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Биология сабағында жаңартылған білім 
бойынша әдіс-тәсілдерді тиімді пайдалану

АШИРМЕТОВА ГУЛЬМИРА НАГИЕВНА 
Жамбыл облысы Қордай ауданы Қордай ауылы  

№ 3 Абай Құнанбаев атындағы ОМ. Биология пәнінің мұғалімі

Мемлекетіміздің  білім  беру  үдерісіне  енген  жаңартылған  білім  беру 
бағдарламасы  -  заман  талабына  сай,келешек  ұрпақтың  сұранысын 
қанағаттандыратын  тың  бағдарлама.  Осыған  байланысты  ұстаздар  алдында 
оқытудың әдіс-тәсілдерін үнемі жаңартып отыру және оны тиімді қолдана білу 
міндеті тұр.Қай елдін болсын өсіп-өркендеуі,  ғаламдық дүниеде өзіндік орын 
алуы  оның  ұлттық  білім  жүйесінің  деңгейіне,  даму  бағытына  байланысты. 
«Ұрпағы  білімді  халықтың,болашағы  бұлыңғыр  болмайды»  дегендей,  жас 
ұрпаққа сапалы, мән-мағыналы, өнегелі тәрбие мен білім    беру-бүгінгі күннің 
басты талабы.

Тиімді әдіс- тәсілдер- сапалы сабақ кепілі.Пәндерді оқытуда тиімді әдіс – 
тәсілдерді пайдалана отырып, сабақты қызықты да тартымды өткізу мұғалімнің 
шеберлігіне байланысты екені баршамызға мәлім.

«Биология»  пәні  бойынша  оқу  бағдарламасындағы  оқу  мақсаттары 
оқушылардан өздерінің дағдыларды үйренуі туралы ой-пікірлерін білдіріп, оны 
талдай  және  бағамдай  білуді  талап  етеді.  Әдістердің  тиімділігі  мұғалімнің 
оларды әдістемелік тәсілдермен байыта білуіне байланысты. 

Әңгімелеу,  сұхбаттасу  барысында  табиғи  объектілерді,  суреттемелерді, 
сызбаларды, жүйелеуші және жинақтаушы кестелерді пайдалану оқушылардың 
танымдық  белсенділігін  арттыруға,  негізгі  материалды  игеруге  жағдай 
жасайды.Биологияны оқыту үдерісінде әдіс таңдаған кезде оқу материалының 
мазмұнын  және  шешілуге  тиісті  нақты  оқу-тәрбие  міндеттерін,  биология 
кабинетінің оқу жабдығымен жабдықталуын, үлестірмелі материалдың болуын, 
оқушылардың жас ерекшеліктерін, олардың дайындық деңгейін ескеру қажет.

Оқу  оқушылардың  ойлауын  дамытуға  септігін  тигізуі  үшін  оларды 
біліммен қатар, талдау, жинақтау, салыстыру, сәйкестендіру, ортақ, жеке және 
ерекше  белгілерін  анықтау,  жалпылау,  қорытындылар  жасай  білуді 
қалыптастыру қажет.

Мысалы,  мен  өз  сабағымда  «Құрылысшы  ойыны»,«Қораптағы  сұрақ», 
«Серпілген сауал», «Температура өлшеу», «SVOT», «Сұраққа жылдам жауап», 
«Мұғалімге  хат  жазу»,  «  Эссе  жазу», «Сұхбат  алу»,  «Қалың  және  жұқа 
сұрақтар»,  «Логикалық  тізбекті  ажырату», «Шырша  немесе  фишбоун», 
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«Стикердегі диалог» әдіс-тәсілдерін қолдану барысында оқушылардың сабаққа 
деген қызығушылықтарының арттатындығын аңғардым. 

Сабақ барысында ресурстарды молынан қолдануға тырысамын. 
Яғни,  қолжетімді  ресурстарды дұрыс,  әрі  ұтымды пайдалану  тиімді.  Ал 

осы  әдіс-тәсілдерді  сабақ  үдерісінде  тиімді  пайдалану  үшін  сабақ  мақсаты 
нақты әрі қолжетімді болуы керек.Өйткені сабақтағы ең маңыздысы қойылған 
дұрыс  мақсат  пен  күтілетін  нәтижелер.  Дұрыс  қойылған  мақсат  күтілетін 
нәтижелерге жету жолында нақты іс- әрекетке жетелейді. 

Сондықтан сабақтарымды жоспарлауда мен үшін маңызды сабақ мақсатын 
нақты әрі қолжетімді етіп құру болды.

«Құрылысшы  ойыны» өте  тиімді  тәсіл  .  Мәтін  бөліктерін  тез  жинау.
Оқу шапшандығын , және өз ойын еркін жеткізу қабілетін дамытудағы үлесі 
зор екендігіне көз жеткіздім.

«SWOT» әдісі оқушының өзін  және өзге  топты бағалауына  өте  тиімді..
«Көршіңмен  сырлас»-бұл  әдіс  оқушылардың  өз  ойын  ауызша  білдіруіне 
үйретеді. Сұрақ қойып, ойлануына уақыт беріңіз. Өз ойын көршісімен бөлісіп, 
ақылдасуын сұраңыз.

« Температура өлшеу әдісі» бұл әдіс топтық жұмыс барысында мұғалім 
топ жұмысын бақылау үшін «біз не істеп жатырмыз?» деген сұрақ қою арқылы 
оқушылардың жұмысы нәтижелі болу үшін бағыт береді.

«Сұраққа жылдам жауап»  тақырыпты терең түсіну және оқушылардың 
назарын  сабаққа  аударып,ой-өрісін  дамыту  мақсатында  төмен  дәрежелі 
сұрақтарға толық жауап алу мақсатында қолданамын.

Мысалы,  «Нүркен,  Аркеннің  жауабы  дұрыс  деп  ойлайсың  ба?»  
«Болат,  Розаның  жауабын  қалай  толықтыруға  болады?»
«Еркебұлан,  айтылған  барлық  жауаптарды  қалай  біріктіруге  болады?»деген 
сияқты. «Сюжеттік кесте»

Оқушылардың мәтінді қаншалықты меңгергенін бақылау үшін сұрақтарға 
сәйкес  төрт  сөзден  тұратын  сөйлем  құруды  тапсырыңыз.
«Сұрақты  тауып  ал»  бірнеше  сөйлем  бір  сұрақтың  жауабы  болады.
«Мұғалімге  хат  жазу» сабақ  аяғында  оқушылар  өтілген  тақырып  бойынша 
сұрақ  қояды  немесе  түсінбеген,  түсініксіз  сұрақтар  бойынша  ұсыныстарын 
жазады.
« Эссе жазу» 3 минут ішінде өтілген тақырып бойынша не түсінгенін жазады. 
Сабақты  қорытындылауға  өте  тиімді  әдіс-  тәсілдің  бірі.
«Сұхбат алу» ортаға үш оқушы шақырылады. Екі оқушы бір-бірімен тақырып 
бойынша  сұхбат  құрады.  Үшінші  оқушы  түсінгенін  әңгімелейді.
«Қалың  және  жұқа  сұрақтар»  әдісі бұл  әдіс  топ  жұмысы  барысында 
оқушыларға  тақырып  бойынша  сұрақтар  құру  тапсырылады.
«Логикалық  тізбекті  ажырату» бұл  әдісті  сабақ  қорытындысын  шығару 
кезінде қолданған тиімді.
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Оқушыларға тақырыпқа сәйкес негізгі сөздер тізбегін жүйелілікке келтіру 
тапсырылады.

«Шырша  немесе  фишбоун» бұл  стратегия  оқушыларды  көлемі  үлкен 
тақырыпты бірнеше себебі мен дәлелдемесі келтірілген шағын тақырыпшаларға 
бөлуді үйретеді.

Осындай  әдіс-тәжірибиелерді  сабақта  қолдану  үлкен  жетістіктерге 
жеткізеді, бала дамуында үлкен нәтиже береді ойлаймын.

Менің  ойымша  сабақтың  тиімділігі:  оқушы  шығармашылық  деңгейге 
мұғалім арқылы емес, өз іс-әрекеті арқылы жетуі. 

Жаңа әдіс-тәсілдердің ұтымдылығы да осында. «Стикердегі диалог» әдісі. 
Бұл – үй тапсырмасын тексеруге, қорытынды сынақ немесе қарапайым ереже 
сұрауға  таптырмас  әдіс.  Өйткені  бұл әдісті  қолданған  кезде  оқушы оқылған 
сұрақтың жауабын білуі тиіс. Сонымен қатар бұл әдіс оқушыны тез ойлануға, 
есте сақтау қабілетін дамытып,шапшаңдыққа үйретеді. 

Себебі,  қағазда  жазылған  сұрақ  басқа,  жауап  та  басқа.  Осы  жерде 
оқушының шапшаңдығын,  аңғарымпаздығын тануға  болады. Сонымен қатар, 
бұл  әдіс  сыныптағы  ынтымақтастық  атмосферасын  орнатуға  да  мүмкіндік 
береді.  Оқушылар  өз  сұрағының  жауабын  естуге  тырысады  және  өзіндегі 
жауаптың сұрағын тыңдауы тиіс. Осы жерде сынып оқушыларының арасында 
сыйластық қалыптасып,бір- бірінің сөзін тыңдауға бейімделе бастайды.

Кез  келген  сабақ  өз  мақсатына  толық  жету  үшін  оған  белгілі  бір  әдіс- 
тәсілдерді таңдап, саралап қолдану керектігін тәжірибе көрсетіп отыр. 

Сол себепті сабақтарымда мен курс барысында игерген әдіс-тәсілдерімді 
кеңінен  қолдану  арқылы,  оқушыларымның  өз  бетімен  білім  алуға 
дағдыландыра отырып, шығармашылық қабілеттерін дамытуды көздедім. 

Осы мақсатымды жүзеге асыру үшін, 7 модульді өз сабақтарыма кіріктіре 
отырып,  жаңаша  әдіс–тәсілдерді  пайдалана  бастадым.  Жаңашыл,  іздемпаз 
ұcтaздың мiндeтi – сынып оқушыларының бұрын білмеген басқа қырларынан 
танытуы  мен  ортақ  белгісін  табуға  мүмкіндік  туғызатын  ынтымақтастық 
атмосферасын қалыптастыру.  Сондықтан өз сабақтарымда сапалы білім беру 
мақсатында  қолданған  бірнеше  әдіс-тәсілдердің  тиімділігі  жөнінде  ой 
бөліспекпін. 

«Оқу  мен  оқытудағы  жаңа  әдіс-тәсілдер»  модуліндегі  «Ойлар  бұлты» 
әдісінің  жаңа  тақырыпты бекіту  ,  үй  тапсырмасын сұрау  мақсатында  тиімді 
екендігіне көз жеткіздім. Себебі, біріншіден, жадыны дамытады. Оқушы жаңа 
тақырып бойынша бір түйінді  сөз жазады. Кез келген сөз емес,  ерекше есте 
қалған сөзді жазады.

Кейін  талқылау  кезінде  ол  сөзді  неліктен  жазғанын,ол  сөздің  жаңа 
тақырыппен  қаншалықты  байланыстылығын  өзі  түсіндіреді.  Екіншіден,  бұл 
әдіс оқушының өз ісіне жауапкершілікпен қарауға үйретеді. 
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Егер оқушы бір сабақта тақырыпты меңгермеген болып, басқа сөз жазса, 
келесі  сабақта  ол  сыныптастарынан  қалмай,  түйінді  сөз  жазарда  ойланып 
жазады.  Сол  сөздің  мағынасын  өзі  айтып  түсіндіретін  болған  соң,  оқушы 
ойланып жазады, жауапкершілігі артады.

«Мен еш уақытта өз оқушыларыма ешнәрсе үйретпеймін, тек қана олардың 
оқуы  үшін  жағдай  жасаймын»  —  деп,  Альберт  Эйнштейн  айтқандай,  бұл 
бағдарламаның  басты  мақсаты  —  сабақты  жаңа  әдіс  —  тәсілдерді  қолдана 
отырып, дәстүрлі сабақтан өзгеше етіп өткізу.

Ал  оқушылардың  сыни  ойлауын  дамыту,  айтылым,  оқылым,  жазылым 
бойынша   ой-өрісін, сөйлеу, жазу дағдыларын қалыптастыру мақсатында «Сын 
тұрғысынан ойлауға үйрету» модулінің тәсілдерін қолдану көп нәтиже береді. 
Сын  тұрғысынан  ойлау  деген  тіркесінде  тұрғысынан  деген  термин  ойдың 
мәселені шешу үдерісінде шоғырлануын білдіреді. 

Бұл тұрғыдан алғанда сыни сөзі «мақұлдау» немесе «теріске шығаруды» 
білдірмейді. « Сын тұрғысынан ойлау «ойлау туралы ойлану » деп сипатталады. 
Ол  маңызды  мәселерді  талқылау  және  тәжірибені  ой  елегінен  өткізуді 
қамтиды.Сыни тұрғыдан ойлауға оқушыны жетелеу үшін дұрыс сұрақ қоюға 
үйрету шарт.  Егер оқушы өзі  қойған сұрақтың маңыздылығын,  қай дәрежелі 
сұрақ  қойғанын  анықтап,  саралай  алатын  болса,яғни  ол  өзіне-  өзі  сыни 
көзқараспен қарайды деген сөз.

«Ұстаздың биігі  ойлана қарасаң  биіктей береді,  үңіле  қарасаң,  тереңдей 
береді, қол созсаң қарсы алдыңда, айналсаң артыңда тұрғандай» — деп Сократ 
айтқандай бәрі өз қолымызда.Оқытушының міндеті білімді көбейту емес, осы 
білімдерін өз бетімен алуға мүмкіндік беретіндей   құралмен қамтамасыз ету 
және оқушының жекелей дамуы, жеке тұлғаның қалыптасуы, өзін өзі жетілдіру 
және  қоршаған  әлемді  жетілдірудің  инновациялық  қажеттіліктерін 
қалыптастыру. 

Білім  беру  үрдісінде  жаңа  технологияларды  дамыта  оқыту,  оқу-тәрбие 
үрдісінің  сапасын  жоғарлатуды   көздейді.Осы  тұрғыдан  бүгінгі  күні  жаңа 
технологияның  тиімді  әдіс-тәсілдерін  жас  ұрпақтың  бойына  сіңіре  отырып 
тәрбие беру мұғалімнің басты міңдеті. 

Биология  -  бұл  орта  буында  алғаш  қосылатын  пән.  Сондықтан   орта 
буында  өсімдік  құрылысы  өсімдік  жайындағы  білім  берудің  алғашқы 
баспалдағымен танысады. Осы пәнді оқытуда жаңа технологиялардың тиімді 
әдісін алып жетілдіру барысында есте сақтауға негізделген ақыл ойын дамыта 
отырып оқушының пәнге деген қызығушылығын арттыруға болады.

Қорытындылай  келе, жаңартылған  білім  беру  бағдарламасы  бойынша 
менің көкейге түйгенім: алдымызға бір мақсат қоя отырып, сол мақсатқа жету 
жолында  шәкірттердің  жүрегіне  жол  тауып,  әрекеттендіре  білу  шеберлігіне 
жетсек, егемен елдің ұл-қыздары білімді де білікті болып шықпақ. 

Соның арқасында біз бәсекеге қабілетті, іргесі мықты ел боламыз.
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Ойын арқылы баланың ой-өрісін дамыту

ӨТЕГЕНОВА ЖАРҚЫН ҚИЫМБАЕВНА 
Қызылорда облысы. Арал қаласы

"Қарлығаш" бөбекжай бақшасының тәрбиешісі 

 «Ойын баланың алдынан өмір есігін ашып оның шығармашылық 
қабілетін дамытады. Ойынсыз ақыл ойдың қалыптасуы мүмкін емес».

(В. А. Сухомлинский)

Мектепке  дейінгі  балалардың  жан-жақты  дамуы  үшін  ойынның  ролі 
ерекше. Ойын – жалпы  адамзат мәдениетінің бірегей феномені, оның қайнар 
көзі  мен  шыңы.  Мәдениет  феномені  ретінде  ойын  оқытады,  дамытады, 
тәрбиелейді, әлеуметтендіреді, көңіл көтертеді, дем алдырады, сонымен қатар, 
ол  сықақтап,  күлдіріп,  кез-келген  әлеуметтік  мәртебенің  шартты  екендігін 
көрсетеді.

Мектепке  дейінгі  мекемелерде  адамгершілік  тәрбиесі  тәрбиелеу  және 
білім беру үрдісінде әр түрлі іс-әрекеттер арқылы жүзеге асырылады.

Ұлы  педагог  В.Сухомлинский  «Ойынсыз,  музыкасыз,  ертегісіз, 
шығармашылықсыз,  қиялсыз  толық  мәніндегі ақыл-ой тәрбиесі болмайды» 
дейді, демек, шәкірттің ақыл-ойы, парасаты  ұлттық салт-сананы сіңіру  арқылы 
байи  түспек.

Олармен  ойынның  әр  түрін  ұйымдастыра  отырып,  бір-біріне  деген 
қайырымдылық,  мейірімділік,  жанашырлық,  достық, жолдастық сезімдерді 
тәрбиелеуге болады. Ал балаларды қоршаған ортамен таныстыру, тіл дамыту, 
табиғатпен таныстыру, бейнелеу өнері сабақтарында  өлі-тірі табиғатқа  деген 
сүйіспеншілік,  үлкендердің   еңбегіне  қызығу  мен  сыйластық  сияқты 
адамгершілік сапалары қалыптастырылады.

Ойын  бала  үшін  —  нағыз  өмір.  Егер  тәрбиеші  ойынды  ақылмен 
ұйымдастырса, ол балаларға ықпал жасауға мүмкіндік алады. А.П.Усова былай 
деп атап көрсетті:  «Балалардың өмірі мен іс-әрекетін дұрыс ұйымдастыру — 
оларды тәрбиелеу деген сөз.» Тәрбиенің тиімді процесі ойын және ойынның 
өзара қарым-қатынастары формаларында жүзеге асырылатын себебі сол, бала 
мұнда өмір сүруді үйренбейді, өз өмірімен тіршілікетеді». 

Ойын мектепке дейінгі жастағы  балалардың негізгі іс-әрекетінің бір түрі. 
Ойын барысында баланың жеке басының қасиеттері қалыптасады. 

Ойын  барысында  балалар   дүниені  тани  бастайды,  өзінің  күш-жігерін 
жұмсап, сезініп білдіруге мүмкіндік алады, адамдармен араласуға үйренеді. 
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Бүгінгі күн талабы – баланың ақыл - ойын парасаттылығын  дамыту, ойлау 
қабілетін жетілдіру, өзіндік іскерлік қасиеттерін қалыптастыру, заман талабына 
сай  ойы  жүйрік  етіп  тәрбиелеу.  Сондықтан  да  баланың  танымын  алғашқы 
күннен  бастап  дамытудың,  бойында  оқыту  мен  тәрбиелеудің  негізін 
қалыптастырудың  құралы  –  ойын  әрекеті,  яғни,  ойын  –  баланың  жетекші 
әрекеті. Бірақ, ойын тек қана балаларды қызықтырып,уақыт өткізудің құралы 
болмай, балаға берілетін білім мен тәрбиенің құнды негізі болуы керек. 

Яғни,  оқыту-тәрбиелеу  жұмысын  бағдарлама  талаптарына  сәйкес  ойын 
түрінде ұйымдастыра отырып, баланың логикалық ойлау қабілетін арттыруға 
жағдай жасау  мектепке дейінгі мекеме педагогтарының негізгі міндеті.  

Ойын барысында балалар педагогпен бірлесіп ереже бойынша қызықты 
тапсырмалар  орындап,жағымды  қарым  –  қатынас  жасауы  балалардың 
эмоционалды көңіл – күйлерін көтереді,  сондықтан да дидактикалық ойынға 
қажетті құрал – жабдықтар,атрибуттар айшықты, мазмұнды безендірілуі де өте 
маңызды.  Балалардың  интеллектуалдық   дамуына  әсер  ететін  жаңа  ойын 
технологиялары да біздің балаларға танымал.  

Мысалы:  Логикалық тізбек   ойындары.   Логикалық ойлау арқылы бала 
саралау,  салыстыру,  жинақтау  сияқты  өз  бетімен  іс  –  қимылдар  жасауды 
үйренеді. Баланың логикалық ойлауы өздігінен қалыптаспайды, оның дамуына 
мақсатты  түрде   білім  беру  мамандарының,  ата  -  аналардың,  балалардың 
бірлескен жүйелі жұмысы қажет.   Балалар ойыны заттық – қол қимылының 
(пирамида жинау,текшелерден үй құрау) даму жолынан бастап интеллектуалды 
даму  ойынына   дейін  жетеді.  Логикалық  ойлауды  дамытудың  негізгі  рөлі 
математикалық  ойындарға  жатады.Бұл  ойындар  арқылы  баланың 
интеллектуалды  дамуы тек белгілі бір білім көлемін ғана емес, жалпы тәлім-
тәрбиелік іс-әрекеттерді игерумен бірге, ойлау, қиялдау, есте сақтау, елестету 
және  т.б.  қабілеттерінің;  танымдық,  іскерлік,  шығармашылық  қасиеттерінің 
дамуын қамтиды  Мысалы,

«Суреттерді есте сақта», «Керекті фигураны тап», «Қызықты геометрия», 
«Лабиринт ойындары» және т.б.. «Ойы саяздың, тілі  саяз»  деген  ұлғатты  сөз 
бекер  айтылмаған.  Ойлау  негізі  баланың  сөйлеу  тілін  де  қалыптастырады. 
Қорытып  айтқанда,  балаларды  интеллектуалды   дамыту  тәрбиесі  білімді 
тереңдетуге,  бекітуге,  оның  тәжірибелік  мәнін  түсінуге  септігін  тигізеді. 
Баланың өмірге қадам басқандағы алғашқы қимыл әрекеті – ойын, сондықтанда 
оның мәні ерекше. Жас баланың өмірді тану, еңбекке танысы, психологиялық 
ерекшеліктері  осы  ойын  түрінде  қалыптасады.  Мектеп  жасына  дейінгі 
балалардың  қоғамдық  құбылыстарды,  қоғамдағы  ересек   адамдардың   іс  - 
әрекетін  өз  түсінігінше  әрекеті  арқылы  бейнелеуі ойын болып саналады. 
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Ойынның  шығу  тарихына  шолу  жасауда  көңіл  аударатынымыз   ол 
еңбекпен, өнермен, қоршаған ортамен тығыз байланыста дамыған, яғни ойынды 
өмірден ажыратып  қарай  алмаймыз  балалар  тек  ойнап  қана  қоймайды, 
сонымен  бірге  ойлайды, аңғарады көп нәрсені білуге, зерттеуге  талпынады. 
Олар  бірдеңе  жасап  қана қоймайды,  сондай - ақ  заман  ағымына да белсене 
қатысады. Балабақшаларда  оқыту – тәрбиелеу  жұмысында балалардың тілін 
дамыту,  сөздік   қорларын   молайту,   ауызша   сөйлеуге   үйрете   отырып, 
үйренген  сөздерін  күнделікті  өмірде  еркін  қолдану,  одан   әрі  күнделікті іс - 
әрекет   кезіндегі  тілдік  қарым  -  қатынаста  қолдана   білуге   жаттықтыру.
Ойын  дүниеге  ашылған  үлкен жарық терезе іспеті. 

Ол арқылы баланың рухани  сезімі  жасампаз  өмірмен  ұштасып,  өзін 
қоршаған  дүние  туралы  түсінік  алады.  Адамды  өжеттілікке,  шапшаңдыққа, 
ептілікке, батылдыққа, байсалдыққа, тапқырлыққа үйрететін де ойын. 

Бала үшін ойын өзін - өзі жетілдіру  мен  өзін – өзі  көрсетудің құралы. 
Баланы ойынға қызықтыра отырып оқу қызметін ойын түрінде күрделендіре 
түсу керек. Ойын  баланың  ойлау   қабілетін жетілдіре  отырып, оның  қиялын 
дамытады.   

Оқу  қызметінде  қолданатын ойын түрлері мынадай топтарға бөлінеді.
Ойынның түрлері:
• Ұлттық ойындар
• Сюжетті рольді ойындар
• Педагогикалық ойындар
• Дидактикалық ойын
• Шығармашылық ойын
• Қимылды ойындар

Педагогикалық ойын технологиясы дегеніміз  -  педагогикалық жұмысты 
ойын  түрінде  ұйымдастырудың  әдістері  мен  тәсілдерінің  жиынтығы.
Дидактикалық ойындар арқылы оқу қызметі барысында балаларды қызықтыру 
мақсатында  қолданылады  және  мектеп  жасына  дейінгі  ұйымдардың 
барлығында да, оқу қызметі ойын түрінде өткізіледі. Оқу қызметі барысында 
ойын  түрлері  жас  ерекшеліктеріне  байланысты  қолданылады.
Тәрбиеші  ойынға  тек  қана  баланы  қызықтырып  қоймай,  бес  саланы  білім 
берудің негізгі құндылығы деп түсінсе ғана өз мақсатына жете алады.
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Білім мазмұнын жаңарту аясында математика  пәнін оқыту

ТОКИН НУРБОЛАТ АМАНКЕЛДИЕВИЧ 
Ақтөбе облысы Әйтеке би ауданы 

Еңбекту ЖОББМ  Математика пәні мұғалімі

Оқушыларға математика білімінің қыр-сырын жетік таныту, қабілеттерін 
шыңдау,  кез-келген  ортада  өзін  еркін  ұстауға,  Қазақстан  Республикасының 
азаматы  деген  атқа  лайық  болатындай  етіп  тәрбиелеу  –  біздің  міндетіміз 
болмақ. Осы орайда оқушылардың білім деңгейін арттыру – маңызды іс. Бұл 
мәселе  көптеген  жылдар  бойы  қарастырылып  келе  жатыр.  Матеметиканың 
қиындығына,  күрделілігіне  қарамастан,  болашақ  ұрпақты  осы  пәнге 
қызықтыру, білім деңгейін көтеру біз үшін орасан зор жауапкершілікті қажет 
ететін оқыту әдісі болуы тиіс.

Ұстаздың  әрбір  қылығы  оқушыға  әсер  қалдырып,  оның  ары  қарай 
жетілуіне  ықпал  ететіні  бәрімізге  белгілі.  Мұғалім  –  оқушы  атаулыға  үлгі 
болатын  өмірінің  сан  алуан  жолынан  адаспай  өтуде  оған  бағыт  беріп,  жөн 
сілтеуші, баланы адамгершілікке, еңбек сүйгіштікке, адалдыққа және басқа да 
сол сияқты ізгі қасиеттерге баулитын жан.

Қазіргі заманымызда оқушының білім деңгейін көтеру мәселесі ең басты 
мәселелердің  бірі  болып  отыр.  Оқушының  білім  деңгейін  көтерудегі  басты 
тұлға – ұстаз екені бәрімізге белгілі.

Оқушының  білім  деңгейін  көтеру  дегеніміз  –  оқушыны  жан-жақты 
тәрбиелеп,  ғылым  негіздерінен  берік  білім  беру,  болашақ  қоғамға  пайдалы 
қызмет ететін азамат етіп шығару.  Оқушының бойындағы білімін ары қарай 
тереңдетіп, жетілдіре түсу.

Оқушының білім деңгейін көтерудегі мұғалімнің іс-әрекеті деген не?-  
деген сұраққа жауап іздеп көрейік.

Ғылыми-педагогикалық  және  психологиялық  әдебиеттерді  зерттеу 
барысында біз ең алдымен «іс-әрекет» дегеніміз не деген сұраққа жауап іздедік. 
Оқушылардың білім  деңгейін  арттырудағы  мұғалімнің  іс-әрекеті  дегеніміз  – 
оқушының білімін жетілдірудегі,  түрлі қажеттерді өтеуге байланысты белгілі 
мақсатқа жетуге бағытталған процессті айтамыз. Яғни мұғалімнің сабақ үстінде 
оқушыға  білім  беру  мақсатымен  жүргізілетін  жұмыс  түрлері.  Оқушылардың 
білім деңгейін арттырудың жолдарына тоқтала кетейік.
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Ауызша есептеуге үйрету тәсілдері.
5 сынып математикасын оқыту үрдісінде есепті шығара білу шеберлігін 

қалыптастыру, жетілдіру және дамытудың шешуші бағыттарына тоқталайық.
1. Есеп шығаруға үйрету – математиканы оқытудағы ең қиын әрі күрделі 

мәселелердің  бірі.  Бұл  балалардың  шама-шарқына,  психологиялық  жас 
ерекшелігіне сәйкес салыстыру,  жан-жақты талдау жасау, қарама-қарсы қою. 
Жалпылау,  түрлендіру,  зерттеу,  әр  алуан  категорияларға  біріктіру, 
қорытындылау, абстрактциялау сияқты түрліше меңгеруіне байланысты бірдей 
дәрежеде орындала бермейді.

2.  Балалардың  топтық,  өзіндік  ерекшеліктері  қабілет  деңгейлерінің  әр 
түрлілігіне байланысты, олардың бәрінен де бір тарақтың жүзінен шыққандай 
есепті шығара білуге біркелкі үйренеді деуге болмайды.

3. Есеп шығаруға үйрету алғашқы сабақтардың өзінде-ақ басталып, сынып 
ілгерілген сайын бірте-бірте сәйкес шеберлік те қалыптаса бастайды.

Ауызша  есептеуге  үйрету  бастауыш  сыныптан  басталатыны  бәрімізге 
мәлім. Ол уақыт үнемдеу тұрғысынан тиімді. 

Бір  ғана  мысалдың  нәтижесін  бірнеше  тәсілмен  есептегенде  берілетін 
түсіндірмелер,  аралық  нәтижелердің  қалай  шығатыны,  ақтық  нәтижеде  не 
болатыны ауызша айтылады да, оларды жазуға уақыт жұмсалмайды. Оған қоса 
қай  тәсілді  қолдану  оқушының  өз  еркінде  болғанымен,  олардың  барынша 
тиімдісін іріктеп алуды үйретуге де мүмкіндік мол.

Математика  сабағында  ауызша  есептеу  дағдыларын  қалыптастыру 
жұмыстарын  жүргізудің  маңызы зор.  Сабақта  оқушылардың ойлау  қабілетін 
дамыту  үшін  есеп  шығарғанда  орындайтын  амалдарды  ойша  шешіп  алуды 
дағдыландырған жөн.

5  сыныпта  математиканы  оқыту  тек  математикалық  білімді  берумен 
шектелмейді. Бұл пән оқушылардың логикалық ойлауын дамытуда маңызы өте 
зор.  Оқушылардың  ойлау  процесінің  нақтылығын,  тереңдігін  анықтау  үшін 
олардың белсенді іс-әрекетімен бірге өз бетінше жұмысын ұйымдастыру керек.

Оқушылардың  сабақта  өздігінен  орындайтын  жұмыстарын  тиімді 
ұйымдастыру  үшін  математика  кабинеттерінде  дидактикалық  материалды, 
үлестірмелі материалдар, баспа негіздегі дәптерлер, тағы басқа оқу құралдары 
жинастырылуы  қажет.  Дегенмен  оқушыларға  оқулықпен  жұмыс  істеуді 
үйретудің орны ерекше.  Барлық ғылыми-техникалық білімнің көзі  –  кітапқа, 
оның  ішінде  оқулыққа  оқушылардың  сүйіспеншілігі  мен  құрметін  арттыру, 
олармен өздігінен жұмыс істеуді үйрету мұғалімнің басты міндетінің бірі. 

Әр сынып оқулықтары қажетіне орай орындалуға тиісті жаттығулармен, 
есептермен,  практикалық тапсырмалармен,  суреттермен қамтамассыз етілген. 
Өздігінен  жұмыс  істеуді  оқушылардың  сабақ  үстіндегі  қызметіне  енгізу 
сабақтың құрылымына да, элементтеріне де әсерін тигізеді.
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Балалардың  сабақта  өз  бетімен  орындаған  жұмысы  сыныпта  қандай 
формада  болса  да  ескерілуі  тиіс.  Мұғалім  тапсырманың  орындалуын  қарап 
шығуға уақыт бөлуі және өз бағасын айтып, жақсы жұмыстарды атап көрсетіп, 
қатесін табуға көмектесуі тиіс.

Мектеп оқушыларының өз бетінше жұмыстарын ұйымдастырудың басты 
формасы – жұмыстарды орындау, ептілік, іскерлік, шеберлік дағдысын дамыту. 
Бұл үшін төмендегідей тиісті талаптарды орындауға тура келеді:

1. Өз бетінше істелетін кез-келген жұмыстың нақты мақсаты болу керек. 
Әрбір оқушы жұмыстың орындалу тәртібін жетік білу керек.

2.  Өз  бетінше  жұмыс  оқушылардың  бойындағы  танымдық  қабілетін, 
творчестволық ойлау жүйесін қалыптастыруға мүмкіндік береді.

3. Жұмыстың мазмұны оқушының қызығуын, талпынысын оята білуі тиіс. 
Яғни оның тілегі жұмыстың соңына дейін бәсендемейтіндей болуы керек.

4. Өз бетінше жұмысты оқушылар еңбек дағдылары мен әдістерін жетік 
игеріп түсетіндей етіп ұйымдастыру қажет.

Қорыта  келгенде,  оқушылардың  өз  бетімен  орындайтын  жұмыстары: 
карточкалар,  өздік  жұмыстар,  есептер  шығарту,  кестелер  толтыру  арқылы 
жүзеге асады. Тоқсандық бақылау, өздік 5-10 минуттық бақылау жұмыстары 
жүргізіледі.

Көрнекі түрде оқыту – оқушылардың тиісті бақылауларына сүйеніп оқыту, 
бірақ  көрнекі  оқыту  дегенді  тек  көрнекі  құралдарды пайдаланып отыру деп 
түсінбеу  керек.  Көрнекілік  әдісімен  оқу  –  оқушыларды өз  бетінше байқауға 
үйретуге  негізделеді.  Себебі  қандай  нәрсені  болса  да  қабылдағанда  сезім 
мүшелеріміз  неғұрлым  көбірек  қатынасса  зат  және  құбылыс  жөніндегі 
қабылданбаған ұғым, түсінік есіңізге соғұрлым берік, тиянақты есте сақталады.

Сондықтан  сабақта  көзбен  көру,  дыбыс  органымен  айту,  қолмен  жазу, 
тағы  басқа  сезім  мүшелерінің  белсенді  қатысуы  тиіс.  Көрнекілікті  қолдану 
оқушылардың білім сапасын арттырады, көрнекі құралды пайдалана отырып, 
мұғалімнің жетегімен, оқушылар өздігінен оңай қорытындылар жасай алады.

Көрнекі құралдар арқылы балалар амалдың идеясын да түсінетін болады, 
мысалы, тәрелкедегі сүтті жалап жатқан екі мысыққа үшінші бір мысық жүгіріп 
келе жатқанын көргенде, бала барлығы неше мысық деген сұрауға жауап беру 
үшін, 2+1 керек деген ой келеді.

Көрнекілік  математика  сабағында  білім  көзі  ретінде  қолданылған,  ол 
елеулі мәселеде берілетін білімдерді нақтылау мақсатында көрнекі құралдар да 
түрлі тәсілдермен қолданылады.

Оқушылар  сабақта,  ойын  үстінде,  ойлау,  өлшеу,  есептеу,  табу,  зерттеу 
жұмыстарымен  шұғылданады.  Оларды  ұштап,  жетілдіріп  отыру  мұғалімнің 
міндеті деп білеміз. 
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Бастауыш  сыныптарда  математика  пәнін  оқытуда  баланың  ой-өрісін 
дамытып,  бағдарламада  өтілген  негізгі  материалдарды  практикада  қолдана 
білуіне,  оқушылардың  сабаққа  деген  ынта-ықыласын  арттыруына,  өткен 
материалды өз мәнінде толық игеруіне мүмкіндік жасайтын тәсілдердің ішінде 
дидактикалық ойынның мәні зор. 

Сабақта  өтілген  метериалға  сәйкес  дұрыс  жүргізілген  дидактикалық 
ойындар  оқушылардың  сабаққа  қызығушылығын,  белсенділігін  арттырып, 
тақырыпты дұрыс меңгеруіне ықпал тигізеді.

   Қоғамның өзгеруімен байланысты білім беру әдістері де білім көлемі де 
үнемі  өзгеріп  отырады.  Ол  білі  беру  заңдылықтарына  байланысты  өзгеріп 
дамып отырады. Біз ұстаздар қауымы қандай болмасын  жаңалыққа құлақ түре 
жүретініміз  айқын.  Жаңа  технологияларды  сабақта  қолданудың  тиімділігін 
қашан да жолға қоярымыз анық.

Біліктілікті арттыру бағдарламасының негізгі мазмұнындағы модульдер:
1.Білім беру мен білім алудағы жаңа тәсілдер.
2.Сыни тұрғыдан ойлауға үйрету.
3.Білім беру үшін бағалау және оқуды бағалау.
4.Білім  беруде  ақпараттық-коммуникациялық  технологияларды 

пайдалану.
5.Талантты және дарынды балаларды оқыту.
6.Оқушылардың жас ерекшеліктеріне сәйкес білім беру және оқыту.
7.Білім берудегі басқару және көшбасшылық.

Математика  –  ұлы  ғылым,  адам  ақылының  ең  бір  асыл  қабілеттерінің 
тамаша жемісі. Шәкірттерді білім нәрімен сусындататын, өмірдің асулары мен 
шыңдарына қажымай-талмай шығуына алғашқы жол нұсқаушысы – ұстазы.

Ұлы ағартушы Ахмет  Байтұрсыновтың  «Ұстаз  үздіксіз  ізденгенде  ғана, 
шәкірт  жанына  нұр  құя  алады»,  –  деген  сөзі  ізденімпаз,  жаңаша  ұстаздарға 
арналғандай. Мұны әрбір мұғалім жадында сақтауы тиіс .
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23.02.2021 жыл.    № L00013        
              

Дене тәрбиесі - салауатты өмір негізі

ӘЗБЕРГЕНОВ ТАЛҒАТ ЕРКІНҰЛЫ 
Ақтөбе қаласы. Әйтеке би ауданы. Еңбекту ЖОББМ.  

Дене шынықтыру пәні мұғалімі  

                Біздің бақытымыздың оннан тоғызы денсаулыққа байланысты.
                                                                   А.Шопенгауер

Бүкіл әлемдегі дәрігерлер мен педагогтар әлдеқашан ортақ пікірге келген 
еді: ұлт денсаулығын сақтап қалу үшін барлық күш жігерді біріктіру және оны 
балалар денсаулығын қорғауға бағыттау қажет.

XXI ғасыр–ақпараттардың аса молдығы бойынша бұрын-соңды болмаған 
ғасыр.  Біз  балаларға  денсаулықты  сақтау,  түрлі  аурулардың  алдын-алу, 
салауатты өмір  салты туралы көп айтып жүрміз.  Ал,  бұл мәселелерді  шешу 
балалар  денсаулығын  сақтау,  оның  ішінде  дене  тәрбиесі,  психологиялық 
тұрақтылықты  арттыру,  орынды  тамақтану  және  көптеген  басқа  мәселелер 
бойынша  маңызды  жұмыстарды  қажет  етеді.  Мектеп  мұғалімінің  алдында 
оқушыларға  білім  берумен  қатар  олардың  дені  сау,  дене  бітімінің  дұрыс 
жетілуін  қадағалау  міндеті  тұр.  Бүгінгі  алдымызда  отырған  оқушы  -ертеңгі 
еліміздің  экономикалық  қуатын,  мәдени  және  рухани  байлығын  жақсартуға 
ықпал ететін жеке тұлға.

Дене  тәрбиесі  тек  мектептегі  дене  шынықтыру  сабағы  ғана  емес,  ол 
сабақтан  тыс,  мектептен  де  тыс  денсаулыққа  байланысты  шаралар  жүйесі. 
Қазіргі кезеңдегі білім беру орындарындағы дене тәрбиесінің жүйесі жастардың 
денсаулықтарын  нығайтумен  қоса,  тұлға  бойындағы  биологиялық-
психологиялық  қажеттіліктердің  жан-жақты  жетілуіне,  өмірге  деген 
белсенділігі мен ізгілікті қатынастарын дамытуға бағытталған.

Дене  тәрбиесі-өсіп  келе  жатқан  жас  ұрпаққа  білім  мен  тәрбие  беру 
саласының бір тармағы болып табылады. Жеке тұлғаның жан-жақты дамуына, 
күшті де қуатты болып өсуіне, ұзақ уақыт шығармашылық еңбекке жарамды 
адамды қалыптастыруға, оны Отан сүйгіштікке дайындауға қызмет етеді.

Дене  тәрбиесін  ұйымдастыру  түрлері  оқушының  өз  бетінше 
ұйымдастырылған жұмыстарымен толықтырылған жағдайда нәтижелі болады.

Оқушының  күнделікті  қозғалыс  тәртібін  толықтыруға  арналған  жұмыс 
түрлері дене тәрбиесі жүйесінің элементтері есебінде болды:

 Таңертеңгі  гимнастикалық  жаттығулар.  Күнде  таңертеңгілік  
9-10  жаттығудан  тұратын  кешен.  Бұл  оқушылардың  орталық  нерв  жүйесін 
қалыпқа келтіріп, оқушы ағзасын сергітеді.
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 Мектепке  дейінгі  және  үйге  қайтар  жолдағы  серуен.  Таза  ауада  жаяу 
жүрудің өзі шынығу, сауықтыру әсерін тигізеді.

 Оқу сабақтарына дейінгі жаттығу. Сабақтағы нәтижелі іс-әрекет пен оқу 
күнін белсенді бастауға мүмкіндік туғызады.

 Дене тәрбиесі сабақтары. Бұл сабақтар мазмұны мемлекеттік талап пен 
оқу бағдарламасына сәйкес белгіленіп, оқушылардың күші мен жылдамдығын, 
ептілігі мен шыдамдылығын, ерік-жігерін, батылдық пен табандылықты және 
тез шешім қабылдау секілді тәрбиелік қасиеттерді дамытады.

 Сабақ  үстінде  сергіту  минуттары.  Ой  еңбегі  барысында  ағзаның 
тынығуына әсерін тигізеді.

 Үлкен үзіліс кезіндегі дене жаттығулары мен қозғалмалы ойындар. Оқу 
күні ортасында оқушылардың белсенді демалысын қамтамасыз етеді.

 Спорттық үйірмелер, ұйымдар мен топтардағы жұмыс. Белгіленген спорт 
саласы бойынша оқушының жалпы және арнайы дайындығын көрсетіп,  дене 
жаттығуларымен жүйелі айналысуды қамтамасыз етеді.

 Жалпы  мектепішілік  спорттық  бұқаралық  шаралар.  Бұл  жұмыс  түріне 
денсаулық және  спорт  айлықтары,  спорттық  мерекелер,  жалпы мектепішілік 
сайыстар жатады.

Бұл шаралар барлық оқушының спорт пен дене тәрбиесі жаттығуларына 
қызығушылығын туғызып, салауатты өмір салтының негізін қалайды.

- Өз бетінше дене жаттығуларымен айналысу. Бұл жұмыс түрі қозғалыс 
тәртібінің  маңызды бөлігі.  Кей  жағдайда  ең  тиімді  әдіс  болып есептелінеді, 
себебі  оқушының  жеке  тұлғалық  қызығушылықтары  мен  қабілетіне, 
сұранысына сәйкес ұйымдастырылған жұмыс өз нәтижесін береді.

Ғылым  мен  техниканың  күн  санап  қарыштап  дамуы,  экологиялық 
зардаптардың  белең  алуы,  ой  еңбегі  мен  дене  еңбегінің  ара  қатынасының 
алшақтауы, әр-түрлі зиянды әдеттердің (шылым шегу, алкоголь ішімдігі, есірткі 
пайдалану т.б) пайда болуы секілді құбылыстарға қарсы, салауатты өмір салтын 
қалыптастыратын тегеурінді күш иесі-спорт. Спортпен шұғылданған баланың 
денсаулығы мықты, өзі  әлді,  төзімді,  икемді,  әрі  нәтижелі  болады.  Еліміздің 
келешегін жалғастыратын жігерлі, білімді азамат болып шығады.

Салауатты өмір салтының насихатталуы, ауыл мектебіндегі спорттың өсуі, 
одан  әрі  өркендеуі,  әлемдік  деңгейге  жетуі,  кейінгі  жастар  үшін  үлгі-өнеге 
болатыны  үлкен  дәлел.  Президентіміз  Н.Ә.Назарбаев  «Қазақстан-2050» 
стратегиялық  бағдарламасында:  «Салауатты  әрі  гүлденген  экономика 
құрмайынша,  біз  қуатты  мемлекет  пен  қарулы  күштер  құра  алмаймыз, 
демографиялық, экономикалық және әлеуметтік міндеттерді шеше алмаймыз, 
әрбір адамның жеке басының қадір-қасиеті мен әл-ауқатын арттыра алмаймыз», 
-деген болатын. Елбасымыздың осы тұжырымы арқылы, мұғалімдер ұжымы өз 
алдымыздағы қоғамдық міндеттің жауаптылығын сезінуіміз қажет.
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23.02.2021 жыл.     № L00008

Эссе  «Мен бастауыш сынып мұғалімі»

ҚОЖАНТАЕВА САУЛЕ  БАҚЫТҚЫЗЫ
Түркістан облысы Мақтаарал ауданы Хиуаз Доспанова атындағы 

№16 жалпы орта мектебінің бастауыш сынып мұғалімі

Мен – бақыттымын! Неге дейсіз бе? Неге деген сол сұрақты қойыңызшы 
маған.  Өйткені,  мен   неге   бақытты  екенімді  айтуға   асығыспын! 
Оның себебі, мен бастауыш сыныптың мұғаліммін. 

Мұғалім мамандығына жастайымнан бейімделгенмін деуге болады.   
Бұл дәйек менің мамандық таңдаудағы  алғашқы жетістігімнің бірі болды 

және тек қана осы жерде, балаларға тәрбие, білім беру арқылы қоғамға қандай 
да бір пайда әкеле аламын деген сенім берді. 

Мен  өмірімді  жұмыстан  бөлек  елестете  аламын  ба?  Жоқ,  мен  үшін 
ұстаздық  –  бұл  мамандық  емес,  өмір  салты.  Ұстаздық  –  бұл  менің 
жаратылысым. Сондықтан, «Ұстаздық – бұл адамға берілетін сый, ұстаздық – 
бұл талант, ұстаздық – бұл бейімділік, ұстаздық – бұл өмірлік іс» дер едім.

Қиыны  мен  жеңілі,  қызығы  мен  қуанышы  мол  болған  еңбек  жолымды 
бүгінгі  күнге  дейін   еңбек  етудемін.  Педагогикалық  ұстанымым  –  үнемі 
жаңалыққа ұмтылып,  алдыңғы қатардан  көріну және әр  оқушының бойынан 
жақсылық тауып, бұлақтың көзін ашу арқылы биік мақсаттарға жетелеу. 

Жақсы  ұстаз—  бұл  қай  кезде  де  ең  алдымен  кәсіби  деңгейі  жоғары, 
интеллектуалдық,  шығармашылық  қабілеті   мол  тұлға.  Ол  оқытудың  жаңа 
технологияларын  өмірге  ендіруге  дайын,  оқу-тәрбие  ісіне  шынайы 
жанашырлық танытатын қоғамның ең озық бөлігі болуы тиіс. 

Күнделікті әр оқушыға математиканың заңдылықтарын ұғындыра отыра, 
олардың пәнге деген қызығушылықтарын арттыруға тырысамын. 

Бүгінгі  заманауи  сабақты  жаңа  әдіс-тәсілдер  мен  технологияларсыз 
елестету мүмкін емес , сондықтан өз іс-тәжірибеме әр оқушының өз бетінше 
жұмыс  жасау қабілетін, оны дамыту , жетілдіру жолдарын ескеремін. 

Әрине, әр бала көбейту кестесін білуі , есептерді шешуі маңызды болса да, 
ең маңыздысы болашақта ол алған білімін өмірде қолдана алуы деп білемін. 

Әр  сабағымды  шығармашылықпен  жоспарлап,   оқушыға  дайын  білімді 
бермей,  бағыт  бере  отыра  қиындықты  жеңуге,  ізденіс  дағдыларын 
қалыптастыруға   байланысты  тапсырмалар  әзірлеймін.  Әрбір  сабақтың 
қызықты, тартымды  өтуін, әрбір  оқушы сыныптан шыға бере өзінің  бүгінгі 
нәтижесі мен мүмкіндіктерін мақтан ететіндей сезімде болуын қадағалаймын. 
Қателеспейтін  тұяқ  жоқ  демекші,  қателесе  отыра  мақсатқа  ұмтылуға 
жетелеймін.  
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Оқушы үшін білім алатын орта қалыптастыру, оқушының ішкі уәжін ояту, 
оған  өзінің  біліміне  өзі  жауапты  екенін  көрсету,  өзін-өзі  бағалау,  сыни 
тұрғыдан  ойлауға  үйрету,  алған  білімнің  күнделікті  өмірде  қажетілігін 
түсіндіру менің алдыма қойған мақсатым десем артық емес. 

Бүлдіршіндердің сабаққа деген қызығушылығын, танымдық белсенділігін, 
тіл  үйренуге  деген  ынтасын  арттыру  үшін  жаңа  технологияларды  қолдана 
отырып, инновациялық әдістермен жұмыс жүргізгенді жақсы көремін. 

Қазір  жаңа  технологиялардың  түрі  көп.  Әсіресе,  бастауыш  сынып 
оқушыларын  қызықтыра  оқыту  көп  нәрсені  талап  етеді.  Әрбір  бала-бір-бір 
әлем. Сондықтан, сабақ үрдісінде түрлі әдіс – тәсілдерді және сонымен қатар 
түрлі  формаларды  қолдануға  тырысамын.  Әсіресе  ойын  технологиясын  көп 
қолданамын,  бұл  технологияны қолданғанда  бүлдіршіндердің  көздері  жанып 
тапсырманы орындауға асығып отырады. Осы технологияларды сабақтарымда 
үнемі қолданып отырамын соның арқасында көздеген нәтижеме қол жеткізіп 
отырмын.Бүлдіршіндердің бір орында ұзақ уақыт отырып қалмауын, жалығып 
кетпеуін ескеріп сабақтарды ойын түрінде қимылды-әуенді ойын-жаттығулар, 
қимылды-қозғалыс  барысындағы  тапсырмалар,  шағын  топтар  жұмысы, 
логикалық  ойлау  қабілеттеріне  арналған  тапсырмаларды  жұмбақ  суреттер, 
ситуациялық  тапсырмалар,  дидактикалық  ойындар,  ертегі  негізіндегі 
тапсырмаларды қолданамын. 

Ойында  әрбір  баланың  шығармашылық  қабілеті,  ерік-жігері,  көңіл-күйі 
ерекше  байқалады.  «Ойлы  бала-ойыннан  белгілі»  деген  халық  даналығы. 
Сондықтан,баланың  ойынға  деген  қызығушылығын  сабақ  процесімен  әр 
сабағымды ұйымдастырамын. 

Өз тәжірибемде осының біреуін қолдану үшін күнделікті  сабаққа кірген 
кезде  бүлдіршіндердің  жүздеріне  мұқият  қарап,  олардың  көңіл  -  күйлерін 
түсінуге  тырысамын.  Кейбір  бүлдіршіндер  көңілдері  көтеріңкі,  жайдарлы 
болса, кейбіреулерінің сабаққа ешқандай құштарлығы болмайды. 

Сондай сәтте мен әр сабағымды шаттық шеңбері, жүрек жылуы, жылулық 
шеңбері, жақсы лебіз, психологиялық сәт немесе жақсы көңіл көтеретін әнмен, 
өлеңмен бастаймын. Бұл әдіс  бір жағынан бүлдіршіндердің көңілін көтереді, 
екінші жағынан сабаққа деген қызығушылығын, ынтасын арттырады.

Мен бастауыш сынып мұғалімі болғандықтан балаларды дұрыс сөйлеуге, 
ойын еркін жеткізе білуге үйретіп қана қоймай, оларды қазақ халқының салт- 
дәстүрін,  мәдениетін сыйлауға,  мемлекеттік  тілді  қадір тұтып,  сыйластықпен 
қарауға үйретемін. 

Мұғалімге қойылатын жауапкершілік зор.Сонымен қатар бүлдіршіндердің 
соған  сай  үйренсем  –  білсем  деген  талаптары  күннен  –  күнге  өсіп  келеді. 
Мерекелік  ертеңгіліктерде  үйірме  жұмысында  қазақ  тілінде  тақырыпқа  сай 
тақпақ,  жұмбақ,  мақал-мәтелдерді  жатқа  айтқызып,  ойлау,  есте  сақтау 
қабілеттерін дамытуға тырысамын. 
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Ұлттық  мерекелерде  қазақ  халқының  салт  дәстүрлерінен  үзінді, 
қойылымдар  көрсетіледі.Бүгінгі  білім  мен  білік  бәсекелес  заманда 
ұландарымыздың  биіктен  көрінуіне  күнделікті  ісіміздегі  жаңашылдығымыз 
арқылы,  жан-жақты берген  тәрбиеміз  арқылы қол  жеткіземіз  деп  ойлаймын. 
Мектеп  табалдырығын  тарыдай  болып  басқан  және  таудай  болып  шыққан 
бүлдіршіндерді сауатты, саналы азамат болып өсіру біздің қолымызда. 

Олай  болса  еліміздің  болашағын  ойлайтын  саналы  азаматтарымыз, 
қасиетті  тілімізді  биік  –  биік  шыңдарға  шығарып,  әлемдік  тілдер қатарынан 
қоссын дегім келеді.

Ұстаз болу – жүректің батырлығы,
Ұстаз болу – сезімнің ақылдығы.
Ұстаз болу – мінездің күн шуағы,
Ұстаз  болу  –  адамның  асылдығы,-деген  Ғафу  Кайырбековтың  өлең 

жолдарын  оқығанда,  мен  өзімді  бақытты  сезінемін.  Ұстаз  болғаныма 
мақтанамын.  Өйткені  ұстаз  –  мақтан  тұтар  мамандық.  Киелі  әрі  өте  көне 
мамандық.  Адам  Ата  Хауа  Анадан  бері  жұмыр басты  пендені  ойландырып, 
толғандырып  келе  жатқан,  қоғам  өзгерсе  де  қажеттігін  жоймайтын  үлкен 
мәселе – шыр етіп дүниеге келген нәрестені өмір сүруге дайындау. 

Бұл – қиынның қиыны. Себебі  әр адам – қайталанбас тұлға.  Оның жан 
дүниесі - өзінше бір әлем. Ал ұстаз сол әлемді шар-тарапқа жетелеуші. Ұстаз - 
бала  болмысына  өзгеріс  енгізуші,  бағыт-бағдар  беруші,  ата-ананың  сенімді 
көмекшісі.  Өмірдегі  көп  мамандықтардың  ішінде  жан-жақты  білімділікті, 
икемділікті,  шеберлікті,  ерекше  шәкіртжандылықты,  мейірімділікті  қажет 
ететін мамандық та – ұстаздық мамандық. 

Олай  дейтінім,  мұғалім  еңбегі  біріншіден,  адамзат  қоғамы  тарихында 
жинақталған  ғылым  негіздерінен  білім  беруге  тиіс  болса,  екіншіден,  үнемі 
шәкірттерімен қарым-қатынаста  болып,  білсем,  үйренсем деген  бала  арманы 
мен оның сырлы тағдырына басшылық етуді мойнына алған маман.

Осындай  қызығы  да,  қиындығы  мол  мамандықты  мен  де  таңдадым. 
Ұстаз  болу  –  бала  кезімнен  арманым  еді.  «Ұстазы  жақсының  ұстамы 
жақсы»демекші, шәкірт бойындағы ұстамдылық пен тәрбиелілік көбіне ұстазға 
келіп тіреледі. Ескендір Зұлқарнайын: «Даңқ пен абыройға кенелуімде мен бір 
адамға қарыздармын, ол – ұстазым Аристотель»,- десе, Абылайхан Төле биді, 
Шәкәрім  ұлы  ақын  Абайды  ұстазым  деп,  шексіз  құрметтеп  кеткен  екен. 
Бұрынғы  қазақ  даласындағы  ағартушылық  қызмет  балаға  жазу-сызу,  оқуды 
үйретуге ғана саятын болса, бүгінгі таңдағы білім беру саясы мүлде басқаша. 
Бүгінгі  ұстаз  шәкіртіне  ғылым негіздерінен  мәлімет  беріп  қана қоймай,  оны 
дүниежүзілік білім, ақпарат, зкономика кеңістігіне шығуға, яғни қатаң бәсеке 
жағдайында  өмір  сүруге  тәрбиелеуі  керек.  Ол нағыз  ұстаздың ғана  қолынан 
келеді. 
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Ал  жаңашыл  ұстаз  қандай  болуы  керек?  Әрине,  ол  өз  кәсібінің 
майталманы, осы мақсатқа рухани күш-жігерін, парасат-қуатын салу керектігі 
айтпаса да түсінікті. Бұл - әркімнің қолынан келе бермейтін, ерекше талантты 
қажет ететін, бай қиялды адамға тән қасиет.

Сондай-ақ ұстаз күнбе күнгі өзінің көп қырлы еңбегінде мазмұны әр түрлі 
кездейсоқ  жайттардың  туындап  отыратынын  алдын  ала  сезіп,  болжап  және 
оның  оң  шешімін  табуға  дайын  болуға  тиіс.  Өмірдің  көшінен  қалмау,  яғни 
білімі  мен  біліктілігін  әрдайым  жетелдіріп,  жаңа  инновациялық 
технологияларды меңгеріп отыруы керек.  Сондықтан да ұстазды әр баланың 
жан-дүниесін  танып-білуші  әрі  оны  жеке  тұлға  етіп  қалыптастырушы,  ел 
болашағының мүсіншісі деуге болады.

«Ұстаз» сөзінің 2 түрлі сипаты бар.  Бірі  – белгілі  пәннен сабақ беретін 
оқытушы  да,  екіншісі  –  жоғары  беделді  адамдарға  ықпал  етуші  дана  адам. 
Мектептегі  ұстаз  –  баланың екінші  ата-анасы,  болашаққа  айқын  жол  сілтер 
ақылшысы. Оның мейірімге толы жүрегі  шәкірт бойындағы талай ағаттықты 
кешіре біледі. Оның бойындағы білім мен ақыл, ойының қуаты талай тентекті 
жуасытып,  небір  еркені  сабасына  түсіреді,  тәртіпке  баулып,  есейтіп, 
ержеткізеді. Сондықтан әрбір шәкірт өзіне үлгі-өнеге болған сүйікті мұғалімін 
ұстазым деп атайды. Осы тұста Абайдың: 

Ақырын жүріп, анық бас, 
Еңбегің кетпес далаға.
Ұстаздық еткен жалықпас,
Үйретуден балаға,- деген өлең жолдары еріксіз ойға оралады. 
Егер әр шәкірт өмірде бір кірпіш болып қаланып, ұстаздан шәкірт озып 

жатса, төккен тер мен адал еңбектің ақталғаны емес пе ?! 
Ұстаз  атана  білу,  оны  қадір  тұту,  қастерлеу,  арындай  таза  ұстау  -  әр 

мұғалімнің борышы. Ол - өз кәсібін, өз пәнін, барлық шәкіртін, мектебін шексіз 
сүйетін адам. Осы іске деген қызығушылық пен сүйіспеншілік қана оны небір 
қиын әрекеттерге жетелейді, іске батыл кірісуге себін тигізеді. Нәтижесінде бір 
емес, бірнеше жас жүрекке мәңгі ұстаз болып қалады. 

Ұстаздың  осыншама қадір-қасиет,  құрметке  бөленуі  өзін  қоршаған  орта 
мен әрбір шәкіртіне асқан сезімталдықпен,  жауапкершілікпен қарым-қатынас 
жасауында.Өйткені  оның  қарапайым  да  сыпайы  киім  киісі,  мәдениетті  сөзі, 
әдепті  жүріс-тұрысы,  жинақы  іс-әрекеті,  білімі  шәкіртке  де,  ата-анаға  да, 
жұртшылыққа да өнеге.

Ұлы ағылшын ағартушысы Уильям Уорд:
Жай мұғалім хабарлайды,
Жақсы мұғалім түсіндіреді,
Керемет мұғалім көрсетеді, 
Ұлы мұғалім шабыттандырады,- дейді. 

17



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

Білім  беру  жүйесі  мамандардан  кәсіби  икемділік  пен  ұтқырлықты,  сан 
қырлы  шығармашылық  қызмет  пен  өзін-өзі  басқару,  өзін-өзі  ұйымдастыру 
жағдайындағы біліктілікті қажет етеді. 

Өйткені  қазіргі  жас  буын  -  еліміздің  келер  күнгі  келбеті.  Бұл  жөнінде 
Елбасымыз  Нұрсұлтан  Әбішұлы  Назарбаев:  «Ғасырлар  мақсаты  –  саяси-
экономикалық және рухани дағдарыстарды жеңіп шыға алатын, ізгіленген ХХІ 
ғасырды құрушы іскер, өмірге икемделген, жан-жақты жеке тұлғаны тәрбиелеп 
қалыптастыру»,-  деген  тұжырым  жасады.  Ол  үшін  бүгінгі  оқу  үрдісіне  сай 
педагогикалық шеберлік қажет. 

«Педогогтік шеберлік – дарынды талант емес, үйрену, ізденудің нәтижесі. 
Мұғалім шеберлігі жайлы жазылған дайын қағида жоқ, болуы да мүмкін емес. 
Барлығы да өзімізге байланысты»,- дейді осы мектептегіАйгүл апай. 

Біздер,  мұғалімдер, күнделікті  өмірдің жай ғана адамы емес,  болашақты 
құрушыларды,  адамзаттың  сәулетті  болашағын  жасаушыларды  тәрбиелеп 
отырғанымызды  ойласақ,  мұғалім  мұратының  қандай  болатыны  өзінен-өзі 
айқын. Осыған байланысты ұстазға тән мынадай сипаттарды даралап көрсетуге 
болады:  

Дүниетанымдық көзқарасы, сенімі
Қызметке бейімділігі
Кәсіптік білімі мен біліктілігі
Қамқорлық көзқарас, сүйіспеншілік сезім 
Ұйымдастырушылық қабілет
Заманға сай жаңашылдық 
Бақыттың үлкені - өзіңді-өзің тану. Ұстаз өзін-өзі қай уақытта таниды? 
Ол алдындағы шәкіртінің қияға қанат қағып, елінің азаматы болған сәтінен 

таниды. Ендеше,  бүгінгі  білім мен білік бәсекелес  заманда ұландарымыздың 
биіктен көрінуіне күнделікті ісіміздегі жаңашылдығымыз арқылы, жан-жақты 
берген тәрбиеміз арқылы қол жеткіземіз.

Өз тәжірибемді ой елегінен өткізе отырып: « Мұғаліммін, жұмыскер жай 
адаммын , жас өренге мейірі бай адаммын, білімменен ұрпағымды сусындатқан, 
Ұстаз деген атаққа сай адаммын»,- дер едім. 

Менің  оқушыларым  менен  алған  шамшырақтарын  ары  қарай  жаға 
алатынын,өмірде  пайдалана  алатынын,  жақындары  мен  қажет  ететіндерге 
ұсына алатындықтарын білемін. 

Мүмкін  олар   ғалым  болмайтын  шығар,  бірақ  олар  нағыз  адам  болып 
шығады. Мен оларға сенемін!
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23.02.2021 жыл.      № L00012

Заттардың қасиеті өзгере ме?

ЗУЛПЫХАРОВА УЛБИКЕ КУБЕЕВНА 
Түркістан облысы Мақтаарал ауданы Хиуаз Доспанова атындағы 

№16 жалпы орта мектебінің бастауыш сынып мұғалімі

Мұғалімнің аты-
жөні:
Пән/сынып Жаратылыстану, 4 сынып
Қай аптаның 
нешінші сабағы   
күні:  04.12.20

6 сабақ

Тарау немесе бөлім 
атауы:

Заттар және олардың қасиеттері. Ауа мен су.

Сабақтың 
тақырыбы:

Заттардың қасиеті өзгере ме?

Оқу мақсаты: 4.2.3.3.Заттарды қайда  қолданылатынын түсіндіру;
4.2.3.3. Заттардың қалай өзгеретінін, оған не әсер 
ететінін ажырату;

Бағалау критериі: -заттардың қасиеттері мен оларды қолдануды түсінеді; 
-заттардың қалай өзгеретінін, оған не әсер ететінін 
ажыратады;

                                                      Саралап оқыту тапсырмалары
Ұжымдық 
жұмыс.
Жаңа 
тақырыпт
ың 
түсіндіріл
уі.

Бірлескен жұмыс.
Тапсырманы ұсыну және 
дұрыс жауапты ұсыну арқылы 
үйрету.

Жеке жұмыс.
Тапсырманы ұсыну, 
оқушылардың өз бетімен 
орындауы.

Кезеңдері Тапсырма Тапсыр
маның 
мақсаты

Мұғалім
нің 
бақылау
ы мен 
зерттеуі 
не?

Бағалау Ресурстар 
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соңында алынған 
затты салыстыр. 
Олар туралы не 
айтуға болады?

Нәтиже:Заттар 
түрлі үдеріс кезінде 
басқа заттарға 
айналады. Ол үшін 
заттарды 
араластырады, 
қыздырады, ерітеді. 
Кейбір заттар 
араласқан 
қоспаның құрамын- 
да болса да, 
қасиеттерін 
жоғалтпайды. Ал 
кейбір заттар басқа 
заттармен 
әрекеттесіп, өз 
қасиеттерін 
жоғалтады немесе 
өзгертеді. Олар 
бастапқы қалпына 
келе алмайды. 
Адамдар заттарды 
қосу, араластыру 
арқылы заттың 
қасиетін жақсар 
туды, құрамын 
өзгертіп басқа 
заттар жасауды 
үйренді. 

Зертте    

Кейбір 
заттард
ың 
басқа 
заттарм
ен 
әрекетте
сіп, өз 
қасиетте
рін 
өзгертет
інн 
ұғынад
ы

Картопт
ан 
крахмал
ды 
қалай 
алуға 
болады? 
Мұғалім
нің 
тәжіриб
е жасау 
арқылы 
түсіндір
уі

Критери
алды 
бағалау 
арқылы 
өз-
өздерін 
бағалай
ды
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23.02.2021 жыл.     № L00014

Көркем еңбек  пәнінен жаңаша оқытудың әдіс-тәсілдері

АБДРАМАНОВА АЙНУР  УТКЕЛБАЕВНА 
Түркістан облысы Мақтаарал ауданы Хиуаз Доспанова 

атындағы №16жалпы орта мектебінің көркем еңбек пән мұғалімі

Көркем еңбек     пәнін  оқытуда  –еңбек  етудің  алғышарттарын  үйрену 
арқылы  оқушыны  жек  тұлға  ретінде  тәрбиелеу  мақсаты  көзделеді.  Осы 
мақсатты жүзеге асыру барысында, оқушыларға берілетін тәлім-тәрбие үрдісін 
жетілдіру,  жұмыс  мәдениетін,  адамдар  арасындағы  адамгершілік  қарым  –
қатынастарды  жаңарту,  еңбек  біліктілігін  қалыптастыру  арқылы  еңбекке 
өнімділігін  арттыруға  ынталандыру  міндеттерін  мұғалімге  жіктейді.  Жас 
ұрпақты  қоғамдық  өмірге,  отбасындағы  қызметке,  кәсіпке  даярлау,  үнемі 
өзгеріп  отыратын  әлемде  өмір  сүретіні  туралы  түсінікті  қалыптастыруды 
міндеттейді.

Елбасы  Н.  Назарбаевтың  Қазақстан  халқына  жолдауында:  «Негізгі 
мақсатымыз  –Қазақстанның  әлемнің  елу  дамыған  елдерінің  қатарына  енуі» 
делінген. Сол себепті, әр оқушыға оның қабілеттеріне сәйкес келетін білім беру 
өрісі қажет.

Адамға ең бірінші өмірлік қажеті - еңбек екенін уақыт дәлелдеуде .
Адам өмірі үшін аса қажетті, әрі өмір бойы тоқтаусыз білім беретін пән 

«Еңбекке баулу»бүгінгі технология оқу пәні үнемі жетілдіруде.
   Біздің  елімізде  еңбекке үйрену –Ы. Алтынсарин 1887-1888 жылдары 

орыс–қазақ  мектебін  алғаш ашқанда  басталған  .  Оқушыларды кәсіпкерлікке, 
қазіргі  заман  талабына  сай  басқару,  білу,  ұйымдастыру,  іске  асыру 
жұмыстарына бейімдеу басшылыққа негіз болады.

Болашақ кәсіпкер:
- өз өндірісінен түскен қаржыны жұмсай алатын жеке меншік иесі;
- азаматтық нарыққа қатыса алады;
- өз өндірісінде жұмыс беруші, ұйымдастырушы;
- жұмыстың сапасына жауап беруші.
Ұжымның  жұмыс  нәтижесінде  өзіне  пайда  келтіретін  әдіс-тәсілдерді 

қамтамасыз  етуді  шешу  мектептің  материалдық  –технологиялық  базасына, 
аймақ ерекшелігіне байланысты.      

Сонымен  бірге  оқушыларды  кәсіби  еңбекке  баулу  мүмкіншіліктерін 
зерттеу  арқылы  іске  асыру  технологиясын  жасау.  Ата-ана,  ауыл  әкімшілігі 
мектеп ұжымымен бірігіп,  жастарды кәсіпкерлікке  баулуға  бағытталған  оқу-
тәрбиелік  шығармашылық  орта  құруы  қажет.  Еңбек  тәрбиесі  -  барлық 
тәрбиенің қайнар көзі.
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Еңбек  тәрбиесі  арқылы  киімді  пішу,  тігу  қолөнер  шеберлігін  меңгерту 
арқылы  ұрпақты  адамгершілік  рухында  тәрбиелей  аламыз.  Өйткені,  оқушы 
алған теориялық білімін іс жүзінде қолдана отырып, оны өмірімен, өзінің іс-
әрекетімен  байланыстыра  білгенде  ғана,  өзіне  де  пайдасын  тигізе  алады. 
Технология  сабағы  арқылы  оқушыны  іскерлікке,  ұқыптылыққа,  әдемілікті 
сезініп, қабылдауға үйретеміз.

Біздің негізгі ұстанымыз: «Сөзден - іске көшу».
Еңбек тәрбиесі арқылы киімді пішіп тігу, көркемдеу қол өнер шеберлігін 

меңгеру арқылы жас ұрпақты адамгершілік рухында тәрбиелеуді басшылыққа 
ала  отырып  жұмысты  жүргіземіз.  Оқушылар  әр  түрлі  тігілген  бұйымдарды 
зерттей  отырып,  баға  берумен  келешек  кәсіби  ісіне  қажетті  эстетикалық, 
ұлттық, этикалық және т. б. бағалы қасиеттерін өз бойларына қалыптастырады.

 Еңбек сабағында  оқушылардың іске  икемділігі  мен іскерлігіне,  өнерге, 
шеберлікке  деген  бейімділігін  дамыта  отырып  қалыптастырамыз.  Оқушылар 
отбасында  да  тұрмыстың  әр  түрлі  өнімді  еңбегіне  қатысады.  Баланың 
бойындағы сапалық  қасиеттері,  еңбекке  қызығушылығы,  табиғатты  қорғауы, 
ұқыптылығы арқылы еңбек адамын көру. Қазіргі кезде білім беру кеңістігінде 
инновациялық  үрдістердің  бағыттарының  бірі  -  мектепке  бағдарлау  болып 
табылады. Оқушылардың қызығушылықтары, қабілеттері толық ескеріліп, сол 
қажеттілікке сай тиімді жағдайлар жасалып, білім беріледі.

Оқыту  мәселелерін  бастамас  бұрын,  жас  ұрпақты  ұлттық  рухта 
тәрбиелеуге ерекше мән беру керек.

Сабақ - оқыту мен тәрбиелеу үрдісінің негізгі формасы . Ендеше сабақтың 
мәнді өтуі мұғалімнің шеберлігіне байланысты. Инновация –оны жеке түсініп, 
оқу үрдісіне енгізу - оқушылардың саналы да сапалы білім алудың бірден бір 
шарты.  Инновациялық  әдіс-тәсілдерді  енгізу  жаңа  білім  берудің  бірден  бір 
шарты  деп  айттық.  Саралап  оқыту  -  оқушылардың  туа  біткен  ақыл-ой 
қабілетінің жеке дамуының жан-жақтылығына негізделген білім беру жүйесі.

- оқытудың дәстүрлі емес сабақ түрлері мен жаңа әдіс-тәсілдерін қолдану
-  сабақтарда  пайдаланатын  негізгі  әдістер  оқушылардың  көңіл  күйіне, 

ынтасына,  қабілетіне  қарай,  топпен,  жеке  оқушылармен  жұмыс  істеу,  ойын 
элементтерін пайдалану т. б.

Технология -  пәні география,  бейнелеу өнері,  тарих, музыка пәндерімен 
тығыз байланысты. Электронды кәсіптік бағдарлау жүйесі - қазіргі заманға сай 
ақпараттық-коммуникациялық технология негізінде жасалып, оқушының өзіне 
қажетті  мамандықты  таңдап,  оның  ерекшеліктері  жөнінде  тұтас  ақпаратты 
ұсына  отырып,  өз  мүмкіндігі  бойынша  қалаған  мамандығын  анықтауға 
көмектеседі.

Оқушыларды кәсіптік бағдарлау ақпараттық үрдісі,  ұдайы кәсіптік білім 
жөніндегі ақпараттарды талдауды және қорытындылауды қажет етеді. 
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Бүгінгі  еңбектің  сипаты,  мазмұны  өзгеріп,  жаңа  талап  пен  міндеттерді 
қажет  еткенімен,  еңбекті  құрмет  тұту  –  халықтар  дәстүрінде  ежелден 
қалыптасқан.

Балаларды  еңбекке  тәрбиелеу  -  қол  еңбегі  сабағынан  басталады.  Адам 
баласы  туа  сала  емес,  көре-көре,  жүре-жүре  жетіледі.  Бір  адам  еңбекке  өте 
қабілетті болып өссе, енді бірі керісінше болады. Баланың жас шағында еңбек 
тәрбиесін дұрыс алуы немесе одан шет қалуы оның келешек өміріне үлкен әсер 
етеді.

Баланың еңбек тәрбиесін меңгеруі, қоғам үшін ғана емес, оның жеке басы, 
өз тіршілігі үшін де қажет. Еңбекке сүйетін адамның өмірінде реніш болмайды. 
Олар  үнемі  көтеріңкі  көңіл-күйде  жүреді.  Отбасына  еңбек  тәрбиесін 
жүргізгенде, баланы белгілі бір мамандыққа бейімдей даярлауды ескерген жөн .

Егер  бала  отбасында  еңбек  тәрбиесін  дұрыс  алып  шықса,  мектепке 
іскерлікке  үйрену оңайға  түседі.  Өйткені,  отбасында  алған еңбек дағдылары 
балаға түрлі мамандықты үйренген кезде жәрдемдесіп, оны игеруді оңайлатып 
отырады. Технология сабағында жобалау әдісін қолдану

Жоба - әр түрлі бөлімдерден арнайы сызбалардан, суреттерден, жасалатын 
бұйымның  технологиялық  картасынан  құралуы  мүмкін.  Ол  бұйымдарды 
жасаған кезде есеп, экономикалық немесе экологиялық дәлелді түсінік хаттар 
да пайдаланылады.

Жобаның бірнеше нұсқасы болуы мүмкін.
Мысалы,  өте күрделі  жобаны оқушының өзі  ғана  орындауы шарт емес. 

Сондықтан жобаның кейбір бөлігі дайын күйде берілсе, кейбір бөлімін оқушы 
мұғалімнің,  ата-ананың көмегімен  орындай алады.  Егер  бір  күрделі  жобаны 
бірнеше оқушы бірлесіп орындаса, әр оқушының үлесі алдын ала анықталуы 
қажет. Ол оқу жылының соңында өзінің орындаған шығармашылық жобасын 
оқушылардың және мұғалімнің алдында қорғайды .

Жобаны қорғау  барысында  қолданатын бұйымның ішінен қандай  затты 
таңдап алу, ол бұйым қоғамға, өзіне достарына және ата-анасына қандай пайда 
келтіретіне ескеріледі.

Жобалау әдістемесінің талабы:
1.  Міндетті  түрде  шешілетін  мәселенің  зерттемелік,  ақпараттық, 

тәжірибелік болуы.
2. Жобаны орындау іс-әрекетті жобалаудан басталады
3.  Әр  жоба  оқушыдан  зерттеушілік  жұмысы  талап  етеді.  Сонымен, 

жобалау іс-әрекетінің ерекшелігі - ақпаратты іздеу болып табылады.
4. Жобаның шығуының ең соңғы сатысы - нәтиже:
5. Дайындалған жоба тапсырыс берушіге немесе қоғамдық өкілдікке көз 

жеткізуі керек.
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Шығармашылық жоба - әр оқушының жыл сайын мұғалімнің көмегімен 
орындайтын  өзіндік  жұмысы,  басқаша  айтқанда,  технология  пәні  бойынша 
жүргізілген  шығармашылық  жұмыс.  Шығармашылық  жобаның  технология 
пәнінде алатын орны өте зор. Шығармашылық жоба арқылы оқушының ұлттық 
дүниетанымы, эстетикалық талғамы дамиды. Оқушылар санасына жас кезінен 
бастап еңбек етуінің қажеттілігін, маңыздылығын сіңіру, пайдалы іс жасауға, 
қандай іс болса да шын ниетпен және ұқыпты орындауға дағдыландырады.

Оқытудың осындай идеяларын ұстанған сабақтарда оқушылар өз ойларын 
еркін  айтатын  болғандықтан,  оларда  түрлі  пікірлер  пайда  болады.  Олардың 
қандай  да  болмасын  мүмкін  қате  немесе  шала  ойларын  шыдымдылықпен 
тыңдап, оқушыларды сенімділікке бастау мұғалімнің басты міндеті.

* * * * * *

23.02.2021 жыл.     № L00015

Бастауыш сыныпта сын тұрғысынан 
ойлау  технологиясын тиімді қолдану

БУРАШОВА АЙНУР САМАТОВНА 
Түркістан облысы Мақтаарал ауданы Хиуаз Доспанова атындағы 

№ 16 жалпы орта мектебінің бастауыш сынып мұғалімі

Елбасымыз Нұрсұлтан Назарбаев: «Қазақстан жолы – 2050: бір мақсат, бір 
мүдде, бір болашақ» атты Қазақстан халқына арналған Жолдауында: «Ұлттық 
білім берудің барлық буынының сапасын жақсартуда бізді ауқымды істер күтіп 
тұр.»  деген  болатын.  Елдің  елдігін  сақтап,  көркейтетін,  өркендететін  және 
болашақты айқындап беретін – білім мен тәрбие беру ісі. 

Бүгінгі  таңда білім беру жүйесінде көптеген жаңалықтар мен өзгерістер 
өмірге  келуде.  Заманауи  қоғамның  өркендеп  өсуі  білім  жүйесінің  сапасын 
жақсартуды,жаңа  технологияларды  тиімді  қолдануды,  жаңа  формациядағы 
ұстаздар  арқылы  еліміздің  білім  жүйесін  халықаралық  стандарт  деңгейіне 
жеткізуді мақсат етіп отыр.

Қазақстандағы  білім  беруді  дамытудың  2011-2020  жылдарға  арналған 
мемлекеттік бағдарламасында да білім беру жүйесінің сапасын арттыру үшін ең 
алдымен  мұғалімнің  кәсіби  біліктілігін  арттыру  мәселесіне  үлкен  мән 
берген.Бұл бағдарламаның міндеті – қазақстандық мұғалімдерге педагогикалық 
тәжірибелерін  жетілдіру  мен  бағалауға  көмектесу.  Бағдарлама  барысында 
педагогиканың әртүрлі аспектілері талқыланады.

Әлемдік тәжірибеге негізделе жасалған бұл жоба оқушылардың өз дәлелін 
еркін жеткізе алатындай, сенімді, сыни пікір – көзқарастары жүйелі дамыған 
оқушы қалыптастыруды мақсат етеді. 
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Сыни тұрғыдан ойлау – бақылаудың, тәжірибенің, ойлау мен талқылаудың 
нәтижесінде  алынған  ақпаратты  ойлауға,  бағалауға,  талдауға,  синтездеуге 
бағытталған пәндік шешім. Сыни тұрғыдан ойлау дағдылары: Бақылау. Талдау. 
Қорытындылау. 

Өз  тәжірибемде   «Оқу  мен  жазуды  сын  тұрғысынан  ойлауды  дамыту» 
технологиясының әдіс – тәсілдерін ана тілі, қазақ тілі, дүниетану сабақтарында 
қолданамын.  Тәжірибемде  қолданған  кейбір  тәсілдерге  тоқтала  кетейін. 
Қызығушылықты  ояту  кезеңінде  бұрынғы  білетіні  мен  жаңа  білімді 
ұштастыруда  «Топтау»,  «Ойлану»,  «Жұпта  талқылау»,  «Болжау»  әдістерін 
қолданамын.  Мағынаны  ашу–  кезеңінде  оқушылар  жаңа  ақпаратпен 
танысады,  тақырып  бойынша  жұмыс  істейді,  тапсырмалар  орындайды. 
Сондықтан оқушының өз бетімен жұмыс жасап, белсенділік көрсетуіне жағдай 
жасаймын. Бұл кезеңде көбіне INSERT әдісін қолданған қолайлы.  Ой толғау-
кезеңінде оқушы не үйренгені саралап, оны қандай жағдайда қолдану керектігін 
ой елегінен өткізеді.  

Белсенді түрде өздігінен үйрену жолына қайта қарап, өзгерістер еңгізеді. 
Сабақтың бұл кезеңінде «Еркін жазу әдісі», «Бес жолды өлең», «Венн көрсетуі» 
т.б  осы  сияқты  стратегиялар  әр  сабақтың  ерекшелігіне  қарай    лайықты 
қолданылады.

Белгілі бір   мәтінді толық меңгерту, кейіпкерлер бейнесіне талдау жасап, 
өз  ойын  жүйелі  жеткізе  алуға  үйрету,  өзіндік  ой  қорыта  білу, 
шығармашылықпен  жұмыс  істеу  қабілетін  жетілдіру,  ой  -  өрісі  мен 
дүниетанымын  кеңейту,  сөздік  қорларын  молайту,  кейіпкерлер  бойындағы 
жақсы қасиеттерді үлгі ету мақсат етіп алынды.

Оқушылар  үй тапсырмасын «Шеңбер» әдісімен орындады. 
"Шеңбер" әдісі бойынша, оқушылар сыртқы шеңбер, ішкі шеңбер болып 

орналасады.  Ішкі  шеңбер  болып  орналасқан  оқушылар,  сыртқы  шеңберге 
орналасқан  оқушыларға  сұрақ  қоя  отырып,  диалог  жүргізеді  немесе  сыртқы 
шеңберде орналасқан оқушылар сұрақ береді. Шеңбер жасап тұрған оқушылар 
сағат тілі бойынша жүре отырып, барлық оқушымен кездесіп өзара диалогтік 
қарым-қатынас орнатады. Бұл тәсіл оқушыларды өзара білім алмасуына тиімді 
және  үй  тапсырмасын  сұрауға,  қайталауға  арналған  тақырыптарды  сұрауға 
таптырмайтын тәсіл деп ойлаймын.

«INSERT» әдісімен   мәтінді  үш бөлікке бөліп,  үш топқа бөліп берілді. 
Оқушылар  өздері  жаңа  сабақты  оқып,  өздері  талдап,  түсіндіріп,  қорғайды.
  "Жауапқа сұрақ"әдісіне келетін болсам, "Сұраққа жауап" әдісінен «Жауапқа 
сұрақ»  әдісі әлдеқайда тиімді. Өйткені сұраққа жауап бергеннен гөрі , жауапқа 
сұрақ тудыру күрделі ойлауды қажет етеді. Сабаққа негіз болатын сөзді жауап 
ретінде тақтаға жазып қоямын. Оқушылар берілген жауапқа бірнеше сұрақтар 
тудыру арқылы білімдерін дамытады. 
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23.02.2021 жыл.    № L00027

Жаңартылған білім беруде қашықтықтан оқуды ұйымдастыру

ШЕРНИЯЗОВА АКМИЕР ХАЛИЛУЛЛАЕВНА 
Түркістан облысы Мақтаарал ауданы Хиуаз Доспанова атындағы 

№ 16 жалпы орта мектебінің бастауыш сынып мұғалімі

Бүгінгі   таңда   елімізде   білім беру  мазмұны жаңа  бағытқа  бет  бұрды. 
Қазақстан  Республикасында  орта  білім  беру  мазмұнын  жаңарту  шеңберінде 
білім беру үдерісінің құрылымы мен мазмұнына елеулі өзгерістер енгізілуде. 
Жаңартылған білім беру бағдарламасының негізгі мақсаты – білім мазмұнының 
жаңаруымен қатар, критериалды бағалау жүйесін енгізу және оқытудың әдіс-
тәсілдері  мен  әртүрлі  құралдарын  қолданудың  тиімділігін  арттыруды  талап 
етеді.   Жаңартылған  білім  берудің  маңыздылығы  –  оқушы  тұлғасының 
үйлесімді  қолайлы  білім  беру  ортасын  құру  және  коммуникативті  қарым-
қатынасқа түсу, жеке, жұппен, топта жұмыс жасай білу болып табылады десек, 
оларды  жүзеге  асырудың  бір  жолы  –  оқыту  процесінде  топтық  оқытуды 
қолдану болып табылады.

Жаңа қоғамға қажетті тұлғаны дайындауда топтық оқытудың қажеттілігі 
өмір талабы екендігі айқын сезіледі.

Оқытудың топтық формасы деп – оқу тапсырмасын бірігіп орындау үшін 
сынып  базасында  құрылған  жұмысшы  топтардың  іс-әрекетін  ұйымдастыру 
түрін айтады. Топтық оқытудың басты мақсаты – оқушыларды шағын топтағы 
бірлескен жұмысқа тарту. Топтық жұмыстар – оқушылардың танымдық қызмет 
үдерісіне  көтеріңкі  көңіл-күймен    қатысуын,  зерттеу  тақырыбын  түйсініп, 
терең  зерделеуді,  алынған  білімнің  тұтастығы  мен  оқушылардың  танымдық 
белсенділігін қамтамасыз етеді.

Дәстүрлі  ұйымдастырылған  оқу  үдерісіне  қарағанда,  топтық  жұмыс 
арқылы  оқыту  үдерісінде  оқушылар  көп  мағлұмат  алады,  ойын  үдерісінде 
жағымды  эмоциялар  алып,  белсенділігі  артады,  сөздік  қоры  дамиды  жеке 
тұлғаның қажеттіліктері қанағаттандырылады.

Дұрыс ұйымдастырылған топтық жұмыс – командада шығармашылықпен 
ынтымақтастықта жұмыс істеуге мүмкіндік береді.

Бұрын әркім өз бетінше ізденіп жұмыстанып, белсенді балалар нәтижеге 
жетіп отырса,  көмекке зәру бала өз ойының дұрыс бұрыстығына көз жеткізе 
алмай  білмеген  күйде  қалып  отырды.  Топта  оқушылар  өз  даралығын 
жоғалтпайды, қажетті жағдайда олар бір-бірінен көмек сұрап, ортақ міндеттерді 
шешеді.  Топтық  жұмыс  барысында  топтасып  постер  дайындау,  бірлесіп 
тапсырмаларды  орындау,  ресурстарды  талдау  жұмыстары  барысында  бір–
бірімен  ой  бөліседі,  өзінің  білмегенін  талқылау  барысында  тыңдау  арқылы 
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біледі,  естігеніне  қорытынды  жасап,  жүйелі  талқылауға  қатысады,  бағалап, 
талдап,  өз  пікірлерін  білдіре  алады  және  бәрі  бір  тоқтамға  келіп,  берілген 
мәселені бірлесе отырып шешіп, оны қорғауға өз үлестерін қосады, тұжырым 
шығарады.

Топтық   жұмыс   формалары оқушы   тұлғасының танымдық қабілеттерін, 
танымдық  процестерді  дамытуға,  оқуға  жағымды  қызығушылық 
қалыптастыруға, тұлғаның қиындықтарға даяр болу және жеңе білу, танымдық, 
сыйласу, шығармашылық өзін-өзі өзектілендіруге   ықпал етуде алатын орны 
ерекше.

Топ  –  қазіргі  адамның  қоғамдық  өмірін  ұйымдастырудың  басты  тәсілі, 
оның ажырамас қасиеті болып табылады.

Топтық  жұмыс  өзінің  барлық  белгілері  көрініс  табатын  оқу 
ынтымақтастығының идеалды моделі болып табылады

Топтық жұмыс  дәстүрлі  сынып-сабақ  жүйесіне  қарағанда  оқушылардың 
бір-бірімен  байланысын  құруға  мүмкіндік  береді.  Олар  жеке  жұмысқа 
қарағанда топтық жұмыста тапсырмаларды жақсы орындайды және сабақтағы 
психологиялық микроклимат жақсарады.

Топтық  жұмыстың  педагогикалық  құндылығы  –  оның  жалпы  бала 
тұлғасын қалыптастыруға, оның ақыл-ой қабілеттерін дамытуға жағымды әсер 
етуінде.  Қазіргі  мектепте  топтық  жұмыстарды  ұйымдастыруды  оқу  үдерісін 
жандандыру және жылдамдату үшін пайдаланады.

Ғалым Шаталов топта жұмыс істеудің “сабақта қияр тұздау” сияқты әдісін 
ұсынады,  яғни  тұзды  суға  түскен  қиярдың  тұздалатыны  секілді  топтық 
жұмысқа қатысу арқылы білмегеніңді үйрену. Топта жұмыс істеу механизмін 
іске дұрыс қосқанда, оқушының білмегенін білуге ұмтылысы нәтижелі болады.

Топтық  жұмыстар  тиімді  әрі  көңілден  шығу  үшін  жақсы  ұйымдастыру 
қажет. Ол үшін:
1. Топтардың құрамын жиі өзгертіңіз, әрбір оқушы қалған барлық 
оқушылармен жұмыс жасай алатын болсын. Оқушылар тек өз достармен ғана 
жұмыс жасамауы керек. Ұлдар мен қыздардан немесе ұлты әр түрлі балалардан 
құралған аралас топтың жұмысы жақсы нәтиже көрсетеді. Топтың құрамын әр 
түрлі етіп өзгертуге болады.
2. Әрбір топ мүшелері өз ролін толық түсінгенін біліңіз. Мысалы: 1 нөмірлі 
сен хатшысың, 2 нөмірлі сен реттейсің деген сияқты т.б.
3. Оқушылар басқалардың да өз пікірін айту құқығын сыйлауы керек.
4. Оқушылардың барлығының жұмыс жасауына назар аударыңыз.
5. Жұмысын ерте бітірген оқушыларға жеке тағы да тапсырма беріңіз.
6. Топпен жұмыс жасау барысында оқушылар бір-бірін қорқытуы мүмкін. 
Мысалға сен мені қошта, болмаса маған 5 қой деген сияқты. Сондай бұзақылық 
жағдай болмау үшін бұзық оқушыларыңызға төреші, хатшы, реттеуші боласың 
деу керек.
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7. Топпен жұмыс жүргізгенде жұмыс шуы болады. Ол үшін жұмыс жасау 
барысындағы шу мен күнделікті болатын шуды айыра білуіңіз керек.
8. Мұғалім – бақылаушы қызметін атқарады.
9. Оқушылардың мәселелерді толық талқылап жатқанын бақылау.
10.  Топқа бөліп жұмыс жасату ойын емес, бұл проблеманы, мәселені 
шешудің бірден – бір жолы екенін оқушыларды топқа бөлерде ескертіп өту 
қажет.
11. Топтық жұмысты жариялау кезінде тақтаға шығып сөйлеу қажет. Себебі, 
барлық оқушының назары сол баяндамашыда болады.
12. Топпен жұмысты барлық сыныпта қолданғаннан гөрі бір сыныпта 
жүргізіп, балаларды жаттықтырып алған жөн. 1. Топтың көлемі. Ресми топ 
салыстырмалы түрде үлкен болмау керек деген пікір бар. Кит Девис топтағы 
адамдар саны бесеу болу керек деп есептейді. Ральф Дэвис бойынша тамаша 
топ 3-9 адам.3. Топтық нормалар. Топ басшылары топтың өзге мүшелеріне 
қарағанда өздерін басқаша сезінеді. Оларда топтық қызығушылықты 
бағындыратын топтық рух басым болады.
13. 4. Топтық сананы құру амалдары:
14. 2. Топтың құралы. Құрылу кезінде топта ұқсамайтын тұлғалар болу 
керек, бұл үлкен тиімділікке әкелуі мүмкін. Көптеген көзқарастар және 
қабылдаулардың көмегі өз жемісін береді.
15. Топтардың тиімділігіне ықпал ететін факторлар:
 мақсатқа сенімділік;
 мүшелердің бір-біріне сенімділігі;
 жетекшіліктің оңтайлы стилі;
 басқаруға қатысу.Топтық уақыт өткізудің мәні мен жалпыға ортақтығын 
Д.Картрайттың және А.Зандердің мына сөздері дәлелдейді: “егер … болжамдық 
марстық адам Жерді бір қарап шықса, ол, мүмкін, жер адамдарының бір нәрсені 
топта жасап, өз уақытының сонша бөлігін бірге өткізетініне таң қалатын 
шығар?”Топтық жұмыс формалары оқушы тұлғасының танымдық қабілеттерін 
дамытуға, оқуға жағымды қызығушылық қалыптастыруға, тұлғаның 
қиындықтарға даяр болу және оларды жеңе білу, танымдық, сыйласу, 
шығармашылық өзін-өзі өзектілендіруге ықпал етуде алатын орны ерекше.
 Г.А. Цукерман әлемде жүргізілген зерттеулерді жалпылау кезінде, топтық 
оқу іс-әрекетіндегі келесі мәселерді көрсетеді:

Бүгінгі  таңда топтық жұмыс оқыту үдерісінің тиімді тәсілдерінің бірі  деп 
есептеледі.  Ол  сабақта  табиғи  тілдік  қатынас  жағдайын  құруға  әсер  етеді, 
оқушыларды оқу үдерісіне белсенді қатысуға еріксіз тартады, ынталандырады, 
оқып-үйренуге  деген  қызығушылығын  тудырады.  Сондай-ақ,  топтық  жұмыс 
оқушылардың өздерін  сенімділікке тәрбиелейді,  өзін-өзі  ортада ұстай білуге, 
бірін-бірі  тыңдауға,  сыни  ойлануға,  пікірлердің  сан  алуан  болатындығын 
жақсырақ түсінуге үйренеді, өз пікірін айтуға құқығының бар екенін сезінеді.
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 Сынып-сабақ жүйесінің жалпыдан жеке және топтық формаға өтуі мода 
емес, бұл заман талабы.
 балалардың танымдық белсенділігі мен шығармашылық деңгейі өседі;
 оқушылар арасындағы өзара қатынас сипаты өзгереді;
 оқушылар маңызды әлеуметтік дағдыларға ие болады: әдеп, 
жауапкершілік, басқалардың позициясын есепке ала отырып, өз мінез-құлқын 
қалыптастыру іскерлігі,
 қарым-қатынастың гуманистік түрткілері;
 мұғалім топқа бөлуде балалардың өзара бейімділіктерін, олардың 
дайындық деңгейлерін, жұмыс қарқындарын есепке ала отырып, оқытуда 
дараландыру мүмкіндігін алады. 

Қазіргі  заманғы  оқыту  мектептен,  яғни  мұғалімнен  оқушылардың 
психикалық және физикалық денсаулығын қорғауды талап етіп отырғандықтан, 
іс-әрекетті ұйымдастырудың топтық формасы тәжірибесі өзекті әрі болашақта 
дамушы  болып  есептеледі.  Олардың  бастамашылдығын,  дербестігін  қолдау, 
баланың  мектепке  келуіне  байланысты  бірлесіп,  серіктесіп  жұмыс  істеу, 
басқалармен тығыз қарым – қатынаста болу дағдысын қалыптастыру, өзіндік 
таңдауға үйрету қажет.

* * * * * * *
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23.02.2021 жыл.   № L00016

Сандар мен цифрлар

БИМҰРАТ ГУЛБАХРАМ БЕРІКҚЫЗЫ 
Шымкент қаласы  № 52 мектеп -лицейі КММ

Бастауыш сынып мұғалімі  

ҚЫСҚА МЕРЗІМДІ ЖОСПАР
Пән: математика

Ұзақ мерзімді 
жоспар бөлімі:

Сандар мен цифрлар

Күні: Мұғалімнің аты-жөні: 

Сынып: 1 Қатысқандар саны:
Қатыспағандар саны: -

Сабақтың 
тақырыбы

4 саны және цифры

Осы сабақта қол 
жеткізілетін оқу 
мақсаттары (оқу 
бағдарламасына 
сілтеме)

1.1.1.2. біртаңбалы сандарды оқу, жазу және салыстыру.
1.1.1.3.бір таңбалы сандардың құрамын анықтау.
1.1.1.1. натурал сандардың және нөл санының құрылуын 
түсіну; 10 көлеміндегі сандарды тура және кері санау, 
олардың натурал сандар қатарындағы орнын анықтау.

Сабақтың 
мақсаттары

Барлық оқушылар: 10 көлеміндегі сандарды тура және кері 
санау.
Оқушылардың басым бөлігі: натурал сандар қатарындағы 
орнын анықтау, бір таңбалы сандардың құрамын анықтау.
Кейбір оқушылар: цифр мен санды бір-бірінен ажырату.

Жетістік 
критерийлері

1. 10 көлеміндегі сандарды тура және кері санайды.
2. Натурал сандар қатарындағы орнын анықтайды, бір 
таңбалы сандардың құрамын анықтайды.
3. Цифр мен санды бір-бірінен ажыратады.

Тілдік 
мақсатттар

Пәнге тән лексика мен терминология: теңдік, теңсіздік.
Диалог пен жазу үшін пайдалы сөздер мен тіркестер:
сандық сауле.

Құндылықтарды 
дарыту

бір-біріне деген құрмет көрсетуіне
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Пәнаралық 
байланыс

Дүниетану, музыка, бейнелеу өнері

АКТ қолдану 
дағдылары

Бейнежазба

Бастапқы білім 3 санын және цифры
Жоспар

Сабақтың 
жоспарланған 

кезеңдері

Сабақтағы жоспарланған іс-әрекет Ресурстар

Сабақтың басы

3 минут

Психологиялық ахуал.
Шаттық шеңберде тұрып, бір-біріне 

жақсы көңіл-күй сыйлау.
Ширату жаттығуы: «Санау әні»

Сергіту сәті.

Сабақтың 
ортасы

3 минут

5 минут

5 минут

3 минут

5 минут

(Т) Оқушыларды топтарға бөлу
(қызыл, жасыл доптар)
Саралау әдісі.
1 топ
Сандық сәуледен төрт санын 
белгіле.

Дескриптор:
1-4 дейінгі сандарды атайды
сандық сәуледе 4 санын белгілейді.
2 топ
Түсіп қалған сандарды тауып жаз

4 4 4

? 1 2 ? ? 3

Дескриптор:
Түсіп қалған сандарды табады, 
жазады.

4 санының құрамын анықтайды..

2. (С) Оқулықпен жұмыс 

доп

дәптер,
сызғыш

қарындаш
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5 минут

7 минут

Жануарлардың аяқтарын санайды.
Дескриптор:

-жануарларды атайды
-жануарларды санайды

-жануарлардың аяқтарын санайды, 
4 санымен цифрын анықтайды

3. (Т) сандарды салыстыр. , =,
белгілерін қой.
1-топ 4 * 1 2 * 4

2- топ 3 * 4 4 * 4

Дескриптор:
Сандарды салыстырады.

Теңдік, теңсіздік белгілерін қояды

Сергіту сәті  

(Д)Дәптермен жұмыс 
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Дескриптор:
-жануарларды атайды

-жануарларды санайды
-төртінші жануарды бояйды

Кері байланыс ауызша
(Т) 1 топ

3. «Ойлан-жұптас-бөліс» 
стратегиясы.

Сурет бойынша өрнек құрастыр, 
мәнін тап.

Дескриптор:
 үй құстары мен жануарларды 
атайды

Үй құстары мен жануарларды 
санайды

2. Сурет бойынша өрнек 
құрастырады, мәнін табады
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2 топ
Кестедегі түсіп қалған сандарды 

тауып, жаз
1 2 3
4 2

2 4
3 1

Дескриптор:
- кестедегі сандарды атайды

- түсіп қалған сандарды жазады.
(МК,Д) Дәптермен жұмыс бет 20

Төрт санын жазу

Дескриптор:
-4 санының элементтерін жазады

- 4 санын жазады
Сабақтың соңы

3минут

«Бағдаршам» әдісі сурет 4.docx
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Саралау – 
оқушыларға 

көбірек қолдау 
көрсетуді қалай 
жоспарлайсыз? 
Қабілеті жоғары 

оқушыларға 
қандай міндет 

қояды жоспарлап 
отырсыз?
Санның 
құрамын 
анықтап, 

түсіндіреді.
Қабілеті жоғары 

оқушыларды 
санауға 

қиналатын 
оқушылармен 

жұптасып 
санауды тапсыру

Бағалау – оқушылардың 
материалды меңгеру деңгейін 

қалайтексеруді жоспарлайсыз?

Ауызша санау үдерісін бақылау 
арқылы бағалау, қиналатын 

оқушыларды жазып алу.

Денсаулық пен 
қауіпсіздік 

техникасының 
сақталуы

Қауіпсіздік 
техникасының 
ережелерімен 

таныстыру

Қолдау көрсету.
Қабілеті жоғары оқушылар айтылған сөздер мен сөйлемдердің көпшілігін 
дұрыс қайталай алады.

Сабақ бойынша рефлексия
Сабақтың мақсатына жеттім бе? Оқушылар не үйренді? Жоспарланған уақытты 
ұстандым ба? Жоспарыма қандай өзгерістер енгіздім және неге?                            
Ж бағалау
Ең жақсы өткен екі нәрсе (оқыту мен оқуға қатысты)
1.
2.
Қандай екі нәрсе немесе тапсырма сабақтың бұдан да жақсы өтуіне ықпалын 
тигізер еді (оқыту мен оқуға қатысты)
1.
2.
Осы сабақтың барысында барлық сынып немесе жекелеген оқушылар жөнінде 
келесі сабағыма қажет болуы мүмкін қандай ақпарат білдім?

38



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

23.02.2021 жыл.  № L00017

Тренинг: Ата-ана мен мектеп арасындағы қарым-қатынас

КАЛТАЕВА МЕРУЕРТ ЖУМАНАЛИЕВНА 
Түркістан облысы, Сарыағаш ауданы, Сарыағаш қаласы 

«№ 4 Ю. Гагарин атындағы жалпы орта білім беретін мектебі» КММ 
Педагог  ұйымдастырушы 

Мақсаты: мектеп пен ата-ана байланыс ынтымақтастығын  арттыру, балаға 
білім беру мен тәрбиелеуде жетістікке жету үшін бірлескен әрекеттің ортақ 
мақсаттарын анықтау, отбасы ерекшеліктерін ескере отырып, қиындықтарды 
бірлесе шешу. 
Жұмыс түрі: тренинг.
Нақыл сөздер: "Отан- отбасынан басталады"
Тренингтің барысы:
Тренинг ережесін бекіту
1. Тыңдай білу
2. Сөзді бөлмеу
3. Белсенділік таныту
4. Көңілді отыру
5. Ойын ашық ортаға салу
1. "Жемістер" жаттығуы
Топқа бөлінеміз: «Күн», «Алақан» сөздері арқылы топқа бөлу.
2. "Видеоролик"
Ата-ана видеороликті көргеннен кейін постер қорғайды.
— Сіздер осы оқиғадан түйген өз ойларыңызбен бөліссеңіздер?
3. Сұрақтар:
1. Мектепке өз тарапыңыздан сенімділік білдіресіз бе?
2. Мектеп  пен тығыз қарым-қатынастасыз ба?
3. Мектеп жайлы сіздің пікіріңіз?
4. Мектеп тәрбиеіне көңіліңіз тола ма?
5. Мектепке жиі келесіз бе?
6. Ата-ана ретінде мектепке қандай көмек бере аласыз?

3.  Жағдаятты талдау
Мақсаты: Өз балаларының іс-әрекетіне дұрыс бағыт бере білуге баулу.

1-жағдаят. Балаңыз мектептен шағым айтып келді. Мұғалім ұрысқанын, енді 
сабаққа барғысы келмейтінін айтты. Сіз қандай әрекет етесіз?
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2-жағдаят. Балаңыз ұялы телефон алып бер деп жылады. Сіз: «Шамалы шыдай 
тұр, уақыты келгенде алып беремін» — дедіңіз. Балаңыз тыңдамай есікті тарс 
жауып кетіп қалды. Сіздің әрекетіңіз?
1-жағдаят. Марат сабаққа дайындықсыз келді. Мұғалім сабақ түсіндіріп жатты. 
Марат сабақты да тыңдамады. Онымен қоса жанындағы оқушыларға да 
тыныштық бермеді. Мұғалім ескертулер берсе де қорытынды шығармады. 
Мұғалім оқушының сыныптан шығып кетуін талап етті. Марат үйге келіп 
шағым айтты. Ата-анасы әй-шәйға қарамай, директорға кіріп айқай шығарды. 
Ата-ананың бұл әрекеті дұрыс па? Сіз қандай әрекет етер едіңіз?
2-жағдаят. Балаңыз түнімен теледидар көріп, ұйқысы қанбай қалды. Балаңыз: 
«Басым ауырып тұр, сабаққа бармай-ақ қояйыншы», — деді. Сіздің әрекетіңіз?
Кез келген шешімді қабылдауға асығыстық жасауға болмайды. Балаңыз сіздің 
оның ісіне немқұрайды қарамайтыңызды көретіндей, оны тыңдауға дайын 
екендігіңізді байқайтындай болсын. Кейде бала бір сәтсіздіктерге ұрынады. 
Ата-ана қатты уайымдап, баланың еш нәрсеге икемі жоқ, қабілетсіз деген 
асығыс қорытындыға келеді. Ата-ана мектеппен байланыс жасамайды, 
қиыншылықтарды жоюға дәрменсіз болады. Сондықтан да ата-аналар 
мектеппен байланысты болу керек.
Қорытынды:
 Сонымен ата-аналар бала тәрбиесі ең маңызды — мәселе. Ең басты – ата-
ананың бала тәрбиесіндегі маңызы зор. Бүгін міне бала тәрбиесіне байланысты 
ойларыңызды ортаға салдыңыздар. 
Стикер таратылады, әр ата-ана тренингтен алған әсерлерімен бөліседі.
Бала тәрбиесі ешқандай үзіліс, демалыс дегенді білмейді. Ендеше, ата-аналар 
қолымыздағы алтынымызды жақсылап тәрбиелейік және біз оларға үлгі болар 
бейне екенімізді ұмытпайық. Олай болса балаға әрдайым жылы сөздер айтып, 
дұрыс тәрбие беруге сіз болып, біз болып бірге атсалысайық.
Әкем-біреу, анамда біреу менің,
Мен жығылсам, сүйенер тілеулерім,
Олар барда – мереке. Көрген емен,
Қабақтарын шытқанын түнергенін
Әке – білек, саусағы – балалары,
Қан тамырмен жалғасқан аралары.
Ана – тамыр бойымен бәріне де,
Тіршіліктің жылуы таралады.
Сіздердің аялы алақандарыңызбен, жылы жүректеріңізбен тербеткен әрбір 
азаматтарыңыз барыс текті, намысты ұрпақ болсын дегім келеді.
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23.02.2021 жыл.   № L00022

Ертегілер әлемі

ДЖАУНБАЕВА АЙГУЛЬ САРСЕНҒАЛИҚЫЗЫ
Тараз қаласы  № 5 " Ақ желкен " бөбекжай - балабақшасының тәрбиешісі 

Білім беру саласы: Қатынас.
Бөлімі: Сөйлеуді дамыту.
Мақсаты: Балаларға ертегілер әлеміне еніп, жақсы көңіл күй сыйлау. Оларға 
қызықты тапсырмалар орындата отырып, тақпақтар, жұмбақтар, ертегілер 
арқылы тілін дамыту. Үстел үсті және шарлар театры арқылы сөздік қорын 
молайтып, диалогты сөйлеу мәдениетін әрі қарай дамыту. Логикалық ойлауын 
жетілдіріп, адамгершілік тәрбиесіне баулу.
Билингвиалды компонент: қыс-зима-winter, ертегі-сказка-fairy tale.
Барысы: Балаларды шеңберге тұрғызу.
Шаттық шеңбер:
Үлкен шеңбер құрайық,
Алақанды ұрайық.
Күлімдесін күн де,
Күлімдейік біз де.
Алақанды ашайық,
Күннің нұрын салайық,
Таза ауаны салайық,
Жүрек жылуын салайық,
Енді бәрін қонақтарға сыйлайық.
Жұмбақ:
Аяз қысып, өрнек сызып,
Терезені торлайды.
Қарға омбығып, бет домбығып,
Сырғанап балалар ойнайды.
Айтыңдаршы бөбектерім,
Бұл қай мезгілде болады?
Балалар: Қыс мезгілінде.
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Сұра
қ-жауап:
Тәрбиеші: Дұрыс, балалар. Ал қазір қандай жыл мезгілі?
Балалар: Қазір қыс мезгілі.
Тәрбиеші: Балалар қыс деген сөзді үш тілде айтып көрейік. Менің артымнан 
қайталандар: қыс-зима-winter.
Тәрбиеші: Қыс мезгілінің ерекшеліктерін айтып беріңдерші.
Балалар: Қыста күн салқын болады, аяз болады, қар жауады, боран болады 
және т.б.
Тәрбиеші: Қыс мезгілінде неше ай бар?
Балалар: Қыс мезгілінде үш ай бар. Желтоқсан, қаңтар, ақпан.
Тәрбиеші: Қазір қандай ай?
Балалар: қазір ақпан айы.
Тәрбиеші: Қыс мезгілі туралы тақпақ білесіңдер ме?
Тақпақ:
Қыс айлары көңілді,
Ақ қар жапты өңірді.
Үйренеміз жалықпай,
Коньки, шаңғы тебуді.
(Балалар бірге айтады)
Тәрбиеші: Жарайсыңдар, өте ақылды екенсіңдер.
(Тәрбиеші есік қасында хатқа назар аударады)
Тәрбиеші: Балалар, қараңдаршы бізге біреу хат әкелген. Кәне, ашып оқиық. 
Кімнен екен?
Хатты ашып оқиды: Сәлеметсіз бе! Мен Машамын. Мен туралы ертегілерден 
естіген боларсыңдар. Мен, қысқы орманға серуендеп барғанмын. Ал мені Қыс 
ханшайымы ұстап, өзінің қарлы үйіне қамап қойды. Мында өте салқын.Үйіме 
барғым келеді. Атам мен әжемді сағындым. Мені құтқарыңдаршы!!!
Тәрбиеші: Машаны құтқарамыз ба? Қысқы орманға барамыз ба? Ертегілер 
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әлеміне енеміз бе?
Балалар. Иә!!!
Тәрбиеші: Балалар,ертегі сөзін үш тілде айтып көрейікші: ертегі-сказка-fairy 
tale. Жарайсыңдар!
Тәрбиеші: Ендеше, бәріміз автобуспен қысқы орманға барамыз. Кәне, кеттік! 
(«Ертегілер» әні қосылып, безендірілген қысқы орман алаңқайындағы 
орындықтарға барып отырады)
Тәрбиеші: Балалар, міне біз де қысқы орманға келіп қалдық. Қысқы орман 
әдемі ме?
Балалар: Иә!
(Осы кезде Қыс ханшайымы алаңқайға келеді)

Қыс ханшайымы (ашулы дауыспен айтады): Кім? Кім менің қарлы 
патшалығыма келген?
Т: Балалар, кәне, Қыс ханшайымымен амандасайық.
Балалар: Сәлеметсіз бе!
Қыс ханшайымы: Амансыңдар ма! Менің патшалығыма қайдан келдіңдер? Не 
істеп жүрсіңдер?
Т: Қыс ханшайымы, біз Машаны іздеп жүрміз.
Қыс Ханшаймы: Ха ха ха! Жалғыз өзі орманда серуендеп жүр екен. Мен оны 
үйіме кілтеп қойдым. Енді ол менің үйімді жинап, маған қардан дәмді тағамдар 
пісіреді.
Т: Балалар, орманда немесе көшеде жалғыз серуендеп немесе ойнап жүруге 
бола ма?
Б: жоқ.
Т:Қыс ханшайымы, Машаны кешірші, оны жіберші, ол кішкентай қыз ғой. 
Атасы мен әжесі жылап жатқан болар.
Қыс ханшаймы: Ммм, егер сендер менің тапсырмаларымды орындайалсаңдар, 
жіберемін.
Т: Балалар, тапсырмаларды орындаймыз ба?
Б: ИӘ!
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Бірінші тапсырма: «Жұмбақтар жасыру»
Айназ: Суда мұз бар, Жерде қар бар.
Боран боп соғады, Бұл қай мезгілде болады? (Қыс)
Жалт-жұлт етеді,
Ұстасан еріп кетеді. (Қар)
Перизат: Қыста ғана болады,
Ұстасан қолың тонады. (Қар)
Қолы жоқ сурет салалды,
Тісі жоқ, тістеп алады. (Аяз)
(Жұмбақтардың жауабын тапқан сайын, слайдта сызықтармен жабық тұрған 
шалқанның суреті ашылады)
Т: Балалар, ненің суреті шықты?
Б: Шалқанның.
Қыс ханшайымы: Дұрыс, ендеше келесі екінші тапсырма «Шалқан» 
ертегісін сомдау.
Т: Балалар, «Шалқан» ертегісін үстел үсті театры арқылы сомдаймыз. Кәне, 
еріктерімен айтындар, қай кейіпкерді сомдайсыз. (автор, ата, әже, немере қыз, 
күшік, мысық, тышқан)
Т: Жарайсыңдар, балалар! Ертегіні өте жақсы сомдадыңдар.
Балалар, шаршаған боларсыңдар, қазір серігіп алайық. Орнымыздан тұрайық.
Сергіту сәті:
Боран соғады оң жақтан,
Боран соғады сол жақтан.
Қар лақтырып ойнасақ,
Су өтеді қолғаптан.
Қыс Ханшайымы: Жарайсыңдар, ал сендер ертегілерді білесіңдер ме?
Балалар: Иә!
Үшінші тапсырма: «Ертегінің атын тап?»
Слайдта көрсетілген ертегі суретіне қарап, қай ертегі екенін айту керек.
Қыс ханшайымы: Жарайсыңдар! Ертегілерді жақсы біледі екенсіңдер, рахмет!
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 23.02.2021 жыл.     № L00025

«Технология.Көркем еңбек» пәндерінің балаға  берері мол

АМАНДОСОВА ЛАУРА СЕРИКБАЕВНА 
Түркістан облысы Төлеби ауданы  Ленгір қаласы 

3 П.Тәжібаева атындағы жалпы орта мектептің  
көркем еңбек пән мұғалімі

Адамзаттың  Ұлы  жаратылыстан  дәл бүгінге  дейінгі  кәсібі  еңбек  болып 
келеді.  Демек,  адамды   адам   еткен  –  еңбек.  Еңбек  -   адамның   тұрмыс-
тіршілігінің   және  дамуының  тірегі.

Қазақтың ойшылы, ақын  Абай Құнанбаев «Егер мал керек болса, қолөнер 
үйренбек  керек, мал жұтайды,өнер жұтамайды»

Орыс  жазушысы  Лев  Толстой  «Еңбектен   басқа    еш нәрсе   адамның 
мерейін   асырмайды»  деп   жазды.  Ұлы   бабаларымыздан   қалған   мақал-
мәтелдер  мен көреген  Елбасымыз Н.Ә.Назарбаевтың  әр  жолдауындағы  білім 
мен  еңбекке  қатысты  қанатты  сөздерінен-ақ еңбексіз өмірдің жоқтығының 
айғағы.

Бүгінгі  мектептегі  «Технология.Көркем  еңбек» пәндерінің  түп нұсқасы 
«Еңбек»  сабағы «Еңбекке  баулу» сабағы еді. Бұл сабақта  балаға  қарапайым 
«Еңбек құралдары мен  өсімдік өсіру мен күтіп баптауды»  үйрететін  болса, 
бүгінгі  таңда  ғылым  мен  техниканың  қарыштап дамыған заманы.  Ғылым 
мен озық  ойлы  технологияның   заманы. Адамзат  баласының  ақыл  ойының 
дамыған  заманында  «Еңбек»   сабағы  «Технология.Көркем еңбек» болып 
өзгеруде.

«Технология»  сөзі - гректің   «techne»  (өнер, шеберлік,  ептілік )    және 
«logos»  (сөз  оқу  ғылым)  сөздерінен   шыққан.Демек,  технология   ғылымы –
шеберлік ғылым.Қазіргі  таңда  технология дегенде  адамға  қоғамға қажетті 
бұйымдарды жасаудың  әдістері  деген  мағынаны  түсіндіреді. Ұялы  байланыс, 
ғаламтор,  компютерлер   бастысы  осы.  Технология   түсінігі   «Дизайн» 
түсінігімен  тығыз  байланысты. Ағылшын  тілінен  аударғанда  «сызба,жоспар» 
деген мағыналарды  береді.  Ал. қазіргі   «Көркем еңбек»  пәнінде  бейнелеу 
өнері мен сызбаларды  жоспарды  біріктіре  отырып, заттың  немесе  бұйымның 
жасалуын үйрету  болып табылады.

Дизайн  -  бізді    қоршаған   ортадағы   тартылымдылық   қасиеттерді 
әдемілеу,  көркемдеу  болып  табылады. Дизайннның   графикалық   дизайн, 
өндірістік   дизайн,киім  дизайны   сияқты   көптеген   түрлері  бар. 
«Технология.Көркем  еңбек»  ғылымының  бүгінгі  таңдағы   балаға   берері 
технологиялық  бұйымдарды  жасау  және   өндіру  кезіндегі  ерекшелігі.
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Өндіру  кезінде  еңбек,қаражат,материал,уақыт  шығындары  аз   және  еш 
қиындықсыз  көп  данада  өндіру  мүмкін  болатын   бұйымдар  технологиялық 
болып    есептелетіндігін  үйретеді.

«Көркем  еңбек.Технология»   сабақтары   балалардың   шығармашылық 
жігерін   ашуға   шеберлік   деңгейінің   шыңдалуына,әр   жұмыста  жетістікке 
жету  жолын  үйренумен  қатар жасауға  болады екен ғой деп  толықтырады.

Бұл  сабақтардан   шығармашылық  жұмысқа   кірісе   отырып,бұрын 
қасиетсіз тастанды нәрселерден  әдемілік пен әсемдікті сезінеді  және өзі  жасап 
көруге талпынады.Балалар  оқу мен тәжірибені ұштастыра  отырып, өз ойларын 
қорыта  дамыта түседі.Балалар кез келген  бұйымды  жасаудан  бұрын,оның 
құрылымы  туралы  техникалық  жоба   үлгісімен  танысады.  Бұндай   құжатқа 
бұйымның сызбалары мен оның  технологиялық картасы  жатады.

Сызба  бұйымды  жасауға   бақылауға   қажетті   мәліметтерден 
(өлшемдері,пішіні) тұратын  оның сызу құралдарымен орындалған  бейнелері 
сызбаларды дұрыс оқу үшін  нәрселерді  жазықтыққа  бейнелеудің   ережелерін 
және  сызбаларды  білулері  қажет.Сәндік  қолданбалы  (пирография өнерімен 
танысу).Пирография ағашты  сәндеп-әрлеудің  бір түрі.

Сурет  ағаш   бетіне   қыздырылған  иненің  көмегімен   түсіріледі. 
Пирографиямен   қобдишалар,ыдыс  –аяқ  ,киім   ілгіштер   панно,  қаріптер, 
суреттер  сәндеп  қол өнер  туындыларын  сәндейді.  Бұл  өнердің  тарихы 
жүздеген  жылдардан  бастап күні  бүгінгі  күнге  дейін  өз  құнын  жоғалтқан 
жоқ.Пирография грекше  отпен сурет  салу  дегенді  білдіреді.Қазірде  бұл  өнер 
күйдіруге  арналған  гравирлеу  күйдіруге  арналған  аппараттар қолданылады.

Сондай-ақ  ағаштың  түрлі   қасиеттерін   тани отырып,қандай  ағаштан 
қандай  бұйым жасауға  болатытына  көз  жетеді. Қазіргі  таңда ағаш  өндеу 
жұмыстары  күрделі  механикалық  құрал  көмегімен іске асырылады. 

Бұл  ағашты   өңдеу   уақытын  азайтып,  еңбек   өнімділігі  мен   бұйым 
сапасын арттырады. Шетелдік  үлгіде  жасалған  ағаш  өңдейтін  мехникалық 
өңдеу  құралдарының жұмыс әрекетіне қызығада таңдана да қарайсың. 

Бұл  мехникалық  құралдардан  тез  арадада  шыққан  өнімге   балалар 
қызыға  отырып, олардың  шығармашылық ізденісін арттырады. 

Сабақ   барысында   балалар   теориялық тұрғыда   ағаштың  физикалық 
қасиеттеерін  (түрі,түсі,жылтыру,ылғалдылық,текстурасымен)танысып жатады. 
Ағаштың механикалық қасиеті  оның қаттылығы, беріктігі, сыртқы  күштерге 
мықтылығы   жатады.  Сондай-ақ   шебер  әрбір  бұйым  жасауда   ағаштың 
физикалық, механикалық қасеиеттерін ескеру  қажет. Әлемдегі  ең қатты  ағаш 
«Квебрахо» деп аталатын мәңгілік жасыл ағаш. Бұл ағаштың  қазақша  атауы 
«Балта қирайды» деген  түсініктеме  береді.  Технология  сабағы  барысында 
әлемдегі  қызықты мәліметтерді де  біле  отырады. 

Сабақтың ерекшелігі  баланы  еңбек етуге,өмірдің  ащы-тұщысына  төтеп 
беруге ,    шеберлікке  үйретеді, шыңдайды.
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Технология  сабағы физика,химия,экономика  сынды  негізгі  пәндермен 
байланысты.Айталық,  «металл»  сөзі  латынша  «шахта»  жеген  сөзінен 
алынғандығын, ол табиғатта  дайын  өнім болып  кездеспейтінін,тас күйінде 
кездесетіндігін,тек  өңдеу  арқылы дайын өнімге қол жеткізуге  болатындығын, 
олардың ауыр, жеңіл, түсті, түссіз болып физикалық,химиялық қасиеттерге  ие 
екендігін  үйретеді.  Қандай  металдың  бүгінгі  таңдағы  құндылығын,Болат 
Шойынның арғы атасы  темір екендігін, оларды жоғары температуда  өңдеумен 
көміртегімен балқыту арқылы төзімді өнім пайда  болатындығын үйретеді.Білім 
берудегі әдіс-тәсілдерді пайдалана оытырып, балаларға көп критерийлер беру 
арықлы сауал тасталады.

«Технология.Көркем еңбек» пәндерінің балаға  берер білімі өте көп және 
күрделі   пән  ретінде  қарауымыз  керек.  Еңбекке   немқұрайлы  қарау  нағыз 
білімсіздік. Қазіргі таңда  мұғалім ретінде  байқайтынымыз,балалардың сабаққа 
ықыласы  төмен.  Сонда  балада білім болмаса,бір кәсіптік   бағытқа  бағдар 
берілмесе,  ондай  бала   ертең  қоғамда  орнын   қалай   табады.Бұл  үлкен 
ойландыратын  жағдай.

Еңбексіз өскен  бала,ескексіз  жүзген  қайық деп,дана  бабаларымыз  бекер 
айтпаса керек.
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23.02.2021 жыл.   № L00029

Қауіпсіздік  ережелері

СЕЙДАЛИЕВА АКНУР МАМБЕТАЛИЕВНА
Жамбыл облысы  Жамбыл ауданы  Әзімбек Ысмайылұлы атындағы 

орта мектебінің бастауыш сынып мұғалімі

Пәні: Дүниетану Мектеп: 
Күні: Мұғалімнің аты-жөні: 
Сынып: 2 
Сабақтың 
тақырыбы:

Қауіпсіздік ережелері

Осы  сабақ  
арқылы  жүзеге  
асатын 
мақсаттары:

1.1.4.3.  Үйдегі қауіпсіздік ережелерін түсіндіру.
1.1.4.6. Шұғыл көмек қызметтерін біледі және олармен 
хабарласу жағдайларын анықтайды.
2.1.2.1. Мектептегі оқу және оқудан тыс әрекет түрлерін 
түсіндіру.

Сабақ 
мақсаттары

Барлықоқушылар: 
Оқулықтаберілгенжәнеқосымшатапсырмалардыорындайд
ы. Жазбажұмысжасайды. Сұраққажауапбереді;
Оқушылардың басым бөлігі:
Топтықжұмыстыбірлесеорындайды.Өзбетіншежұмысжаса
йды. Сұраққажауапбереді. 
Қосымшаүлестірмересурстарменжұмысжасайды;
Кейбір оқушылар:
Оқулықтантысберілгенқосымшатапсырмаладыорындайды, 
тақырыпбойыншақосымшамәліметтер мен 
дәлелдеркелтіреалады;

Бағалау 
критерийлері

1.Сабақ барысында тыңдаушының назарын өзіне аудара 
алады;
2.Жеке, жұптық, топтық тапсырмаларды орындай алады;
3. Сабақ барысында тыңдаушының назарын өзіне аудара 
алады;
4. –Үйдегі және көшедегі қауіпті заттар мен жағдайларды 
атайды.
5.-Үйдегі  қауіпсіздік ережелерін тұжырымдайды.
-Жедел көмек көрсету қызметтерін атайды.

Тілдік мақсат Қауіпсіздік ережелері
Түйінді сөздер мен сөз тіркестері:
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Тірек сөздерді сабақ барысында қайталап айту.
Талқылауға  арналған  сұрақтар:
1.Суретте қандай қауііпті жағдайларды байқадың?
2. Оған қандай қауіпсіздік ережелерін сақтау қажет?
3.Суқоймадағы қандай жағдайлар балалар үшін қауіпті? 
Неге?

Ишара Жасыл-түсіндім; қызыл-сыныптасымның көмегімен 
түсіндім;
сары-көмек қажет түсінбедім;

Алдынғы оқу Дұрыс тамақтана біл.
Жоспар

Сабақтың 
жоспарланған 
кезеңдері

Сабақтың басы 

Менің бүгінгі сабақта сендерге тілерім 
ұшқыр ой, ойларыңа саналы сөз тілеймін.
Топқа бөлу:
Оқушыларды А B  C  Dдәрумендері етіп 4 
топқа бөлемін.
№1.
1. Адамдар не үшін тамақтанады?
2. Сенің ағзаңа қажетті өнімдердің 
құрамында қандай дәрумендер бар? 
3. А  BCD   дәрумендер туралы 
айтылуы тиіс.
Дескриптор: 
1.Адам ағзасына пайдалы тағам түрлерін 
атайды;
2. Пайдалы тағам түрлерінің  маңызын 
түсінеді;
3.Жеміс –жидектер құрамында қандай 
пайдалы дәрумендер болатынын 
анықтайды;
5. Бір-біріне түсіндіреді;
№2-тапсырма: 
-Екі оқушы тақтаға пайдалы және зиянды 
тағамдарды бөліп салуға шығады....

Ресурстар
Қызыл, сары, 
жасыл 
житондар
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Дескриптор:
1. Өз пайымдауларымен әңгімелейді;
2.Тағамдардың құрамын анықтайды;

Сабақтың 
ортасы:

3.Пайдалы тағам түрлерін атайды;
4.Бірін-бірі толықтырады, бағалайды;
Кері байланыс: «смайликтермен»
ҚБ «жұлдызшалар»
Сергіту сәті:
Орнымыздан тұрайық
Алақанды ұрайық
Бір отырып, бір тұрып
Біз демалып алайық.
4. Ал , балалар, өмірде пайдалы және 
дұрыс тағамдарды тұтына біліңіздер дегім 
келеді.
5. Ал  дұрыс тамақтанумен қатар тағы 
нені білуіміз керекпіз, балалар?
6. Қауіпсіздік ережелерін.
Жаңа сабақ:  «Қауіпсіздік ережелері»
№1. бейнежазба
7. Олай болса, мына бейне жазбаға 
назарымызды аударайық.....
8. Бейнежазба не туралы болды?
9. - Сіріңкемен ойнауға болады ма 
екен?
10. Бәрі бірге:
Ережелер еліне 

Іс-қимылмен 
көрсетеді.

А3  қағазы 
маркерлер 
қарындаштар
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Саяхатқа барайық.
Қауіп-қатер төнсе егер
Сақтық жолын табайық!
11. Өз өміріміздің қауіпсіздігін сақтау 
үшін бірнеше ережемен танысайық.

Мұғалімнің түсіндірмесі:
Ас үйге сән беретін-газ плитасы. 
Көгілдір от тұрмыс-тіршілігімізде көп 
орын алады. Десек те, оны ұқыпты 
ұстап, жаға білуіміз керек. Егер газ 
плитасының бір кемшіліктері байқалса, 
дереу ата-анаңа айтып ескертуің керек.  
Өйткені ата-анаң газ бөлімшесінің 
арнаулы мамандарын шақырады. 
Газ плитасы тұрған бөлмені жиі-жиі 
жеделдету  керек.  Егер газдың 
күлімсіген иісін сезсең дереу 104 
нөміріне хбр су керек. Газдың иісі 
шыққан жерде сіріңке , электр 
жүйесіндегі лампаны жағуға болмайды.
Тұрмысымызда тағы бір көп 
қоданатынымыз- электр жүйесі. 
Электр-жарық көзі. Бір күн үйімізде 
жарық көзі келмей қалса, дүниені 
қараңғы түнек басады. Дегенмен, оны 
да ұқыпты пайдаланбасақ, одан да өрт 
шығуы мүмкін.

Өрт шықса 101 нөміріне хбр мыз 
керекпіз.

«Топтастыру» «Үйдегі қауіпті заттар»

тоқ ине
от   

газ
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шырпы

қайшы

                         үтік                      су

-ҚБ  ... жұптық жұмыс (парақшамен)
Мына берілген 
12. Ал , балалар, үйден өрт шықса, не 
бір жерін ауырып тұрса не ұры-
қарақшылар келіп, есігіңді бұзып ашып 
жатырса қандай нөмірлерге телефон 
соғамыз?
13. Оқушыларды 101,102,103 деп 3 
топқа бөлемін.
14. №2 бейнежазба
Жеке жұмыс : 
15. Ол ережені қазір мына заттар 
суреттерін таңдай отырып, құрастырып 
айтасыздар:ЖЖ
 Қайшы
 Шырпы 
 дәрі

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

Сабақтың соңы Кері байланыс: «Білім  ағашы» арқылы 
сабақ түсінгенін, не түсінбегенін  білдіру.

Үйге тапсырма: 52-53 бет оқу . 
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 23.02.2021 жыл.    № L00028

Meeting people

ЕРГЕШОВА МАРЖАН НАРТАЙҚЫЗЫ
Түркістан облысы Мақтаарал ауданы Хиуаз Доспанова атындағы 

№16жалпы орта мектебінің ағылшын пән мұғалімі 

Unit of a long term plan: Unit 
1
 Our class

School: 

Date: Teacher name: 

CLASS: 6th form Number present: 
10

absent:

Lesson title Meeting people

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

6.2.5.1  understand  most  specific  information  and  detail  of 
short, supported talk on a wide range of general and curricular 
topics
6.3.2.1  ask  simple  questions  to  get  information  about  a 
growing range of general topics

Lesson objectives All learners will be able to: 
1. Understand most specific information and use greeting 
and introducing words in speech with support
Most learners will be able to:
2. Understand most specific information and make a 
dialogue using new words with little support. 
Some learners will be able to:
3. Understand most specific information and ask simple 
questions to get information according to the topic.

Level of thinking 
skills

Knowledge, Understanding, Application 

Assessment 
criteria

 Understand most specific information and detail in texts 
about greeting and introducing.
 Make a dialogue using the new words.
 Ask simple question according to the topic
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Language 
objective

Learners can: Learners can understand the information about 
greeting and introducing.
Subject-specific vocabulary and terminology:
How are things?, Good to meet you, Are you into…,

Values links Universal Labor Society 
Cross-curricular 
links

Kazakh language 

Previous learning Learners have information about hobbies and interests.  

Plan

Planned 
timings

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

Resources

Start
1 min

4 min

2 min

I. Organization moment :
Greeting with learners and forming a 
psychological atmosphere in the 
classroom. Attracting their attention to 
the lesson.
II. Checking home task
Strategy: “Chain Drill”
(Students stay in a line and the first 
student ask question about his/her hobby 
from the second student. The second 
student must answer to the question and 
put this question to the third student. All 
the students continue asking and 
answering the question about hobby to 
the end of the line)

III. Warm up. 
Watching video about greeting and 
introducing to define the theme of the 
lesson.

Student’s book 

https://youtu.be/jQyEabE
cX9Q

Middle
10 min

All learners will be able to: 
Understand most specific information 
and use greeting and introducing words 
in speech with support
Task 1. [P]
Listen to the dialogue and complete 
the sentences with key phrases.

Student’s book

https://yadi.sk/d/n-
TBAJH9pjL_qw?w=1
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10 min

KEY PHRASES
1. What part of
2. See you later.
3. Good to meet you.
4. Are you into 
5. This is
6. How are things?

Jake: Hi, Laura.(1)_______________?
Laura : Not bad. How are you, Jake? 
(2)___________ Tina. She’s from the 
USA. 
Jake: Hello, Tina. 
(3)________________. 
Tina: And you. Hey, that’s a cool T-
shirt. (4)_______________surfing?
Jake: Yes, but I’m not very good. 
(5)________________the USA are you 
from?
Tina: I’m from Florida. 
Jake: That’s cool. 
(6)___________________then. 
Tina : Yeah. See you later. 

Descriptor: A Learner:
 Listens to the dialogue attentively.
 Completes the sentences with the 
right phrases.
 Understands the information and 
detail in the text
Formative assessment:  by comments 
and points: 

1-3 10-30% Bad
4-5 40-50 % Sat
6-7 60-70% Good
8-10 80-100% excellent

Most learners will be able to:
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8min

Understand most specific information 
and make a dialogue using new words 
with little support. 

Task 2.[G]
Strategy “Role play”.
Make a dialogue using the words in the 
box and key phrases.

Descriptor: A Learner:
1. Makes a dialogue.
2. Uses key phrases and words from 
the box.
3. Expresses ideas clearly.

1-3 10-30% Bad
4-5 40-50 % Sat
6-7 60-70% Good
8-10 80-100% excellent

 Some learners will be able to:
Understand most specific information 
and ask simple questions to get 
information according to the topic.

Task 3. [G]
Write simple questions according 
greeting and introduction and answer the 
questions correctly. 
Strategy “Snowflake”
(Pupils write simple questions according 
to greeting and introduction on a white 
sheet of paper, fold a paper like a 
snowflake and throw it to the member of 
the next group. He/she must catch the 

Student’s book
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snowflake and answer the question 
written inside).
Descriptor: A Learner:
a. Writes simple questions correctly.
b. Answers the questions.
c. Expresses ideas clearly.

1-3 10-30% Bad
4-5 40-50 % Sat
6-7 60-70% Good
8-10 80-100% excellent

End
5min

IV.Conclusion. 
Strategy: Exit slip
(Teacher hand out a short quiz or a few 
simple questions, and students answer 
them as they leave the class).
3 Things I learned today…..
2 Thing I found interesting……
1 Question I still have……

V. Giving Home task.
Write an email to your pen pal ask 
questions using phrases.
 

Additional information

Differentiation – how do 
you plan to give more 
support? How do you plan 
to challenge the more able 
learners?

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

Health and safety 
check
Cross-curricular 
links
Values links

All learners will be able to:  
4. Understand most 
specific information and use 
greeting and introducing 
words in speech with 

 Understand most specific 
information and detail in texts 
about greeting and introducing.

 Make a dialogue using 

Universal Labor 
Society
Kazakh language
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support
Most learners will be able 
to:
5. Understand most 
specific information and 
make a dialogue using new 
words with little support
Some learners will be able 
to:
 Understand most 
specific information and ask 
simple questions to get 
information according to 
the topic.

the new wordswith little 
support. 
 Ask and answer simple 
question according to the topic
1-3 10-30% Bad
4-5 40-50 % Sat
6-7 60-70% Good
8-10 80-100% excellent

Reflection
Were the lesson 
objectives/learning objectives 
realistic? 
Did all the learners achieve the 
lesson objectives/ learning 
objectives? If not, why?
Did my planned differentiation 
work well? 
Did I stick to timings?
What changes did I make from 
my plan and why?

Use the space below to reflect on your lesson. 
Answer the most relevant questions from the 
box on the left about your lesson.  

   I think that the lesson objectives and learning 
objectives were realistic and achievable.
All learners achieve the lesson objectives and 
learning objectives because the objectives were 
SMART. 
 My planned differentiation work was well, 
because the activities were accessible and 
effective. 
 I couldn’t stick to timing. I had deviation in 
timing so differentiation tasks took more time 
than I planned.  I think that I will keep time 
management in my next lesson. 
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Summary evaluation
What two things went really well (consider both teaching and learning)?
1: The first thing which was really well is checking home task by strategy “Chain 
drill”. 
2: The second thing which was really well is making a dialogue using key phrases.

What two things would have improved the lesson (consider both teaching and 
learning)?
1:  The first thing is what I will improve keep time management.  
2:  The second thing is I will use another effective and interesting strategy for 
active learning.  

What have I learned from this lesson about the class or individuals that will 
inform my next lesson?
 Speaking skills would be improved by effective activities and methods.  Activities 
helped them to involve developing to know more English new words. According 
updated curriculum I understand that the main idea is based on active learning. In 
the future I`ll include values of the mission “Mangilikyel” in my lesson. I`ll use 
feedback and reflection effectively in short-term plan. I`ll use more strategies and 
methods in teaching.
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МАЗМҰНЫ

• АШИРМЕТОВА ГУЛЬМИРА НАГИЕВНА
• ӨТЕГЕНОВА ЖАРҚЫН ҚИЫМБАЕВНА
• ТОКИН НУРБОЛАТ АМАНКЕЛДИЕВИЧ 
• ӘЗБЕРГЕНОВ ТАЛҒАТ ЕРКІНҰЛЫ
• ҚОЖАНТАЕВА САУЛЕ  БАҚЫТҚЫЗЫ
• ЗУЛПЫХАРОВА УЛБИКЕ КУБЕЕВНА
• АБДРАМАНОВА АЙНУР  УТКЕЛБАЕВНА
• БУРАШОВА АЙНУР САМАТОВНА
• ШЕРНИЯЗОВА АКМИЕР ХАЛИЛУЛЛАЕВНА
• БИМҰРАТ ГУЛБАХРАМ БЕРІКҚЫЗЫ
• КАЛТАЕВА МЕРУЕРТ ЖУМАНАЛИЕВНА
• ДЖАУНБАЕВА АЙГУЛЬ САРСЕНҒАЛИҚЫЗЫ
• АМАНДОСОВА ЛАУРА СЕРИКБАЕВНА
• СЕЙДАЛИЕВА АКНУР МАМБЕТАЛИЕВНА
• ЕРГЕШОВА МАРЖАН НАРТАЙҚЫЗЫ
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