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15.02.2021 жыл.     № J00027

ҒҰНДАР ҚАЛАЙ ӨМІР СҮРДІ ?

ЖУНУСАВА БИБИСАРА БУРХАНОВНА 
Түркістан қаласы  Некрасов атындағы  № 9 мектеп-гимназияның

  бастауыш сыныптар мұғалімі 

Ұзақ  мерзімді             
жоспар бөлімі 

Мектеп:  

Күні:               Мұғалімнің аты-жөні: 

Сынып:2         Қатысқандар:              

Сабақ тақырыбы:       ҒҰНДАР ҚАЛАЙ ӨМІР СҮРДІ ?

Осы  сабақта қол 
жеткізілетін оқу 
мақсаттары (оқу 
бағдарламасына 
сілтеме)

2.3.1.1. көрнекі материалдар негізінде иемденуші 
және   өндіруші шаруашылық арасындағы 
айырмашылықты анықтау
2.3.2.1 көрнекі материалдарды зерделеу арқылы 
ғұндардың өмір салтын сипаттау

Сабақ мақсаттары           Барлық  оқушылар:

 Ғұндар және олардың қозғалысын анықтайды,  
ғұндардың көшпелі тайпа екеніне көз жеткізеді.  
Тарихта болған ғұндар жайлы анықтайды. Қазіргі 
елімізбен салыстыра алады.  Айналысқан  
шаруашылығын  айта алады.   Ғұн   тайпасының  
билеушісін біледі.
Көптеген  оқушылар:

Оқушылар Ғұн тайпасының символын, туын, 
картиналарын/ фотосуреттерін ескерткіш-
жәдігерлерін  біледі. Картадан көрсете алады, 
олардың   жұмыс құралдарын сипаттай 
алады,қазіргі елімізбен салыстыра алады.
Кейбір  оқушылар:  

 Ғұндардың немен айналысқаны айта алады, 
құрал-саймандарын біледі, сұрақтар дайындай 
алады. Сурет сала  алады. Суретпен  жұмыс 
жасай  алады.

Тілдік  мақсат Оқушылар  :
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ғұндар – гунны – huns; 
көшпенді ел-кочевники- nomad
қоныс аудару – переселение – мigration.

Бағалау парақшасы,    топты  бағалау,    
«Басбармақ»    әдісі.    Сабақ барысында  
тыңдаушының назарын өзіне аудара алады.

Бағалау критерийі

Құндылықтарды 
дарыту.

Бірі-бірін құрметтеу,   тыңдау,  сыйлау, 
көмектесу, өзара  тіл  табысу

Пәнаралық 
байланыстар.

Қазақ тілі, музыка, көркем еңбек,   әдебиеттік 
оқу.

АКТ қолдану 
дағдылары

Сабаққа қатысты слайдтар.   

Бастапқы білім   Мемлекеттік  мерекелер,  Ежелгі қалалар.

Сабақ барысы

                                           Жоспар

Сабақ  
жоспарланған 
кезеңдер

Сабақтағы  жоспарланған іс-әрекет

 Сабақтың        
барысы 
6  МИН

 Сәлемдесу.                                                                  
Үлкенге де сіз,                                                                 
Кішіге де сіз.                                                                
Сәлем бердік баршаңызға,                                    
Құрметпенен біз.
2. Психологиялық дайындық.                                     
Шаттық шеңбері:                                                                  
Біз балдырған баламыз,                                                   
Құстай қанат қағамыз.                                                         
Дүниені аралап,                                                                     
Оқып білім аламыз!   
Кілең бестік аламыз                                                              
Бүгінгі сабаққа    сәттілік
3. Топқа бөліну.
Оқушылар  қима қағаздар бойынша
4.  4-топқа бөлініп отырады. 
Топтарға сабаққа байланысты  ат берілді.                          
1-топ: «БАҒДАРШАМ»                                                       
2-топ:   «МЕЙРАМДАР»                                                      
3-топ;«ҚАЛАЛАР»                                                               
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4-топ; «ҒҰНДАР»                                                                 
5.Топ ережесімен танысу.
 Уақытты үнемдеу.
 Бір-бірін тыңдау.
 Тыныштық сақтау.
 Бір-бірінің  пікірімен санасу.
6.Топ басшыларын сайлау.                                                  
Бағалау парақшаларын тарату.                                            
Топтық   бағалау.                                                              
«Басбармақ»   әдісі.
7.Өткенді пысықтау.
 «Бес қадам» ойыны арқылы  өтілген тақырыпты 
бекіту: Ежелгі қалалардың  атын атау.                            
Отырар,Түркістан, Сайрам,Тараз, Жетісу.   
Алматы,Астана,Шымкент,Атырау, Ақтөбе.
9. ТОПТЫҚ  ЖҰМЫС.
«ЖЕЛПУІШ»   ӘДІСІ.
І-топқа: БАҒДАРШАМ. 
Қауіпсіздік ережесін қалай сақтауға болады? 
Бөлмеде, мектепте ток көздерін ажыратып жүру. Газ 
құрылғыларына жоламау. Басқа да қоғамдық 
орындарда тәртіпті, ұқыпты болу.
ІІ-топқа:  МЕЙРАМДАР.
Ұлттық мерекелерді атаңдар. 
Наурыз мерекесі, Тәуелсіздік мерекесі.
ІІІ-топқа: ҚАЛАЛАР
Көне  қалаларды атаңдар.
Отырар, Түркістан, Сайрам, Жетісу,  Тараз.
ІV-топқа: ҒҰНДАР.
Сақтарды кім басқарды? 
(Томирис  ханшайым басқарды, есімі тарихқа белгілі 
болды, Парсы патшасы Кирді жеңді, сұлу өжет болды, 
ақылды-парасатты болды.)
«Топтық»     бағалау.  

 Сабақтың ортасы . 
 20 мин

Сабақты бастамас бұрын видеоролик көрсетемін. 
-Балалар роликтен кімдер жайлы көргенін айтады.
-Ғұндар.
Оқушылар оқулықтағы негізгі тақырыппен танысады.
Ғұндар қалай өмір сүреді?
ОЙ  ҚОЗҒАУ»  1-сыныпта өткенді  еске түсіру.
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ОҚЫЛЫМ. Кітаптағы мәліметпен бөлісу.
Балалар   мәтінді тізбектеп оқиды.                               Біз 
бұл тақырып туралы   білеміз бе? 
-сұрағына жауап беру, 
Ғұндар  сөзінің мағынасын ашу.                                 
Ғұндар (түркі тілдес көшпелі тайпалар ) ІІ-ІV 
ғасырларда өмір сүрген ежелгі көшпенді халық. Ғұн 
тайпасы  Альпі мен Балтық теңізінен бастап, Шығыста 
Каспий теңізіне дейінгі жерді басып алған жауынгер,  
ержүрек халық болды. Олар мал шаруашылығымен, 
көбіне жылқы өсірумен айналысты. Ғұндарда  тұрақты 
баспана болмады, олар өз мал-жандарымен бірге қоныс 
аударып отырды.

Ғұн   билеушісі    Атилла
Жалпыға арналған тапсырма:
Оқушылар тақырып аясында сұрақтар құрастырады. 
Сұрақтар тақтаға ілінеді. Оқушылар бір-бірінің 
сұрақтарына жауап береді.
Қазақстан аумағына сақтардан кейін ғұндар келді. Олар 
мал жайылымына қарай көшіп-қонып жүрді. Жылқыны 
үйірімен, сиырды табынымен, қойды  отарымен бақты.
Ғұндардың баспанасы киіз үй болды. 
Кейбір ғұндар отырықшылықпен қатар егіншілікпен де 
айналысты.
           Ғұндар немен айналысты?
 Ғұндардың батысқа қарай орын ауыстыруы неге 
алып келді? 
 Ғұндардың немен айналысқаны жайлы  ролик  
көреді.
 Ғұн билеушісі  Аттилла жайлы біледі.
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Сергіту сәті.      «МЕН   ҚАЗАҚПЫН»    2 МИН.
«Түртіп алу»  әдісі.
Жазылым.  Дәптермен жұмыс.
1-ТОП.«ВЕНН ДИАГРАММАСЫ»   ТАҚТАМЕН 
ЖҰМЫС.
ОРТАҚ ҰҚСАСТЫҚТАРЫН ТАБУ.
2-ТОП.КАРТАМЕН  ЖҰМЫС.   
ҒҰНДАРДЫҢ ҚОНЫС АУДАРУЫ.
3-ТОП. ЭКСКУРСИЯ ЖЕТЕКШІСІ»   
(КІМДЕР?  ҚАЙДА?  ҚАШАН?).
4-ТОП. ШЫҒАРМАШЫЛЫҚ  ТАПСЫРМА.                   
БҰРЫН,  ҚАЗІР,   БОЛАШАҚТА»
«БОЛАШАҚҚА БАҒДАР.   РУХАНИ ЖАҢҒЫРУ»
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Сабақтың   соңы 
7 МИН

Кері байланыс
3 мин

Слайд
Дескриптор
1.  Ғұндар өмірі  жайлы   біледі.
2.  Ғұндар  жайлы  дереккөздерден  біледі,  танысады.
3.  Ғұндар  немен айналысқан сипаттайды, айтады,  
біледі

            

Саралау.
 1.«Бес қадам» 
ойыны.
2.Топтық жұмыс.
3.«Ой қозғау»
 әдісі.
 4.Түртіп алу
5.Шығармашылық 
тапсырма 
 «Бұрын, Қазір , 
Болашақта»

                                                                                                

Бағалау   2  МИН
«БАСБАРМАҚ»,  «ЖҰПТЫҚ» БАҒАЛАУ, 
«ТОПТЫҚ» БАҒАЛАУ

  Сабақ бойынша 
рефлексия  
Ғұндар өмірін, 
қазіргі өмірмен  
байланыстыра 
білді.

Өз пікірім.
Бүгінгі сабақ барысында оқушылар   сабаққа жақсы 
қатысты. Сабақ өте қызықты өтті. Барлық балалар  
сабаққа қатысып, жұлдызшаларға , ауызша қолдауларға 
ие болды.
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Жалпы баға.
Сабақтың жақсы өткен екі аспектісі(оқыту туралы да, оқу туралы да  
ойланыңыз)?                                                                                                               
1.   Оқу барысында тізбектей жүргізіп  оқи алды.   Бастапқы білімдерін айта 
алды.                                                                                                                            
2.  Шығармашылық тапсырманы жақсы орындай алды. Бұрынғы мен 
қазіргіні ажырата алды. Болашақты  өз ойларымен жеткізе білді.
Сабақты жақсартуға не ықпал ете алады (оқыту туралы да, оқу туралы да 
ойланыңыз)?                                                                                                               
1.   Бейнефильм  жаңа сабақты түсінуге жақсы ықпал етті.                                  
2. Оқушымның «ата-баба салт-дәстүрін біз жалғастырамыз, олар жасай 
алмағанды біз жасаймыз»  деп, Нұрасыл өз ойын айтты. .

  15.02.2021 жыл.      № J00023

Жаңартылған білім беруде қашықтықтан  оқуды  ұйымдастыру

САМАРБАЕВА ЖАННАТ ХАЛЕЛОВНА 
БҚО, Бөрлі ауданы, «Ақбұлақ мектеп-бөбекжай-балабақша кешені» КММ. 

География және биология пәндері мұғалімі

Бүгінде  Елбасымыз  алға  қойған,  дамыған  отыз  елдің  қатарына  кіру 
жөніндегі  «Ұлт жоспары-100 нақты қадам»-баршамызға ортақ жауапкершілік 
жүктеп, Қазақстанның білім беру саласын жаңғыртуындағы негізгі бағыттарын 
айқындауды көздейді. Білім  мазмұнын  жаңарту білім беру бағдарламасының 
құрылымы  мен  мазмұнын,  оқыту  мен  тәрбиелеудің  әдістері  мен  тәсілдерін 
қайта  қарастыру  болып  табылады.  Ұлттық  және  жалпы  адамзаттық 
құндылықтарды бойына сіңірген, кез-келген өмірлік жағдайда функционалдық 
сауаттылығы  мен  бәсекеге  қабілеттілігін  көрсете  білетін  тұлғаның үйлесімді 
қалыптасуына және зияткерлік дамуына қолайлы білім беру ортасын тудыру-
жаңартылған білім мазмұнын енгізудің нәтижесі болуы керек. 

Қазіргі  заман  талаптарына  сәйкес  қазіргі  мектеп  «білімді  тұлға»,  яғни 
білім,  білік  пен  дағдылары  қалыптасқан  жеке  тұлғаны  дайындаумен   ғана 
шектеле   қоймай,  өмірдің   өзгерістеріне   дайын   болатын,  белсенді  және 
шығармашыл  ойлайтын,  интеллектуалды  және  жан-жақты  дамыған  жеке 
тұлғаны  дайындау  тиіс.  Білім  мазмұнын  жаңарту  тікелей  шығармашылық 
ізденістегі мұғалімнің кәсіби шеберлігіне байланысты. 
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«Мұғалім көп әдісті қолдана отырып, оны өзіне сүйеніш, қолғабыс нәрсе 
есебінде  пайдаланған  дұрыс»,-  деп   Ахмет   Байтұрсынов  айтқандай,  қазіргі 
заман  талабына сай білім беру мәселесі сол қоғам мүддесіне сай болуы керек. 
Өз  ісінің  шебері ғана жоғары жетістіктерге жетеді. Қазіргі таңда пәнді жақсы, 
терең  білетін,  күнделікті  сабақтағы тақырыпты толық қамту, оны  оқушыға 
жеткізу,  оқытудың   дәстүрлі   және   ғылыми  жетілдірілген  әдіс-амалдарын, 
құралдарын  еркін  меңгеру,  оқушылардың  пәнге  қызығушылығын  арттыра 
отырып дарындылығын дамытудағы іздену-зерттеу бағытындағы тапсырмалар 
жүйесін ұсыну өмір талабы. Ал оның негізі бастауыш сыныптарда қаланбақ.

Сондықтан да бастауыш сыныпта әр сабаққа әр түрлі тиімді әдіс-тәсілдерді 
қолдана  отырып,  оқушылардың  білім  сапасын  арттыру  ең  басты  мәселе. 
Еліміздің  ертеңгі  болашағы жас ұрпақ болғандықтан, оларға терең де сапалы 
білім берудің жаңа әдіс-тәсілдерін  құрастыру бүгінгі  күннің өзекті  мәселесі 
болып отыр.  Сабақ  мұғалімнің  шығармашылық еңбегінің нәтижесі. Оның өз 
мәнінде   өтуі  ұстаздың   біліміне,  ұйымдастыру  қабілеттілігіне,  шеберлігіне 
байланысты.  Мемлекетімізде   болып жатқан өзгерістерден білім  беру  саласы 
шет қала алмайды.  Сондықтан қазіргі  уақытта  оқытудың жаңа әдіс-тәсілдері 
қарастырылып, енгізілуде.  Қазіргі  заман  талабына  сай  сабаққа қойылатын 
мақсат  міндеттерінің  ерекшілігі өсіп келе жатқан жеке тұлғаны  жан-жақты 
дамытуға  бағытталған.  Репродуктивті  білім  беру  кезінде   оқушы    тек 
тыңдаушы, орындаушы   ретінде  көрінген. 

Қазіргі   таңда  оқушыны  қалыптастыруға  мынадай  мақсаттар  қойылып 
отыр.

Оқушыларды  сын  тұрғысынан  ойлауға  үйрету;
Оқушыларды  өздігінен  жұмыс  істеуге  дағдыландыру;
Жұпта, топта  жұмыс  жасай  білуге  үйрету; 
Бір-бірінің  білімін  бағалауға;
Жетістіктерін қолдана білуге тәрбиелеу; 
Тез  әрі  нақты  ойлап,дұрыс  шешім  қабылдай  алу  және  тапқырлық, 

тиянақтылық  дағдыларын  дамыту
Талабын  ұштап,  қиялын  дамыту
Шындығында  мұғалімнің алдында  оқушыларға  білім мен тәрбие беруде 

үлкен  жауапкершілік  тұр. Әрбір  оқушыны  оқытып тәрбиелеуге байланысты 
мәселелерді  өздігімен  және  шығармашылық  ынтамен  шешуге  қабілетті 
жаңашыл  мұғалім керек. Жаңа, тез  өзгермелі заманда білімді де білікті, тың 
серпіліске,  өзгеруге  дайын  және  жаңа  талап  межесінен  көріне  алатын 
шығармашыл да  кәсіби  шебер  мұғалімдерді  қажет  етіп  отырғанына  көзіміз 
жетті. Оқушылардың  мектепте  табысты оқуы ғана емес, өмірде де табысты 
болуы  мұғалімнің  қабілетіне,  оның құзыреттілігіне байланысты екенін терең 
түсіндік. 
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Мұғалім оқушылар үшін қандай да бір пән бойынша білім беретін адам 
ғана емес, сондай-ақ олардың оқудағы еңбегін қызықты, тиімді ұйымдастыра 
алатын,  оларға  үлгі  болатын  ерекше  тұлға  болуы  керек.  Оқушының 
қажеттілігін   қанағаттандыру  үшін  қазіргі  заманның   мұғалімі   жаңашыл, 
икемді,  өзгерісті   тез  қабылдай  алатын,  жан-жақты,  жаңа   педагогикалық 
инновациялық  технологияларды меңгерген болуы керек. Білім беру үрдісінде 
мұғалімнің оқушыны дұрыс бағалауға көңіл бөлгені дұрыс. 

Баға  –  оқушының  білімін  көрсететін  нәтиже.  Мұғалім  жаңа  форматта 
құрылған  сабақ  тақырыбына  байланысты  критерийлер  бойынша  немесе 
бағалаудың әр түрлі тәсілдерін қолдануға болады. 

Қазіргі  заман ағымына сай болашақ ұрпаққа саналы тәрбие, терең білім 
беру еліміздің басты мәселесі болып табылады. Яғни, сабағының жемісті болуы 
үшін үнемі ізденіс үстінде болып, жаңа бағдарламаны меңгере отырып қолдану 
әр  ұстаздың  парызы  деп  есептеймін.  Осы  әдістемелік  құралдың  ішінен 
мұғалімдер   рефлексия   мен   кері   байланыстың  айырмашылығын,  кері 
байланыс  жасау  кезінде  және  сабақ  барысында  қолданатын  әдіс-тәсілдерді, 
қысқа   мерзім   жоспар   үлгілерін,  ата-анамен   жұмыс   түрлерін   өз 
тәжірибелеріне  пайдалана  алады  және  түрлендіріп, өзгертулеріне  болады.

* * * * *
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15.02.2021 жыл.    № J00026

Тыныс алу мүшелері

ТУКИНА САУЛЕ ГАБДЕШОВНА 
Ақтөбе облысы Хромтау ауданы 

Табантал орта мектебінің бастауыш сынып мұғалімі  

Пән: Жаратылыстану
Сынып:  
Бөлім: Жанды табиғат. Адам

Мектеп:  
Мұғалім: Тукина Сауле Габдешовна  

 Тақырыбы: Тыныс алу мүшелері

Оқу мақсаты:
3.2.3.1 адамның ішкі ағзаларының орналасуын анықтау; 
3.2.3.3 тыныс алу жүйесі мен оның адам ағзасындағы рөлін 
сипаттау; 
3.1.2.1 ақпарат көзінің түрлерін анықтау. 

Сабақтың
мақсаты:

Адамның тыныс алу жүйесімен танысады және оның ағза 
үшін маңызын біледі.

Бағалау 
критерийі

Адамның ішкі ағзаларының орналасуын анықтап, 
сипаттайды; 
Тыныс алу жүйесі  маңызын сипаттайды; 
Ақпарат көзінің түрлерін анықтайды.

Тілдік мақсат
Өкпе, ауатамырлар мен кеңірдектің қызметін сипаттайды.

Пәндік терминология мен тірек сөздер: Өкпе, 
ауатамырлар, кеңірдек.

Құндылықтар Оқушыларды бір-біріне деген құрмет көрсетуін тәрбиелеу

Пәнаралық 
байланыс

Математика, дене шынықтыру.

АКТ қолдану 
дағдылары

Таныстырылыммен  жұмыс

Алдыңғы 
меңгерілген 
білім

Асқорыту жүйесінің тіршілікке қажетті энергияны алудағы 
рөлін сипаттайды.

Сабақ  барысы

Жоспарланған 
уақыты

Сабақта жоспарланған іс-әрекет
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Сабақтың 
басы 
1 минут

2 минут

Ұйымдастыру
Ойсергек. 
Сәттілік біздер тілейік.
Мен саған, сен маған,
Күндей күліп жүрейік.
Күннің нұрын төгейік,
Мен саған, сен маған.
Топқа бөлу
Балалар менің алдымда түрлі- түсті қалпақтар тұр.Кімге 
қандай қалпақтың түсі ұнайды,соны аламыз.Сол түрлі 
қалпақ арқылы топқа бөлінеміз.
Алтын ережемен танысу . 
Үй тапсырмасын тексеру
«Кім тапқыр әдісі» 
-Ас қорыту мүшесін ата?
- Тамақтанудың адам өмірінде қандай маңызы бар ?

Сабақтың 
ортасы
5 минут

Жаңа сабақ
Балалар алдарыңда тұрған сандардың артын қарайықшы. 
Не көріп отырсыңдар.
-Сандар.
Енді сол сандарды рет –ретімен құрастырайық.

1 топ                          2 топ                    3 топ 
1  2  3   4  5              1   2   3          1    2    3   4   5   6   7   8
Т ы н ы  с               а  л  у          м    ү    ш  е   л   е    р  і

Қандай сөз  шықты?
  ТЫНЫС АЛУ МҮШЕЛЕРІ
Ендеше бүгінгі өтетін сабағымыздың тақырыбы  

ТЫНЫС АЛУ МҮШЕЛЕРІ
-Балалар  мұрнымыз бен аузымызды басып ,демалмай 
отырыйықшы.
-Не күйде болдық?
-Ауа жетпей қалды.
-Адамға тыныс алу үшін не қажет?
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2 минут

8  минут

1 минут

4 минут

8 минут

-Отегі.
-Оттегіні не бөледі?
-Ағаштар,өсімдіктер бөледі.
Адам өмір бойы –ауаны жұтып ,сыртқа шығарады.жұтқан 
кезде ауа мұрын арқылы тазаланып, кеңірдек арқылы  
өпкеге келеді.Ауызбен дем алуға болмайды.Себебі ауыздан 
сүзілмеген ауа өкпеге өтсе ,адам ауруға шалдығады.бұл 
мүшелердің барлығы бірігіп тыныс алу жүйесін құрайды.
Бейнеанимация көру . Көргендерін айту.   

Мәтінмен жұмыс.
3 топқа мәтін беру.Алдарында тұрған мәтінді оқып, келесі 
топқа барып түсіндіреді.Топтан бір спикер шығады.
1 топ-Қалай тыныс алу керек?
2 топ-Тыныс алу мағызы.
3 топ-Тыныс алу мүшелерінің құрылысы.

Сергіту сәті  «Қызыл гүлім ай»

Сұрақ-жауап
-Тыныс алу мүшесі неден тұрады?
-Мұрын қандай қызмет атқарады?
-Тыныс алу жүйесінің басты мүшесі?
-Өкпеге өткен ауада қандай газ көп болады?
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2 минут -Өкпе неше бөләктен тұрады.
-Өкпе қайда орналасқан?

Топпен жұмыс
Модель  жасау
Тыныс алу жүйесі недентұрады, және олар қайда 
орналасқан. (жапсыру)
Керекті сөздер: 1 Мұрын
                           2 кеңірдек
                           3 ауатамыр
                           4 өкпе
Қорытынды .  Графикалық диктант
Мұрын иіс сезу мүшесі. +
Тыныс алу жүйесі жұтқыншақ.+
 Өкпе үш бөліктен тұрады. -
Өкпе ас  қорыту жүйесі.  -
Өкпеге енген ауа оттегі болады. +
Өкпе кеудеде орналасқан. 

Кері байланыс «Блоб ағашы»
Тақтадағы «Блоб» ағашына өз есімдері жазылған 
стикерлерді желімдейді. Осылайша сабақта әр оқушы өзін 
алған 

білімі бойынша ағаштың қай жерінде тұрғанын біледі.

Үйге тапсырма.
Мәтінді оқу, мазмұны
Бағалау.
Сабаққа белсене қатысқан оқушыларды мадақтау

Сабақтың 
соңы
5 минут

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

Бағалау - оқушылардың 
материалды меңгеру 
деңгейін қалай тексеруді 
жоспарлайсыз?

Д

Саралауға қосымша сұрақтар мен сын 
тұрғысынан ойлауға арналған сұрақтар қою.
Тапсырмалар бойынша саралау: 
Материалдарды игеру деңгейлерінде 
оқушылардың қызығушылығын арттыру 
мақсатында ақпаратты қабылдаудың әр түрін 
ескеру. Оқушылардың ақпаратты қабылдауына 
байланысты тапсырмалар ұйымдастыру.

Қалыптастырушы бағалау 
құралдары:
-мадақтау, қолдау сөздер 
айту арқылы бағалау;
-оқушылардың 
жауаптарын, іс-
әрекеттеріне бақылау 
жүргізіп, түртіп алу 
арқылы бағалау.
 «Блоб ағашы»

-
-
-

15.02.2021 жыл.     № J00028

«Ғарышқа саяхат»  композиясын жасаймыз

ДАВЛЕТКАЛИЕВА САЛТАНАТ САГИНОВНА 
Орал қаласы, № 40 ЖОББМ.  Бастауыш сынып мұғалімі 

Ұзақ мерзімді жоспар бөлімі: 
7 тарау: Ғарышқа саяхат

 БҚО   Орал қаласы
Мектеп:  № 40 ЖОББМ

Күні: Мұғалімнің аты-жөні:        
С.С.Давлеткалиева

Сынып:  4 Қатысқандар саны:
Қатыспағандар саны: 

Сабақ тақырыбы  «Ғарышқа саяхат»  композиясын жасаймыз

Осы сабақта қол 
жеткізілетін оқу 
мақсаттары (оқу 
бағдарламасына 
сілтеме)

4.1.3.2 Шығармашылық идеяларды дамытуға әртүрлі 
дерек көздерден ақпарат жинау;
4.2.3.3 көркем жұмысты орындау үшін, әдіс-тәсілдерді 
өздігінен таңдау; 
4.2.4.1 қауіпсіздік  техникасын сақтап, материалдарды 
және құралдарды қолдану .

Сабақ 
мақсаттары

Бейне материалдар мен фотосуреттерді көріңіз, өз 
жұмысында табиғатпен құрылған пішіндерді қолдану;
Граттаж техникасында ғарыштық пейзажын орындау.
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Жетістік 
критерийлері 

Оқушы:
Идеяны дамытуға арналған видео фрагментті және 
фотосуреттерді қарайды;
Граттаж техникасында шығармашылық жұмыстарды 
орындайды.

Тілдік  мақсаттар Пәндік лексика және терминдер:
Телескоп Хаббл, ғарыш, Бүкіл әлем, Күн, граттаж 
Неліктен екенін айта аласыз ба? 
Ғарыш кеңістігіндегі қандай обьектілерді таңдайсыз?  
Сіздің елестетуіңізде олар қалай көрініс тапқан? 

Мұғалімге 
арналған  міндет

Граттаж тәсілімен таныстыру. Осы тәсілмен жұмыс 
істеуді үйрету.

Оқушыға 
арналған  міндет

«Граттаж» тәсілімен композиция жасау ретін анықтау. 
Композицияға қызықты атау беріп, мұғалімнің және 
оқулықтағы сұрақтарға жауап беру.

Құндылықтарды 
дарыту 

Азаматтық жауапкершілік

Пәнаралық 
байланыстар

Астрономия 

АКТ қолдану 
дағдылары 

Бұл сабақ аясында АКТ дағдылары қарастырылмайды 

Бастапқы білім Табиғат әлемімен танысуды жалғастырады, көркем 
материалдармен жұмыс жасаудағы практикалық 
дағдыларың жетілдіреді.

Сабақ барысы 

Сабақтың 
жоспарланған 
кезеңдері 

Сабақтағы жоспарланған іс-әрекет  Ресурстар

Сабақтың басы 
5  минут

Ұйымдастыру бөлімі.
- Қазір кімнің көңіл – күйі тамаша, 
қол көтерсін!
-Кімнің досы осы сыныпта отыр, қол 
шапалақтасын!
-Кім өз-өзіне сенімді, қол көтерсін!
-Бүгін біздер сабақта не істейтінімізді 
білетін бала қолын шапалақтасын! 
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-Қазір не істейтінімізді білмейтін бала 
қол көтерсін!

Сабақтың 
ортасы 
10 минут

Жұптық жұмыс. «Аққу ұшты. 
Қайда? Сайға » ойыны  арқылы 
өткен сабақты қайталау. 
Оқушылар ғарыш тақырыбына  
сөздерді кезекпен айтып жарысады. 
/«Аққу ұшты. Қайда? Сайға» планета-
ғарышкер, аспан-астроном, 
Жетіқарақшы- Ай, Аққу-
Т.Әубәкіров...
Бұл жұптық жұмыс арқылы 
оқушылардың сөздік қоры, есте 
сақтау дағдылары, шапшаңдығы 
артады.
ҚБ: Мұғалімнің қолпаштауы
Ұжымдық жұмыс. «Сурет салу 
әдісін анықтайық» ойыны
Оқушыларға қима суреттер беріледі.  
Суреттің атауын атап, бірінші 
дыбыстарынан сөз құрастырады.
“Граттаж“  сөзі шығады.
Сабақ мақсаттары 
таныстырылады.  (граттаж  
тәсілімен  композиция жасау ретін 
анықтау, осы тәсілмен  жұмыс істеуді 
үйрену)

Керемет!     
Жақсы!

Фотографии 
космоса с 
телескопа Хаббл
http  ://  v  -
kosmose  .  com  /  top  -
100-  fotografiy  -
habbla  -1/
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15  минут

Бейнематериалды тамашалап, 
сөйлемді жалғастырыңыз:
 Сабағымыздың тақырыбы…
 Ғарыш - бұл…
 Ғарышта бар…
 Күн жүйесі  – бұл…
 Жұлдыз - бұл…
 Күн жүйесінің ғаламшарлары … 
Хаббл телескопы арқылы жасалған 
фотографияларды қарастырыңыз. 
Ғарыштық пейзаждардың түстік 
гаммасына назар салыңыз.
Сұрақтарға жауап беріңіздер:
1. Ғарыш әлемінің денелері неге 
ұқсатуға болады? (фейрверкке, тұнық 
теңізге, бағалы тастар сияқты жалт-
жұлт етеді және т.б) 
2. Ғарыш әлемінің 
фотосуреттеріндегі бейнелерді қайда 
қолдануға болады? (интерьерді 
әсемдеуге, ыдыс, киімдерді әсемдеуге, 
сәулет өнерінде және т.б.)
 ҚБ: «Жетістік білезігі» арқылы өз-
өзін бағалау
Граттаж техникасының орындалы 
кезеңдері туралы бейнесюжет немесе 
фотосуреттерді тамашалаңыздар. 

Техника «граттаж»
https://youtu.be/wts
QJMj6hKs 

Тәжірибелік жұмыс 
Бүгін сіздер «граттаж» тәсілін 
қолданып жұмыс жасайсыздар. 
Граттаж (франц. Grattage, gratter - 
қыру, тырнау), тушьпен жабылған 
қатты қағазды  өткір құрал арқылы 
суретті орындау әдісі.
- Бұл тәсіл графикаға жатады.
Бұл жұмысқа назар аударыңыздар. 
Бұл суретте не көрсетілген?
- Ғарыш, дұрыс. 
Менің ойымша, бұл әдіс кеңістіктің 
сұлулығын жақсы жеткізе алады. 
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7 минут

Балалар, сіздердін қара парақтарыңыз 
түнгі аспанға ұқсайды, жаңа 
техниканы пайдаланып, қиялыңызды 
қосып, ғажайып ғарыштық 
иллюзияны жасайсыздар.
- Сіздің алдарыңызда дайын парақтар 
жатыр,  оларды қалайша реңкке 
келтіретінін айтайын:
Алдымен парақты акварель бояумен
( балауыз қарындашы) жабыңыздар, 
бояу кепсін, содан кейін қағазға 
балауыз жағыңыздар.
Қара гуашь бояуына немесе тушьқа 
сәл сұйық сабын немесе шампунь 
қосыңыз, жақсылап араластырыңыз 
және дайындалған парақты осы 
қоспамен жабыңыздар. Бояуды 
жақсылап кептіріңіздер.
 Енді, ен қызықтысы! Кез келген 
өткір затпен тырнап сурет саламыз.  
Қара фонда түсті соққылардың 
суреті пайда болады.
Ғарыш тақырыбы әрқашан ерекше, 
қиялдаңыздар.
Сіздер планеталарды , өзіңіздің 
зымырандарыңызды, жарқын 
жұлдыздарды, кометаларды және 
тағы басқаларды бейнелей аласыздар.
Жұмысқа кіріспес бұрын, 
асықпаңыздар, ойланыңыздар қандай 
сурет саласыздар, өйткені қайтадан 
өшіре алмайсыздар.
Жұпта, топта композицияларыңызда 
планетаның қандай обьектілері 
болатындығын талқылаңыздар. 
Мысалы, планеталар, кометалар, 
алыстағы жұлдыздар және т.б. 
А3 форматындағы қағазда жұпта және 
кішігірім топта граттаж техникасында 
космостық пейзаж жасаңыздар. 

Формат А4, гуашь, 
акварель, балауыз 
қарындаштары, 
қылқалам, стақан, 
палитра, сұйық 
сабын, балауыз.
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Таңдалған обьектінің бейнесін 
көріңіздер.
Жұмыстарыңызға атау қойып, 
сыныптастарыңызға шығармашылық 
жұмыстарыңыздың идеясы жайында 
әңгімелеңіздер. 
Тапсырма арқылы саралау.  
Топтық жұмыс.   «Бұлақ»  әдісі 
 Критерийі:
 Граттаж әдісімен сурет салу
 А: Ақ-қара түстерді пайдаланып  
«Жұлдызды аспан» тақырыбында  
сурет салу
 В: Түрлі-түстерді   пайдаланып 
« Гүл шоғы»   тақырыбында  сурет 
салу
С: Түрлі-түстерді   пайдаланып
 « Ғарыш әлемі»   тақырыбында  сурет 
салу
 Дескрипторы:
 Заттарды  қағаз бетіне дұрыс 
орналастырады; 
 Сурет салу барысында тепе-теңдікті 
сақтайды;
 Тиімді әдіс-тәсілдерді өздігінен 
таңдайды.

Сабақтың соңы
 3 минут

-Ал, балалар, бүгін жұптық, ұжымдық 
жұмыс жасай алдық па?
-Бейнематериалдан  көп мәліметтер 
құрастыра алдық па?-
-Граттаж әдісімен сурет салуды 
үйрендік пе?
Ендеше, «Қол сигналы» әдісі арқылы 
өз-өзімізді бағалай қояйық.
Рефлексия.
Алақанын жайып тұрса мақсатқа 
толық жеткені
Алақанын уыстап ұстаса мақсатқа 
жартылай жеткені
Жұдырығын түйсе, мақсатты 
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 Заттарды  қағаз бетіне 
дұрыс орналастырады; 
 Сурет салу барысында 
тепе-теңдікті сақтайды;
 Тиімді әдіс-тәсілдерді 
өздігінен таңдайды.

15.02.2021 жыл.      № J00029

Құрамында квадрат түбірлері бар өрнектерді түрлендіру

ЕРЕКЕШЕВА АСЕМГУЛ КАНАТОВНА
Орал қаласы,  №1ЖОББМ  Математика пәні мұғалімі

Ұзақ мерзімді жоспар тарауы:                          
Мектеп: №1 ЖОББМ
8.1А Квадрат түбір және иррационал өрнек
Мұғaлімнің аты-жөні: Ерекешева Асемгул Канатовна
Cынып: 8
Қатысқандар саны:           Қатыcпағандар саны:
Сабақ 
тақырыбы

Құрамында квадрат түбірлері бар өрнектерді түрлендіру

Осы  сабақта 
қол 
жеткізілетін 
оқу 
мақсаттары 
(оқу 
бaғдарлaмасы
нa сілтеме)

8.1.2.3 көбейткішті квадрат түбір белгісінің алдына шығару 
және көбейткішті квадрат түбір белгісінің астына алу;
8.1.2.4 бөлшек бөлімін иррационалдықтан арылту;
8.1.2.5  құрамында  түбір  таңбасы  бар  өрнектерді 
түрлендіруді орындау;
8.1.2.6 нақты сандарды салыстыру;

Сабақтың 
мақсаты

- көбейткішті квадрат түбір белгісінің алдына шығару және 
көбейткішті  квадрат  түбір  белгісінің  астына  алуды 
қолданып, өрнектің мәнін табады;
-  бөлшек  бөлімін  иррационалдықтан  арылтуды  орындай 
алады ;
-  құрамында  түбір  таңбасы  бар  өрнектерді  түрлендіруді 
орындай алады;
- нақты сандарды салыстыра алады;
- түбір  таңбасымен  берілген  өрнектерді  түрлендіреді, 
өмірмен байланысқан есептерді шығара алады.
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Бағалау 
критерийі

-көбейткішті түбір белгісінің алдына шығаруды  қолданып, 
өрнектердің мәнін табады;
-  көбейткішті  түбір  белгісінің  астына  алуды   қолданып, 
өрнектердің мәнін табады;
- бөлшек бөліміндегі иррационалдықтан арылту  тәсілдерін 
қолданады;
-  құрамында  түбір  таңбасы  бар  өрнектерді  түрлендіруді 
орындайды;
- нақты сандарды салыстырады;
-  түбір  таңбасымен  берілген  өмірмен  байланысқан 
есептерді түрлендіріп шығарады.

Ойлау 
дағдылар 
деңгейлері

Қолдану

Тілдік 
мақсаттар

Оқушылар:
-Квадрат түбірдің анықтамасын айтады.
-Квадрат түбірдің қасиеттерін түсіндіреді.
-Нақты сандар туралы түсіндіреді.
-Сабаққа  қатысты  пәндік  лексика  мен  терминологияны 
қолданады
Пәнге қатысты лексика мен терминология:
  Квадрат  түбір,  көбейткіш,  нақта  сан,  иррационал  сан, 
рационал  сан,  таңба,  өрнек,  түйіндес 
өрнек,ықшамдау,түрлендіру, көбейткішті  түбір  белгісінің 
алдына  шығару,  көбейткішті  түбір  астына  енгізу,  нақты 
сандарды салыстыру. 
Диалогқа/жазылымға қажетті сөз тіркестер:
-Нақта сан......
-Рационал сандарды шексіз периодтты....
-Иррационал санда шексіз периодты емес...
 а санының арифметикалық квадрат түбірі деп...
 а санының квадрат түбірі деп.....

Құндылықтар
ға  баулу

«Жалпыға  бірдей  еңбек  қоғамы»  құндылығы  бойынша 
оқушылардың  еңбек  өнімділігін  арттыру.  Топта,  жұпта 
жұмыс  істеу,  өз  жұмысының  сапасына  жауап  беру,  өз 
уақытын ұйымдастыра білу.

Пәнаралық 
байланыс

Геометрия, Физика

Алдыңғы 
білім 

Квадрат  түбір.  Арифметикалық  квадрат  түбірдің 
қасиеттері.Нақты сан
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Сабақ барысы

Сабақтың 
жоспарланған 
кезеңдері

Сабақтың жоспарланған кезеңдері

Сабақ басы

8 мин

I.Ұйымдастыру кезеңі
-оқушылармен амандасу;
-сыныпты түгендеу;
-назарларын сабаққа аудару;
-сабақ мақсатымен таныстыру;
Саралау тәсілі: Жіктеу. Аралас  3-  топқа  бөлу 
Белсенді оқу әдісі:  «Магниттік құбылыс(тарту)» арқылы 
топқа бөлу.
  Оқушылар үстелдегі  үлестірмелі карточкаларға жазылған 
сандарды таңдайды және қандай сан екенін ажыратып, үш 
қатарда орналасқан Z, Q,  I-сандарына сәйкестері магниттік 
тартуға ұшырап, топқа бөлінеді. 
I. Бүтін сандар
II.Рационал сандар
III.Иррационал сандар
ҚБ:  Мұғалімнің  мадақтауы;  "өте  тамаша,  жарайсың,  
жaқсы, дұpыс тaптыңыздap, ойлaныңыз..."
Үй тапсырмасын тексеру (4.22)
Белсенді оқу әдісі: «Өз-өзінді тексер»
Интербелсенді  тақтадан  шыққан  жауап  бойынша  өзін-өзі 
тексереді,дұрыс болса жасыл жалаушаны , қате болса қызыл 
жалаушаны көтереді
1)           2        3)          4)
5)       6)     7)      8)  саны арасында орналасқан тізбектей 
алынған екі натурал санды табыңдар
Жауабы:
1) 2 және 3       2) 4 және 5      3)9 және 10    4) 13 және14
5) 29 және 30   6)35 және 36   7)30 м 31        8) 34 және 35
ҚБ: «Бас бармақ»  әдісі арқылы өзі-өзін бағалау
Саралау тәсілі: Диалог және қолдау көрсету (Оқушыларды 
ойланту үшін және бірқатар жауаптар алу үшін алдын ала 
дайындаған сұрақтар қойылады )
Белсенді оқу әдісі: «Миға шабуыл»
Оқушылар интербелсенді тақтада көрсетілген фигураларды 
таңдау арқылы қайталау  сұрақтартарына жауап береді
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1. Нақты сан дегеніміз не? 
2.Рационал  мен иррационал сандар дегеніміз не?
3.Арифметикалық квадрат түбір дегеніміз не?
4.Саннан квадрат түбір алу үшін бұл сан қандай болу керек?
5. Квадрат түбірі бар өрнектерді қалай түрлендіруге болады? 
6.Бөлшектің  бөлімін  иррационалдықтан  қалай  босатуға 
болады?
ҚБ: «Бір ауыз сөз» әдісі арқылы бір-бірін  өзара бағалау.

Сабақ ортасы
8- 37 мин

Саралау тәсілі: Диалог және қолдау көрсету
Белсенді оқу әдісі: «Қазына іздеу»
Бүгінгі  сабаққа  қатысы  бар  сөздерді  тауып  қазына 
қоржынына салу арқылы сабақтың тақырыбы ашылады, оқу 
мақсаты анықталады
Нақты сан,функция, квадрат түбір, Рационал сан, таңба,  
мода,  дәреже,  арифметикалық  орта,  интервал,  түйіндес  
өрнек,  түбір  шығару,  жазыңқы  бұрыш,натурал  
сан,парабола,  өрнекті  ықшамдау,  формула,  аудан 
табу,санды дөңгелектеу 
 ҚБ: «Қол шапалақтау»  әдісі арқылы бағаланады
Жеке жұмыс
Саралау тәсілі:  Тапсырма (оқушылардың қажеттіліктеріне 
қарай көмек)
Белсенді оқу әдісі:  «Ақиқат - жалған» (бұл әдіс бойынша 
оқушылар   көбейткішті  квадрат  түбір  белгісінің  алдына 
шығару  және  көбейткішті  квадрат  түбір  белгісінің  астына 
алуды  еске түсіреді) «+» және «-» таңбасын қою арқылы  
кестені толтырады, есептің дұрыстығын тексереді
Бағалау критерийі: 
- көбейткішті түбір белгісінің алдына шығаруды  қолданып, 
өрнектердің мәнін табады;
-  көбейткішті  түбір  белгісінің  астына  алуды   қолданып, 
өрнектердің мәнін табады;
Ойлау дағдыларының деңгейі: Қолдану
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Өрнек Ақиқат Жалған

+
-

-

+
-

+
+

Дескриптор:    Білім алушы
 көбейткішті  түбір  белгісінің  астына  алады,  мәнін 
есептейді;
 көбейткішті түбір белгісінің алдына шығарады, мәнін 
есептейді;
 ұқсас мүшелерді біріктіріп, өрнекті ықшамдайды;
 кестені толтырады 
ҚБ: Мақсаттар бойынша көршісін бағалау
Оқушылар  бұл  тапсырманы  орындауда  ұмтылатын 
қарапайым  мақсаттар  белгілейді.  Жұмыс  аяқталған  кезде 
оқушылар  ол  мақсаттарға  қаншалықты  қол  жеткізгені 
туралы ойланады
Жұптық жұмыс
Саралау тәсілі: Бағалау
Белсенді оқу әдісі: « ойлан- жұптас - бөліс» 
Бағалау критерийі: Білім алушы
-Бөлшек бөліміндегі  иррационалдықтан арылту  тәсілдерін 
қолданады
Ойлау дағдыларының деңгейі: Қолдану
Бөлшектің бөліміндегі иррационалдықтан арылыңыз:
1.              b)   

c)            d)   
        
Шығарылу жолы:
а)   ;  

 

с)  
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d) 

Дескриптор:    Білім алушы
-  бөлшек  бөліміндегі  иррационалдықтан  арылу  тәсілін 
таңдайды:  (бөліміндегі  иррационал  өрнекті  бөлшектің 
алымына да, бөліміне де көбейтеді / бөліміндегі иррационал 
өрнектің  түйіндесін  бөлшектің  алымына  да,  бөліміне  де 
көбейтеді);
- қажетті тепе-тең түрлендірулерді орындайды;
- өрнекті ықшамдайды.
ҚБ: Сыйлық  «+» - жетістігі, «-» - жетілдіру қажет
Топтық жұмыс
Саралау тәсілі: Тапсырма (оқушылардың қажеттіліктеріне 
қарай.) Дереккөз.
Белсенді оқу әдісі:  «Құпия сөз » .  Бұл әдiс құпияны тaбу, 
шешiм  қaбылдaу  немесе  оқиғaның  болжaлды 
түсiнiктемелерiн  қaрaстыру  үшiн  оқушылaрдың 
проблемaлaрды  шешу  және  шешiм  қaбылдaу  дaғдылaрын 
қaлыптaстырaды.
Бағалау критерийі: Білім алушы
-Өрнекті  түрлендіру  үшін  квадрат  түбірдің  қасиеттерін 
қолданады
Тапсырма
Е

Т

Д

А

К

Р

Табылған  жауаптарды  ескере  отырып   төмендегі   кестені 
сәйкес әріптермен толтырсаңыз, 1637 жылы арифметикалық  
квадрат түбір ұғымын ғылымға енгізген
француз  математигі,  әрі  философы  Р  Декарт тегін  оқи 
аласыз.
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Жауабы: 

Д Е К А Р Т

Дескриптор:    Білім алушы
--қажетті тепе-тең түрлендірулерді орындайды;
-өрнекті ықшамдайды.
ҚБ:  «Еркін  микрофон» әдісі  арқылы  топтар  бір-бірін 
бағалайды 
2-тапсырма
Сергіту сәті: «Ребусты шеш»
              
            ‘‘‘‘   ’  ‘‘‘‘‘        ’’    ‘‘          ‘‘

   
                                                
                                  ’     ‘         

                           … 
   Ребусты шешу арқылы мақалдың жалғасын айтады 
Жауабы: 
Еңбек етсең ерінбей, 
Тояды қарның тіленбей.
ҚБ:  Мұғалімнің  мадақтауы "өте  тамаша,  жарайсың, 
жaқсы, дұpыс тaптыңыздap, ойлaныңыз..."
Саралау тәсілі: Дереккөз
Белсенді оқу әдісі: «Суреттер сөйлейді»
Ойлау дағдыларының деңгейі: Білу және түсіну,  қолдану
Бағалау критерийі: Білім алушы
- түбір таңбасымен берілген өмірмен байланысқан есептерді 
түрлендіріп шығарады
Тапсырма
 Нұр-Сұлтан  қаласында  орналасқан  «Гранд  Алатау» 
кешенінің ұзындықтары 144м және  м. Ғимараттың қайсысы 
ұзын?
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Дескриптор:    Білім алушы
- арифметикалық квадрат түбірдің қасиетін қолданады;
- квадрат түбірлердің мәнін бағалайды;
- өрнектердің мәнін салыстырады;
ҚБ. «Қол шапалақтау» әдісі арқылы бағалау
Бүкіл сыныппен жұмыс
Саралау тәсілі: Қорытынды
Белсенді оқу әдісі: «Элективті тест»
Мұғалім  алдын  ала  әрбір  оқушыға  А,  В,  С,  D,  Е  түстері 
сәйкес ақ, көк, сары, қызыл, жасыл стикерді тарады. Әрбір 
сұрақты   қойғаннан  кейін  20  сек.  кідіріп,  сыныптан  тест 
жауабына сәйкес әріпті көтерулерін сұрайды. Өзін-өзі  және 
бірін  –бірі  бағалауды  жүзеге  асыру  үшін  дұрыс  немесе 
дұрыс емес жауаптарды диалог құру арқылы талқылайды.
Бағалау критерийі: Білім алушы
-  Рационал  және  иррационал  сандардың  қосындысын 
ажыратады;
-  құрамында  түбір  таңбасы  бар  өрнектерді  түрлендіруді 
орындайды;
- нақты сандарды салыстырады;
- көбейткішті түбір белгісінің алдына шығаруды  қолданып, 
өрнектердің мәнін табады;
-  көбейткішті  түбір  белгісінің  астына  алуды   қолданып, 
өрнектердің мәнін табады;
Тест тапсырмалары
1.Рационал және иррационал сандардың қосындысы қандай 
сан болады?
A. Рационал сан
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B. Иррационал сан
C. Бүтін сан
D. Натурал сан
2.  санынан кіші ең үлкен бүтін санды табыңдар.
A. 12 
B. 14
C. 15
D. 13
3. Дұрыс теңсіздікті көрсетіңіз.
A.  
B. 
C. 
D. 
4. Қай өрнектің мағынасы болмайды?
A.  
B. 
C. 
D. 
5.  
A. 7,2
B. -5,4
C. 22,6
D. -6,4
6. өрнегін ықшамдаңдар.
A. 8 
B. 
C. 10
D. 
7.
A. Түбірі болмайды.
B. -25
C. 25; -25
D. 25
8.  өрнегіндегі көбейткішті түбір астына енгізіңдер.
A. 
B. 
C. 
D. 
9.   өрнегінде  көбейткішті  түбір  таңбасының  алдына 
шығарыңдар.
A. 
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B. 
C. 
D. 
10.Егер  шаршының  ауданы  416,16болса,  онда  шаршы 
қабырғасының ұзындығы неге тең?
A. 2,04см 
B. 20,4см
C. 20,6см
D. 2,06см
Жауабы: 
1.В        6.А
2.А       7.D
3.В        8.C
4.С        9.D
5.В        10.B
Дескриптор:    Білім алушы
-  рационал  және  иррационал  сандардың  қосындысын 
ажыратады;
-  құрамында  түбір  таңбасы  бар  өрнектерді  түрлендіруді 
орындайды;
- нақты сандарды салыстырады;
- көбейткішті түбір белгісінің алдына шығаруды  қолданып, 
өрнектердің мәнін табады;
-  көбейткішті  түбір  белгісінің  астына  алуды   қолданып, 
өрнектердің мәнін табады;
- тест жауабын белгілейді.
ҚБ.  «Бaғдaршaм»  әдiсi. бұл  әдiс  қиындықтaрды  ерте 
aнықтaуғa,  оқушылaрдaн  өз  жұмыстaрының  нәтижелерi 
бойыншa  оқу  мaқсaтынa  қaншaлықты  жеткендiгiн  және 
өзiнiң бiлiмдерiне қaншaлықты сенiмдi екендiгiн көрсетудi 
сұрaйды.
Саралау  тәсілі: Қарқын   (кейбір  оқушылар  басқаларына 
қарағанда тез жұмыс істейді).
Белсенді оқу әдісі: «Кім жүйрік»
Бағалау критерийі: Білім алушы
-  құрамында  түбір  таңбасы  бар  өрнектерді  түрлендіруді 
орындайды;
- теңдеуді шешеді.
С деңгейі
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Жауабы:
1.  
2.
3.
4.

Дескриптор:    Білім алушы
- жақшаны ашады;
- қажетті тепе-тең түрлендірулерді орындайды;
- теңдеуді шешеді;
- жауабын жазады.
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.

Сабақ соңы
37-40 мин

Смайликке мұрын салайық:  
!       –  егер  жақсы  түсінсеңіз;
?      – егер әлі жақсы түсінбедін және сізде сұрақтар бар 
болса;
Енді аузын салайық:
+       -  Сабақ  ұнады  сіз  өз  жұмысыңызға  ұнасыз;
=      - Сабақ ұнамады, мен өз жұмысыма риза емеспін»
Үй  тапсырмасы:  Aстaнaдaғы  Бейбiтшiлiк  пен  келiсiм 
сaрaйының тaбaны шaршы тәрiздес. Оның aудaны 3025 м2. 
Осы ғимaрaттың тaбaнының ұзындығы неге тең?
Дескриптор
-бөліндінің квадрат түбірі  қасиеттерін қолданады; 
-дәреженің  квадрат  түбірі  қасиеттерін қолданады; 
-мәндерін салыстырады.
-шaршының aудaнының  формулaсын бiледi;
 -квaдрaт  түбiрдiң  қaсиетiн  қолдaнып   шaршының 
қaбырғaсын тaбaды;
 -есептiң жaуaбын жaзaды.

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

Бағалау – оқушылардың 
материалды меңгеру деңгейін қалай 
тексеруді жоспарлайсыз? 

1. СТ: Жіктеу 
БОӘ: «Магниттік 

1. ҚБ: Мұғалімнің мадақтауы 
2. ҚБ: «Бас бармақ»  әдісі
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құбылыс(тарту)»
2. СТ: Диалог және қолдау көрсету
БОӘ: «Миға шабуыл»
3. СТ: Диалог және қолдау көрсету
БОӘ: «Қазына іздеу».
4. СТ:  Тапсырма
БОӘ:  «Ақиқат - жалған»
5. СТ:  Бағалау
БОӘ:  «ойлан- жұптас - бөліс» 
6. СТ:  Тапсырма, дереккөз.           
БОӘ: «Құпия сөз » 
7. СТ:  Дереккөз
БОӘ: «Суреттер сөйлейді»
8. СТ:  Қорытынды
БОӘ:  «Элективті тест»
8. СТ:  Қарқын
БОӘ: «Кім жүйрік»

3. ҚБ: «Бір ауыз сөз» әдісі
4. ҚБ: «Қол шапалақтау»  әдісі 
5. ҚБ: Мақсаттар бойынша өзін-өзі 
бағалау
6. ҚБ: Сыйлық  «+» - жетістігі, «-» - 
жетілдіру қажет
7. ҚБ: «Еркін микрофон» әдісі 
8. ҚБ: «Бағдаршам» әдісі
9. ҚБ: «Егер 5 минутыңыз болса …»
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15.02.2021 жыл.    № J00031

Мейірімділік  - асыл қасиет

АРТЫКОВА ГУЛЬСИМ   КАЛЫБАЕВНА 
Шымкент қаласы № 125 жалпы орта білім 

беретін мектептің өзін - өзі тану пәні мұғалімі      
        
Мақсаты: Қайырымдылық, мейрімділік, адамгершілік 
құндылықтары туралы түсініктерін кеңейту. 
Қамқорлық жасауға жетелеу.
Көрнекілік: слайд, А3 қағазы,маркер

Ресурстары :
(материалда
р,  
дереккөздер)

1.Үй  тапсырмасын  тексеру. Ескертулер

Сабақтың  барысы
2. Үйымдастыру кезеңі.  Сабақтағы  жағымды  күйге  келу.
Нұрға бөлену.
Ыңғайланып отырып, денелеріңізді түзу ұстаңыздар. Көздеріңізді 
жұмуларыңызды өтінемін.Елестетіп көріңіз: Күн нұры сіздің төбеңізден 
өтіп, кеудеңізге қарай бойлап барады. Кеудеңіздің орта тұсында гул түйнегі  
орналасқан. Гүлдің түйнегі нұрдан баяу ашылып келеді. Балғын және таза 
әсем гүл сіздің әр ойыңызды, әр сезіміңізді, эмоцияңыз бен тілек - 
қалауыңызды шайып, жүрегіңіздің қауызын ашты. Нұр сәулесі сіздің 
бойыңызға ақырын тарай бастағанын елестетіңіз. Ол біртіндеп күшейе 
түседі. Оймен осы нұрды қолдарыңызға түсіріңіз. Сіздің қолдарыңыз нұрға 
бөленіп, сәуле шашуда.Қолымыз тек жақсы, ізгі істер істейді және баршаға 
көмектеседі. Нұр аяқтарыңызға тарады. Аяқтарыңыз нұр сәулесін шашуда. 
Олар сізді тек жақсылық жасау үшін жақсы жерлерге апарады. олар нұр 
мен махаббат құралына айналды. Одан әрі нұр сіздің аузыңызға, тіліңізге 
тарады. Тіліңіз тек шындықты және жақсы, ізгі сөздер ғана айтады. 
Нұрды құлақтарыңызға бағыттаңыз, құлақтарыңыз тек жақсы сөз бен 
әсем әуенді ғана естиді. Нұр көздерімізге де жетті, көзіміз тек жақсыға 
қарап, бәрінен жақсылықты ғана көреді. Сіздің басыңыз түгелдей нұрға 
бөленіп, басыңызға тек ізгі, сәулелі ой келеді.
Нұр бірте - бірте  шұғылана бастайды, сіздің денеңізден шығып жан - 
жағыңызға сәуле шашады. Осы нұрды  мұғалімдеріңізге ,туыстарыңызға, 
достарыңызға,  бағыттаңыз. 
Осы нұр бүкіл әлемге: Барлық адамдарға, жан - жануарларға өсімдіктерге 
барлық тірі жанға таралсын.... Ғаламның барлық түпкір - түпкіріне нұр 
бағыттаңыз. Ойша айтыңыз: “Мен нұрлымын... Нұр менің ішімде... Мен 
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Нұрмын”.
Осындай Нұр, Махаббат және Тыныштық күйінде отыра тұрыңыз...
Енді осы Нұрды жүрегіңізге орналастырыңыз. Нұрға толы бүкіл әлем сіздің 
жүрегіңізде. Оны осындай әсем қалыпта сақтаңыз.Жаймен көзіңізді ашуға 
болады.
3. Жұмбақ жасыру:
Мейірімді,сымбатты,
Қадірменді,қымбатты,
Ең жақын жан балаға,
Кім дейсіңдер? Ол Ана
-Ана халық ұғымында жаратушы.Олай дейтініміз табиғатты 
да,адамды да дүниеге әкелуші ана.Ал барлық нәрсенің дүниеге 
келуі үлкен мейірім мен шапағаттан пайда болады.Табиғаттың 
барлық жанға бірдей мейірімді болуы сондықтан.Адамның 
да,ананың кіршіксіз мейірінен берілген мейірімділігін сақтап 
қалуы өз қолында.
Сұрақ-жауап
-Алтын жүректі,үлкен жүректі адамдар деп кімдерді айтамыз?
-Алтын жүректі,үлкен жүректі деген сөздер қандай мағынада 
айтылады?
Жетімдердің анасы,жесірлердің панасы.
Алыс аға бөбегі,Нұрағаңның Сарасы
Жанын салып жүр бүгін қарлығашы бақыттың,
Жақындаса түссін деп адамдардың арасы
Қиындықсыз өмір жоқ қиындықтан өтем деп
Дейді бізге Сарамыз,дегеніне нанамыз.
Кіріспе әңгіме
Сара Алпысқызы «Бөбек»қайырымдылық қорының негізін 
қалаушы. «Бөбек» қайырымдылық қорының Президенті. 
Назарбаеваның жетім балалардың мүдделерін қорғау ісіне 
қосқан үлесі өте қомақты. Жетім балаларды тәрбиелеудің жаңа 
жүйесін қалыптастырып,елімізде тұңғыш «SOS Киндердорф» 
балалар ауылының өмірге келуіне мұрындық болды.
«Бөбектің анасы атанған Сара Алпысқызының көптеген игі 
істерге ұйтқы болды. Еліміз аумағында балалар 
емханаларының ашылуына,қайрымдылық шараларын 
ұйымдастыруға бір кісідей ат салып келеді.Ерен еңбегі әлемдік 
қауымдастық назарын аударып 1999 ж «SOS Киндердорф» тің 
арнайы сыйлығымен марапатталған болатын
Қазақстанның бірінші ханымы бастамасымен елімізде жетім 
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балаларды қорғау туралы Заң қабылданды.
С.А.Назарбаева еңбектері
Парферий Корнеевич Ивановтың «Детька» жүйесін 
пайдаланушы қатысушылардың  денсаулығын,адамгершілік 
тәрбиесіне нығайту және дамытудың мәселесі. (1999ж)
«Өзіңе жол» Парферий Корнеевич Ивановтың ілімі сау 
тұлғаны тәрбиелеудің әдісі ретінде (1999 ж)
«Өмір этикасы»  (2001 ж)
«Сүйіспеншілікпен » (2001 ж)
 С.А Назарбаева  балалардың құқықтарын қорғау саласындағы 
еңбектері үшін наградталды.
- І дәрежелі  Достық орденімен (2001 ж)
- «Алтын жүрек » халықаралық сыйлығының лауреаты ( 2006 
ж)
- Ш. Айтматов атындағы «Алтын медаль » (2003 ж)
- БҰҰ –ЮНЕСЕФ балалар қорының  естелік медалі (2007 ж)
- Ихсан Дограмачи атындағы Дүниежүзілік денсаулық сақтау 
ұйымының халықаралық сыйақысы.
-Жетім балалардың мәселелерін  шешуде ерекше еңбегі 
үшін-«SOS- Киндердорф» халықаралық қорының  Алтын 
медалі (1999 ж)
- «Unity» халықаралық сыйлығы.
-«Курманджан Датка» сыйлығының лауреаты.
-ҚР  білім беру саласының құрметті қызметкері.
«Звезды содружества » мемлекетаралық сыйлығының 
лауреаты. (2010 ж)

Мейірімділікті анадан үйрен» мәнін түсіндіру
Мейірімділік сөзіне- синоним, антоним  ұғымдарын іріктеу.
«Мейірімділік – «мылқаулар  сөйлей алатын,
кереңдер ести алатын  тіл» К.Бови
4. Оқушыларға : жұмбақ жасыру
Сырты қатты, іші тәтті ( жаңғақ)
Балалар менің қолымда осындай 3 жаңғақ бар.Шыныңдада осы 
жаңғақтардың сырты қатты болғанымен,іші –сиқырлы.Егер біз 
осы сиқырдың  сырын білгіміз келсе, жаңғақтың  ішіндегі 
тапсырмаларды орындаймыз.
1-жаңғақ тапсырмасы
«Қайырымдылық» туралы әңгімелесу
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 Сендер кімге және қандай жағдайда қайырымдылық 
жасадыңдар?
Сендерге кімдер,қандай жағдайларда қайырымдылық  
көрсетті? (оқушылардың ой пікірлерін тындау)
Қайырымдылық сынықтары. (әңгімесі)
            Отбасы демалыс күндерін жағажайда өткізді.Балалар 
суға түсіп, құмнан қамал жасап ойнады.Кенеттен  алыстан 
кішкентай кемпір көрінді.Оның киімдері кір,жыртық, ақ 
шаштары желмен жалбырап кеткен.Ол өзімен өзі күбірлеп 
сөйлеп,құмнан бір заттарды теріп  алып, сөмкесіне салып жүр.
  Ата-аналар  балаларын жандарына шақырып,кемпірге 
жақындауға  тиым салды. Ол жандарынан өтіп бара жатып,бір 
затты алу үшін еңкейген уақытта отбасы адамдарына қарап  
күлімсіреді, бірақ бірде-біреу кемпірдің бұл  ықыласына жауап 
қайтармады.
   Отбасы мүшелері,бірнеше апта өткен соң.Кішкентай 
кемпірдің  жағажайдан балалардың аяқтарын жарақаттап 
алмауы үшін,үнемі шыны кесектерін теріп жүретінің естіді. 
2 жаңғақ- тапсырмасы  «Біз де» ойын
Қайырымдылықты білдіретін және оған керісінше әрекеттерді 
айтады. Қайырымдылықты білдіретін әрекеттерге «біз де» деп 
жауап беру керек.
Қайырымдылықты білдірмейтін әрекеттерге «біз де» деп жауап 
бермеу  керек.
Оқушы  айыпқа тақпақ,ән, мақал-мәтел,  жұмбақ айтады.
Біз де ойыны:
-Мен жолдан өте алмай тұрған қарияны қолтығынан сүйеп 
өткіздім.
Балалар: біз де.
-Жылаған баланы жұбатпадым.
-Гүлдерге су құймадым.
-Сырқат әжейге дәрі әкеліп бердім.
-Інімді  ренжіттім.
- Көршіме көмектеспедім
- Ата-анама  көмектеспедім.
- Көрші қарияға күнде дүкеннен азық-түлік әкеп тұрамын.
3-жаңғақ тапсырмасы.Мұғалімнен сыйлық
Шағын ғана ауылда, орта жастағы бір кісі дүкен ашып сауда 
жасайды.Ол ақ көңіл,жайдарлы болғандықтан ауылдың 
адамдары бәрі оны жақсы көреді.Ашқан саудасы да жақсы 
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табыс әкеледі,  сондай бірнеше дүкендер ашып тастайды. Бір 
күні ауыр науқастанып,бүл дүниеден өтерін сезген 
адам,артында қалған үш ұлын шақырып: Үшеуіңнің біреуің 
ғана барлық дүкендерімнің иесі бола алады дейді.Үшеуіңе  де 
бір-бір доллардан беремін.Осы долларға бір нәрселер 
алыңдар,алған нәрселерің  осы бөлмені толығымен толтыру 
керек дейді.
Бірінші ұлы екі қап сабан әкеледі,бөлмеге шашады. Бірақ 
бөлме толмайды.
Екінші ұлы екі жастық сатып әкеледі- ішіндегі мамығын 
бөлмеге шашады,  толмайды.
Үшінші ұлы –долларды ұсақтап 50 центін мешітке бердім,20 
центін қайырымдылық қорға бердім,20 центін садақа ретінде 
тараттым.Қалған 10 центке екі нәрсе алдым –сіріңке мен 
шырақ.Бөлменің жарығын сөндіріп,шырақты жағады.Сабан 
мен мамыққа толмаған бөлме,аз уақыттың ішінде шырақтың 
нұрына бөленеді.
Әке баласына риза болып: Мұрамды саған 
қалдырамын.Өйткені  өмір сүрудің ең жақсы жолы-айналаңа  
жарық тарату!
5. Шығармашылық  жұмыс,  топтық  жұмыс.
«Мейірімділік» тақырыбына  постер қорғау
6. Үй  тапсырмасы.
 Мейірімділік  - асыл қасиет тақырыбына эссе жазу.
7.  Сабақты  қорытындылау  сәті
       
Сара Алпысқызының ұрпақтарына деген айтқан ғибратты 
тілегімен қорытындылау.
Қымбатты балалар, мен - Анамын,Әжемін, шөбере сүйдім.Мен 
еліміздегі барлық баланы өз баламдай жақсы көремін. Сендерді 
үлкендердің өнегесін ғасырларға жалғайды деп сенемін. Ата-
анаңа,айналадағы адамдарға мейірімді бол.Оларды сыйлай 
біл.Өтірік айтпа. Сонда сенің бойыңда сенімділік,өмір сүруге 
деген құштарлық,жалын пайда болады. Жүрегіңде өмірге,ата-
анаңа ең жақын адамдарға деген бауырмалдық,сүйіспеншілік 
бүр жарып,махаббатқа,достық ұласқан ұласады. Мен сендерге 
осындай ізгі тілек тілеймін.
8.  Соңғы тыныштық сәті
(Үнтаспадан арнайы әуен естіледі) Балаларға мейірімділік 
сезімін сезіну мақсатында тыныштық сәті ұйымдастырылады.
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Мұғалім: Балалар, көзімізді жұмып, біраз демалып жақсы 
істерді көз алдымызға елестетейік. Біз қазір керемет, әрі 
сиқырлы, мейірімділік пен сүйіспеншілікке, ізгілікке толы 
әлемге саяхат жасаймыз.
Бұл әлемнің ауасы тым таза, жұпар иісті. Бәріміз сол әлемге 
қарай қадам басайық. сүйспеншілік, мейірімділік, ізгілік нұры 
бізге қонып, жан — дүниемізді осы жақсы сезімге толтырады. 
Адамдар бір — біріне тек жақсылық, қуаныш, ізгілік сыйлап 
жатса, қандай жақсы болар еді!
Қайтатын уақыт жетті, сиқырлы әлеммен қоштаса отырып, 
мейірімділік нұрын өзімізбен бірге ала кетейік. Енді балалар 
көздеріңді ашыңдар
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15.02.2021 жыл.    № J00033

Өнегелі отбасы

МЫРЗАХАСОВА ЖАНАР АМИРХАНОВНА 
Шымкент қаласы № 125 жалпы орта білім беретін мектеп

Өзін - өзі тану пәні мұғалімі

Сабақтың мақсаттары: Отбасындағы қарым - қатынас мәдениеті туралы 
түсінік беру, бақытты жанұяның моделін дайындау. Отбасы Отанның бір 
бөлшегі екенін ұғындырып, оқушылардың  бақытты жанұяға деген 
қызығушылығын арттыру. Жанұядағы сыйластыққа, адамгершілікке, 
инабаттылыққа, ынтымақ пен бірлікке, татулық пен ұйымшылдыққа 
тәрбиелеу.Ата – аналар мен мектептің арасындағы байланысты нығайту.
Сабақтың формасы: Сайыс сабақ.
Сабақтың көрнекіліктері: «Мен және отбасым» атты қабырға газеті, мақал – 
мәтелдер, нақыл сөздер.
Мұғалімнің кіріспе сөзі
Жүргізуші: «Қазақстанның болашағы жас ұрпақтың қолында. Ал, жас 
ұрпақтың тағдыры ұстаздардың қолында»                                                        
Н.Ә.Назарбаев
«Ұяда не көрсең, ұшқанда соны іледі»   Жетес  шешен
«Баланы  дұрыс  тәрбиелеу- бұл  біздің  қарттық шағымыз, жаман 
тәрбиелеу- бұл біздің келешек қасіретіміз»                            
А.С.Макаренко.
«Күллі  ғажайыптардың ішіндегі ең тамашасы – жақсы тәрбиеленген 
адам» грек философы Эпикет
Әке, Ана үш-ақ әріп тіршілік, үш әріптен үлбірейді гүл шығып
Қайырлы күн, құрметті ұстаздар, ата – аналар мен  оқушылар!
Бүгін біз келешек ұрпағымыз көрегенді, тәрбиелі де әдепті болуын алдын ала 
ойластыру, ата – аналар мен мектептің арасындағы байланысты нығайту 
мақсатында «Өнегелі отбасы» тақырыбында сайыс сабақ өткізгелі 
отырмыз.Қандай ел болмасын ол елдің өзінің азаттығы, бостандығы әрдайым 
қымбат та қасиетті.. Елбасы «Бостандықпен тәуелсіздікті жеңіп алу жеткіліксіз, 
оны табанды түрде қорғап, нығайтып, ұрпақтарға қалдыру қажет» – дейді. Сол 
бостандықты қорғап оны одан ары нығайту үшін болашақ ұрпақ сол 
тәуелсіздіктің қандай жолмен келгенін , бойына сіңіріп, өзінен кейінгі ұрпаққа 
жеткізуі керек. Міне ,осы мақсатта бүгін біз осынау қасиетті шаңыраққа 
жиналып отырмыз.
Жиналыппыз сәтті күн бәрімізде
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Үлкен-кіші жасымыз кәрімізде
Төрлетіңдер қадірлі қоңақтарым
Гүл-гүл жайнап мына біздің төрімізге.
Отбасы-бір түбірден тараған.Адамзат баласы шыр етіп дүние есігін ашқан 
күннен бастап, сол ортаға бейімделіп ықпалына көніп ер жетеді.Бала 
бақыт,бала қуаныш, өмірді жалғастырушы,демеуші, ата-ана тәрбиелеуші.
Әке асқар тау,
Ана мөлдір бұлақ,
Бала жағасындағы құрақ- демекші баланың болашақта жақсы азамат болып өсуі 
үшін, жан-жақты тәрбиелі болуы отбасында берілетін тәрбиеге тікелей 
байланысты . Бүгінгі  таңда ата-ана мен  ұстаз арасындағы  ортақ мәселе- бала 
тәрбиесі екені баршамызға мәлім. Ата –ана үшін бала өмірінің жалғасы, көздің  
нұры, үміт күткен шырағы, келешек қызық көрсетер болашағы десек, ұстаз 
үшін еңбегінің нәрлі жемісі болып табылады. Қазақстан жеріміз өте байтақ, кең 
шаһар. Қазақ жерінің  көлемі қандай кең  болса, жүрегі мен құшағы да дәл 
сондай кең.Оған дәлел еліміздегі  130-дан астам ұлт өкілдерінің тұруы. Бүкіл 
халықты  бір шаңырақтың астына жинап,тату, бірлікке бейбіт өмір сүріп  келе 
жатқан Қазақстан – үлкен  мемлекет.Мемлекеттің ішінде тағы бір мемлекет 
бар.Ол – жанұя, отбасы  мемлекеті.Отбасы – әр адам үшін баға жепес байлық, 
саны  жетпес құндылық, әр отбасы  өзінше бір шағын ел. Олардың  өзіндік  
отбасылық, заңы, ұстанымы, тәрбиесі, шешімдері және ең бастысы әрекеттері 
болады.Олай  болса  біздің сыныбымызда ұйымдастырылып отырған «Өнегелі 
отбасы» атты сайыс өткелі отыр. Олай болса, осы сайысымызға қатысушы 
отбасыларымызды ортаға шақырайық.

1.Адам кімге болсын болар пана,
Мол оның тал бойында ақыл сана
Көркіне ақылы да сай келетін
Мирзаметовтар отбасы ортамызда.

Қуантады білімімен бәрімізді
Қол соғып қарсы алайық енді оны
_____________ отбасы келіп қалды
Татулықты ту еткен отбасы бұл

2.Жігітке ақыл, білім жарасады
Нағыз ер халқыменен санасады
Сайысқа бар күшімді саламын деп
 ____________  отбасы таласады.
3. Отбасылық ойынға,
Келдік біздер асыға .
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Жұлдыздай болып жарқырап
Шығамыз біз топ жарып Ибрагимжановтар отбасы.

4.«Балалы үй-базар» деген атам қазақ,
Баланың орны  көрініп тұр осыдан-ақ.
________________ отбасы  ортаңызда,
Бақ сынасар  сайыста  ол  нақтырақ.

5.Патшасы –отағасы ,
Патшайым – анасы.
Ханзадасы- жасөспірім  қызы,
Ортада Тохтасиновтар отбасы . 

Жүргізуші :Өнерпаздар өнерін салыстырып,
Бәйге үшін терлетер шабыстырып.
Әділдікті қолдайтын баға беріп,
Жіберейік қазыларды таныстырап.
Бүгінгі сайыстың әділ бағасын беріп, жеңімпазын анықтайтын қара қылды қақ 
жарған әділқазылар алқасымен таныс болыңыздар.
Сайыс 3 балдық жүйемен бағаланады және әр бөлімнің бағалау өлшемдері 
(критерийлер) болады.
Жүргізуші:
Аналар бар өнерін салары анық,
Өнегелі тәлімді алған қанып.
Ал ендеше таныстырып өтейін мен,
Бөлімдерін сайыстың бөліп жарып.
Сайыс бағдарламасы  5 бөлімнен тұрады:
Сайыс шарттары мынадай:
1 бөлім Сұрасаң менің тегім.— таныстыру.2 мин (15 минут )
2 бөлім «Ата көрген оқ жонар, ана көрген тон пішер» — «Сиқырлы аспаз»Үй  
тапсырмасы. 
3 бөлім «Тәрбие тірегі отбасында» — жағдаят сұрақтарына жауап 
беру.Модерация әдісі
4 бөлім  Мақал- мәтелдің  жалғасын табу, мағынасын ашу.
5 бөлім   «Баланың бас ұстазы – ата — ана» — тірек – схема құрастыру.Постер 
қорғау.
 
Бәйге жарыс деген соң жарысайық
Мәреде бәрімізге табысайық
Бұл байқауды биссмиллә деп бастау үшін
Алдымен әулеттермен танысайық
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Он саусақтан өнер тамған шебер болу керемет
Өлең айтып би билеп жасап жатқан текемет
Өнеріңді көрсетші әулеттерім кәнекей
Сөз берейік әулеттерге жекелеп,-деп сұрасаң «Менің тегім »бөлімін  
бастаймыз.Әрбір отбасы өздерін таныстырып өтеді.
1 бөлім — «Сұрасаң менің тегім»— таныстыру. 2 минут 
Бұл бөлім үш критерий (өлшем) бойынша бағаланады. Олар: шығармашылық, 
сөйлеу      мәнері, АКТ-ны қолдануы.
1. _____________Отбасы.
Шыр етіп туысымен адам болдым,
Жыл сайын өсіп толып, өрлеп қондым.
Тобықтай тұла бойда бір мінім жоқ,
Отбасылар сайысына бүгін анаммен келіп тұрмын.
Атым _______ болады сұрасаңыз,
________ екен кешегі бір атамыз.
Әкем аты ________асқар тауым,
Пана болып біздерге жүз жасаңыз.
Анашым — ____________қызы,
Жүзінен төгіледі күннің нұры.
Атыма кір келтірмей өтсем,
Сенің мойынан түсер перзент жүгі.
2. ____________ отбасы
Болашаққа зор үмітпен қараймын,
Ахметтей ұлы атадан тараймын.
Кеудесінде ар мен намыс мақсаты көп,
Мен ____________қызы — қара қызы өзбектің.
Анам ________ бет бұрған ұстаздыққа,
Елімізге пайдалы іс қылмаққа.
__________ деген апайым, ___________ дейтін сіңлім бар,
Мен де келдім жарысқа қатыспаққа.
3. ____________________ отбасы.
Мен __________ арқынның баласымын.
__________ анам — өмірдег жанашарым,
Атам мен апам менің, асқар тауым.
Үйреткен тәрбиенің бар асылын.
Ізімнен келе жатқан інім бар,
Отбасым өмірдегі дара-шыңым.
Менің асыл арманым, _________боп,
Көрсету өнегенің жарасымын.
11 «А» сыныбымның мақтанымын,
Топтан озған тұлпардай, дарасымын.

42



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

Мен __________ Отанымның қызымның,
Көтерген көк байрағын Алашымның.                                                   Жүргізуші : 
Өзінің алғырлығын ұғындырып,
                           Көрсетер көп іздеген мығым қылық,
                           Келесі бұл сайыстың жоспарында,
                           Түседі бәйгеге білімділік — деп, сайысымыздың 2 бөлімі — 
Тәрбие тірегі отбасында» — жағдаят сұрақтарына жауап беру.
 Бұл бөлім үш критерий (өлшем) бойынша бағаланады. Олар: тақырыптың 
ашылуы, жылдамдылық, тақырыптың өзектілігі.
 №1 отбасына қойылатын сұрақтар:
Ата – анаға:
Балаңызға кішкене дауыс көтерсеңіз болды, «үйден кетемін» деп ашулана 
бастайды. Мұндай жағдайда қандай шара қолданар едіңіз?
 Балаға:
Ата – анаң қатты дауыс көтерсе немесе ұрса сен қандай әрекет жасайсың?
  №2 отбасына қойылатын сұрақтар:
Ата – анаға:
Балаңыз мектепте сынып жетекшісімен келіспей қалды. Жағдай ушығып 
барады. Бала, тіпті мектепке барғысы келмейді. Сіз қандай жол табар едіңіз?
Балаға:
Сынып жетекшісімен келіспей қалсаң, не істер едің?
  №3 отбасына қойылатын сұрақтар:
Ата – анаға:
Сіз балаңыздың өзінен үлкен балаға ақша беріп жүргенін көршіңізден естідіңіз. 
Сіздің әрекетіңіз?
 Балаға:
Жасы үлкен бала сенен ақша талап етеді. Осы жағдайда не істер едің?
№4 отбасына қойылатын сұрақтар:
Ата – анаға:
Балаңыз телеарнадан мультфильм көріп отыр, осы сәтте келесі арнадан 
сіздің  сүйікті телехикаяныз  басталды. Сіз не істейсіз. Балаңызға жасар  
әрекетіңіз қандай?
 Балаға:
Бүгін  анаң  жақсы  көретін  тамағыңды  жасап  берді.  Сен отыра  қалып  
іні-қарындастарыңмен  қосыла  жедің де,  даладағы  ойынға  қарай  
жүгірдің.     Сен  нені  ұмыттың?

№5отбасына қойылатын сұрақтар:
Ата – анаға:
 Баласының күнделігінде үнемі оның мектепте жанжал шығарғандығы туралы 
ескерту жазулы тұрады. Осы үшін балаға ата - ана тарапынан жазалау 
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мақсатында әркез күш қолданған.
Сұрақ: Баланың мектепте үнемі жанжал шығаруы неліктен?
Осы жағдайда ата - ана не істеу керек?

 Балаға:
 1. Саған  анаң  өзі жұмыстан  келгенше үйді  жинастырып  қоюды  
тапсырды.
Сен  достарыңмен  ойнап  жүріп  бұл  істі   ұмытып  кеттің.    Анаң  
жұмыстан  келіп,  өзі  жинап,сыпырып  қойды.  Сен  келгенде  анаң  ренжулі. 
Сенің  әрекетің?                                                                                                             
 3 бөлім  «Ата көрген оқ жонар, ана көрген тон пішер» — «Сиқырлы аспаз» 
тамақ дайындау. Яғни  мұнда оқушылар  үй  тапсырмасы  бойынша  өздерінің  
аналарымен  дайындаған, әзірлеген  тағамдарын ұсыну. Бұл бөлім үш критерий 
(өлшем) бойынша бағаланады. Олар: тағамның сапасы, 
безендірілуі,шынайылығы.
4 бөлім  Мақал- мәтелдің  жалғасын табу, мағынасын ашу.
Шебер болсақ, тіл байып,
Шешендіктер бір ғайып.
Мақал - мәтел үйреніп,
Тілімізді шыңдайық, - деп кезекті отбасыларымыздың мақал - мәтел айту, яғни 
оны жалғастыру және мағынасын ашу сайысына кезек берейік. Бұл бөлім 
үш критерий (өлшем) бойынша бағаланады. Олар: жылдамдық, ойын нақты  
болуы,мағнасының ашылуы  
1. Балаңа байқап сөйлесең, (ақылыңа көнер.)
2. Өз білмегеніңді кісіден сұра (Үлкен жоқ болса, кішіден сұра)
3. Әдептілік белгісі (Иіліп сәлем бергені)
4. Оқу - білім бұлағы (Білім - өмір шырағы)
5. Қына тасқа бітеді (Білім басқа бітеді)
6. Ер жігіт ел үшін туады, (ел үшін өледі)
7. Қарағайға қарап тал өсер (Қатарына қарап бала өсер)
8. Досы көпті жау алмайды (Ақылы көпті дау алмайды)
9. Тіліңмен жүгірме (Біліміңмен жүгір)

Жүргізуші : Досы көпті жау алмайды,
Ақылы көпті дау алмайды — демекші бір-бірімізге әрқашан көмектесейік.
Сынып ішінде бір-бірімізге көмектесе білдік, ал бүкіл адамзатқа қандай көмек 
көрсетуге болады? Оны келесі бөлімде анықтаймыз. «Адамға ең бірінші білім 
емес, тәрбие беріліуі керек, тәрбиесіз берілген білім — адамзаттың қас жауы, 
оның барлық өміріне апат әкеледі» — деп, Әл-Фараби бабамыздың сөзінде 
өзекті түйіні бар. Тәрбие дегенде өзі бірінші ойға келетін ұғымдар — 
адамгершілік, тазалық. Жеке тұлғаның қоршаған ортамен үйлесімді қарым- 
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қатынасы және мәдениет пен жауапкершілік . Ендеше келесі сайысымызда 
қоршаған ортаның маңызды бөлімдерін таңдап, қоллаж тәсілімен безендіріп, 
оның мазмұнын отбасы тақырыбымен байланыстырып ашу көзделеді. 
Интернет ресурс, құнсыз қолдануға болады. Бұл бөлім үш критерий бойынша 
бағаланады. Олар: тақырыптың ашылуы, берілген материалдың қолданылуы, 
сөз көркемдігі. Сиқырлы қоржын ұсыну. Қоржынның ішінде түрлі құнсыз 
заттар.
Жүргізуші: Бұл сайыста ата-аналар құнсыз заттарды құнды затқа айналдырып 
болашақта балалары қандай болғанын көргісі келетінін білдіре білді.
Қорытынды: Ата-аналардың тілегі,
Адам болып өскенің,
Адамдықтың тірегі,
Адал болып өскенің.
  5 бөлім «Баланың бас ұстазы – ата — ана», «Тәрбиекөзі не?»
 — тірек – схема құрастыру.Постер қорғау.
Көрермендермен сұхбат жүргізу: Қай отбасы жеңіске жетеді деп есептейсің?
 Өмір, өмір! Өмірдің мәні қандай? 
Қайратыңды жігерге жанығандай. 
Жүріңдер бұл өмірде қол ұстасып 
Достықтарың жарасып дәл осылай. 
Шыдамдыны мына өмір ұнатады, 
Бірде қуантып, бірде жылатады, 
Сүріндіріп кейде сені құлатады. 
Жылатып тұрып жұбатады. 
Дұшпандарға кейде сені сынатады, 
Қатал тағдар бірақта шыдатады, 
Мына өмір бірақта қымбат әлі,- 
демекші өмір жолы сан тарау, қия 
шатқал, қия шың. Сол жолдан 
адаспаудың ең бірінші жолы ол – 
өзіңді - өзің тану, өзіңді - өзің сыйлау,
өзіңді -өзің қадірлеу, қиындыққа мойымау.
 Қорытынды: Мұғалім жалпылама қорытынды жасап, әділ қазылар алқасы 
берген бағасысмен таныстырып мынадай номинациялар бойынша 
марапаттаулар жүргізеді:
«Өнегелі отбасы»;
«Ең өнерлі отбасы»;
«Ең білімді отбасы».
«Қиялы  ұшқыр отбасы»
«Көрермендер көзаймы отбасы»
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15.02.2021 жыл.     № J00038

Роль педагога в свете обновлённого содержания образования

БУРГУМБАЕВА АИДА МУРАТОВНА
Восточно-Казахстанская область город Семей  

КГУ "Средняя общеобразовательная школа  №2 им. К.Сатпаева". 
Воспитатель предшкольной подготовки

Современные преобразования в стране, быстрая информатизация общества 
и  динамичность  кардинально  меняют  требования  к  образованию.  Президент 
страны  Нурсултан  Абишевич  Назарбаев  подчеркивает,  что  «…одним  из 
ключевых  факторов  успеха  всего  модернизационного  процесса  является 
успешность обновления национальной системы образования». 

Сегодня она осуществляется по всем приоритетным направлениям.
Обновление содержания образования – это, прежде всего, пересмотр самой 

модели среднего образования, его структуры, содержания, подходов и методов 
обучения и воспитания, внедрение принципиально новой системы оценивания 
достижения  учащихся.  Весь  комплекс  мероприятий  в  рамках  обновления 
содержания  образования  направлен  на  создание  образовательного 
пространства,  благоприятного  для  гармоничного  становления  и  развития 
личности.

Качественные  изменения  в  любой  области  нашей  жизни,  а  тем  более  в 
образовании невозможны без  формирования  нового  взгляда  учителя  на  свое 
место  и  роль  в  учебном процессе.  Без  осмысления,  нами учителями,  новых 
целей и задач в обновлённом содержании и технологии обучения, новых форм 
оценивания с учетом компетентностно-ориентированного подхода в обучении 
это  сделать  практически  невозможно.  Именно поэтому педагогу  необходима 
готовность  к  восприятию  методологии  и  содержания  обновленного  ГОСО 
среднего  общего  образования,  к  изменению  программного  и  методического 
обеспечения  образовательного  процесса,  к  изменению  целей  и  способов 
педагогической деятельности.

На сегодняшний момент каждого педагога интересуют вопросы:
Чем  различается  обновленное  содержание  образования  от  ныне 

действующего?
Изменятся ли подходы к организации образовательного процесса в школе?
Что означает понятие «образование, ориентированное на результат»?
Как должен готовиться учитель к обновленному содержанию образования?
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Переход  на  обновление  содержания  образования  предъявляет  новые 
требования  к  работе  в  рамках  компетентностного  подхода  к  образованию, 
формированию готовности работать в условиях возросшей индивидуализации 
образовательного процесса. Обновление структуры образования заключается в 
преодолении  традиционного  репродуктивного  стиля  обучения  и  переход  к 
новой  развивающей,  конструктивной  модели  образования,  обеспечивающей 
познавательную  активность  и  самостоятельность  мышления  школьников.
     Программа обновления содержания образования предполагает, что обучение 
должно быть активным, проводиться в условиях созданной коллаборативной 
среды, должна осуществляться дифференциация обучения, в процессе обучения 
должны реализовываться межпредметные связи. 

Кроме  перечисленного  обязательным  является  использование  ИКТ, 
диалоговое обучение,  осуществляться методы исследования и своевременное 
реагирование на потребности учащихся.

Педагог  в  свете  обновлённого  содержания  обязан  обладать  высоким 
уровнем  ряда  компетентностей:  специальной  компетентностью(способность 
заниматься  собственно  профессиональной  деятельностью  на  достаточно 
высоком  уровне  и  проектировать  свое  дальнейшее  профессиональное 
развитие);  социальнаой  компетентностью  -  совместной  (коллективной, 
групповой)  профессиональной  деятельностью;  образовательной 
компетентностью (интерес  к  освоению профессиональных знаний,  умений и 
навыков),  а  также  информационной,  коммуникативной,  компетентностью 
решения проблем.

Учитель должен уметь:
• формулировать учебные цели для достижения результатов;
• строить учебный процесс по организации усвоения учебного материала;
• готовить учебные материалы в соответствии с учебными целями;
• использовать потенциал информационной среды для учебного процесса;
• создавать условия для опережающего развития учащихся;
• создавать атмосферу психологического комфорта и поддержки;
• готовить  учащихся  к  самообразованию,  самоопределению  и 

самореализации;
• оценивать  текущие  результаты,  направленные  на  достижение 

поставленных целей.
В  освоении  материала  помогли  позитив,  благоприятная  эмоциональная 
атмосфера,  интересные  диалоги,  вовлечение  в  практическую  деятельность. 
Значимым было моделирование урока в группах, анализ урока по этапам.
Важным  принципом,  лежащим  в  основе  разработки  учебных  программ 
начального  образования,  является  модель  спиральной  образовательной 
программы. 
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15.02.2021 жыл.  № J00036

Бірлігі жарасқан –Қазақстан

Мирзакасимова Гулбарам
Алматы қаласы.Түркісіб ауданы. 

№ 31 Жалпы білім беретін мектептің 
өзін-өзі тану пәнінің мұғалімі

«Бірлігі жоқ ел тозады, бірлігі күшті ел озады» дейді қазақ мақалы. Біздің 
елімізде Қазақстанда 130 - дан астам ұлт өкілі бар: ұйғыр, кәріс, дұнған, өзбек, 
қырғыз, түркмен, тәжік, армян, азербайжан, украин, беларус, түрік, шешен және 
т. б. Олар бір ананың баласындай бір шаңырақ астында еңбек етіп, тату тәтті 
өмір  сүріп  жатыр.  Иә,  Қазақстанда  тұратын  барлық  ұлттар  мен  ұлыстар 
еліміздің ашық аспаны мен көк туының астында бейбіт өмір кешуде. Бұл қазақ 
халқымыздың  кеңдігін,  бірлігін,  ұйымшылдығын,  ынтымақтығын  білдіреді. 
Бәрімізге  белгілі  кең байтақ еліміз  Қазақстан  алуан ұлтты бауырына басқан, 
бейбітшілік пен татулықты әлемге үлгі еткен, достық пен ынтымақ елі. 

Сол үшінде біз шаттанамыз, туған отанымызды мақтан етеміз.
Бірлігі мен ынтымағы халықтың,                                                                       

Көгімізде жарқырайды жарық күн,                                                                             
Ырыс, дәулет, бақыт үшін халықтың,                                                                       
Жайнай берсін, жайнай берсін жарық күн.

Отанымыздың бақытты болашағы тек бірлікте. 
«Отаны бірдің – тілегі  бір,  жүрегі  бір.» Көпұлтты ел болуымыз – біздің 

байлығымыз, мақтанышымыз. «Қазақстан – бұл ортақ жер, біртұтас халық және 
ортақ  келешек.  «Ассамблея  –  еліміздегі  бірлік  пен  келісімнің  киелі  бесігі, 
тұтастық  пен  тұрақтылықтың  құтты  шаңырағы.  «Ұлтаралық  татулық  пен 
келісім көктен түскен бірдеңе емес. Ол мемлекет пен баршамыздың күнделікті 
саясатымыз бен практикамыздың нәтижесі.» Ұлтаралық татулық пен келісім – 
қазақстандық ұлттық идеяның басты өзегі.

«Ұлттар  арасындағы  сенім  мен  бірлік  –  әділ  әлемдік  тәртіптің  негізі.» 
Татулық пен келісім – еліміздің табысты дамуының базалық факторы. « Біздің 
басты байлығымыз – халықтар мен діндер арасындағы татулық пен келісім. « 
Қазақстан халқы біртұтас, бірлігі мызғымас кемел елге айналды» Қазақстан – 
көпұлтты мемлекет. 

Мәдени тұрғыдан алғанда мұның өзі демократиялық мемлекеттің алдына 
қатаң  талаптар  тартады  деген  сөз.  «Біз  тыныштық  арқылы –  тұрақтылыққа, 
татулық арқылы – тұтастыққа қол жеткіздік.» Қазақтың ертеңін, өзінің, бала-
шағасының  ертеңін  ойлаған  адам  алдымен  осы  елдегі  тыныштықты  ойлауы 
керек. 
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«Ұлтаралық және конфессияаралық қарым-қатынастардың саясаттануына 
жол бермегеніміз – біздің маңызды жетістігіміз.» Халық бірлігі дегеніміз, бұл 
ең алдымен мемлекеттік институттардың бірлігі. «Біздің ең басты байлығымыз 
– берекелі бірлігіміз.» Мен ауызбіршіліктен айнымайтын ақжүрек жұртымның 
қуатты ұлтқа, шуақты ұлысқа айналуына кәміл сенемін. «Ырыс – ынтымаққа 
жолығады,  дәулет  –  бірлікпен  толығады.  «  Қазақ  халқының  ынтымағы  мен 
бірлігі болмайынша, мемлекетіміздің тұтастық келбетін сақтау мүмкін емес.»

Қазақстанның  саяси  жүйесінде  маңызды  тұтқа  болып  табылатын 
Ассамблея  бүгінгі  таңда  барлық  этностардың  мүддесін  ортақ  қазақстандық 
мүддеге  айналдыруды,  ұлттық  ерекшеліктеріне  қарамастан  барлық 
азаматтардың  құқығы  мен  еркіндігін  сақтауды  қамтамасыз  ететін  қоғамдық 
институт ретінде толығымен қалыптасты.

Қазақстанда  тұратын  барлық  ұлттар  мен  этностар  қалыптастырған  ел 
бірлігі  мен  тұрақтылықты  сақтауға  бағытталған  қазіргі  мол  тәжірибе  этнос 
аралық проблемаларды шешудің әлемдік тәжірибесіне енуде.

* * * * *
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15.02.2021 жыл.   № J00037

Бастауыш сынып оқушыларының оқырмандық
 қызығушылығын қалыптастыру тәсілдері

Тузилова Нургуль Акбаровна
Алматы қаласы Жетісу ауданы 

Сүйінбай атындағы №143 мектеп-лицейдің 
бастауыш сынып мұғалімі

Қазіргі  қоғам  дамуының  өзекті  мәселелерінің  бірі  балаларды  түгелдей 
көркем әдебиет оқуға дағдыландыру болып табылады. Бала тұлғасының рухани 
сезімі мен сапаларын қалыптастыру және жүзеге асырудың көпшілік қолдаған 
күмәнсіз  құралы  ̶  олардың  көркем  әдебиетті  іштей  оқуға,  кітап  мазмұны 
жөнінде  ойлануға  дағдыландыру.  Осыған  орай,  оқушының  оқырмандық 
әрекетін  мақсат  көздей  отырып ұйымдастыру мектептің,  нақтырақ  айтқанда, 
бастауыш сатыдағы білім беру жүйесінің бірінші кезектегі міндеті болуы тиіс. 
Бастауыш сынып оқушы тұлғасы ол оқыған кітаптардың әсерінен қалыптасады, 
өйткені  әдебиет арқылы ұрпақтан-ұрпаққа рухани-адамгершілік құндылықтар 
тасымалданады. 

Оқырмандық әрекет ақыл-ой мен жүректің қызметін, шыдамдылықты талап 
ететін  бала  мен  кітап  арасындағы  диалогты  орнатушы  рөлін  атқарады. 
С.Маршактың  пікірінше,  бастауыш  сыныптың  әдебиеттік  оқу  сабақтарының 
негізгі  міндеті  кіші  жастағы  оқушы  тұлғасынан  «талантты  оқырман» 
қалыптастыру.  Ал  З.  В.  Тумова  «кітап  тұлға  қалыптастырады,  оны  дамыта 
түседі, ал бұл әдебиеттің жетекші идеясы» деп жазған 

Оқырмандық  қызығушылық  баланы  қолына  кітап  алып,  ондағы 
жазылғанды оқып, одан жағымды сезімге бөленіп, ләззат алуы және оқылған 
мазмұннан алған әсерін  жеткізе алуы тиіс болатындай қозғаушы күш болып 
табылады. Бастауыш сынып оқушыларының оқырмандық қызығушылығының 
даму дәрежесін зерттеу нәтижесінде ғалымдар төмендегідей үш категорияны 
анықтаған: — енжар даму (білім алушы қолына кітап алып, ондағы суреттерді 
бей-жай,  мақсат  қоймастан  көреді,  қызығушылығы,  белсенділік  болмайды, 
оқығанынан алған әсері еш байқалмайды); — белсенді даму (білім алушы оқуға 
ұмтылады,  бірақ  еш  мақсат  көздемейді,  кейде  өз  әсерін  көрнекі  түрде 
көрсетеді);  —  мақсат  көздеу  (білім  алушы  үнемі  кітап  оқуға  ұмытылысын 
білдіреді, суреттерді қарайды, өзбетінше оқуға тырысады). 

Бастауыш  сынып  оқушысының  оқырмандық  қызығушылығы  —  бұл 
феномен,  ол  оқушының  танымдық  белсенділігімен,  танымдық 
қызығушылығымен  байланысты  болады  және  сезімге  бай  болуы  мен 
шығармаға  қатысты алғанда  өзіндік  оқуға  деген  көзқарасымен,  оқырмандық 
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әрекетті  жүзеге  асыруға ішкі  мотивацияның тұрақты болуымен сипатталады. 
Бүгінгі  күні  бастауыш  сынып  мұғалімі  бастауыш  сынып  оқушыларының 
оқырмандық қызығушылығын тиімді қалыптастыруға мүмкіндік беретін түрлі 
педагогикалық құралдар қолдануда. 

Барлығы да мұғалімнің мүмкіндіктері мен қабілетіне, оның тәжірибесі мен 
құзыреттілігіне, сондай-ақ білім беру ұйымының мүмкіндіктеріне байланысты. 
Әдебиеттерде  берілген  бастауыш  сынып  оқушыларының  оқырмандық 
қызығушылығын қалыптастырудың бірнеше құралын қарастырайық. 

Мысалы,  Е.  П.  Климованың  еңбегінде  оқушының  саналы  түрде  кітап 
оқуына мүмкіндік беретін түрлі тапсырмаларды қолдану қажеттігін айтқан.

Олар: Сөзбен лексикалық жұмыс жүргізілетін тапсырмалар. 
Бұл  тапсырмалар  сөздің  мағынасын  барынша  кең,  оңтайлы  түсінуге 

мүмкіндік  береді.  Оқылған  мәтіннің  мазмұнын,  жанрлық  ерекшеліктерін, 
сезімдік сипаттамасын болжай алу білігін қалыптастыратын мағынаны тануға 
бағытталған  тәсілдер  қолданылатын  тапсырмалар.  Шығарманы  саналы 
қабылдай  отырып,  өңдеуге,  таратуға  бағытталған  әдістемелік  тәсілдерді 
қамтитын  тапсырмалар.  И.  Г.  Жукова  өз  зерттеуінде  бастауыш  сынып 
оқушыларының  оқырмандық  қызығушылығын  қалыптастыру  үшін 
төмендегідей педагогикалық құралдар тиімді екенін айтады: сурет, музыкамен 
сүйемелденетін  кіріктірілген  сабақтар  өткізу;  ертегіге  негізделген  мәтіндерді 
қамтитын жаттығулар қолдану; әдебиет кейіпкерлерін қолдана отырып, ойын, 
топтық, жұптық жұмыстар, диалогтар ұйымдастыру; шығарма жазу. 

Аталған құралдар әдебиеттік оқу сабақтарында тиімді. Ал сыныптан тыс 
жұмыстар ретінде кітаптың құндылығын түсіндіру мақсатындағы әңгімелесу, 
дөңгелек  үстел,  кітапханаға  саяхат  сабағын,  ақын-жазушылармен  кездесу, 
«Белсенді  оқырман»  сайысын  т.  б.  шараларды  ұйымдастыру  тиімді  болмақ. 
Бастауыш  сынып  оқушысының  оқуға  деген  ұмтылысын,  оқырмандық 
қызығушылық қалыптастыратын қай әдісті алып қарасақ та, барлығын дұрыс 
ұйымдастыра алу, мақсатқа қол жеткізу ұстаздың педагогикалық шеберлігіне 
байланысты.
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МЕКТЕП ОҚУШЫЛАРЫН КӨРКЕМ ЕҢБЕК ПӘНІНДЕ 
ҚОЛӨНЕРДІ ОҚЫТУҒА ДАЯРЛАУДЫҢ ҚАЗІРГІ ЖАҒДАЙЫ

Махмутова Майра Кенжебаевна
Алматы облысы.Талғар ауданы.Бесағаш ауылы

№ 29 шағын орталығы бар жалпы білім беретін 
орта мектептің көркем еңбек пәнінің мұғалімі

Қазақстан  Республикасының  білім  стандарттары  мен 
тұжырымдамаларының жарық көруі,  осыған орай мектеп бағдарламаларында 
болып  жатқан  өзгерістер,  соған  сәйкес  қолданысқа  енген  жаңа  оқулықтар, 
оқушыларды  дамыту  мен  шығармашылыққа  жетелеуді  міндеттеуі,  болашақ 
маман дайындау ісіне жауапкершілікпен қарауды талап етеді. 

Осыған  орай  «Көркем  еңбек»  пәні  мұғалімдерінің  кәсіби  шеберліктерін 
жоғары  деңгейде  болуына  қойылатын  талаптар  да  күшейді.  Мектептердегі 
қолөнерді оқыту үрдісі мұғалімнің басшылығымен жүргізіледі. 

Оның  қызметінің  мақсаты  оқушылардың  белсенді,  саналы,  танымды 
қызметін  басқару  болып  саналады.  Мұғалім  оқушыларға  бірте-бірте  күрделі 
талаптар  қояды,  соның  арқасында  баланың  танымдық  ойының  ілгерлеу 
қозғалысын  қамтамасыз  етеді.  Мұғалім  оқытудың  табысты  өтуіне  жағдай 
жасайды, соның көмегі арқасында мазмұн оқушының игілігіне айналатындай әр 
түрлі  әдістерді  пайдаланады.  Бүгінгі  таңда жалпы білім беретін  мектептерде 
қолөнерді  оқытуда,  бірақ  осы  пәнді  өз  деңгейінде  жүргізетін  теориялық, 
практикалық  және  пәнді  жүргізудің  әдістемесін  меңгерген  мұғалім  жоқтың 
қасы.  Болашақ  технология  мұғалімдерін  қолөнерді  оқытуға  дайындау 
шеберлігін  қалыптастыратын  теориялық  және  практикалық  біліммен  оны 
оқытудың әдістемесін меңгерудің маңызы зор. 

Сондықтан кәсіптік білім мамандығы бойынша білім беретін жоғары оқу 
орындарында жалпы «Қолөнер пәнін оқудың әдістемесі» атты элективті курсты 
енгізетін  болсақ,  нәтижесінде  мектептегі  қолөнерде  көркемдік-эстетикалық 
білімді жан-жақты үгіттей білетін, жалпы мәдени және көркемдік ой-өрісі кең, 
көркемдік талғамы, эстетикалық мәдениеті биік мұғалім қалыптасады. 

Қолөнер пәні графиканы, кескіндемені, сәндік қолөнерді, монументалдық 
өнерді,  мүсінді  зерттеу  т.б.  бағыттарын  қамтиды.  Өнер  тарихы  пәні  лекция 
және пікір алысу сабақтарының түріне жатады. 

Жалпы  білім  беретін  мектептерде  қолөнерді  оқудың  әдістемесі  пәнінде 
оқушыларға  лекция  сабақтарының  өтілу  әдістерін,  сабақ  жүргізудің  әртүрлі 
формалары,  сабақ  материалын  түсіндіру  (лекция,  әңгіме),  оқушылар 
баяндамасы,  коллоквиумдер,  оқушылардың  рефераттары,  ауызша  және 
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жазбаша талдаулар, көркемөнер қайраткерлерімен кездесу, жергілікті өлкетану 
мұражайларымен,  шеберханаларды  аралау  арқылы  түпнұсқалармен  тікелей 
таныстырудың әдістерін үйрете отырып, оушыларға үлгілі сабақтар жүргізеді. 
Оқушылардың  әртүрлі  формада  өткізетін  сабағына  байланысты  күнтізбелік 
жоспарларын  әзірлейді  және  бекітілген  тақырып  бойынша  күнделікті  сабақ 
жоспарын және көрнекілігін дайындайды. 

Көрнекілікті пайдалана білу, қолөнердің түрлері мен жанрлары, әжелердің 
шығармаларының  иллюстрация  материалдарын  көбірек  талдау  арқылы 
өнертанымдық  білімдері  қалыптасады.  Оқушыларды  тақырыптар  бойынша 
лекция  жазуға,  атап  айтқанда:  конспект  жазудың  тәсілдерін,  жалпылама 
қолданылатын қысқартулар мен белгілеулерді көрсету, лекция материалдарын 
толықтыруға,  керекті  сызбаларды, кестелерді  пайдалануға үйретудің әдістері, 
иллюстрацияны  талдауға,  көркем  шығармамен  өз  бетінше  жұмыс  істеуге 
үйретеміз. 

Көрнекілік әзірлеу, пайдалану әдістерінің шарттары мыналар; 
а)  қолөнеріндегі  қолданылатын  көрнекілік  оқушының  жасына  сәйкес 

болуы; 
б) иллюстрацияны көрсеткенде басты, маңызды жақтарын бөліп көрсету;
в) көрсетілетін көрнекілік материалдың мазмұнымен сәйкес болуы; 
Сонымен  қатар  оқушыларға  сабақ  барысында  көрнекілікті  шектеулі 

пайдалануы  керектігі  және  оны  бірте-бірте  тек  сабақтың  қажет  сәтінде 
көрсетуін үйрету. Оқушыларға қолөнерін үйретуге дайындау әдістемесі пәнінен 
лекция сабақтары мен семинар сабақтары қатар жүргізіледі. 

Болашақ  технология  мұғалімдеріне  қолөнер  пәнінде  семинар 
сабақтарының  өтілу  әдістерін  семинар  сабақтарында  оқушылардың  әр 
ақпараттарға терең талдау жасауын және дәл баға беруін, оны оқушыларға өз 
бетінше атқаруға үйретуге мүмкіндік туғызудың жолдарын қарастырамыз. 

Егер лекцияда жетекші рольді мұғалім атқарса, семинарда жетекші рольді 
оқушылар атқарады. Болашақ технология пәні  мұғалімнің кәсіби дайындығы 
педагогикалық оқу орнында аяқталмайды, ол кәсіби қызметтің барлық кезеңі 
бойына жалғасады. 

Мұғалімнің  кәсіби  білімінің  үздіксіздігі  оның  шығармашылық  қабілеті 
дамуының, оның қызметінің интегративті  элементі және жеке педагогикалық 
тәжірибесінің әрдайым дамуының алғы шарты болып табылады, олар; 

• орта  және  жоғары  оқу  орындарындағы  қолөнер  тарихы  курсының 
ғылыми  және  психология-педагогикалық  негізінің  құрылымы  мен 
мазмұны;

• қолөнер пәнін оқытудың принциптері мен әдістері;
• пән  бойынша бейнелі  күнтізбелік,  тақырыптық  күнтізбелік  және  сабақ 

жоспарларының жасалуы; - сабақта көрнекіліктерді пайдалана білу;
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• иллюстрация материалдарын талдай білу; 
• қолөнер пәні сабақтарында ойын-тапсырмаларын пайдалана білуі;
• сәндік  қолөнерінің  түрлері  мен  жанры  тақырыбында  шығармашылық 

көрмелер ұйымдастыра білу;
• оқушылардың білімдерін бағалай білу; 
• өзінің өткізген сабақтарын талдай білу; 
• әлеуметтік-эстетикалық компоненттілік 
• қолөнердің өнегелі және эстетикалық құндылықтарын ажырата білу, 
• өнер шығармаларына эстетикалық көзқарасын қалыптастыру;
• қабылдау және оның ерекшеліктері мен қайталанбастығын бағалай білу;

Практикалық немесе оқушылардың өзіндік жұмыстарында: 
• оқушылар  және  жеткіншектермен  оқу-тәрбие  жұмысын  жүргізуде 

бақылау, талдау шеберліктерін игерту; 
• оқушылардың  жас  ерекшеліктері  мен  жеке  ерекшеліктерін  ескере 

отырып, оқутәрбие жұмысын жоспарлауды үйрету; 
• әр  алуан  типті  сабақтарды  әртүрлі  әдістерді  қолдану  арқылы 

оқушылардың танымдық қызметін дамытуға арналған сабақтар өткізуге 
дайындау; 

• ұжым  оқушылармен  сынып  жетекшісі  функцияларын  тиянақты 
орындауға, оқушылармен жеке оқу-тәрбие жұмысын жүргізуді үйрету; 

• педагогикалық  қызметке  шығармашылықпен,  зерттеушілікпен  келуін 
дамыту,  өз  еңбектерін  талдау  дағдыларын  дамыту,  өз  білімдерін 
жетілдіру қажеттігін дамыту. 

Біріншіден, оқушыларды қолөнер пәнін оқытуға дайындауда білімділікке 
емес,  алған  білімін  өмірдегі  кездесетін  жағдайларды  шешуде  пайдалана 
алатындай етіп дайындау, оның функционалдық сауатының қажетті  деңгейде 
болуына басымдық берілуі керек. 

Екіншіден, жаңа технология ретінде сабақ үрдісінде оқушылардың өзара 
белсенділігін арттыру (интерактивті) әдісін жетілдіре және оның формаларын 
түрлендіре  отырып,  мұғалімдер  арасына  тарату,  педагогикалық  жүйедегі 
жұмыстарды іске асыруда тыңғылықты жүргізу керек. 

Оқушыларды қолөнер пәнін оқытуға дайындау әдістемесінде мұғалімінің 
шеберлігін  қалыптастырудың  тағы  бір  тиімді  жолы  ол  педагогикалық  іс-
тәжірибеден өтуі.
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МАЗМҰНЫ

• ЖУНУСАВА БИБИСАРА БУРХАНОВНА
• САМАРБАЕВА ЖАННАТ ХАЛЕЛОВНА
• ТУКИНА САУЛЕ ГАБДЕШОВНА 
• ДАВЛЕТКАЛИЕВА САЛТАНАТ САГИНОВНА
• ЕРЕКЕШЕВА АСЕМГУЛ КАНАТОВНА
• АРТЫКОВА ГУЛЬСИМ   КАЛЫБАЕВНА
• МЫРЗАХАСОВА ЖАНАР АМИРХАНОВНА
• БУРГУМБАЕВА АИДА МУРАТОВНА
• МИРЗАКАСИМОВА ГУЛБАРАМ
• ТУЗИЛОВА НУРГУЛЬ АКБАРОВНА
• МАХМУТОВА МАЙРА КЕНЖЕБАЕВНА
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