі
болып табылады. Байланыстырып сөйлеу – тек қана сөйлемдердің тізбегі емес,
ол сөйлемдердің бір – бірімен тиянақты, белгілі бір ретпен, кезектілікпен,
мазмұны жинақы құрастырылған сөйлемдердің жүйесі. Бірақ, өз ана тілін
білген адам, тек сөйлеп қана қоймайды, ол өз ойын байланыстырып сөйлеу тілі
арқылы жеткізе біледі.
Мақсаты: - Балалардың ойлау, дұрыс сөйлеу қабілеттерін дамыту, сөздік
қорын молайту. Сөйлем құрап өз ойларын жеткізе білуге, қазақ тіліне тән
ерекше дыбыстарды дұрыс айтуға үйрету;
Міндеттері:
1. Көркем шығармаларды тыңдату мазмұндау, суретке және ойыншықтарға
қарап баяндау әңгімелерін құрастыру.
2. Түрлі заттар туралы түсініктері кеңейіп , олардың түр –түсі , көлемі, пішіні
туралы белсенді сөздермен сөздік қорлары молайту.
3. Антоним ,синоним сөздерді дұрыс айта білуге үйрету.
4. Жалпы ұғым беретін –адам, отбасы, үй жануарлары, ыдыс- аяқ, тағам, құс,
аң т .б . сөздердің мағынасын түсініп, дұрыс айтуға үйрету.
Мен балалардың жекелеген дыбыстарды дұрыс айтып, толық сөйлем
құрап, байланыстыра сөйлеу дағдыларын жетілдіруде, ұйымдастырылған оқу іс
әрекет, дидактикалық тапсырмалар мен тілдік жаттығулар , ертегіден
қойылымдар, жұмбақ, жаңылытпаш, мақал –мәтел, өлең-тақпақтар, ойын
әрекеттерін және жекелеген жұмыс түрлері арқылы да, күнделікті жоспарлы,
жүргізіп отырамын.
Сурет бойынша әңгіме балалардың байланыстыра сөйлей білуімен қатар сөздік
қорының молаюына әсер етеді суреттегі заттармен таныстырып, атын атай
білуге, қасиеті мен сапасын, түр-түсі және пішінін ажырата білуге, өмірдегі,
қоршаған ортадағы түрлі құбылыстар жайындағы ұғым, түсініктерін дамыта
отырып, белсенді түрде тілдік қарым-қатынас жасай білуге үйретемін.
Кіші топта балалардың сөздік қорларын дамыту ісінде:
- балалардың сөздік қорларын молайту;
- жаңа сөздерді меңгерту;
- байланыстырып сөйлеуін дамыту;
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- үйренген сөздерін тиянақтап, анықтап, әрі байытып отыру
Сонымен қатар сюжеттік ойын барысында бала, өз құрбыларымен қарымқатынас жасайды. Әр бала өз жетістігіне қуанып, мәз болады. Сондықтан да
сюжеттік ойын-тапсырмаларды таңдауда және іріктеуде балалардың жас және
жеке ерекшелігін ескерген жөн.
Тәрбиеші балалармен ойынды (заттармен, үстел үсті және сөздік ойын) үш
түрлі етіп өткізуіне болады.
Заттармен ойналатын ойын ойыншықтарды, табиғи заттарды қолдану
арқылы өтіледі. Мысалы: «Дәл осындайды тауып ал», «Салыстыр да, атын ата»,
«Қай ағаштың жапырағы», «Бірдей ойыншықты тап», «Қайсысы көп, қайсысы
аз», т.б.
Үстел үсті ойынын ұйымдастыруда домино, лото, суреттер қолданылады.
Мысалы: «Суретті құрастыр», «Қандай затқа ұқсайды?», «Қай сурет
тығылды?», «Бір сөзбен ата», «Кім байқағыш», «Қиылған суреттер», «Ұқсасын
тап»,
Ал сөздік ойын арқылы сөзді орынды қолдана білуге, дұрыс жауап айтуға,
сөз мағынасын түсінуге, орынды сөйлеуге үйренеді. Мысалы: «Сөз ойла», «Сөз
құра», «Жұмбақ ойла», «Жақсы-жаман», «Жалғастыр», «Үш сөз ата».
Оқу іс әрекет барысында балалардың тілін дамытуда әр сабақта жаңа
сөздерді тек, жай жаттау емес,сол сөздердің мағынасын сапалы ұғындырып, сөз
ішінде дұрыс дағдыландыруға үйрету.
Серуен барысында балалармен жан жақты, ауа райын, табиғаттың өзгеруін
бақылап тәрбиешінің қойылған сұрақтарына толық жауап алуды талап етіледі.
Балабақшаның қызметкерлерімен де кездестіріп пікір алмасады.
Жаңа сөздерді көпке дейін есте сақтауға үйретуде төмендегідей жұмыстар
жүргізілуі керек, сонда балалардың оқу іс әрекетіне деген қызығушылығы
артып,баланыстыра сөйлеуі қалыптасады,құлшынысы жоғарылайды:
Жаңа сөздер жайлы мағлұмат беру.
Хормен қайталату. Сол сөздерді қолданып, сурет, тірек - сызба арқылы
әңгімелету. Затты көру,бақылау.
Карточкалармен жұмыс жасау. Тәрбиеші көздеген мақсаттарға жету үшін
мынадай талаптарға сүйену керек:
Оқу іс әрекет кезінде шешілетін мәселелерді, оқу міндеттерін, мақсатты анық
қоя білу. Шығарманы өлең шумақтарын, жұмбақ, жаңылтпаш мәнерлеп жатқа
айтып, есте қалу үшін сызбалар қолдану.
Шығармадағы әрбір дыбысты дұрыс айту керек, сөз тіркестерін анықтап
түсіндіру. К.Д.Ушинский: «Балаға таныс емес бес сөзді үйретсең-бекер
қиналады, ал,егерде сурет арқылы үйретсең-бәрін тез ұғып алады»-деген.
Жаңылтпаш жаттау арқылы балалардың тілдері ширап, дыбыстарды анық,
айқын айтуы қалыптасады. Тіл дамыту, көркем әдебиет сабақтарында
жаңылтпаштарды жаттауда мнемотехника көмекке келеді.
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Балалардың тілін дамытуда мнемотехниканы қолданған дұрыс.
«Мнемотехника» -бұл әдіс-тәсілдер жүйесі, табиғаттың құбылыстары жайлы,
қоршаған орта жайлы әңгімені есте сақтау және жаңғырту. Кез-келген әдістәсілдер сияқты мнемотехника әдісі де жеңілден-ауырға қарай болады.
Осындай сызба-үлгілер арқылы балалардың тілдері ғана емес есте сақтау
қабілеті, шығармашылығы, көру анализаторы да дамиды. Көркем шығармамен
таныстырғанда мнемотехниканы қолданамын. Балалармен бірге мәтін бойынша
әңгімелесеміз, суреттерді қараймыз, сызбалардың біртінділіктерін зерттейміз.
Ересек, даярлық топтарда сызбаның керекті элементтерін таңдайды, бірліктерін
орналастыру, әдеби шығармаларды әңгімелеп беру үшін қажет. Бастапқы
бөлімде балаларға дайын сызбаларды көрсету керек, одан әрі әртүрлі
жағжаяттарын талқылайды.
Мысалы, сәбилер тобында қыс мезгілімен таныстырғанда - сызба тек қана төрт
терезеден тұрады. Қыста қар жауады. Қар көп жауады. Балалар аққала жасайды.
Шаңғы тебеді. Ересек, даярлық топтарда көктемнің үш кезі, күздің үш кезі
алынады. Басқа жыл мезгілдерін де сызба түрінде кеңінен сипаттап шығады.
Жаңылтпаш жаттау арқылы балалардың тілдері ширап, дыбыстарды анық,
айқын айтуы қалыптасады. Тіл дамыту, көркем әдебиет сабақтарында
жаңылтпаштарды жаттауда мнемотехника көмекке келеді.
Мысалы:
Жаңылтпаш
Ара, ара, аралар,
Орман ішін аралар.
Жаңылтпаш
қарға- қарға, қарғалар,
Қар үстінде жорғалар.
Жағажай, жағажай,
Жағажайда Қамажай..
Үйір- үйір үйректі- үйірге кім үйретті?
Үйір- үйір үйректі -үйірге өзім үйреттім
Осылайша басқа да тақпақтар жатталады.
Батик технологиясы арқылы. Батик өнері өте ертеде дамыған. Индонезияның
Ява аралында алғаш рет дүниеге келді. Алғашқы маталардың өндірісіне дейін
малайзиялықтар заттарын алып келіп аралда, ағаштын қабығына, өрнектерді
жабайы аралардың балқытылған балауызы арқасында, өсімдік бояғыш
заттармен қалған орындарды содан соң бояп отырған. Маталар пайда болған
соң бұл әдістің негізі – балқытылған балауызбен сурет түсіру – сол жұмыстың
сәндеуге де қолдана бастады. Матаға жағылған балауыз бояу түстерін
өткізбейді яғни механикалық түрде резерв жасайды. Содан соң матаға түрлі
түсті бояуды жаға беруге болады. Балауыздың осы бір қасиеті арқасында –
ежелгі әдістердің бірі матаны әрлеудің негізі каланды.
6
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Мұғалімнің сабаққа дайындығының белгісі, оның тақырыптық талдаулар
жасауынан көрінеді. Онда әрбір сабақтың нақты мазмұны анықталып, оқу
материалдарын меңгеру мен пысықтауға арналған оқу процесінің құрылымдық
әдістері көрсетіледі.
Z00008 26.12.2020ж.
Тақырыбы: «СОЛ ЖАҚТА-ОҢ ЖАҚТА,
ЗАТТАРДЫ СӘЙКЕСТЕНДІРУ»
ТАСЕКЕНОВА ГҮЛЖАНАТ СЕРІКҚЫЗЫ
Ақтөбе облысы Ырғыз ауданы
«Балдырған» бөбекжай бақшасы тәрбиеші
Мақсаты: тәулік түн бөлігімен таныстыру; осы сөздерді сөйлеу барысында
қолдану;таныс заттарды көлеміне қарай(үлкен-кіші)және санына қарай (үлкен
-кіші) және санына қарай (бір-көп) салыстыруды үйрету. Қоршаған ортадан бір
және көп затты, үлкен және кіші затты таба білуді дамыту.
Шыдамдылыққа,қызығушылыққа тәрбиелеу.
Қажетті құрал-жабдықтар мен көрнекіліктер:Ойыншық
қоян,перде,эаттардың оң жақ немесе сол жақ екенін көруге болатын сурет.
Қостілділік компонент: Сол жақта-слева,оң жақта-справа,дөңгелек- круг.
Оқу қызметінің кезендері
Тәрбиешінің іс-әрекеті
Балалардың іс-әрекеті
Мотивациялық-қозғаушылық
Ғажайып сәт.
Жұмбақ жасырады.
Қалқиып ұзын құлағы,
Елеңдеп қорқып тұрады.(қоян)
Сендер мұның не екенін білесіңдерме?
-Перденің артынан қоян шығады.
Балалармен амандасады.
Қоян балалардан өткен оқу қызметінде тәуліктің қай бөлігі туралы
әңгімелегендерін еске түсіруді сұрайды.
Қызығушылық танытады.
Тыңдап шешуін айтады: қоян
-Иә,бұл қоян.
Балалар сұраққа жауап береді:таңертең,күндіз,кеш,түн.
7
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Ұйымдастырушылық –ізденістік
«Не қайда тұр»ойыны.
Тәрбиеші жұмбақ жасырады:
«Қалқиған екі құлағы,
Тырс етсе зытып тұрады.
Өзі ноян, Бұл қорқақ....»(Қоян)
Қоян өзін суреттен табуын сұрайды.
Қоян балаларға мыныдай сұрақтар қойып,олармен әңгімелеседі.
-Менің сол жағымда не отыр?

Балалар жұмбақты мұқият тыңдап, шешуін
табады. Балалар суреттен қоянды табады.
-Түлкі отыр.
-Қасқыр.
Рефлексиялық-түзетушілік
Қоян тапсырманы дұрыс орындағандары үшін балаларға рахмет
айтады.Балалармен қоштасады.
Сұрақ қояды:
-Біз қарындашты қай қолымызбен ұстаймыз?
-Енді, сол қолдарыңды көтеріңдер.
-Біздің тобымыздағы дөңгелек пішінді заттарды атап беріңдерші?
Балалар қуанады.
Қоянмен қоштасады.
-Оң қолымызбен.
Сол қолдарын көтереді.
Балалар аттай бастайды.
Күтілетін нәтиже:
Біледі: заттар мен фигуралардың саны бойынша әртүрлі топтарын атайды;
Игерді: сол жақты-оң жақты, қанша болса, соншаны;
Меңгерді: қоршаған ортадан дөңгелек пішінді заттарды таба білуді.
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Z00017 26.12.2020ж.
Тақырыбы: «ҒАРЫШҚА САПАР»
КАЛИЕВА АЛИЯ КАИРЖАНОВНА
СҚО. Уәлиханов ауданы Каратерек орта мектебі
«Аққу» шағын орталығы тәрбиеші
Мақсаты:
Білімділік: балалардың ғарыш, әлем туралы ұғымдарын қалыптастыру, Күн,
жұлдыздар, Ай, Жер, ғаламшар жайлы мағлұматтар беру, іс-әрекетте
балалардың геометриялық пішіндерді естеріне түсіру.Дамытушылық:
балалардың ақыл-ойын іс-әрекетте қызығушылықтарын дамыту, қимылқозғалыстарын жетілдіру.
Тәрбиелік: айналаны қоршаған орта жайында білімдерін кеңейту, үлкендердің
еңбегін бағалай білуге тәрбиелеу.
Балалар, бүгін бізде тіл дамыту іс-әрекеті. Іс-әрекеттің тақырыбы «Ғарышқа
сапар».
Шаттық шеңбер
Қайырлы таң,
Ормандар мен далалар.
Қайырлы таң,
Достасқан бар балалар.
Қайырлы таң,
Біздің балабақшамыз.
Қайырлы таң,
Ғаламшарымыз.
Жұмбақ жасыру.
Ұшады қанатсыз
Зырлайды аяқсыз (ЗЫМЫРАН)
Сұрақ-жауап.
-Балалар ғарышқа немен ұшады? (Зымыранмен ұшады)
-Зымыранды қандай геометриялық пішіндерден құрастырамыз? (Үшбұрыш,
тіктөртбұрыш, дөңгелек)
-Енді осы бөлшектерден зымыранды құрастырайық. Сол құрастырған
зымыранмен ғарышқа ұшатын боламыз. (Зымыран құрастырады)
-Міне, ғарыш әлеміне де келіп қалдық. Балалар кеш түсіп, аспан
қараңғыланады. Біз аспаннан нені көреміз? (жұлдызды аспанды көреміз.)
-Бұл не? (жұлдыздар, планеталар)
-Осыларды бір сөзбен қалай атауға болды? (Ғарыш)
-Бүгін міне, осы ғарыш туралы әңгімелейтін боламыз.
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-Балалар, аспанда қанша жұлдыз бар? (Көп)
-Дұрыс.
Күн сайын аспаннан көп көретін, бізге жылуын беретін күн, ол аспандағы көп
жұлдыздың бірі. Ол басқа жұлдыздардан бізге жақын тұрғандықтан үлкен және
дөңгелек болып көрінеді. Күн- ең үлкен және ыссы жұлдыз. Ыстықтан оған
жақындай алмайсың. Тіпті оған қарай алмайсың: тым жарық.
-Кім айтады, күн қай бағытта , қалай жұреді? (балалардың жауабы)
-Дұрыс. Күн сайын күн Шығыстан шығып, Батысқа батады. Күн біздің жерді
айналып жүрген сияқты көрінеді. Бірақ тіптен олай емес. Негізі біздің жеріміз
және басқа планетелар күнді айналады. Күнді және оны айналып жүрген
планеталарды күн жүйесінің құрылымы деп атаймыз. Қайталайықшы.
Балалар: Күн жүйесінің құрылымы.
-Міне, күн жүйесінің құрылымы. Күн-жүйесінің орталығы болып саналады.
-Күн жүйесінде неше планета бар? (9 планета бар)
-Кім атап береді? (Меркурий, Венера, Жер, Марс, Юпитер, Сатурн, Уран,
Нептун, Плутон)
-Ал балалар, осы планеталарды біз аспанға қарап көре аламыз ба? (Жоқ)
Сергіту сәті:
Аспан, аспан, арайлым,
Саған жиі қараймын.
Сені көзбен шоламын,
Мен ғарышкер боламын.
Ойын «Ұшты,ұшты».
-Ал кім айтады ғарышқа немен ұшады? Ұшақ, тікұшақ ұша ма? (Зымыранмен
ұшады)
-Дұрыс. Ғарышқа зымыранмен ұшады.
-Ал ол зымыранмен ұшатын кімдер? (Ғарышкерлер)
-Ең алғашқы ғарышқа ұшқан ғарышкер кім (Юрий Гагарин)
-Ал ең алғашқы қазақ ғарышкерлерін атаңдаршы. (Тоқтар Әубәкіров, Талғат
Мұсабаев және Айдын Айымбетов)
Ғарышкерлер туралы тақпақ айту.
Жерден басқа планеталарда тіршілік жоқ, ауа жоқ, сондықтан да ғарышкерлер
арнайы киім киеді. Оны – скафандр деп атайды. Ғарышкерлерге арналған бұл
киім арнайы жабдықталған, бұл киімнен ыстық та, суық та өтпейді және арнайы
сөйлесу ұшін радиомен жабдықталған.
Балалар кім айтады күн жүйесіндегі тоғыз планетаның ішінде тіршілік бар, өмір
сүруге болатын планета қалай аталады дедік? (Жер)
Қорытынды: Біз бүгін не жайында айттық? Ғарышкерлерден кімдерді
білесіңдер? Жұлдыздарды беріп мадақтау.
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Z00011 26.12.2020ж.
Тақырыбы: «ҚАНША? ЦИФРДЫ ЗАТТЫҢ САНЫМЕН
СӘЙКЕСТЕНДІРУ».СОЛ ЖАҒЫНДА, ОҢ ЖАҒЫНДА.
ИСКАКОВА АСЕЛЬ СЕРИККАЛИЕВНА
Алматы облысы Балқаш ауданы Бақанас ауылы
«Жасұлан» балалар бақшасының тәрбиешісі
Мақсаты: қарапайым математикалық ұғымдарды қалыптастыру.
Міндеттері: цифрды заттың санымен сәйкестендіруді үйрету;
1.
қағаз бетінде бейнеленген заттарды орналасу ретіне қарай сөзбен атап
көрсету (сол жағында, оң жағында);
2.
көру арқылы есте сақтау қабілетін дамыту;
3.
жануарларға деген сүйіспеншілікке тәрбиелеу.
Күтілетін нәтижелер: біледі:1-ден 5-ке дейінгі цифрларды, жыл мезгілдерінің
ерекшеліктерін (көктем, жаз, күз, қыс);
түсінеді: цифрды заттың санымен сәйкестендіруді; қолданады: цифр мен
заттың саны арасындағы сәйкестікті табуды.
Қажетті көрнекі құралдар: цифрлар карточкасы, демонстрациялық материал
(№2 кесте), көктем көрінісінің суреті, № 2 жұмыс дәптері. Билингвальді
компонент:сол жақ – слева, оң жақ – справа.
ҰОҚ-нің барысы
1.
Ұйымдастыру кезеңі.
«Цифрды тап» ойыны.
Педагог балаларға цифрды көрсетеді және оның қандай цифр екенін сұрайды.
2.
Негізгі кезең. 1-тапсырма.
Педагог сұрақ қояды:
–Қоянның неше сәбізі бар?
–Тиіннің неше саңырауқұлағы бар?
–Себетте қандай сан жазылған? Педагог себетті төрт заты бар аңмен сызық
арқылы қосуды сұрайды (тиінмен).
Нақтылайды:
–Неліктен тиінмен қостыңдар? 2-тапсырма.
Педагог сол жақтағы цифр қандай санды көрсетіп тұрса, жолақтың ішіне сонша
заттың суретін салуды тапсырады. Педагог орындалған тапсырманы тексереді
және мынадай сұрақ қояды:
– 5, 4, 3 цифрларының қасына неше заттың суретін салдыңдар? Себебін
түсіндіріп беріңдер.
Сергіту сәті.
Ақ қоян-ау, ақ қоян,
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Ұзын құлақ сақ қоян.
Қаша берсең орманға, «Қорқағым» деп ат қоям. 3-тапсырма.
Педагог оң қолына қоянның, сол қолына тиіннің ойыншығын ұстап тұрады.
Балалардан тиін мен қоянды қай қолына ұстап тұрғанын сұрайды. Содан соң
теріс қарап, балаларға арқасын беріп тұрады және ойыншықтардың қай қолда
тұрғанын табуды сұрайды.
Осыдан қорытынды жасайды:
–Егер адам сендерге қарап тұрса, оның «оңы» сендердің «сол жағың» болып
табылады.
Педагог балаларға тапсырманы дәптерге орындау керектігін айтады. Содан соң
сұрайды:
–Бала бетімен қарап тұр ма, әлде арқасын беріп тұр ма?
–Оның «оң жағы» қайсы, «сол жағы» қайсы?
–Жалауша оның қай қолында?
–Шар баланың қай қолында?
Педагог баланың оң қолындағы затты көк қарындашпен бояуды тапсырады.
Демонстрациялық материалдың №2 кестесі бойынша тақырыпты бекіту және
қайталау. 4-тапсырма.
Педагог суреттегі жыл мезгілін тауып, оны сәйкестендірулерін сұрайды. Оны
бояп, ал артық суретті қоршап сызуларын тапсырады.
Балалардан сұрайды:
–Алма салынған себетті неліктен сызып тастадыңдар?
–Қандай суреттерді боядыңдар және неге?
–Көктемнің тағы қандай белгілерін білесіңдер?
3. Рефлексия.
Өзін-өзі бақылау және өзі атқарған жұмысқа баға беру.
Балалардан сұрайды:
–Кім өз тамағын себетке салды?
–Мен сендерге қарап тұрмын. Менің «сол жағым» қайсы, «оң жағым» қайсы?
Педагог балаларды мадақтайды.
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Z00010 26.12.2020 ж.
Тақырыбы: «БАЛАБАҚШАДА БАЛА ТІЛІН
ДАМЫТУДЫҢ МАҢЫЗЫ»
ГАБДРАХМАНОВА БАХЫТКУЛЬ АБЖАТОВНА
Түркістан облысы Келес ауданы Жаңа қоныс ауылы
№ 5 «Балауса» бөбекжай бақшасы тәрбиеші
Балалардың дамытудағы мақсаттары:
- Балалардың ойлау, дұрыс сөйлеу қабілеттерін дамыту, сөздік қорын молайту.
Сөйлем құрап өз ойларын жеткізе білуге, қазақ тіліне тән ерекше дыбыстарды
дұрыс айтуға үйрету;
- Сөздің жалпы ұғым беретін жағын меңгеруге көңіл бөліп ойлау қабілеттерін
дамыту, өз ойын еркін жеткізуін, сөйлеу қабілеттерін қалыптастыру;
- Ертегілерді әңгімелеуге, өлең, тақпақ, мақал - мәтелдер, жаңылтпаштарды
айта білуге үйрету.
Осы мақсатты іске асыру нәтижесіндегі міндеттері:
- Бала тілін орфоэпиялық дыбыстау мәдениетіне тәрбиелеу.
- Сөздегі грамматикалық дағдыларды қалыптастыру;
- Баланың сөздік қорын молайту;
- Байланыстырып сөйлеуін қалыптастыру;
- Балалардың ойын дамытып, тіл байлығын арттыру.
Балалар өз бетінше шығармаларды айтып, шығарманың мазмұны мен ойын
дұрыс жеткізіп, диалогтегі адамдардың сөздерін мәнерлі жеткізуге икемделеді.
Балалар автордың сөз өнерін қолданып, сөз мәнерін өздері машықтануы қажет.
Серіктестері айтқан әңгімені тыңдап отыруға, мазмұнын түсінуге, әдеби
кейіпкерлерін атымен айтуға үйретіледі.
Табиғи құбылыстардағы ақиқаттылықты сипаттаған кезде нақты дұрыс сөз
қолдануға, үлкендердің көмегімен белгілі бір нәрсеге тиісті белгілерді табуға,
нақты бейнелеуге, әңгімеде ой - өрісін жеткізуге үйрету керек.
Балалардың сипаттау әңгімелері түрлі сөз мәнерінде сонымен қоса тілдік
(метафора, теңеу, эпитет, балама қолдануда) сөз өнері өзіндік ерекшелігін ашу
қажет. Ойыншықтарды қолданып, суретке қарап әңгіме құрастырады. Баланың
өзі құрастырған әңгімесінде жанрдың негізгі ерекшелігін таба білуінде. Сюжет
ерекшеліктері мен әдеби шығармалардың мәнерлігі (ертегіні толық айтып
беру). Ертегідегі жақсылықтың жеңгені, сиқырлық жайында, кейіпкерлерді
басқа бір нәрсеге айналдырып, және т. б. қолдана отырып, ертегі құрастыруға
үйрету. Бұл жаста балалар шығарманы қызығушылықпен тыңдайды,
әңгімелерді түрлендіре біледі. Баланы шығармашылық қабілеттілігінен
туындаған әңгімелеріне көңіл аударып, құрдастарының әңгімелерін тыңдауға
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бейімдеп, қиыншылық тудырған жағдайды, қол ұшын беріп, дұрыс емес жеріне
түзету енгізе керек.
Бала тілін дамыту жұмысының негізгі мазмұны – сөздің жалпы ұғым беретін
жағын меңгертуге көңіл бөліп, ойлау қабілеттерін дамыту, өз ойын еркін
жеткізуін, қоршаған орта мен айналасындағы адамдармен еркін қарым қатынасқа түсу, сөйлеу қабілеттерін қалыптастыру.
Тіл мәдениетін игеру – баланың сәби шағынан іске аса бастайтын, біртіндеп
жетілетін кезең. Олай болса, баланың тілін дамыту жұмысы отбасынан,
балабақшадан бастап жүйелі түрде жүргізілуі тиіс.
Балабақшада тілдік қатынастың ең маңызды түрі ауызша сөйлеп үйрену
жатады. Ол болса сөздерді байланыстырып айту арқасында жүзеге асады.
Сөздің байланысты айтылуы баланың тілдік және ақыл - ой дамуымен біртұтас
жүреді.
Жас жеткіншектерді баулып, тәрбиелеуде көркем әдебиеттің ролі ұшан - теңіз.
Ол жаңа өскін балауса буынының сана - сезімін оятып, ақыл - есін дамытатын,
адамгершілік моральға тәрбиелейтін өмір оқулығы.
Мектеп жасына дейінгі бүлдіршіндерді өздерінің бойына шақ әдеби
мұралармен сусындатып тәрбиелеу педагогтардың алдындағы міндеті. Ертегі,
әңгімені, өлең – тақпақтар мен жаңылтпаштарды, сондай - ақ мақал - мәтелдер
мен жұмбақтарды мәнерлеп оқып беру мен әсерлеп айту – тек қана олардың
сөздік құрамын байытып қана қоймайды, сонымен қатар, сәбидің ақыл ойының жетілуіне әсерін тигізеді. Баланың әдепті, көргенді болып өсуіне
ықпалы өлшеусіз, баланың Отанын, өз ұлтын, өз жерін сүюі, оны қадірлей білуі
ауыз әдебиеті мен көркем әдебиеттің әсері деп білеміз. Өйткені, бала кітаптағы
жағымды кейіпкерлерге еліктеп, ер атанғысы келіп, еркелікке, еңбекке
құлшынып өседі.
Ежелгі қазақ әдебиеті өкілдерінің балаларға қалдырған әдеби мұрасы,
Алтынсарин, Абай Құнанбаевтың өлең - әңгімелері осы күнге дейін тәрбиелеу
мен оқытуда, ғылым жолын танытып, өнер - білімге баулуда қастерлі қасиетін
еш жойған жоқ. Жамбылдың, Сәкеннің, Жансүгіровтың, Майлиннің,
Мұқановтың сондай – ақ көптеген жас жазушылардың балалар сүйсінерлік
қызығып тыңдарлық жақсы шығармалары бар. Мұның бәрі, жеткіншек ұрпақты
тәрбиелеуде баға жеткісіз қазына. Әрбір тәрбиеші соларды іздестіре отырып,
термелеп жинап жүрсе, өз жұмысына өте демеуші дәнекер таппақ.
Жас кезінде әңгіме, жырларды көп тыңдаған бала өз көрген - білгенін
қиыстырып, тұжырымдап достарына, тәрбиешілеріне, ата - аналарына айтып
бере алса, тіл шеберліктері артады. Мұндай жақсы қасиеттер баланың
парасатты, инабатты, әдепті, еңбексүйгіш, көргенді болып өсуіне әсер етеді.
Мектепке дейінгі шақта бала тілі икемді келеді, сондықтан - да балалармен
жүргізілетін жаттығу түрлері әр алуан. Балалардың жас ерекшелігіне қарай
топтарды үлкейген сайын тіл дыбыстарын айтып, үйренуге арналған жұмыс
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түрлері біртіндеп күрделене береді. Балабақшада жүргізілетін тәрбие, білім
беру үрдісінде дыбысқа байланысты жаттығу түрлері кешенді түрде іске
асырылады.
Дыбыстардың ерекшеліктерін жете меңгеріп, дыбыстарды дұрыс айтуға
жаттықтыру басқа да тілдерін дамыту сауат ашу оқу іс - әрекеттерінде ғана
емес, ән, дене шынықтыру оқу іс - әрекеттерінде де, бос кезеңдерде де балаға
өлеңдер, тақпақтар үйретіледі.
Балабақшада балалардың жас ерекшелігіне лайықты көркем әдебиет
шығармаларын, оқыған шығарма мазмұнын әңгімелеп айтқызу, суретке қарап
әңгімелеу, ертегілер оқып беру, мақал - мәтел, жаңылтпаш, тақпақтар үйрету
сияқты жұмыстары арқылы бала тілін дамытуға болады.
Мектепке дейінгі тәрбие жұмысы жүйелі жүргізуді талап етеді. Қазіргі уақытта
баланы халықтық педагогика негізінде тәрбиелеу ана тілі арқылы өз
дәрежесінде жүзеге асатыны белгілі. Баланы ана тілінде анық, жүйелі, өзгелерге
түсінікті, мәнерлі үн ырғағымен келістіре сөйлеуге, сөздің дыбыстық құрамын
дұрыс жеткізуге мектепке дейінгі кезеңде үйрету керек.
Тәрбиеші әр баланың тілін зерттеп, ерекшелігін жете меңгергеннен кейін,
тәрбие білім беру үрдісіне күн тәртібінің қолайлы сәттерінде дыбыстарды
дұрыс дыбыстауға орай жаттығу жұмыстарын жоспарлы түрде ұйымдастырып
жүргізеді.
Сөздің дыбыстық жағын меңгерту
- Бала тілін зерттеп, қай дыбысты айта алмайтынын анықтау;
- Артикуляциялық аппаратты дайындау кезеңі
- Сөз, сөйлем, өлең, жұмбақ, жаңылтпаштарды айтқызып, дыбыстарды үйрету.
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
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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. Мысалы: «Күз
түсті» ертегісін алып ойын - жаттығу ретінде өткізіп жүрмін.
«Балалар тоғайға жеміс - жидек теруге барады. Барлығының қолдарында себет
бар. Олар тоғайға келе жатса, бір сиыр жатыр екен. Сиыр балаларды көріп «мө мө - мө» деп амандасады. Содан кейін «балалар, қайда барасыңдар?» дейді.
- Балалар: - Орманға жидек теруге бара жатырмыз Деп жауап береді.
Орманға келіп ағаштың бұтағында тоқылдақтың отырғанын байқайды.
Тоқылдақ балаларды көріп «тық - тық» деп амандасады. Сонан кейін торғайлар
«шиқ - шиқ» деп дыбыстайды. Қарға болса «қар - қар» дейді. Көкек те қалыспай
«көкек - көкек» деп қалыспайды. Осы тәріздес ормандағы құстар, аңдар
балалармен кездеседі. «Күз түсті» ертегісінің мазмұны бойынша жүргізілетін
ойын - жаттығудың мақсаты ертегі мазмұны бойынша балаларды қызықтырып,
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дыбыстарды анық айтуға жаттықтыру. 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
тақырыбына сәйкес жұмбақ айтудан бастаймын.
• Кешкісін маздап жанады, таң атса сөніп қалады (Жұлдыз)
• Қырманнан көрдім, ырыздығы елдің (Дән)
Халықтық шығармалар ішінде баланы дұрыс, айқын сөйлеуге үйрететін, тілін
жаттықтыруға бейімді жанр – жаңылтпаш. Жаңылтпаш арқылы сөздерді дұрыс
сөйлеуге, жеке дыбыстарды алмастырмай дұрыс айтуға үйретеді.
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. Баланы өз баламыздай
жақсы көріп, білгенімізді олардың санасына құю, жеткізу тәрбиешінің алға
қойған мақсаты. Сол мақсатқа жету үшін талмай, қажымай еңбек етуге
міндетіміз.
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Z00009 26.12.2020ж.
Тақырыбы: «ҮЙШІК» ертегісі
АСАНОВА САУЛЕ ТУРСУНОВНА
Қарағанды облысы Сәтбаев қаласы МКҚК
№7 «Алпамыс» бөбекжай балабақшасы тәрбиеші
Мақсаты: Ертегіні пропп картаға салып әңгімелеп беруге үйрету.
А) Білімділік: Пропп карта туралы білім беру, ертегі туралы білген
білімдерін бекіту;
Ә) Дамытушылық: балалардың еске түсіру, қиялын, тілдік қатынастарын
жетілдіру, сахналап, әңгімелеп беруге дағдыландыру.
Б) Тәрбиелеу: балалардың адамгершілік сезімдерін ояту.
Әдіс-тәсілдер: сұрақ- жауап, әңгімелеп беру, мәнерлеп оқу, көрсету, талдау,
пропп картамен жұмыс жасау, етістікті тірек-сызбалар, Кольцелулий әдісі,
сюжеттік-рөлдік ойын, алты қалпақ, Мурашковский әдісі.
Билинг- компонент:аю- bear, тышқан- mouse,қоян –rebbit,
Сөздік жұмыс: Жауап қатпады –ешкім жауап қайтармады.
Пайдаланатын құралдар: Пропп карталар, ертегі мазмұнына сәйкес салынған
суреттер, етістікті тірек-сызбалар, Кольцелулий карталары, дүрбі, магнитафон,
3D көзілдірігі т.б.
Іс- әрекет
кезеңдері
Мотивациялыққозғаушылық

Тәрбиешінің әрекеті
Шаттық шеңбер: «Сиқырлату»
М: Понтамимо арқылы
жануарлардың қимылын көрсете
білуге үйрету.
Дид. Ойын: «Аңдардың тіршілігін
ажырат»
(Кольцеулий әдісі
арқылы)

Балалардың әрекеті
Балалар понтамимо
арқылы
жануарлардың
қимылын көрсетеді.
Кольцелулий әдісі
арқылы аңдардың
тіршілігін ажыратады.
(Білгендерін айтады)
Берілген аңдарды
атап, қажетті суретті
тауып, сәйкестіреді.
-Иә, кездеседі.

18

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

М: берілген аңдардың атын атап,
қажетті суретпен сәйкестіруге ,
өзгергенін ажырата алуға үйрету.
-Ертегілерде аңдар кездесе ме?
-Қандай ертегілерді білесіңдер?
-Ертегілерді жақсы көресіңдер
ме?
-Олай болса мен сендерді
Ертегілер еліне апарып, театрда
«Үйшік» ертегісімен танысамыз.

Ұйымдастыруіздестіру

Алдын-ала мен билет алып
қойдым, барып Сиқырлы
кілемшеге отырып ұшып
барайық.
Ертегіні театрға барып, 3D
көзілдірігін киіп, ертегімен
танысады.

Мурашковский әдісі арқылы
ертегімен таныстыру.
Алаңда бір үйшік тұр екен.
Жертесер тышқан жүгіріп
келіп.................................................
.....................................
Жаңа сөзбен таныстыру:
19

-«Аю мен Маша»,
«Түлкі мен қоян»,
«Үш аю», «Бауырсақ»
т.б.
Балалар сиқырлы
кілемшеге отырып,
Ертегілер еліне әуен
арқылы ұшып барады.
«Үйшік» ертегісімен
танысады.
Балалар билеттерін
алып, сәйкес суретке
барып отырап,
көзілдіріктерін киеді.

Балалар театр
орталығына барады.
Ертегімен танысады.
Мурашковский әдісі
арқылы ертегімен
танысады.
Ертегінің мазмұнын
мұқият тыңдап
отырады.
Ертегінің мазмұнын
тыңдап отырады.
Жаңа сөзбен
танысады.
-Қоян кездесті.
-Түлкі, тышқан,аю...
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«Жауап қатпады»
-Үйшікте не байқап қалды?
-Одан кейін нелер келді?
-Соңында үйшікпен не болды?
Сергіту сәті:
Етістікті тірек- сызба арқылы
қимылдар жасайды.

Рефлексивтітүзетушілік

Балармен қайтадан топқа оралып,
ертегіні Пропп картаға салып
әңгімелеу.
6 қалпақ арқылы қорытындылау:
-Көңіл күйін қандай?
-Қандай әрекет жасадың?
-Шығармашылық
-Қандай жаңалық алдың?
-Пропп картаме не істедік?
Бағалау: «Смайликтер» арқылы
мадақтау.

-Жаңадан үй салды.
Етістікті тірексызбалар арқылы
жаттығу жасайды.
Карточкаларды
көрсетіп, ертегіге
салынған белгілерді
ажыратады.
Ертегіні Пропп карта
арқылы тамашалайды.
Ортаға екі бала
шығып ертегіні
әңгімелеп береді.

Балалардың
жауаптары:
-Көңіл күйім жақсы.
-Театрға барды, ертегі
тындадым.
-Ертегіні әңгімелету.
-Жаңа сөзбен
таныстым: Жауап
қатпады.
-Пропп карта арқылы
ертегімен таныстық.

Күтілетін нәтиже:
Не білді? Пропп карта туралы түсінік алды;
Не меңгерді?Ертегіні әр түрлі тәсілдер арқылы әңгімелеп береді;
Не игеру керек? Ертегіні пропп картаға салып әңгімелеп беріп, сахналай
алады.
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Z00051

30.12.2020

Қауіпті табиғат құбылыстары
ШАРИПОВА ДИНАГҮЛЬ КАЙПЖАНОВНА
Алматы облысы Талғар ауданы Белбұлақ ауылы
№ 10 орта мектебінің бастауыш сынып мұғалімі
Пән: Дүниетану
Мектеп:
Бөлім:
Қоршаған орта
Мұғалімнің аты-жөні: Қатысқандар саны:
Күні:
Сынып:
Қатыспағандар саны:
Сабақ тақырыбы Қауіпті табиғат құбылыстары
Оқу мақсаты
2.2.2.1.Ауа райының адам өмірі мен шаруашылық
іс-әрекетіне оң және теріс әсерін талдау
Сабақ мақсаты

Ойлау
дағдыларының
деңгейлері
Бағалау
критерийлері

Тілдік мақсат

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.
Білу, түсіну, қолдану, жинақтау

Табиғат құбылыстары туралы біледі.

Қолайсыз және қауіпті табиғат құбылыстардың
ерекшеліктерін көрсетеді.

Табиғаттың қолайсыз және қауіпсіз құбылыстарын талдау
арқылы топтастырады.
-Климат және сәйкес табиғи құбылыстар тақырыбын
бейнелейтін лексиканы оқып үйренеді.
- Табиғи жағдайлар туралы айта алады.
- Табиғи қолайсыз жағдайларды анықтай алады.
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деп

Сабақтың
ортасы
10 минут

10минут

ойлайсындар?

Табиғат құбылыстары.

Табиғат құбылыстары нені
құрайды?

Ауа райын.
Бүгінгі біздің сабағымыз қауіпті
табиғат құбылыстарымен танысамыз
және де ауа райының адам өмірі мен
шаруашылық
іс-әрекетіне оң және теріс әсерін білетін
боламыз.
ҚБ «Дұрыс па, бұрыс па?» әдісі
Білу және түсіну МК: Табиғатта болып
Оқулық 87бет
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

Табиғат құбылыстары туралы
айтады, ерекшеліктерін көрсетеді.
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Пайдасы мен зиянын талдау
арқылы көрсетеді.

Табиғат құбылыстарының зияны
мен пайдасы туралы жіктеп
сәйкестендіреді.
Оқулық 89 бет
ҚБ «Қөңілді жұлдыздар»
2-тапсырма « Мозайка » әдісі
Барлық оқушыларға табиғат
құбылыстарының суреті беріледі, аталған
құбылыстарды топтастырады.
Қолайсыз
Қауіпті
Дескриптор
Қолайсыз және қауіпті құбылыстарды
топтастырады.
ҚБ «Қол шапалақтау»
Тапсырманы өте жақсы деңгейде
орындаған оқушыны қол шапалақтау
арқылы бағалау
3-тапсырма «Сия жұмсаушы» әдісі
арқылы табиғат құбылыстары туралы
кластер құрастырады.
Дескриптор:
-Табиғат құбылыстарының қауіпті
жағдайларын атайды
-Табиғат құбылыстары туралы жазады.
- Қолайсыз және қауіпті құбылыстардың
ерекшеліктерін көрсетеді.
Саралау:Жұмысқа берілген қысқа
уақытта әр топ тез және үйлесімді
жұмыс жүргізе біледі.
ҚБ «Бір-бірін бағалау» әдісі
Оқушылар бір-бірінің жұмысын
бағалайды. Өз жұмысында нені жақсарту
керектігін анықтайды.
ҚБ «Кім жылдам» әдісі
Табиғи қауіп төнген кезде қажет болатын
заттарды 1минут ішінде сөмкеңе сал!
Рефлексия


10 минут

Сабақтың
соңы
5 минут
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слайд
-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
жайғыш» ,«Ойлан,топтас,бөліс»,
«Мозайка», «Кім жылдам?», «Сия
жұмсаушы» әдістер арқылы
тапсырмалары орындалады.
Тапсырманы орындау барысында
әр оқушының ойлау деңгейінің
әртүрлі болатындығын ескере
отырып, әр оқушыға өз мүмкіндігі
бойынша қолдау беріледі.
«Уақыт арқылы саралау»
негізінде «Рефлексия» әдісі
арқылы тапсырма орындалады.
Бұл тапсырма кезінде пікірлерді
дәлелдеуде мұғалімнің көмегін
қажет ететін оқушыларға қолдау
беріледі.

Бағалау
-оқушылардың
материалды меңгеру
деңгейін қалай
тексеруді
жоспарлайсыз?
«Дұрыс па, бұрыс
па?»әдісі, «Қол
шапалақтау» әдісі,
«Көңілді жұлдыздар»,
«Бірін-бірі бағалау»
әдісі
Дескриптор:
1.
-Табиғат
құбылыстары туралы
айтады,
ерекшеліктерін
көрсетеді.
2.
-Пайдасы мен
зиянын жіктеу арқылы
көрсетеді.
3.
-Қауіпті табиғи
құбылыстар кезінде
112 құтқару
қызметінің рөлі мен
маңызын есте
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Денсаулық
және
қауіпсіздік
техникасының
сақталуы
Демалыс
кезіндегі
қауіпсіздікті
сақтау, өз
заттарына
ұқыптылықпен
қарау.
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сақтайды.
-Табиғат
құбылыстарының
зияны мен пайдасы
туралы жіктеп
сәйкестендіреді
Сабақ бойынша рефлексия
Саралау тәсілдері арқылы сабақты ұйымдастыру ұнады.
Оқу мақсаттарын , сабақ мақсаттарын, бағалау критерийлері
мен дескрипторларын байланыстыра отырып, белсенді
оқуды жоспарлау мен үшін құнды болды.
Жалпы баға
Сабақтың жақсы өткен екі аспектісі (оқыту туралы да, оқу туралы
даойланыңыз)?
1: Оқушылардың қарқын тәсіл арқылы, деңгейлерін анықтау.
2:Топта ұйымшылдық жұмыс жасағандары.
Сабақты жақсартуға не ықпал ете алады (оқыту туралы да, оқу туралы
да ойланыңыз)?
1: Оқушылармен диалогқа жиі түсу арқылы олардың қажеттілігін біліп
отыру.
2: Оларды үнемі қолдап мадақтап, қолпаштап отыру.
Сабақ барысында сынып туралы немесе жекелеген оқушылардың
жетістік/қиындықтары туралы нені білдім, келесі сабақтарда неге көңіл
бөлу қажет?

Оқушыларымның мүмкіндік деңгейінің жоғары екенін, шығармашылық
қабілеті бар оқуларыммен жеке жұмыстарды жандандыру керек екенін білдім.
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Z00052 30.12.2020
Менің ауылым. Менің қалам
БЕКЕНОВА АЙНАГУЛЬ ЖАУЫНГЕРОВНА
Ақтөбе облысы Алға ауданы Нұрбұлақ орта мектебі КММ
Бастауыш сынып мұғалімі
Пәні: дүниетану
Күні :
Сабақтың тақырыбы:
Мектеп
Менің ауылым. Менің қалам
Мұғалімнің аты-жөні:
Сынып
Қатысқан оқушылар саны:
Қатыспаған оқушылар
саны :
Сабаққа
2.1.3.1 Өз зерттеулеріне сүйене отырып, аймағының
негізделген оқу
көрнекі жерлерін сипаттау және бейнелеу
мақсаттары
Сабақ нәтижесі
Барлық оқушылар орындай алады: Оқушылардың
барлығы ауыл мен қаланы ажырата алады.
Оқушылардың көпшілігі орындай алады: Топтық
жұмысты бірлесе орындайды.Өз бетінше жұмыс
жасайды. Сұраққа жауап береді. Қосымша үлестірме
ресурстармен жұмыс жасайды.
Кейбір оқушылар орындай алады: Оқулықтан тыс
берілген қосымша тапсырмаларды орындайды, тақырып
бойынша қосымша мәліметтер мен дәлелдер келтіре
алады.
Бағалау критерийі 1. Ауыл мен қаланы ажырата біледі.
2. Ауыл мен қаланы салыстырады
3. Ауыл мен қалаға арнап шағын эссе және төрт жолды
өлең құрастырады
Ресурстар
Оқулық,суреттер,топтық тапсырмалар,кері
байланыс,стикер,интербелсенді тақта,видио
Әдіс-тәсілдер
Сұрақ-жауап,әңгімелеу,түсіндіру,ойын
,көрнекілік,рефлексия
Пәнаралық
Әдебиеттік оқу, жаратылыстану
байланыс
Сабақ барысы:
Сабақтың
жоспарлан
Сабақта жоспарланған іс-әрекет:
Ресурстар
ған
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кезеңдері:
Басталуы Психологиялық ахуал қалыптастыру:
5 минут Саламатсыздарма балалар!
Көңіл-күйлерің қалай?
-тамаша
Онда балалар сабағымызға сәттілік тілейміз
Сәтті өтсін сабағымыз
Ашық болсын қабағымыз
Балалар бір-бірімізге күлімдей қарап, сәттілік
тілейміз. (сәттілік)
Қазір бізде қандай сабақ?
-Дүнетану
Дүниетану сабағын
Зейін қойып оқимыз,
Берілген тапсырманың барлығын,
Беске орындап береміз.
-Рахмет, балалар.
Менің бүгінгі сабақта сендерге тілерім ұшқыр
ой, ойларыңа - саналы сөз тілеймін.
Топтың ережесін еске салайық
Бір-бірімізді тыңдаймыз десек 1 рет қол
шапалақтаймыз
Ұйымшыл боламыз десек 2-рет қол
шапалақтаймыз
Белсенділік танытамыз десек 3-рет қол
шапалақтаймыз
Үй жұмысын тексеру мақсатында жеке
тапсырма беремін.
1.Қазақстан картасынан өз облысыңды белгіле
().
2.Өз облысыңның орталығын (қаланың атауын)
жаз.
Балалар қазақстанда көрікті,тарихи қалалар өте
көп деген едік.Қазақстанның ежелгі қалаларына
қай қалалар жатады екен?
Түркістан,Тараз,Алматы.Бұл біздің
отанымыздың тарихы тереңде жатқанын
білдіреді.Еліміздің қалалары бір-бірімен не
арқылы байланысады?

28

«Психологиял
ық ахуал»
тренинг

Күлегештер
арқылы
бағалау
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Теміржол арқылы,әуе жолдары және де
автомобил жолдары арқылы байланысады

Жаңа
білім
10 минут

Ортасы
10 минут

1.Білу және түсіну
«Ой қозғау»
«Ой қозғау» әдісі
әдісі
1.Қыста жауады
Қар
Ребусты шешу
Ардақты жан
Ана
2.Ақ пен қара
ала
Киіз
Суреттер
үй бөлшегі
уық
3.Топыраққа су құйсаң лай
Ашу(синонимі)
ыза
4.Бал жинайды
ара
таза
(антоним)
лас
Балалар сонымен біз бүгін «Менің
ауылым.Менің қалам.тақырыбымен таныс
жұптық жұмыс
боламыз.Сабағымыздың мақсаты ауыл мен
диалог түрінде
қаланың айырмашылығын білетін
боламыз,ауыл мен қаланы сипаттаймыз жәнеде
суреттер
салыстырамыз.
маркер ақ
2.Мағынаны тану
қағаздар,желім
Әркімнің туып –өскен ауылы немесе қаласы
бар. Біз оны туған жер , атамекен деп атаймыз.
-Мен ауылда тұрамын. Ауылым өзен жағасында
Бағдаршам
орналасқан. Жаз айында өзенге шомылып,
түстері
күнге қыздырынамын. Біздің ауылымызда мал
бағады, егін егеді, жеміс-жидек өсіреді. Оның
Мұражай
өнімдерін қалаға жеткізеді.
туралы
- Мен қалада туып өстім. Мұнда әдемі биік
мәліметтер
үйлер, кең де көрікті көшелер бар. Қалада оқу
орындары, театрлар мен мұражайлар жұмыс
істейді. Сондай-ақ қаламызда киім фабрикасы,
автомәшине шығаратын үлкен зауыт бар. Сүтті
дүкеннен сатып аламыз.
ЖЖ.Өз ауылың немесе қалаңның өмірі жайлы
досыңмен әңгімелес.
1) Т.Ж.1-топ:қала тіршілігіне қатысты
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4 минут

суреттерді топтастырады.
2-топ:ауыл тіршілігіне қатысты суреттерді
топтастырады.
3-топ:қала мен ауылдың айырмашылығын
айқында.сәйкестендір
Дискриптор:
1. қала мен ауылдың айырмашылығын
біледі. суретті сәйкестендіреді.
2. қала және ауылға қатысты суреттерді
топтастырады.
Бағалау:Әр топты бағдаршам әдісі арқылы
бағалаймыз.
Балалар Шағын елді мекеннің табиғатын,
тарихы мен мәдентетін өлкетану ғылымы
зерттейді. Әр ауылдың немесе қаланың өз
тарихын әйгілейтін мәдени орындары бар. Олар
сол жердің тарихи, мәдени өмірін көрсетеді.
Өлкетану мұражайы – бұл сол өлкенің тарихи
жәдігерлері мен табиғат байлығын, мәдениеті
мен әдебиетін жинақтайтын орын. Оны сен әр
қаладан , әр өлкеден кезіктіре аласың.
Жақсы балалар біз өткен сабақта аудан
орталығындағы мұражайда болған
едік.интербелсенді тақтаға қарап,өз
ойларымызды айтамыз.
2) ТЖ (Т) «Суреттер стратегиясы» .
1 топқа –ауыл,
2 топқа-қала тіршілігіне қатысты суреттер
беріледі.
3 топқа-мұражай суреттері беріледі.
Әр топ өзіне берілген сурет бойынша
әңгімелейді.
- Қандай суреттерді көріп тұрсыңдар?
- Осы суреттер арқылы әр топ өз ойларын
айтып көріңдерші?
Дискриптор:
1.Ауыл мен қала айырмашылығын біледі
2. Туған жердің мәдени-тарихи естеліктерін
мұражай туралы ақпараттар алады.
Дәптермен жұмыс
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ЖЖ. 3- тапсырма Қолдану
Ауыл адамдары қала халқына қандай тағам
түрлерін береді ?
Ал қала халқы қандай өнімдер береді ?
ҚалаАуылҚалыптастырушы бағалау ҚБ
№ Белгілері
«Қ» «А»
1. Көп қабатты үйлер
2. Төрт түлік
3. Трактор
Зауыттар мен
4. фабрикалар
5. Бау-бақша
6. Зәулім ғимараттар
Сергіту
сәті
3минут

Балалар біздің туған өлкеміз не деп аталады?
Отан
Біздің отанымыз-Қазақстан.Олай болса
М.Мақатаевтың «Отан туралы» өлеңін
біргелікте айтайықшы.
Мен оның түнін сүйем, күнін сүйем,
Ағынды өзен, асқар тау, гүлін сүйем,
Мен оның қасиетті тілін сүйем,
Мен оның құдіретті үнін сүйем.
Бар жәндігін сүйемін қыбырлаған,
Бәрі маған: «Отан!» деп сыбырлаған
Жаным менің,
Кеудемді жарып шық та,
Бозторғайы бол оның шырылдаған!
Отан!
Отан!
Бәрінен биік екен.
Мен оны мәңгілікке сүйіп өтем.
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3)ТЖ
5минут
1-топ: Өзің тұратын ауылың туралы айтып
бер.
2-топ: Өз ауылың туралы бір шумақ өлең
шығар.
3-топ: Өз ауылыңның көркеюіне қандай үлес жұлдызша
қосар едің?
Дескриптор:
Кері
Ауыл мен қаланы қалай көркейту керек екенін
«Жарнама»
байланыс түсінеді.
Әдісі
Кері байланыс
жұлдызшалар арқылы бағаланады
«Екі жұлдыз,
«Жарнама» әдісі
бір тілек»
Тапсырма: Көрнекіліктерді пайдалана отырып,
қала мен ауылды жарнамалаңдар. Оқушылар
Бағалау
ауылдың немесе қаланың екі жақсы көретін
және бір ұнатпайтын жағын атайды.
3 минут
«Рефлексиялық шеңбер»
Оқушылар шеңберге тұрып, төмендегі
Рефлексиялық
сұрақтарға жауап береді.
шеңбер

Сабақ барысында көңіл-күйіңіз қандай
болды? Неліктен?

Бүгін не білдіңіз? Сіз үшін не жаңалық
болды?

Сабаққа қатысуыңызды қалай
бағалайсыз?

Сабақта қандай қиындықтар туындады?

Сабақ аяқталғанда көңіл-күйіңіз қандай?
Неліктен?
Жарайсыңдар, балалар!
Алға қойған мақсатқа еңбектеніп жеттіңдер.
Ауыл мен қала жайлы зерделеп,біліп көрдіңдер.
Үйде тағы қайталап,қосымша білім жинақтап.
Келесі жолғы сабаққа үлкен дайындықпен
келіңдер!
Үйге тапсырма: оқу, дәптермен жұмыс. Үйге тапсырма: 38-39 бет
мазмұндау
Саралау-оқушыларға қалай
Бағалау - Оқушылардың
Пәнаралық
көбірек қолдау көрсетуді
үйренгенін
байланыс
жоспарлайсыз? Қабілеті
тексеруді қалай
Қауіпсіздік және
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жоғары оқушыларға қандай
міндет қоюды жоспарлап
отырасыз?
Дарынды және талантты
оқушыларға «Ойлан,тап»
ойыныі арқылы жылдамдыққа
сұрақтар қойып жауап аламын
және «Ауыл мен қаланы
болашақта қалай елестетуге
болады?» деген сұрақтар беру
арқылы оқушыларды сыни
ойлауға, өздігінен шешім
қабылдай алу дағдысын
дамытамын. Үлгерімі төмен
оқушыларға жеңіл сұрақжауаптар мен терминмен
жұмыс берілді.

Рефлексия
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?

жоспарлайсыз?
Басбармақ, жұлдызша,
Смайликтер арқылы
бағаланады.

еңбекті қорғау
ережелері
АКТ-мен
байланыс
Құндылықтардағ
ы
Байланыс
Денсаулық және
қауіпсіздік,
техникасының
сақталуы
Партада дұрыс
отыруы.
Интербелсенді
тақтамен жұмыс
жасауда абай
болу.

Сабақ/оқу мақсаттары шынайы.
- Ауыл мен қаланың айырмашылығын
біледі.
- Өзінің туып өскен жеріне еш нәрсе
жетпейтінін түсінеді.
- Ауыл мен қалаға арнап төр жолды өлеңдер
шығара білді.
- Сыныптағы ахуал ауыз біршілікте болды.
- Жоспарлаған саралау шаралары тиімді
болды деп ойлаймын.
- Берілген уақытты оқушылар тиімді
пайдаланып, тапсырмалардың бәрін орындап
үлгерді.
- Мен өз жоспарыма мынандай түзетулер
енгіздім: уақытты тиімді қолдану, сабақта
әдіс- тәсілдерді түрлендіруді, тақырып
бойынша берілген сұрақтардың
маңыздылығына назар аудардым.

Қорытынды бағамдау
Қандай екі нәрсе табысты болды (оқытуды да, оқуды да ескеріңіз)?
1: Көрсетілім аспектісі
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2: Бала өз ойын жеткізуі
Қандай екі нәрсе сабақты жақсарта алды (оқытуды да, оқуды да ескеріңіз)?
1: Қызығушылығын арттыру
2: АКТ
Сабақ барысында мен сынып немесе жекелеген оқушылар туралы менің
келесі сабағымды
жетілдіруге көмектесетін не білдім?
Үлгерімі төмен оқушыларға топтық тапсырмаларды қорғату керек. Жекелей
сұрақтар қойған дұрыс. Олар аз сөйлейді.
Z00053 30.12.2020
Ауа райы дегеніміз не?
ДЖАКУПОВА МАЙРА СЕРИКОВНА
Түркістан облысы, Кентау қаласы
№ 14 Әл-Фараби атындағы мектеп-гимназиясының
бастауыш сынып мұғалімі, педагог-модератор
Пәні: Дүниетану
Мұғалімнің аты-жөні:
ҰМЖ бөлімі:
Бізді қоршаған орта
Сынып:
Қатысқандар саны:

Қатыспағандар саны:

Сабақ тақырыбы

Ауа райы дегеніміз не?

Осы сабақта қол
жеткізілетін оқу
мақсаттары

1.2.2.1 Ауа райының адамға және іс-әрекетіне әсерін
анықтау.
1.2.3.1 Жыл мезгілдеріне орай табиғатта бос уақытты
өткізу мүмкіндіктерін анықтау
Барлық оқушылар: Жыл мезгілдерін анықтап, ауа
райы туралы айта алады
Көптеген оқушылар: Жыл мезгіліндегі негізгі
белгілерді анықтап,табиғи құбылыстарды сипаттап,
ажырата алады.
Кейбір оқушылар: Шартты белгілері арқылы
табиғатты бақылай алады Жыл мезгілдерінің ісәрекетіне қарай ауа райын болжай алады.

Сабақ
мақсаттары
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Бағалау
критерийлері

Тілдік мақсаттар

Құндылықтарды
дарыту
Пәнаралық
байланыстар

Бастапқы білім

Ауа райының адамға тигізетін әсері туралы әңгімелейді.
Ауа райының адам іс-әрекетіне ықпалын анықтайды
Жыл мезгілдерін ажыратады.
Жыл мезгілдеріне қатысты бос уақытты өткізу
жолдарын атайды.
Жыл мезгілдеріне тән негізгі белгілерді анықтап айтып
бере алады.
Пәнге тән лексика мен терминология:
Жыл мезгілдері. Ауа райы
Диалог пен жазу үшін пайдалы сөздер мен тіркестер:
- Жылда неше мезгіл бар?
-Қазір қай мезгіл?
-Ауа райы қалай өзгеріп тұрады?
-Жылдың әр мезгілінде қандай ойын ойнайсың?
Азаматтық
жауапкершілік,
патриотизм,
құрмет,
ынтымақтастық, еңбек пен шығармашылық, ашықтық,
жауапкершілікке және сын тұрғысынан ойлау
дағдыларын қалыптастыру
Жаратылыстану- оқушыларға ертеде адамдар неліктен
ауа райы болжамын жасағаны туралы материал жинауға
тапсырма беріледі.
Математика- оқушыларға белгілі бір жыл мезгілінде –
жазда, күзде, қыста, көктемде дүниеге келген
балалардың санын есептеуге тапсырма беріледі.
Алдыңғы сабақта өткен тақырыптардан жыл мезгілдерін
ажырата алады.

Сабақ барысы
Сабақтыңжоспарла Сабақтағы жоспарланған іс-әрекет
нғанкезеңдері
Сабақ-тың
2
Ұйымдастыру кезеңі
басы
мин
Ширату «Табиғат мінезі» әдісі
5 мин
Шеңбер бойымен дөңгелене тұрып
табиғат құбылыстарын қимылмен
көрсетеді. Күн бұлттанды- қолдарын
көтереді, жел тұрды- қолдарын
сермейді, жаңбыр сіркіреді-аяқтарын
қағады, жаңбыр күшейе түсті-шапалақ
береді, нөсерге айналды-аяқ пен
қолдарын соғады.
35
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1
мин

Кері байланыс «Сұрақ-жауап» әдісі
-Табиғаттың қандай мінездерін
байқадыңыздар?
-Жылдың қай мезгілі ұнайды?

1
мин

Топқа бөлу «Сиқырлы сандықша»
Сиқырлы сандықша ішінен ұнатқан
жыл мезгілдерінің бірін таңдау арқылы
4 топқа бөлінеді.
1-топ: Жаз
2-топ: Күз
3-топ: Көктем
4-топ: Қыс

4
мин
Сабақ-тың
ортасы
25 мин

1
мин

МК (Ұ) «Сиқырлы әуен» әдісі
Қай жыл мезгілді білесің?
Аудиотаспадан П.И.Чайковскийдің
сиқырлы «Қыс» өлеңін тындай
отырып, терезеге қарайды ,сазгердің
бұл әуенді жазған кезде не туралы
ойлағанын және қай мезгіл туралы
екенін табады.
Кері байланыс «Ыстық микрофон»
әдісі
Қандай жыл мезгілді анықтадың?
Жыл мезгілі дегеніміз не?
Қыс мезгілінде ауа райы қандай
болады?
МБ. Жарайсыңдар, өте тамаша!

5
мин

Тілдік құзіреттілікті дамыту
Жыл мезгілдері – жылдың төрт
кезеңі.
Ауа райы – жылдың әр мезгіліне сәйес
өзгеріп отыратын құбылыс.
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2
мин
1
мин
3
мин

1
мин

3
мин

3ми
н

(Т) «Ойлан топтас бөліс» әдісі
Топ мүшелері өзара анықталады.
Капитан-тапсырманы бөліп береді,
спикер-баяндайды, хатшы-кері
байланысбереді, бақылаушытапсырманың дұрыстығын бақылайды,
уақыт сақшысы- уақыт белгілейді.
Жыл мезгілдеріне сай іс-әрекет
түрлерін сипатта
1 топ – жазда егіннің күтілуін
2топ- көктемде қар еріп, жер
жыртатынын
3 топ –күзде адамдар егін
жинайтынын, қысқа дайындық
болатытын
4 топ-қыста қар күрейді, құстарға жем
шашатынын ойланып келесі топқа
ойларын бөліседі.
Кері байланыс «Ыстық орындық»
әдісі
Қандай жыл мезгілдерін анықтадың
Жыл мезгілдерінде адамдар немен
айналысады
Бағалау
Топтар бірін-бірі бас бармақ арқылы
бағалайды.
Жұптық жұмыс « Блиц кездесу»
әдісі
Шеңбер құрып, бір екіден саналады,
ішкі шеңбер және сыртқы шеңбер. Ішкі
шеңбер ойын түрлерін қимылмен
көрсетеді. Сыртқы шеңбер қай жыл
мезгілінде ойнауға болатынын табады.
Жауабы: Қыс-шаңғы, шана, коньки,
қармен ойнау, жаз –суға шомылу,
футбол ойнау. Көктем –суға кемелер
жіберу
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Кері байланыс «Серпілген доп» әдісі

Жылдың әр мезгілінде қандай
ойын ойнайсың?

Қай жыл мезгілі ұнайды?


Бағалау: жұптар «Басбармақпен»
бірін-бірі бағалайды
1
мин

2
мин

2
мин

3
мин

Жеке жұмыс.
«Сен білесің бе?» ойыны
Заттар мен киімдерді ауа райына
қарай сәйкестендір. Күннің, бұлттың
қардың, қолшатыр, көзілдірік, бас
киім, тон,қолғаптың суреттерін ауа
райына сәйкестендіру.
Кері байланыс: «Сиқырлы
көзілдірік»
-қай жыл мезгіліне қарай дұрыс
сәйкестендірдің?
-егер ауа райына сай киінбесе не
болады?
Бағалау Жарайсыңдар!
Қалыптастырушы бағалау
тапсырмалары
Суреттегі жыл мезгілдерінің атауын
жазыңыз
Суретке сүйеніп, бос уақытты
табиғатта қалай өткізуге болатыны
туралы әңгімелеңіз?
?
Кері байланыс жазбаша түрде
беріледі.
Саралау тапсырмалары
Тест жұмысы
2.
Жыл мезгілдері қандай ретпен
орналасады?
А) Көктем, жаз, күз, қыс
Ә) жаз, көктем, қыс, күз
38
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Б) жаз, қыс, күз,көктем
3.
Көктемде адамдар немен
айналысады?
А) Мал бағады
Ә) Егін егеді
Б) Қар күрейді
4.
Көкжиек тұстарын белгілеу не
үшін қажет?
А) адаспау үшін
Ә) киім тігу үшін
Б) ауа райын болжау үшін
Сабақтың соңы
Рефлексия «Аукцион» ойыны
Дабыл бойынша кезек-кезек әртүрлі
5 мин
жыл мезгілдерінде киетін киімдер
айтылады . Аукцион шарты кім көп
киім айтса сол жеңеді.
Ауа-райының адамға және оның ісәрекетіне әсерін анықтайды
Жыл мезгілдеріне орай табиғатта бос
уақытты өткізу мүмкіндіктерін
анықтайды.
Түсіндім
орташа түсіндім
түсінбедім
Стикерге есімдерін жазып
ресурстардың түсына іледі
Саралау – оқушыларға
Бағалау –
Денсаулық және
қалай көбірек қолдау
оқушылардың
қауіпсіздік
көрсетуді жоспарлайсыз?
материалды
техникасының
Қабілеті жоғары
меңгеру деңгейін
сақталуы
оқушыларға қандай міндет
қалай тексеруді
қоюды жоспарлап
жоспарлайсыз?
отырсыз?
Сыныпты аралап шығып,
Топқа бөліну кезінде
туындаған сұрақтар
сүрініп кетпеуін,
бойынша басшылықты және
партаға соғылмауын,
көмек қажет болғандарға
қалам, қаламсапты
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жеке және жалпы тәсілді
СТИКЕР
абайалап пайдалану
пайдалана отырып қолдау
жабыстыру арқылы
қажеттілігін
көрсетемін. Қабілеті жоғары
ескертемін.
оқушыларға алдын-ала
дайындалған саралау
тапсырмасын ұсынамын.
Қабілеті төмен оқушыларға
түсінбеген сұрақтарын сұрай
отырып, тапсырманы
орындай алу үшін ЖАДА
қалыптастырамын.
Сабақ бойынша рефлексия Бұл бөлімді сабақ туралы өз пікіріңізді білдіру
Сабақ мақсаттары/оқу
үшін пайдаланыңыз. Өз сабағыңыз туралы сол
мақсаттары дұрыс
жақ бағанда берілген сұрақтарға жауап
қойылған ба?
беріңіз.
Оқушылардың барлығы ОМ
қол жеткізді ме?
Жеткізбесе, неліктен?
Сабақта саралау дұрыс
жүргізілді ме?
Сабақтың уақыттық
кезеңдері сақталды ма?
Сабақ жоспарынан қандай
ауытқулар болды, неліктен?
Жалпы баға
Сабақтың жақсы өткен екі аспектісі
(оқыту туралы да, оқу туралы да ойланыңыз)?
1: Тақырыптың ашылуы
2: Оқушылардың белсенділігі
Сабақты жақсартуға не ықпал ете алады
(оқыту туралы да, оқу туралы да ойланыңыз)?
1: Оқушының сабаққа күнделікті дайындығы
2: Мұғалімнің белсенді әдістері
Сабақ барысында сынып туралы немесе жекелеген оқушылардың
жетістік/қиындықтары туралы нені білдім, келесі сабақтарда неге көңіл
бөлу қажет?
Барлығы толықтай өзіндік жұмысты критерийге сай орындай алмайды.
Сондықтан жеке оқушымен жұмысты көбірек беріп отыру керек.
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Қауіпсіздік ережелері
БАЙСЫМАКОВА КАМАЖАЙ АСЕНОВНА
Түркістан облысы, Кентау қаласы № 14 Әл-Фараби атындағы
мектеп-гимназиясының бастауыш сынып мұғалімі, педагог-зерттеуші
Пәні: Дүниетану
Мектеп:
Күні:
Мұғалімнің аты-жөні:
Сынып: 2
Сабақтың
Қауіпсіздік ережелері
тақырыбы:
Осы сабақ
1.1.4.3. Үйдегі қауіпсіздік ережелерін түсіндіру.
арқылы
1.1.4.6. Шұғыл көмек қызметтерін біледі және олармен
жүзеге асатын хабарласу жағдайларын анықтайды.
мақсаттары:
2.1.2.1. Мектептегі оқу және оқудан тыс әрекет түрлерін
түсіндіру.
Сабақ
Барлық оқушылар:
мақсаттары
Оқулықта берілген және қосымша тапсырмаларды
орындайды. Жазба жұмыс жасайды. Сұраққа жауап береді;
Оқушылардың басым бөлігі:
Топтық жұмысты бірлесе орындайды. Өз бетінше жұмыс
жасайды. Сұраққа жауап береді. Қосымша үлестірме
ресурстармен жұмыс жасайды;
Кейбір оқушылар:
Оқулықтан тыс берілген қосымша тапсырмаларды
орындайды, тақырып бойынша қосымша мәліметтер мен
дәлелдер келтіре алады;
Бағалау
1.Сабақ барысында тыңдаушының назарын өзіне аудара
критерийлері алады;
2.Жеке, жұптық, топтық тапсырмаларды орындай алады;
3. Сабақ барысында тыңдаушының назарын өзіне аудара
алады;
4. –Үйдегі және көшедегі қауіпті заттар мен жағдайларды
атайды.
5.-Үйдегі қауіпсіздік ережелерін тұжырымдайды.
-Жедел көмек көрсету қызметтерін атайды.
Тілдік мақсат Қауіпсіздік ережелері
Түйінді сөздер мен сөз тіркестері:
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Ишара
Алдынғы оқу
Сабақтың
жоспарланған
кезеңдері

Сабақтың
басы

Тірек сөздерді сабақ барысында қайталап айту.
Талқылауға арналған сұрақтар:
1.Суретте қандай қауііпті жағдайларды байқадың?
2. Оған қандай қауіпсіздік ережелерін сақтау қажет?
3.Суқоймадағы қандай жағдайлар балалар үшін қауіпті?
Неге?
Жасыл-түсіндім; қызыл-сыныптасымның көмегімен
түсіндім;
сары-көмек қажет түсінбедім;
Дұрыс тамақтана біл.
Жоспар
Менің бүгінгі сабақта сендерге тілерім
Ресурстар
ұшқыр ой, ойларыңа саналы сөз тілеймін.
Қызыл, сары,
Топқа бөлу:
жасыл
Оқушыларды А B C Dдәрумендері етіп 4
житондар
топқа бөлемін.
№1.
1.
Адамдар не үшін тамақтанады?
2.
Сенің ағзаңа қажетті өнімдердің
құрамында қандай дәрумендер бар?
3.
А BCD дәрумендер туралы
айтылуы тиіс.
Дескриптор:
1.Адам ағзасына пайдалы тағам түрлерін
атайды;
2. Пайдалы тағам түрлерінің маңызын
түсінеді;
3.Жеміс –жидектер құрамында қандай
пайдалы дәрумендер болатынын
анықтайды;
5. Бір-біріне түсіндіреді;
№2-тапсырма:
-Екі оқушы тақтаға пайдалы және зиянды
тағамдарды бөліп салуға шығады....
Дескриптор:
1. Өз пайымдауларымен әңгімелейді;
2.Тағамдардың құрамын анықтайды;
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Сабақтың
ортасы:

3.Пайдалы тағам түрлерін атайды;
4.Бірін-бірі толықтырады, бағалайды;
Кері байланыс: «смайликтермен»
ҚБ «жұлдызшалар»
Сергіту сәті:
Орнымыздан тұрайық
Алақанды ұрайық
Бір отырып, бір тұрып
Біз демалып алайық.
4.
Ал , балалар, өмірде пайдалы және
дұрыс тағамдарды тұтына біліңіздер дегім
келеді.
5.
Ал дұрыс тамақтанумен қатар тағы
нені білуіміз керекпіз, балалар?
6.
Қауіпсіздік ережелерін.
Жаңа сабақ: «Қауіпсіздік ережелері»
№1. бейнежазба
7.
Олай болса, мына бейне жазбаға
назарымызды аударайық.....
8.
Бейнежазба не туралы болды?
9.
- Сіріңкемен ойнауға болады ма
екен?
10. Бәрі бірге:
Ережелер еліне
Саяхатқа барайық.
Қауіп-қатер төнсе егер
Сақтық жолын табайық!
11. Өз өміріміздің қауіпсіздігін сақтау
үшін бірнеше ережемен танысайық.
Мұғалімнің түсіндірмесі:
Ас үйге сән беретін-газ плитасы.
Көгілдір от тұрмыс-тіршілігімізде көп
орын алады. Десек те, оны ұқыпты
ұстап, жаға білуіміз керек. Егер газ
плитасының бір кемшіліктері байқалса,
дереу ата-анаңа айтып ескертуің керек.
Өйткені ата-анаң газ бөлімшесінің
арнаулы мамандарын шақырады.
Газ плитасы тұрған бөлмені жиі-жиі
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жеделдету керек. Егер газдың
күлімсіген иісін сезсең дереу 104 нөміріне
хбр су керек. Газдың иісі шыққан жерде
сіріңке , электр жүйесіндегі лампаны
жағуға болмайды.
Тұрмысымызда тағы бір көп
қоданатынымыз- электр жүйесі. Электржарық көзі. Бір күн үйімізде жарық көзі
келмей қалса, дүниені қараңғы түнек
басады. Дегенмен, оны да ұқыпты
пайдаланбасақ, одан да өрт шығуы
мүмкін. Өрт шықса 101 нөміріне
хабарлауымыз керекпіз.
«Топтастыру» «Үйдегі қауіпті заттар»
тоқ ине от газ шырпы қайшы
үтік су
-ҚБ ... жұптық жұмыс (парақшамен)
Мына берілген
12. Ал , балалар, үйден өрт шықса, не бір
жерін ауырып тұрса не ұры-қарақшылар
келіп, есігіңді бұзып ашып жатырса қандай
нөмірлерге телефон соғамыз?
13. Оқушыларды 101,102,103 деп 3
топқа бөлемін.
14. №2 бейнежазба
Жеке жұмыс :
15. Ол ережені қазір мына заттар
суреттерін таңдай отырып, құрастырып
айтасыздар:ЖЖ
1.
Қайшы
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2.
3.

Сабақтың
соңы

Шырпы
дәрі

16. Балалар, суретке қарап 2 сөйлемнен
құрап айтады. Және қай тел нөміріне дереу
хбр лау керектігін айта кетулері керек.
ТЖ.
17. «Денсаулық пен қауіпсіздік»
Суреттегі берілген жағдаяттарды қарап, не
істеу керектігін топ болып талқылайды.
Қоғамдық орындарда өзін-өзі ұстаудың
қауіпсіздік ережелерін құрасытырып
айтады.
«ИӘ» «ЖОҚ»
1.
Жолдан бағдаршамның жасыл көзі
жанғанда өту керек.
2.
Жолдың бойында ойнауға болады.
3.
Үзіліс кезінде дәлізде жүгіруге
болады.
4.
Суға рұқсат етілген жерлерде ғана
шомылу керек.
5.
Аулада бөтен адамдармен сөйлесуге
болмайды.
Қорытынды:
Қауіп-қатер бізге кез келген уақытта және
кез келген жерде кездесуі мүмкін.
Ғалымдар адамның үйінің өзі де тіптен
қауіпсіз емес екенін анықтады. Сондықтан
үйде жазатайым жағдай болуы әбден
мүмкін. Тұрғын үй қауіпсіз болуы үшін
қауіптің алдын алу қажет. Байқампаз әрі
мұқият болсаң , онда ешқандайда жаман
оқиғаға ұрынбайсың
Кері байланыс: «Білім ағашы» арқылы
сабақ түсінгенін, не түсінбегенін білдіру.

Үйге тапсырма: 52-53 бет оқу .
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Символы страны
ЕРГАЛИЕВА МАРИНА КОБДАБАЕВНА
Актюбинская область, Алгинский район
Нурбулакская средняя школа. Учитель начальных классов
Предмет
Познание мира
Урок
Дата:
Класс: 3

Школа :

Раздел(сквозна
я тема)
Тема урока:
Цели обучения,
которым
посвящен крок:
Развитие
навыков
Предполагаем
ыйй результат:

В контексте сквозной темы»Искусство»

ФИО:
Количество присутствующих

Количество
отсутствующ
их:

Символы страны
3.3.5.1. Объяснять значение неофициальных символов
Казахстана (монументы «Алтын адам», «Байтерек»,
Триумфальная арка «Мәңгілік ел»)
3.5 История Казахстана: независимость, государственность
и патриотизм
Все учащиеся смогут:
– объяснять значение символов нашей страны;
– называть официальные и неофициальные символы
Казахстана.
– описывать неофициальные символы нашей страны:
монументы «Алтын адам», «Байтерек», Триумфальную
арку «Мәңгілік ел»
Большинство учащихся смогут:
– показывать различия официальных и неофициальных
символов Казахстана;
– предлагать свои объекты в качестве неофициальных
символов страны и объяснять свой выбор;
Некоторые учащиеся смогут:
– составлять неофициальный символ своей малой родины и
защищать его;
– находить в дополнительных источниках материал о
неофициальных символах Казахстана.
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Языковая цель

Материал
прошедших
уроков:
Этапы урока
0-1 мин

Учащиеся могут: объяснять, для чего нужны символы
страны и описывать их.
Предметная лексика и терминология: неофициальные
символы страны: монументы «Алтын адам»,
«Байтерек», Триумфальная арка «Мәңгілік ел» и т. д.
Серия полезных фраз для диалога/письма.
Неофициальные символы страны связаны с ее историей,
культурой и природой. Символ страны олицетворяет идею
независимости. Символ страны несет в себе национальную
идею.
Вопросы для обсуждения. Какие вы знаете официальные
символы Казахстана?
С какими неофициальными символами страны вы сегодня
познакомились?
Что означают фигуры в нишах триумфальной арки
«Мәңгілік ел»?
Что символизируют Самруки дракон в легенде о
Байтереке?
Как заканчивается легенда?
Что вы помните о сакском царевиче, найденном в
Иссыкском кургане?
Как вы думаете, что символизирует «Золотой человек»?
Какие еще объекты вы можете предложить в качестве
неофициальных символов страны?
Письмо. В тетради оценить свою работу на уроке и
написать пояснение к самооценке учебных достижений
Государственные символы Республики Казахстан
Ход урока:
Запланированная деятельность на уроке
Создание положительного
эмоционального настроя:
Мотивация. Стартер.
Если скажут слово «Родина»,
Сразу в памяти встает
Старый дом, в саду смородина,
Толстый тополь у ворот.
Или степь, от маков красная,
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Золотая целина…
Родина бывает разная,
Но у всех она одна!
Середина урока Актуализация ЗУНов:
Игра «Я начну, а вы продолжите».
– Наша страна – это…
– Люди, которые живут в нашей стране,
называются …
2-35 мин
– Столица нашей Родины – …
– Нашего президента зовут …
– Государственные символы Казахстана –
это…
– Гимн – это …
– Степной орел беркут изображен на …
– Герб имеет форму …
Ребята! Помимо официальных символов в
виде Герба, Флага и Гимна, каждая страна
имеет и неофициальные
символы, в которых отражаются ее
история,
культура
и
природа.
Неофициальные символы есть и у
Казахстана.
-О чем сегодня будем говорить на уроке?
Чему должны научиться?
Определите
цели урока.
– Мы узнаем о смысле и значении
неофициальных символов.
– Мы научимся составлять символ своей
малой Родины Рабочий лист для
проверки
пройденного
материала
(Интерактивная доска)
(Учащиеся отвечают на вопросы.
Рабочий лист с ответами)
-Молодцы! Вы выполнили правильно.
Изучение нового материала: стр 50
Выполните задание «Узнай символ» из
учебника:
рассмотри иллюстрации.
Определите, что за неофициальные
символы перед тобой. Что вы знаете о них?
Просмотр справочного материала
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Итог урока:
Степной травы пучок сухой,
Он и сухой благоухает!
И разом степи надо мной
Все обаянье воскрешает.
-О какой траве идет речь? (О полыни.)
Полынь стала символом казахской
степи. Широко известна легенда о
емшан-траве. Так называли полынь –
«емшөп» – «лечебная трава». Ее запах
заставляет кипчака (предка
казахов) оставить золотой дворец на
чужбине и вернуться на родину. «Жат елде
сұлтан болғанша – өз еліңде
ұлтан бол!» – «Чем быть султаном на
чужбине – будь ултаном (букв.
«подошвой») на родине!» – гласит
казахская мудрость!
-Что такое символ? (Условный знак какихлибо понятий, идей, явлений).
Неофициальные символы своей Родины
дороги сердцу каждого человека. Люди,
потерявшие запах дома, запах емшантравы, как говорили древние, обязательно
рано или поздно потеряют себя, забудут
даже свои имена.
Какой вывод по теме урока вы сделаете из
легенды о емшан-траве?
Дифферен
Оценивание
циация
В процессе работы на уроке
я подбирала задания
дифференцированные;
индивидуально помогала учащимся
строить монологическое высказывание
на заданную тему(с низкой мотивацией).
Дети с повышенной мотивацией
руководили работой в группах.
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Формативное
оценивание.
Самооценивание в
тетради «Что я знаю
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группе, классом.

Межпред
метные
связи
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Определение уровня
усвоения навыка
по теме (тетрадь
«Что я знаю и
умею»).
Рефлексия для учителя:
Важные вопросы по уроку: Символы.
Официальные и неофициальные
символы.

Урок прошел по плану.. Этапы
урока укладывались в отведенное
время. Атмосфера была
доброжелательная, дети оказывали
взаимопомощь друг другу. Была
организована работа в
сотрудничестве.
Итоговая оценка (с точки зрения преподавания и обучения)
Организована на уроке групповая и парная работа. Дети учились находить
нужную информацию по тексту на заданную тему.
Какие два момента были наиболее
На уроке использовала ресурсы
успешны?
Ресурс Bilim Land , групповая,
парная работа
Какие два момента улучшили урок?
Учащиеся активно работали в
парах, группах. Составляли свои
высказывания по заданию.
Оценивали себя, соседа и группы
своих одноклассников.
Что я узнал из урока о классе и
В классе есть учащиеся :Барков Р,
отдельных людях, что я расскажу на
Смагулов Ж, Ермек И, Табеев М,
следующем уроке?
Летко К, Карпова Д., которые
могут оказать взаимопомощь при
знакомстве с новой темой. Это
помогло при организации
проверки выполнения работы по
закреплению новой темы о
символах.
Некоторые учащиеся Ахмет А,
Мухтар Е, Ахмет М, Журавлева Н,
Камариден А нуждались в
индивидуальном задании по
отработке новой теме. Эти задания
были использованы с Ресурса
Bilim Land
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Z00056

30.12.2020

Мектепке дейінгі балалардың тілін дамытудағы жаттығулар
ОСПАН БАЛЖАН АМАНБЕКҚЫЗЫ
Шымкент қаласы № 71 Қ.Қазиев атындағы
Бөбекжай бақшасының психолгі
Мектеп жасына дейінгі кезеңдегі балалармен сөздік жұмысын жүргізу ісітіл дамытудың негізгі бір міндеттері болып есептелінеді. Біз балалармен сөздік
жұмысын жүргізе отырып, оларды айналасындағы заттармен таныстырып, атын
атай білуге, қасиеті мен сапасын, түр- түсін және пішінін ажырата білуге,
өмірдегі, қоршаған ортадағы түрлі құбылыстар жайындағы ұғым, түсініктерін
дамыта отырып, белсенді түрде тілдік қарым- қатынас жасай білуге үйретеміз.
Мектеп жасына дейінгі балалардың сөздік қорларын дамыту ісінде
тәрбиешінің: -балалардың сөздік қорларын дамыту; -жаңа сөздерді меңгерту;
-үйреген сөздерін тиянақтап, анықтап, әрі байытып отыру басты міндет
саналады. Осы аталған міндеттерді тәрбиеші үнемі сөздік жұмысын жүргізуде
басшылыққа алып отыруы тиіс.
Балалардың сөздік қорын молайтуда ойын, тапсырма жаттығулардың орны
ерекше. Соның ішінде ойын- баланың шын тіршілігі. Ойын арқылы бала
айналасындағы нәрседен өзіне қызықтысына ықыласы ауып, таңдап алады.
Баланың бір ерекше қасиеті сөйлеуден еш жалықпайды. Ойын бала тілінің
дамуына ықпалын тигізіп, таным белсенділігінің дамуына жол ашады.
Қай бала болмасын ойынмен өседі, өйткені бала табиғатының өзі тек
ойынмен байланысты. Ойын үстінде бала еш нәрсеге тәуелсіз. Ол озін еркін
ұстайды. Ал еркіндік дегеніміз барлық дамудың баспалдағы, бәрін білуге деген
талпынысы мен құлшынысы. Баланың білуге деген құштарлығы, сөйлеуі ойын
үстінде қалыптасады. Халық даналығында «Ойнай білмеген, ойлай да
білмейді», «Ойында озган, өмірде де озады» деген аталы сөздер сырына
жүгінсек, мектепке дейінгі жастағы баланың ойынға деген құлқы, қарымқатынасы, мінез- құлық көріністері олар өсіп- есейгенде де жалғасы береді.
Ойын барысында бала өзін қоршаған үлкендер сияқты, өзінің сүйікті әңгімелері
мен кейіпкерлері сияқты өмір сүреді, әрекет жасайды.
Ойынды қолданумен бірге ойлауға, тілді дамытуға, шығармашылық
әрекетін байытуға бағыт алады. Баланың ойын кезіндегі қимыл- қозғалысы дене
бітімін жетілдірсе, ал қарым- қатынастағы пайымдаулары өзіндік танымтүсінік, мінез- құлық әдептерін бекітуіне әсер етеді.
Бала ойын арқылы бір әрекеттен екінші әрекетке ауыса отырып, өзіне түрлі
ақпараттар алады, дүние сырын ашады.
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Мектепке дейінгі тәрбиеленушілерде педагогикалық процестер барысында
баланың көңіл-күйін анықтап, психологиялық мотивтерді туындатып, жағымды
мінез- құлық дағдыларын қалыптастыру көзделеді. Психологиялық жаттығулар
баланы үлкендермен және достарымен қарым- қатынас мәдениетіне тәрбиелеп,
өз пікірлерін айтып жеткізе білуге көмектеседі.
Ойын жаттығулар арқылы баланың білімділік дағдыларын күнделікті ісәрекетте қолдана білу мүмкіндіктері қарастырылады. Психологиялық ойынжаттығулар баланың жан дүниесінің, рухани жай-күйінің үйлесімді дамуына
ықпал етеді. Баланың сезім әрекетін, әсерленушілік деңгейін анықтау үшін
қолданылады. Ойындардың негізгі мақсаты балалардың ықылас зейінін, сөздік
қорын, байқампаздығын, есте сақтау, қабылдауын дамытуғы, икемділікті
арттыруға, өзінің жеке құрбыларының іс- әрекетін бағалай, құрметтей, өз ісінің
дұрыстығын дәлелдей білуін анықтау, қалыптастыру.
Ойынға зер салып, ой жүгіртіп қарар болсақ, сол ойындардан үлкен де
мәнді, мағыналы істер туындап өрбитінін байқаймыз. Өйткені ең алдымен не
нәрсенің болсын жөн бастар қайнар көзі болатыны белгілі. Сондықтан да ойын
бала бойындағы қандай да бір өнердің бастауы деп білеміз.
Сонымен балалардың сөздік қорларын дамытуда ойындарды, тапсырмажаттығуларды қолдану үлкен нәтиже береді. Ойын арқылы балалардың сөздік
қоры дамып, ауызша сөйлеу машығын игереді., таным белсенділіктері
қалыптаса түсіп, ақыл- ойы өсіп жетіледі, әрі адамгершілік қасиеттер бойына
сіңіреді. Ұрпақтан ұрпаққа жалғасын тауып келе жатқан, әрі үлкен мәні бар
мәдени шығармашылық- саусақ ойыны. Саусақ ойынын ойнай отырып, балалар
қоршаған ортадағы заттар мен құбылыстарды, жан- жануарларды, құстарды,
ағаштарды т.б көптеген бейнелерді бейнелей алады.
Ал тіл кемістігі кездесетін балалардың жалпы қимылдары, соның ішінде
бұлшық етінің қимылдары жеткілікті деңгейде дамымайды. Сөйлеу тілі
мүшелері әрекетінің қозғалуларының дамуы қол саусақтарының нәзік
қимылдарының дамуымен тығыз байланыста болғандықтан, бала қолының
ептілігін толық жетілдіру, түзеті- тәрбие жұмысын жүйелі жүргізуді қалайды.
Мен өзімнің
оқу
іс-әрекеттерімде
тілдік
жаттығу
түрлерін
қолданамын.атап айтсақ: Ағайынды аралар, Шегіртке, Маса, Әжемнің әлдиі,
Аюдың ақыруы, Жыланның ысылы, «Кім қалай дыбыстайды?» т.б.. Сөйлеу тілі
қарым-қатынастың қажетті бөлшегі болып табылады және оның барысында
қалыптасады.
Сөйлеу тілі баланың ойлау және қиялдау қабілеттерін қалыптастырумен
тығыз байланысты.
Ойындағы қарым-қатынас – бұл қажетті негіз, оның шеберінде баланың
сөйлеу белсенділігі қалыптасып, жетіледі.
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Сөйлеу белсенділігінің әр алуан түрлерін (диалог, монолог, жазбаша) дамытуға
бағытталған сөздік ойындар әрбір балаға оңай және еркін түрде зияткерлік
бастамасын көрсете алуға мүмкіндік туғызады.
Балалармен күнделікті жұмыстың негізгі мақсаты – күнделікті қарымқатынаста ана тілін дамыту.
Жұмысымдағы негізгі міндеттердің бірі балаларды ана тіліне үйрету болып
табылады.
Баланы қызметтің қандай да бір түріне итермелеусіз дамытуға болмайды.
Сондықтан балаларды ана тіліне режимдік үдерістер барысында, ойындарда,
күнделікті өмірде оқытып келеміз.
Сондай-ақ ойын қызметінің элементтерін қолдана отырып, нақты айтқанда,
сөздік ойындарға сүйене отырып, түрлі әдіс-тәсілдерді қолданамыз.
Алдымен балаларды есту қабілеттерін дыбыстар мен туған тілінің сөздеріне
дағдыландырамыз. Ым арқылы қазақ тіліндегі өтініштерді (бер кел, отыр, бер
және т.б.) түсіне білуге үйреттік. Дыбыстарды бөлек айтуға үйренген соң, сол
дыбыстар бар сөздерді айтқызамыз; одан соң сол дыбыс жиі кездесетін
сөздерден тұратын әндерді, өлеңдерді айтқызамыз.
Балалардың жаңа сөздерге қызығушылықтарын арттыру, оларды жылдам есте
сақтауы үшін мен сиқырлы сандықша жасадым. Оның ішінде біз атауларын
балалар қазақ тілінде атаған заттық, сюжеттік суреттерді жинаймыз.
Кейін ұлттық киімдегі қуыршақты пайдалана отырып, жағдаятты ойындарды
қолдана бастадым. Бұл диалог арқылы сөйлеу тілін дамытуға мүмкіндік берді.
Серуен кезінде «Қараторғай», «Аю тұрган орманда», «Сұр көжегім отырады»
«Серуенге тауық шықты», «Себетті біз аламыз» көріністерін көрсетумен
қозғалмалы сөздік ойындарын қолданамын. Құммен ойнау кезінде:
Бауырсақты пісірем, пісірем
Балаларга бір-бірден
Ал аяулы анама екі тәтті тоқаштан
Дау-дамай кезінде татуластыратын күлкілі өлеңді қолданамын:
Татуласамыз, татуласамыз.
Бүгіннен біз дос боламыз
Жуынатын кездеқолданатын жаттығу: «бын,-бын,-бын Қолымда сабын»
Менің ойымша, бірлесіп жұмыс жасау түрлерін ұйымдастыру балаларды
белсенді сөйлеу тіліне ынталандырады. Нәтижесінде әр балада сөйлеу
айтылымдарын құрастыруға талпынысы пайда болады. Сөйлеу техникасына
арналған жаттығулар тәрбиешінің шығармашылығына үлкен үлес қосады.
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Z00057 30.12.2020
Балабақшада бала тілін дамытудың маңызы
НУРАДИНОВА АСИЯ ЖУМАБАЕВНА
Жамбыл облысы, Байзақ ауданы
Бәйтерек ауылдық округінің
"Теремок" балабақшасы МКҚК-нің әдіскері
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
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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
қайталайды.
3. Сөздің дыбыстық жағын анық айтуға жаттықтыруда шағын әңгіме,
ертегілерді мәнерлеп оқып беруге болады.
4. Көркем сөз шеберлерінің таспаға жазылған үндерін, мәнерлі дауыс ырғағын
тыңдату.
5. Дидактикалық жаттығулар жасау. «Ғажайып қалта» «Не өзгерді?» үстел
үстінде ойнайтын ойындарды пайдаланып, әр дыбысқа байланысты суреттерді
топтап алу.
6. Жұмбақ, мақал - мәтел, жаңылтпаштарды айтқызу арқылы қажетті дыбысты
бекіту.
Жұмыстың осы түрлерін баланың жас кезінен бастап дер шағында қолға алса
нәтижесі де ойдағыдай болады.
Балабақшада жүргізілетін тәрбие, білім беру үрдісінде дыбысқа байланысты
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жаттығу түрлері кешенді түрде іске асырылады. Мәселен, ән оқу іс - әрекетінде
музыка үнімен бала сезіміне әсер етсе, тіл дамытуда оқылған әңгіме, ертегілер,
біріншіден баланың ақыл - ойын, танымын кеңейтсе, екіншіден ана тілін жақсы
білуге көмектеседі.
Оқу жылының басында өз тобымда тілдері з, р, с, ш дыбыстарын айта
алмайтын балаларға дыбыстарды дұрыс айтқызу мақсатында ойын жаттығулар, тақпақтарды айтқызып үйреттім. Мысалы: «З» дыбысын бекіту
мақсатында А. Райымқұлованың «ауыл маңында» өлеңін айтқызуға болады.
Ауыл маңы саз, саз - саз,
Жайылады қаз, қаз - қаз.
Тоймай қалса қаз, қаз - қаз,
Шашқан дәнің аз, аз - аз.
Дыбыстарды меңгерту барысында ассоциация әдісін қолданамын. Мысалы:
«Қ» дыбысын бекіту мақсатында Қ – қарға, қолғап, қасқыр, қой, қарындаш
Ұрпақтан - ұрпаққа мұра болып келе жатқан ертегілер, мақал - мәтел,
жұмбақтар, жаңылтпаш бала тілін дамытуда шешуші орын алады. Тобымдағы
балаларға ертегілерді ең алдымен ауызша айтып беремін. Сонан соң айтылған
ертегінің мазмұнын толық қабылдау және тіл байлықтарын арттыру
мақсатымен сахналап рольдерге бөліп ойнатамын. Мысалы: «Бауырсақ»
«Шалқан» «Мақта қыз бен мысық» «Алдар көсе мен тоңғақ бай» «Күз түсті»
ертегілері.
Түрлі ойын - жаттығулардың бала тіліне тигізер ықпалы мол.
Ертегілерден басқа көркем әдеби шығармаларды балаларға оқып беріп, олардан
әңгіменің мазмұнын сұраймын. Мысалы: «Екі дос пен қайыршы қария»
әңгімесін оқып беріп, әңгіменің мазмұнын сұрау арқылы Венн диаграмма әдісін
қолданып, балаларға Алдан мен Сауранның мінезін салыстырамын.
Халық ауыз әдебиетінде ерте заманнан келе жатқан өзіндік
ерекшеліктерімен танылған халықтың асыл ойының көркем жиынтығы мақал мәтелдер арқылы да беріледі.
Қазақты мақал - мәтелдері негізінен елдікті, ынтымақты, бірлікті,
адамгершілікті, инабаттылықты қамтиды. Сондықтан, мен «Менің
Қазақстаным» «Отбасы» «Менің ауылым» тақырыптарын өткенде:
• Туған жер – алтын бесік
• Өз үйім - өлең төсегім
• Отан – оттан да ыстық
Батырлық, ерлік туралы:
• Жауынмен жер көгереді, батамен ел көгереді
• Ер - елдің көркі, өсімдік жердің көркі
Білім туралы:
• Қына тасқа, білім басқа бітеді
• Көп сөйлеген білімді емес, көп білген білімді – деген мақал - мәтелдерді
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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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Ойын арқылы таным үрдістерін, қол машықтарын дамыту
САРСЕНБЕКОВА НУРЗАДА АХАТОВНА
Жамбыл облысы Байзақ ауданы «Теремок» балабақшасының
мектепке дейінгі даярлық топ тәрбиешісі
«Ойнай білмеген, ойлай да білмейді» Халық даналығы
XXI-ғасыр білімділер ғасыры болғандықтан бүгінгі таңда заманымызға сай
зерделі, ойөрісі жоғары, жан- жақты дамыған ұрпақ қалыптастыру
мемлекетіміздің алға қойған аса маңызды міндеті болып тұр.
Тәрбие мен білімнің алғашқы дәні - мектепке дейінгі тәрбие ошағында
беріледі. Отбасында ата-ананың ықыласы мен мейірімінен нәр алған бала
балабақшада тәрбиешілердің шұғылалы шуағына бөленеді. Баланың бойындағы
жақсы қасиеттер мен мүмкіндіктерді ашып , олардың өнегелі де тәрбиелі болып
тәрбиеленуіне тәрбиешілердің маңызы зор. Балаларды тәрбиелеуде ойын
әдісінің маңызы көп. Мектепке дейінгі жастағы баланың ойынға деген құлқы,
қарым- қатынасы, мінез- құлық көріністері олар өсіп- есейгенде де жалғасы
береді. Ойын барысында бала өзін қоршаған үлкендер сияқты, өзінің сүйікті
әңгімелері мен кейіпкерлері сияқты өмір сүреді, әрекет жасайды.
Ойынды қолданумен бірге ойлауға, тілді дамытуға, шығармашылық
әрекетін байытуға бағыт алады. Баланың ойын кезіндегі қимыл- қозғалысы дене
бітімін жетілдірсе, ал қарым- қатынастағы пайымдаулары өзіндік танымтүсінік, мінез- құлық әдептерін бекітуіне әсер етеді. Бала ойын арқылы бір
әрекеттен екінші әрекетке ауыса отырып, өзіне түрлі ақпараттар алады, дүние
сырын ашады. Ойындардың негізгі мақсаты балалардың ықылас зейінін, сөздік
қорын, байқампаздығын, есте сақтау, қабылдауын дамытуғы, икемділікті
арттыруға, өзінің жеке құрбыларының ісәрекетін бағалай, құрметтей, өз ісінің
дұрыстығын дәлелдей білуін анықтау, қалыптастыру.
Мектеп жасына дейінгі кезеңдегі балалармен сөздік жұмысын жүргізу ісі
тіл дамытудың негізгі бір міндеттері болып есептелінеді. Біз балалармен сөздік
жұмысын жүргізе отырып, оларды айналасындағы заттармен таныстырып, атын
атай білуге, қасиеті мен сапасын, түр-түсі және пішінін ажырата білуге,
өмірдегі, қоршаған ортадағы түрлі құбылыстар жайындағы ұғым, түсініктерін
дамыта отырып, белсенді түрде тілдік қарымқатынас жасай білуге үйретеміз.
Мектеп жасына дейінгі балалардың сөздік қорларын дамыту ісінде
тәрбиешінің: — балалардың сөздік қорларын дамыту; — жаңа сөздерді
меңгерту; — үйренген сөздерін тиянақтап, анықтап, әрі байытып отыру басты
міндет саналады. Осы аталған міндеттерді тәрбиеші үнемі сөздік жұмысын
жүргізуде басшылыққа алып отыруы тиіс.
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Балалардың сөздік қорын дамытуда ойын, тапсырма, жаттығулардың орны
ерекше. Соның ішінде ойын – баланың шын тіршілігі. Ойын арқылы бала
айналасындағы нәрседен өзіне қызықтысына ықыласы ауып, таңдап алады.
Баланың бір ерекше қасиеті сөйлеуден еш жалықпайды. Ойын бала тілінің
дамуына ықпалын тигізіп, таным белсенділігінің артуына жол ашады.
Қай бала болмасын ойынмен өседі, өйткені бала табиғатының өзі тек
ойынмен байланысты. Ойын үстінде бала еш нәрсеге тәуелсіз. Ол өзін еркін
ұстайды. Ал еркіндік дегеніміз барлық дамудың баспалдағы, бәрін білуге деген
талпынысы мен құлшынысы. Баланың білуге деген құштарлығы, сөйлеуі ойын
үстінде қалыптасады. Сөздік қорды дамыту ісін ұйымдастыру жұмысында ойын
сабағы ең негізгі орын алады. Тәрбиеші бақылау, заттарды қарау, сурет қарау,
жұмбақ шешу және құрастыру, саяхат, ойын-сабақтарын ұйымдастыру
барысында балалардың сөздік қорларын дамытады.
Арнайы ойын-сабақ және сабақ мазмұнына қарай танымдық, дамытушы
ойындарды, тапсырмаларды қолдану, балаларды заттарды бір-бірімен
салыстыруға, оларды қасиетіне қарай ажыратуға және оны танып білуге
үйретеді. Сөйтіп бала топтағы жасына сәйкес бағдарламалық міндетті
меңгереді. Ойын ұйымдастыруда тәрбиеші өзі жетекші бола отырып, балаларды
ойнай білуге, ойын ережесін сақтауға, әрі оларды ойната отырып, ойлануға
бағыттайды, заттың атын немесе қасиетін есінде сақтап қалуға жол ашады,
ойынға қызықтыра отырып зейінін, қиялын дамытады.
Сонымен балалардың сөздік қорларын дамытуда ойындарды, тапсырмажаттығуларды қолдану үлкен нәтиже береді. Ойын арқылы балалардың сөздік
қоры дамып, ауызша сөйлеу машығын игереді, таным белсенділіктері
қалыптаса түсіп, ақыл-ойы өсіп жетіледі, әрі адамгершілік қасиеттер бойына
сіңіреді. Міне, сондықтан да оқу-тәрбие үрдісінде әр түрлі ойындар арқылы
баланы жан-жақты дамыту ісіне ерекше көңіл бөлеміз және бұл біздің ең негізгі
алдымызға қойған мәселеміз. Сонымен, баланың сөздік қорын дамытумен
қатар, тілін дамыту да ойын арқылы жүзеге, асады.
Ойынның маңызы:
1. Ақыл-ойы
дамиды,
оқуға
қызығушылығы
белсенділігі,
шығармашылығы, артады, тұлғалық қасиеттері қалыптасады.
2. Ойын түрінде оқыту жалықтырмайды, балалардың білімінің сапасын
арттыруда, оқу іс-әрекетін қызықты өткізуге, тәрбиеші үшін тиімді.
3. Бала бойындағы жағымсыз қылықтарды, ойын арқылы тәрбиелейді.
Тәрбиешілерге балалардың есте сақтау қабілетін, қиялын ,қабылдау
қабілетін,зейін тұрақтандыруға,аңғарымпаздық қабілетін дамытуға арналған
көмек құралы ретінде төмендегі ойындар топтамасын ұсынып отырмын.
1) Есте сақтау қабілетін дамытуға арналған ойындар Төрт құбылыс
Балалар шеңбермен тұрады. Жүргізуші «су» - десе қолдарын алдына созады,
«ауа» десе жоғары көтереді, «от» дегенде екі қолын айналдырады, «жер»
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дегенде қолдарын түсіреді. Кім шатасса ойыннан шығарылады. Көңілді шеңбер
Балалар шеңбер жасап отырады. Бір-біріне мұқият қарайды. Жүргізуші белгі
бергенде балалар көздерін жұмады. Сол кезде жүргізуші отырған балаларға әр
түрлі заттарды қыстырып қояды (гүл, орамал, көзілдірік т.с.с.). Балалар
көздерін ашқанда не өзгерді? - деп сұрайды. Ең зейінді балаға сыйлық беруге
болады. Орныңды тап Балалар шеңберге тұрады. Әр бала өзінің жанындағы
баланы есінде сақтап, қарап алуы керек. Жүргізушінің бірінші белгісі бойынша,
бөлменің жан-жағына тарап кетеді (белгі: шапалақтау, барабанмен беріледі).
Екінші белгі бойынша шеңберге бастапқыда қай орында, кімнің қасында
тұрғанын есінде сақтап, қайта шеңбер түзеді. Өз орнын таппаған балалар
ойыннан шығарылады. Ойыншықты сипатта Жүргізуші балаларға қолындағы
ойыншықты мұқият қарап алуға ұсынады (1 минут).
Алынатын ойыншықтар түрлі-түсті және бөліктері бірнешеу болуы шарт.
Ойыншықты жасырып, балалардан сол ойыншықты көргендегі түр-түсі, көлемі,
пішіні, дене бөліктерін есінде сақтағанын сипаттап беруді талап етеді.
Ойыншықты дәл, нақты сипаттап берген бала ойынды әрі қарай жалғастырады.
Сөзді есіңде сақта Жүргізуші балаларға 7 қосарлы сөздерді оқиды. Балаларға
мұқият тыңдау ұсынылады. Бірінші сөзді жүргізуші айтады, балалар келесі
сөзді есінде сақтап қайталайды. Осылайша қалған сөздерді түгел айтып шығу
керек. көктем - жаңбыр жаз - күн шықты аспан - бұлт жер - шөп
2) Қиялды дамытуға арналған ойындар Менің көңіл-күйім қандай
Балалар өз көңіл-күйлеріне сәйкес келетін суретті тауып атайды (көңілді көңілсіз, ренжулі, қорқынышты, ...т.с.с.). Сол кездегі өздерінің көңіл-күйлерін
баяндайды. Басқа суреттегі көңіл-күйге сәйкес болған жайды әңгімелеп береді.
Жалпы ойынды ұйымдастыру ойынды өткізуге әзірлік, ойынды өткізу, ойынды
талдау сияқты үш бағытты қамтиды.
Ойынға қажетті құрал, заттарды даярлау ойынды өткізуге әзірлік болып
табылады. Ойын-балалардың өмір танымының алғашқы қадамы.
Ойын, төзімділікті,алғырттықты, тапқырлықты, ізденімпаздылықты,
іскерлікті, көп білуді қалыптастыруға үлкен мүмкіндігі бар педагогикалық,
тиімді әдістерінің бірі. Ойын тек баланың, дене күшін, қуатын молайтып, оны
шапшаңдыққа, дәлдікке т.б. ғана тәрбиелеп қана қоймайды, оның ақыл-ойының
толысуына, жан дүниесінің қалыптасуына, есейуіне де пайдасын тигізеді.
Ойын баланың алдынан өмірдің есігін ашып, оның шығармашылық
қабілетін оятып, танымдық қасиеттерін дамытады.Ойын- бала табиғатымен
егіз. Өйткені бала ойынсыз өспейді, жан-жақты дамымайды, бала отбасымен
және қоршаған ортамен тығыз араласа отырып, ана тілін үйренеді.
Қандай ойын түрі болсын, дидактикалық па, шығармашылық па, қимылды
ма, саусақ ойыны ма, сюжеттіме, драмалық болсын баланың ой-өрісін
дамытады, сөздік қорын молайтады, адамгершілік қасиеттерін қалыптастырады,
қиялдау, ойлау, есте сақтау қабілеттерін жетілдіреді.
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ШАБИКБАЕВА КАРЛЫГАШ НАХИМОВНА
ТЮЛЕМЕСОВА МАРАЛ ШОРТАНБАЙЕВНА
ТАСЕКЕНОВА ГҮЛЖАНАТ СЕРІКҚЫЗЫ
КАЛИЕВА АЛИЯ КАИРЖАНОВНА
ИСКАКОВА АСЕЛЬ СЕРИККАЛИЕВНА
ГАБДРАХМАНОВА БАХЫТКУЛЬ АБЖАТОВНА
АСАНОВА САУЛЕ ТУРСУНОВНА
ШАРИПОВА ДИНАГҮЛЬ КАЙПЖАНОВНА
БЕКЕНОВА АЙНАГУЛЬ ЖАУЫНГЕРОВНА
ДЖАКУПОВА МАЙРА СЕРИКОВНА
БАЙСЫМАКОВА КАМАЖАЙ АСЕНОВНА
ЕРГАЛИЕВА МАРИНА КОБДАБАЕВНА
ОСПАН БАЛЖАН АМАНБЕКҚЫЗЫ
НУРАДИНОВА АСИЯ ЖУМАБАЕВНА
САРСЕНБЕКОВА НУРЗАДА АХАТОВНА
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