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Интерьердің сәндік заттарын дайындау мен безендіру

ЫБРАЙ ГҮЛДАНА АБДУЛЛАҚЫЗЫ
Шымкент қаласы, Абай ауданы, №133 ЖОББМ   

Мектеп: 
Күні: Мұғалімнің аты-жөні: 

Сынып: 9 Қатысқандар саны:
Қатыспағандар саны: 

Сабақ тақырыбы Интерьердің сәндік заттарын дайындау мен безендіру 

Осы сабақта қол 
жеткізілетін оқу 
мақсаттары (оқу 
бағдарламасына 
сілтеме)

9.2.1.1  мазмұнды,  ерекше  туындыны орындау  үшін  өз 
бетінше және сенімділікпен өнердің көркем құралдарын 
қолдану

Сабақ 
мақсаттары

Бастапқы жоспарлаған нобайларына сүйене отырып, 
интерьерлік сәнді бұйымдарын жасауда қауіпсіздік 
ережелерін сақтап, шығармашылық жұмыстарын 
бастайды.

Бағалау 
критерийлері

 Шығармашылық жұмыстарын  орындауда  іс-
әрекеттерін жоспарлайды
 Жұмыстарын орындауда топ ішінде рөлдерге 
бөледі
 Бастапқы эскиздері бойынша жұмыстарын 
бастайды
 Қауіпсіздікережесінсақтайды

Тілдік мақсаттар Интерьер, стиль, бунгало, гранж,  кантри, китч, 
контемпорари, лофт, минимализм, поп-арт, 
постмодернизм, техно, фьюжн, хай-тек, шебби-шик, эко 
стилі, шале және т.б.

Құндылықтарды 
дарыту

Оқушылардыңинтерьерлік сәнді бұйымдардың 
ойластырып, бейнелеуарқылыобраздыелестету, 
түстердіүйлестірепайдалану, зерттеушілік 
құндылықтарын дарыту

Пәнаралық
байланыстар

Тарих,  информатикажәнет.б. 
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АКТ қолдану 
дағдылары

Интерьер бұйымдарының дизайның фотосуреттерін 
әлеуметтік желіден қарастыра отырып, оларды зерттеу 
үшін.

Бастапқы білім 
Сабақ барысы

Сабақтың 
жоспарланған 

кезеңдері

Сабақтағы жоспарланған іс-әрекет Ресурстар

Сабақтың басы Сабақтың басында оқушыларға интерьерлік 
бұйым жасау жолдары туралы бейнебаян 
көрсетілетін болады.
Бейнебаяннан не байқадыңыздар?
Қандай материалдарды қолданған?
Қандай техникада орындалды? Деген 
сұрақтарды қоя отырып, сабақтың 
тақырыбын ашып аламын
Сабақтың тақырыбы:Интерьердегі 
сәндік заттарын дайындау мен безендіру
Сабақтың мақсаты: 
Бастапқы жоспарлаған нобайларына сүйене 
отырып, интерьерлік сәнді бұйымдарын 
жасауда қауіпсіздік ережелерін сақтап, 
шығармашылық жұмыстарын бастайды.
Бағалау критерийлері:
 Шығармашылық жұмыстарын  
орындауда  іс-әрекеттерін жоспарлайды
 Жұмыстарын орындауда топ ішінде 
рөлдерге бөледі
 Бастапқы эскиздері бойынша 
жұмыстарын бастайды
 Қауіпсіздікережесінсақтайды

Интерактивті 
тақта

Сабақтың 
ортасы  Оқушыларға  қолдау  көрсету  ретінде 

оқушыларға  интерьер  бұйымдарын 
дайындау  технологиясы  көрсетілген 
бейнематериал  немесе  фотосуреттер 
ұсынылады.  

https://www.y
outube.com/w
atch?
v=g3MLAKa0
3fQ
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Шығармашылық  жұмыстарын  бастар 
алдында  оқушылар  іс  –  әрекеттерін 
жоспарлайды.
Жоспарға мыналар жатады:
• команда мүшелері арасында 
жауапкершілікті бөлу;
Уақытты бөлу;
• Бұйымды жасау үшін материалдар тізімі;
• құралдар тізімі;
• Жұмыс реттілігі
• жобаның кезеңдері.
Қауіпсіздік ережелері:
1. Ұшты, істік, өткір заттармен абайлап 
жұмыс жасау керек
2. Өзара заттармен алмасқанда абайлап, 
лақтырмай беру керек.
3. Жұмыс орнын таза ұстау керек
4. Жұмыс аяқталғаннан кейін жұмыс 
орнын тазалап кету керек
Тапсырма:
Сәндік  интерьер  заттарын  дайындауға 
арналған  материалдарды,  қажетті 
құралдарды  және  жұмыс  орнын 
дайындайды.  Өз  топтарында  оқушылар 
интерьер  бұйымын  орындаудағы  іс 
әрекеттерін бөліседі.

Қатты 
каропкалар
дан шырағдан 
жасау

Сабақтың соңы Сабақ соңында оқушылар «Кері байланыс 
Сэндвичі» немесе «Мадақтау сэндвичі» 

Интерактивті 
тақта 
қолдану.
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1 қабат – түсінгені туралы оң пікір;
2 қабат – сыни көзқарас, нені өзгерту керек 
және қалай өзгерту керек;
3 қабат  – оң көзқарас бере отырып, 
болашаққа ұыныс беру: маған ұнады , 
дегенмен келесі жолы  …

Саралау – оқушыларға 
қалай көбірек қолдау 

көрсетуді жоспарлайсыз? 
Қабілеті жоғары 

оқушыларға қандай 
міндет қоюды жоспарлап 

отырсыз? 

Бағалау – 
оқушылардың 

материалды 
меңгеру деңгейін 
қалай тексеруді 
жоспарлайсыз? 

Денсаулық және 
қауіпсіздік 

техникасының 
сақталуы

Сабақ бойынша 
рефлексия 

Бұл бөлімді сабақ туралы өз пікіріңізді білдіру үшін 
пайдаланыңыз. Өз сабағыңыз туралы сол жақ бағанда 
берілген сұрақтарға жауап беріңіз.  

4



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

10.02.2021 жыл.     № I00029

Эссе «Мамандығым-мақтанышым»

ЕРКИНБЕК     КАСИЕТ 
Алматы облысы Талдықорған қаласы Еңбек ауылы 

№ 22орта мектеп, МДШО» КММ  
Айжулдыз шағын орталығынің тәрбиешісі 

Мен бүгін ерекше сезіммен ояндым,
Сәулелі ақ таңның шуағына боялдым.
Жүректе қуаныш, бойда күш тасыған,
Тағы да бақшама аяңдап келемін,
Бүлдіршін үнімен жұмыста қиялым.

Балалармен жұмыс істеу - үлкен бақыт. Себебі тек бала ғана еш нәрсеге 
алаңдамай  мейірімділікке  сенеді,кішкентай  алақанын  менің  алақаныма 
қойып,өз  құпияларын  айтып,маған  сенім  артады.  Пәк  көңілді  балалармен 
қарым-қатынас  маған  қуаныш,шаттық  сыйлайды.  Өйткені  мен  оларға  ,  олар 
маған қажет екендігіне сенімдімін. Осы сенімнің болуы әр тәрбиешінің бақыты.

Тәрбиеші балаға деген ыстық ықыласын бір сөзбен айтып қана қоймай,бар 
жүрегімен және жан тәнімен сезіне білу қажет. Тәрбиешінің жұмысы күрделі де 
қызықты.

Мынау менің балабақшам... Топтағы менің кішкентай бөбектерім... 
Әр күні олардың сүйкімді жүзін көргенде еріксіз күлімсіреймін. Өйткені 

олар мені қуана қарсы алады. Қуанышын  жасыра  алмай  еркелей  алдыма 
келеді. 

Бір  үйдің үміті, шырағы, аяулысы, ардағы, еркесі, бұзығы, қызығы. 
Мен  олармен бірге жүрсем, балаша қуанып, мына өмірге балаша қарағым 

келеді.  Мен тәрбиешімін...  Осы мамандықтың қызығы мен  қиындығын бала 
ортасында жүрген менен артық ешкім сезе алмайды.

Біз,  тәрбиешілер  үшін  балаға  ненің  дұрыс-бұрыстығын,  не  ыстық, не 
суық екенін, не жаман, не жақсы екенін балапандарға үйретуден қиын іс жоқ. 
Көздері  мөлдіреген,  жүздерінде  күлкі  ойнаған  балаларға  қарасаңызшы...
Күнде  ертеңгісін  балабақшада  жас  бүлдіршіндерді  қарсы  алып,  олардың 
жағымды үндерін, сыңғырлаған тәтті күлкілерін, «Сәлеметсіз бе?», «Қайырлы 
таң!»  деген  сөздерін  естігенде,  бойым  бір  серпіліп  қалғандай  болады. 
Балалармен  болған  әрбір  уақытым  мені  жаңа  бір  әлемге  жетелегендей. 
Әрдайым  балалардың  маған  деген  ықыласын,  маған  ұмтылған  үмітке  толы 
көздерін, не нәрсені білуге құштар шабытты, сұраулы жанарларын байқаймын.
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Олардың  менен  күтетіндері  өте  көп  екенін  сеземін.
Шынымды  айтсам,кейде  жұмыстан  үйге  келгенде,  қатты  шаршағанымды 
сеземін.  Бірақ  сол  балалармен  өткізген  күндерімді  ой  елегінен  өткізе 
отырып,олардың  ыстық  ықыласы,маған  қараған  үмітке  толы  көздері,тәтті 
қылықтары,  сәбилік  шын  жүректерімен  айтқан  сөздері  есіме  түскенде 
шаршағанымды  ұмытып  кетемін.Осы  бір  «  балалар  әлемінің  теңізіне  »  бір 
бойласам ,ешқашан өз мамандығымды өзгерткім келмейды. 

Өйткені бала жаны пәк, бала тап-таза мөлдір бұлақтың бастауы сияқты. 
Көзін ашып,тұнығына қану үшін,тәрбиешіде жылы жүрек, аялы алақан және 
тәрбиешіге тән ең бірінші қасиет баланы құрметтеу сезімі болу керек екенін 
түсіндім.  Оның  адамшылық  ар-ожданын,намысын,тұлғасын  жасына  қарамай 
сыйлау, құрмет тұту.

Балабақшаның у-шуынсыз өмірімді елестете алмаймын. Әр бала өзінше бір 
әлем...  Тым жақсы,  тап-таза,  сезімдері  пәк,  аңғал,  сүйкімді  жандар.  Ендеше 
оларды қалай ғана, жақсы көрмейсің. Мені өздеріне асқар таудай сүйеніш деп 
біліп тұрғанын сезе тұра, мен оларға жан-тәніммен берілмесем кім болғаным...
Халқымызда « еңбегі көптің, өңбегі көп » деген керемет сөз бар. 

Демек, мен бойымдағы  бар  жігерімді, күш қуатымды, жаңашылдығымды 
талапты әрі талантты шәкірт тәрбиелеуге жұмсауым керек. 

Болашақта  өз  тәрбиеленушілерімді  биік  белестерден  көріп  жатсам,сол 
үшін өзімнің аз да болса үлесім тиіп жатса,мен өзімді бақытты ұстаз-тәрбиеші, 
бақытты  жанмын  деп  білемін.  Ұрпағымызды  бала  кезінен  ұлттық  тәрбиеге 
баулап,салауатты  өмір  салтын  ұстап,  бойына  адамгершілікті,  мәдениетті, 
инабатты,  иманды  сіңіріп,өз  ана  тілін   құрметтейтін  болашақ  ұрпақ 
тәрбиелесек, әрбір тәрбиешінің өз міндетін  мүлтіксіз орындағаны деп білемін.

Менің  негізгі  мақсатым – балаларға  жақсы  көңіл – күй  сыйлай  отырып, 
саналы  тәрбие, сапалы  білім  беру. Өзімді  әр оқу қызметі  үстінде  балаларға 
бағыт   беруші,  жол  сілтеуші   рөліне қоямын. Бұл  балалардың өзіне  деген 
сенімін  арттырып,  оқу  қызметіне  деген  тұрақты  зейін  қалыптастыруға, 
қызығушылығын оятуға жағдай туғызады.

Бала  жүрегі – кішкентай  күй  сандық.  Ол  сандықтың  кілтін  тапсаң  ғана 
ашылады. Тәрбиешінің  қолында  әр  кезде  сол  кілт  жүруі керек. 

Бала тәрбиесінің  жолында  талмай  қызмет  етіп келемін. Қызмет  етуді 
азаматтық,  ұстаздық  борышым деп санаймын. Әлі де қызмет етемін, баламен 
жұмыс жасау мен үшін өте қызықты.

Міне, осындай кербез, кішіпейіл, мейірімді, шуақты тәрбиеші  атансам - 
адами  парызымның  орындалғаны  болар.  Менің   мамандығым   әлемдегі  ең 
қажет мамандықтардың  бірі. 

Сондықтан мен  мамандығымды  мақтан  тұтамын.
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    10.02.2021 жыл.   № I00027

Бауырсақ ертегісі желісімен

НҰРМҰХАНБЕТОВА АҚМАРАЛ 
Маңғыстау облысы, Ақтау қаласы  

«№ 61 «Сұлтан» балабақшасы» МКҚК .  Тәрбиеші

Білім беру саласы: «Әлеуметтік орта», «Шығармашылық», «Таным», 
«Қатынас» 
Ұйымдастырылған оқу іс-әрекет түрі: кешенді
Тақырыбы: «Бауырсақ ертегісі желісімен»
Мақсаты: 
Білімділік: Барлық білім салаларын қамту арқылы балаларды ертегі 
кейіпкерлерімен жете таныстыру. Жыл бойына алған білімдерін бекіту
Дамытушылық: Балалардың сөздік қорларын байыту, тілін, ойлау 
қабілеттерін дамыту.
Тәрбиелік: Бір - біріне қамқор болуға, аялауға, мейірімділікке тәрбиелеу, 
шығармашылық белсенділіктерін арттыру.
Әдіс-тәсілдері: сұрақ-жауап, әңгімелесу, түсіндіру, көрсету, ойын, мадақтау.
Көрнекі құралдар: слайд, аюдың суреттері, плакаттар, үлестірмелі құралдар.
Ұйымдастырылған оқу қызметінің барысы:
Шаттық шеңбері:
- Біздің топта ұл-қыздар,
Тату-тәтті ойнаймыз.
Айналада бар адамға 
Тек мейірім сыйлаймыз.
Амандасу үлкенге,
Тәрбиенің басы ғой.
Ал, қәнекей бәріміз,
Сәлем дейік үлкенге
- Сәлеметсіздер ме, апайлар!
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Тәрбиеші:
- Жарайсыңдар! Ендеше орнымызға жайғасайық!
- Балалар, бір жылда неше мезгіл бар? - 4 мезгіл бар.
- Жыл мезгілдерін атап шығайық? - Қыс мезгілі, көктем мезгілі, жаз мезгілі, күз 
мезгілі.
- Қазір жылдың қай мезгілі? - Көктем мезгілі
- Көктем мезгілінде неше ай бар? - 3 ай бар
- Көктем мезгілінің айларын атап беріңдерші? - Наурыз, сәуір, мамыр
- Көктем мезгілінің ерекшеліктері қандай? - Көктем мезгілінде күн жылынады, 
ағаштар бүршік жарады, өсімдіктер өседі, құстар жылы жақтан ұшып келеді.
- Балалар, сендерге мамаларың үйде қандай нан түрлерін пісіріп береді? - 
Тоқаш, бауырсақ, шелпек, тәтті нан
- Мамаларың нанды неден жасайды? - Ұннан
Тосын сәт: Есіктен Бауырсақ келеді:

- Сәлеметсіздерме, балалар! Менің атым - Бауырсақ, мені қаймаққа иледі, майға 
пісірді.
Мен атамнан кеттім,
Мен әжемнен кеттім,
Тыңдамадым атамды,
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Тыңдамадым әжемді,
Үйімді де сағындым.
- Балалар, мен орманда келе жатып көптеген аңдарға кезіктім. Аңдардан құтылу 
үшін олардың әртүрлі тапсырмаларын орындауым керек екен. Сендерден көмек 
сұрап келіп тұрмын. Сендер маған көмектесесіңдер ме?
Балалар:
- Иә, көмектесеміз
Тәрбиеші:
- Балалар, Бауырсақ ең алдымен қандай аңға жолығады? - Қоян
- Қоян қандай жануар, ол немен қоректенеді? - Қоян қорқақ, ұзын құлақтары 
болады, сәбізбен қоректенеді.
- Олай болса, Бауырсақты Қояннан құтқару үшін оның тапсырмасын 
орындайық. Ендеше сәбіздерін санап берейік.
1- тапсырма: /орнында отырып/
Қоянда бұрыннан төрт сәбіз болатын. Оған Бауырсақ бір сәбіз сыйға тартты. 
Барлығы қанша сәбіз болады? Санайық: 1,2,3,4,5 енді кері санайық 5,4,3,2,1.
Енді алдымызда ыдыста сәбіздер берілген, осы сәбіздердің ең үлкенін, үлкенін, 
ортаншысын, кішісін және ең кішкентайын тауып, ретімен орналастырамыз. 
- Жарайсыңдар, Қоян сендерге рахмет айтып, Бауырсақты босатты.

Тәрбиеші:
- Келесі Бауырсақ қандай аңмен кездеседі? - Аюмен
- Аю қандай жануар? - Жабайы жануар
- Аю сендерден өзіне көп достар құрастырып беруін өтінеді!
2-тапсырма: /тақтада/ «Пішіндерді құрастыр»
Тақта жанында үш түрлі түсті аюдың қиылған бөліктері берілген. Балалар сол 
бөліктерден түстеріне сәйкес аю құрастыруы керек.
- Жарайсыңдар, балалар! Балалар енді келесі тапсырмаға көшпес бұрын 
орнымыздан тұрып, сергіп алайық!
Сергіту жаттығуы: 
Дүйсенбіде – доп ойнадық далада,
Сейсенбіде – серуен құрдық аулада.
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Сәрсенбіде -   сурет салдық сәндетіп,
Бейсенбіде -  би биледік, әндетіп.
Жұма күні жидек тердік ағаштан,
Сенбі күні кино көрдік клубтан,
Жексенбіде үйде болдық дем алдық.
Тәрбиеші:
- Балалар, енді Бауырсақ қандай аңмен жолығады? - Қасқырмен
- Балалар, Қасқырдың тапсырмасы нан туралы мақал, тыйым сөздер, не болмаса 
тақпақ айтып беру керек екен.
1. Нанмен ойнама.
2. Дастархан бсында керілме.  
3. Нан қоқымын баспа.
 4. Ас адамның арқауы.
5. Арпа, бидай - ас екен,
Алтын күміс - тас екен.
6. Апам мені пісірген,
Қызыл күрен бауырсақ.
Шықпай қояр түсіннен,
Біраз жемей сағынсақ.
7. Нан қоқымын шашпаңдар,
Жерде жатса баспаңдар.
Теріп алып қастерлеп,
Торғайларға тастаңдар.
8. Көктемде егін егетін,
Күзде жиып теретін.
Біздің дала - бай дала,
Алтын астық айнала.
Бауырсақ:
- Балалар, тақпақтарын қандай керемет, маған қатты ұнады.
Тәрбиеші: 
- Бауырсақ қояннан, аюдан, қасқырдан құтылып келе жатса, алдыннан қандай 
аң шықты? - Түлкі
- Түлкі қандай аң? - Қу аң
Тәрбиеші:
- Ал түлкі Бауырсақты оңайлықпен жібере қоймасы анық. Түлкінің тапсырмасы 
күрделі екен. 

2-тапсырма: «Суретті толықтыр»
Балаларға суретте жетіспейтін пішінді тауып, желіммен жапсыру.
- Міне, балалар, біз Бауырсақ ертегісіндегі кейіпкерлердің тапсырмаларын 
орындадық.
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Бауырсақ: 
- Рахмет, балалар! Өздерің өте ақылды екенсіңдер! Мен орманнан шығып ата-
әжемнің үйіне адаспай дұрыс баруым үшін тағы да бір тапсырманы орындау 
керек екен!
Тәрбиеші:
- Ендеше ол тапсырманды балалармен бірге орындайық!
Орман - лес - forest (форест)
Ата - дедушка - grandfather (грэндфазе)
Әже - бабушка - grandmother (грэндмазе)
Қоян - заяц - rabbit (рэбит)
Аю - медведь - bear (беа)
Қасқыр - волк - wolf (вулф)
Түлкі - лиса - fox (фокс)
сөздерін үш тілде айту.
- Жарайсыңдар, балалар! 
Бауырсақ:
- Көп рахмет, балалар! Сендер барлық тапсырмаларды дұрыс орындап 
шықтыңдар! Ал енді мен ата-әжеме барайын! Сау болыңдар!
Тәрбиеші: - Балалар, бүгін бізге көмек сұрап кім келді? 
Балалар: - Бауырсақ
Тәрбиеші: - Бауырсақ орманда қандай аңдармен кездесті? 
Балалар: - Қоян, аю, қасқыр, түлкі
Тәрбиеші:  - Бүгінгі оқу қызметі сендерге ұнады ма? 
Балалар: - Иә
Тәрбиеші:
- Олай болса біздің оқу қызметіміз аяқталды!
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Химия пәнін оқытуда оқушылардың танымдық белсенділігін арттыру

АЛПЫСБАЕВА ГҮЛІМЖАН НҰРЖАНҚЫЗЫ 
Жамбыл  облысы  Тараз қаласы  Абай  атындағы  Жамбыл  жоғары 
гуманитарлық колледжінің химия биология  пәндерінің оқытушысы

Балаға күштеп білім беруден гөрі,
Баланың білімге деген құштарлығын

ояту ең маңызды мақсат.
К.Д. Ушинский

Баланың  оқуға  деген  ынтасы  казіргі  кезде  төмендеп  бара  жатырғаны 
мұғалімдерге  мәлім.  Қандай  болмасын  мұғалім  осы  мәселемен  күнделікті 
кездеседі. Сондықтан баланың білім алуға деген құштарлығын ояту үшін казіргі 
заманда мұғалім көп ізденіп,сабақтың тиімді өтуіне жұмыс жасауы қажет. Білім 
сапасы  оқушының  білімге  деген  құштарлығымен,  қызығушылығына  тікелей 
байланысты.

Көпжылдық  еңбек  нәтижесінде  көріп  жүргеніміздей  оқушылардың оқуы 
сонымен білім сапасы оқу барысында оқушының өзі сабаққа тікелей қатысуы, 
сабақ  барысында  тек  мұғалімнің  айтқаның  ғана  жазып,сызып  қоймай  өз 
бетінше білім алуға  жағдай жасалғанда  ғана  оқушы білімге  өзі  ұмтылатыны 
және  алған  білімін  одан  әрі  дамытуға  қызығатыны  анық.  Сабақ  барысында 
оқудың  белсенді  әрекет  әдістерін  қолданудың  нәтижелілігін  осыдан  көруге 
болады.

Оқудың белсенді әдістеріне: пікір-таластар, өзін-өзі бағалау, тест құру және 
бірін –бірін тексеру жатады.

Бұл бағыт мұғалімнің жұмысын түбегейлі өзгертеді. Жаңа білім алу үрдісі 
оқытушы мен оқушыға шығармашылықпен жұмыс жасауға итермелейді, себебі 
оқушы білімді  өздігінен  іздену арқылы алу керек  болса,  мұғалім оқушының 
білім алуына себептер, жағдайлар тудыру керек. 

Ол үшін мұғалімнің сабақты жан-жақты дайындауы қажет, сабақ үстінде 
қандай  болмасын  оқушы  тарапынан  әртүрлі  сұрақтар  туындау  мүмкін  сол 
жерде  мұғалім  қажетті  бағдар  беріп  жіберуіне  тура  келеді.  Сонымен казіргі 
заман талабына сай мұғалім «білім бұлағы» емес, «білім бұлағына» жеткізуші, 
яғни  білім  алу  жетекшісі  болуы  тиіс.  Осы  кезде  мұғалімнің  талапқа  сай 
оқушының білім алу белсенділігін жоғарылату мақсатында жаңа технологиялар 
менгеруі қажеттілігі туындап отыр.
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Жоғары технологиялар заманында адамға жан-жақтан түрлі ақпарат келіп 
түседі,  сондықтан  казіргі  заман  адамы  ақпараттармен  жұмыс  жасай  біліп, 
қажетін  алып  қолдана  алу  бейімділігін  қажет  етеді. 
Оқушылардың  танымдық  қызығушылығын  арттыруға  бағытталған 
технологияларға  сын тұрғасынан ойлау,жобалау,  проблема туғызу,  ұжымдық 
қарым-қатынаста оқыту. Қызығушылық деп оқушының бір нәрсеге зейін қоюға, 
кейбір  заттар  мен  құбылыстарды  танып  білуге  ұмтылуын  айтамыз. 
Қазір  білім  саласындағы  болып  жатқан  мемлекетаралық  бақылау,  ұлттық 
бірыңғай тест,  12 жылдық оқуға көшу барлығы Қазақстандық білім сапасын 
көтеруді және халықаралық деңгейге жеткізуді көздейді. 

Осы  проблемалар  мектептегі  химия  пәнінің  оқытылуына  да  тікелей 
қатысты.  Химияда  оқушыларды  қызықтыратын  құбылыстар  аз  емес. 
Қызығушылық  адамның  рухани  және  дене  күшінің  дамуының  аса  маңызды 
шарттары болып, ой-өрісін кеңейтіп білім алуға итермелейді. Оқушы қызықты 
сабақты  зор  ынтамен  қабылдайды  және  жақсы  оқиды. 
Жаңа заманауи технологиялар даму заманында мұғалімнің күнделікті сабақта 
компьютер,  интерактивті  тақта  қолдануы  сабақ  кезенің  тиімді  пайдалануға 
мүмкіндік  береді.  Химия  пәнінің  ерекшелігі  сабақ  барысында  химиялық 
эксперименттер болуы, бірақ көптеген себептер (реактивтер тапшылығы, кейбір 
реактивтер  белсенділігі,  тәжірибе  уақыт  көп  алуы)  болғандықтан  кейбір 
зертахана жұмыстары сабақ барысында өткізілмейді. 

Осындай  кездерде  электрондық  оқулықтар,  бейнетәжірибелер 
қолданылады.  Электрондық  бейнетәжірибелердің  бір  тиімділігі  тәжірибені 
қайта көрсетіп қайталау мүмкіндігі,жақсы көрінуі, қауіпсіздігі болып табылады.

Сабақта интерактивті тақта қолдану сабақ үрдісін тиімді қолданумен қатар 
оқушылардың сабақты жақсы меңгеруіне, үнемделген уақыт оқушылардың өз 
бетінше  білім  алуына  себеп  болады.  Өз  бетінше  білім  алу  –  білім  сапасын 
көтерудің бірден бір жолы екенін естен кетірмеу қажет.

Белгілі ағылшын ақыны Ричард Олдингтон былай деген екен: «Білу керек 
маңызды  нәрсеге  үйрету  мүмкін  емес  және  болмайды,  мұғалім  тек  үйрену 
жолын  көрсету  керек»  сондықтан  да  білімді  беру  емес  білімді  алу  жолын 
көрсетіп  бағыт-бағдар  берген  тиімді.  Казіргі  оқушы-  көпбілімді:  «мен  бұны 
білемін»,»мен  бұны  естігенмін»,  «мен  бұны  оқығанмын».  Оқушы  көп 
ақпаратты  мектептен  тыс  жан-жақтан  алады:  компьютер, 
энциклопедия,анықтамалар.

Сол  себептен  казіргі  мұғалім  оқушы  үшін  білімнің  бірінші  көзі  емес, 
оқушыға білетінін қайта айтудың қажеті жоқ, алған,білгенін ары қарай дамыту 
жолын іздестіру, бағдар беру қажеттілігі туындайды, олай болмаған жағдайда 
басқа жағдайлармен қоса оқушылардың оқуға деген ынтасын түсуінің бірден-
бір себебі болып табылады. 
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Мұғалімнің  алдындағы  мақсат  оқушының  оқуға  деген  ынтасын  көтеру, 
қызығушылығын  арттыру,ал  бұл  білім  сапасын  көтеру  деген. 
Сабақты құрудың негізі оқушылардың жұмысын ұйымдастыру. Бұл сабақтың 
маңызың және әдісін анықтайды. Сондықтан таңдалған әдіс сабақ барысының 
тиімділігін көрсетеді.

Сабақ  барысында  әртүрлі  әдіс-тәсілдерді  қолдану  кезінде  оқушылардың 
жеке  қабілеттерін,  білім  алу  деңгейін  тыс  қалдырмау  қажет.  Қиын 
шығармашылық тапсырмаларды тек қабілеті жоғары оқушыларға беру керек. 
Шығармашылық  деңгейі  жоғары  тапсырмаларды  орта  деңгейлі  қабілеті  бар 
оқушыларға  беру  олардың өзі-өзіне  деген  сенімін  түсіріп,  келе-келе  сабаққа 
деген ынтасын жоғалтуының себебі болады.

Оқушылар сабақ меңгеру барысында әртүрлі іс-әрекет жасайды: мұғалімді 
тыңдайды,оқулықты  оқып  қосымша  әдебиетпен  жұмыс  жасайды,есеп 
шығарады,зертханалық  тапсырмаларды  орындайды.  Жоғарыда  аталған  әр 
іс-әрекетті  бөлек  психикалық  үрдіске  жатады:  жады,қабылдау,ойлау,  ойша 
бейнелеу.

Аталған  процестер  ішінде  ойлау ең  негізгі  болып табылады.  Ойлау мен 
жады арасында тығыз байланыс бар. Ой елегінен өткен материал жадыда жақсы 
сақталады. Ойлау басқа да танымдық әрекеттерге әсерін тигізеді. 

Оқушының танымдық іс-әрекетін белсендіру дегеніміз ол ойлау қабілетін 
белсендіру деп айтуға болады. Оқушыға оқу барысында тек берілген танымдық 
тапсырмаларды  орындау  әдістерін  үйрету  ғана  емес,  сол  тапсырмаларды 
өздігінен орындауға ынталандыру қажет. 

Оқушылардың оқуға деген ынтасы мен қызығушылығын арттыру казіргі 
заманды мектептің басты талабы.

Дұрыс  құрылған  сабақ  барысында  мұғалім  оқушыға  тек  тақырыпты 
түсіндіріп  қана  қоймайды,  олардың  игеруге  деген  ынтасын,  танымдық 
қызығушылығын ұйымдастырады.

Әр сабақ тақырыптан басталады, тақырыпты жай ауызша мәлімдеу керек 
емес,  тақырып  айтпас  бұрын  қызығушылығын  арттыру  керек,  өтетін 
тақырыптың  маңыздылығын,  бұрын  өткен  сабақпен  байланысын  көрсету 
маңызды. Оқушы тақырыптың маңызын түсіну барысында игеруге талпыныс 
жасау  керек.  Химия  сабақтарында  мен  сабақтың  тақырыбын  айтпас  бұрын 
заттардың  күнделікті  өмірде  және  тұрмыста  қолданылуы  туралы  айтып, 
сүреттерін,материал  үлгілерін  көрсетемін,  мысалы  9  сыныпта 
«Көмірсутектердің  табиғи  қорлары»  тақырыпты  өткенде  бензин,  мазут 
үлгілерін әуелі көрсетіп,оның түрін,түсін, иісін қарастырып талдай келе сабақ 
тақырыбына  келтіремін,  сосын  ғана  мұнайдың  құрамы  мен  химиялық 
қасиеттеріне тоқталамын.

Бұндай әдіс тақырыпқа деген орнықты немесе терең қызығушылық оятады.
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Химия – ерекше пән, оны химиялық тілді менгермей меңгеру мүмкін емес. 
Оқушылар көбіне ойларын қазақ тілінен химия тіліне аударуда қиындықтармен 
кездеседі.  Сондықтан  мен  оқушы  ойын  дұрыс  жеткізе  білу  үшін  сабақты 
түсіндіргенде ойларын бірнеше әдіспен жеткізуіне жағдай жасауға ұмтыламын, 
мысалы судың сутекпен оттектен тұратынын сызбанұсқа,сүрет түрінде көрсетіп 
химиялық формуласына көшемін.(М.Ф.Шаталов әдісі) 

СУ – сутек + оттегі 
↓ ↓ Химиялық элементтер - Н + О 

Н2 + О2 – жай заттар; Н2О-су 
Осындай әдіс қандай болмасын оқушының анықтама жасауына 
қызығушылығын арттырады сонымен қатар жақсы меңгеруіне де себеп болады. 
Оқушының есінде қалу үшін М.Ф. Шаталовтың блок -конспектілерін 
қолданамын, бұл блок-конспектілер тақырыпты жинақтап көрсетіп оқушының 
есінде қалады. 

4Na0 + O20 = 2Na2 +1O-2 
Na –е – береген, тотықсыздандырғыш; О +е –сараң, тотықтырғыш. 
«Органикалық химия» курсында органикалық заттардың гомологтық қатарын 
бойынша заттардың формулаларын әр тақырыпты оқу барысында үйренеді. 
Осы формулаларды тез үйреніп жаттату үшін мен бірінші сабақта оларға 
мынандай таблица жасатамын: 
Қаныққан көмірсутектер Қанықпаған көмірсутектер 
Атауы, формуласы құрылысы Атауы, формуласы құрылысы 
Метан СН4 I 
- С - 
I - - 
Этан С2Н6 І І 
- С-С – 
І І С2Н4 этилен 
- С =C- 
Сандық есептер шығару сабақтарында сынып оқушыларын топтарға бөліп 
тапсырмаларды беремін ,осындай бөлу оқушылардың қабілетін арттырады 
және мұғалім мен оқушы арасындағы қарым-қатынасты нығайта түседі. Топпен 
жұмыс барысында топтың әр оқушысы берілген тапсырмаларды орындау 
барысында өз үлесін қосуға тырысады және оқушылардың интеллектуалды 
қабілеттері айқындалады. Бұндай топтарға бөлгенде жеке оқушының қабілетін 
еске ұстаған жөн. Бір топқа шығармашылығы жоғары, сын тұрғасынан 
ойлайтын оқушыларды,ал келесі топқа ойлауы дұрыс, бірақ сенімсіздіктері 
басымырақ оқушылар, үшінші топ алгоритмдік деңгейлі оқушыларды бөлемін. 
Мысалы «Бейорганикалық қосылыстардың негізгі кластары» тақырыбын 
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өткенде сыныпты төрт топқа бөліп тапсырмалар беремін. Мысалы: 1.Қалып 
кеткен сөзді жазу: 
1 моль күкірт қышқылында: ... моль атом S; … моль атом H; 
… моль атом О 
2.Үш сынауықта ерітінді берілген, қайсысында қышқыл бар? 
3.Лакмусты ерітіндіден қалай «кетіру» керек? 
4.Қышқылмен жұмыс жасалғаның дәлелде. 
Осындай қайталау сабақтарын жарыс түрінде өткіземін, мысалы жоғарыда 
аталған тақырыпты өту барысында мен сыныпты үш топқа бөліп әр топқа 
тапсырмалар жазылған карточкалар үлестіремін: берілген теңдеулерді 
толықтырып қалпына келтір – 
… +…= ZnCl2 + 2 H2O; … = CaO + CO; HCl + … =AgCl +… ; 
Cu(OH)2 = … + 

Әуелі тапсырманы бірінші партадаға отырған оқушылар орындайды, олар 
келесі партаға орындап болған сон береді. Жеңімпаз болып ең бірінші болып 
және дұрыс орындаған қатар болады. Жарыс түрінде өткізілгендіктен әр оқушы 
тапсырманы тезірек,әрі дұрыс орындауға тырысады, оқушы өз тобы үшін жаны 
ашып,  қайтсе  де  жеңіске  жетуге  ұмтылады,  бұндай  сабақтар  да  оқушының 
сабақ  барысында  белсенділігін  жоғарылатумен  қатар  білімге,  пәнге  деген 
қызығушылығын арттыратыны сөзсіз.

9 сыныпта «Электролиттік диссоциация,электролиттер» тақырыбын оқыған 
кезде  бейнетәжірибе  арқылы заттардың электр  тоғын өткізуі  туралы сабақта 
тәжірибені  дыбыссыз  тыңдап  сосын  ғана  түсініктерін  талдау  арқылы 
игергеннен кейін анықтамасын өздері береді. Қолда арнайы құрал бар жағдайда 
әуелі сынауыққа тұз салып ерітіп тоқ өткізетіне көз жеткізіміз,сосын спирттің 
ерітіндісіне электродты салып тоқ өткізгіштігі қандай екенін байқап заттардың 
тоқ өткізетіндер-электролиттер; өткізбейтіндер –бейэлектролиттер деп түсінік 
аламыз. Одан кейін сұрақ туындайды «неге олай» деген? Неге деген жауапқа 
заттардың  құрылысы  мен  химиялық  байланысы  жауап  беретініне 
талдау,сызбанұсқа түрінде көз жеткізуге болады.

Оқушылар  сабақтың  тақырыбын  талдау,туындаған  сұрақтарға  өз 
беттерінше жауап іздеу арқылы түсінеді және естерінде сақталады. Өздігінен 
ізденіс  жұмыстары  оқушының  оқуға  деген  ынтасы  мен  қызығушылығын 
арттырып білімін тереңдетеді. 

Күнделікті  сабақта  үй тапсырмасын тексеруде,жаңа тақырыпты талдауда 
тест,  проблемалық  ситуация,ізденіске  итермелейьін  сұрақтар,  деңгейлік 
тапсырмалар, химиялық диктанттар,оқулықпен жұмыс,есептер шығару арқылы 
оқушылардың пәнге деген көзқарастарымен қызығушылығын қалыптастыруға 
қолданамын. Сонымен бірге оқушылар зертханалық,сарамандық жұмыстарды 
орындауда белсенділік танытады. 
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Үй  тапсырмалары  жүйелі  түрде  жазбаша,ауызша  тексеріледі  және 
бағаланады.  Оқушыларды  жаңа  тақырыпты  талдауда,  өз  пікірін  айтуға, 
қосымша  материалмен  жұмыс  жасауда  мүмкіндігі  мол.  Нәтижесінде 
оқушылардың  сабаққа  дайындықтары  жүйелі  түрде  қалыптасып,  білім 
сапасының артуына септігін тигізеді.

Жеке  тұлғаның  қарқынды  дамуы  мектеп  табалдырығында  белсенді 
танымдық іс-әрекеттері ұйымдастырылуы нәтижесінде қалыптасады.

Оқушылардың  белсенділігін  артыру  үшін  оқу  іс-әрекеттеріне 
ынталандырудың  маңызы  зор.  Сол  себептен  оқушылардың  ынтасымен  оқу 
белсенділігін қалыптастыруды арнайы жүйеленген әдіс-тәсілдер арқылы жүзеге 
асырған жөн.

11.02.2021 жыл.    № I00037

Жай бөлшектерді және аралас сандарды көбейту

ГАЙСИНА БАКЫТ БЕКЕТОВНА
Орал қаласы,  №1 ЖОББМ  Математика пәні мұғалімі

Ұзақ мерзімді жоспардың тарауы:  5.2A Жай 
бөлшектерге амалдар қолдану

Мектеп: №1ЖОББМ

Күні: Мұғалімнің аты-жөні: Гайсина Б.Б.

Сынып: 5 «а» Қатысқандар: Қатыспағандар: 

Сабақтың 
тақырыбы

Жай бөлшектерді және аралас сандарды көбейту.

Осы сабақта қол 
жеткізілетін оқу 
мақсаттары (оқу 
бағдарламасына 
сілтеме)

5.1.2.21жай бөлшектерді, аралас сандарды көбейтуді 
орындау.

Сабақтың мақсаты -  жай  бөлшектер  мен  аралас  сандарды  көбейту 
алгоритмін біледі;
- бөлшектерді қысқартады;
- жай бөлшектері бар мәтінді есептерді шығара алады.
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Бағалау критерийі - жай бөлшектерді, аралас сандарды натурал санға 
көбейте алады;
- бөлшекті бөлшекке көбейте алады.
- аралас сандарды көбейтуді орындай алады;
- бөлшектерді қысқартады;
- жай бөлшектері бар мәтінді есептерді шығара алады.

Тілдік мақсаттар Оқушылар:
 - жай бөлшектерге арифметикалық амалдар қолдану 
алгоритмін түсіндіре алады;
Пәнге тән лексика мен терминология:
- жай бөлшектерді көбейту және бөлу; 
- арифметикалық амалдар алгоритмі;
Диалог пен жазу үшін пайдалы сөздер мен 
тіркестер:
- екі бөлшекті көбейту үшін, ... керек;
- бөлшекті натурал санға көбейту үшін, ... керек; 
- аралас санды бөлшекке (аралас санға) көбейткенде ... 
керек;
- толықтауыш көбейткішті табу үшін, ... керек;
- бірінші бөлшектің толықтауыш көбейткіші ... 
болады;

Құндылықтарға 
баулу

Жалпыға  бірдей  еңбек  қоғамы құндылығы  бойынша 
оқушылардың еңбек өнімділігін арттыру. Топта, жұпта 
жұмыс істеу, өзінің жасаған жұмысына жауап беру.

Пәнаралық 
байланыс

Жаратылыстану

АКТ қолдану
дағдылары

Интербелсенді тақта, интернет ресурстары (сайттар, 
видеолар, есептер), таратпа материалдар

Алдыңғы білім Жай бөлшектер мен аралас сандар; натурал сандарды 
көбейту және бөлу; бөлшектерді қысқарту; аралас 
сандарды бұрыс бөлшек түрінде және керісінше жазу; 
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Сабақ барысы

Сабақтың 
жоспарланған 

кезеңдері

Сабақтағы жоспарланған 
жаттығу түрлері

Ресурстар

Сабақтың басы

0-2минут

3-4минут

5-6минут

1. Ұйымдастыру кезеңі
Сынып  оқушыларымен  амандасу, 
түгендеу, назарларын сабаққа аудару, 
сабаққа дайындықтарын тексеру.
Саралау тәсілі:  Жіктеу. Аралас  3 - 
топқа  бөлу
Белсенді  оқу  әдісі:  «Адасқан 
елшілер» арқылы топқа бөлу.
Үстелге  қойылған  сандарды  таңдау 
арқылы топқа бөліну. 
І топ. Натурал сандар ( 1, 5, 7, 15, 24, 
32)
ІІ топ. Жай бөлшектер 
ІІІ топ. Аралас сандар
ҚБ:  Мұғалімнің  мадақтауы "өте 
тамаша,  жарайсың, жaқсы,  дұpыс 
тaптыңыздap, ойлaныңыз..."
Үйге  берілген  тапсырмаларды 
тексеру 
Белсенді  оқу  әдісі:  «Өз-өзіңді  
тексер»
Интербелсенді  тақтадан  шыққан 
жауап бойынша өз-өзін тексереді.
Өрнектің мәнін табыңдар: 

               
ҚБ:  «Бас бармақ»  әдісі арқылы өзі-
өзін бағалау
Белсенді  оқу  әдісі:  «Ребус  шешу» 
арқылы сабақтың тақырыбын ашады, 
оқу мақсатын анықтайды.

Т.А.Алдамұратова
Қ.С.Байоланова, 
Е.С.Байшоланов 
Математика 5-
сынып (1-бөлім)
Алматы 
«Атамұра» 2017
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7-10минут

ҚБ:  Мұғалімнің  мадақтауы "өте 
тамаша,  жарайсың, жaқсы,  дұpыс 
тaптыңыздap, ойлaныңыз..."
Жаңа тақырыпты түсіндіру
1.Жай  бөлшекті  натурал  санға 
көбейту.
Бөлшекті  натурал  санға  көбейту 
үшін,  бөлшектің  алымын  натурал 
санға көбейтіп,  нәтижесін алым етіп 
жазып, бөлімінің өзін қалдыру керек.
мұндағы n- наурал сан, n>1
Мысалы:
2.Бөлшекті бөлшекке көбейту.
Бөлшекті  бөлшекке  көбейту үшін, 
олардың  алымдарын  көбейтіп,  алым 
етіп  жазып,  бөлімдерін  көбейтіп, 
бөлім етіп жазу керек.
мұндағы  а,с-  наурал  сандар  немесе 
нөл саны, b.d-натурал сандар.
Мысалы:
3.Аралас сандарды көбейту.
Аралас  сандарды  көбейту  үшін, 
аралас  сандарды  бұрыс  бөлшек 
түрінде  жазып,  бөлшекті  бөлшекке 
көбейту керек.
Егер көбейткіштердің  бірі  нөлге  тең 
болса, онда көбейтінді де нөлге тең.
Мысалы:

Сабақтың 
ортасы

Жаңа сабақ  түсініктерін нақтылау 
үшін жалпы сыныптық тапсырмалар 
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11-14минут

15-19минут

орындаймыз.
Бүкіл сынып орындайтын жұмыс
Саралау тәсілі:  Диалог және қолдау 
көрсету
Сабақ мақсатына жету үшін диалог 
және қолдау көрсету тәсілін аламын. 
Себебі кейбір оқушыларға 
тапсырманы орындау барысында 
жан-жақты әрі нақты көмек қажет 
болады. Бұл әдісті қолдану 
барысында сөзбен қолдау көрсету 
және ынталандыру да маңызды рөл 
атқарады.  
Белсенді  оқу  әдісі:   «Блиц»  тәсілі. 
Оқушылар  бөлшекті натурал санға 
көбейтуді  естеріне  түсіріп,  жалпы 
сыныптық  жұмыс  орындайды, 
экрандағы  жауап  арқылы  өзінің 
жұмысын тексереді.  Бұл тапсырмада 
оқушының  дұрыс  жауап  беруімен 
қатар, жылдамдылығы тексеріледі.
Бағалау критерийі:  Білім алушы
- жай бөлшектерді, аралас сандарды 
натурал санға көбейте алады;
Ойлау дағдыларының деңгейі: Білу 
және түсіну
Тапсырма – 1
Жай бөлшектер мен аралас сандарды 
натурал санға көбейтіңдер:
Шешуі: 
Дескриптор: Білім алушы
- жай бөлшектерді натурал санға 
көбейте алады;
- аралас сандарды натурал санға 
көбейте алады.
ҚБ: «Қол шапалақтау»  әдісі
Топтық жұмыс
Саралау тәсілі:   Бағалау
Оқушылардың қажеттіліктеріне 
қарай үнемі түзетіліп және бағаланып 

Т.А.Алдамұратова
, Қ.С.Байоланова, 
Е.С.Байшоланов 
Математика 5-
сынып (1-бөлім)
Алматы 
«Атамұра» 2017

«Негізгі және 
жалпы орта 
мектеп 
мұғалімдеріне 
арналған 
критериалды 
бағалау бойынша 
нұсқаулық» Оқу-
әдістемелік құрал 
Астана, 2017
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отырылады. 
Белсенді оқу әдісі: «Домино» ойыны
Топ оқушыларына тапсырмалар 
жазылған қағаздар үйлестіріледі. 
Топпен есептерді шығарып, 
доминоны толықтырады. Тақтаға топ 
болып жауаптарын іледі.
Бағалау критерийі: 
- бөлшекті бөлшекке көбейте алады.
- аралас сандарды көбейтуді орындай 
алады.
- Домино құрастырады.
Ойлау дағдыларының деңгейі: Білу 
және түсіну, қолдану
Тапсырма – 2
1-топ (Натурал сандар)
2-топ (Жай бөлшектер)
3-топ (Аралас сандар)
Дескриптор: 
Білім алушы
- бөлшекті бөлшекке көбейте алады.
- аралас сандарды көбейтуді орындай 
алады.
- көбейтудің шешімін,  суретке қарап 
анықтайды; 
- домино құрастырады.
ҚБ: «Еркін микрофон» әдісі арқылы 
топтар бір-бірін  бағалайды
Саралау тәсілі:  Дереккөздер
Кейбір оқушылар басқа 
сыныптастарына қарағанда 
анағұрлым күрделі дереккөздермен 
жұмыс істей алады. Дереккөздердің 
ауқымы талқылауға негіз болатын 
мәтінді есеп алынады.
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20-24минут

Белсенді оқу әдісі: IDEAL тәсілі
Проблемалық  жағдаяттар  берілген 
ақпаратпен  жұмыс  істеуге  қолайлы 
тәсіл.
I – мәтін мазмұнындағы проблеманы 
анықтайды;
D – проблеманы сипаттайды;
E –   проблеманы  шешу  жолданын 
анықтайды;
A –  проблеманы шешу үшін әрекет 
жасайды;
L –  топпен  қорытынды  жасап, 
атқарылған  жұмысқа  рефлексия 
жасайды.
Белсенді  оқу  әдісі:   Жүйелік 
органайзерлер (sequentialorganizers) 
Бұл  графикалық  органайзер  түрі 
арқылы  уақыт  шәкілдерін 
хронологиялық  реттегі  оқиғаларды 
көрсетіледі.
Бағалау критерийі: 
- бөлшекті бөлшекке көбейте алады.
- аралас сандарды көбейтуді орындай 
алады;
- бөлшектерді қысқартады;
-  жай  бөлшектері  бар  мәтінді 
есептерді шығара алады.
Ойлау дағдыларының деңгейі: Білу 
және түсіну, талдау, қолдану.
Тапсырма – 3
Бір  пункттен  екі  велосипедші  екі 
бағытқа қарай жолға шығады. Бірінші 
велосипедшінің  жылдамдығы  12 
км/сағ,  ал  екінші  велосипедшінің 
жылдамдығы  18  км/сағ.  Егер 
велосипедшілер  бір  мезгілде  бір 
пункттен  бір-бірінен  қарама-қарсы 
бағытта  шықса,  3сағ  15минуттан 
кейін  екі  велосипедшінің 
арақашықтығы қандай болады?

http://zkoipk.kz/kz/
opt/4140-
article.html
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Шешуі:

Жауабы: км
Дескриптор: Білім алушы
- формулаларды анықтайды;
- 1-ші және 2-ші велосипедшінің 
жүрген жолын табады;
- бөлшектерді қысқартады;
- екі велосипедшінің арақашықтығын 
есептейді;
- есептің жауабын жазады.
ҚБ: Мақсаттар бойынша өзін-өзі 
бағалау
Оқушылар бұл тапсырманы 
орындауда ұмтылатын қарапайым 
мақсаттар белгілейді. Жұмыс 
аяқталған кезде оқушылар ол 
мақсаттарға қаншалықты қол 
жеткізгені туралы ойланады
Жұптық жұмыс
Саралау тәсілі:  Тапсырма
Оқушылардың  қажеттіліктеріне 
қарай (көмек керек пе,  әлде күрделі 
тапсырмалар  беру  керек  пе) 
тапсырмалар беріледі.
Белсенді оқу әдісі: Сәйкестендіру
Бағалау критерийі: 
- бөлшекті бөлшекке көбейте алады.
- аралас сандарды көбейтуді орындай 
алады;
- бөлшектерді қысқартады;
Ойлау дағдыларының деңгейі: Білу 
және түсіну

https://onlinemekte
p.org/schedule/less
on/fff6e8f8-7a3f-
4c65-8948-
97bff67db564
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ші

Арақашық
тық, S

Уақыт, t
Жылдамдық, 

v
I ? 3сағ 15мин 12км/сағ
II ? 3сағ 15мин 18км/сағ

I және  II ?
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- аралас сандарды көбейтуді орындай 
алады.
Ойлау дағдыларының деңгейі: Білу 
және түсіну, қолдану
Тапсырма – 5
Кестені толтырыңыз:

Дескриптор: Білім алушы
- сурет бойынша сандарды жазады;
- жай бөлшектерді натурал санға 
көбейте алады;
- бөлшекті бөлшекке көбейте алады.
- аралас сандарды көбейтуді орындай 
алады.
ҚБ: Бағдаршам әдісі 
Саралау тәсілі:  Қарқын
Кейбір  оқушылар  басқаларына 
қарағанда  жылдам  жұмыс  істейді, 
сондықтан  да  оларға  қосымша 
тапсырмалар беріледі.
Белсенді оқу әдісі: Олимпиадалық 
есептер
Бағалау критерийі:
- бірінші,  екінші  басқыш 
амалдарын орындайды;
- 10-ға  бөлінгіштік  белгілерін 
қолданады.
Ойлау  дағдыларының  деңгейі: 
Жоғары деңгей дағдылары
Тапсырма – 6 (қосымшы 
тапсырма)
11*21*31*41*…*91-1 саны 10-ға 
бөлінедіме? Неліктен?
Дескриптор: Білім алушы
- бірінші  басқыш  амалдарын 
орындайды;
- екінші  басқыш  амалдарын 
орындайды;
- 10-ға  бөлінгіштік  белгілерін 
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қолданады;
- есептің жауабын түсіндіреді.
ҚБ: «Егер 5 минутыңыз болса …»
Оқушылар қосымша 5 минут берілсе, 
жұмысты  қалай  жақсартатын едіңіз. 
Бұл  оқушылардың  берілген  уақыт 
ішінде  тиісті  нәтижеге  жетпесе  де, 
неге  ұмтылатынын  түсінуге 
көмектеседі.

Сабақтың соңы
36-38минут

39-40минут

Сабақты қорытындылау:
БББ кестесі (Білемін, Білгім келеді, 
Білдім)

Үй тапсырмасы: 
Машина 8 км/сағ жылдамдықпен ¾ 
сағ және 12 км/сағ жылдамдықпен 1/3 
сағ жол жүрді. Машина қандай 
қашықтықты жүріп өтті?
Дескриптор: Білім алушы
- есептер шартына сәйкес санды 
өрнектер құрастырады;
- бөлшектерге  амалдар 
қолданады;
- есептің жауабын табады.
Тақырып  бойынша  қосымша 
ресурстар:
1. https://www.youtube.com/watch?
v=2Azp3S1q_9E (тақырыпты 
түсінбеген болсаңыз қарауға болады)
2. https://bilimland.kz/kk/subject/ma
tematika/5-synyp/zhaj-bolshekterdi-
kobejtu (жай бөлшектерді көбейту)
3. https://bilimland.kz/kk/subject/ma
tematika/5-synyp/aralas-sandardy-
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kobejtu (аралас сандарды көбейту)
Алма  ағашы (қызыл,  сары,  жасыл  
алмалар) Оқушылар ұсынылған алма 
қағаздарын  бүгінгі  тақырыпты 
түсіну  деңгейлеріне  байланысты 
(қызыл-барлығын  түсіндім,  сары-
орташа  түсіндім,  жасыл-мүлдем 
түсінбедім) таңдап, алмаларды алма 
ағашына іледі.

Саралау – Сіз қандай 
тәсілмен көбірек қолдау 

көрсетпексіз? Сіз басқаларға 
қарағанда қабілетті 
оқушыларға қандай 

тапсырмалар бересіз? 

Бағалау – Сіз 
оқушылардың 

материалды игеру 
деңгейін қалай тексеруді 

жоспарлап отырсыз?

Денсаулық 
және 

қауіпсіздік 
техникасын 

сақтау

1. СТ: Жіктеу 
БОӘ: «Адасқан елшілер»
БОӘ: Ребус шешу
2. СТ: Диалог және қолдау 
көрсету
БОӘ:  «Блиц» тәсілі.
3. СТ:   Бағалау
БОӘ: «Домино» ойыны
4. СТ:  Дереккөздер
БОӘ:  IDEAL тәсілі,  Жүйелік 
органайзерлер
5. СТ:  Тапсырма
БОӘ:  Сәйкестендіру
6. СТ:  Қорытынды
БОӘ: «Бекіту және 
қолданысқа енгізу»
7. СТ:  Қарқын
БОӘ: Олимпиадалық есептер

1. ҚБ: Мұғалімнің 
мадақтауы 
2. ҚБ: «Бас бармақ»  әдісі
3. ҚБ: «Қол шапалақтау»  
әдісі
4. ҚБ: «Еркін микрофон» 
әдісі
5. ҚБ: Мақсаттар 
бойынша өзін-өзі бағалау
6. ҚБ: Сыйлық  «+» - 
жетістігі, «-» - жетілдіру 
қажет
7. ҚБ: Бағдаршам әдісі
8. ҚБ: «Егер 5 минутыңыз 
болса …»

Ширату 
жаттығуы:  
“Өзіндік 
мысал” ойыны

Сабақ бойынша 
рефлексия
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Жалпы бағалау

Сабақта ең жақсы өткен екі нәрсе (оқыту мен оқуға қатысты)?
1:

2:

Сабақтың бұдан да жақсы өтуіне не оң ықпал етер еді (оқыту мен оқуға 
қатысты)?
1: 

2:

Осы  сабақтың  барысында  мен  сынып  туралы  немесе  жекелеген 
оқушылардың жетістіктері/қиыншылықтары туралы нені  анықтадым, 
келесі сабақтарда не нәрсеге назар аудару қажет?
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  11.02.2021 жыл.     № I00038

Мәтінді пішімдеу

ЕРГАЛИЕВА АЙНУР БАТЫРБЕКОВНА
Орал қаласы,  №1 ЖОББМ   Бастауыш сынып мұғалімі

Сабақ жоспары
Мектеп: №1ЖОББМ

Күні: Мұғалімнің аты-жөні: Ергалиева Айнур Батырбековна

СЫНЫП: 3 Қатысқан оқушылар саны:
Қатыспағандар:

Сабақтың 
тақырыбы

Мәтінді пішімдеу

Осы сабақ  
арқылы жүзеге 
асатың оқу 
мақсаттары (оқу 
бағдарламасына 
сілтеме)

3.1.2.2  компьютерлік  программаларда  файлдарды  ашу 
және сақтау командаларын пайдалану  
3.1.2.4  компьютерлік  программаларда 
меню командаларын қолдану  
3.2.1.1  мәтіндік  редакторда  қарапайым  сөйлемдерді 
теруді жүзеге асыру 

Сабақтың 
мақсаттары

Оқушылар...   
 «Пішімдеу» сөзін түсінеді  
 Мәтіндік  редактордың  мүмкіндіктері  мен 
мақсатын атайды  
 Мәтінде көрсетілген сипаттамаларға сәйкес пішім
дейді 
 Қаріпті, өлшемін және стилін өзгертеді 

Бағалау 
критерийлері

- мәтінді пішімдеу қызметінтүсінеді; 
- алдын ала құрылған файлды ашады; 
- мәтінді өзгертеді;
- мәтінді  бөліп  алу  үшін  Қоюлату батырмасын 
қолданады; 
- бөліп алған үзіндіге курсив батырмасын қолданады;  
- астын  сызуға  мәтінді  бөліп  алып  батырмасын 
қолданады;  
- мәтіннің түсін өзгертеді; 
- қаріпті өзгертеді; 
- қаріптің көлемін өзгертеді.
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Тілдік мақсаттар Оқушылар … 
 Мәтіндік редакторда пішімдеу батырмаларын; 
 Пішімдеу қызметін атайды; 
 Пәндік лексика және терминалогия: 
 пішімдеу, кескіні, курсив,  қоюлату,  астын 
сызу, визуалды әсер 
Диалог/жазуға арналған пайдалы сөз тіркестер:  
 Мәтінді пішімдеу деп….. 
 Мәтінді пішімдеу үшін … 
 Мәтінді  тез  пішімдеуге  арналған  батырмалар  ... 
орналасқан 

Құндылықтар Топтық  және  жұптық  жұмыс  арқылы  өзіне  және 
басқаларға  құрмет  пен  ынтымақтастыққа үйрету, 
өзіндік  жұмыс  арқылы-  академиялық  адалдық, 
оқушылар сабақтын мақсатымен қойылатын талаптарын 
болжап атайды –ашықтық.

Пәнаралық 
байланыс

Ағылшын тілі – сөздің аудармасын анықтаған кезде   
Орыс тілі

Осыған дейін 
меңгерілген білім

- оқушылардамәтіндіөңдеу,  пернетақтаменжұмысжасау, 
бумада  құжатты  сақтау,  құжатты 
ашу дағдалыры қалыптасқан  

Жоспар:

Сабақ  кезеңдері 
мен 
жоспарланатын 
уақыт

Жоспар бойынша орындалуы 
тиіс іс-әрекеттер

Дереккөздер

Сабақтың басы

0-5 минут

Миға шабуыл.  
Оқушылардың  сабаққа 
дайындығын тексеру. 
-  Сіз  нысандардың  пішімдері 
туралы не білесіз? 
- Олар қандай болады?
- Мәтіннің пішіні болама?
Ребусты  шешіңіз  және  мәтіннің 
дизайны  қандай  терминмен 
аталатынын анықтайсыз.
Проблемалық мәселе тудыру. 
Ребусты шешіңіз
(  Ребусты  шешкенде  пішімдеу 

Презентация
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деген сөз шығады )
Оқушылар  пайымдау 
арқылы сабақтың  мақсаты  мен 
тақырыбын тұжырымдайды.
Бағалау 
критерийлерін оқушылармен  біріге 
отырып тұжырымдаңыз. 

Сабақтың 
ортасы

6-37 минут

Білімді жүйелеу
     «Микрофон» әдісі  арқылы 
алдыңғы білімге қатысты сұрақтар 
қойылады.  Оқушылар  шеңбер 
бойымен  тұрады.  Алдымен 
микрофонды  мұғалім  алып,  өткен 
тақырыпқа  қатысты  бір  сұрақ 
қояды. Жауап берген оқушы келесі 
оқушыға бір сұрақ қояды. Осылай 
ойын  жалғасады.  Бұл  алдыңғы 
білімді  жаңа  біліммен  ұштастыру 
мақсатында  жүргізіледі. (Мәтіндік 
редактор  дегеніміз  не?Мәтіндік 
құжатты  құрудың  қандай 
қадамдары бар?Өңдеу дегеніміз не?
т.б )
Жаңа тақырып  
«Кластер» әдісі
Пішімдеу - ұсынылған ақпараттың 
түрін өзгерту.
Мәтіндіөзгертуге пішімдеу тақтасы 
көмектеседі
Енді біз кластер құрып, осы тақтада 
не  істей  алатынымызды  білейік. 
Беттің  ортасына  біздің  сабақтың 
негізгі  сөзін  жазыңыз  (пішімдеу) 
және  онымен  байланысты  негізгі 
сөздерді жазамыз.
Мәтіндік  редакторды  іске  қосып, 
 пішімдеу  тақтасы  арқылы, 
мәтіннің өлшемін, жазылуын, қаріп 
түсін өзгерту батырмаларын мысал 
келтіре отырып көрсетіп түсіндіру.
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Кері байланыс
«Блум түймедағы» әдісі
Сонымен,  сабақтың  практикалық 
бөлігіне  кірмес  бұрын,  сабақтың 
теориялық  бөлігін 
қорытындылайық.  Мен  сіздерге 
алты сұрақ дайындадым.
Қарапайым:  пішімдеу  дегеніміз 
не?
Дәйектеу:  Мәтінді  форматтау  –
дегеніміз ол кәсіби талаптар мес, ал 
жақсымінез  ереже  екенін  дұрыс 
түсіндім ба?.
Талдау:  Мәтінді  пішімдеу  мен 
дискіні  пішімдеу  арасындағы 
айырмашылық неде?
Түсіндіріңіз:  Мәтінді  қалай 
пішімдеуге  болады?  (мұнда 
пішімдеудің  әртүрлі  жолдарын 
талқылауға болады)
Практикалық:  мәтінді  пішімдеу 
мүмкіндігін  қай жердепайдалануға 
болады?
Шығармашылық: Бұл сіз үшін үй 
тапсырмасы.  Әр  түрлі  қаріптерді 
тауыпәкелу. Ол үшін, жазбаларды, 
жарнамаларды,  газеттерді, 
журналдарды  және  т.б.  мысалға 
келтіруге болады. 
Сергіту сәті 
Мұғалім балаларға үстелден 
тұруынсұрайды.  
Белімізді асықпай уқалаймыз,
оңға, солға бұрылып, көршімізге 
қараймыз(жан-жақа денемізді 
бұрамыз). 
Ақылды  болу  үшін  біз  мойынды 
сәл бұрамыз. 
Бір, екі, бір,екі,  басымызды 
айналдырамыз! (Басымызды 
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айналдырамыз.) 
Басында  тек  басымызды  бұрамыз. 
(басымызды бұрамыз), 
Денемізді де қозғаймыз. 
Әрине  біз  бұны  істей  аламыз! 
(денемізді оңға, солға бұрамыз) 
Ал  енді  біз  отырып  тұрамыз! Біз 
бәрін жақсы түсінеміз: 
Аяғымызды  қатайтамыз! Бір-екі-
үш-төрт-бес! (отырып тұру). 
 Отырып  тұру  бізде, отырып 
тұрады  біздің  сынып! Бір-екі-үш-
төрт-бес! Аяқты  сергіту  керек! 
(отырып тұру). 
Соңында аспанға тартыламыз және 
жанға еңкиеміз.  (аспанға  тартылу 
және жаңға еңкею). 

Практикалық жұмыс 
Компьютер  алдына  қалай 
отырғандарына назар аударыңыз.  
Сабақтың  практикалық  бөлігіне 
ауысайық. Сізде 7 минут бар. 
«Мәтінді пішімдеу»
1ден 10 ға дейін сандарды жаз. 
Аудармасын ағылшын, орыс 
тілінде жаз. Әр санға арнайы бір 
көлем, түс, қаріп қолдан
Мысалы:
1-Бір-one-один
2-Екі-two-два
3-......
Дескрипторлар:  
1. Мәтін тереді 
2. Мәтінді бөліп алады
3.Мәтінді  пішімдеу  мақсатында 
пішімдеу тақтасын қолданады
4. Бөліп  алған  үзіндіге  курсив 
батырмасын қолданады  
5. Мәтіннің түсін өзгертеді 
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6. Қаріпті өзгертеді 
7. Қаріптің көлемін өзгертеді 

Сабақтың соңы
37-40

Рефлексия 
 «Жетістік  баспалдағы» 
оқушыларға  жетістік  баспалдағы 
ұсынылады.  Оқушылар  бүгінгі 
сабақ  бойынша  қай  баспалдақта 
тұрғанын көрсетеді. 

Презентация

Қосымша ақпарат
Дифференциация 
– Сіз оқушыларға 
көбірек  қолдау 
көрсету  үшін  не 
істейсіз?  Қабілеті 
жоғары 
оқушыларға 
қандай  тапсырма 
беруді  көздеп 
отырсыз?

Бағалау  –  Оқушылардың 
ақпаратты  қаншалықты 
меңгергенін қалай тексересіз?

Пәнаралық 
байланыс 
Қауіпсіздік 
ережелері 
АКТ-мен 
байланыс  
Құндылықтармен 
байланыс 
(тәрбиелік 
элемент)

Практикалық 
тапсырма орындау 
кезінде 
дифференциация  
шығармашылықты
ң кезеңі бойынша 
іске асады:  
тапсырмалар өсу 
ретінде 
берілген. Тапсырма
ны орындаған 
жағдайда мұғалім 
сұрақтар арқылы 
немесе нұсқау 
картасында қадам 
бойынша алгоритм 
қолданып қолдау 
көрсетеді 

Оқушылардың 
белсенділігін 
арттыру  үшін 
сабақ  барысында 
топтық 
жұмыс, физминутк
а қарастырылған.  
Компьютермен 
жұмыс  жасап 
отырған  кезінде 
оқушылар  дене 
мүсінінің  дұрыс 
болуына,  көзбен 
монитор 
экранының  ара 
қашықтығына 
көніл  аударып, 
жағымсыз 
ситуациялар  пайда 
болған  жағдайда 
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Барлық 
оқушылар:  
•саймандар 
тақташасынан 
пішімдеу 
батырмаларын 
көрсетеді; 
•мәтінді теру. 
•  мәтінді пішімдеу 
  

мұғалімге 
хабарлайды. 
Практикалық 
жұмыс орындаған 
кезде «ағылшын 
тілі». Оқушылар 
аудармасын 
жазады. 

1 Косымша
     «Микрофон» әдісі арқылы алдыңғы білімге қатысты сұрақтар қойылады. 
Оқушылар шеңбер бойымен тұрады. Алдымен микрофонды мұғалім алып, 
өткен тақырыпқа қатысты бір сұрақ қояды. Жауап берген оқушы келесі 
оқушыға бір сұрақ қояды. Осылай ойын жалғасады. Бұл алдыңғы білімді жаңа 
біліммен ұштастыру мақсатында жүргізіледі.
2 Қосымша
Практикалық жұмыс.
Мәтінді  тер
«Мәтінді пішімдеу»

1ден 10 ға дейін сандарды жаз. Аудармасын ағылшын, орыс тілінде жаз. 
Әр санға арнайы бір көлем, түс, қаріп қолдан
Мысалы:
1-Бір-one-один
2-Екі-two-два
Қосымша тапсырма 
ПІШІМДЕУ сөзіне сөздер құрастыр, әр сөзді түрлі түспен, қаріптермен, қаріп 
көлемімен пішімде

Дескрипторлар:  
1. Мәтін тереді 
2. Мәтінді бөліп алады
3.Мәтінді пішімдеу мақсатында пішімдеу тақтасын қолданады
4. Бөліп алған үзіндіге курсив батырмасын қолданады  
5. Мәтіннің түсін өзгертеді 
6. Қаріпті өзгертеді 
7. Қаріптің көлемін өзгертеді  
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11.02.2021 жыл.    № I00039

ТӘРБИЕШІ  БОЛУ- БІР БАҚЫТ

СОВЕТХАНҚЫЗЫ АЙЖАН 
Талдықорған қаласы «Еңбек ауылындағы мектепке дейінгі шағын орталығы 
бар №22орта мектеп» коммуналдық мемлекеттік мекемесінің тәрбиешісі

Мен үшін де осынау өмірімдегі  ең қастерлі әрі  қасиетті  мамандық ол – 
тәрбиешілік.  «Жол  таңдауда  жалтаңдауға  болмайды»  дегендей,  әу  баста 
ұлтымыздың,  тәуелсіз  еліміздің  ертеңі  боларлық  бүлдіршіндерді  тәрбиелеу 
жолын таңдағаныма еш өкінбеймін. Керісінше, ауыртпалығы мен жауаптылығы 
қырық  атанға  жүк  боларлық  осы  кәсіпті  таңдау  арқылы  қоғамдық  дамуға 
өлшеусіз үлес қосып келе жатқанымды мақтан етемін. 

Адам баласының өмірінде  болуға  тиіс  бақыттың  бірі  не  десек,  ол  –  өз 
қалауыңмен  таңдаған  кәсіп-мамандығыңа  деген  салиқалы  ынтызарлық  әрі 
ыстық ықылас дер едім.  Өз еңбегіне  жан-тәнімен берілген жан ғана өмірдің 
мән-мағынасын, қоғамдық ортадағы жауапкершілікті, тұтастай ұлттың ертеңіне 
қоса алар өзіндік үлесін тереңнен салмақтай алса керек. 

Бір сөзбен айтқанда, өмірдің мәні адал әрі мағыналы, жемісті әрі нәтижелі 
еңбекте жатқандығын түбегейлі түйсіне алған әр адам биікке бастар жолдың 
қадірін  салмақтай  біледі.  Қалаған  ісіңе  ғашықтық  пейілмен  қарай  білсең, 
өмірден  өз  орныңды  тапқандығың!  Мұндай  философиялық  қағида  бағзыдан 
қалыптасқан жоғары адагершіліктік ұғымдармен астасып жатыр. 

«Кәсібің – нәсібің» дейді қазақ даналығы. Шын жүрекпен қалаған кәсіп 
арқылы ғана және жемісті еңбек арқылы өмірлік несібеңді, абырой-беделіңді, 
қоғам алдыңдағы құрметіңді еселей аласың. Ал, тәрбиеші болу – айтуға ғана 
оңай шаруа болғанымен, бұл мамандықтың қоғам үшін қаншалықты маңызы 
барлығын сол кәсіпті таңдағандар, осы жолда еңбек етіп жүрген жандар жақсы 
түсінеді.

Көрнекті  тұлға  Ахмет  Байтұрсынұлы:  «Балам  дейтін  ел  болмаса,  елім 
дейтін бала қайдан болсын» деген екен. Балабақша тәрбиешілері қай кезеңде 
болсын ертеңгі елім деп еңірейтін ұрпақты тәрбиелеуге тер төгуде. 

Бұл  жолда  үлкен  ізденіс,  парасат  қажет.  Ендеше,  тәрбиешінің  әр  күні 
ізденіспен,  ертеңгі  азаматты  қалыптастыру  жауапкершілігімен  ұштасып 
жатады.  Тәуелсіз  елдің  жас  ұрпағын  лайықты  түрде  тәрбиелеу  –  біздерге 
артылған аса жоғары міндет. Осы міндетті орындау үшін әрбір тәрбиеші жанын 
салады. Ендеше, олардың әрқайсысының еңбегі қашанда құрметке лайық деп 
білемін.

ТӘРБИЕШІ! Бұл әрдайым үлкен әріптермен жазылуға тиіс мазмұнды сөз 
деп танимын. Өйткені, біз елдің ертеңгі азаматтарын тәрбиелеудеміз. 
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Өйткені, біз жас ұрпаққа қазыналы да бай ана тілі – қазақ тілін сіңірудеміз. 
Тіл  арқылы  бала  бойына  ұлттық  құндылықтарды,  дәстүр  мен  салтты, 
ұлтымызға тән ізгіліктерді, жалпы адамзатқа ортақ өркениеттік ұстанымдарды 
жұғысты етудеміз.

«Ұстаздық  еткен  жалықпас,  үйретуден  балаға»  деп  ұлы  Абай  атамыз 
айтқандай, менің де осынау қастерлі мамандықтың иесі атанғаныма он үш жыл 
болған екен. Қиындығы мен қызығы, ауартпалығы мен жауапкершілігі  қатар 
жүретін осы еңбектің жолындағы педагогикалық ұстанымым - үнемі жаңалыққа 
ұмтылып,  алдыңғы қатардан  көріну  және  әр  тәрбиленушімніңбойынан жылт 
еткен  жақсылықты,  талап  пен  талантты  тауып,  бұлақтың  көзін  ашу,  биікке 
жетелеу, сондай ізденістер арқылы биік мақсаттарды орындау. 

Сондықтан да бұл іс екінің бірінің қолынан келе бермейді. Өйткені, бұл – 
бала жанын тереңнен сезінетін, өз ісін жан-жақты білетін, бүлдіршіндерді жан-
тәнәмен сүйе алатын, оларды бағалай білетін нағыз маманның қолынан ғана 
келетін жұмыс. Ұлы педагог Г.Песталоцци: «Егер де сүйе білмесең, тәрбиелеу 
құқыған жоқ», деген екен.

Балалардың  шығармашылық  қабілеттерін  дамыту  еңбекке  деген  рухани 
адамгершіліктің қалыптасуына серпін беріп, негіз болады. Бірақ бұл қажеттілік 
балаға күш салмай іске асуы мүмкін емес,  сондықтан оны еңбексүйгіштікке, 
шыдамдылыққа,  ұқыптылыққа,  дербестікке,  белсенділікке  және  өз  еңбегімен 
айналасындағыларға  қуаныш  сыйлауға  талпынуына  тәрбиелеу  қажет.
Халқымызда «Жас келсе - іске» деген керемет сөз бар. 

Демек,  мен  бойымдағы  жастық  жігерімді,  күш-қуатымды, 
жаңашылдығымды талапты әрі талантты шәкірт тәрбиелеуге жұмсауым керек. 
Болашақта  өз тәрбиеленушілерімді  биік белестерден  көріп  жатсам,  сол үшін 
өзімнің  аз  да  болса  үлесім  тиіп  жатса,  мен  өзімді  бақытты  тәрбиеші-ұстаз, 
бақытты жанмын деп білемін.

Батыр  Бауыржан  Момышұлы:  «Ешкім  іштен  батыр  болып  тумайды: 
батырлық  та  мінез  секілді  өскен  орта,  көрген  тәрбиеге  байланысты 
қалыптасады»  деп  ұлы  ой  айтқан  болатын.  Біз  бақшадағы  бүлдіршіндерді 
жақсылық атаулыға тәрбиелеуге, тамаша ортада тәлімді тәрбие беруге әрдайым 
жауаптымыз.

«Баланы  ең  әуелі  мейір-шапағатқа,  одан  соң  ақыл-парасатқа,  ақырында 
нағыз  пайдалы  ғылымға,  еңбекке  баулы»,  дейді  ғұлама  А.Құнанбаев.
Мұндай қағидалардың барлығы біздің күнделікті  жұмысымызда басшылыққа 
алынуға тиіс екенін ұмытпай, еңбегімізді осы бағытта құрамыз. 

Он жылдан аса тәрбиешілік еңбекте жүріп түйгенім – тәрбиешілік еңбекке 
мен басы бүтін  бой ұсынып,  әбден  қалыптастым.  Бүгінде  балаларға  мейірім 
төге  отырып,  биік  белестерге  жетуіне  жауапты  екенімді  ешуақытта  естен 
шығармаймын.
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11.02.2021 жыл.     № I00040

   Мектеп жасына дейінгі балаларға З.Дьенеш блоктарын қолдану    

ОРЫСБАЕВА МАХАББАТ СЕИТҚЫЗЫ
Талдықорған қаласы «Еңбек ауылындағы мектепке дейінгі шағын орталығы 
бар №22орта мектеп» коммуналдық мемлекеттік мекемесінің тәрбиешісі

Қазіргі заман талабы – білімді, саналы, мәдениетті, адамгершілігі мол, қоғамда 
өз  орын  таба  білетін  тұлға  тәрбиелеп,  қалыптастыру.  Тұлға  мәселесі  қай 
уақытта да өзінің сан қырлы жақтарымен қоғамның күн тәртібінен түскен емес.
         Осы сұранысқа сай баланың зияткерлік-танымдық белсенділігін дамыту 
үшін  тәрбиелеудің,  оқытудың  жаңа  ақпараттық  технологиясын  пайдалану 
өзекті мәселелердің бірі болып табылады. Бұл мәселені  шешуде З.Дьенештың 
логикалық блоктары өте қолайлы деп санаймын.
Логикалық  блоктарды  венгердің  психолог-математигі  Золтан  Дьеныш  ойлап 
тапқан.  Балаларды блоктар арқылы ойната отырып, оларға  нысандардың түсін, 
пішінін,  көлемі  мен  жауандығын  көрсете  отырып,  ажыратуға  үйретуде, 
информатикадан  бастапқы  сабақтар  және  математика  тұрғысынан  алғы 
ұғымдарды меңгертуде таптырмас құрал.  Ол балалардың  ойлау әрекеттерін 
дамытады  (сараптама,  салыстыру,   боптау,  жалпылау),  логикалық  ойлау, 
шығармашылық  қабілеттерін  және  танымдық  қабілеттерін  (қабылдау,  есте 
сақтау,  наразға  алу,  елестету)  жетілдіреді.  Дьеныштың блоктарымен   ойнай 
отырып,   бала  әртүрлі  заттық  әрекеттер  жасайды  (бөлу,   белгілі  ережемен 
орналастыру, қайта орналастыру және т.б.). Дьеныштың блоктары  үш жастан 
асқан балаларға арналған. 

Дьенештың логикалық блоктары 48 геометриялық фигуралардан тұрады:
а) төрт пішінді (дөңгелек, үшбұрыш, төртбұрыш, тіктөртбұрыш);
б) үш түсті (қызыл, көк және сары);
в) екі көлемді (үлкен және кішкентай);
г) қалыңдығының екі түрі болады (жуан, жіңішке).
Жинақта  бірдей  бір  де  бір  фигураны  кездестірмейсіз.   Әрбір  геометриялық 
фигура төрт ерекшелігімен беріледі: пішіні, түсі, көлемі, жуандығы.
«Логикалық  блок»  атты  дидактикалық  жинақ   48  көлемді  геометриялық 
пішіндерден тұрады, олар бір-бірінен көлемі,  түсі,  қалыңдығы мен пішіндері 
бойынша  ажыратылады.  Осылайша  әр  пішін  төрт  өзіндік  ерекшелігімен 
белгіленеді: түсі, пішіні, көлемі және қалыңдығы. Жинақта осы ерекшеліктері 
бірдей келетін пішіндерді таба алмайсыз, олардың әрқайсысы өзінше әртүрлі. 
Ерекшеліктерінің нақты нұсқасы (қызыл, көк, сары, тіктөртбұрышты, дөңгелек, 
үшбұрышты,  шаршы)  және  пішіндердің  көлемі,  қалыңдықтары  мен 
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үлкендіктері әрүтрлі болғандықтар балалар оларды жылдам ажыратып, айтып 
бере алады. 
Логикалық  блоктармен  әртүрлі  әрекеттер  жасау  барысында  (бөлу,  белгілі 
ережеге  сәйкес  орналастыру,  қайта  құру  және  т.б.)  балалар  алғашқы 
математикалық  дайындық  тұрғысында  маңызды  болып  табылатын  әртүрлі 
ойлау  қабілеттерін  меңгере  бастайды.   Олардың  қатарына  сараптама  жасау, 
салыстыру,  топтау,  жалпылау,  жасыру-ашу,  сонымен  қатар  «жоқ»,  «және», 
«емес»  сынды  логикалық  операцияларды  жасай  білу  жатады.  Блоктармен 
болатын арнайы дайындалған ойындар мен жаттығулар балалардың ойлаудың 
қарапайым  алгоритмдік  машығын  меңгеру,  әрекеттерді  ойша  қалыптастыру 
биімділіктері дамиды. Логикалық блоктардың көмегімен балалар  назарға алу, 
есте сақтау, қабылдау сияқты әрекеттерге жаттығады.  
Дьенештың блоктарымен танысу. 
Алдымен  баланы  блоктармен  таныстыру  керек.  Баланың  алдына  блоктарды 
жайып  салып,  олармен  қалағанынша  ойнауға,  ұстап  көруге,  араластыруға 
мүмкіндік беріңіз.  Кейіннен мына тапсырманы ұсынуға болады:
 Бір  фигураны  көрсетіп,  осындай  түсті  фигураны тауып  алуды тапсырыңыз 
(мысалы,  сары).  Сосын   балаға  үшбұрышты  барлық  блоктарды  көрсетуін 
сұраңыз  (немесе  барлық  үлкен  фигуралар).  Аюға  барлық  көк  фигураларды, 
қоянға  –  сары,  тышқанға  –  қызыл фигураларды беріңіз,  сосын фигураларды 
(көлемі, пішіні мен жуандығы) байланысты ажыратуды сұраңыз.
            Педагог пен мектеп жасына дейінгі балалардың өзара әрекеттерінде 
Дьенеш логикалық блоктарын қолдану, балалардың жан – жақты дамуы үшін 
өте үлкен маңызы бар:
1.        Дьенеш  блоктары  балаларды  негізгі  геометриялық  пішіндермен 
таныстырады, түсі, нысаны, көлемі бойынша оларды ажыратуға үйретеді.
2.        Дьенеш блоктары алдағы уақытта  логикалық тапсырмаларды шешуде, 
балаларға  керекті  логикалық  ойлауларын,  талдағыш  қабілеттерін  ептегіш, 
алғашқы машықтарын қалыптастыруды дамытуда мүмкіншілік жасайды.
3.       Дьенеш блоктары мектеп жасына дейінгі  балаларда  объектілерде  түрлі 
қасиеттерді шығару ептіліктерін дамытуға көмектеседі, оларды атауға, олардың 
жоқтығын сөздермен белгілеуге, дерексіздендіру және объектінің екі немесе үш 
қасиетін  бір  уақытта  есте  сақтау,  бір  немесе  бірнеше  қасиеттері  бойынша 
қарастырылып жатқан объектіні жалпылау.
4.        Дьенеш блоктары балаларға информатика пәні алгоритмдер, кодталған 
ақпараттар, логикалық операциялар сияқты күрделі түсініктер туралы алғашқы 
көріністерін береді.
5.        Дьенеш блоктары тілдерін дамытуға мүмкіншілік етеді: балалар «және», 
«немесе», «бөліктерімен», және т.б. жалғаулықтармен сөз тіркестерін құрады.
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6.        Дьенеш  блоктары  мектеп  жасына  дейінгі  балалардың  психологиялық 
процестерін дамытуға көмектеседі: қабылдауын, зейінін, есте сақтауын, қиялын 
және зияткерлігін.
7.       Дьенеш блоктары шығармашылық қиялдарын дамытады және балаларды 
креативті ойлауға үйретеді.

11.02.2021 жыл.    № I00041

Оқуға шақыру

ДОСАНОВА ЖАДЫРА ЖУМАГАЗИЕВНА 
Нұр-Сұлтан қаласы  Б.Майлин атындағы

 № 52 мектеп-гимназиясының бастауыш сынып мұғалімі

Пән: Әдебиеттік 
оқу

Мектеп: Б.Майлин атындағы №52 мектеп-гимназия

Күні: Мұғалімнің аты-жөні: Досанова Жадыра Жумагазиевна

Сынып: 3 Қатысқандар саны: 30 Қатыспағандар саны:

Бөлім Жанды табиғат

1-сабақтың 
тақырыбы

Оқуға шақыру

Оқу бағдарла- 
масына сілтеме

2.2 Шығарма мазмұны бойынша сұрақтар қою және 
жауап беру.

Осы сабақта қол 
жеткізілетін оқу 
мақсаттары (оқу 
бағдарламасына
сілтеме)

3.2.2.1 – қолдануға (практикалық), бағалауға негізделген 
сұрақтар қою және жауап беру.

Күтілетін нәтиже Барлық оқушылар: мәтіннің тақырыбын анықтай 
алады, негізгі ойды табады.
Көптеген оқушылар: шығармашылыққа негізделген 
сұрақтар қояды.
Кейбір оқушылар: берілген тақырып бойынша ой 
қорыту жасай алады.

Құндылық Оқуға, білімге деген қызығушылығын арттырып, еңбекке 
баулу.
Жеке және топта жұмыс жасай алу, ынтымақтастық.
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Пәнаралық 
байланыстар

Дүниетану. Қазақ тілі

АКТ-ны қолдану 
дағдылары

Интербелсенді тақта

Алдыңғы білім Екінші сыныпта өтілген тақырыптар
Жоспар

Уақыт Жоспарланған жұмыс түрлері Ресурстар

Сабақтың 
басы

Қызығушылықты ояту. Сыныпты қалыпқа 
келтіру. Ойсергек.
Мұғалім  оқушыларды  шеңберге  тұрғызып, 
бәріне  естілетіндей  баяу  дауыспен  мәнерлеп, 
төрт жолды өлең оқиды.
Күн нұрын төгіп көгімнен, Іргесі мұздың 
сөгілген.
Құйқылжып құстар ән салып, Мың түрлі әуен 
төгілген.
«Мына  менің  қолымдағы  Күнді  сабағыңды 
жақсы  оқуға  шақырамын  деген  тілекпен 
Дарынға  беремін»  деп  оң  жағында  тұрған 
оқушыға береді. Күнді алған оқушы өз тілегін 
айтып,  қасындағы  оқушыға  береді.  Шеңбер 
бойымен жалғасады.
Топқа бөлу. «Оқу», «Даналық», «Іздену»

Күн 
формасын- 
дағы 
кішкене 
жастық 
немесе қағаз 
қиындысы

Сабақтың 
ортасы

Ойқозғау.
– Топқа қандай сөздер арқылы бөліндік?
– ... .

Суреттер
қиындылары 
немесе

– Оқуға қандай қатысы бар деп ойлайсыңдар? интербелсе
нді

– ... . тақта
– Ендеше, бүгінгі сабағымыздың тақырыбы қандай 
екен?
– ... .
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– Оқу бізге не үшін керек?
– ... .
– Сабағымыздың мақсаты не болмақ?
– ... .
Сабақтың тақырыбын айту. Бағалау критерийімен 
таныстыру.
Бүгінгі сабағымыздың мақсаты – шығарма мазмұны 
бойынша
қолдануға, бағалауға және шығармашылыққа 
негізделген сұрақтар
қою және жауап беру.
Бағалау критерийі

Жұптық жұмыс. 1-тапсырма.
Слайд

Бағалау

Бұл суреттерде тәуліктің қай кезі деп ойлайсыңдар?
Ортақ тақырып қойып, оны түсіндіріңдер.

Оқулық

Оқылым.
А. Байтұрсынұлы. «Оқуға шақыру»
Шығарманың авторы туралы не білеміз? Кестеге 
қарап,
А. Байтұрсынұлы туралы әңгімелеп, сұрақтар 
қойып, жауап беріңдер.
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Ахмет  Байтұрсынұлы  (1872–1937)  қазіргі Қостанай 
облысы  Жангелдин  ауданы  Сарытүбек  ауылында 
туған.  Қазақтың  ғұлама  ғалымы,  дарынды  ақыны. 
«Әдебиет танытқыш», «Қырық мысал», «Тіл – құрал» 
атты еңбектері бар. «Қазақ әліппесі» мен «Қазақ тілі»
оқулықтарын жазған.

Жұптық жұмыс.
4-тапсырма. Сұрақтарды жалғастыр.
1) А. Байтұрсынұлы кім? 2) ...?
3)...?

Ахмет Байтұрсынұлы

Топтық жұмыс. 5-тапсырма. Әр топтың атына 
сәйкес өлең шумақтарын оқып, тапсырманы 
орындайды.

Өлеңді шумақтарға бөліп оқыту. Тірек сөздердің 
көмегімен әр шумаққа тақырып қой. Оқулықта бұл 
сөздер қара түспен берілген.
Оқу Жұмыссыз
Даналық – өшпес жарық, кетпес байлық
Сергіту сәті. «333 жаттығуы» 3 минутта сабаққа 
қатысты 3 сөз, 3 сөйлем айту.
Қалыптастырушы бағалау (ҚБ) ретінде орындатуға 
болады.
Топтық жұмыс. 1-тапсырма. Әр топ берілген 
сөздерден бастала- тын сұрақтар құрастырады.
Оқу
                                                                                         
 Іздену

А3 қағазы, 
балық 

сұлбасы

«2 жұлдыз,
1 тілек» 
әдісі 
арқылы 
бағалау

Стикер

«Үш 
шапалақ» 
арқылы 
бағалау

Үлестірме 
қағаздар
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2-тапсырма.
«Су құбыры» әдісі арқылы орындату.
– «Балалар, оқуға бар, жатпа қарап» деп айтқан 
автор туралы не білесің?
– «Даналық – өшпес жарық, кетпес байлық» 
дегенді қалай түсінетініңді үш сөйлеммен айт.
– Не үшін оқу оқып, білім алу керек екен? Өз 
ойыңмен жауапбер.
– Бүгінгі сабағымыздың мақсатына жеттік пе 
(оқушылардансұрау)?
– Қалай жеттік? Неістедік?
Оқушылардың жауабы шамамен мынадай болады: 
«Оқуға шақыру» өлеңін оқып, сұрақтар қойдық, 
жауап бердік т.б.

Сабақтың 
соңы

Үй тапсырмасы. Оқу-білімге байланысты мақал-
мәтелдер жаттау.

Мұғалім  оқушыларға  сабаққа  қатысулары, 
тапсырманы  орындауы,  түсінуі  жайлы  және  нені 
жетілдіру  керек,  неге  көңіл  бөлу  керектігі  туралы 
кері байланыс береді.
Рефлексия.
Мен бүгін ... білдім. Мен ... үйрендім.
Менің көңіл күйім қазір қандай? Бүгінгі 
мақсатымызға жеттікпе?
Жетсек, қалай жеттік, неістедік?

Стикер 
лер

Қосымша мағлұматтар
Дифференциация –
Сіз оқушыларға көбірек 
қолдау көрсету үшін не 

істейсіз?
Қабілеті жоғары 
оқушыларға
қандай тапсырма беруді 

Бағалау – 
Оқушылардың 
ақпаратты 
қаншалықты 
меңгергенін
қалай тексересіз?

Пәнаралық 
байланыс 
Қауіпсіздік 
ережелері АКТ-
мен

байланыс
Құндылықтармен 
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көздеп отырсыз? байланыс 
(тәрбиелік 
элемент)

Ойлану
Сабақ мақсаттары/оқу 
мақсаттары жүзеге асырымды 
болды ма?
Бүгін оқушылар нені үйренді? 
Сыныптағы оқу атмосферасы 
қандай болды?
Дифференциацияны жүзеге 
асыру қолымнан келді ме? Мен 
жоспарланған
уақытымды ұстандым ба? Мен 
жоспарыма қандай өзгерістер 
енгіздім және неліктен?

Төменде берілген бөлімді осы сабақ 
туралы ойларыңызды жазу үшін 
пайдаланыңыз. Сол жақ
бағанда берілген сабағыңызға 
қатысты ең маңызды сұрақтарға 
жауап беріңіз.

Жалпы баға
Сәтті өткен екі нәрсені атап көрсетіңіз (сабақ беру және 
оқытуғақатысты): 1.
2.
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 11.02.2021 жыл.     № I00042

Топырақ не үшін қажет?

САДУАКАСОВА ЖАНАТ СЫРЫМОВНА
Маңғыстау облысы Мұнайлы ауданы № 6 орта мектеп» КММ

     Бастауыш сынып мұғалімі 

Пән: Жаратылыстану
Сынып: 3 -сынып
Заттар және олардың 
қасиеттері .   Табиғат 
ресурстары

Мектеп:«№6 орта мектеп» КММ
Қатысқандар саны:
Қатыспаған оқушылар:

Күні: 23.01.2021 жыл.ж

Тақырыбы:  Топырақ не үшін қажет?

Оқу мақсаты: 3.3.4.1 кейбір ағзалардың тіршілігіндегі топырақтың 
рөлін түсіндіру;
3.1.2.1 ақпарат көзінің түрлерін анықтау;
  

Сабақтың 
мақсаты:

Оқушылар:
Топырақ туралы жаңа ақпарат алады;
Топырақтың тірі ағзалар үшін қажеттілігін түсінеді; 
Қандай ағзалар топырақсыз тіршілік ете алмайтынын 
білесің.
 

Бағалау критерийі Кесте толтыру немесе постер жасау
Тілдік мақсат Оқушылар:

Топырақ және оның тірі ағзалар үшін маңызы туралы өз 
ойларын айтады;
Топырақ туралы қойылған сұрақтарға жауап береді;
Өз шешімдерін басқа топтар алдында қорғайды.
Пәндік терминология мен тірек сөздер: 
Топырақ, пана

Құндылықтар Топырақтың маңызын түсінеді
Пәнаралық 
байланыс

Әдебиеттік оқу

АКТ қолдану 
дағдылары

презентация
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Алдыңғы 
меңгерілген білім

Өсімдіктердің қоректік затты топырақтан алатынын 
біледі.

Сабақ барысы

Жоспарланған 
уақыт

Сабақта жоспарланған іс-әрекет Ресурстар 

Сабақтың 
басы

 

Ұйымдастыру.  
Екі сурет көрсету (жайқалып өсімдік өскен 
және өспеген). Оқушылар суреттерді 
салыстырады. Ұқсастығы мен 
айырмашылығын айтады.  Неліктен өсімдік 
жайқалып өсіп тұрғанын сұрап, оқушылардың 
болжамдарын тыңдау.
«Орны ауысқан әріптер» ойыны арқылы 
сабақтың тақырыбы анықтау. 
ОРТПЫАҚ (Топырақ)
  

Сурет

Әріптер

Сабақтың 
ортасы
 

1. Кесте толтыру.
«Білемін. Білгім келеді. Үйрендім » 
кестесінің Білемін және Білгім келеді 
бағандарын толтыру. Білемін бағанына 
топырақ туралы не білетіндерін, Білгім келеді 
бағанына не білгісі келетіндерін жазу. 
Кестені толтыру үшін жетелеуші сұрақтар:
- Топырақ қандай болады?
- Топырақта нелер мекендейді?
- Топырақта не өседі?
- Адамдар топырақты не үшін 
пайдаланады?
- Топырақ туралы не білгің келеді?
-

2. Топтық тапсырма:
А деңгейі
 «Топырақты мекендейтін жануарлар»
- Қандай жануарлар топырақтың астында 
мекендейді?  Топырақта тіршілік ететін 
жануарлардың атауын жазу немесе суретін 
салу. 
- Жануарлар топырақтағы тіршілікке қалай 
бейімделеді? ( жүні, тырнағы, тісі  тсс 
ерекшеліктерін атау)
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Бағалау критерийлері:1.Топырақты 
мекендейтін жануарларды 
біледі.2.Жануарлардың атауын жазады немесе 
суретін салады.
 В деңгейі
Топырақтан алынатын қорек. Оқушылар 
топырақтың жануарлардан басқа нелерге 
керек екенін білу. (Өсімдіктерге) Өсімдіктер  
өсу үшін қоректік заттарды қайдан алады? 
(Топырақтан алады)
Бағалау критерийлері 1.Топырақтың 
жануарлардан басқа неге керек екенін 
біледі.2.Өсімдіктер өсу үшін қоректік 
заттарды қайдан алатынын біледі.
С деңгейі
Жануарлар мен олардың тұратын мекендерін 
сәйкестендіру. Оқушылармен жануарлардың 
індерін қандай белгілері бойынша анықтауға 
болатынын талқылау (өлшемі қандай, олар 
тереңде ме, әлде бетінде ме?). 
Бағалау критерийлері:1.Жануарлар мен 
олардың тұратын мекендерін 
сәйкестендіреді.
3. Зертте. Адам өмірінде топырақ қандай рөл 
атқарады?
4.Жұптық жұмыс
Оқушыларды шағын топтарға бөлу. Әр топқа 
адамның топырақты пайдалануы туралы 
қосымша әдебиеттер, интернет-ресурстар, 
суреттер дайындау.  
- Топырақ адамға қажет пе?
- Күнделікті жейтін тағамды адам қайдан 
алады?
- Сол тағамның дастарханға келуіне 
топырақтың қатысы бар ма?
Әр топ адамдар күнделікті пайдаланатын 
тағамдар тізімін, оның қайдан келетінін, 
топырақтың қаншалықты қатысы барын 
анықтап, тізім жасап, кесте толтыру немесе 
сурет салып, постер жасау.

https://yande
x.kz/video/se
arch?text=
%D1%82%D
0%BE
%D0%BF
%D1%8B
%D1%80%D
0%B0%D2%
9B
%20%D1%8
2%D1%83%
D1%80%D0
%B0%D0%B
B%D1%8B
%20%D0%B
5%D1%80%
D1%82%D0
%B5%D0%B
3%D1%96

Жануарлар 
суреті

Өсімдіктер

Қосымша 
әдебиеттер,
интернет 
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Әр топ ақылдасып кесте немесе постер жасау 
жұмыс түрін таңдап алып, жұмыс жасау. 
Бағалау критерийлері:
1. Тағамдар тізімі 5-тен кем емес болу 
2. Тағамның неден жасалатынын жазу
3. Топырақтың қатысын анық дәлелдеу
4. Топ алдында ойын еркін жеткізу
5. Өз шешімдеріне дәлелдемелер келтіру
Берілген уақыт аяқтаған соң жұмыстарын 
басқа топтар алдында қорғау. Ақпараттарды 
қайдан алғандары туралы ой бөлісу.  
5. Мәтінмен жұмыс.
Оқушылар мәтінмен жеке танысу. Мәтін 
бойынша сұрақтар туындаса, бірлесе жауап 
іздестіреді. Мәтін арқылы жануарлардың 
атаулары оқушылардың естерінде қалады. 
6. Сен білесің бе? Миллиард санының 
шамасын анықтау (өте көп). 
- Оларды қалай көруге болады? (Олар өте 
ұсақ, оларды тек микроскоппен ғана көруге 
болады.) 
- Топырақта микробтар қайдан болуы мүмкін? 
(Көгөніс пен жемістерден) 
7. Ойлан. Оқушылар егер топырақ 
жануарлардың тіршілігі мен өсімдіктердің 
қоректенуіне жарамсыз болып қалса, не 
болатынына болжам жасау. (егер топырақ 
жарамсыз болып қалса өсімдік өспейді, 
өсімдік болмаса жануарларға және адамдарға 
азық болмайды. Өсімдік өспесе адамның 
тұрмысына қажетті заттар болмайды.) 

Кесте, 
маркер, 
ватман
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тағам Қайдан 
алынады?

Топырақтың қатысы

сүт сиыр Сиыр топырақта өсетін 
өсімдікті жейді

нан бидай Бидай топырақта өседі
ет мал Мал топырақта өскен 

өсімдіктерді жейді
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Сабақтың 
соңы

Рефлексия
«ББҮ» кестесінің «Үйрендім» бағанын 
толтыру. Жазғандарын қалаулары бойынша 
оқу.

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

Бағалау - 
оқушылардың 
материалды меңгеру 
деңгейін қалай 
тексеруді 
жоспарлайсыз?

Денсаулық пен 
қауіпсіздік 
техникасының сақталуы 

Еркін жазу. «Мен 
топырақпын. .........»

Кесте толтыру немесе 
постер қорғау. 
Ақпарат көздерін 
қаншалықты тиімді 
пайдаланғандарын 
ескеру.

Топтық жұмыс 
жасағанда тәртіп 
ережелерін сақтау.

11.02.2021 жыл.     № I00043

Жаңартылған білім беруде қашықтықтан оқуды ұйымдастыру

ОЗГАНБАЕВА ГУЛЖАЗИРА КУЗДЕУБАЙЕВНА
Шымкент қаласы А.Молдағұлова атындағы  

№ 29 жалпы орта мектебінің
қазақ тілі мен әдебиеті пәні мұғалімі.

Мақсаты: Критериалды бағалау жүйесін қолданудағы іс-тәжірибемен бөлісу, 
аталған бағалау жүйесінің артықшылығы мен маңыздылығына тоқталу.

Елбасымыз  Н.Ә  Назарбаев  «Болашаққа  бағдар:  рухани  жаңғыру»  атты 
бағдарламасында  «табысты  болудың  ең  іргелі  басты  факторы  білім  екенін 
әрқайсысымыз терең түсінуіміз керек… Себебі, құндылықтар жүйесінде білімді 
бәрінен биік қоятын ұлт қана табысқа жетеді»,-деген. Ел ертеңі – жас ұрпақтың 
қолында.  Ендеше,  бүгінгі  ұстаздар  қауымына  қойылатын  талап  та  жоғары 
болмақ. 
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Олар  жан-жақты,  әлемдегі  жаңалықтардан  мағлұматы  бар,  үнемі 
шығармашылық ізденістегі, кәсіби біліктілігін шыңдайтын жеке көзқарасы бар, 
соны қорғай білетін жігерлі тұлға, зерттеушілік қабілеті бар, білімді де білікті, 
көп оқитын, көп тоқитын,

білімін өз тәжірибесінде шебер қолдана білетін, өзінің оқушысын өз бетінше 
білім  алуға баулитын кәсіби маман иесі болуы керек. Бұл өмір талабы.

Жаңартылған  білім  берудің  маңыздылығы  –  оқушы тұлғасына  үйлесімді, 
қолайлы білім беру ортасын құра отырып, оны сын тұрғысынан ойлап, зерттеу 
жұмыстарын жүргізіп, тәжірибе жасап, АКТ-ны қолданып, жеке, жұппен, топта 
жұмыс жасай білетіндей,  функционалды сауатты,  шығармашылықпен жұмыс 
жасай алатындай дәрежеге жеткізу. Жаңартылған білім беру бағдарламасының 
ерекшелігі  спиральді  қағидатпен  берілуі.  Спиральділік  қағидаты  бойынша 
құрылған оқу бағдарламасы

Джером  Брунердің  «Білім  беру  үдерісі»  (1960)  атты  еңбегінде 
қарастырылған  танымдық теорияға  негізделеді.  Критериалды бағалау  кезінде 
оқушылардың  үлгерімі  алдын  ала  белгіленген  критерийлердің  нақты 
жиынтығымен өлшенеді.   Оқушылардың пән бойынша үлгерімі  екі  тәсілмен 
бағаланады: қалыптастырушы бағалау және жиынтық бағалау. 

Бұл  бағалау  жүйесінің  артықшылығы,  баланың ойлау  қабілетін  дамытып, 
ғылыммен айналасуға  ынтасын оятады.  Қалыптастырушы бағалау  күнделікті 
оқыту мен оқу үрдісінің ажырамас бөлігі болып табылады және тоқсан бойы 
жүйелі түрде өткізіледі.  Қалыптастырушы бағалау үздіксіз жүргізіле отырып, 
оқушылар мен  мұғалім  арасындағы кері  байланысты қамтамасыз  етеді  және 
балл  немесе  баға  қоймастан  оқу  үрдісін  түзетіп  отыруға  мүмкіндк  береді. 
Жиынтық бағалау оқу бағдарламасының бөлімдерін (ортақ тақырыптарын және 
белгілі  бір)  оқу  кезеңін  (тоқсан,  оқу  жылы,  орта  білім  деңгейі)  аяқтаған 
оқушының үлгерім туралы ақпарат алу мақсатында балл және баға қою арқылы 
өткізіледі.

Қалыптастырушы бағалау және жиынтық бағалау барлық пәндер бойынша 
қолданылады. Критериалды бағалау жүйесі Филиппин, Сингапур, Жапония,

Франция, Финляндия сынды дамыған елдерде пайдаланылады. Осы мәселе 
аясында «Балалар ХХІ ғасырда табысты болу үшін нені оқыту керек?» және 
«Оқытудың тиімді әдістері қандай?» деген сияқты негізгі сауалдар туындайды. 
Бұл сауалдар оқу бағдарламасымен және оқу бағдарламасын жүзеге асыруда 
пайдаланылатын педагогикалық әдістемелермен тығыз байланысты. Қарқынды 
жаһандану,  сондай-ақ,   ұлттық  экономикаға  да  ықпал  етуде  және  қазіргі 
уақытта  экономикалық  дамуды  қамтамасыз  етуге  бағытталған  халықаралық 
бәсекелестік артты. Білім беру жүйесін жаңартуға арналған бұл экономикалық 
дәлелдерге  қоса,  қазіргі  жиырма  бірінші  ғасырда  басқа  да  негіздер  бар: 
байланысқа  бейімділікті  арттыру,  әлеуметтік  өзгерістер,  ауа  райының 
өзгеруімен  байланысты  мәселелер,  бүкіл  әлемдегі  халықтың  қарқынды  өсуі, 
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заманауи әлеммен өзара табысты байланысу үшін қажетті және келешек күннің 
әлемімен  өзара  байланысу  үшін  қажетті  дағдыларды  қазіргі  таңдағы  мектеп 
жасөспірімдері  талап  ететін  шектеулі  ресурстарға  деген  сұраныстың  өсуі. 
Сондықтан  оларға  заманауи  бағдарламалар  мен  оқыту  әдістемелерін,  білікті 
мамандар  ұсыну  маңызды.  Орта  білім  жүйесінде  жалпы  білім  беретін 
мектептерді  Назарбаев  зияткерлік  мектептеріндегі  оқыту  деңгейіне  жеткізу 
керек.  Мектеп  бітіруші түлектері  қазақ,  орыс және ағылшын тілдерін  білуге 
тиіс. Оларды оқыту нәтижесі оқушылардың сындарлы ойлау, өзіндік ізденіс пен 
ақпаратты терең талдау

машығын игеру болуға тиіс» деп атап көрсеткеніндей, қазіргі таңда елімізде 
жаппай білім беру мазмұны жаңартылуда. Жаңартылған бағдарлама бойынша 
әлемдік білім беру жүйесі бәсекеге қабілеттілікке қарай білім алушыны баулу, 
қоғамнан өз орнын таба білетіндей сапалы маман болуына бағытталынған.

Критериалды бағалау технологиясын енгізудің мақсаты:
 Мектепте оқыту сапасын жоғарылату
 Мектеп бітірушілердің білімін халықаралық стандартқа сәйкестендіру.

Критериалды бағалаудың басты артықшылығы:
 алдын-ала ұсынылған бағалау шкаласы;
 анық, айқындылығы;
 бағаның әділдігі;
 өзін бағалауға мүмкіндіктің берілуі

Критериалды бағалау технологиясы арқылы бағаның қойылуы:
 Критерий бойынша оқушының оқу жетістіктерінің деңгейі белгіленеді
 Нақты балдар немесе бағалар қойылады

Анықтамасы :
Критериалды  бағалау  технологиясы-бұл  білім  берудің  мақсаты  мен 

мазмұнына
негізделген оқушының оқу- танымдық құзырлығын қалыптастыруда алдын-

ала белгіленген жетістіктермен салыстыру үрдісі .
Бағалауды қолданудың екі тәсілі:
 Қалыптастырушы бағалау- (  formative) баға жақсарту мақсатында

жасалатын қадамдарды анықтау үшін ағымдағы жағдай туралы
мәліметтер алуға қолданылады.

 Жиынтық  бағалау-  (summative) өтілген  кезең  бойынша  зерделенген 
материал мөлшерін анықтауға қолданылады.

Қалыптастырушы  бағалау  Қалыптастырушы  бағалау  –сабақта  күнделікті 
жүзеге  асатын,  білім  мен  дағдыны   меңгеру  деңгейін  анықтайтын  бағалау. 
Қалыптастырушы  бағалау  білім  беру  процесінде  оқушы  мен  мұғалімнің 
арасындағы өзара тығыз байланысты жүзеге асырады.  
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Интерьердің сәндік заттарын дайындау мен безендіру

САГИДУЛЛИН АЛИБИ САИН УЛЫ
Ақтөбе облысы  Хромтау ауданы  Қызылсу орта мектебінің

Көркем еңбек  пәні мұғалімі

Мектеп: 
Күні: Мұғалімнің аты-жөні: 

Сынып: 9 Қатысқандар саны:
Қатыспағандар саны: 

Сабақ 
тақырыбы

Интерьердің сәндік заттарын дайындау мен безендіру 

Осы сабақта қол 
жеткізілетін оқу 
мақсаттары (оқу 
бағдарламасына 
сілтеме)

9.2.1.1  мазмұнды,  ерекше  туындыны  орындау  үшін  өз 
бетінше және сенімділікпен өнердің көркем құралдарын 
қолдану

Сабақ 
мақсаттары

Бастапқы жоспарлаған нобайларына сүйене отырып, 
интерьерлік сәнді бұйымдарын жасауда қауіпсіздік 
ережелерін сақтап, шығармашылық жұмыстарын 
бастайды.

Бағалау 
критерийлері

 Шығармашылық жұмыстарын  орындауда  іс-
әрекеттерін жоспарлайды
 Жұмыстарын орындауда топ ішінде рөлдерге бөледі
 Бастапқы эскиздері бойынша жұмыстарын 
бастайды
 Қауіпсіздікережесінсақтайды

Тілдік 
мақсаттар

Интерьер, стиль, бунгало, гранж,  кантри, китч, 
контемпорари, лофт, минимализм, поп-арт, 
постмодернизм, техно, фьюжн, хай-тек, шебби-шик, эко 
стилі, шале және т.б.

Құндылықтард
ы дарыту

Оқушылардыңинтерьерлік сәнді бұйымдардың 
ойластырып, бейнелеуарқылыобраздыелестету, 
түстердіүйлестірепайдалану, 
зерттеушілікқұндылықтарындарыту

Пәнаралық
байланыстар

Тарих,  информатикажәнет.б. 
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АКТ қолдану 
дағдылары

Интерьер 
бұйымдарыныңдизайныңфотосуреттерінәлеуметтікжеліде
нқарастыраотырып, олардызерттеуүшін.

Бастапқы білім 

Сабақ барысы
Сабақтың 

жоспарланғ
ан кезеңдері

Сабақтағы жоспарланған іс-әрекет Ресурстар

Сабақтың 
басы 

Сабақтың басында оқушыларға интерьерлік 
бұйым жасау жолдары туралы бейнебаян 
көрсетілетін болады.
Бейнебаяннан не байқадыңыздар?
Қандай материалдарды қолданған?
Қандай техникада орындалды? Деген 
сұрақтарды қоя отырып, сабақтың тақырыбын 
ашып аламын
Сабақтың тақырыбы:Интерьердегі сәндік 
заттарын дайындау мен безендіру
Сабақтың мақсаты: 
Бастапқы жоспарлаған нобайларына сүйене 
отырып, интерьерлік сәнді бұйымдарын жасауда 
қауіпсіздік ережелерін сақтап, шығармашылық 
жұмыстарын бастайды.
Бағалау критерийлері:
 Шығармашылық жұмыстарын  орындауда  
іс-әрекеттерін жоспарлайды
 Жұмыстарын орындауда топ ішінде 
рөлдерге бөледі
 Бастапқы эскиздері бойынша жұмыстарын 
бастайды
 Қауіпсіздікережесінсақтайды

Интерактивт
і тақта
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Сабақтың 
ортасы  Оқушыларға  қолдау  көрсету  ретінде 

оқушыларға  интерьер  бұйымдарын  дайындау 
технологиясы  көрсетілген  бейнематериал 
немесе фотосуреттер ұсынылады.  

Шығармашылық  жұмыстарын  бастар  алдында 
оқушылар іс – әрекеттерін жоспарлайды.
Жоспарға мыналар жатады:
• команда мүшелері арасында жауапкершілікті 
бөлу;
Уақытты бөлу;
• Бұйымды жасау үшін материалдар тізімі;
• құралдар тізімі;
• Жұмыс реттілігі
• жобаның кезеңдері.
Қауіпсіздік ережелері:
5. Ұшты, істік, өткір заттармен абайлап 
жұмыс жасау керек
6. Өзара заттармен алмасқанда абайлап, 
лақтырмай беру керек.
7. Жұмыс орнын таза ұстау керек
8. Жұмыс аяқталғаннан кейін жұмыс орнын 
тазалап кету керек
Тапсырма:
Сәндік интерьер заттарын дайындауға арналған 
материалдарды,  қажетті  құралдарды  және 
жұмыс  орнын  дайындайды.  Өз  топтарында 
оқушылар  интерьер  бұйымын  орындаудағы  іс 
әрекеттерін бөліседі.

https://www.
youtube.com/
watch?
v=g3MLAKa
03fQ

Қатты 
каропкалард
ан шырағдан 
жасау
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Сабақтың 
соңы

Сабақ соңында оқушылар «Кері байланыс 
Сэндвичі» немесе «Мадақтау сэндвичі» 

1 қабат – түсінгені туралы оң пікір;
2 қабат – сыни көзқарас, нені өзгерту керек және 
қалай өзгерту керек;
3 қабат  – оң көзқарас бере отырып, болашаққа 
ұыныс беру: маған ұнады , дегенмен келесі 
жолы  …

Интерактивт
і тақта 
қолдану.

Саралау – оқушыларға 
қалай көбірек қолдау 

көрсетуді жоспарлайсыз? 
Қабілеті жоғары 

оқушыларға қандай міндет 
қоюды жоспарлап отырсыз? 

Бағалау – 
оқушылардың 

материалды 
меңгеру деңгейін 
қалай тексеруді 
жоспарлайсыз? 

Денсаулық және 
қауіпсіздік 

техникасының 
сақталуы

Сабақ бойынша 
рефлексия 

Бұл бөлімді сабақ туралы өз пікіріңізді білдіру 
үшін пайдаланыңыз. Өз сабағыңыз туралы сол 
жақ бағанда берілген сұрақтарға жауап беріңіз.  

57



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

11.02.2021 жыл.  № № I00036

ЖАҢАРТЫЛҒАН БІЛІМ БЕРУ БАҒДАРЛАМАСЫ БОЙЫНША 
КӨРКЕМ ЕҢБЕК ПӘНІНІҢ МАҢЫЗДЫЛЫҒЫ

Мырзаханова Салтанат Имангелдіқызы
Алматы облысы  Еңбекшіқазақ ауданы 

Нұрлы орта мектебінің көркем еңбек пәні мұғалімі 

        Қазіргі кезеңде оқушының өз бетімен білімге ие болу барысында оның 
белсенді  іс-  әрекетін  ұйымдастыру  оқу  үдерісіне  қойылатын  негізгі 
талаптардың бірі болып табылады. Бұл тәсілдеме пәндік білімді, әлеуметтік 
және  коммуникативтік  дағдыларды  ғана  емес,сонымен  бірге  өзінің  жеке 
мүдделері  мен  болашағын  сезінуге,  сындарлы  шешімдер  қабылдауына 
мүмкіндік  беретін  тұлғалық  қасиеттерді  де  меңгеруге  ықпал  етеді. 
Мұғаліммен  бірлесіп  шығармашылықпен  айналысу  және  серіктес,  кеңесші 
ретінде мұғалімнің қолдауы кезінде оқушының белсенді танымдық қабілеті 
тұрақты сипатқа ие болады.
       Көркем еңбек  пәні  арқылы әлемді  эстетикалық  және  рухани түрде 
меңгеруге  және  тұлғаның  өз  ойын  білдірудің  бір  тәсілі  болып 
табылады.«Көркем еңбек» пәні оқушылардың шығармашылық қабілеттерін, 
кеңістік-образдық ойлауын, рухани-адамгершілік құндылықтарын, қоршаған 
ортаны  эстетикалық,  эмоционалдық  түрде  қабылдауларын  қалыптастыруға 
бағытталған. Түрлі өнер салалары бойынша көркем білімдер мен дағдыларды 
қалыптастыру,  әлемнің  біртұтас  бейнесін  қалыптастыруға,  оқушылардың 
көркемдік қабілеттерін, кеңістікті және көру арқылы қабылдауларын, елесті, 
есте сақтау, зейін мен қиялды дамытуға негіз болып табылады. Көркем және 
басқа  түрлі  материалдар,  құралдары мен  тәсілдерін  қолдану  оқушылардың 
сенсорикасын,  қолдың  моторикасын  және  көзбен  нақты  мөлшерлеуін 
дамытады.
      Көркем еңбек – бұл көзбен көретін нысандарға қатысты, яғни «визуалды 
қарым-қатынас тілі» түсінігін дамытатын бастапқы көру әдісі.  Оқушыларға 
мұның  не  екені,  әртүрлі  көркемдік  үдерістер  арқылы  көру  элементтерін 
дамыта отырып, оны қалай қолдануға болатыны туралы мәліметтер берілуі 
тиіс. Саутвиктің (2009) пікірі бойынша, «біз қазір түйсініп қабылдау туралы 
сөз етіп отырған жоқпыз: біз көру арқылы көркемдік тұрғыдан қабылдауды 
үйретуге тырысудамыз» (28-б.).
      Әр пәннің оқу бағдарламаларында үш тілде білім беруді жүзеге асыру 
қарастырылған,  онда  үш  тілді  меңгертіп  қана  қоймай,  сол  сияқты 
оқушылардың сыныптан тыс жұмыстарын да үш (қазақ, орыс және ағылшын 

58



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

тілдерінде)  тілде  ұйымдастыру  қарастырылған.  Көп  тілді  оқу  ортасын 
құрудағы әр пән қосқан үлесі үш тілде білім беру саясатын жүзеге асыруға 
мүмкіндік  береді.  Тіл  үйретудің  негізі  болып  табылатын  коммуникативтік 
тәсілдеме әрбір  оқу пәнінің  түрлі  оқу жағдаяттарында  білім және білікпен 
алмасу, тілдік және сөйлеу нормалары жүйесін дұрыс қолдану сияқты әдіс-
тәсілдері  арқылы  оқушылардың  сөйлеу  әрекеттерін  дамытудың  жетекші 
қағидаты ретінде қарастырылады.
       Пән мазмұнын меңгеру және оқу мақсаттарына қол жеткізу үдерісінде 
оқушылардың ақпараттық-коммуникациялық технологияларды, атап айтсақ: 
қажетті  ақпаратты  іздеу,  өңдеу,  алу,  құру  және  көрсету,  ақпараттар  және 
идеялармен алмасу үшін бірлесіп әрекет ету, жабдықтар мен қосымшаларды 
кең ауқымда қолдану арқылы өз  жұмысын бағалау  және жетілдіру сияқты 
қолдану дағдыларын дамыту үшін алғышарттар/жағдайлар жасау керек.
     Көркем еңбек пәніне  оқушылардың уәжін арттыру үшін  не істеу қажет? 
Жаңартылған  бағдарлама  негізінде  оқушылардың  жалпы  білімге  деген 
ынтасын арттыру тек негізгі пәндер арқылы ғана емес, сонымен бірге музыка 
және  бейнелеу  өнері  сияқты  пәндер  негізінде  де  жүзеге  асырылуы  керек 
екенін көріп отырмыз.
     Мектеп оқушыларының көркем еңбек  арқылы танымдық іс-әрекеттерін 
арттырудың маңызы жоғары болып табылады. Олардың кеңістіктегі заттарды 
көре алуы мен ойлауын дамыту бүкіл дүниетанымын қалыптастыруға ықпал 
жасай алуы керек. Оқушыларға білім мен тәрбие беруде  бейнелеу өнерінің 
оқуға қызығушылықтарын арттырудағы рөлі ерекше  екенін байқауға болады. 
Олардың оқуға деген қызығушылықтары артып қана қоймай, алған білімдерін 
іс-әрекетте,  рухани  өмірде,  қоғамдық  қаты   настарда  қолдана  алады  деп 
ойлаймын.  Сол  себепті  де  осы  көркем  еңбек  сабағында  іске  асқан  іс-
әрекеттердің бәрі дерлік тұлғаның барлық қажетті сапаларын қалыптастыруға 
көмектеседі.
«Көркем еңбек» пәнінің маңызы
«Меніңше, білім беру аясындағы бейнелеу өнерінің басты құндылығы оның 
адамның  тәжірибесін  байытып,  өмірге  деген  көзқарасын  қалыптастыруға 
қосатын  үлесінде.  «Көркем  еңбек»  пәні  адам  санасының  білімнің  басқа 
салалары қамтымайтын қырларына қатысты: визуалды нысанды эстетикалық 
қабылдау».
«Көркем еңбек» пәні бағдарламасы:
- өнер түрлерін кіріктіру арқылы пәндік білімдерін, дағдылары мен түсінігін 
дамытуға;
-  ұлттық  және  әлемдік  көркем  мәдениеттегі  өнерінің 
шығармаларымен таныстыру  арқылы  адамгершілік  құндылықтарды 
қалыптастыруға;
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-  көркем-шығармашылық  пен  кеңістік  ойлау,  адамгершілік-
эстетикалық сезімдерін  визуалды  және  тактильді  өнер  тілдері  арқылы 
қоршаған әлемге өз көзқарасын білдіру қажеттігін қалыптастыруға;
- еңбекті жоспарлау және ұйымдастыру дағдыларының дамуы мен алғашқы 
технологиялық білімдердің қалыптасуына;
- сенсориканың, қолдың моторикасының, байқағыштықтың, елестетудің, қиял 
мен шығармашылықтың дамуына;
-  оқушылардың визуалдық  және  эстетикалық  қабылдаудың  дамуы,  көркем 
жұмыстарды сын тұрғысынан түсінуі үшін өнер жанрлары, стильдері туралы 
білімдерін қолдану;
-  танымдық,  коммуникативтік,  ұйымдастырушылық  және  адамгершілік 
сипаттағы түрлі міндеттерді дербес шешу тәжірибесінің қалыптастыруға;
- өзінің көркем жұмысын орындау үшін, ақпараттың әртүрімен жұмыс жасай 
алу (табу, іріктеу, жинақтау) біліктілігін дамытуға;
-  бірлескен  шығармашылық  жұмысты  орындау  барысында  ұжыммен  және 
топпен жұмыс істеу дағдыларын меңгеруге бағытталған;
Бағдарлама бойынша оқу арқылы оқушылар келесілерге қол жеткізеді:
-  ұлттық  және  әлемдік  мәдениетінің  көркем  өнер  шығармаларын,  ондағы 
берілген идеялар мен құндылықтарды зерттеу және талдау;
-  өз  жұмысын  ұйымдастыра  білу:  мақсатын  анықтау,  жұмыс  кезеңдерін 
айқындау, қажетті құралдарды табу, өз жұмысының нәтижесін бақылау және 
бағалай алу;
-  көлемді  және  жазықтықтағы  көркем  жұмыстарды  шығармашылық 
тұрғысынан жасау үшін алынған білім мен дағдыларды қолданады;
-  зерттеу,  эксперимент  жүргізу  барысында  әртүрлі  ресурс  түрлерін,  оның 
ішінде АКТ құралдарын қолдана білу;
-  шығармашылық  өнімді  жасау  үшін  материалдар  мен  құралдарды  дербес 
және сенімді қолдану, материал қасиеті мен жұмыс нәтижесінің ерекшелігі 
арасындағы байланысты түсіну;
-  алған  тәжірибесінің  негізінде  өнердегі  түрлі  техникалар  мен  тәсілдерді 
дербес қолдану;
-  өз  идеясы  мен  жұмысына  қатысты  түсініктеме  беру  және  конструктивті 
ұсыныс қабылдау;
- әртүрлі жағдаяттарда тиімді және бірегей шешім таба білу;
- әртүрлі материалдарды және құралдарды қолдануда қауіпсіздік ережелерін 
сақтаудың маңызын түйсіну және түсіну.
Шығармашылық процесс шексіз. Идеяларды зерттеу және дамыту, құру және 
орындау,  қайта  қарастыру,  талдау  және бағалау  шығармашылық процестің 
кез келген кезеңінде жүзеге асады. Оқушылар практикалық жұмыс арқылы 
идеяларды  зерттей  алады.  Идеялар  оларды  жасау  мен  орындау  кезеңінде 
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дамиды.  Тұтас  бөлімде,  жеке  сабақтар  кезінде  де  тұрақты  іске  асып 
отыратын,  жалғасатын  процесс,  әсіресе,  шолу,  талдау  және  бағалау  болып 
табылады.  Жекелеген  оқушылардың  ойлары  мен  пікірлерін  талқылау 
барысында  жазылып  алуы  мүмкін.  Мұғалім,  қажет  жағдайда,  барлық 
орындалған  жұмыстарға,  сондай-ақ  ресми/бейресми  көрме  түрінде  барлық 
жұмыстарға шолу жасау және таныстыру үшін оқушыларға қосымша уақыт 
бөледі.  Оқушылардың  нәтижелерін  жақсарту  үшін  жаңа  идеялармен 
тәжірибелер жүргізу, оларды дамыту, түрлі әдістерді қолдану үшін мұғалім 
тарапынан  икемділік  қажет.  Өздерінің  өткен  бөлімдер  бойынша  жасаған 
жұмыстарын  жылдың  басынан  тоқсанның  соңына  дейін  шолу  жасау 
мүмкіндігі бар оқушылар игерген процестерді, әдістер мен материалдарды өз 
жұмыстарын жетілдіру үшін пайдалана алады. «Көркем еңбек» пәні бойынша 
білім беру бағдарламасының идеяларын басшылыққа ала отырып, оқушылар 
өнердің  кең  ауқымын  бағалауда  өз  дағдыларын  жетілдіріп,  адамдардың 
құндылықтарын,  қарым-қатынастары  мен  арман-қиялдарын  бейнелеу  өнері 
арқылы бейнелеуге болатыны туралы түсініктерін кеңейтеді. Олар өздерінің 
көркемдік  дағдыларын  дамытып,  шығармашылық  шешімдерге  жетелейтін 
өнер  туындыларын  жасауға  қажетті  мүмкіндіктерін  арттырып,  өздерінің 
көркем туындыларын дүниеге әкелуді жоспарлай білу қабілетін жетілдіретін 
болады. «Көркем еңбек» пәні үшін кез келген ықпал ету оқушылардың уәжін 
қолдауға,  олардың  білімі  мен  дағдыларының  дамуына,  өзін-өзі  бағалау 
қабілетіне, оқу үдерісі мен нәтижесін дамыту үдерісіне сындарлы әрі сергек 
түрде ықпал ету маңызды болмақ (Key & Stilman, 2009).

Осындай  жас  ұрпаққа  жан-жақты  білім  беруді  жүзеге  асыруда 
жаңартылған  бағдарлама  негізінде  пәндік  білімімізді  арттыру  өте  қажетті 
және  көп  жаңалық  әкеледі  деп  ойлаймын.  Бұл  курстан  оқушыларға  білім 
беруде қарапайымдылық пен пәнаралық байланыстың тығыз болуы керектігі, 
берілген білім оқушының білімге деген уәжін арттыру мақсатында белсенді 
оқу  болу  керектігі  туралы  білімді  толықтырады.Соның  ішінде  көркем 
еңбектің жас ұрпақтың қалыптасуына, тәрбиесі мен білімін жетілдіруде әсері 
мол. Көркем еңбек пәнінде Кембридж бағдарламасы бойынша барлық жеті 
модульді  қолдану  ерекшелігі  бар.  Оның  ішінде  белсенді  оқыту  мен 
формативті  бағалау  оқушылардың  сабаққа  деген  уәжін  арттырудың  негізі 
екенін  байқауға  болады.  Сабақ  барысында  қарапайымнан  күрделіге  қарай 
ауысу мен тақырыптардың жеңілден басталып, кең көлемде берілетіні туралы 
көп айтылды.

Қорыта айтқанда, аталмыш бағдарламаның мәні баланың функционалды 
сауаттылығын  қалыптастыру.  Оқушы  өзінің  мектеп  қабырғасында  алған 
білімін өмірінде қажетке асырып, пайдаға асыра білуі керек. Сол үшін де бұл 
бағдарламаның негізі — «Өмірмен байланыс» ұғымына құрылған.
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11.02.2021 жыл.    № I00035

«Көркем еңбек» пәнінде түйткілдер бар

Секлибаев Накысбек Болысбайұлы 
Алматы облысы Еңбекшіқазақ ауданы 

Нұрлы орта мектебінің көркем еңбек пәні мұғалімі

Ғылым  мен  білім  өркендеген  заманда  өнердің  түрлері  де  көбейіп, 
тармақталып жатыр. Солардың бірі әрі бірегейі – бейнелеу өнері.

Баланы, әсіресе мектеп жасындағы оқушыларды бейнелеу өнеріне баулу 
қашанда кезек күттірмейтін міндет екені айдан анық. Абай атамыз өзінің отыз 
үшінші қара сөзінде өнер туралы былайша тұжырым жасайды: «Егер мал керек 
болса, қолөнер үйренбек керек. Мал жұтайды, өнер жұтамайды. Алдау қоспай, 
адал өнерін сатқан қолөнерлі – қазақтың әулиесі сол». Бұл қара сөзінде ұлы 
ойшыл  өнерді,  жалпы  өнер  адамын  қазақтың  қастерлі  адамы  деп  әулиеге 
теңейді. Мысалы, өнерлі адамдардың қолымен жасалған әдемі заттарды киелі 
деп  қастерлеп,  төрге  қойып,  оны  өзінің  соңынан  ерген  балаларына, 
немерелеріне мұра қылып қалдырып отыратыны белгілі.  Бұл дәстүр елімізде 
ғасырдан ғасырға жалғасып келеді. Соңғы уақытта Елбасымыздың қолдауымен 
халқымыздың  мәдени  құндылықтарына  ерекше  көңіл  бөлініп,  қомақты 
жұмыстар жүргізіліп жатқанын да өнерге деген оң көзқарастың бір айғағы деп 
санауға  болады.  Егемен  еліміздің  керегесі  бекіп,  дамыған  отыз  мемлекеттің 
қатарына енуді межелегенде өнерді де қалыс қалдыруға әсте болмайды.

Қазіргі  таңда  жалпы  білім  беретін  мектептерде  «Бейнелеу  өнері»  мен 
«Технология»  пәндері  біріктіріліп,  ол  «Көркем  еңбек»  пәні  ретінде  1,2,5,7-
сыныптарда 2017 оқу жылынан бастап жүргізіліп келеді. Осы орайда бір мәселе 
туындайды.  Біріншіден,  ешбір  жоғары  оқу  орнында  «Көркем  еңбек» 
мамандарын  дайындамайды  әлі  мамандық  классификаторы  да  дайындалған 
жоқ. Екіншіден, қазіргі кезде мектептерде көркем еңбек пәнінен қай мамандық 
иесі  сабақ  беріп  келеді?  «Бейнелеу  өнері  және  сызу»  мұғалімі  ме?  Әлде 
«Технология» пәні мұғалімі сабақ бере ме? Үшіншіден, неге «Көркем еңбек» 
пәнін оқу үдерісіне енгізу барысында осы пәнді оқытатын мамандар дайындап 
алу қажеттігі қарастырылмаған? Төртіншіден, «Көркем еңбек» пәнінде берілген 
мәліметтерде өзімізге белгілі  бейнелеу өнері салалары – графика, сәндік қол 
өнері, зергерлік өнер, кескіндеме, дизайн, мүсін т.б. жайындағы мәліметтерде 
Қазақстан  бейнелеу  өнері  мәселелерін  зерттеген  ғалымдар,  атақты  қазақ 
суретшілерінің шығармалары жайында өте аз мағлұмат берілген. 
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Мысалы,  2017  жылы  оқу  үдерісінде  5-сыныптың  «Көркем  еңбек»  пәні 
оқулығымен  танысқанда  мынандай  ойға  келдік.  Әлемде  «Бейнелеу  өнері», 
«Көркем  білім»  деген  атаумен  мектепте,  колледжде,  ЖОО-да  мамандық 
бойынша  дәріс  беріп,  мамандар  дайындап  келеді.  Кезінде  ғұлама  ғалым, 
академик  Ә.Марғұлан  қазақ  өнерінің  ой-өрісін  саралап,  тылсым  дүниесіне 
терең ғылыми талдау жасап берді. «Әр халықтың әдемілікке, сұлулыққа, өнерге 
деген көзқарасын бұзуға ешкімнің қақысы жоқ. Қазақ халқының салт-дәстүрі 
көшпелі болғанымен, өнері көшпелі болған емес.  Өнерде өзіндік қолтаңбасы 
жоқ  халық  өледі»,  деген  болатын  Әлекең.  Біз  бейнелеу  өнерін  уақыт  өткен 
сайын менсінбей,  өшіретін  болсақ,  халықтың өнердегі  қолтаңбасының өшері 
анық. Бұл – академиктің айтқаны ақиқатқа айналады деген сөз. Демек бейнелеу 
өнерін жүйелі оқыту, баланы жастайынан баулу ісі баршамыздың алдымызға 
байыпты міндеттер қояды.

5-сыныптың «Көркем еңбек» пәнінде оқыту қыздарға  және ұлдарға  деп 
бөлінген.  Негізі  бейнелеу  өнерінің  түрлері  мен  жанрларын  оқыту  жыныс 
талғамайды.  Осының өзі  бейнелеу өнері  мен көркем еңбек айырмашылығын 
білдіреді.

Оқулық  ұлттық  бейнелеу  өнері  негізінде  құрастырылуы  қажет  деп 
есептеймін. Өйткені Елбасы Н.Назарбаев «Қазақстан жолы – 2050: Бір мақсат, 
бір мүдде, бір болашақ» атты Жолдауында: «Толық өркениетті ел болу үшін 
алдымен өз  мәдениетімізді,  өз  тарихымызды бойымызға  сіңіріп,  содан кейін 
өзге дүниені игеруге ұмтылғанымыз жөн», деп бағытымызды айқындап берген 
болатын.  Мәдениетімізде,  ата  тарихымызда  қазақ  бейнелеу өнеріндегі  
шығармашылық  туындыларда  дәстүрімізді,  мәдениетімізді,  ұлттық 
мұраларымызды дәріптейтін бағыттары көп емес пе?!

«Өз ұлтын сүю – өзге ұлтты жек көру емес», деп Б.Момышұлы атамыз 
айтқандай,  оқулықта  қазақ  суретшілерінің  туындылары  аз  пайдаланылғаны 
түсініксіз.  «Көркем  еңбек»  пәні  оқулығында  Т.Шевченко,  В.Боровиковский, 
А.Матис,  Ф.Рубо,  В.Крестинков,  Ян  ван  Кессель,  В.Стожаров,  Л.Леонтьев, 
Е.Ким, Б.Кустодиев, И.Богданов, Н.Сверчков, Н.Хлудов, К.Костанди, М.Сарян, 
Г.Фреска, Р.Кэмпбелл, Н.Каразин, И.Шишкин, Г.Кайботт сынды суретшілердің 
туындылары  пайдаланылған.  Ал  қазақстандық  суретшілерден  Ә.Қастеев, 
А.Әбжанов,  С.Айтбаев,  Г.Ысмайлова,  А.Ғалымбаеваның  ғана  еңбектері 
көрсетілген.  Сонда біз қай елде өмір сүріп жатырмыз, ұлтымыз кім? Қандай 
құндылықтарды  ұрпақ  санасына  сіңіріп,  кімдерді  насихаттап  жатырмыз?.. 
(Оқулықта 19 өзге ұлт өкілдерінің суретшілері мен 5 қазақ суретшісі бар). Бұл 
бойында  ұлттық  намысы  бар  адамды  бейтарап  қалдырмайтын  мәселе  деп 
ойлаймын. Бейнелеу өнері бөлімінде 8 практикалық жұмыс қана берілген. 

Бұл өте аз. 10-шы бетте берілген екінші тапсырма өте күрделі. 
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«Өз туған өлкелеріңе арналған пейзаждар көрмесін дайындау». Оқу жылы 
енді  басталып,  сурет  салуды  енді  меңгеріп  жатқанда  қандай  көрме 
дайындайды? Бәлкім оқу жылының аяғында сыныптың байқау көрмесін жасау 
керек шығар.

Үшінші  тапсырмада  «Мектеп  газетіне,  (мектеп  сайтына)  арналған 
«Натюрморт түрлері» атты мақала дайындау» деп тапсырма берілген. Мүмкін 
натюрморттың  суретін  салу  тапсырмасын  берген  дұрыс  болар.  «Бейнелеу 
өнері»  пәнінде  оқушылар  бейнелейді,  сызады,  бояумен  бояйды.
Төртінші  тапсырмада  «Менің  сүйікті  жануарым  өнердің  әр  түрінде»  деген 
сөйлем  түсініксіз.  Бейнелеу  өнері  салалары  бойынша  «Менің  сүйікті 
жануарым»  деген  дұрыс  болар  мүмкін.  Компьютерлік  таныстырылым 
(презентация)  дайындау  тапсырмасы берілген.  5-сынып оқушысы PowerPoint 
бағдарламасында  жұмыс  істей  ала  ма?  Ауылдық  мектептерде  арнайы 
компьютерлік сыныптар бар ма?

Осы  тұста  айта  кететін  жағдай,  оқулықта  ұл  балаларға  арналған 
«практикалық  жұмыс»,  ал  қыз  балаларға  арналған  оқулықта  «тәжірибелік 
жұмыс» деп берілген. Сонда бір сыныптың оқушылары бір ұғымды екі түрлі 
атауда қолдана ма?

Жетінші тапсырмада «Пластикалық пішіндер өнері, мүсін өнері» тарауын 
«Пластикалық пішіндер және мүсін өнері» деп атаса болмай ма? Пластикалық 
пішіндер  өнері  деген  терминді  естімеппін.  Пайдаланылған  мүсіндерден  де 
қазақтың  ұлттық  болмысын  көрсететін  бірде-бір  мүсінін  көре  алмадым. 
Қазақстанда  мүсін  өнерінің  майталмандары  жоқ  па?  Х.Наурызбаев, 
Т.Досмағанбетов,  Е.Мергенов,  Б.Төлеков,  Е.Сергебаев,  Р.Ахметов, 
А.Тұрсыновтар  сияқты  қазақтың  біртуар  мүсіншілерінің  ұлт  тұлғаларының 
бейнесі  сомдалған  мүсін  туындылары  оқулыққа  енгізілсе,  болашақ  ұрпаққа 
рухани қазына болар еді. 

Бейнелеу  өнеріндегі  суретшілер  мен  мүсіншілерді  «Көркем  еңбек» 
оқулығына енгізбеуінің салдарынан оқушы түгілі, ересектер де суретшілер мен 
мүсіншілердің көркем туындылары былай тұрғанда өздерін де танымай өтеді 
емес  пе?  Қазақ  бейнелеу  өнеріне  деген  сый-құрмет  қайда?
Қазақстанның жаңа даму жолына түсуіне байланысты ізгілікті, демократиялық, 
құқықтық мемлекетті құруға бел байлаудың негізінде ел тарихын қайта жазу  
қолға  алынғанда,  қазақтың  мәдени  мұрасындағы  бейнелеу  өнерінің  тәлім-
тәрбиелік мәні шынайы бағалануы қажет.
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Қазақ халқының жері қандай кең-байтақ болса, мәдени мұрасы да сондай 
сарқылмас  шежіре.  Қазақ  халқының  coнay  көне  замандардағы  сақтардың, 
ғұндардың,  түркілердің  ұрпағы  екенін  бүгінгі  Қазақстан  жерінен  табылған 
археологиялық  айғақтар,  көне  мәдени  жазбалары,  Шығыстың  даналарына 
айналған қазақ жерінің перзенттері әл-Фараби, Қорқыт ата, Жүсіп Баласағұн,  
Қожа  Ахмет  Ясауи,  Мұхамед  Хайдар  Дулати,  Қыдырғали  Жалайыри 
шығармалары  дәлелдеп  отыр.  Байырғы  сақ,  ғұн,  түркі  өнеріне  тән  стильді, 
сюжетті,  тіпті  қазақтың  кейбір  эпостық  жырларынан,  тасқа  қашалған 
суреттерден, өрнектерден, зергерлік бұйымдардан анық байқауға болады.

Одан  бері  келе  ұлттық  өнеріміздің  мақтанышы  Ә.Қастеевтің  суреттері 
халқымызды рухани сезімге бөлейді. Әбілхан Қастеев – этнограф әрі зерттеуші, 
суретші.  Оның  ұлы  тұлғаларды  көркем  шығармада  бейнелеп  көрсетуі 
бабаларымызбен тікелей жүздестіргендей болды. Мысалы, Кенесары хан, жыр 
дүлдүлі  Сүйінбай  Аронұлы,  Амангелді  Иманов,  Біржан  сал  туындыларын 
атауға  болады.  Қазақ  халқына  сыйлаған  тарихи көркем шығармалары алтын 
қазынамызға айналды.

Демек  мектепте  оқушыларға  көркем  білім  беру  арқылы ұлттық  мәдени 
дәстүрімізді,  ұлттық  мұрамызды  оқу  үдерісіне  кеңінен  кіргізіп,  негізгі  пән 
ретінде  оқыту  қажеттігі  туындайды.  Егер  мәдениет  өзгеріске  ұшыраса  онда 
білім беру түсінігі де, мазмұны да өзгеретін болады. Білім беру – мәдениеттің 
бөлінбес бөлігі, ол тек мәдениетке тәуелді болып қана қоймай оған бағыт беріп 
отырады. Сол арқылы әр ұрпақ жасаған көркем туындылар мәдени мұра ретінде 
келесі  ұрпақтың  еншісіне  ауысып,  жаңа  қоғамдық-тарихи  жағдайға  сәйкес 
өзінің  мазмұны  мен  формасын  жетілдіріп  отырады.  Олай  болса  мектепте 
оқушыларға  бірінші  кезекте  көркем  білімді  меңгертіп,  сосын  көркем  еңбек 
жасауға оқытуды ұсынғанымыз жөн болар еді.
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