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ЗАМАНАУИ МЕКТЕП ДИРЕКТОРЫНЫҢ ОҚУ ІСІ
ЖӨНІНДЕГІ ОРЫНБАСАРЫНЫҢ ТҰЛҒАЛЫҚ СИПАТЫ
САДИКОВ ШАКИРХАН
Түркістан облысы, Кентау қаласы
Ескі Иқан ауылы Х.А.Яссауи атындағы ЖОМ
Директордың оқу ісі жөніндегі орынбасары
Республикада білім беру жүйесі қоғамдауымен байланысты
дамып, жетіліп отыpуы анық. Қазіргі уақытта мектеп
реформасына көптеген біржақты өзгеpістеp енгізіліп, мектеп
ісінің ішкі-сыpтқы жүйесі түгелімен жаңаруда.
Жаңалыққа сілтеме жасайтын, бағыттайтын, әрине, мектеп
директорының орынбасарлары. Оқыту мен білім беру тәжірибесі педагогикалық үрдістің сапасын үнемі
арттырып отыруды талап етеді. Сол себепті педагогикалық үрдісте заманауи технологиялық мәселесі
маңызды болып саналады. Сондықтан басқару жүйесіндегі әдіснамалық жұмыс білім қызметкерлерінің
кәсіптік деңгейін көтерудің және оқу-тәрбие жұмысын басқарудың негізгі құралы болып табылады. Бүгінгі
таңдағы өтіп жатқан әлеуметтік-экономикалық өзгеріс жағдайында Қазақстан Республикасының әлемдік білім
беру кеңістігіне енуі кезінде мұғалімнің жеке тұлға ретіндегі, оның кәсіби біліктілігі айрықша мәнге ие болуда,
өйткені ол мектептегі дәстүрдің жалғастырушысы мен жаңаруының кепілі болып табылады.
Мектеп директорының оқу ісі жөніндегі орынбасарының негізгі жеке тұлғалық сипаттамаларының
маңыздысы – өзгеріске бейім, жаңалыққа құштар болу. Заманауи оқыту кезеңінде инновацияға негізделген
әдістемелік жұмыстарды шығармашылықпен жүйелей білу керек. Ұжымда әдістемелік жұмыстардың
мазмұнын, жоспарын, іс-шараларды жүргізу әдістерінің тиімділігін үнемі талдап отыру әдістемелік көмек
көрсету жұмысын ары қарай жақсартуға және оны дамытуға мүмкіндік береді.
Директордың оқу ісі жөніндегі орынбасарының басты тұлғалық сипаты – ұжым мүшелерімен тіл табыса
білуі. Вернер Зигерт пен Лючии Лангтың «Қақтығызсыз басқару» бағдарламасын басшылыққа алу.
Авторлардың «Кемшілік іздеу үшін тексеру ең нашар басқару...» пікірін орай достық қарым-қатынастағы,
шығармашыл, бір-біріне көмеккке келуге дайын, жағдаяттарды бірлесіп шешетін және шығармашылыққа,
зерттеушілікке ұмтылатын ұжым мүшелерін даярлау оқу ісі меңгерушісінің міндеті деуге болады.
Мұғалімдерге сенім арту арқылы кретивті ойлауға, ізденімпаздыққа жетелеу қажет, яғни оқымысты,
акдемик, Нобель сыйлығының лауреаты П.Л.Капицаның айтуынша «Сезімсіз кез-келген адам, тіпті данышпан
болса да жақсы жұмыс істей алмайды». Ұжым басшысы – көреген, сезімтал, адамгершілікпен қаруланған болу
керек. Педагогикалық қызметте үш өлшемдік: әлеуметтік-психологиялық, іс-әрекеттік, генетикалық жүйесімен
байқалатын «педагогикалық дарындылық» деген ұғым бар. Академик И.А.Зязюн әр мұғалімнен белгілі бір сала
бойынша кәсіби таланттылықты жетілдіруге болатынын айтқанын ескеру арқылы ұжымдағы әр мұғалімнің
мүмкіндік қабілетін жетілдіруге ұмтылу керек. Әрине, бұл педагогикалық ұжым мүшелерінің іс-әрекеті мен
қызметіне рейтингтік бағалау жүргізу өте маңызды. Әдістемелік жұмысты ретке келтіруде оның қалыпты
жағдайын зерттеуден бастап, ұйымдастырушылық құрылымын, жоспарлауын жасауда алға қойған мақсатқа
орай жұмыс мазмұнын ұжымның мүмкіндіктеріне орай үйлестіріледі.
Барлық әлемдік кеңістігіндегі білім беру идеологиясы «өмір бойғы білімге» ауысу жағдайында мектептерде
білім сапасына әсер ететін басқару факторларының маңызы зор. Белгілі философ Ф.Бэкконның ойы бойынша
«Оқытудың ақиқаты мақсатты білім емес, іс-әрекет» Ал, педагогикалық ұжымда мұндай іс-әрекетті жүзеге
асыратын, ұйымдастыратын мектептегі оқу-тәрбие жөніндегі орынбасары. Білім ұйымдарының қызметі жоғары
деңгейлі нәтижеге жетуіне бағытталғандықтан, біздерге ұжымды сапалы және ғылыми тұрғыдан сауатты
басқаруды
күн сайын жетілдіруіміз қажет. Педагогикалық ұжыммен ынтымақтасып, демократиялық
қағидаларды іске асыруға бағыттау қажет. Мектеп директорының орынбасарлары ұстаздардың ақылшысы,
бағыт-бағдар берушісі. Білім беру ісінде ілгерілей дамудың қоғам өсіп өркендеуінде ғана емес, әр адам үшін де
шешуші мәні бар. Табысқа жеткісі келген, уақыт сұранысына сай боғысы келген адам өмір сүріп отырған
қоғам талабына жауап беретіндей білім алуы қажет. Осы заманғы қоғам дегеніміз қарқынды дамып отыратын
орта, онда әлемдегі игілікті істерге елгезек, ізгілікке жаны құштар, шынайы өмірдің әрін кіргізуге қашада әзір
тұратын тұлғаның алар орны айрықша. Қазіргі заман мектептері осындай адамдарды тәрбиелеп шығаруы
тиіс. Сондықтан, директордың оқу ісі жөніндегі орынбасары педагогикалық жүйенің үнемі қозғалыста, үнемі
даму үстінде болуы оқу-тәрбие жұмысында мақсат қою мен жоспарлауды жетілдіріп отыруды естен шығармауы
керек. Мұғалімдер арасында танымдық шаралар, шығармашылық топтар мен әдістемелік бірлестіктер сайысын
өткізіп, олардың креативті ойлауын қамтамасыз етуге жетелеу қажет.
Яғни, М.Монтель сөзімен айтар болсақ «Өзгені оқыту үшін өзіңді оқытудан да көп ой керек».
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Ақтөбе қаласы «№ 3 орта мектеп» КММ
Қазақ тілі мен әдебиеті пәнінің мұғалімі
Кульжанова Шарапат Мухамбет-Рашидовна
Сабақтың тақырыбы: "Жанды табиғат-Үй жануарлары . 3 класс
Пән: Қазақ тілі
Мектеп: Ақтөбе қаласы №3орта мектебі КММ
Ұзақ мерзімді жоспар бөлімі:
Мұғалімнің аты-жөні: Кульжанова Ш.М-Р
Жанды табиғат
Қатысқандар саны:
Күні:
Сынып: 3 а
Қатыспағандар саны:
Сабақ тақырыбы
Үй жануарлары – жанды табиғат
Осы сабақта қол жеткізілетін оқу 3.3.2.1 жиі қолданылатын сөздер мен фразалардан құрастырылған
мақсаттары
шағын мәтіндегі негізгі ойды түсіну
3.4.5.1 жаңа сөздерді орфографиялық сөздіктерге сүйеніп дұрыс жазу
Сабақ мақсаттары
Оқушылардың барлығы: оқыған мәтіннің мазмұнын түсінеді
Оқушылардың көпшілігі: мәтін мазмұны бойынша сұрақтарға жауап
береді, жаңа сөздерді сөздікке сүйеніп, сауатты жазады
Оқушылардың кейбірі: оқыған мәтіндегі ақпаратты өмірмен
байланыстырып, мысалдар келтіреді
Бағалау критерийлері
Оқыған мәтіннің мазмұнын түсінеді.
Жаңа сөздерді сауатты жазады.
Лексикалық минимум
қой, сиыр, жылқы,түйе
Грамматикалық минимум
Септік жалғау, тәуелдік жалғау.
Атам ауылда тұрады. Атамның малы көп.
Құндылықтарды дарыту
Төрт түлік мал туралы біле отырып, олардың адамға берер пайдасын
түсінеді. Үй жануарларына қамқорлық жасауға тәрбиеленеді.
Пәнаралық байланыстар
Дүниетану
АКТ қолдану дағдылары
Таныстырылым
Бастапқы білім
Жанды және жансыз табиғат
Сабақтың барысы
Сабақтың
жоспарланған
Сабақтағы жоспарланған іс-әрекет
кезеңдері
Сабақтың басы
« Жақсы ма?»
- Досың болған жақсы ма?
- Жақсы! Жақсы! Жақсы!
- Сабаққа дайындығымыз жақсы ма?
- Жақсы! Жақсы! Жақсы!
-Көңіл-күйіміз жақсы ма?
-Жақсы! Жақсы! Жақсы!
Өткен тақырыпты еске түсіру.
«ИӘ» және «ЖОҚ» ойыны (Ортаға екі орындық қарама-қарсы қойылады.
Бір орындыққа «ИӘ» екінші орындыққа «ЖОҚ» сөздері жазылған қағаздар қойылады.
Оқушылар екі топқа бөлініп, екі қатарға тұрады. Ортаға кезекпен бір-бір оқушыдан
шығады. Мұғалім өтілген тақырып бойынша бұрыс немесе дұрыс сөйлемді оқиды.
Айтылған ақпарат дұрыс болса, соған сәйкес орындыққа отырып үлгеруі керек).
 Өсімдіктер жанды табиғатқа жатады.
 Құстар су ішпейді.
 Жанды табиғат өзгереді.
 Тау жанды табиғатқа жатады.
 Табиғат жанды және жансыз болады.
 Жансыз табиғат өседі.
 Жанды табиғат тыныс алады.
 Жансыз табиғат өзгермейді.
 Адам-табиғаттың бір бөлшегі.
 Адам табиғатсыз өмір сүре алады.
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Сабақтың ортасы

 Су, ауа адамға өте қажет.
Сабақ мақсатымен таныстыру
Оқыған мәтіннің мазмұнын түсінемін.
Сөздерді қатесіз жазамын.
(МК, Ұ) Жаңа сөздерді суреттер арқылы меңгерту
қой, сиыр, жылқы,түйе, қора

Сөз тіркестерін және сөйлемдер құру
Қой сатып алу. Атам қой сатып алды.
Жылқыға су беру. Мен жылқыға су бердім.
Сиырға шөп салу. Біз сиырға шөп салдық.
(Ж) Тыңдалым
Менің атам бар. Ол ауылда тұрады. Атамның малы бар. Қорада сиыр, жылқы, қой бар.
Олар – үй жануарлары.
Мәтінді екі рет тыңдайды. Көп нүктенің орнына тиісті сөзді қойып жазады.
Үлгі: Менің атам ... тұрады. Атамның ... бар. Қорада ..., ..., ... бар. Олар - ... .
Жұптар орындап болған соң, өз жұмыстарын дұрыс нұсқамен тексереді. Дұрыс нұсқа
тақтада көрсетіледі. Жұптар өз-өздерін бағалайды.
(Ө) Жазылым. Сауатты жазуда қиындық тудыруы мүмкін бірнеше сөзді тақтаға жазып
қою. Ауыл, түйе, құлын, сиыр
Оқушылар осы сөздермен сөйлемдер құрап жазады. Қалауы бойынша бірнеше оқушы
тақтаға жазған сөйлемдерін жазады.
Бұдан кейін оқулықта берілген суретті сөзге айналдырып оқиды.

 Әлібектің атасы

тұрады.

 Атасының

бар.

 Қорада

бар.

(Ө) Оқылым. «Белгі қойып оқу» әдісі.
Әр оқушы мәтінді оқып, мазмұнымен танысады. Оқып отырып, таныс емес сөздерге
немесе түсінбеген тұстарына белгі қойып отырады. Содан кейін қабылдау деңгейі
жоғары оқушылар бұл сөздерге түсінік береді.
Оқылым мәтіні Жазда атамның ауылына бардым. Атамның қорасында жылқы,
түйе, сиыр, қой, ешкі бар. Оларды «үй жануарлары» немесе «мал» деп атайды. Мен
атама көмектестім. Малға шөп салдым. Қораны тазаладым.
Мәтін соңындағы сұрақтар жеке қағаздарға жазылып, қобдишаға салынады.
Бірнеше оқушы қағаздағы сұрақты таңдап, сол сұраққа ауызша жауап береді.
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Сұрақтар:
 Әлібек жазда қайда барды?
 Атасының қорасында не бар?
 Үй жануарларын тағы қалай атайды?
 Әлібек атасына қалай көмектесті?
 Үй жануарлары қандай табиғатқа жатады?
«Шапалақ» әдісі арқылы жауаптарын бағалайды.
«Орташа» жауапқа 1 рет шапалақ ұру.
«Жақсы» жауапқа 2 рет шапалақ ұру
«Тамаша» «Өте жақсы» жауапқа 3 рет шапалақ ұру
(Ө) Оқылымнан кейінгі тапсырма
Сөйлем
Дұрыс
Бұрыс
Айтылмаған
Әлібектің атасы қалада
тұрады.
Әлібек
жазда
ауылда
демалды.
Атасының малы көп.
Қорада 100 қой бар.
Сиыр
үй
жануарына
жатады.
Әлібек
атасына
көмектескен жоқ.
Оқушылар қасында отырған көршісімен жұмыстарымен ауысады. Мұғалімнің оқыған
дұрыс нұсқамен көршісінің жауабын тексереді және бағалайды.
Сергіту сәті. «Мен таптым»
Қатысушылар дөңгелене отырып, кезекпен бірден жетіге дейін санайды. Жеті санын
айтатын адам «Жеті» деудің орнына, орнынан тұрып, «Мен таптым» деп айтуы керек.
Кім жаңылысса, сол ойыннан шығады.
(Т) Оқылым. Оқушылар топта тапсырманы бірлесіп орындайды. Суретке қарап, көп
нүктенің орнына керекті сөзді қойып оқиды және сол жануар туралы бір ақпарат
айтады.
Үлгі: Бұл – жылқы. Жылқының еті дәмді/Жылқы алысқа шабады/Жылқының сүтін
қымыз деп атайды.
Керекті сөздер: үй жануарлары,өседі, сиыр, қой, жанды, жылқы, ешкі, түйе
(Ұ) Айтылым. «СҰРАҚТАР» стратегиясы.
Сұрақ қоюдан қорықпайтын оқушы ортаға шығады. Оқушының маңдайына стикерге
жазылған сөз жабыстырылады. Оның маңдайына сөз (сиыр, қой, жылқы, түйе)
жазылған стикер жабыстырады. Стикерде не жазылғанын табу үшін топтарға барып
бар жоғы бір-ақ сұрақ қояды. Келесі топқа барғанда да бір сұрақ қояды. Топ мүшелері
оның қойған сұрағының ретіне қарай жауап беруге тырысады. Осылай жалғаса береді.
ТАПҚАНША! Таба алмаса, келесі оқушы жалғастырады.
Мұғалім оқушының сұрақ қою дағдысын комментарий айту арқылы бағалайды.
Сабақтың соңы

Үй тапсырмасы:
Үй жануарлары туралы жұмбақтар жаттап келу
Кезікті бір жануар,
Үстінде екі тауы бар. (Түйе)
Кішкентай ғана бойы бар,
Айналдырып киген тоны бар. (Қой)
Рефлексия
Сұрақтарым көп. Белсенді бола алмадым.
Сұрақтарым жоқ. Белсенді болдым.
Маған бәрі түсінікті болды. Өте белсенді болдым.
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Саралау – оқушыларға қалай
Бағалау – оқушының
Денсаулық және қауіпсіздік
көбірек қолдау көрсетуді
материалды меңгеру деңгейін техникасының сақталуы
жоспарлайсыз? Қабілеті жоғары
қалай тексеруді
оқушыларға қандай міндет қоюды жоспарлайсыз?
жоспарлап отырсыз?
Саралау іріктелген тапсырмалар, Бұл бөлімде оқушының сабақ Денсаулық сақтау технологиялары.
нақты бір оқушыдан күтілетін барысында үйренгенін бағалау Сергіту сәттері мен белсенді існәтижелер, оқушыға дербес қолдау үшін
қолданатын
әдіс- әрекет түрлері.
көрсету, оқу материалдары мен тәсілдеріңізді жазыңыз.
Осы
сабақта
қолданылатын
ресурстарын
оқушының
жеке
қауіпсіздік техникасы ережелерінің
қабілеттерін есепке ала отырып
тармақтары.
іріктеу (Гарднердің жиындық зият
теориясы) түрінде болуы мүмкін.
Саралау
уақытты
ұтымды
пайдалануды есепке ала отырып,
сабақтың кез келген кезеңінде
қолданыла алады.
Сабақ бойынша рефлексия
Бұл бөлімді сабақ туралы өз пікіріңізді
Сабақ мақсаттары /оқу мақсаттары дұрыс қойылған ба? білдіру үшін пайдаланыңыз. Өз сабағыңыз
Оқушының барлығы ОМ қол жеткізді ме?
туралы сол жақ бағанда берілген сұрақтарға
Жеткізбесе, неліктен?
жауап беріңіз.
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:
2:
Сабақты жақсартуға не ықпал ете алады (оқыту туралы да, оқу туралы да ойланыңыз)?
1:
2:
Сабақ барысында сынып туралы немесе жекелеген оқушының жетістік/ қиындықтары туралы нені білдім,
келесі сабақтарда неге көңіл бөлу қажет?
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БҚО, Казталов ауданы, Талдыапан орта жалпы білім беретін мектебі
Химия пәнінің мұғалімі Шайхиева Райхан Маликовна
Ұзақ мерзімді жоспар бөлімі:
Бейорганикалық қосылыстардың негізгі кластары
Күні:
СЫНЫП: 8
Тақырып

Мұғалімнің аты-жөні: Шайхиева Райхан Маликовна
Қатысқандар саны: 15
Қатыспағандар саны: 0
Оксидтер. № 6 зертханалық тәжірибе. «Оксидтердің қасиеттерін зерттеу»

Сабақ негізделген оқу
мақсаты (мақсаттары)

8.3.4.7 -оксидтердің жіктелуін және қасиеттерін білу, олардың химиялық
қасиеттерін сипаттайтын реакция теңдеулерін құрастыру

Сабақ мақсаттары

Бағалау критерийлері
Тілдік мақсаттар

Құндылықтарды дарыту
Пәнаралық
байланыстар
Бастапқы білім
Сабақ барысы
Сабақтың
жоспарланған
кезеңдері
Сабақтың басы
5 мин

Мектеп: Талдыапан орта жалпы білім беретін мектебі

-

Оксидтердің жіктелуін, қасиеттерін білу;
Оксидтердің химиялық қасиеттерін сипаттайтын реакция теңдеулерін
құрастыру;
Оксидтердің химиялық қасиеттерін негізге ала отырып, есептер шығару.
- Оксидтердің жіктелуін, қасиеттерін біледі, түсінеді, олардың химиялық
қасиеттерін сипаттайтын реакция теңдеулерін құрастырады;
Пәнге тән лексика мен терминология:
- Оксидтер, оттегі, жану, ауа, бинарлы қосылыстар, моно, ди, три, тұз түзетін,
тұз түзбейтін, негіздік оксидтер, қышқылдық оксидтер, екідайлы оксидтер
Диалог пен жазу үшін пайдалы сөздер мен тіркестер:
- Оксидтер дегеніміз не?
- Негіздік оксидтер дегеніміз не? Химиялық қасиеттері?
- Қышқылдық оксидтер дегеніміз не? Химиялық қасиеттері?
- Екідайлы оксидтер дегеніміз не? Химиялық қасиеттері?
Бірлесе жұмыс жасау, сын тұрғысынан ойлау, топтық жұмыс барысында өзара
сыйластық, құрметпен қарау, ынтымақтастық, белсенді болу, жауапкершілікті
сезіну, білім алуға дайын болу.
География, математика
7.3.1.7 металдар мен бейметалдардың жануы кезінде оксидтер түзілетіндігін
білу.

Сабақтағы жоспарланған іс-әрекет

І. Ұйымдастыру кезеңі
Амандасу, түгендеу, топқа бөлу.
Психологиялық ахуал қалыптастыру: «Жүректен-жүрекке»
Оқушыларға жүрекшелер таратамын. Бір-біріне жүрек жарды
тілектерін айтады. Жүрекшелердің түстері арқылы 3 топқа бөлемін
ІІ. Үй тапсырмасын тексеру.
а) Белсенді әдіс: «Серпілген сауал»
Әрбір топ оқушылары басқа топтарға допты бағыттап, бір-біріне
сұрақ қою арқылы лақтырады. Сұрақтармен кезек-кезек алмасады.
Үй тапсырмасы бойынша сұрақтарға шапшаңдық таныту арқылы
жауап береді.
1.
Ерітіндінің конценрациясы дегеніміз?
2.
Ерігіштік дегеніміз не?
3.
Ерітінді дегеніміз?
4.
Ерітіндінің молярлы концентрациясы дегеніміз?
ҚБ: «Қолпаштау» («Тамаша», «Бәрекелді»)
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Сабақтың
ортасы
30 мин

Саралау тәсілі:
«тапсырма»

1.
Тақырып пен сабақ мақсатымен және күтілетін
нәтижемен таныстыру.
«Химиялық жұмбақ» қойып жауабы арқылы жаңа сабақтың
тақырыбын ашамын.
Екі элементтен тұрамын
Жаңа қосылыс түземін». (ОКСИД)
Жаңа сабақ тақырыбы: Оксидтер. №6 зертханалық тәжірибе.
«Оксидтердің қасиеттерін зерттеу»
Белсенді әдіс: «Айналмалы бекет» әдісі
Әр шағын топты бекетте орналастырып, топта сұрақты талқылап,
ойларын постерге түсіреді. Өз постерін сағат тілінің бағытымен
қозғалта отырып басқа топтармен алмастырады. Келесі топ
толықтырып отырады. Ауысу әр 2 минут сайын болып тұрады, әр
топ барлық позицияларда болып шыққанға және барлық топтардың
ойларын ойлап шыққанға дейін жалғаса береді.
Топтық жұмыс.
Тапсырма: Әр топ өзіне берілген тақырыппен танысып, постер
қорғайды.
1-топ. Негіздік оксидтердің алынуы, химиялық қасиеттері
2-топ. Қышқылдық оксидтердің алынуы, химиялық қасиеттері
3-топ: Екідайлы оксидтердің алынуы, химиялық қасиеттері.

Оқулық,
және т.б,
флипчарт,
маркерлер

ҚБ: топтар бағдаршам арқылы бірін-бірі бағалайды.
Белсенді әдіс: «Кинометафора» әдісі арқылы Оксидтердің
қолданылуы мен химиялық қасиетіне түсінік беремін. Оқушылар
білімдерін талдату. Нәтижесін тақтаға шығып көрсетеді
2. Жұптық жұмыс.
Оқулықпен жұмыс. Сараланған тапсырмалар.
Әр топтағы оқушылардың жұбына тапсырмалар беріледі.
А-деңгейі:
Оксидтерді табиғатына қарай жіктеңдер және атаңдар. Na 2O, CO2,
CaO, SiO2, ZnO, SO3, Al2O3, N2O5.
Жауабы:
Негіздік оксидтер: Na2O, CaO;
Екідайлы оксидтер: ZnO, Al2O3
Қышқылдық оксидтер: CO2, SiO2, SO3, N2O5.
Дескриптор: Білім алушы:
Оксидтердің жіктелуін жазады;
Оксидтерді екі түрлі тәсілмен атайды.
В-деңгейі
Реакция теңдеулерін толықтырып теңестіріңдер.
SO2 + NaOH = ? + ?
MgO + HCl = ? + ?
SO2 + MgO = ?
MgO + H2O = ?
SO2 + H2O = ?
MgO + CO2 = ?
Жауабы:
SO2 + NaOH = Na2SO3 + H2O
MgO + HCl = MgCl2 + H2O
SO2 + MgO = MgSO3
MgO + H2O = Mg(OH)2
SO2 + H2O = H2SO3
MgO + CO2 = MgCO3
Дескриптор: Білім алушы:
Химиялық реакция теңдеуін толықтырып жазады;
Химиялық реакция теңдеуін теңестіреді;
С-деңгейі:
Массасы 20,4 г алюминий оксидін ерітуге қажетті тығыздығы
1,332г/мл 30%-дық натрий гидроксидінің ерітіндісінің көлемін
табыңдар.
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Сабақтың соңы
5 мин

Бер: m(Al2O3) = 20.4 г
ρ(NaOH) = 1.332 г/мл
w (NaOH) = 30%
Т/к: V( NaOH)=?
Шешуі: 1) Рекция теңдеуін жазамыз
Al2O3 + 6NaOH = 2Na3AlO3 + 3H2O
20,4 г -------х г
102 г --------6*40 г
x= 20.4 г * 6 *40г / 102г = 48г (NaOH)
2) Есептеуге қажетті заттардың молярлық массаларын есептейміз.
M (NaOH) = 23+16+1=40 г/моль
M (Al2O3) = 2*27 + 3*16 = 54+48=102 г/моль
3)
Дескриптор: Білім алушы:
Есептің шартын қысқаша жазады;
Еріген заттың массасын есептейді;
Молярлық массасын есептейді;
Ерітіндінің көлемін есептейді.
ҚБ. «Өзін-өзі бағалау» әдісі.
Жеке жұмыс. Зертханалық жұмыс №6
Оксидтердің қасиеттерін зерттеу
Мақсаты: оксидтердің жіктелу мен қасиеттерін білу және түсіну.
Реактивтер: сөндірілмеген әк ( CaO), қызыл фосфор (P),
индикаторлар, дистелденген су.
Химиялық құрал-жабдықтар: фарфор табақша, сынауықтар, темір
қасық, спиртшам, сіріңке, конустық колба.
Судың оксидтермен әрекеттесуі
А) кальций оксидімен:
Кәрден табақшаға сөндірілмеген әк түйірін салып, оған жайлап су
құйыңдар. Реакция жүре ме? Біраз тұндырып алып, ерітіндіні құйып
алыңдар, оны екі сынауыққа бөліп құйыңдар да индикаторлармен
сынаңдар. Байқаған құбылыстарды түсіндіріңдер. Реакциялардың
теңдеулерін жазыңдар.
Ә) фосфор (V) оксидімен:
Темір қасықпен біраз қызыл форфорды алып, спирт шамының
жалынында ұстаңдар. Фосфор от алған сәтте қасықты конустық
колбаға салыңдар. Колба фосфор оксидінің ақ буымен толады, оған
біраз дистелденген су құйып араластырыңдар. Индикаторлармен
сынаңдар. Реакция теңдеулерін жазыңдар.
Дескриптор: Білім алушы:
Химиялық реакция теңдеуін жазады;
Химиялық реакция теңдеуін теңестіреді;
Индикатор арқылы ерітіндінің ортасын анықтайды;
ҚБ. «Басбармақ»
Үй тапсырмасы: §43,44
Рефлексия. «Плюс-Минус-Қызығамын» кестесі

9

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

Саралау-сіз қандай тәсілмен көбірек
қолдау көрсетпексіз? Сіз басқаларға
қарағанда қабілетті оқушыларға
қандай тапсырмалар бересіз?
Қабілеті жоғары оқушылар қабілеті
төмен оқушылармен бірге бірлесе
отырып топтық жұмыс жасайды.
Сабақта «Айналмалы бекет» әдістерін
қолданып,ширату жаттығулары
арқылы олардың жинақталуына,
тақырыпты меңгеруіне септігін тигізіп,
оқуға тарта аламыз.
Сын тұрғысынан ойлауға үйрету
модулін “Серпілген сауал”; деңгейлік
тапсырмалар; есеп шығару әдістәсілдері арқылы
енгіздім. Осы
арқылы оқушыларға
бақылау мен
тыңдау, дәлелдер жинастыру және
шешім
қабылдау
үшін
итерпретациялау
дағдыларын
дамытуға
мүмкіндік
жасадым.
Талантты және дарынды балаларды
оқыту
модулін
кеңейтілген
тапсырмалар;
күрделілігі
жоғары
есептер арқылы енгізіп, оқушылардың
шығармашылық,
проблемаларды
шешу, логикалық ойлау, жоғары
зияткерлік қабілеттерін дамытуды
жоспарладым.
Саралау
тәсілі
тапсырмада «жұптық әңгіме» әдісін
қолдандым.

Бағалау-оқушылардың
материалды меңгеру деңгейін
қалай тексеруді жоспарлайсыз?
Оқушылардың
материалды
меңгеруін
тексеру
қалыптастырушы
бағалау
тәсілдері: бас бармақ, өзін-өзі
тексеру арқылы жоспарланды.
Қиынырақ есептер беріп, олардың
нәтижесімен қорытынды жасату.
Жеке тапсырмалар беру арқылы
қалыптастырушы бағалау болды.
Оқу үшін бағалау және оқуды
бағалау
модулін
сабақта
оқушыларды
ынталандыру
мақсатында
қолдау
көрсету;
дескриптор
арқылы
бағалау;
“Плюс-Минус-Қызығамын”;
әдістерімен беру арқылы білім
сапасын айқындамақшымын.
Оқыту мен оқуда ақпараттықкоммуникациялық
технологияларды
пайдалану
модулі bilimland. kz тапсырмалары,
ауызша есептерде қолданылды.
АКТ оқушыларды танымдық және
мететанымдық
тапсырмаларды
орындауға
қатыстыруға
ынталандыру үшін маңызды.

Денсаулық және қауіпсіздік
техникасының сақтау
Оқушылардың партада дұрыс
отыруы. Жарықтың дұрыс
түсуі. Оқу құралдарының
қауіпсіздік ережесімен
жұмыстану.

БҚО, Орал қаласы № 49 Жалпы білім беру мектебінің
шет тілі пәнінің мұғалімі Айғали Айсұлу Абатқызы
Short-term plan
Professions and way of communication
School: № 49
Date: 11.12.2020
Teacher name: Aigali Aisulu Abatkyzy
th
CLASS: 4 v
Number present:
absent:
Lesson title
Transport
Learning
4.3.5.1 understand the main points of short simple texts on a
objectives(s) that
growing range general and some curricular topics by using
this lesson is
contextual clues
contributing to
4.2.6.1 take turns when speaking with others in a growing range of short, basic exchanges;
(link to the Subject
4.4.7.1 Spell most familiar high-frequency words accurately when writing independently
programme)
All learners will be able to:
- recognize short supported narratives when listening with 75% accuracy
Lesson objectives
-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
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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
Start
5 minutes

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

Resources

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.
Cards
Teacher gives cards
Students will see picture. Students find their answer and do worksheets

5 minutes
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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

«IQ-АЛАМАН» ЗИЯТКЕРЛІК САЙЫСЫ
Түркістан облысы, Төлеби ауданы, Нысанбек ауылы,
«Балдәурен» РОСО филиалы
Жауаптылар: Алиханов Жасулан Жанабекович
Жумашев Бекмурат Абусеитович
Іс-шара атауы: «IQ-аламан» зияткерлік сайысы
Мақсаты: физика пәніне деген оқушылардың қызығушылықтарын арттыру, осы пән арқылы өздерінің ой
өрістерін дамыту,логикалық ойлау қабілеттерін шыңдау, шығармашылыққа жетелеу, пәннің маңызын түсінуге
жетелеу.
Міндеттері:
балалардың білімдерін, ойларын кеңейту;
жеке тұлғалық шығармашылық қабілеттерін дамыту;
білімге деген жауапкершіліктерін арттыру.
Құрал-жабдықтар: интерактивті тақта, слайдтар, микрофон
Дайындық жұмысы:
1.
Әдебиетпен, ақпаратпен жұмыс.
2.
Сценарий жазу.
3.
Қажетті жабдықтарды дайындау.
Жүргізуші: Алиханов Ж.Ж
Іс-шараның барысы:
«Балдәурен» гимні орындалады.
(фанфар ойналады, жүргізуші шығады)
Жүргізуші: Қайырлы кеш, қымбатты балдәурендіктер мен қадірлі қонақтар!
Жүргізуші: «IQ - аламан» атты зияткерлік сайысына қош келдіңіздер!
Жүргізуші: Бүгінгі жастар – халқымыздың болашағы, еліміздің ертеңі. Оқушылардың ой-өрісін кеңейтіп, есте
сақтау қабілетін шыңдайтын, білімді жастарды анықтайтын, білімге қызығушылықтарын арттыратын «IQ аламан» атты зияткерлік сайысымызды бастаймыз.
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Сайыстың мақсаты: Оқушылардың физика пәніне деген қызығушылықтарын арттыру, осы пән арқылы
өздерінің ой өрістерін дамыту, логикалық ойлау қабілеттерін шыңдау, шығармашылыққа жетелеу, пәннің
маңызын түсінуге жетелеу.
Білген сайын келеді біле бергім,
Біле беру емес пе тілегі елдің.
Бүгін осы сайыста жеңіске жет,
Білімді, әрі білікті жас жеткіншек – дей келе ортаға сайысқа қатысушы топтарды шақырамыз.
1 топ: «Ньютон» тобы
2 топ: «Фарадей» тобы
3 топ: «Эйнштейн» тобы
4 топ: «Архимед» тобы
Сайысқа қатысушы топтармен таныс болсақ, сайыстың бөлімдерімен танысайық!
1. «Кім жылдам»
2. «Аламан»
3. «Тәжірибе алаңында»
4. «Ой шеңбері»
Жүргізуші:
Әділқазы алқасына бір сәлем!
Әділдікке бас иеді күллі әлем!
Жүйрік озар сайыстарда неше бір
Сарапқа сал әділдікпен шеше біл!-дей келе бүгінгі сайыста баға берер әділ-қазылар алқасымен таныс
болыңыздар!
1. Умирзахов Есқали Калдыбекович - білім кешенінің меңгерушісі
2. Джалаева Ләззат Әкімбекқызы – директордың оқу тәрбие ісі жөніндегі орынбасары
3. Қанаева Салтанат – әдістемелік бөлім кураторы
Жүргізуші: Сарапшыларымызбен таныс болсаңыздар ойын бөлімдеріне кезек берсек.
Ойынның барысы:
Слайд 1
Жүргізуші:
Бәйгеге түсіп жарыспай
Жүйріктің бағы жанар ма?
Білім мен өнер жарысып,
Тәрбие, тәлім табар мән.
Бұл бәйге ойдың бәйгесі
Кім жүйрік ойға, сол алда- дей келе 1-ші кезең «Кім жылдам» бөлімін бастаймыз.
Ойын ережесі: Ойынның I кезеңінде сіздерге барлық топқа бірдей 10 сұрақтан құралған тест беріледі. Тест
kahoot бағдарламасы арқылы жүзеге асырылады. Яғни сұрақтарға қолдарыңыздағы ұялы байланысты пайдалана
отырып, ойлана топпен жылдам жауап бересіздер. Ұпай саны ойын біткен сәтте экранға шығады, бұл бөлімде
ұпай санын бағдарлама өзі есептейтін болады.
Сұрақтар:
1.
Қысымның өлшем бірлігі қандай?
А) Ватт
С) Ньютон
В) Паскаль
Д) Джоуль
2.
Жылу берілудің неше түрі бар?
А) 2
С) 3
В)4
Д) 5
3.
Герцпен өлшенетін физикалық шама?
А) Жиілік
С) Жұмыс
В) Период
Д) Энергия
4.
Ақ жарық неше түске жіктеледі?
А) 8
С) 7
В) 9
Д) 5
5.
Ньютон заңында орындалатын санақ жүйесі
А) салмақсыздық
С) инерциялық емес
В) асқын салмақ
Д) инерциялық
6.
Меншікті балқу жылуының формуласы
А) Q=ℷm
С) Q=qm
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B) Q=rm
Д) Q=cm(t2-t1)
7.
Ішкі энергияны өзгертудің неше тәсілі бар?
А) 3
С) 4
В) 2
Д) 5
8.
Булануға кері процесс
А) компенсация
С) рекомбинация
В) конденсация
Д) диффузия
9.
Берілген шамалардың қайсысы скаляр шама болып табылады?
А) үдеу
С) жылдамдық
В)уақыт
Д) орын ауыстыру
10.
Дененің еркін түсу үдеуі нешеге тең?
А) 9,8 м/с2
С) 3,8 м/с2
2
В) 1,6 м/с
Д) 6,8 м/с2
Жүргізуші: І кезең өз мәресіне келіп жетті. Топтардың ұпай санын біле кетсек.
Слайд 2,3
Жүргізуші:
Білімінің ұшқырлығын танытып сен,
Асып тасып, асықпа, қалыспа сен.
Уақыт деген зымырап, зулап өтер,
Шапшаңдық бұл сайыста керек екен – деп, «Аламан» деп аталатын

Суреттегі тұлға кім?Физика ғылымында ашқан негізгі жаңалығын атап беріңіздер.
Жауабы: Альберт Эйнштейн. Салыстырмалылық теориясын, фотоэлектрлі эффект заңын ашқан, Массаэнергия эквиваленнтілігінің формуласын Е=m�^� ашқан.
Суреттегі тұлға кім?Физика ғылымында ашқан негізгі жаңалығын атап беріңіздер.
Жауабы: Иссак Ньютон. Бүкіләлемдік тартылыс заңын және қозғалыс заңдарын тұжырымдап,
классикалық механиканың негізін қалаған.
Суреттегі тұлға кім?Физика ғылымында ашқан негізгі жаңалығын атап беріңіздер.
Жауабы: Архимед. Ол рычаг заңын, суда өлшеу арқылы қорытпаның құрамын анықтау тәсілін, өз
атымен аталған Архимед заңын (гидростатика заңы) ашқан.
Формулалар:
�=?��. Формуладағы белгісіз шаманы атаңыз және қандай физикалық заң?
Жауабы: ρ-заттың тығыздығы, Архимед заңы
�=?/� . Формуладағы белгісіз шаманы атаңыз және қандай физикалық заң?
Жауабы: F- күш, Ньютонның II заңы
I=� /?. Формуладағы белгісіз шаманы атаңыз және қандай физикалық заң?
Жауабы: R- кедергі, Ом заңы
Жүргізуші: 2 кезең өз мәресіне келіп жетті. Олай болса қазылар алқасынан 2 бөлімнің ұпай сандарын сұрай
кетсек.
Слайд 4
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Жүргізуші:
Ғылымның сырын ұғына,
Шығыңдар білім шыңына.
Ұқыптылық пен зеректік,
Жеткізер сіздердей өренді
Жеңістің мынау шыңына-дей келе бүгінгі ойынды әрі қарай сабақтастырып, келесі «Тәжірибе алаңында»
бөлімін бастаймыз.
Ойын ережесі: Сіздерге экранда 3 ұяшық берілген. Әр ұяшықта топқа бір тапсырма ұсынылады, яғни берілген
құрылғыларды пайдаланып тәжірибе жасап, оның физикалық заңдылығын түсіндіріп беру қажет. Тапсырманы
топпен орындап көрсету керек. Берілетін уақыт 3 минут. Тапсырманы дұрыс, әрі толық орындаған жағдайда 20
ұпай беріледі.

Слайд 5
Жүргізуші:
Ақыл тон аңдағанға тозбайтұғын,
Білім кен қанша алсаң да азбайтұғын.
Қатарың оза шауып бара жатса,
Арқаңның ауруы не қозбайтұғын деп, келесі 4-ші кезең «Ой шеңбері» бөлімін бастаймыз. Бұл бөлімді 2 топпен
жалғастырамыз.
Ойын ережесі: Экранда сіздерге екі топқа да ортақ бір видео сұрақ ұсынылады. Видеодағы заңдылықты
түсіндіріп, формуласын жазып көрсетулеріңіз қажет. Сұраққа бірінші және толық жауап берген топ 25 ұпайға ие
болады.
Жүргізуші: Ән
Жүргізуші: «IQ-аламан» атты зияткерлік ойынымыз өз мәресіне жетті. Олай болса, әділ-қазылар алқасының
шешімін естісек. Бүгінгі сайыстың жеңімпазы қай топ екен?
Қорытынды: Қазіргі жаһандау заманында білім саласында оң өзгерістер болуда. «Ықылым заманнан бері қазақ
атамыз «Білекті бірді, білімді мыңды жығады» деген сөз қалдырған. Бұл заман білекке емес, білімге сенетін
заман.» - деп тұңғыш Елбасымыз айтқандай ел бірлігі мен білімді бәрінен де биік санап, әрдайым алға баса
берейік.
Балдәуренде қалыптасқан жақсы дәстүр бойынша қонақтарымызды шығарып салайық.
****************
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«АЛҒЫРЛАР АЛАМАНЫ» ЗИЯТКЕРЛІК ОЙЫН
Түркістан облысы, Төлеби ауданы, Нысанбек ауылы,
«Балдәурен» РОСО филиалы
Жауаптылар:
Математика пәнінің мұғалімі Оразтаева Хазифа Азимбековна
Биология пәнінің мұғалімі Абдыхан Сәуле Баймұрзақызы
География пәнінің мұғалімі Керімқұлов Мухамеджан Шамсудинұлы
Тақырыбы: «Алғырлар аламаны» зияткерлік ойын
Мақсаты: Оқушыларды биолгия, география пәндері бойынша зияткерлік ойын. Оқушылардың ойлау
қабілетін,ой ұшқырын,қызығушылығын арттыру. ізденімпаз,ұйымдастырушылық,есте сақтау қабылетін
дамыту.Оқушыларды ұйымшылдыққа,жауапкершіліке өзін-өзі ұстауға, жан-жақты ойлауын, ізденуін, есте
сақтау қабілетін, дүние танымын арттыру және кеңейту!
Міндеттері:

балалардың білімдерін, ойларын кеңейту;

жеке тұлғалық қабілеттерін да мыту;

білімге деген, жауапкершіліктерін арттыру;
Құрал жабдықтар: музыкалық сүйемелдеу, микрофон
Құрал-жабдықтар: интерактивті тақта, слайдтар, микрафон
Дайындық жұмысы:

Әдебиетпен, ақпаратпен жұмыс.

Оқушылармен жұмыс

Сценарий жазу.

Қажетті жабдықтарды дайындау.
Іс-шараның барысы:
(видео ролик көрсетіледі, фанфар ойналады, жүргізуші шығады)
Жүргізуші:
Жиналса әр ауданнан өрендері,
Самал болып еседі өлең лебі.
Тек қана білімділер жиналатын.
Армысың, Балдәуреннің көрермені
Қайырлы кеш, Қадірменді Балдәурендіктер мен ұлағатты ұстаздар және дарынды оқушылар!
«Алғырлар аламаны» атты зияткерлік ойынына қош келдініздер! Бүгінгі жастар – халқымыздың болашағы,
еліміздің ертеңі. Оқушылардың ой-өрісін кеңейтіп, есте сақтау қабілетін шыңдайтын, білімді жастарды
анықтайтын, білімге қызығушылықтарын арттыратын «Алғырлар аламаны» атты зияткерлік ойынымызды
бастаймыз.
Жүргізуші:
Талап , білім өнегені дарытқан
Жылы шырай күтеді әркез халықтан
Тілмаш , тапқыр серісіндей жігіттің
Көзін тауып кететіндей тірліктің-деп сахна төріне топтарымызды шақырып алайық
1.Алғыр тобы
2.Сұңқар тобы
3.Шамшырақ тобы
4.Креатив тобы
Жүргізуші: Әр топ бүгінгі сайысқа дайын болсаңыздар ойын бөлімдерімен таныстырып өтейік.
I бөлім: «Алға»
II бөлім: «Баста»
III бөлім: «Самға»
IV бөлім: «Жорға»
Жүргізуші:
Туған жер айналайын көлдеріңнен,
Бір биік, бір аласа белдеріңнен.
Өзіңнің ақ төсіңде іңгәләумен.
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Мына жарық әлемге келгенмін мен – деп, І бөлім «Алға» кезеңін бастаймыз.
Алға бөлімінің шарты:
Алдарыңызда тақтада 10 сұрақ беріледі әр сұраққа 5 секунд уақыт беріледі.
Әр дұрыс жауап үшін 10 ұпай еншілейсіздер.
1 – бөлімнің қорытынды ұпайларын әділқазы алқасынан сұрасақ.
ІІ Бөлім «Баста»
Туған ел алқалайды дем береді,
Ауасынан бар сырқат емделеді
Шарлағанмен ғаламды шарқ ұрып.
Туған өлке бәрінен ең керегі - деп
бүгінгі ойыннан қалыс қалмай келесі
«Баста» бөлімін бастаймыз.
«Баста» бөлімінің ережесі:
Алдарыңызда 3 профиль берілген, әр
профильде 10, 20 , 30 ұпайлық сұрақтар
берілген. Деңгейіне, ұпайына сәйкес
сұрақтар күрделене береді. Дұрыс
жауап болмаған жағдайда
«қарсыластар» деген пәрменнен кейін
басқа топтарға жауап беру мүмкіндігі
беріледі.
2– бөлімнің қорытынды ұпайларын
әділқазы алқасынан сұрасақ.
ІІІ Бөлім «Самға»
3- бөлімді бастаймыз.
«Самға»бөлімінің ережесі:
Алдарыңызда Қазақстан картасы
көрсетілген сіздерге ұнаған облысты
таңдасаңыздар география пәндері
бойынша сұрақтар қойылады.
Әр дұрыс жауап 10 ұпаймен бағаланады,
дұрыс жауап болмаған жағдайда басқа
ойыншыларымызға жауап беру
мүмкіндігі берілмейді.
Ескерту: ұпайы аз 2 топты ойыннан
шығарылады.
3 – бөлімнің қорытынды ұпайларын
әділқазы алқасынан сұрасақ.
ІV Бөлім «Жорға»
Туған жерім- жұмағым, кең мекенім
Ұғынамын- Отансыз шерлі екенін
Босып жүрген қаймана біреу болсам
Осыншама құрметтеп, тербетер кім – дей отырып «Жорға» бөлімін бастаймыз.
«Жорға»бөлімінің ережесі:
Бұл бөлім бойынша берілген мемлекеттердің астаналарын табу. Әр астана айтылғанда 10 ұпай беріліп
отырады.
4 – бөлімнің қорытынды бағасын әділқазы алқасынан сұрасақ.
Іс-шараны қорытындылап, марапаттау жүргізу үшін қазылар алқасын сахна төріне шақырамыз.
Ән: Орындайтын «Менің Қазақстаным»
Жүргізуші: Балдәуренде қалыптасқан дәстүр бойынша қонақтарымызды шығарып саламыз.
****************
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«МЕКТЕПКЕ ДЕЙІНГІ БІЛІМ БЕРУ
МЕКЕМЕЛЕРІНДЕГІ БІЛІМ БЕРУ ҚЫЗМЕТІ»
Семей қаласы ЖШС «BABY CARE» балабақшасы
Әдіскер Алпысова Агжан Маратовна
Ақырын жүріп анық бас,
Еңбегін кетпес далаға.
Ұстаздық еткен жалықпас,
Үйретуден балаға.
Мектепке дейінгі тәрбие мен оқытудың Мемлекеттік жалпыға міндетті стандарты мектепке дейінгі
балалардың дайындық деңгейіне, мектепке дейінгі тәрбие мен оқытудың мазмұнына және оқу жүктемесінің
максималды көлеміне деген талаптарды анықтап берді.
Мектепке дейінгі тәрбие мен оқытудың жаңартылған мазмұны:
• тақырыптар негізінде құрастырылған болашақ даму жоспары;
• бір аптаға арналған циклограмма;
• балалардың икемділіктері мен дағдыларының даму деңгейін қадағалайтын индикаторлар жүйесін
ендіру арқылы іске асырылады.
Мектепке дейінгі ұйымдардың барлық қызметкерлері Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес
балалардың тәрбиесі мен дамуына салауатты және қауіпсіз жағдай туғызуда жекелей жауапкершілікке
ие.Міне,барлық бағыт-бағдар дайын тек білімді ұрпақ тәрбиелейтін ұстаздарымыз білімді, төзімді ,жігерлі
болса болғаны. Қазіргі кезеңде Республиканың білім беру жүйесінің ең басты міндеті қазақ мектебі мен мектеп
жасына дейінгі балалардың білім сапасының деңгейін халықаралық дәрежеге жуықтату.
Бала – болашағымыз десек, сол балаға жүйелі білім беріп, ынта – ықыласын дұрыс бағыттауды, қабілет –
қасиеттерін дамытуды балабақшадан бастауымыз керек. Мектепке дейінгі білім беру стандарты мектепке
дейінгі тәрбиемен мектепалды даярлық топтарында педагогикалық үрдісті ұйымдастыруда жаңашыл әдіс –
тәсілдерді пайдалануға мүмкіндік береді.
Балабақшада жаңа педагогикалық технологияларды пайдаланудың басты мақсаты: оқыту мен тәрбиелеуде
инновациялық ойын технологиясының элементтерін пайдалана отырып, жан – жақты, білімді, құзыретті тұлға
тәрбиелеу.
Оқу қызметінде жаңа,заманауи технологияларды тиімді пайдалану оқушылардың пәнге деген
қызығушылығын арттырады, шығармашылық қабілетін дамытады, қоршаған ортаны танымдық зерттеу
барысында дидактикалық мақсаттар іс жүзінде асырылады.
Қазіргі заманда алға қойылып отырған маңызды мәселердің бірі – жан – жақты дамыған өнегелі, рухани
ізденісі мол жас ұрпақ тәрбиелеу. Ол үшін біз не істеуіміз қажет?
Бізден берілетін тәрбиенің нәтижесі отбасымен балабақша тығыз байланыста болса ғана, мағыналы болып
жан-жақты дамыған ұрпақ тәрбиелей аламыз. Осының негізінде біз тек баланы ғана емес, ата-ананы да
жұмыстандырып, бірге тәрбиелеуіміз қажет.
Қазіргі білім беру үрдісі өзгерді, саналы білім беруде жаңа көзқарастар пайда болды,және біздің алдымызға
жаңа міндеттер жүктеп отыр.Осы міндеттердің бірі- білім берудің әдіс- тәсілдерін түрлендіріп,жетілдіріп отыру
және жаңа иннавациялық білім технологиясын меңгеру. Сонымен қоса , өз білімін жетілдіру.
Мектепке дейінгі мекеме педагогының өз білімін жетілдіруі жүйесінің негізгі бағыттары бола алады:
• мектепке дейінгі тәрбие мәселелері жаңа нормативтік құжаттарымен танысу;
• оқу және ғылыми-әдістемелік әдебиетті оқып-білу;
• педагогиканың, балалар психологиясының, анатомиясының, физиологиясының жаңа жетістіктерімен
танысу ;
• жаңа бағдарламалар мен педагогикалық технологияларды оқып-білу;
• мектепке дейінгі мекемлердің озық практикасымен танысу;
• жалпы мәдени деңгейді арттыру.
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Өз білімін жетілдірген маманға жаңа әдіспен жұмыс істеу өте тиімді жол.Іздене білген ұстазға әдіс-тәсіл,
жаңа технологиялар өте көп, солардың бірегейлерін айта кетсем: қай кезеңде болмасын балабақшада
Монтессори әдісі еш уақытта орнын жоғалтқан емес .
Мақсаты: Балалардың қоршаған әлемге қызығушылығын туғызу және оны зерттеуге ұмтылдыру.
Сауалдар қою және оларға жауап іздеп табу.
Қазіргі таңда балабақшамызда Монтессори технологиясына көптеп көңіл бөлініп,арнайы бөлме
дайындалып жасақталуда.Монтессори технологиясын қолдану арқылы балалардың қол маторикасын
дамытып,өз беттерінше жұмыстар атқарып,қиыншылықтарды жеңе білуге,еркін ойлауға тәрбиелейміз.
Итальян педагог-гуманисі алғаш рет өз жүйесін ақылы кеміс мектепке дейінгі жастағы балаларға қолдануды
1907 жылы бастады. Ол қиындығы бар кішкентай балаларға ересен еңбек сіңірмей-ақ білім мен дағдыларды
сондай-ақ жоғары деңгейде меңгеретіні соншалықты, олар тіпті дені сау құрдастарымен теңесіп, кейде асып
түсетін ерекше дамытатын ортаны жасай алады. Бұл жүйемен көптеген балабақшалар, дамыту орталықтары,
тіпті, мектептер жұмыс атқарады.
Мақсаты: Мектепке дейінгі білім беру ұйымдарында М.Монтессори технологиясын енгізудің тиімділігі
мен ерекшеліктерін көрсету.
Міндеттері: Мектепке дейінгі білім беру мекемелерінде М.Монтессори методикасының маңыздылығы.
М. Монтессори әдісі балаларға жауапкершілікті сезінуге, өздігінен шешім қабылдауына, топта да, жеке де
жұмыс жасай алуына, таңдау жасай алуына, өз уақытын ұйымдастыра білуіне, өзіне сеніммен қарауына
мүмкіндіктер береді, қолайлы жағдай туғызады. Сонымен қатар Мектепке дейінгі тәрбиеге бейімделген ТРИЗ
технологиясы да «барлық жағынан да шығармашылдық» ұранымен жұмыс істейді.ТРИЗ бұл тәрбиешіге нақты
әдістемелік ұсыныстары бар сабақ құрылымдары мен ұжымдық ойын бағдарламасы. Триз бағдарламасын нақты
іске асыру үшін балаға ойын,тақырып таңдауда еркіндік беру керек. Сол кезде ғана ол заттардың құрылысымен
танысып қарама-қайшылықтарын түсінеді, түйіткілдерін шешуге үйренеді.
Мектепке дейінгі баланың қарама- қайшылықтарды шешіп үйренуі –шығармашылық ойлаудың кілті болып
табылады.Балалармен жұмыстың негізгі әрекеті педагогикалық ізденіс. Педагог балаларға дайын білімді
бермейді.Сол білімге жету тәсілдерін көрсетіп,өз еңбектерімен жетуге тәрбиелейді.
Балабақшада триз технологиясын қолданудың негізгі мақсаты:
Өз бетінше дұрыс шешім қабылдауға тәрбиелеу.
Баланы дәстүрден тыс ойлауға үйрету.
ТРИЗ әдістемесі бойынша төрт деңгейден өту арқылы біз мақсатқа жетеміз:
◦ Алдымызға мәселе аламыз, сол мақсаттың нақтылығын анықтаймыз.
◦ Қарама-қайшылықтарды анықтау.
◦ Қарама-қайшылықтарды шешу.
◦ Қарама-қайшылықтарды шешу үшін баланың алдына амалдарды ұсынамыз.
Міне, жаңа технологияның тиімділігі баланың жан-жақты құзіреттілігін дамытып,білімді ұрпақ
тәрбиелейді .Әрбір технологияның өзіндік ерекшелігі бар. Бала толыққанды жетіліп, ата-анамен байланыс
күшейеді. Жаңа технологиялар бала бойына білімге әуестік,білімқұмарлыққа баулуы тиіс.
Білім беру үрдсіндегі алға қойылған басты мақсат баланың білім беру мазмұнын толықтырып, жаңаша
көзқараста, жаңа технология бағытында жұмыс жүргізіп,баланың өмірін жаңаша ортада,жаңа бағытпен
ұйымдастыру.
Қорытындылай келе көрнекті гуманист – педагог Януш Корчак өзінің «Баланы қалай сүю керек»
еңбегінде: «Нағыз ұстаз бұғау салмайды, еркіндік береді; Басымдық көрсетпейды, - мақтап – мадақтайды;
Намысына тимейді, - қалыптастырады; Бұйырмайды, - үйретеді; Талап етпейді, - сұрайды;
Балалардың қиналған сәтінде олармен бірге күйзеліске түседі» деген болатын. Олай болса, әрбір тәрбиеші
осы ұстанымдарды өздеріне өмірлік серік етсе, бүлдіршіндерге тәрбие беру жолында жоғары жетістікке қол
жеткізері анық. келе, бала өміріне немқұрайлы қарамай, балаға қазіргі заман талабына сай, мағыналы білім
берсек қана, біздің бүлдіршіндеріміздің болашағы жарқан болмақ.
Бала отбасында дұрыс тәрбие алса,тәрбиелеудің нәтижесі жоғары болмақ.
Біздің басты мақсатымыз отбасымен ынтымақтастық орнатып, баланы жан-жақты тұлға ретінде тәрбиелеу
****************
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ШҚО Аягөз ауданы Айғыз ауылы
«Айғыз жалпы білім беретін орта мектеп» КММ
Бастауыш сынып мұғалімі Жұмағұлова Бақытгүл Мұқанқызы
Сабақ тақырыбы: Есеп шығару. Ақшаны қалай төлейміз?
Күні :
Сыныбы: 1
Оқу мақсаты:
*бір санның екінші саннан қанша бірлік артық немесе кем екенін анықтауға берілген
Барлық оқушылар: есептерді талдайды, шығарады және кері есеп құрастыра біледі;
*1 тг, 2 тг, 5 тг, 10 тг, 20 тг теңгелік монеталарды таниды, белгілі бір соманы
Оқушылардың
монеталармен төлейді және ұсақтай біледі;
басым бөлігі:
*сандарды, заттарды, тауар бағаларын салыстыру кезінде қолданылатын ұғымдарды
Кейбір оқушылар:
пайдаланады.
Ресурстар:
“Шарты”, “Сұрағы”, “Шешуі”, “Жауабы” деп жазылған есептің құрамдас
бөліктерінің атаулары бар парақшалар;
есептерді құрастыруға және шығаруға арналған сызбалар;
есептің құрамдас бөліктері жазылған жаднама;
парақ беттеріне жазылған тапсырманың мәтіні.
АКТ.
Тірек сөздер
Есеп шығару. Ақшаны қалай төлейміз?
Сабақтың мақсаты: Монеталарды қолдану негізінде “есеп” ұғымын және онымен байланысты
терминдерді бекіту,есептің шартын таңдау,модельдеу, есептерді шығару үшін тірек
сызбаға сүйену дағдыларын қалыптастыру.
Сыныптағы әрекет
Ресурс
1.Психологиялық
ахуал

2.Топқа бөлу.

1.Өлең оқу.
1,2,3
Отырамыз тып-тыныш.
Жалқаулықты тастаймыз,
Сабақты біз бастаймыз.

Монеталар
жазылған
парақшалар

2. Жұмбақ шешу.
Қалталардың түбінде
Сылдыр-сылдыр етеді.
Адамдарға мәңгілік
Адал қызмет етеді.
Ол не? (Ақша )
-Біздің мемлекетіміздің ақшасының аты не деп аталады? (Теңге)
Топқа бөлу.
Іт. 2 теңге
ІІт.5 теңге
ІІІт.10 теңге
ІVт.20 теңге
Vт. 50 теңге
Топ ережесімен таныстыру.
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3. Өткенді қайталау

4. Мағынаны тану

І. «Жедел сұрақтар» әдісі (Сұрақ-жауап)
1. Монета деген не?
2. Қай монета өлшемі бойынша ең кіші?
3. Құны ең үлкен монетаны ата.
4. Теңгелік монеталарды өсу ретімен ата .
5. Теңгелік монеталарды кему ретімен ата.
6. 10 теңге мен 20 теңгені бірге алса, қанша ақша болады?
7. Құны 20 теңгелік монета қандай монеталардан артық, қандай
монеталардан кем?
8. 10 тг алу үшін неше 5 теңгелік монета керек?
9. 20 теңгелік монетаны қалай ұсақтауға болады?
10. 10 теңгені аз монета жұмсап қалай ұсақтауға болады?
11. Екі 10 теңгелік монетаң болса, 20 тг тұратын затты сатып ала
аласың ба?
Әр дұрыс жауапқа бағалау ретінде монета беріп отырамын.
Оны әр партаның шетінде тұрған тиын жинағышқа салып
отырамын.
ІІ.Әр топқа тапсырма беру.
1.Қалып кеткен монеталарды жазып шық.
2.Мозайканы құрастыр.
Шыққан монетаны қалай ұсақтауға болатынын көрсет.
І.-Есеп деген не?
“Ойлан!” сөзі жазылған парақша.
Оқушылардан топта “есептің” не екенін ойлауды ұсыну. Олардың
жауаптарын тыңдау.
Оқушылардың алдына төмендегі кестені беру,талдату.
Оқыту, талдау, сызбасын сыздырту, есептің шартын,сұрағын,
шешуін, жауабын тауып, тақтаға ілдіру.
Сергіту сәтін өткізу. (Музыкалық әуенмен қимылдар жасату)
ІІ.Оқулықпен жұмыс.
1.Есеп. Оқулықта берілген есепке байланысты түсіндірмені
оқушылармен бірге оқып, талдау жұмысын ұйымдастыру.
Есеп шығару үшін қандай әрекеттер жасау керегі жайлы тиісті
қорытынды жасату.
Есепті шығару үшін мынандай әрекеттер жасаймыз:
1.Есептің мәтінін оқу;
2.Есепте не белгісіз екенін табу;
3.Сызбаға түсіру;
4.Есепті шешу үшін қандай амал қолдану керектігін анықтау;
5.Есептің шешуін жазу;
2. Шығарып көр. Оқушыларға есепті оқып шығуды ұсыну.
Есептің мәтінінен есептің негізгі бөліктерінің қайсысын бөліп
көрсете алатынын сұрау. Әр топқа бөліп беру:
1.Есептің мазмұнын түсіну кезеңі: “Есептің мәтінін оқып
шығыңдар. Не туралы немесе кім туралы айтылғанын
анықтаңдар”.
2.Есептің қысқаша шартын жазу.
3.Жоспарлау кезеңі: “Есепке берілген суретті немесе сызбаны
қарап шығыңдар. Бүтін мен бөлікті анықтаңдар. Әр санның нені
білдіретінін түсіндіріңдер”.
4.Шешуі: “Есептің сұрағына қалай жауап беру керегін ойлаңдар.
Белгісіз бүтінді табу үшін қандай амалды орындау керек? Есептің
шешуін жазыңдар.”10 + 6 = 16 (тг).
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АКТ
слайд

Оқулық,
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Бағалау

5.Тексеру кезеңі: “Есептің жауабын жазыңдар.
Жауабы: әмиянда 16 теңге болды.
ІІІ. Дәптермен жұмыс.
Есеп құрастыр. Есептің бөліктері мен олардың атауларын
сәйкестендіруге берілген тапсырма.
Тапсырманың екінші бөлігінде оқушылар есептің шешуін санды
Жұмыс дәптері
өрнек арқылы жазып, жауабына тиісті санды қояды.
«Жетістік баспалдағымен» өзін-өзі бағалайды.
ІУ. Тапсырмалар :
1.Өрнектің мәнін тап.
Өрнектер жазылған парақтар таратып беру, шығарту.
2. «Кім тапқыр?» ойыны
Тапсырмалар
Әр топқа есеп мәтіні және теңсіздіктер, теңдеулер, өрнектер
жазылған
жазылған парақшалар таратып беру. Мысалы, “Қалам 20 тг,
парақшалар
қарындаш 30 тг тұрады. Заттарды сатып алу үшін неше теңге
төленеді?”, “Елу мен жиырманың қосындысы” т.с.с. Оқушылар
топта талдап, есептерді “есеп” сөзін айта отырып, тақтаға іледі.
Оқушылардың тақырыпты меңгеру деңгейін тексеру мақсатында сұрақтар қою:
— Есептің басқа тапсырмалардан қандай айырмашылығы бар?
— Есептің негізгі бөліктерін атаңдар.
— Есептің сұрағы деген не?
— Сұрағы жоқ есеп бола ма?
- Не үйрендік?
(Оқушылардың ойлары тыңдалады)
Сабақ соңынан топтың жинаған монеталарын санап, мадақтаймын.
«Теңге ілу» әдісі (сабақты түсіндім, орташа түсіндім, түсінбедім )
стиккерлер жабыстырту.

Қосымша мәліметтер
Саралау-оқушыға мейлінше
қолдау көрсетуді қалай
жоспарлайсыз? Қабілетті оқушыға
тапсырманы қалай түрлендіресіз?
Қабілетті оқушы есептің
бөліктерін айтады, есепті
шешеді, сурет бойынша есеп
құрайды. Өз ойын толық
жеткізеді.

Бағалау- оқушы білімін тексеруді
қалай жоспарлайсыз?
Бағалау-дұрыс орындалған әр
тапсырма үшін монеталар
беремін. «Жетістік
баспалдағымен» өзін-өзі
бағалайды.
Мадақтау сөздерін (Жарайсыңдар,
тамаша, керемет!) қолданамын.
****************

23

Пәнаралық байланысДенсаулық және қауіпсіздік, АКТмен байланыс. Құндылықтармен
байланыс (тәрбие элементі)
Дүниетану, жаратылыстану, көркем
еңбек пәндерімен
байланыстырамын.
АКТ арқылы көрсетілім
көрсетемін.
Қайшы, сіріңке қолдану кезінде
қауіпсіздік ережелері ескертіледі.
Жолдастық қарым-қатынасқа, бірбірін тыңдай білуге үйретемін.
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Алматы облысы, Балқаш ауданы, Ақдала ауылы
«Балауса» балалар бақшасы
Тәрбиеші Тукубаева Салтанат Маликовна
Ертеңгіліктің тақырыбы «Аналар, асыл жандар»
Жүргізуші: О, Аналар осындайсың бәріңде
Осындайсың жасыңдағы кәріңде
Сыйынатын осы өмірде құдірет
Сыйынар ем ана деген тәңірге – дей отырып бүгінігі
«Аналар, асыл жандар» ертеңгілігімізді ашық деп жариялаймыз. Міне, аналар
мейрамында күлімдеп көктемде келіп жетті. Анаға ән арнамаған әнші де, күй
арнамаған күйші де жоқ бәлкім. Олай болса балаларыңыздың сіздерге арнаған
әнін қабыл алыңыздар.
Хор: «Ана»
Аяжан: Ана деген үш әріптен құралған
Қастерлі зор қасиетті адал жан
Қайда жүрсең аман болшы анашым
Мен үшін сен теңдесі жоқ дарасың.
Аделя: Арқалап жүріп ән айтқан
Ертегімен ұйықтатқан.
Ұзақ ғұмыр әжетайым
Тілейді саған құлын-тайың.
Ханшайым: Әжетайым ардақтым
Әнімді өзіңе арнаппын
Шыр айналсан жер шарын
Саған теңдес таппаспын.
Нұрмұхаммет: Өзің маған қарайсың
Нұрын шашқан ақ мамам.
Мен үшін сен арайсың
Басымдағы бақ анам.
Жүргізуші: Дүниедегі ең кемеңгер дананы
Ана табады, аялайды бағады.
Сол үшін де құдіретіне бас иіп,
Құрметтейік қасиетті ананы – деп ақын ағаларыңыз жырлағандай кезекті мың бұралған бишілерге береміз.
Би: «Кукарелла»
«Білектеу» ұлттық ойын.
Бұл ойын күш сынасу үшін ойналады. Бір столдың шетіне қарама-қарсы отырған екі ойыншы оң қолдарының
шынтағын столға қояды да, бірінің қолын бірі алақандастыра мықтап ұстайды. Осылай ұстасып екі палуан ойын
бастаушының белгісімен шынтақтарын сол орыннан қозғалмай, қарсыласының қолын шалқасынан түсіруге
тырысады. Білегі талған палуан жеңіледі. Бұл білек күшінің жетілуіне көмектеседі.
Маржан:
Тасним:
Шешем менің жақсы адам
Анам менің сымбатты
Маған ақыл айтады
Менде оған ұқсаймын.
Базарға да бақшаға
Жан ол аса қымбатты
Өзі апарып қайтады.
Әрбір ісін құптаймын.
Анес:
Лаура:
Жақсы көрем күлкіңді
Күнде осылай шыдамай
Айналайын ақ мамам
Қарсы аламын мамамды
Менің мамам сүйкімді
Құшақтаймын мамамды
Бәріненде жақсы адам.
Ең әдемі адамды.
Келесі ойынымыз: «Кім күшті?» деп аталады.
Балалардың күш-қуаты мен ептілігін дамытады. Ойын алаңына екі ойыншы шығады.
Олар бір-біріне арқасын беріп, шынтақтарымен ілінісіп тұрады.
Әрқайсысы өз қарсыласының аяғын еденге тимейтіндей етіп, жоғары көтеруге тырысады.
Қарсыласын көтеріп алған ойыншы жеңеді.
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Алижан:
Ақыл құйған санама
Күннен де артық расында
Күн алыс та, ал анам
Ылғи менің қасымда.
Аружан:
Шашымды өріп тараған
Қабағыма қараған
Үлкен кіші демейді
Сыйлайды оны бар адам.
Ибрагим: Өлең айтып бәріміз
Аким:
Дем алсын біздің мамамыз
Маманы жақсы көреміз
Екеуміз әйбат баламыз.
Ғани:
Біз доспыз гүлдермен
Текке оны жұлмаймыз.
Той күні бір-бірден
Анаға сыйлаймыз.
Ойын: «Қыздарға гүл сыйлау».
Інжу:
Айналайын анашым
Әлпештеген мамашым.

Еміп өскен бөбекпіз
Маматайдың мамасын.
Жібек:
Ақ қабақты мамашым
Күн сәулелі анашым.
Әлпештеген баласын
Айналайын анашым.
Жанерке:
Бізді өсірген анатай
Еңбегінде зор екен.
Құтты болсын анатай
Құтты болсын мерекең.
Балым:
Аман-есен жүрші деп
Айналайын жан анам
Саулығыңды шын тілеп
Айналайын жан анам.
Еркеназ:
Мамам, мамам ақ мамам,
Менде өзіңдей бақ балаң.
Айтқан тіліңді аламын
Жұмағанда барамын
Ақ төсекке жатқызсаң
Көзімді жұма қаламын.

Келесі ойынымыз: «Арқан тартыс»
Балалардың күш-қуатын, белгіге шапшаң жауап қайтару икемділігін дамыту. Балалар екі топқа бөлініп,
жүргізілген сызықтың екі жағына бір-біріне қаратып тұрғызады. Топтың әрбір мүшесі арқанды қатты ұстап
тұрады. «Бір, екі, үш- баста!» деген бұйрығымен балалар қарсы топты сызықтан өткізіп, өз жағына тартып
шығаруға тырысу керек. Мұны істей алған жақ ұтып шығады.
Жүргізуші: Көңілі Алатаудың ақ қарындай
Мейірімің күннің шуақ шақтарында
Қалайша аяулы ана тына аламын
Ән боп сағыныштан ақтарылмай – деп балалардың «Ақ мамам» әнін қабыл алыңыздар.
Хор: «Ақ мамам»
Құрметті аналар балаларыңыздың сіздерге арналған ертеңгілігі осымен аяқталды. Мерекелеріңіз құтты болсын
аналар!
****************
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АТА-АНА МЕН БАЛАБАҚША БІРЛЕСТІГІ
Атырау облысы, Құрманғазы ауданы, Нұржау ауылы
МКҚК «Гаухар» бөбекжай балабақшасы
Балабақша психологы Боранбаева Мирамгуль Қуанышевна
Тақырыбы: Ата-ана мен балабақша бірлестігі
Мақсаты: Бала тәрбиесіндегі балабақша мен отбасы ынтымақтастығын нығайту. Ата-ана, бала, тәрбиеші үштігі
арасында өзара сенім мен сыйластық орнауына ықпал ету.
Әдіс-тәсілдері: шаттық шеңбері, тренинг, ойындар, әңгімелесу, түсіндіру, пікір талас, сұрақ-жауап.
Көрнекіліктер: лента, бояулар.
Жүру барысы: Құрметті ана-аналар, апайлар бүгінгі «Ата-анамен балабақша бірлестігі » атты жиналысқа қош
келдіңіздер! Сіздерді жаңа оқу жылымын шын жүректен құттықтаймын! Бүгінгі күні алдымызда томпаңдап
жүгіріп жүрген балаларымыздың ертеңгі күні жарқын болсын. Мен бүгінгі жиналысты ерекше түрде өткізгім
келіп тұр.
1.Сәлемдесу.Тренингтің тақырыбымен таныстыру.Тренингтің не екенін,оның ережелерімен таныстыру.
2.Танысу тренингі (3минут).
Шаттық шеңберіне тұрып,танысамыз барлығымыз өз есімімізге қоса баламыздын жақсы қасиетін айтып
танысамыз.Мысалы:Мен Боранбаева Мирамгул балам Бекзат ақылды.
3. «Мен қандаймын?» тренинг ойыны
Мақсаты: әр адам өзін жеке тұлға ретінде сезіну. Өзінің жанұясында өзін қай деңгейде ұстайтыны екенін
анықтау.
Жүру барысы: Ата-аналар гүл, үй, күн тобы болып 3 топқа бөлінеді. Әрқайсыныз сол суретің ішіне отбасы
мүшелерін және өзіңіздің есімдеріңізді жазасыздар.
Нәтижесі: Егер өзіңіздің есімдеріңізді басына жазсаңыз. Сіз өзіңізді отбасы мүшелерінен биік санайсыз.
Өзіңіздің жағдайын бірінші ретке қоясыз. Ал, егер өзіңіздің есіміңізді ортасына қойсаңыз, онда сіз
отбасыңыздың ортасындасыз. Екі жақты бірге ойлайсыз. Егер есіміңізді соңына жазсаңыз. Онда сіз бауырмал
жансыз. Ата-ана, бауырларыңыз бірінші ретте тұрады. Өзіңізді соңынан ойлайды екенсіз.
4. Қимыл қозғалыс арқылы жауап беру
«иә» десеңіздер – қолдарыңызды шапалақтаңыз.
«жоқ» десеңіздер – аяқтарыңызды тарсылдатыңыздар.
1. Журнал бетіндегі мақалалардан, теледидардағы бағдарламадан тәрбиеге байланысты сұрақтарды тыңдап,
қарап жүресіз бе?
2. Балаға тәрбие беру кезінде үйде ата-ана (жанұя) бірдей ықпал жасай ма?
— егер «жанұя» десеңіздер- жымиыңыздар.
— егер «қоршаған орта, қоғам» десеңіздер қолымызды алдыға созамыз.
3. Бала тәрбиелеу жауапкершілігі кімде деп ойлайсыз?
— егер «әке» десеңіздер – қолды шапалақтаңыз,
— егер «шеше» десеңіздер – қолды бұлғаймыз.
— егер «екеуі» десеңіздер – орнымыздан тұрамыз.
5. «Қызықты сұрақтар» ойыны.
Психолог: Бұл ойын ата-аналарға сергіту сәті кезінде жүргізіледі. Ойынға қатысушылар шеңбер болып
тұрады.Ойынды жүргізуші допты лақтыру арқылы ата-аналарға кезекпен сұрақтарды қояды. Допты алған атаана сұраққа жауап беріп, допты кері қайтарады. Ойын қызықты өтеді.
Сергіту сәтінің ережелері мынадай:
1.Балаңыздың туған күні?
2. Тәрбиешісінің толық аты жөні?
3. Балаңыз қандай өлшемді аяқ киім киеді?
4. Балаңыз балабақшадан кеше қандай көңіл күймен оралды?
5. Балаңыздың сүйікті ойыншығы қандай?
6. Балаңыздың сүйікті асы қандай?
7. Балаңыз қандай түсті жақсы көреді?
8. Балаңыз неше айдан бастап еңбектей бастады?
9. Балаңыз балабақшаға қуанышты көңіл күймен келе ма?
10.Балаңызды еркелетіп қандай сөз айтасыз?
11. Балаңыз сізді ренжіткенде, ең алдымен қандай сөз аузыңызға түседі? т.с.с
12.Балаңыздың тобының атауы?
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6.«Достық» тренингі
Мақсаты: тәрбиешілер мен ата-аналар арасында өзара қарым-қатынасын жақсарту. Ұжымдыққа, достыққа,
сыйластыққа баулу. Бір-біріне жылы лебіздерін білдіру.
Ата-аналар орты шығып шеңбер болып дөңгеленіп тұрайық. Мына лентаны мен ұстап,бір-бірімізге деген жылы
лебіздерімізді білдіреміз. Мысалы: Мен сізге әркез достықты болайық дегім келеді- деп лентаны қолымызға
ұстап келесі ата-анамызға жалғаймыз. Жалғай-жалғай келе үлкен достық шеңбері шығады.
Міне осындай үлкен достықта, лентадай берік, ажырамастай, тату, бірлікте болайық.
«Мен қандаймын?» тренинг ойыны

«Қызықты сұрақтар» ойыны

«Достық» тренингі
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Ақтөбе облысы Шалқар ауданы Аққайтым селосы
Жаңақоныс жалпы орта білім беретін мектебінің
ағылшын тілі пәні мұғалімі Қонысбай Мөлдір Сұлтанғалиқызы
Food and drink
Date:
Grade:8
The theme
Learning
objectives(s) that
this lesson is
contributing to
Lesson objectives

School: Zhanakonys secondary comprehensive school
Teacher name: Konysbay Moldir
Number present:
absent:
Healthy eating habits
8. R8 use independently familiar paper and digital reference recourses to check meaning
and extend understanding
8.W9 punctuate written work at text level on a limited range of general topics and some
curricular topics
8.S1 provide basic information about themselves and others at discourse level on range of
general topic
All learners will be able to:
-use dictionary and grammar resources to find the words according to the topic
-set punctuation marks to the text with support
-tell about the names of diseases caused by eating
Most learners will be able to:
-read and understand the whole text using different types of resources
put the punctuation mark on the story with some support
Some learners will be able :
-set punctuation marks to the text without support
Biology

Cross curricular
links
ICT skills
Interactive board
Previous learning
Favourite food
Plan
Planned
Planned activities (replace the notes below with your planned activities)
timings
Greetings
(W) Warming up: “Brainstorming”
Beginning
-What’s your favourite food?
3 min
Greetings
(W) Warming up: “Brainstorming”
3 min
-What’s your favourite food?
Do you like potatoe chips , pizza or sandwiches? Are they healthy or
unhealthy?
Learners make association to:

Middle
15 min

Teacher divides learners into 2 groups with picture puzzles.
“Fast foods” and “Fruits”.
Teacher shows proverb at an interactive board
“An apple a day, keeps a doctor away”
Teacher asks meaning of the proverb through
questions.
-Do you like fruits?
-Are all foods useful for our health?
-Do you ever heard about food poisoning?
Do you agree that people get sick from eating?
From this questions learners quess the name of
the lesson:
New theme: “Food borne illnesses”
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7 min

4min

5 min

Pre-teaching
New words accroding to the text
poisoning-уланy
effects-әсері
dehydration-сусыздану
vomit-құсық
upset stomach-асқазан бұзылысы
cramps-шаншулар
diarrhea-іш өту
Task1
(G) Jigsaw reading
Divide text into 3 groups. Learners retell the text with the method
“Ambassadors”
Learners assess each group with claps
Text: “What causes food borne illnesses?”
The majority of food borne illnesses are caused by harmful bacteria and viruses. 2
Some parasites and chemicals also cause food borne illnesses.
Bacteria
Bacteria are tiny organisms that can cause infections of the GI tract. Not all
bacteria are harmful to humans.
Foods may also be contaminated with bacteria during food preparation in a
restaurant or home kitchen. If food preparers do not thoroughly wash their hands,
kitchen utensils, cutting boards, and other kitchen surfaces that come into contact
with raw foods, cross-contamination—the spread of bacteria from contaminated
food to uncontaminated food—may occur.
If hot food is not kept hot enough or cold food is not kept cold enough, bacteria
may multiply. Bacteria multiply quickly when the temperature of food is between
40 and 140 degrees. Cold food should be kept below 40 degrees and hot food
should be kept above 140 degrees. Bacteria multiply more slowly when food is
refrigerated, and freezing food can further slow or even stop the spread of
bacteria. However, bacteria in refrigerated or frozen foods become active again
when food is brought to room temperature. Thoroughly cooking food kills
bacteria.
Many types of bacteria cause foodborne illnesses. Examples include
Salmonella, a bacterium found in many foods, including raw and undercooked
meat, poultry, dairy products, and seafood. Salmonella may also be present on
egg shells and inside eggs.
Campylobacter jejuni (C. jejuni), found in raw or undercooked chicken and
unpasteurized milk.
Shigella, a bacterium spread from person to person. These bacteria are present in
the stools of people who are infected. If people who are infected do not wash their
hands thoroughly after using the bathroom, they can contaminate food that they
handle or prepare. Water contaminated with infected stools can also contaminate
produce in the field.
Teacher asks:
What is bacteria?
What diseases causes food?
Teacher says about symptoms of food borne illnesses
True or False
1.All bacteria are harmful for our health T/F
2. Salmonella, a bacterium found in many foods, including raw and undercooked
meat, poultry, dairy products, and seafood. T/F
3. Thoroughly cooking food doesn’t kills bacteria. T/F
Teacher assess learners with smiles
Task 2
Teacher gives to learners text without punctuation. Learners put punctuations to
it.
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(W) To put the punctuation to the text
“Bacteria” bacteria are tiny organisms that can cause infections of the GI tract.
Not all bacteria are harmful to humans foods may also be contaminated with
https://www.
bacteria during food preparation in a restaurant or home kitchen if food preparers playmeo.com
do not thoroughly wash their hands kitchen utensils cutting boards and other
/activities/ene
kitchen surfaces that come into contact with raw foods cross-contamination the
rgizer-warmspread of bacteria from contaminated food to uncontaminated food may occur
upTeacher gives instruction to learners to pass their copybooks to the student sitting games/jumpon the left.
in-jump-out/
Peer assessment
Activity: “Jump In Jump Out”
Step-by-Step Instructions
1. Form a circle, holding hands, facing in to the centre.
2. Announce that you want the group to – “SAY WHAT I SAY, AND DO WHAT I
SAY.”
3. Practice this skill with one of four commands – “JUMP IN,” “JUMP OUT,”
“JUMP LEFT” or
“JUMP RIGHT.”
4. Call out a series of ‘Jump’ commands, one after another for 20 seconds.
5. Re-form the circle, and announce that you now want the group to – “SAY THE
OPPOSITE OF
WHAT I SAY, AND DO WHAT I SAY.”
6. Continue with a series of ‘jump’ commands, one after another for 20 seconds,
or until the circle breaks up too much.
Teacher gives instruction to learners to pass their copybooks to the student sitting
on the left.
Task3 “Fish bone”
Teacher gives papers with fish bone
Learners write about food borne illnesses , its reasons and ways of solving this
problem
Differentiation
-write 1-4 names of food borne illnesses
-write 3-7 reasons of food borne illnesses
-write solving of problem
Formative assessment with fingers
End
Teacher asks:
3 min
What did you learn about e effects of food to our health?
Will you change your diet after this lesson?
Learners put stickers to smiles according how they understand the theme
Additional information
Differentiation – how do you plan to
Assessment – how are you planning to check
Health and safety
give more support?
learners writing?
check
How do you plan to challenge the more
Formative peer assessment for writing task:
ICT links
able learners?
All punctuations put right– Achieved
Some punctuations missed – Working Towards
Differentiation can be by task, by
outcome, by individual support, by
selection of teaching materials and
resources taking into account individual
abilities of learners (Theory of Multiple
Intelligences by Gardner).
Differentiation can be used at any stage
of the lesson keeping time management
in mind

Safety rules

****************
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МЕМЛЕКЕТТІК ТІЛДІ БАЛАБАҚШАДА ҮЙРЕТУ
Павлодар облысы Екібастұз қаласы
КМҚК № 20 "Мерей" көптілдікті дамыту орталығы
бөбектер бақшасының қазақ тілі пәнінің мұғалімі
Сыздықова Нұрбике Дорошқызы
Қазақстанның болашағы – қазақ тілінде және «Тіліміздің мемлекеттік қызметте де, ғылымда да, білім
беруде де орыс тіліндей болып қолданылуы үшін қолдан келетіннің бәрін істеу керек»-деген елбасы
Н.Ә.Назарбаевтың тұжырымдамасы бар. Сондықтан да білім беру жүйесінің барлық сатыларының алдында
тұрған көкейтесті мәселелерінің бірі: білім сапасын арттыру,оның әдістемесін жетілдіру жас ұрпақтың
тұлғалық дамуына қолайлы жағдай жасау,мемлекетттік тілдің мәртебесін көтеру.
Қазақстан Республикасының мемлекеттік жалпыға білім беру стандарты бойынша мектепке дейінгі
тәрбиемен оқыту барысында бүлдіршіндерге қазақ тілін үйретудің білім-деңгейі нақты бағдарламамен берілген.
Қазақ тілін оқыту «Біз мектепке барамыз», «Зерек бала» бағдарламаларында жүзеге асырылады.
Заман талабына сай әр мұғалім өз сабағын жаңаша ұйымдастырып, шығармашылық ізденіспен өткізеді.
Осы мақсат пен міндеттерді негізге ала отырып, өзге ұлт балаларына қазақ тілін үйретуде тек қана сөздерді
қайталау арқылы үйретпей, оларды ойындар мен көрнекіліктер арқылы үйреткен тиімді болып табылады.
Ойын мен көрнекілік — балалардың тілді үйренуге деген қызығушылығын арттырады, сенімін
оятады.Ойын элементтері оқытудың бір түрі болып табылады.Бұл әдістің тиімділігі балалардың белсенділігін
пәнге деген қызығушылығын, ынтасын арттыруында болып табылады.
Оқудың алғашқы кезінде балалардың тілдік материалдарды жеңіл меңгеріп кетуіне көмектеседі.
Ойын түрлерін дұрыс өткізілген сабақта балалардың тілді үйренуіне ынтасы артып, сол тілді білуге
қызығады. Баланың шаршауын сейілтіп,қызығушылығын арттыратын тек ойын элементтері болып саналады.
Ойын баланы бірігіп жұмыс істеуге бағыт береді, іздендіруге дағдысына қалыптастыруына мүмкіндік туғызады.
Қазақ тілін оқытуда ойын түрлерін мынадай мақсатта қолдану тиімді.
1.Мұғалімнен кейін қайталау арқылы сөздердің фонетикалық жағын меңгерту.
2. Балалардың тыңдау зейінің қалыптастырып сөздерді дұрыс айтуға дағдыландыру
3.Балалардың сөздік қорын молайтып,оны дұрыс қолдана білуге үйрету.
4.Жай грамматикалық құрылымдарды меңгерту.
5.Балалардың ойын дамыту, дұрыс айту, дұрыс білу дағдысын қалыптастыру.
Балаларды қазақ тілінде сөйлеуге қарым-қатынас жасауға қазақ тілін әрбір мұғалім өз сабақтарында
жаттығудың бір түрі ретінде ойындарды қолданып, сабақты қызықты өтуге, балалардың тілге деген
қызығушылығын арттыруға білім деңгейін тексеру құралы ретінде пайдалануға болады.
Таңдап алынған ойындар балалардың сөз байлығына ,тіл қорына сай болу керек.Мұғалім кез-келген ойынды
өткізу үшін алдын-ала жоспар құрып алуы қажет. Сонымен бірге мұғалім ойынға қойылатын төмендегі
әдістемелік талаптарын біліп орындауы тиіс.
Ол әдістемелік тұрғыдан алғанда мынадай бөліктерден тұрады:
1.Ойынның өтілетін сабақтарының мазмұны мен тақырыбына сай болуы.
2.Ойынға берілген уақытты нақты белгілеу.
3.Ойынның ойналу түрі топ болып ойнау.
4.Ойынға қажетті материалдардың түгел дайындалып қойылуы.
5.Қолданылған сөздер, сөз тіркестері, өлең таңдау
6.Ойындардың өту барысының жоспарын жасау.
Мұғалім алдымен баланың оқуға қызығушылығын ояту қажет. Баланың қызығу жәрдемімен оқып үйрену
барысында қабілеті ашылып, дарыны ұшталады, өз күшіне мүмкіндігіне сенімі артады,кісілігі қалыптасып, дара
тұлғалық сипаттарға ие бола бастайды.
Қызығуды туғызу үшін ойын түрлерін пайдаланудың орны бөлек. Тиімді пайдаланылған ойын түрлері
мұғалімнің түсіндіріп отырған материалын бүлдіршіндердің зор ынтамен тыңдап берік меңгеруіне көмектеседі.
Өйткені балабақшадағы балалардың аңсары сабақтан гөрі ойынға ауыңқырап отырады. Қызықты ойын түрінен
кейін олар тез серігіп тапсырманы ықыластана әрі сапалы орындайтын болады. Ойындар барлық (дайындық,
ересек, ортаңғы) топтарда қолданылады.
Сонымен бірге сынып ішінде ойнайтын ойындар мен іс-әрекеттер арқылы да оқытуға болады. Біз сынып ішінде
ойындарды қашан қолдануымыз керек.
Мысалы сабақ үстінде жаңа сөздерді қайталау үшін, өтілген жаңа сабақты еске түсіру үшін қолданған жөн.
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Сабақта мынадай ойындарды ойнауға болады:
1.Сиқырлы қоржын. (тақырыптар: «Жемістер», «Көкөністер», «Ыдыс-аяқ»
«Ойыншықтар» т.б.)
2.Үйде кім жоқ? (тақырып: «Отбасы мүшелері»)
3. Аудармашы. (барлық тақырыптарға келеді.Мұғалім сөзді қазақша айтса бала орысшаға аударады,немесе
мұғалім орысша айтып қазақша аудармасын сұрайды)
4.Снежный ком .(Балаларға сөздерді жаттатып отырып,бір сөзден төрт сөзге дейін жаттатып,үйрету,лексиканы
үйрету кезіндегі барлық тақырыптарда қолдануға келеді.)
5. Не жоқ? (тақырыптар : «Үй жануарлары», «Жабайы жануарлар», «Киімдер» т.б.)
6. Кімнің дауысы? (Барлық тақырыптарға қолданауға келеді.Бір бала тақтаға шығып теріс қарап тұрады,мұғалім
келесі бір баланы шақыртып жаңа тақырыптан бір сөзді айтуды сұрайды,бірінші бала кімнің дауысы екенің
айтып және сол сөздің суретін көрсетеді)
7.Үстелде не жоқ? т.б. ( «Оқу құ
ралдары», «Азық –түлік» т.б.)
Бұл ойындар балалардың танымын кеңейтіп, білім мен білік шеберліктерінің жан-жақты дамуына,
қалыптасуына, тілдік материалдарды жақсы біліп, сөз іскерліктерін меңгеруіне көп көмектеседі.
Ойындар балалардың танымын, ақыл–ой белсенділігін қалыптастырудың маңызды құралы бола
отырып,олардың бағдарлама материалының негізгі тақырыптары бойынша алған білімдерін тереңдете түсуді,
әрі пысықтауды көздейді.Бұл ойындар балалардың сабақ үстіндегі жұмысын түрлендіре түседі, олардың пәнге
қызығушылығын оятып, ынта –ықылыас қоюына баулиды және бүлдіршіндердің зейінін,ойлау қабілеттерін
дамытады. Ойындар арнайы мақсатты көздейді және нақты міндеттерді шешеді.
Ойынның мақсаты бағдарламада анықталған білім, білік, дағдылар жайында түсінік беру, оларды
қалыптастыру, және тиянақтау және пысықтау немесе тексеру сипатында болып келеді. Ойынның міндеті
баланың қызығушылығын оятып, белсенділігін арттыру мақсатында іріктеліп алынған нақты мазмұнымен
анықталады.
Ойын ұғымына түсінік берсек, бұл баланың мінез –құлқына өзі басқарумен қатар топпен жұмыс жүргізе
білу әрекеті, ол баланың бір-біріне көмектесу, тез ойлау қабілетін, алға ұмтылу ісін дамытады.
Сондықтан бағдарлама бойынша бекітілген оқыту үрдісінде ойын түрлерін сабақ үрдісінде үнемі
пайдалнып отыру керек.
Қорыта келгенде, оқу үрдісінде «ойын түрлерін пайдалану біріншіден, оқушылардың білімін берік
меңгерту құралы болса, екіншіден балалардың сабаққа деген қызығушылығын көтеру болып табылады.
Ойын түрлерін пайдалану мынадай нәтижеге жеткізеді.
Нәтиже
• Әр баланың шығармашылығы артады.
• Жылдам жұмыс істеуге дағдыланады.
• Баланың жеке қабілеті анықталады.
• Бала топ жаруға ұмтылады.
• Баланың ойлау қабілеті дамиды
• Әр бала өз деңгейімен бағаланады.
****************
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«КРИТЕРИАЛДЫ БАҒАЛАУ – БҮГІНГІ БІЛІМ БЕРУ
ЖҮЙЕСІНДЕГІ ЖАҢА ТАЛАП»
Павлодар облысы Екібастұз қаласы
«Зерде» мамандандырылған дарынды
балалар мектебінің бастауыш сынып мұғалімі
Камзина Дана Калымкуловна
«Білім - біліктілікке жеткізер баспалдақ, ал біліктілік
сол білімді іске асыра білу дағдысы» А. Байтұрсынов
Бүгінгі таңда Қазақстанда білім берудің деңгейі мен сапасына жаңа талаптар
қойылып отыр. Қазақстан Республикасында соңғы жылдары білім беру саласындағы жүргізіліп жатқан
реформалар еліміздегі білім беру сапасының әлемдік деңгейге сәйкес келуін қамтамасыз ету, сол арқылы
әлемдік сұранысқа жауап бере алатын мамандарды даярлау және бәсекеге қабілетті білім беру болып
табылады. Еліміздің басшысы Н.Ә.Назарбаев қазақстандық мұғалімдердің кәсіби даму саласындағы жаңа
көзқарасы олардың педагогикалық өміріндегі қосымша оң өзгерістер енгізуге мүмкіндік беруде.
Сапалы білім беру – оқыту мен тәрбиелеудің үздіксіз үдерісі. Қазіргі кезде білім берудегі мақсат жанжақты білімді, өмір сүруге бейім өзіндік ой- талғамы бар, адамгершілігі жоғары, қабілетті жеке тұлғаны
қалыптастыру.
Бұрын оқытуда оқушылар тек қана тыңдаушы, орындаушы болып келсе, ал қазіргі оқушы өздігінен білім
іздейтін жеке тұлға екендігіне ерекше мән беруіміз керек.
Бүгінгі білім беруде оқушыны білімділік, іскерлік, шығармашылық әдістерге баулудың жолдарын іздестіре
отырып, мұғалім-шәкірт арасында рухани және сезім бірлестігін айқындайды.
Қазіргі кезде оған жететін жаңа педагогикалық технологияларда баршылық. Соның бірі - критериалды
бағалау жолдары.
«Критериалды бағалау» терминін алғаш рет Роберт Юджин Глейзер (1963) қолданған және бұл термин
оқушылардың оқу жетістіктерінің қол жеткізген және потенциалды деңгейлері арасындағы сәйкестікті
анықтауға мүмкіндік беретін үдерісті сипаттайды.
Критериалды бағалау – оқушының оқу нәтижелерін білім беру мақсаттары мен мазмұнына сәйкес
келетін, білім беру үдерісіне қатысушылардың (оқушы, мектеп әкімшілігі, ата-аналар, заңды тұлғалар және т.б.)
барлығына алдын ала таныс, ұжым талқысынан өткен, нақты анықталған өлшемдер арқылы оқушының оқу
жетістіктерін салыстыруға негізделген үдеріс.
Сыныптағы бағалау тек қана техникалық тәсіл емес. Мұғалімдер жазбаша немесе ауызша түрде баға қою
арқылы бағалайды. Олар қолданатын кез келген нысананың артында тек қана объективті немесе жеткілікті
дәрежеде объективті емес нормалар мен стандарттар ғана емес, сондай-ақ баланың дамуы, оқуы және ынтасы
туралы түсінік, сонымен қатар өзін өзі бағалау, қабілеттілік және күш-жігер сияқты ұғымдарға қатысты
құндылықтар жатыр. (Александер, 2001)
Бағалау - оқу дәлелдері жоспарлы және жүйелі жинақталатын және де оқу сапасы туралы қорытынды
қабылдау үшін қолданылатын кез келген қызметті сипаттайтын ұғым. Бұл ұғым екі аспектіні көздейді: оқуды
бағалау және оқу үшін бағалау. Бағалаудың түрлі нысандары олардың оқуды жақсарту әлеуеті тұрғысынан
сипатталған және бағытталған. Оқуды критериалды бағалауды зерделеуге бағытталған. «Бағалау» термині
«жақын отыру» деген сөзді білдіреді. Бір адам басқа адамның не айтып, не істегенін немесе өзін өзі бақылау
жағдайында өзінің дербес ойлауын, түсінігін, тәртібін мұқият бақылауы болып табылады. Бұл ресми тестілер,
емтихандардан бастап, мұғалімдер күніне жүз рет өткізетін бейресми бағалауға дейінгі бүкіл бағалау түрлерін
қамтиды. Бір тестілер қолдағы қарындаш пен қаламның көмегімен жүргізілсе, басқалары сыныптағы әдеттегі
сөйлесу кезінде сұрақ қоюға негізделеді.
Бағалаудың барлық түрлеріне жалпы сипаттамалар тән және олар төмендегілерді қамтиды:

қадағалау;

алынған мәліметтер интерпритациясы;

бұдан арғы іс-әрекеттерді анықтауға бағытталған қорытынды.
Мұғалімнің бағалаудағы ролі:

Мұғалім тәлімгер ретінде - кері байланысты және әр оқушыға қолдау көрсетуді қамтамасыз етеді;

Мұғалім жетекші ретінде - топтағы ағымдағы жұмыс үдерісіне алып жүру үшін диагностикалық
ақпарат жинастырушы;

Мұғалім есепке алу маманы ретінде - оқушылардың өсуі мен жетістіктері туралы жазу;
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Мұғалім баяндамашы ретінде - оқушылардың өсуіне қатысты ата-аналарына, оқушыларға және
мектеп әкімшілігіне баяндау.
Оқу үшін бағалаудың негізгі сипаттамалары:
1. Оқыту мақсатымен бөлісу.
2. Алда не күтіп тұрғанын оқушылардың білуіне көмектесу.
3. Өзін-өзі және құрбыларын бағалау.
4. Оқушылардың жақсарту үшін не қажет екендігіне көмек беретін пікірлермен қамтамасыз ету.
5. Оқушылардың өздерін жетілдіре алатынына сенімділігін дамыту.
6. Өзара бірлесіп бағалау туралы ақпаратты талдау және ойластыру.
Қадағалауды өткізу үшін оқушылардың нені білетіндігін және не істей алатындығын, сонымен қатар олардың
қандай қиындықпен кездесуі мүмкін екендігін анықтау қажет. Сыныптағы әдеттегі іс-әрекетті, балалардың
өзара әңгімесін тыңдап, тапсырманы орындап отырған оқушыларды қадағалау. Оқушының сұрақтарға берген
жауаптары бақылануы керек. Бағалайтын тұлға алынған мәліметтердің мәнін анықтай білуі қажет.
Интерпретация қызығушылық тудыратын мәселелерге, ерекше дағдылар, көзқарастар немесе оқыту түрлеріне
қатысты жүргізіледі. Мұндай өлшемдерді көбінесе критерий деп атап, оларды оқу мақсаттарына немесе
міндеттеріне жатқызады. Мұғалім жоспарланбаған өзара әрекеттесушілікті, нәтижелерді бағалайды және
өткенге шолу өлшемдерін қолданады. Интерпритацияның көмегімен мінез-құлықты сипаттауға немесе
түсіндіруге талпындыруға болады, логикалық қорытынды шығарылады. Мысалы, бала айтқан нәрсе оның
миында болып жатқан құбылыстың нәтижесі болып табылады. Мәліметтерді интерпретациялау негізінді
қорытынды жасалады, ол бағалауды көздейді. Бұл кезеңде бағалау үдерісі туралы мақсаттарға және алынған
ақпарат қолданылатын міндеттерге байланысты әр түрлі нысанда жүруі мүмкін.
Оқу үшін бағалауға қарағанды, оқуды бағалаудың мақсаты, керісінше, оқушы қазіргі уақытта не оқып білгенін
жинақтау болып табылады. Оқуды бағалау кезінде бір оқушының жетістіктерінің белгіленген нормаларымен
немесе бірдей жастағы оқушылардың қол жеткізген деңгеймен ара-қатынасы салыстырылған соң қорытынды
жасалады. Мұндай қорытындылар стандартқа немесе деңгей түрінде келтірілген межелікке сәйкес немесе
сәйкес емес деген нысанда жасалады.
Оқу үшін бағалау кезінде қолданылатын қадағалау, интерпретация және өлшемдер оқуды бағалау кезінде
қолданылатын өлшемдерге ұқсас болуы мүмкін, бірақ олардан туатын қорытынды мен шешім басқа сипатта
болады.
Оқу үшін бағалау - бұл білім алушылар өздерінің оқудың қандай сатысында тұрғанын, қандай бағытта даму
керек және қажетті деңгейге қалай жету керек екендігін анықтау үшін оқушылар мен олардың мұғалімдері
қолданатын мәліметтерді іздеу және түсіндіру үдерісі. [Мұғалімдерге арналған нұсқаулық]
Критерийлер - оқытудың міндеттерін жүзеге асыратын өлшемдер, атап айтқанда, оқушылар жұмыс барысында
орындайтын іс-әрекеттер тізбесі.
Оқушы жетістіктерін критериалды бағалау жүйесі төменде қарастырылған міндеттерді шешеді:
• Әрбір оқушының сабақ үдерісіндегі әр кезеңіндегі дайындық деңгейін анықтау;
• Білімді меңгерудің жыл аяғындағы ғана емес, күнделікті білім алудың даму динамикасын айқындауы;
• Оқушының сабаққа қызығушылығын, белсенділігін арттыруы. Бағаға қарсы теріс көзқарастың
болмауы;
• Оқушы білімінің жүйеленуі,тереңдеуі,есте сақтауы. Оқушыны табандылық пен шыдамдылыққа
тәрбиелеуі;
• Білім алу барысындағы қиындықты, қателікті, білім олқылықтарын және оның себептерін дер кезінде
анықтауы;
• Оқушының білім алу үдерісін қадағалап, дәл және жедел түрде сапалы білім алғаны жөнінде кері
байланыс ақпаратын алуы;
• Оқушының барлық жұмыс түрлерін бағалауы. (өзіндік жұмыс, ағымдағы бағалау, қорытынды бақылау,
тренинг,үй жұмысы, шығармашылық т.б)
• Оқушының білімін ағымдық және қорытыныды бағалау;
• Баға сапасын арттыру.
Критериалды бағалау жүйесі оқушының белсенділігін арттыруды, оқу үдерісінде жарыса, бәсекелесе білім
алуға қол жеткізеді.
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Тәжірибелік маңыздылығы:
• жеке тұлға емес, оқушының жұмысы бағаланады;
• оқушы жұмысы алдын- ала белгілі критерийлер бойынша бағаланады;
• бағалау критерийлері нақты оқыту мақсаттарын айқындайды, сондықтан оқушыларға баға оқыпзерделенген материал бойынша ғана қойылады.
• өзінің оқу жетістіктерінің деңгейін анықтау үшін және ата- аналарына осы ақпараттарды жеткізу үшін
оқушыға нақты бағалау алгоритмі белгілі.
• оқушының оқуға және өзін-өзі бағалауға ынтасы артады.
Критериалды бағалау
Мұғалімдерге:
• Сапалы нәтиже алуға бағытталған критерийлер әзірлеуге;
• Өзінің іс-әрекетін жоспарлауға және талдауға жедел түрде ақпарат алуға;
• Білім беру сапасын арттыруға;
• Оқытудың сапасын жақсартуға;
• Әр оқушының жеке ерекшеліктері мен қабілеттерін ескере отырып, жеке оқыту траекториясын құруға;
• Бағалаудың түрлі тәсілдері мен құралдарын қолдануға;
• Оқу бағдарламасын жетілдіруге ұсыныстар енгізуге мүмкіндік береді.
Оқушыларға:
• Өзінің түсінігі мен қабілетін көрсету үшін оқытудың түрлі стильдерін және ойлау әрекетінің типтерін
қолдануға;
• Өз нәтижелерін болжау арқылы табысқа жету үшін бағалау критерийлерін білуге және түсінуге;
• Өзінің және өз құрдастарының жетістіктерін бағалап, рефлексияға қатысуға;
• Шынайы міндеттерді шешу үшін өз білімдерін қолдануға, түрлі көзқарастарды білдіруге, сын
тұрғысынан ойлауға мүмкіндік береді.
Ата-аналарға:
• Өз баласының оқытылу деңгейі туралы объективті дәлелдер алуға;
• Баланың оқудағы прогресін қадағалауға;
• Оқу үдерісінде оқушыға қолдау көрсетуге;
• Мектеп әкімшілігімен, мұғалімдермен кері байланыс орнатуға;
• Баласының мектепте және сыныпта жайлы сезінуіне сенімді болуына мүмкіндік береді.
Мұндай бағалау жүйесінде біз балаларды оқытуда жеке жұмыс, топтық жұмыс, ой қозғау, ББҮ кестесі
(INSERT), топтастыру, рефлексия сияқты бірнеше әдістерді қолдана аламыз. Осы әдістерді қолдана отырып
оқушылардың оқуға деген ынтасының, қызығушылығының арта түскенін байқауға болады. Критериалды
бағалау жүйесін әрбір сабақта тиімді пайдалануға болады.
Сабақтың соңында ББҮ кестесін толтырту. (INSERT) картасы беріледі.
Білемін

Нені білдім?

Білгім келеді

Қосу-алу қызықта. Қатысушылар төмендегі кестені толтыру арқылы бүгінгі сабаққа кері байланыс жүргізеді.
+
Қызықты
+ не білдің? қандай ақпарат алдың?
- не түсініксіз? қандай ақпарат алу қиын болды?
Қызықты-бүгін саған ұнады?қандай ақпарат қызық болды?не білгіңіз келеді?
Топтарды сабақтың барысына қарай мынадай бағалау парағы арқылы қорытынды баға қоя аламыз
Тапсырмалар
«Кезбе тілші» Өлеңді
Венн
Топпен Бумеран
Жалпы
әдісі
оқыту,
диаграм жұмыс әдісі
балы
Топтардың аты
талдату
масы
1-топ
2-топ
35

Қорыт
ынды

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

Рефлексия "Жетістік" баспалдағы
Сабақ соңында қатысушылар баспалдақтың қай тұсында тұрғанын белгілейді, түсініктеме береді.
• мен барлығын түсінгеніме сенімдімін.
• мен барлығын түсінгеніме жартылай сенімдімін.
• мен қайталауды қажет етемін.
• мен ештеңе түсінбедім.
Сауалнама
Қатысушылар төмендегі сауалнамаға жауап беру арқылы бүгінгі сабаққа рефлекися береді.
• Мен сабақта жұмыс жасай білдібелсенді/белсенді емес
• Өз жұмысымды мен қысқа/ұзақ
• Маған сабақ түсінікті/түсініксіз
• Мен сабақташаршадым/шаршамадым
• Сабақтағы материалқызық/қызықсыз
• Үй тапсырмасы мағанқиын/жеңіл
• Мен сабаққақажет/қажетсіз

•
•
•
•
•
•
•

Критериалдық бағалау жүйесінің қызметі:
балаға оқытудың әр сатысындағы дайындық (меңгеру) деңгейін анықтауға мүмкіндік береді.
көп балды шкаланы пайдалануда үлкен саралау мүмкіндігімен ерекшеленеді және мұғалімге бағаның
кейбір айырмашылығын көрсетуге мүмкіндік береді;
оқушының тек оқу жылындағы ғана емес сонымен қатар оқу барысы кезіндегі білімді қабылдауының
объективті динамикасын алуға мүмкіндік береді;
ағымдағы және қорытынды бағалар қоры арқылы оқушы еңбегінің нәтижесін көрсетуге болады;
білімді бағалаудың объективтілігін жоғарылатуға мүмкіндік береді;
оқушының әртүрлі жұмысты орындағаны үшін алған бағаларының мәнін түсініп, жіберген қателіктерін
анықтап, қатемен жұмыс жасауға мүмкіндік береді;
ата-ана - мектеп - оқушы арасындағы байланысты нығайта түседі.

Бүгінгі заман талабы - жан-жақты дамыған, өзіндік «мені» қалыптасқан тұлға тәрбиелеу. Оқушы тұлға
болып қалыптасуы үшін оның бойында түрлі жағдаяттағы проблеманы анықтауға, өзіндік тұжырым жасай
білуге, өзіндік бағалауға, сыни ақпараттарды өз бетімен табуға, талдауға, логикалық операцияларды қолдана
отырып дәлелдеуге, жалпы алғанда жеке адамның құзыреттіліктері қалыптасуы қажет.
Сөзімді қорытындылай келе, критериалды бағалау — бүгінгі білім жүйесіндегі жаңа талап. Оқушы сын
тұрғысынан ойлау арқылы алдына мақсат қоя біледі. Әрі нәтижеге жетуге үлкен талпыс болатынын уақыт
байқатып отыр. Сондықтан маңызды істі жауапкершілікпен атқарғанда ғана жұмыс жүйеленетіні белгілі.
Пайдаланған әдебиеттер
•

•
•
•
•
•
•
•

Мұғалімдерге арналған нұсқаулық. Үшінші (базалық) деңгей. 4-басылым 2015 ж.
www.cpm.kz Педагогикалық шеберлік орталығы NIS.
http://www.google.kz Жаңа білім беру технологиясы мен әдіс тәсілдері
К.С.Құдайбергенова «Құзырлық табиғаты тұлғаның өздік дамуында»- А: «Принт АСС»
У.Б.Жексенбаева «Компетентностно ориентированное образование в современной школе» - Алматы;
2009 г.
А.А.Жайтапова, Г.А.Рудик, Е.В.Белошниченко, А.С.Сатывалдиева «ХХІ ғасыр педагогикасы мектеп
табалдырығында». Ақпараттық әдістемелік дайджест. Алматы, 2009 ж.
Көкіжанова Г.К. Оқушылардың оқу жетістіктерін бағалау білім сапасын басқарудағы негізгі критерий –
Педагогика, 2009 ж.
А.Құсайынов «Әлемдегі және Қазақстандағы білім берудің сапасы», Алматы, 2013 ж.
****************
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Түркістан облысы Бәйдібек ауданы Қазата ауылы
«Тұрмыс-1 ЖОМ» КММ. Ағылшын тілі пәнінің мұғалімі
Ділдан Қалима Көмекқызы
Long-term plan unit:
Unit: “Healthy habits”

School:

Date:

Teachername:

Grade:7

Numberpresent:

absent:

Theme of the lesson“Healthy habits living”
Learning objectives
that this lesson is
contributing to

7.2.2.5 understand most specific information and detail of supported, extended talk on a
range general and curricular topics
7.4.4.1understand the main points in texts on a limited range of unfamiliar general and
curricular topics
7.3.3.7 use appropriate subject-specific vocabulary and syntax to talk about a range of
general topics, and some curricular topics

Lessonobjectives

All learners will be able to:
- recognize topic related words from the video;
-read and identify the main ideas of the topic
-talk about healthy habits

Assessment criteria

-witch the video and answer the questions
-identify express opinion about food pyramid

Level of thinkings
kills

Understanding, Application

ICT

Projector or Smart board for presenting a PPT

Valuelinks

HealthyLife,Responsibility.

Crosscurricularlinks

Biology, PE

Previouslearning

Names of food and spor
Plan

Plannedtimings

Start
5min

Plannedactivities
W Greeting:
Teacher startes theme of the lesson with rebus
`
”‘
”’1000””’
I.(W)Students watch the video and listen to the song. Teacher asks some
questions to elicit the theme of the lesson .
What was the video about?
What familiar words have you heard in the song?
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What do you think what are we going to speak about today?
Teacher gives instructions to divide into small groups:
1 group “Healthy” 2 group “Unhealthy” 3 group “Habits”
Middle
30 mins

II .(group work)Read the text and answer the questions
A Healthy lifestyle
The Thomson family has been trying to eat healthy meals for every long
time , but found it difficult to keep it up. Mr. and Mrs. Thomson work a long
hours at the hospital , and feel exhausted when they arrive at home. Also
they have three young children who needed a lot of care. David is 8 years
old, their daughter Ann is six and the baby is one . It is difficult for the
family to cook healthy meals every day.Formonths ,Mrs Thomson has been
ordering food during the week, which is delivered after they arrive from
work.This is bad routine ,and the Thomson ‘s know this fact every well and
have started to worry that their children will get so used to eating fast food; it
will be difficult for them to change this habbit. For the past two weeks , they
have been eating healthy homemade meals and feel very excited about it.
Basketball questions
1. Does the Thomson family eat healthy meals?
2. How many children they have?
3. Who orders food every day?
4. Are they worried about their bad eating habits?
5. Do you think they will continue to eat homemade food?Why?
Descriptor: A learner
* reads the text ;
* answer the questions
III.Speaking
1) Now, learners what can you see on the
board?
Food Pyramid is a diagram that represents
a healthy diet by placing food groups in a
pyramid according to the number of
servings from each group to be eaten every
day.

5 min

Making a poster. (G)
*Each group draws a pyramid and fill the pyramid with different foods. At
the top of it, write the name of category the list of healthy products, at the
bottom- of the healthiest one
* Learners from each group show their pyramids and justify their answers.
Others may comment and evaluate, or contradict.
Differentiation
1)Tasks for less able learners:
Makes true and false statements:
- It is important to eat a variety of foods. (T)
- Bread contains vitamins and minerals. (T)
- All fatty foods are bad for us.(F)
Tasks for most of learners : answer to the questions:
* Which food group should you eat the most of?
* How do you think what is the most healthy food?
Tasks for some of learners :
- Creates food pyramid
- presents the poster of food pyramid
38

PPT Healthy
habits song
https://www.you
tube.com/watch
?
v=9Fr1iDqemj
Y

Cards

http://ck.ot7.ru/
uploads/7/2/9/Pi
ramidapitaniya_72982.
jpg
marker
poster

http://konradves
t.com/wpcontent/uploads/
2017/09/food_p
yramid1024x718.jpg
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Learners are shown the original Food Pyramid to check their answers.

Feedback

Part 1 positive view, what did I like
Part 2 constructive view, what should be improved
Part 3 recommendations for the future: I liked it, but the next time
End
5 mins
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Additional information
Differentiation – how
do you plan to give
more support? How do
you plan to challenge
the more able learners?

Assessment – how are you planning to
check learners’ learning?

Health and safety check

Most support:
Make sure that they try
to justify personal
opinions while giving
the answers.
Minimal support: Help
less able learners with
the marking sentences
with True or False

Peer assessment: Descriptor. Sandwich
feedback


Work with the SMART board not
more than 10 minutes

Usewaterbasedmarkers

Ensureproperventilation

Checksockets’ safety

Monitor classroom space when
students start moving around during
dynamic break

Reflection
Were the lesson objectives/learning objectives
realistic?
Did all the learners achieve lesson
objectives/learning objectives?
Did my planned differentiation work well?

The lesson objectives/learning objectives were realistic.
Learners achieved lesson and learning objectives.
All learners were involved in the learning process.
Learning atmosphere was collaborative and friendly.
I am sure that my planned differentiation work well.
Differentiated task helped to involve all learners to the lesson.

Summary evaluation
What two things went really well (consider both teaching and learning)?
1:Filling the Food Pyramid and the poster preparing task.
What two things would have improved the lesson (consider both teaching and learning)?
1: It would have been better to use more pictures.
What have I learned from this lesson about the class or individuals that will inform my next lesson?
1: Students’ speaking skills should be improved

****************

40

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

ТӘРБИЕ БАСЫ - ТАЛ БЕСІК
Қызылорда облысы Жаңақорған ауданы Байкенже ауылы
№ 193 жалпы орта мектебінің тәрбие ісі жөніндегі орынбасары
Әлімбекова Райхан Тоқанқызы
Бұл мақалада қазіргі қазақ жастарына дұрыс тәлім - тәрбие беру, тәрбиелеудің барысында Алаш
қайраткерлерінің алар орны айтылады. Қазақ ақындары мен олардың туындыларына, еңбектеріне назар
аударылады. Отбасының адамзат ұрпағына деген ықпалы мен әсер күшін өмірдегі басқа еш нәрсенің күшімен
салыстыруға болмайтындай. Өйткені ата-ананың балаға деген тәрбиесінің орнын еш нәрсе толтыра алар емес.
«Ел болам десең, бесігіңді түзе» – деген нақыл сөз отбасы тәрбиесінің маңызын айқындатып тұр емес пе?
Атақты қазақ ақыны Қасым Аманжолов өзінің жарына арнаған бір өлеңінде:
“ ...Отбасы – шағын мемлекет,
Мен – президент, сен – премьер”, — дегені бар. Шынында, отбасы – ол да бір шағын мемлекет.
Зерттеу деректеріне сүйенсек, отбасы – бұл мектеп те, ақпарат көзі де, қоғамдық ұйымдар да, еңбек ұжымы да,
дос-жарандары да, отбасы – бұл әдеп пен өнер кілті. Осыдан, педагогтар нақты да дәл тұжырымға келіп отыр:
тұлғаның қалыптасу нәтижелілігі ең алдымен отбасыға тәуелді. Неғұрлым отбасы жақсы болып, оның тәрбиелік
ықпалы ұнамды келсе, тұлғаның тән-дене, рухани-адамгершілік, еңбектік тәрбиесінің өнімі де жоғары. Аса бір
кездейсоқтық болмаса, әр уақыт тұлғаның кемелденуі келесі заңдылыққа тәуелді: жанұя қандай болса, онда
өсіп, ер жеткен адам да сондай.
Жаңа заман, жаңа талап. Жаңа көзқарас. Десекте, жас ұрпақ тәрбиесі бір сәт босаңсуды, бейқамдықты
көтермейтін тіршілік-тынысымыздың аса өзекті тетігі болғандықтан ешқашан күн тәртібінен түскен емес. “Бір
баланы адам етіп өсіргенше, бір шаһар опат болады”- депті көне Шығыс даналары. Осы салыстырудың өзі-ақ
баланың шын мәніндегі толық Адам болып қалыптасуы қыруар тер төгуді, ауқымы кең, жауапкершілігі мол
еңбекті қажет ететінін ұқтырса керек. Адамзаттың мәңгілік парызы, өмір-тіршілік жалғастығының мұратмүддесі болып табылатын-бала тәрбиесінің қыры мен сыры жайлы бұрынды-соңғы аз айтылып, кем жазылған
жоқ. Қазір ғалымдардың дәлелдеуі бойынша сәби жарық дүниеге келмей тұрып, ана жүрегінің астында жатқан
кезінен тәрбиені қабылдайды екен. Басқаны қайдам, біздің қазаққа бұл жаңалық та, таңсық та емес. Олай
дейтінім, докторлық, кандидаттық атақтан ауылы алыс, жазу-сызумен айналыспаған қарапайым әжелеріміз
бүгінгі ғылымға азық-боларлық, талай кітапқа беломыртқа болатын үлгі-өнеге, жөн-жобаны қалдырған. Олар
ұрпақ тәрбиесін, перзент қамын іште жатқан шағынан бастау керектігін табиғи сезімталдықпен ұққан, өмір
тәжірибесі арқылы бұлтартпай болжаған. “Іштен қыңыр туғанды тезге салсаң түзелмес” деген көне сөздің қос
қыртысты астары тәлім-тәрбие үлгісі тым ертеден басталатынын анық ұқтырып тұр ғой.
Адам өзінің бойына жас шағында сіңірген нәрсе ғана берік әрі тұрақты болады. Тіпті, сынған ыдыс та
өзіне алғаш қолданылған кезде сіңіп қалған иісті сақтайды. Ағаш өз бұтақтарын майысқақ шыбық кезінде
жоғары, төмен, жан-жағына қалай жайса, уақыты жеткенде бұтарлап, кескенге дейін оларды жүздеген жылдар
бойына сол күйінде сақтайды. Осылайша адамда алғашқы әсерлердің тұрақтылығы, соншалық, олар өзгеретін
болса, керемет сиқырдың болғаны дер едік. Сондықтан да ол әсерлердің, нағыз даналықтың балаға өрімтал
жасында құйылғаны абзал. Ақыр аяғында, адам бесіктен белі шықпай жатып, өмірге қажетті салауатты
ережелерге қаныға сусындамаса, онда бұл өте қауіпті. Халқымыздың даналығының айнасы «Ұлың өссе –
ұяттымен ауылдас бол, қызың өссе – қылықтымен ауылдас бол», «Балапан ұяда не көрсе, ұшқанда соны іледі»
деген аталы сөздері есімізге түседі. Бүгінгі күнде бала тәрбиесі ең өзекті мәселеге айналып отыр. Шаранаға
біткен кезінен-ақ сөйлеп, адал нәсіп тауып, өзімізді әрнеден тия білсек, ұлттық құндылықтарымызды сәби
бойына сіңіре тәрбиелесек, ең әуелі мұсылманша хат танытсақ жағдай басқаша болар ма еді. Шындығында
баланың мінез-құлқын, бейімін тану – үлкен іс. Бұл баланың келешектегі бағыт-бағдарын анықтамаққа керек.
Педагог ғалымдарымыздың өзі «Тәрбие – аға ұрпақтың жас ұрпаққа қоғамдық-тарихи тәжірибені беру
процесі, жаңа ұрпақты өмірге, еңбекке дайындау арқылы қоғамның алға қарай дамуын қамтамасыз ететін
процесс» деп анықтама береді [1, 143б]. Бұдан біз тәрбиенің адам өмірінде, тіпті қоғам өмірінде алатын
орнының ерекше екендігін байқаймыз. Бала тәрбиесінде тәрбие құралы ретінде қалам тартқан Абай өнегесі
орасан зор. Бар сұлулықты, эстетикалық көркемдікті бойына жинаған Абайдың өлең жолдары кімді де болса
рухани биіктерге жетелеп, болашаққа деген құштарлыққа ұмтылдырады, саналылыққа тәрбиелейді.
Абай: "Біреулер құдайдан бала тілейді. Ол баланы не қылады?" дей келіп, "Артымнан құран оқысын деп
тілейді" дейді. "Артымнан балам құран оқысын десең, тірлікте өзіңнің жақсылық қылған кісің көп болса, кім
құран оқымайды? Егер жаманшылықты көп қылған болсаң, балаңның оқыған құраны сені неге жеткізеді?
Тірлікте өзіңе-өзің қылмаған істі өлген соң саған балаң кәсіп қылып бере ала ма?" дейді. Демек, алдымен өзің
жақсы болуың керек. Сонда балаң өзі-ақ жақсы болады. Бірінші өзіңді тәрбиеле. Міне, Абайдың бала
тәрбиесіндегі әуелгі ұстанымы – осы.
41

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

Бүкіл данаға тән, кез келген нәрсенің өзегінен дөп басатын Абайдың даналығына тәнті боласыз.
Абайды былай қойғанда, Қорқыт атамыз: “Анадан өнеге алмаған қыз жаман” – десе, Дулат ақын: “Атаанаңды, үлкендерді тыңдап, дана қариялардың ақылын алсаң, жақсы азамат болып өсесің, олардың ақыл-кеңесі
әр уақытта алдында шырақтай жарқырап жанып, жол көрсетіп тұрады. Қисық-қыңыр мінезді бойыңа
дарытпауға, теріс жолға түспеуге жағдай жасайды”, – дейді.
Кезінде бүтін жер жүзін билемек болған Александр Македонскийдің «Ұстаз бен әке бірдей. Әке-шешем
мені дүниеге әкелсе, ұстазым Аристотель өмір сүруді үйретті» деген сөзі бар. Белгілі тілші ғалым, ағартушы
ұстаз, тәржімадан төл туынды тудырған аудармашы, көсем сөздің көшін бастаған, өлеңіне азатшыл ойды арқау
еткен ақын, елінің ескіден қалған сөзін терген ауыз әдебиеті үлгілерін жинаушы, сөз өнерінің қисынын тауып,
қиюын ойған әдебиеттанушы ғалым Ахмет Байтұрсынұлының «балаға ананың сүтін табиғат береді, рухын
ұстаз береді» деген керемет сөзі бар. Ал, Алаш ақыны Мағжан Жұмабаев «Қазақтың қаны бір, жаны бір
жолбасшысы – мұғалім. Еліміздің аз ғана жылдық ояну дәуірінде баға беру үшін алты алаштың баласы бас
қосса, қадірлі орын – мұғалімдердікі»деп, ұстаздар қауымына, әсіресе әдебиет пәнінің ұстаздарына артылар
жүктің ауыр екенін көрсетеді [2, 59б]. Демек, мұндай жүк арқалаған қауым қазіргі жас ұрпақты тәрбиелеуде
алашордашылардың еңбектерінің рөлін айтпай кетуі мүмкін емес.
ХХ ғасырдың бас кезіндегі саяси-әлеуметтік қозғалыс күрт дамып, кеңге қанат жая бастауының басты
себебі, қоғамдық өмірдің өрінде жаңа тұлғалар көзге түсіп, ұлттық сананы жаңа өріске бағыттауға ұмтылуында
еді. Олардың бірі жоғарыда айтып өткен А.Байтұрсынұлы әліпбиімізді жасап, қазақ балалары еш қиналмай өз
ана тілінде хат таныса деп «Оқу құралын» жазса, Ыбырай Алтынсарин «Қазақ хрестоматиясын» жазды. Ақын
Шихабиддин Маржани: «Өзінің дінін, тілін, елін білгендер ғана орысша оқыса, ол жақсы. Оны білмей оқыса,
одан қайыр күту қиын» дейді. Сонымен қатар Алаш қайраткері Жүсіпбек Аймауытов: «...Естеріңізде болсын:
қара халықтың мәдениетті болуынан мәдениетті кісінің қазақ болуы қиын, баласына осы бастан ұлт рухын
сіңіріп, қазақ өміріне жақындатып тәрбиелеу керек. Орыс тәрбиесін алған бала ұлт қызметкері бола алмайды»
деп тұжырым айтқан.
Жастардың бойына ізеттілік, қайырымдылық, кішіпейілділік, әдептілік, елін – жерін, Отанын сүюшілік
секілді ең асыл қасиеттерді қаны мен жанына сіңіруде осы ата – бабамыздың салт – дәстүр негізінұстансақ, өте
ұтымды болар еді. “Өткенді жақсы білмейінше,келешекке сапар шегу айсыз қараңғыда сүрлеу соқпақ іздеп
адасумен пара – пар”, -деп Л.Н.Толстой айтқандай, ұрпақ тәрбиесіндегі ежелден қалыптасқан халқымыздың
жақсы дәстүрлері мен тағылымдарын оқып үйреніп, өнеге тұтпай, жастарды ізгілік пен парасаттылыққа баулу
мүмкін емес.
Өкінішке орай, ұзақ жылдар ұлттық салт – дәстүр атаулыны аяқ асты етіп, ана тілі мен ұлт мәдениетіне
дұрыс көңіл бөлінбегендіктен, біршама жастарымыздың тілін, дінін, салт – санасын ұмыта бастағаны шындық.
Бірақ біз ол үшін жастарды кінәлай алмаймыз. Бұның барлығы ұлттық тәлім –тәрбиенің мектептерде,
отбасында пәрменді жүргізілмеуінен туындаған көріністер.
Ұлт мақтанышы Абай: “Адам ата-анадан туғанда есті болмайды: естіп, көріп, ұстап, татып ескерсе,
дүниедегі жақсы, жаманды танидыдағы, сондайданбілгені, көргені көп болған адам білімді болады. Естілердің
айтқан сөздерін ескеріп жүрген кісі өзі де есті болады. Әрбір естілік жеке өзі іске жарамайды. Сол естілерден
естіп білген жақсы нәрсені ескерсе, жаман дегеннен сақтанса, сонда іске жарайды, соны адам десе болады” –
деген (А.Құнанбаев, екі томдық жинағы. 2 том. А., 1977, 155 – бет) [42]
Ал, ақын Мағжан жалпы тәрбие мәселесіне қатысты “Жетекші сөзде”: … жер жүзіндегі басқа жан
иелерімен салыстырғанда, адам баласы туғанда өте әлсіз, зағып, осал болып туады. Малдың төлі туа сала
аяқтанады. Тауықтың балапаны жұмыртқадан жарылысымен жүгіріп кетеді. Ал адам баласы осылай өте әлсіз
боп туып, аса сараң өсетіндігінен, оның денесіне, жанына азық беріп, өсуіне көмек көрсетпей, яғни оны тәрбие
қылмай болмайды. – деп жазады
Бұл турасында Абай атамыздың жиырма бесінші қара сөзінде де «баланы оқытқан да жақсы, бірақ
құлшылық қыларлық қана, түркі танырлық қана таза оқыса болады...» деген жолдар кездеседі[3, 26б]. Бұлардың
бәрінен де болашағымды жарқын етем деген ұлт үшін алдымен өзіңді-өзің танырлық білім алу қажеттігін
байқаймыз. Осының барлығын ескере отырып Алаш қайраткерлерін дұрыс дәріптей білсек, еңбектерінің, алған
бағыттары мен ұстанған идеяларының қаншалықты маңызды екендігін жас ұрпақтың санасына ұялатсақ,
еліміздің болашағының жарқын болатыны сөзсіз. Ақын ағамыз Мұхтар Шаханов жазғандай «тағдырымызды
тамырсыздық індетінен қалқалайтын, демеп жүрер құдіретті төрт анамызды», яғни:
Туған жері – түп қазығы, айбыны,
Туған тілі – сатылмаған байлығы,
Туған дәстүр, салт-санасы – тірегі,
Қадамына шуақ шашар үнемі
Және туған тарихы, еске алуға қаншама,
Ауыр әрі қасіретті болса да,
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Төрт анаға өзін жалғай алмаған,
Пенделердің басы қайда қалмаған?
Төрт анасын қорғамаған халықтың
Ешқашанда бақ жұлдызы жанбаған.
Қасиетті бұл төрт ана – тағдырыңның тынысы,
Төрт ана үшін болған күрес – күрестердің ұлысы, - екендігін аңғартып, көзі ашық, көкірегі ояу ұрпақ
тәрбиелесек, қазақ жастарының алар асуы, шығар қамалдары биік болады деген үміттеміз.
Сонымен қатар, Мағжан Жұмабаев: «Бала тәрбиесі – бір өнер, өнер болғанда ауыр өнер, жеке бір ғылым
иесі болуды тілейтін өнер. ... бала тар ойлы ақымақ болса, бала кінәлі емес, тәрбиеші кінәлі, бала сұлулықтан
ләззат ала білмейтін мылқау жынды болса, бала айыпты емес, тәрбиеші жазалы», - деп айтып кеткен ғой.
Біздің данагөй халқымыз ежелден-ақ бала тәрбиесін болашақ тәрбиесі деп түсінген. Сол себепті, жаман
мінез, қылықтан сақтандыруда «ұлға – отыз үйден, қызға - қырық үйден тыю» салған. Бұл және де біздің қазақ
ұлтында бала тәрбиесінің бүкіл әулеттің, бүкіл ауылдың асыл парызы болғанын, оған отбасы, туған-туыс,
көрші-көлем, ағайын болып ат салысқанын танытады. Өйткені, ол бай іс-тәжірибені, жоғары адамгершілік
қасиеттер мен ақыл-парасатты, білімділік пен даналықты талап етеді.
Қорытындылай келе, Халқымыз «Балаңды өз тәрбиеңмен тәрбиелеме, өз ұлтыңның тәрбиесімен
тәрбиеле» деген екен. Осы жерде қазақ халқының ұлы ақыны, ғалым М.Жұмабаевтың мына сөзі ойға оралады:
«Ұлт тәрбиесі – баяғыдан бері сыналып, көп буын қолданып келе жатқан тақтақ жол болғандықтан, әрбір
тәрбиеші сөз жоқ, ұлт тәрбиесімен таныс болуға тиіс.
Және әр ұлттың баласы өз ұлтының арасында, өз ұлты үшін қызмет қылатын болғандықтан, тәрбиеші
баланы сол ұлт тәрбиесі мен тәрбие қылуға міндетті» деген сөзі де соның дәлелі.
Сондықтан да сан ғасырлар бойы сұрыпталған ұлттық құндылықтарымызды оқу-тәрбие процесіне енгізу
арқылы болашақ ұрпақтардың бойына дарыту керек. Мәселен мақал-мәтелдерде адамгершілік, имандылық
тәрбиесіне байланысты әдет-ғұрыптар насихатталса, жұмбақтар мен айтыстарда ақыл – ой тәрбиесі, өлең,жырдастандарда әсемдік тәрбиесінің негізгі принциптері, ал ертегілер халықтық әрбиенің сан алуан мәселелерін
қозғайтын тәсілдік материал ретінде пайдалансақ деймін.
Демек, халықтың педагогика– тәлім-тәрбиелік ой- пікірдің ілкі бастауы, халықтың рухани мұрасы.
Бұл жердегі еске алатын негізгі жайт осындай халықтың мұралардың бәрі бірдей кәдеге жарай бермейді,
олардың озығымен қатар тозығы да бар. Ең негізгі мәселе – бұларды бүгінгі күннің талап-тілегімен
байланыстыра пайдалана білу болмақ. Ахмет Байтұрсыновтың «Балам дейтін жұрты болмаса, жұртым дейтін
бала қайдан шығады?» Бұл ойдың түйіні өте тереңде жатыр, әрине.
Сондықтан, келешек ұрпақ алдында қарыздар болмас үшін, бүгінгі күні босаңсып кеткен тәрбиені тез
арада жолға қоймасақ, ертең кеш болуы әбден ықтимал.
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ОЙЫН АРҚЫЛЫ БАЛАЛАРДЫҢ ОЙ-ӨРІСІН ДАМЫТУ
Шымкент қаласы
ЖШС "Самал -3 балабақшасының
тәрбиешісі Мәдібек Эльмира Зархұмқызы
Балаларды мектепке дейінгі жастан бастап
баланың болашақ тұлға, өз елінің азаматы ретінде
негізі қаланады. Ұстаздардың алдында тұрған
басты мақсаттардың бірі — Отанға, туған елге,
туған жерге, өз халқына деген сүйіспеншілікті
тәрбиелеу. Бұл адамгершілік қасиеттеркүнделікті
өмірдегі қоршаған ортаментаныстыру арқылы
қалыптасады.
Адам мәдениетіойын арқылы дамиды, демек балалық шақтан бастап, қартайған кезге дейін адамды ойын
жетелеп отырады. Ал бүгінгідей, динамика ғасырында, оқу процесінде ойын алдыңғы орында, яғни, ойын
технологиясы арқылы баланың оқу ынтасын арттыру жеңіл болмақ.
Ойын дегеніміз не? Ойын — қоғамдық
тәжірибені
қалыптастыру
бағытындағы
ісәрекеттің бір түрі, яғни тәртіпті, өзін-өзі басқаруды
жетілдіреді. Адам тәжірибесіндегі кең тараған
дамыту ойынының қызметі: ойынға тарту, рахат
беру, демалдыру, қызығушылығын тудыру.
Ұлы классик педагогтар Я.А.Коменский,
И.Песталоцци,
А.Макаренко,
Н.К.Крупская,
В.А.Сухомлинский және қазақ халқының ағартушы
педагогтары
А.Құнанбаев,
Ы.Алтынсарин,
М.Жұмабаевтар, ойынның маңызын айта келе,
ойын дегеніміз - айқын, білімге құмарлық пен
еліктеудің маздап жанар оты. Міне, ойын тынысы кең, алысқа меңзейтін, ойдан-ойға жетелейтін, адамға қиялы
қанат бітіретін осындай ғажайып нәрсе, өмір тынысы дейді.
Оқытудың ойындық әдісі ерте кезден бастап күні бүгінге дейін қолданылып, ұрпақтан ұрпаққа жалғасып
келеді. Педагогикалық ойынның маңызы зор. Ойын біріншіден, білу және үйрену, екіншіден, адамның ойнай
отырып, өзіндік білім алуы өмір тәжірбесін жинақтауға көмектеседі. Ойынның кәсіптік, әуестену, оқу-жаттығу
ойындары сияқты түрлері бар. Ол дем алу, көңіл көтеру бола тұра оқуға, шығармашылыққа, емдеуге, адам
қарым-қатынасының типтерінің модельдеріне, еңбекте көрініс табады.
Ойынды ерте заманнан үлкендердің іс-тәжірибесін жеткіншек ұрпаққа жеткізу үшін пайдаланған. Ойын
халық педагогикасында, мектепке дейінгі және мектептен тыс мекемелерде кеңінен пайдаланылады. Қазіргі
мектепте ойын әрекеті ойын пәнінің тарауын және тақырыбын түсіну үшін өздік технология ретінде, жалпы
технологияның элементі ретінде, сабақ немесе оның бір бөлігі ретінде, сыныптан тыс жұмыстың технологиясы
ретінде қолданылады.
«Ойын педагогикалық технологиялары» ұғымы әртүрлі педагогикалық ойындар түрінде педагогикалық
үрдістің әдіс-тәсілдерін ұйымдастыруды қамтиды. Жалпы ойыннан педагогикалық ойынның ерекшелігі - оқутанымдық бағытта сипатталған, педагогикалық қорытындыға ие нақты оқыту мақсаты қойылады.
Оқу әрекетіне қызығушылық сезімін ояту мақсатында сабақ ойын түрінде ұйымдастырылады.
Дидактикалықтапсырманыңтабысты орындалуыойын қорытындысымен байланыстырылады.
Ойын – адамдардың қарым-қатынасы, кәсіби және жанұялық өмірдің мектебі болып табылады.
Адам ойын арқылы өзінің бір нәрсені үйреніп жатқанын білмейді. Ойын түрінде оқыту жалықтырмайды,
қызықты және ерікті түрде жүреді. Н.Ф.Талызина «Алты жасарлар ойнай отырып, логикалық қабылдау арқылы
оқуды және математиканы таным қызығушылығын меңгереді. Бұдан бірте-бірте ойыннан кейін оқу әрекеті
орын алады» - деген пікір айтты.
В.В.Давыдов оқушыларда танымдақ проблемалық міндеттерді шештірудің жолдарын іздестіру арқылы
шығармашылық тәжірибені меңгертуге болады, яғни соның нәтижесінде білім-білік, дағды дүниеге көзқарасын
қалыптастыруды көздейді.
Жоғарыда айтылған мәселелерді теорияжәнепрактика жүзінде ұлы педагог Сухомлинский В.А. терең
және жан-жақты қарастырған.Баланың өмірге қадамбасардағы алғашқықимыл-әрекеті–ойын, сондықтанда оның
мәні ерекше.
44

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

Қазақ халқының ұлыойшылы Абай Құнанбаев: «Ойын ойнап, ән салмай, өсер бала бола ма?»деп
айтқандай баланың өмірінде ойын ерекше орын алады. Жас баланың өмірді тануы, еңбекке қатынасы,
психологиялық ерекшеліктері осы ойын үстінде қалыптасады. Ойынды зерттеу мәселесімен тек психологтар
мен педагогтар ғана емес, философтар, тарихшылар, этнографтар және өнер қайраткерлері мен бала тәрбиесін
зерттейтін ғалымдар да шұғылданды. Көптеген балалар жазушылары бала ойынының психологиялық мәнін
және ойынға тән ерекшеліктерді көркем бейнелер арқылы суреттегені де мәлім. Ойын мектеп жасына дейінгі
баланың жеке басының дамуына игі ықпал ететін жетекші, басты қүбылыстың бірі деуге болады.
Бала ойын арқылы өзінің күш-жігерін жаттықтырады, қоршаған орта мен құбылыстарды ақиқат сырын
ұғынып, еңбек дағдысына үйрене бастайды. Былайша айтқанда болашақ қайраткердің тәрбие жолы, тәлімдік
өнегесі ойыннан бастап өрбиді.
Ойын мен еңбектің бір-біріне ұқсас сипаттарыкөп, сондықтан кейбір педагог-ғалымдар «жақсы ойын жақсы жұмыс сияқты да, жаман ойын- жаман жұмыс сияқты» деп қарап, бұлардың арасында айырма шамалы
дегентүйін жасайды. Өйткені, әрбір жас кезінде ойын тиісті дәрежеде ақыл мен қажыр-қайрат жұмсауды керек
етеді.Белсенді іс-әрекет пен күш-жігер жұмсалмаған ойын, жақсы ойын болып табылмайды. Жақсы ойын да
жақсы жұмыс та көңілді қуанышқа толтырып, рахатқа бөлейді. Демек, осы жағынан ойын мен жұмыстың
ұқсастығы байқалады. Баланың ойыныңда да белгілі дәрежеде тиісті жұмыстағыдай жауапкершілік болуға тиіс.
Олардың негізгі айырмашылығы тек мынада: баланың ойыны нақты материалдық рухани байлықты көздемейді,
ал жұмыс ондай игілікті өндірудің негізгі жолы екені айқын.
Баланың қуанышы мен реніші ойыңда айқын көрінеді. Ойын кезіндегі баланың психологиялық
ерекшелігі мынада: олар ойланады, эмоциялық әсері ұшқындайды, белсенділігі артады, ерлік қасиеті, қиял
елестері дамиды, мұның бәрі баланың шығарымпаздық қабілеті мен дарынын ұштайды.
****************
ПАТРИОТТЫҚ ТӘРБИЕ
Беспаев Каныш Жакинович
Қарағанды облысы Бұқар Жырау ауданы Қарақұдық ауылының
«Амангелді орта мектебі» КММ.
АӘжТД оқытушы-ұйымдастырушы және дене шынықтыру мұғалімі
Егеменді Қазақстанның дамуы жағдайында оқушыларды патриоттық тәрбиелеу мәселесі ерекше
өзектілікке ие. Қазіргі уақытта бұл проблема республиканың барлық мектептерінде белсенді белгіленген.
Мектептегі алғашқы әскери және технологиялық дайындық (АӘжТД) сабақтары оқушыларды
отаншылдық рухпен Отанды қорғауға дайын болуына тәрбиелеуге баса назар аударады. Жастарға
әскерипатриоттық тәрбие беру – Қазақстан Республикасының азаматы мен патриоты жас тұлғаны қалыптастырудың
маңызды буыны. Қазақстандық білім беру жүйесінде оқушылардың азаматтық ұстанымын қалыптастыруға
ықпал етеді, олардың өз еліне, оның тарихы мен дәстүрлеріне деген сүйіспеншілік пен құрмет сезімін
тәрбиелейді. Сондай-ақ еліміздің жастарын Қазақстан Республикасының Қарулы Күштерінде қызмет етуге
даярлау, әскерге деген сүйіспеншілікке тәрбиелеу, Отанды қорғауға тәрбиелеу болып табылады.
Мектеп түлегі – болашақ Отан қорғаушы қандай болуы керек? Бұл жоғары моральдық ұстанымдары бар
жоғары білімді, физикалық дамыған жас адам болуы керек. Іргелі мемлекеттік құжат болып табылатын заңмен
бекітілген Қазақстан Республикасындағы білім берудің ұлттық доктринасы осыған бағытталған. Ол білім беру
мен оқытудың мақсаттарын, білім беру саласындағы мемлекеттік саясат арқылы оларға жету жолдарын
анықтайды. Жастарды әскери қызметке дайындау және әскери-патриоттық тәрбие беру жөніндегі міндеттеріміз
Қазақстан Республикасының «Әскери міндеттілік және әскери қызмет туралы» Заңында нақты көрсетілген.
Жұмысқа кіріспес бұрын мектептің педагогикалық ұжымы оқушыларды әскери-патриоттық
тәрбиелеудің алдында тұрған негізгі міндеттерді:
 балалар мен жастарды әскери-патриоттық және азаматтық тәрбиелеу саласындағы мемлекеттік
саясатты іске асыруға қатысуды;
 патриотизм сезімін тәрбиелеу, өскелең ұрпақтың Отанға деген адалдығын, Отанға қызмет етуге және
оны қарулы қорғауға дайындығын қалыптастыруды;
 Отан мен туған өлкенің тарихы мен мәдениетін зерделеуді;
 жастар ортасында саяси және діни экстремизм көріністеріне қарсы іс-қимылды;
 оқушылардың физикалық дамуын, салауатты өмір салтын қалыптастыруды;
 оқушыларды әскери қызметке дайындауға қатысуды мықтап білуі керек.
Осы міндеттерге сүйене отырып, әскери-патриоттық тәрбие іс-шараларын өткізу бойынша жылдық
мектеп жоспарын жасау маңызды. Мектептегі әскери-патриоттық тәрбие жөніндегі жұмыстың жүйелілігі мен
мақсаттылығы, ең алдымен, мұқият жоспарлаумен қамтамасыз етіледі.
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Жоспардың жобасын жасау кезінде олар мектеп директорымен, дене шынықтыру мұғалімдерімен, сынып
жетекшілерімен, пән мұғалімдерімен тығыз байланыста жұмыс істейді. Осыдан кейін ғана жоспар мектеп
директорына бекітуге ұсынылады. Оқушыларды әскери-патриоттық тәрбиелеу және жоспарды орындау барлық
педагогикалық ұжыммен жүзеге асырылады.
АӘжТД сабақтарында оқушылар әскери еңбектің ерекшеліктерімен танысады, сарбаздың міндеттерін
орындауға дайындалады, әскери қызметтің ерекшеліктерін үйренеді және Отан қорғаушыға қажетті қасиеттерді
дамытады. Бұл бағдарлама жоғары сынып оқушыларының әскери қызметтің дағдыларын меңгеруімен қоса
әскери іс негіздері мен төтенше жағдайларда адамның өмір қауіпсіздік әрекетінен білім беруіне бағытталған.
Қазақтың батыр ұлы Бауыржан Момышұлы айтқандай: «Патриотизм – Отанға деген сүйіспеншілік, жеке
адамның аман-саулығы, қоғамдық мемлекеттік қауіпсіздікке тікелей байланыстылығын тікелей сезіну, өзіңнің
мемлекетке тәуелді екеніңді, мемлекетті нығайту дегеніміз – жеке адамды күшейту екенін мойындау, қысқасын
айтқанда, патриотизм дегеніміз – мемлекет деген ұғымды, оның жеке адаммен барлық жағынан: өткенімен,
бүгінгі күнімен және болашағымен қарым-қатынасын білдіреді».
****************
БИОЛОГИЯ ЖӘНЕ ХИМИЯ ПӘНІН ОҚЫТУДАҒЫ
ЖАҢА АҚПАРАТТЫҚ ТЕХНОЛОГИЯЛАР
Ракишева Маржан Жакипбековна
Қарағанды облысы Бұқар жырау ауданы Үміткер ауылы
«Үміткер ЖББОМ» КММ. Биология және химия пәнінің мұғалімі
Білім берудің басты мақсаты – одан әрі өзін-өзі дамытуға қабілетті еркін, жауапты, адамгершілік тұлғаны
қалыптастыру десек, білім берудің алдында тұрған маңызды міндеттердің бірі – ақпаратпен жұмыс істеудің
жалпы мәдени дағдыларын қалыптастыру үшін ақпараттық және телекоммуникациялық технологияларды
игеру. Оқу-тәрбие үрдісінде жаңа ақпараттық технологияларды қолдану мұғалімдерге өздерінің педагогикалық
идеяларын жүзеге асыруға, оларды әріптестерінің назарына ұсынуға және жедел жауап алуға мүмкіндік береді,
ал оқушыларға тақырыптарды оқытудың дәйектілігі мен қарқынын, оқу тапсырмалары жүйесін, білімді бақылау
тәсілдерін өз бетінше таңдауға мүмкіндік береді. Осылайша, заманауи білім берудің маңызды талабы –
қызметтің жеке стилін, өзін-өзі анықтау мәдениетін дамыту жүзеге асырылады.
Химия мен биологияны оқытуда ғылымның сипаттамаларына сүйене отырып компьютерді пайдалану ең
табиғи болып табылады. Мысалы, процестер мен құбылыстарды модельдеу, интерфейс режимінде компьютерді
зертханалық пайдалану, оқу материалын ұсыну процесін компьютерлік қолдау және оның игерілуін бақылау.
Компьютерде модельдеу мектепте көрсету мүмкін емес құбылыстар мен тәжірибелерді зерттеу үшін қажет.
Оқушы мысалы, химиялық реакция жылдамдығының әр түрлі факторларға тәуелділігін зерттеу кезінде,
құбылыстарды параметрлерді өзгерту арқылы зерттей алады, нәтижелерін салыстырады, талдайды және
қорытынды жасай алады.
Химия мен биологияны оқытуда АКТ-ны қолданудың екінші бағыты – эксперименттік мәліметтерді
бақылау және өңдеу болса, ал үшінші бағыты – курсты бағдарламалық қамтамасыз ету болып табылады. Оқу
мақсатындағы бағдарламалық құралдардың мазмұны сабақтың мақсаттарымен, оқу материалын беру
мазмұнымен және реттілігімен анықталады. Осыған байланысты химия мен биологияны зерттеу процесін
компьютерлік қолдауға арналған барлық бағдарламалық құралдарды бағдарламаларға бөлуге болады:
 нақты тақырыптар бойынша анықтамалық құралдар;
 есептеу және эксперименттік есептерді шешу;
 зертханалық жұмыстарды ұйымдастыру және жүргізу;
 білімді бақылау және бағалау.
Зерттелетін тақырыптардың әрқайсысына әр түрлі жұмыстар мен әрекеттерді таңдауға тырысамын:
Word-та басылған тесттер, бақылау сұрақтары мен тапсырмалар; онлайн-тесттер, презентациялар.
Мен анимацияларды, химиялық модельдеуді, тренажерлерді жиі қолданамын, өйткені бұл әдістер
оқытуды көрнекі, түсінікті және есте қаларлық етеді деп санаймын.
Химия сабағында компьютерлік жобалаудың басты артықшылықтарының бірі оны жарылғыш және
өрттің қауіпті процестері, улы заттар, радиоактивті препараттар, реакциялар, бір сөзбен айтқанда, оқушының
денсаулығына бірден қауіп төндіретін барлық нәрселерді қарастырғанда қолдану болса, биологияда –
организмдердің микроәлемін зерттеу болмақ.
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РОЛЬ ВОСПИТАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА
В ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ СРЕДЕ ПОКОЛЕНИЯ
Ильясов Алдияр Жуматаевич
заместитель директора по учебно-воспитательной
работе СОШ № 82 город Караганда
Одной из характерных особенностей современного периода развития школы Казахстана заключается в том,
что она обновляется на всех ее ступенях. Масштабы изменений, происходящих в школе, значительны в связи с
изменениями вне ее: обновление производств и технологий, новые возможности передачи и использования
информации, функциональные изменения в трудовой и деловой жизни, социальные вызовы.
Одна из особенностей обновления заключается в том, что ценностями образования определены ценности,
обозначенные в Патриотическом Акте «Мәңгілік Ел». Выдвинутая Елбасы Н.А. Назарбаевым в Послании
«Путь Казахстана - 2050: единая цель, единые интересы, единое будущее» национальная идея «Мәңгілік Ел»
направлена на воспитание у детей и молодежи социальной ответственности, готовности к труду на благо
казахстанского общества и чувства единения. Фундамент воплощения в жизнь общенациональной идеи
«Mәңгілік Ел» должен быть заложен в школе.
Одним из факторов успешного культивирования ценностей является качественное преобразование
школьной системы воспитательных мероприятий. Воспитательные мероприятия играют большую роль в
формировании коллективных отношений, воспитании активных и сознательных участников общественной
жизни, выработке гражданской позиции личности, основанной на духовных ценностях.
В условиях обновления содержания воспитания актуализируется выбор инновационных методов и форм
организации воспитательного мероприятия. Возрастает роль разнообразных внеклассных форм учебной работы
и усиление ее воспитательного потенциала.
Процесс воспитания – многофакторный, в нем действуют объективные и субъективные причины, т.е.
деятельность воспитателя обусловлена не только объективными закономерностями, это еще в значительной
мере и искусство, в котором выражается личность воспитателя, его индивидуальность, характер отношений с
воспитанниками. Сложность воспитательного процесса в том, что его результаты не так явственно ощутимы и
не так быстро обнаруживают себя, как, например, в процессе обучения. Между проявлениями воспитанности
или невоспитанности лежит длительный период образования необходимых свойств личности. Ведь ребенок
подвергается разнообразному влиянию, накапливая не только положительный, но и отрицательный опыт.
Воспитание негативные качества устраняет, хотя это далеко не легкий процесс, особенно если учесть, что он
очень динамичен, подвижен, изменчив.
Воспитательный процесс отличается длительностью, по сути, он длится всю жизнь. Школьное воспитание
оставляет глубокий след в сознании человека, потому что нервная система в молодом возрасте отличается
высокой пластичностью и восприимчивостью. Но даже при его хорошей организации рассчитывать на быстрые
успехи нельзя: для него характерна отдаленность результатов от момента непосредственного воспитательного
воздействия. Процесс воспитания имеет двусторонний характер, он идет в двух направлениях: от воспитателя к
воспитаннику (прямая связь), от воспитанника к воспитателю (обратная). Управление процессом строится
главным образом на обратных связях, т.е. на той информации, которая поступает от воспитанников. Чем больше
ее в распоряжении воспитателя, тем целесообразнее воспитательное воздействие.
Настоящее преобразование педагогических взаимоотношений возможно только на основе идей
демократизации и гуманизации школы, возрождения простых человеческих чувств – заботы о детях, любви и
милосердия. Задача нынешнего воспитателя состоит в том, чтобы расположить воспитанника к педагогическим
влияниям. Педагогическая позиция здесь должна быть деликатной, завуалирированной, незаметной, возможно
более скрытой от воспитанника. Нужно растить ребенка другом, а не диктовать свое мнение.
Воспитательный процесс не идет отдельно от общего образовательного процесса, он идет одновременно с
процессом обучения, имеет ряд особенностей, а потому рассматривается самостоятельно. К особенностям его
относятся: многофакторность, динамичность, длительность, сложность, вариативность, отдаленность
результатов. Процесс воспитания имеет очень ярко выраженный комплексный характер.
Воспитательный процесс в школе – непрерывный процесс совместного творческого поиска всех педагогов,
благодаря которому школа начинает приобретать свое лицо. Свидетельством достижения воспитательных целей
станут характеристики выпускника школы, как носителя культурного кода нации, обладающего новым типом
мышления, имеющим осознанную нравственную позицию и ценностные ориентации, творчески осваивающим
и преобразующим действительность, способным к самореализации на протяжении всей жизни, и самое главное
лидера по жизни.
****************
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СЕМЬЯ И ШКОЛА ПАРТНЕРЫ В ВОСПИТАНИИ
ПОДРАСТАЮЩЕГО ПОКОЛЕНИЯ
Дюсембаева Мереке Канашевна
заместитель директора по учебно-воспитательной
работе СОШ № 82 город Караганда
Традиционно главным институтом воспитания подрастающего поколения является семья.
Семья - колыбель духовного рождения человека. То, что ребенок в приобретает в семье, он сохраняет и
приумножает в течение всей своей жизни. Важность семьи и семейного воспитания отметил в своем Послании
от 2 сентября 2019 года и Президент Республики Казахстан К.Токаев.
В семье ребенок находится в течение значительной части своей жизни, и по длительности своего
воздействия на личность ни один из институтов воспитания не может сравниться с семьей. Зачастую семья, в
которой вырос ребенок, становится моделью его будущей семьи.
В условиях масштабной политической и экономической модернизации страны воспитание детей – это
огромные вложение в будущее как отдельно взятого человека, так и в будущее страны в целом. Ведь именно
сегодняшним детям предстоит уже завтра перенимать эстафету и продолжать продвигать, укреплять Казахстан
и его позиции на международной арене, приносить пользу Родине, родному народу, высоким идеалам,
гражданскому долгу. И от такого какой это будет человек – ориентированный на Родину, на ее
конкурентоспособность в современном глобальном мире или разрушительно воздействующий на общество –
зависит будущее Казахстана. Поэтому у педагогов и родителей одна цель и задача - посеять добрые зерна
воспитания, чтобы получить хорошие плоды.
В Казахстане в рамках программы «Рухани Жаңғыру» особое внимание уделяется изучению
подрастающим поколением историко-культурных ценностей нашего государства, среди которых недвижимые
памятники истории, археологии, архитектуры и монументального искусства. Важным направлением
проводимой работы стал специальный проект «Сакральная география Казахстана», открывающий неизведанные
и таинственные уголки нашей родины, а также почитаемые места.
Наряду с этим, необходимо обратить внимание на то, что современная семья не может воспитывать
ребенка изолированно от других воспитательных институтов: ребенок ходит в детский сад, затем идет в школу,
занимается в кружке или студии, занимается спортом, посещая спортивную секцию и т.д. Воспитательные
институты призваны содействовать максимальному развитию ребенка, поэтому заинтересованы в том, чтобы
объединить свои усилия с семьей, учитывая при этом те аспекты воспитательной деятельности, в области
которых каждый из них обладает теми или иными преимуществами. Если раньше в обязанности педагога
входило лишь обучение своему предмету, то сегодня на первый план выходит подготовка ребенка ко взрослой
жизни, воспитание личности, т.е. адаптация ребенка к жизни в социуме.
Детям очень важно видеть согласованные действия педагогов и родителей. Когда требования школы
совпадают с требованиями семьи, ребёнок уверен в правильности этих требований, он организован и
дисциплинирован. Ведущую роль в организации сотрудничества между семьей и школой играют классные
руководители. Именно от работы классного руководителя зависит насколько та или иная семья понимает
политику школу по воспитательной работе. Положительный результат работы в деле воспитания ребенка
может быть достигнут только в рамках единого образовательного пространства, которое включает в себя
сотрудничество школы и родителей в течении всего периода обучения.
Кроме традиционных форм работ с родителями, такими как родительское собрание, лекции, беседы
хороша зарекомендовали себя активные формы сотрудничества как «круглые столы», семинары-практикумы,
тематические консультации и тренинги.
Творческие встречи педагогов и родителей – позволяют создать условия для дальнейшего взаимодействия
между семьёй и школой, вовлечение родителей в учебно-воспитательный процесс школы и класса, выявления и
развития творческих способностей родителей и педагогов.
Каждый из нас твердо верит в то, что нельзя останавливаться на достигнутом, нужно постоянно учиться,
искать инновационные интересные формы работы с родителями будут улучшаться.
Содержание взаимодействия школы и семьи имеет целью создание атмосферы взаимной
заинтересованности в организации процесса воспитания, координацию воспитательных усилий, выработку
общего педагогического подхода к проблемам изучения и воспитания ребенка.
Социальная основа сотрудничества школы и семьи в воспитании детей заключается в совпадении целей
школы и родителей. Всегда надо помнить что семья и школа – это два звена одной цепи.
Их общая задача: образование и воспитание будущего поколения, создание комфортных условий для
полноценного развития личности.
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УПРАВЛЕНЧЕСКАЯ КОМПЕТЕНЦИЯ РУКОВОДИТЕЛЯ
Альмагамбетова Улжан Агинбаевна
директор КГУ «СОШ № 82» город Караганда
Образование является важнейшей сферой, которая создает не только интеллектуальную, но и
экономическую базу процветания общества. Для эффективных изменений в сфере образования директор школы
– ключевая фигура.
Руководитель школы должен содейстовать развитию потенциала образовательной системы школы, ее
переводу на обновленное содержание, ориентированные на результат, переориентации основной цели
образования с формирования человека-исполнителя на человека-созидателя. От его способности принять и
реализовать основные идеи модернизации зависит судьба казахстанского образования. Эффективный
руководитель современной школы решает главную задачу – обеспечить опережающий характер образования:
ставить задачи, которые важны сегодня и которые станут еще более важными завтра, а, главное, уметь находить
пути их решения.
Для развития инновационной деятельности в образовательном учреждении необходимо грамотное,
умелое владение руководителя школы новыми современными технологиями в своей работе.
Совершенствование лидерских навыков важно, поскольку руководитель с ярко выраженными
лидерскими качествами, способен обеспечить быструю адаптацию организации к быстрым изменениям среды
для эффективного управления персоналом.
Руководитель должен уметь управлять не только другими людьми, но и самим собой. Он должен быть
лидером, достойным подражания. Лидерство это искусство, мастерство, умение, талант, творчество.
Эффективность работы школы зависит от стиля управления коллективом, от личных качеств руководителя. Это
уверенность в себе в своих силах, возможностях. Руководитель все знает, умеет, может! Что означает для
подчиненного уверенный в себе руководитель? Это – прежде всего, то, что в трудной ситуации на такого
руководителя можно положиться, при таком руководителе легче думать о завтрашнем дне, он придаёт
психологический комфорт, обеспечивает и повышает мотивацию к работе. Обязательным для руководителя
является его эмоциональная уравновешенность и стрессоустойчивость.
Под системой служебно-профессионального продвижения понимается совокупность средств и методов
должностного продвижения персонала, применяемых в различных организациях, в том числе и
образовательных.
Для повышения эффективности управления системой профессионального продвижения руководителей в
школах необходимо разработать модель системы управления профессиональным продвижением руководителей
общеобразовательных учреждений, механизмы управления системой профессионального продвижения
руководителей школ, функции и принципы управления системой профессионального продвижения
руководителей общеобразовательных учреждений.
Управление системой профессионального продвижения руководителей общеобразовательных
учреждений должно базироваться на четко сформулированных и ясных принципах, соблюдение которых
позволит руководству школ целенаправленно двигаться по пути достижения поставленных целей.
****************
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БҚО, Орал қаласы Подстепный № 1 ЖОББМ
Ағылшын пәнінің мұғалімі Жангадирова Жансая Азаматовна
Long-term plan unit:
Unit 7 Natural Disasters
Date:

School: Подстепный № 1 ЖОББМ ағылшын пәнінің мұғалімі

Grade: 7 Ә

Number present:

Theme:
Learning
objectives(s)
that
this
lesson
is
contributing to
Lesson objectives

Natural Disasters
(C) 7.1.9.1 use imagination to express thoughts, ideas, experiences and feelings;
(C) 7.1.6.1 organize and present information clearly to others;

Assessment criteria
Value links
Cross curricular links
ICT skills
Previous learning

Teacher name: Жангадирова Жансая Азаматовна
absent:

All learners will be able to:
Identify the meaning the words
- Make a sentences with support about natural disaster
- Ask the questions and answers the questions
1. Express their opinion natural disasters.
Express their opinion using new vocabulary;
Descriptor, peer assessment.
Respect for self and others. Cooperation. Academic honesty. Global community
Geography
Interactive board

Plan
Planned timings
Beginning
3 min
2 min

Planned activities (replace the notes below with your planned
activities)
Lead-in

Greeting learners

Make a circle and say complements each other.

What had we done at the last lesson?
About Entertainment and media serials and films.
Questions:
1.
What is your favourite TV series?
2.
Which is your favourite type of music?

Middle


Check learners’ homework. I check up your task with this
“Magic Box”. I’ll take in this box pupils’ names and student answer
home task.
Ex 3 Use the letters to make 8 adjectives. Use each letter once.
Today We’ll take a new theme, what can you hear? Put pictures from
the table and hang on the blackboard.
What we have to learn today?
Ok yes you are right…
Lesson objectives
Identify the meaning the words
- Make a sentences with support about natural disaster
- Ask the questions and answers the questions
2. Express their opinion natural disasters.
Express their opinion using new vocabulary;
Look at the blackboard and attention new words:
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Flood- су тасқыны
Earthquake- жер сілкінісі
Tsunami- цунами
Avalanche- көшкін
Tornado- торнадо
Volcanic eruption- жаңартау атқылауы
Lightning- найзағай
Hurricane - дауыл
Drought - құрғақшылық

Which natural disaster is common in our Kazakhstan?
Is tsunami common?
…………………………………………..

Pair work

Group work

Children let’s talk about natural disaster are they scary? Are you afraid
of them?
No, children we are help our planet and we today will be together
lifesavers. I’ll give you caps.
Ex 1 at p 75 Match the natural disasters (1-9) to the pictures (A-I)

Flood- F

Earthquake- E

Tsunami- I

Avalanche- A

Tornado- E

Volcanic eruption- D

Lightning- C

Hurricane - H

Drought-G
Ex 2 Fill in the gaps with true information about your friend.
I’ll show you example, and this examples help you make a
dialogue about friend.
500
I am afraid of ………..because…..…..
501
If I were in a flood, I would…………..
502
If there were an earthquake, I would………
Descriptors

A learner asks questions

A learner answers the questions
Physical minute
Ex 3. We have different sentences on the walls and I’ll give you
words about natural disasters you should put this words.
Words: lightning, drought, earthquake, hurricane, explosion.
Sentences:
1.
A sudden strong shaking of the ground:
Earthquake
2.
A storm with very strong winds:
hurricane
3.
A long time when there is not enough rain:
Drought
4.
Bursting suddenly with a very loud noise:
explosion
5.
A sudden bright light in the sky when there is a storm.
lightning
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Peer assessment
To build a puzzle about natural phenomena.

End
3 min

Earthquake
Avalanche
Lightning
Hurricane
Drought
Reflection/Home task

Your H\t to learnt by heart new words vocabulary and to
make word search less 5 words

reflection “Natural disaster”

Additional information
Differentiation – how do you plan to
give more support? How do you plan
to challenge the more able learners?
● By support: Students will work in
pairs and support each other. The
students will be supported by the
teacher during independent work.
● By choice: Teacher will suggest
students to work individually or in
pairs.
Reflection
Were the lesson objectives/learning
objectives realistic? Did all learners
achieve the LO?
If not, why?
Did my planned differentiation work
well?
Did I stick to timings?
What changes did I make from my plan
and why?

Assessment – how are you planning to check
learners’ learning?

Health and safety
check\ ICT links

Ongoing assessment
Peer assessment

•Points from Safety
rules were used at
this lesson.
•
Breaks and
physical activities
used.
Use the space below to reflect on your lesson. Answer the most
relevant questions from the box on the left about your lesson.

Summary evaluation
What two things went really well (consider both teaching and learning)?
1:
2:
What two things would have improved the lesson (consider both teaching and learning)?
1:
2:
What have I learned from this lesson about the class or individuals that will inform my next lesson?

****************
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БҚО, Орал қаласы Подстепный № 1 ЖОББМ
Информатика пәнінің мұғалімі
Аккунанова Салтанат Сәкенқызы
6 сынып
Мектебі
Мұғалімі
Сабақтың
тақырыбы
Мақсаты
Күтілетін нәтиже

Күні: 22.10.2013
Подстепный № 1 ЖОББМ
Аккунанова Салтанат Сәкенқызы. Информатика пәнінің мұғалімі
Есептеу техникасының даму тарихы.
Оқушылардың есептеу техникасының даму тарихы туралы білімдерін кеңейту.
А) Есептеу техникасының даму тарихын біледі.
В) Есептеу техникасының даму тарихына мысалдар келтіріп, өз сөзімен жеткізеді.
С) Есептеу техникасының даму тарихына нақты дәлелдер келтіреді, білімін
тиянақтайды.
Жұмыс дәптері, қалам, дербес компьютер, интерактивті тақта, маркерлер, стикерлер.
Жеке, жұптық, топтық жұмыс. Крестиктер-нөлдік», «Сделать креативным», «Жалған
немесе шындық» әдісі, «Мен бүгінгі сабақта қызықты/қиын деп табамын» рефлексия
парағы.

Керекті жабдықтар
Қолданылатын
әдістер

Тапсырмалар
Сабақ барысы
Сабақ
Уақыты
кезеңдері
минут
Кіріспе
10

Тұсаукесер

20

Негізгі бөлім

10

Қорытынды

10

Мұғалім әрекеті

Оқушы әрекеті

- оқушылармен амандасу;
- сыныпты түгендеу;
- кезекшілік қызметін қадағалау;
- оқушыларды 3 топқа бөлу;
- оқушылардың назарларын сабаққа аудару.
2. Үй тапсырмасын тексеру:
«Константинополь» әдісімен смаилдар
жинау арқылы және «Крестиктер-нөлдік»
әдісі арқылы тексеріледі.

1.- мұғаліммен сәлемдесу;
- кезекшілік қызметін атқару;
- сабаққа зер салу.
2. Оқушылар «Константинополь»
әдісімен пернетақта сөзінің
әріптерін пайдалана отырып,
бірнеше сөздер құрау керек.
«Крестиктер-нөлдік» әдісі арқылы
үй тапсырамасынан сұрақтарға
жауап береді.
Оқушылар мультфильм көріп
болған соң, үстел үстіндегі
құрылғылармен танысып, топта
өзара ақылдасады, тақырыпты
ашып, постер қорғайды. Әр топ
бір-бірін 2 жұлдыз, 1 ұсыныс беру
арқылы бағалайды.

Оқушыларға «Есептеуіш техникасының
даму тарихы» туралы мультфильм
көрсетіледі. Кейін
көрнекілік ретінде дербес компьютер,
ноутбук, нетбук, есеп шот, калькулятор, есеп
таяқшалары ұсынылады. «Сделать
креативным» әдісі арқылы барлық
құрылғылардың бір-біріне қалай әсер
ететіндігін, бір-бірімен байланысын немесе
айырмашылығын көрсетіп постер қорғау
тапсырылады.
Сабақты бекіту мақсатында «Жалған немесе
шындық» әдісі арқылы сұрақтар қойылады.
«Мен бүгінгі сабақта қызықты/қиын деп
табамын» рефлексия парағымен кері
байланыс жасалады.

Сабақтың өзіндік талдауы:
Сабақ бойынша
өзгертулер
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Оқушылар қойылған сұрақтарға
жалған немесе шындық деп жауап
береді.
Оқушылар стикерге «Мен бүгінгі
сабақта қызықты/қиын деп
табамын» деп өз ойларын жазып,
тақтаға жапсырады. «Басмармақ»
әдісімен өздерін бағалайды. Үй
тапсырмасын ғаламторды
пайдаланып «Болашақ компьютер»
тақырыбына сурет салып келу.
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Сариева Гульжайна Сериккалиевна
Учитель начальных классов
Подстепновской № 1 ОСОШ. ЗКО. Теректинский район
Предмет: Математика
Дата:
Тема подраздела/навыки:
3.1 Геометрические фигуры.
Цели обучения (ЦО) из
долгосрочного плана:
Цель урока:

Языковые цели

Класс:1
ФИО учителя: Сариева Г.С
1.3.1.2 умеют различать плоские фигуры (треугольник, круг, квадрат,
прямоугольник) и соотносить их с предметами окружающего мира.
1.3.1.3 измерять и сравнивать стороны геометрических фигур (треугольник,
квадрат, прямоугольник)
Все: могут различать плоские фигуры (треугольник, круг, квадрат,
прямоугольник) и соотносят их с предметами окружающего мира с помощью
через наводящие вопросы. измерять и сравнивать стороны геометрических
фигур (треугольник, квадрат, прямоугольник), с помощью учителя
Большинство: могут различать плоские фигуры (треугольник, круг, квадрат,
прямоугольник) и соотносят их с предметами окружающего мира и измерять и
сравнивать стороны геометрических фигур (треугольник, квадрат,
прямоугольник) самостоятельно при помощи линейки.
Некоторые: могут сравнивать фигуры и могут различать плоские фигуры
(треугольник, круг, квадрат, прямоугольник) и соотносят их с предметами
окружающего мира измерять и сравнивать геометрические фигуры и
классифицировать в одну группу по признакам.
обсуждать и объяснять включение
предметов в множество в соответствии с их признаками.

Формирование ценностей

Взаимопонимание, уважение, сотрудничество, открытость, образование на
протяжении всей жизни.

Критерии оценивания

Ресурсы

Определяет общий признак предметов (цвет, форма,
размер, материал, действие объектов).
Объедините геометрические фигуры в группы по общему признаку.
Объединяет геометрические фигуры по общему признаку
(или по форме, или по цвету, или по размеру).
Объединяет (группирует) элементы во множества.
Учебник по математике, наглядное пособие, методическое руководство.

Предварительные знания

Различие плоских геометрических фигур.

Запланированные
периоды урока

Методы обучения.
Здравствуйте. Круг радости.
Дети дарят друг другу, улыбки передают хорошее
настроение.
Деление класса на группы по геометрическим фигурам.
Учащимся раздаются карточки с изображением
геометрических фигур. Красные квадраты, красные
треугольники, зеленые квадраты, зеленые
треугольники.
Диаграмма Кэрола (простая)

Дети делятся по характерным признакам у кого
треугольники в одну сторону, у кого квадраты в другую.
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Методы
Способы
оценивания дифферен
циации
Приём:
словесная
похвала.

Все учащиеся
берут фигуры и
делятся на
группы.
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Диаграмма Кэрола (сложная)

Начало урока

зеле
ный

1

2

крас
ный

3

4

- А теперь разделитесь по диаграмме. У кого зеленый
треугольник становится в первый квадрат.
- У кого зеленый квадрат становится во второй квадрат.
- У кого красный треугольник в третий квадрат,
красный квадрат в четвертый квадрат.
Все за парту дружно сели.
На меня все посмотрели.
- Добрый день! Я очень рада видеть вас на нашем
занятии. А сейчас улыбнёмся друг другу. Настроение у
всех хорошее, можно начинать.
Посмотрите на доску. Что вы видите? (геометрические
фигуры)
-Как вы думаете, о чем мы с вами будем говорить на
нашем занятии? (о геометрических фигурах)
-Верно, сегодня мы вспомним геометрические фигуры,
повторим их свойства.
-Для этого, что должны уметь? (сравнивать,
анализировать, размышлять, делать выводы)
Похвала.
- Как называется наука, изучающая фигуры?
(Геометрия)
-Посмотрите, нам светит солнце, но чтобы оно засияло
ярче, давайте проверим, хорошо ли вы знаете
геометрические фигуры?
-Слушаем внимательно загадку!
Три стороны и три угла,
И столько же вершин.
И трижды трудные дела
Мы вместе совершим.
-Что это за фигура? (треугольник)
Смоделируйте данную фигуры из палочек, которые
лежат у вас на столах
-Почему вы считаете, что это треугольник?
-Молодцы! Вторая загадка!
Каждый угол в нем прямой
Все четыре стороныОдинаковой длины
Вам его представить рад
А зовут его …..(квадрат) смоделируйте
-Что вы должны помнить о сторонах квадрата? ( все
стороны равны) измерьте
-Молодцы! Третья загадка!
Если все углы прямые
И всего угла четыре
Ну а по две стороны
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Все:
вспоминают
геометрические
фигуры.

Некоторые:
сравнивают,
анализируют,
Размышляют.

Все:
смоделировать
фигуру из
палочек.
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Середина урока

Противоположны и равны
-Этот четырехугольник назовем….(прямоугольник)
-По каким признакам вы догадались, что это
прямоугольник?
-Покажите противоположные стороны
-Докажите, что они равны. Измерьте линейкой
противоположные стороны
-Что можете сказать?
- Геометрические фигуры окружают нас повсюду.
- Найдите в классе предметы, которые напоминают нам
геометрические фигуры.
(парта, сиденье стула, доска, глобус, часы, лупа…)
- А скажите, пожалуйста, как вы думаете, встречаемся
ли мы на улице с предметами или объектами, которые
напоминают нам геометрические фигуры?
(автобус, телефон, дом, скамейка, светофор…)
У каждой группы на столах лежат листы, в правом
верхнем углу у каждой группы изображена
геометрическая фигура. Вам нужно написать или
нарисовать предметы, которые вы встречаете в
повседневной жизни похожи на эти геометрические
фигуры.
Работа по карточкам.
-Сейчас мы проведём с вами графическую работу.
Будьте внимательны
Задание для всех.
От исходной точки вправо 10 клеточек, вниз 6 клеточек,
влево 10 клеточек, вверх 6 клеточек.
Измерьте при помощи линейки стороны данной
фигуры, подпишите их.
Физминутка:
Раз – подняться, потянуться;
Два – нагнуться, разогнуться;
Три – в ладоши три хлопка,
Головою три кивка.
На четыре – руки шире.
Пять – руками помахать.
Шесть – за парту тихо сесть.
Дифференцированные задания.
Карточка №1
Сколько треугольников на рисунке: ___________.

Похвала.

Взаимопрове Все могут
рка по ключу измерить
стороны
фигуры.
Некоторые
подписать их.

Большой
палец.

Большой
палец
начерти квадрат
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Большинство:
смогут
измерить
линейкой
противоположн
ые стороны и
доказать что
они равны.
Все смогут
найти
геометрические
фигуры
которые нас
окружают.

Все могут:
посчитать
сколько
треугольников
на рисунке,
начертить
квадрат.
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№2 Измерь длину каждой из сторон треугольника и
напиши их: _________.
Большой
палец

Большинство
могут измерить
длину каждой
из сторон
треугольника.
Некоторые
могут написать.

Большой
палец

Все могут
измерить длину
сторон
прямоугольника
Большинство
могут
начертить
прямоугольник
две стороны
3 см. две другие
5 см.
Некоторые
могут
начертить
синий квадрат
со сторонами
4 см.
Некоторые
могут красный
треугольник с
равными
сторонами 5,5 и
2 см.

Взаимо
№3. Измерь длину каждой из сторон прямоугольника и проверка.
напиши их: _________

№4 начерти красный прямоугольник. Две его стороны
равны 3 см, а две другие равны 5 см.
Индивидуальное задание.
№1. Начерти синий квадрат, со сторонами 4 см.
№2 Начерти красный треугольник со сторонами,
равными 5, 5 и 2 см.
Конец урока

Обратная связь
«Две звезды
- Понравился ли вам урок?
одно
- В чем затруднялись?
пожелание»
- Что еще вы хотели бы узнать?
Рефлексия учителя по проведенному уроку
Рефлексия
Ребята, нам в начале урока так ярко светило солнце, настроение наше было хорошее, а
теперь давайте с вами выразим наше настроение в конце урока.
Мое настроение похоже на:
- солнышко;
- солнышко с тучкой;
- тучку.
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МАЗМҰНЫ
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2.
3.
4.
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9.
10.
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20.
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24.

САДИКОВ ШАКИРХАН
КУЛЬЖАНОВА ШАРАПАТ МУХАМБЕТ-РАШИДОВНА
ШАЙХИЕВА РАЙХАН МАЛИКОВНА
АЙҒАЛИ АЙСҰЛУ АБАТҚЫЗЫ
АЛИХАНОВ Ж.Ж, ЖУМАШЕВ Б.А.
ОРАЗТАЕВА Х.А. АБДЫХАН С.Б. КЕРІМҚҰЛОВ М.Ш.
АЛПЫСОВА АГЖАН МАРАТОВНА
ЖҰМАҒҰЛОВА БАҚЫТГҮЛ МҰҚАНҚЫЗЫ
ТУКУБАЕВА САЛТАНАТ МАЛИКОВНА
БОРАНБАЕВА МИРАМГУЛЬ ҚУАНЫШЕВНА
ҚОНЫСБАЙ МӨЛДІР СҰЛТАНҒАЛИҚЫЗЫ
СЫЗДЫҚОВА НҰРБИКЕ ДОРОШҚЫЗЫ
КАМЗИНА ДАНА КАЛЫМКУЛОВНА
ДІЛДАН ҚАЛИМА КӨМЕКҚЫЗЫ
ӘЛІМБЕКОВА РАЙХАН ТОҚАНҚЫЗЫ
МӘДІБЕК ЭЛЬМИРА ЗАРХҰМҚЫЗЫ
БЕСПАЕВ КАНЫШ ЖАКИНОВИЧ
РАКИШЕВА МАРЖАН ЖАКИПБЕКОВНА
ИЛЬЯСОВ АЛДИЯР ЖУМАТАЕВИЧ
ДЮСЕМБАЕВА МЕРЕКЕ КАНАШЕВНА
АЛЬМАГАМБЕТОВА УЛЖАН АГИНБАЕВНА
ЖАНГАДИРОВА ЖАНСАЯ АЗАМАТОВНА
АККУНАНОВА САЛТАНАТ СӘКЕНҚЫЗЫ
САРИЕВА ГУЛЬЖАЙНА СЕРИККАЛИЕВНА
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