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Жаңартылған білім беруде қашықтықтан оқуды ұйымдастыру
ШЕҢГЕЛБАЕВА ҚАЛИМА АЙТМҰҚАНҚЫЗЫ
Ақмола облысы Көкшетау қаласы № 10 орта мектебі
қазақ тілі мен әдебиеті пәнінің мұғалімі
Мақсаты: Критериалды бағалау жүйесін қолданудағы іс-тәжірибемен
бөлісу, аталған бағалау жүйесінің артықшылығы мен маңыздылығына тоқталу.
Елбасымыз Н.Ә Назарбаев «Болашаққа бағдар: рухани жаңғыру» атты
бағдарламасында «табысты болудың ең іргелі басты факторы білім екенін
әрқайсысымыз терең түсінуіміз керек… Себебі, құндылықтар жүйесінде білімді
бәрінен биік қоятын ұлт қана табысқа жетеді»,-деген. Ел ертеңі – жас ұрпақтың
қолында. Ендеше, бүгінгі ұстаздар қауымына қойылатын талап та жоғары
болмақ. Олар жан-жақты, әлемдегі жаңалықтардан мағлұматы бар, үнемі
шығармашылық ізденістегі, кәсіби біліктілігін шыңдайтын жеке көзқарасы бар,
соны қорғай білетін жігерлі тұлға, зерттеушілік қабілеті бар, білімді де білікті,
көп оқитын, көп тоқитын, білімін өз тәжірибесінде шебер қолдана білетін,
өзінің оқушысын өз бетінше білім алуға баулитын кәсіби маман иесі болуы
керек. Бұл өмір талабы.
Жаңартылған білім берудің маңыздылығы – оқушы тұлғасына үйлесімді,
қолайлы білім беру ортасын құра отырып, оны сын тұрғысынан ойлап, зерттеу
жұмыстарын жүргізіп, тәжірибе жасап, АКТ-ны қолданып, жеке, жұппен, топта
жұмыс жасай білетіндей, функционалды сауатты, шығармашылықпен жұмыс
жасай алатындай дәрежеге жеткізу. Жаңартылған білім беру бағдарламасының
ерекшелігі спиральді қағидатпен берілуі. Спиральділік қағидаты бойынша
құрылған оқу бағдарламасы Джером Брунердің «Білім беру үдерісі» (1960) атты
еңбегінде қарастырылған танымдық теорияға негізделеді.
Критериалды бағалау кезінде оқушылардың үлгерімі алдын ала
белгіленген критерийлердің нақты жиынтығымен өлшенеді. Оқушылардың пән
бойынша үлгерімі екі тәсілмен бағаланады: қалыптастырушы бағалау және
жиынтық бағалау. Бұл бағалау жүйесінің артықшылығы, баланың ойлау
қабілетін дамытып, ғылыммен айналасуға ынтасын оятады. Қалыптастырушы
бағалау күнделікті оқыту мен оқу үрдісінің ажырамас бөлігі болып табылады
және тоқсан бойы жүйелі түрде өткізіледі. Қалыптастырушы бағалау үздіксіз
жүргізіле отырып, оқушылар мен мұғалім арасындағы кері байланысты
қамтамасыз етеді және балл немесе баға қоймастан оқу үрдісін түзетіп отыруға
мүмкіндк береді.
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Жиынтық бағалау оқу бағдарламасының бөлімдерін (ортақ тақырыптарын
және белгілі бір) оқу кезеңін (тоқсан, оқу жылы, орта білім деңгейі) аяқтаған
оқушының үлгерім туралы ақпарат алу мақсатында балл және баға қою арқылы
өткізіледі.
Қалыптастырушы бағалау және жиынтық бағалау барлық пәндер бойынша
қолданылады. Критериалды бағалау жүйесі Филиппин, Сингапур, Жапония,
Франция, Финляндия сынды дамыған елдерде пайдаланылады. Осы мәселе
аясында «Балалар ХХІ ғасырда табысты болу үшін нені оқыту керек?» және
«Оқытудың тиімді әдістері қандай?» деген сияқты негізгі сауалдар туындайды.
Бұл сауалдар оқу бағдарламасымен және оқу бағдарламасын жүзеге асыруда
пайдаланылатын педагогикалық әдістемелермен тығыз байланысты. Қарқынды
жаһандану, сондай-ақ, ұлттық экономикаға да ықпал етуде және қазіргі
уақытта экономикалық дамуды қамтамасыз етуге бағытталған халықаралық
бәсекелестік артты. Білім беру жүйесін жаңартуға арналған бұл экономикалық
дәлелдерге қоса, қазіргі жиырма бірінші ғасырда басқа да негіздер бар:
байланысқа бейімділікті арттыру, әлеуметтік өзгерістер, ауа райының
өзгеруімен байланысты мәселелер, бүкіл әлемдегі халықтың қарқынды өсуі,
заманауи әлеммен өзара табысты байланысу үшін қажетті және келешек күннің
әлемімен өзара байланысу үшін қажетті дағдыларды қазіргі таңдағы мектеп
жасөспірімдері талап ететін шектеулі ресурстарға деген сұраныстың өсуі.
Сондықтан оларға заманауи бағдарламалар мен оқыту әдістемелерін, білікті
мамандар ұсыну маңызды. Орта білім жүйесінде жалпы білім беретін
мектептерді Назарбаев зияткерлік мектептеріндегі оқыту деңгейіне жеткізу
керек. Мектеп бітіруші түлектері қазақ, орыс және ағылшын тілдерін білуге
тиіс. Оларды оқыту нәтижесі оқушылардың сындарлы ойлау, өзіндік ізденіс пен
ақпаратты терең талдау машығын игеру болуға тиіс» деп атап көрсеткеніндей,
қазіргі таңда елімізде жаппай білім беру мазмұны жаңартылуда. Жаңартылған
бағдарлама бойынша әлемдік білім беру жүйесі бәсекеге қабілеттілікке қарай
білім алушыны баулу, қоғамнан өз орнын таба білетіндей сапалы маман
болуына бағытталынған.
Критериалды бағалау технологиясын енгізудің мақсаты:
 Мектепте оқыту сапасын жоғарылату
 Мектеп бітірушілердің білімін халықаралық стандартқа сәйкестендіру.
Критериалды бағалаудың басты артықшылығы:
 алдын-ала ұсынылған бағалау шкаласы;
 анық, айқындылығы;
 бағаның әділдігі;
 өзін бағалауға мүмкіндіктің берілуі
Критериалды бағалау технологиясы арқылы бағаның қойылуы:
 Критерий бойынша оқушының оқу жетістіктерінің деңгейі белгіленеді
 Нақты балдар немесе бағалар қойылады
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Анықтамасы :
Критериалды бағалау технологиясы-бұл білім берудің мақсаты мен
мазмұнына
негізделген оқушының оқу- танымдық құзырлығын қалыптастыруда
алдын-ала белгіленген жетістіктермен салыстыру үрдісі .
Бағалауды қолданудың екі тәсілі:
 Қалыптастырушы бағалау- ( formative) баға жақсарту мақсатында
жасалатын қадамдарды анықтау үшін ағымдағы жағдай туралы
мәліметтер алуға қолданылады.
 Жиынтық бағалау- (summative) өтілген кезең бойынша зерделенген
материал мөлшерін анықтауға қолданылады.
Қалыптастырушы бағалау Қалыптастырушы бағалау –сабақта күнделікті
жүзеге асатын, білім мен дағдыны меңгеру деңгейін анықтайтын бағалау.
Қалыптастырушы бағалау білім беру процесінде оқушы мен мұғалімнің
арасындағы өзара тығыз байланысты жүзеге асырады.
*****
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Үш тілділік – заман талабы
СЕРІКБАЕВА КАМШАТ УМИТБЕКҚЫЗЫ
Тараз қаласы №5 Ақ желкен бөбекжай
бақшасының ағылшын пән жетекшісі
Тіл – қай ұлтта, қай елде болса да қастерлі, құдіретті. Сол тілді насихаттау
әр азаматтың борышы деп білемін. Заман талабына сай бүгінгі нарық заманы
бізден бәсекеге қабілетті болуымызды, дамыған отыз елдің қатарынан
көрінуіміз үшін білімді де озық ойлы азаматтарды тәрбиелеуімізді талап етуде.
Әлемдегі жоғары дамыған елдердің санатына енуді көздеген халықтың
басты мақсаты да сауатты ұрпақ тәрбиелеу. Сауатты ұрпақ тәрбиелеу дегеніміз
өз ана тілінде еркін сөйлей алатын, оны терең меңгерген ұрпақ.
Ал, ана тілін жақсы білмейінше, сауатты сөйлеп, сауатты жазып, тіл
байлығын мол қолданбайынша, шын мәніндегі мәдениетті адам бола алмаймыз.
Мемлекеттік тілді және басқа тілдерді үйрену арқылы балалар мен
жастардың әлем және ұлттық мәдениетті игерулеріне, өз халқы мен басқа
халықтардың дәстүрлері мен мәдениетін зерттеуіне және қабылдауына жағдай
жасау керек, яғни полимәдениетті тұлға қалыптастыру керек.
Қазақстан Республикасының Президенті Н.Ә.Назарбаев Қазақстандағы
тілдердің үш тұғырлығы туралы ойды алғаш рет 2006 жылы Қазақстан
халқының Ассемблеясында айтқан.
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2007 жылғы «Жаңа әлемдегі жаңа Қазақстан» жолдауында Елбасы
«Тілдердің үштұғырлығы» - «Триединство языков» мәдени жобасын кезендеп
іске асыруды ұсынды.
Тілдердің үштұғырлығы идеясында Елбасы оған нақты анықтамасын
берген, қазақ тілі – мемлекеттік тіл, орыс тілі – ұлтаралық қатынас тілі, ал
ағылшын тілі – жаһандық экономикаға ойдағыдай кірігу тілі.
Ағылшын тілі – бүгінгі заманымыздың кілті, ақпараттық технологияның,
компьютер технологиясының кілті деуге болады. Бүгінгі әлемде мыңдаған
адамдар шетел тілін, соның ішінде ағылшын тілін жұмыста немесе оқуда
пайдаланады және ана тілі ретінде меңгереді. Қазіргі заманда ағылшын тілі «21
ғасырдың», халықаралық бизнес, қазіргі ғылым мен технологиялар тілі
мәртебесіне ие болды.
Ағылшын тілін оқып – үйренемін деушілердің саны күннен – күнге
көбеюде.. Бұл сайып келгенде, шет тілін, соның ішінде ағылшын тілін мектеп
қабырғасынан бастап жоғары оқу орындарында оқыту әдістемесінің жаңа
бетбұрыстарды қажет екендігін тудырады. Қазіргі уақытта, ағылшын тілін
меңгерудің талабы жоғары болғандықтан, ағылшын тілін тереңдетіп үйренуге
арналған арнайы мектептер, гимназиялар, колледждер көптеп ашылуда.
Бүгінде осы үштілділікті қолдау, қолдану мақсатында мен, мұғалім ретінде
өз үлесімді қосудамын, оқушыларға аталған жаңа талаптарға сай білім беруге
ат салысып келемін.
Үштілді оқыту – жас ұрпақтың білім кеңістігінде еркін самғауына жол
ашылатын, әлемдік ғылым құпияларына үңіліп, өз қабілетін танытуына
мүмкіншілік беретін бүгінгі күнгі ең басты қажеттілік.
Қарапайым тілмен айтқанда, қазақ тілді дамыту керек, орыс тілін
қолданамыз және ағылшын тілін үйренеміз.
Менің ұлтым – қазақ. Ең бірінші өзімнің ана тіліміне деген құрметті
оқушылар бойларына сіңіре отырып, ағылшын тілін меңгеруге үлесімді
қосудамын.
*****
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Математика сабағында оқушылардың өзін-өзі бақылау
және бағалау дағдыларын қалыптастыру
ИСКАХОВ ПЕРНЕБАЙ СЕРМАХАНОВИЧ
Солтүстік Қазақстан облысы, Айыртау ауданы, Лобаново ауылы. КММ
Лобанов орта мектебінің математика және информатика мұғалімі
Қазіргі қоғам әр баланың табиғи бейімділігін, интеллектуалды қабілетін,
бейімділігі мен даралығын дамыта отырып, әлеуметтік белсенді, белсенді,
шығармашылық тұлғаны қалыптастыруды талап етеді.
Белгілі орыс педагогы және психологының орынды өрнегі бойынша
П.Ф. Каптерев, «мектеп өзінің білім беруімен өзін-өзі тәрбиелеу және өзін-өзі
дамыту негізінде білім беретін жағдайда және бұл үдеріске қаражат пен
мүмкіндік шамасында ғана көмектесетін жағдайда ең үлкен әсер етеді ...
Сонымен, мектеп пен білім өзін-өзі тәрбиелеу мен өзін-өзі тәрбиелеудің негізі
мен қайнар көзі емес, бірақ, керісінше, өзін-өзі дамыту мектеп тек өмір сүре
алатын қажетті негіз болып табылады ».
Мектептің міндеті - тұлғаның өзін-өзі тәрбиелеу, өзін-өзі тану және өзін-өзі
актуализациялау тетіктерін «іске қосуды» қамтамасыз ететін, сондай-ақ
жетістік мотивациясының қалыптасуына ықпал ететін жағдайлар жасау.
Бала өзінің оқу әрекетінің қабілетін дамытуға ықпал ете отырып, оны өзі
басқарған кезде ғана оның толыққанды субъектісіне айналады.
Сондықтан, менің педагогикалық іс-әрекетімнің мақсаты - ой қорыта
алатын, күмәнданатын, қуанатын, білімді өздігінен ала алатын және кез-келген
өзгермелі әлеуметтік-экономикалық жағдайларда оңай бейімделетін оқушыны
тәрбиелеу. Сабақ барысында осы сыртқы жағдайларды өзін-өзі тануға, өзін-өзі
жүзеге асыруға және ішкі көзқарасқа қабілетті ішкі жағдайларды «ояту» үшін
жасау қажет – мұғалім.
Өзінің оқу-танымдық іс-әрекетін басқарудағы және олардың ойлау
қабілеттерін дамытудағы маңызды қасиеттердің бірі деп мен оқушылардың
өзін-өзі бақылауға және өзін-өзі және іс-әрекеттерін сыни тұрғыдан бағалауға
қажеттілігін дамыту деп санаймын. Тек өзі туралы және өзіне қатысты белгілі
бір тәсілмен идеяларды орната отырып, адам өз қызметін реттей және басқара
алады . Өзін-өзі бақылаудың және олардың іс-әрекеттерін сыни тұрғыдан
бағалаудың қалыптасқан қажеттілігі оқушыны итермелейді және одан әр ісәрекеттің әр қадамын мұқият талдауды, жалпылауды, дәлелдеуді және өзін-өзі
тексеруді талап етеді. Ол сізге берілген жағдайда не белгілі, не белгісіз, тағы не
үйреніп, зерттеу керек екенін нақтырақ түсінуге мүмкіндік береді, яғни
5
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оқушылардың білім мен надандық арасындағы қайшылықты түсінуіне және
когнитивті қиындықтардың пайда болуына әкеледі.
Оқушы өзінің бойында өзінің бар біліміне, дағдылары мен дағдыларына
қанағаттанбаушылық сезімімен туады, қосымша білім мен дағдыларды алу
қажеттілігі туындайды. Сонымен, өзін-өзі бақылау мен сыни бағалауға деген
қажеттілік оқушының танымдық іс-әрекетін тудырады, оны белсенді және өз
бетінше ойлауға мәжбүр етеді. Студент өзінің іс-әрекетін тек тікелей комиссия
жасалғаннан кейін немесе оның барысында ғана емес, сонымен бірге оның
комиссиясының алдында да талдайды. Орындамас бұрын ол өзінің әр ісәрекетін әр түрлі көзқараспен қарастырады, әр түрлі гипотезалар ұсынады, оны
шешудің әр түрлі мүмкіндіктерін қарастырады және оңтайлы нұсқаны таңдауға
тырысады. Ой қозғау барысында туындаған қарама-қайшылықтар олардың
әрекеттерін тәуелсіз қайта қарауға, қажет болған жағдайда оны түзетуге,
олардың қателіктері мен сәтсіздіктерінің себептерін анықтауға түрткі болады.
Оқушының бойында үнемі дамып отыратын өзін-өзі бақылау және өзінің
іс-әрекетін сыни тұрғыдан бағалау қажеттілігі оның кез-келген басқа қызметте
қажет болатын жеке сапасына айналады деп санаймын. Қалыптасқаннан кейін
ол оның мінезінің ажырамас бөлігіне айналады, ал бұл өз кезегінде оқушының
ойлау қабілетін одан әрі дамытуға ықпал етеді. Және , әрине, адамның ісәрекетінің сыни өзін-өзі бағалау және өзін-өзі бақылау қажеттігін дамыту және
онымен бірге ең қолайлы жататын, оқушылардың ойлау қабілеттерін дамыту
математика болып табылады. Өзін-өзі бақылаудың және олардың ісәрекеттерінің нәтижелерін мұқият тексерудің қажеттілігі, өз іс-әрекеттеріне сын
көзбен қарау қабілеті - бұл студенттердің математика курсынан өту кезінде
алуға болатын маңызды дағдылары.
Тәжірибе көрсеткендей, бұл көбінесе бала тарапынан бақылау және
бағалау оқу жұмысының ажырамас құрылымынан шығып кетеді, оларды
мұғалім тартып алады және иемденеді, ал оқушы бақылау мен бағалау
қажеттілігінен босатылады . Осыған байланысты баланың оқу жұмысы
біртіндеп өзінің бақылау және бағалау компоненттерінен, демек, ішкі
ынталандырушы және бағыттаушы негіздерден айырылады. Нәтижесінде
білімде олқылықтар пайда болады . Сондықтан мен барлық күш-жігерімді
оқушылардың өзіндік бақылау және бағалау әрекеттерін ұйымдастыруға
бағыттаймын.
Өзін-өзі бақылауды қалыптастырудың келесі кезеңдері бөлінеді:
1 кезең Оқушы мұғалімнің бақылауын түсінуге және қабылдауға үйренуі
керек.
Ол үшін мұғалім:
оқушыларға кез-келген оқыту екі процестің органикалық бірлігі екенін
көрсету: оқу материалын оқушыға сол немесе басқа формада беру және осы
материалды меңгеру дәрежесін анықтау.
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оқушыларды білім, білік және дағдыларды бағалаудың нормаларымен
және өлшемдерімен таныстыру;
оқушыларға оқу материалын бақылаудың қандай дозалары қажет екенін
және осы немесе басқа бақылаудың мақсаты туралы хабарлау;
сол немесе басқа бағалауды қою, оны бағалау критерийлері негізінде
түсіндіру;
2 кезең оқушы жолдастарының оқу әрекеттерін бақылауды және талдауды
үйренуі керек .
Өзін-өзі тексеру өзін- өзі бақылауға тәрбиелеудің жақсы мектебі ретінде
қызмет етеді - өйткені досының жұмысындағы қателіктерді оның өзінен гөрі
анықтау әлдеқайда жеңіл, ал оқушы алған бақылау дағдыларын өзінің ісәрекетіне (өзін-өзі бақылауға) ауыстырады.
3 кезең Оқушы өзінің оқу іс-әрекетін байқауға, оның интроспекциясын,
өзін-өзі бағалауды және өзін-өзі түзетуді жүзеге асыруды үйренуі керек .
Осы жұмыстың нәтижесінде:
- біріншіден, оқушылар өз әрекеттерін циклдік түрде ұйымдастырады, оны
мезгіл-мезгіл тексеріп, бағалайды, содан кейін өзін-өзі бақылау және өзін-өзі
бағалау осы жұмыстың белгілі бір кезеңінің рефлексиялық жабылу қызметін
орындайды;
- екіншіден, өзін-өзі бақылау және өзін-өзі бағалау процесінде оқушы ісәрекет субъектісі ретінде жалпылау мен салыстыруды орындайды, оның
қызметін талдау критерийлерін түсінеді.
Іс-шараларды ұйымдастырудың циклдік формасы кезеңдердің құрылымы
ұқсас бірнеше циклдарда жұмысты ұйымдастыруды көздейді: мақсаттарды
тұжырымдау немесе нақтылау, алға қойылған мақсаттар шеңберінде идеялар
тудыру, талдау критерийлерін құру, ұсынылған идеяларды бағалау және
тексеру және қызметтің мақсаты, мақсаты және жеке мағынасы туралы жаңа
идеяны дамыту. Циклден циклге көшу студентке есептің талаптарын ескере
отырып және тұрақты түрде нақтылай отырып, олардың негізінде жаңа идеялар
туғызуға мүмкіндік береді.
Өзін-өзі бағалау және өзінің іс-әрекетін өзін-өзі бақылау кезінде
жасалынған жалпылама қорытындылар оқушының проблемалық жағдайдың
рефлексиялық шеңберін жүзеге асыруға және оларды кеңейтуге мүмкіндік
береді. Бұл өз кезегінде тапсырманың шарттарын талдауға арналған жаңа
параметрлерді табуға көмектеседі. Әрбір жаңа циклде проблемалық жағдайды
талдаудың осы жалпыланған параметрлері мақсаттарды нақтылауға және жаңа
идеялардың пайда болуына ықпал етеді. Өзін-өзі бағалаудың объективті
қорытындыларынан туындайтын негативті қорытындылар оқушының
рефлексияға, өз қателіктерінің себебін іздеуіне және жұмыс тәсілін өзгертуіне
себеп болады.
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24.02.2021 жыл.

№ L00049

Жақсы көңіл күй — жан азығы
ЖОЛБЕРГЕНОВА КУНСУЛУ УТЕПБЕРГЕНОВНА
Маңғыстау облысы Маңғыстау ауданы «Бекі бастауыш мектеп»
коммуналдық мемлекеттік мекемесінің педагог – психологы
Ұстанымы:
Дүние бір қисық жол бұраңдаған,
Бақ тайса басқа дәулет құралмаған.
Күніне тоқсан тоғыз бәле көрсең,
Сонда да күдер үзбе бір АЛЛАдан
Тренинг мақсаты:

Ұжымның қарым-қатынасың нығайту, тиімді қарым-қатынас орнату
Тренинг міндеттері:
1.
Топтың біріктіретін жалпы командалық рухты қалыптастыру және
нығайту;
2.
ортақ проблемаларды шешуде әрбір қатысушының жауапкершілігі мен
жарналарын дамыту;
3.
ауызбіршілікті дамыту;
Тренинг мазмұны
Танысу
— Сәлеметсіз бе, құрметті әріптестер, бүгін біз «Жақсы көңіл – күй жан азығы»
атты тренингке қатысамыз. Тренинг мақсаты ұжымның қарым-қатынасын
нығайту, тиімді қарым-қатынас орнату.
Әрбір тренингте өзінің ережелері бар. Сізбен біз болып өзіміздің ережелерін
жасап көрейік. Өзім үшін жауап берем.

Зейін қойып тындау.

Айтып жатқан кісінің сөзін бөлмеу.

Бір-бірінің пікірін құрметтеу.

Әр адамның шешімін бағалап сөз жасамау.

Белсенділік.

Құпиялық
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«Менің атым… мен былай жасаймын…»
Мақсаты: танысу, аты-жөнін есте сақтауға көмектеседі.
Тапсырманы отырып, болмаса тұрып жасауға болады. Әр қатысушы айналдыра
өзінің атын атап бір қимыл, іс-әрекет жасау тиіс. «Менің атым… мен былай
жасаймын…». Әр қатысушы бірінші аталып кеткен есімдер мен қимылдарды
орындайды сосын барып өзінің атын атап өзінің қимылын көрсетеді. Осылайша
соңғы қатысушы барлық аталып кеткен есімдер мен қимылдарды орындайды.
«Атоммен-молекулалар»
Мақсаты: қатысушылардың жұмыс қабілеттілігін жақсарту.
Жетекші: «Атомдар». Барлық ойыншылар кездейсоқ жүріп бастайды.
«молекулалар үш-үштен» деген сөзден кейін ойыншылар 3 адамнан тұратын
топ құру керек. Кім топқа кіріп үлгермейді сол ойыннан шығады. Ойынды
қиындатуға болады: атом дегенде көзді жұмып жүру керек.
«Менің қасиеттерім»
Мақсаты: өзін -өзі нығайту, тобында оң көзқарасын қалыптастыру, бір-бірімен
қатысушыларды толық енгізу.
Сипаттама: дөңгелене отырған қатысушылар, бір-біріне доп лақтырады.
Кімде-кім, оны ұстап алса, өзінің 3 қасиеттерін болмаса, күшті жақтарын
атайды, сосын басқа қатысушыға лақтырады. Ол сондай-ақ, озінің 3қасиеттерін атайды т.б. доп әркімнің қолында болуы тиіс.
«Шатыс»
Мақсаты: Топтың топтасуын дәрежесін анықтау. Өзара іс-қимыл
қатысушылардың көңіл-күйі.
Қатысушылар шеңбер құрып, шеңбер ортасына қарай оң қолын созады. Сигнал
бойынша әр қатысушы өзара. Содан кейін барлық қатысушылар көздерін
жұмып сол қолын беріп қол алысады. Ал енді қатысушылардың міндеті,
алысқан қолдарын ажырату
Талқылау:
не жеңіл болды, не қиын?
«Геометриялық пішін»
Мақсаты:
Бірлескен іс-қимыл үйлестіру.
—Екі топқа бөлініп мен айтқан геометриялық пішінді құрастыру, және үнсіз
көзді жүмып құрастыру.
Пішіндер:

үшбұрыш;

ромб;

бұрыш;

әріп;

шеңбер;
9
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төртбұрыш.
Талқылау:

Тапсырманы орындау қиын болды ма?

Орындау үшін не көмектесті?
Жүз жұмбақ»
Тренер: Ойланып шешімін табуымыз керек.
Логикалық сұрақтар:
1.Дорбадағы 10 асық 10 бала бір-бірлеп алды.Сонда бір асық дорбада қалды.
Бұл қалай? Жауабы: бір бала дорбасымен алды.
2.Екі адам тоғыз құмалақты 2 сағат ойнады. Әрқайсысы неше сағаттан ойнады?
Жауабы: 2 сағат.
3.Үш түйеқұс ұшып келе жатыр, аңшы олардың біреуін атып алды. Неше
тұйеқұс қалды?
Жауабы: Тұйеқұс ұшпайды.
4.Жасы 100-ге келген қария өмір бойы өзінің туған күнін 25 рет қана атап өткен
екен.
Себебін анықта. Жауабы:оның тулған күні 29 ақпан.


«Қоштасу»
«Достар, біз сіздерге тілейміз...» Сабақ соңында психолог барлығына
орындарынан тұрып, шеңберге тұруын ұсынады. Әрбір қатысушы барлық
қатысушыларға бір сөзбен қандай да бір жақсы тілек айтуы керек. Соңында
психолог барлығына сәттілік пен жақсы көңіл-күй тілейді.

10

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

24.02.2021 жыл. № L00047
Эффективность дистанционного обучения
МОЛДАГУЛОВА ГУЛЬНАРА АШИРБЕКОВНА
Жамбыл облысы Қордай ауданы Әлжан ана ауылы
№ 23 Т. Рысқұлов атындағы орта мектебінің
орыс тілі мен әдебиеті пәнінің мұғалімі
Дистанционное образование – «комплекс образовательных услуг,
предоставляемых широким слоям населения в стране и за рубежом с помощью
специализированной информационной образовательной среды, базирующейся
на средствах обмена учебной информацией на расстоянии (спутниковое
телевидение, радио, компьютерная связь и т,
Дистанционное обучение – «новая организация образовательного
процесса, базирующаяся на принципе самостоятельного обучения студента.
Среда обучения характеризуется тем, что учащиеся в основном, а часто и
совсем, отдалены от преподавателя в пространстве и во времени, в то же время
они имеют возможность в любой момент поддерживать диалог с помощью
средств телекоммуникации».
Дистанционное обучение – «это новая ступень заочного обучения, на
которой обеспечивается применение информационных технологий, основанных
на использовании персональных компьютеров, видео- и аудиотехники,
космической и оптоволоконной техники».
Дистанционное обучение – это «взаимодействие преподавателя и
обучающихся между собой на расстоянии, отражающее все присущие учебному
процессу компоненты (цели, содержание, методы, организационные формы,
средства обучения) и реализуемое специфичными средствами Интернеттехнологий или другими средствами, предусматривающими интерактивность»
и «это самостоятельная форма обучения, информационные технологии в
дистанционном обучении являются ведущим средство».
В законе «Об образовании Российской Федерации» «под электронным
обучением понимается организация образовательной деятельности с
применением содержащейся в базах данных и используемой при реализации
образовательных программ информации и обеспечивающих ее обработку
информационных технологий, технических средств, а также информационнотелекоммуникационных сетей, обеспечивающих передачу по линиям связи
указанной информации, взаимодействие обучающихся и педагогических
работников.
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Под дистанционными образовательными технологиями понимаются
образовательные технологии, реализуемые в основном с применением
информационно-телекоммуникационных
сетей
при
опосредованном
взаимодействии обучающихся и педагогических работников».
Из этого множества определений наиболее точным считается следующее:
дистанционное обучение – это «совокупность технологий, обеспечивающих
доставку обучаемым основного объема изучаемого материала, интерактивное
взаимодействие обучаемых и преподавателей в процессе обучения,
предоставление обучаемым возможности самостоятельной работы по освоению
изучаемого материала, а также в процессе обучения».Существует большой
набор средств, которые могут быть использованы для организации
взаимодействия обучаюзегося и преподавателя. Наиболее широкое
распространение в начальной школе получили следующие:
Электронная почта. Данная форма взаимодействия доступна для
обучающихся и среднего, и начального звена. Преимущество заключается в
том, что обучающийся может выполнять задание в удобное для него время,
используя все необходимые ресурсы. Недостаток же в том, что преподаватель
не может в реальном времени «сопровождать» и «направлять» учащегося.
Использование программы «Скайп» (Skype), позволяющей общаться через
сеть интернет по всему миру. В этом случае преподаватель может давать
необходимую консультацию непосредственно в процессе выполнения работы,
обсуждать с обучающимся ход её выполнения, полученные результаты, вносить
необходимые поправки. Сложности возникают с визуализацией работы
учащегося, так как это происходит либо через веб-камеру, а качество сигнала
не всегда позволяет это сделать, либо через электронную почту, что опять же
приводит к «растянутости» во времени.
Гугл-документы. Данный ресурс можно использовать и при работе с
документами, и с презентациями, и с таблицами. При этом доступ к ним может
быть одновременным, т.е. преподаватель «видит», как обучающийся выполняет
задание, может корректировать его работу. Недостаток данного ресурса в том,
что есть ряд стран, которые ограничивают работу данного браузера и
использование его ресурсов становиться невозможным.
Moodle — система управления курсами (электронное обучение), также
известная как система управления обучением или виртуальная обучающая
среда, которая представляет собой веб-приложение, предоставляющее
возможность создавать сайты для онлайн-обучения. «Задания могут решаться
как в специальных тетрадях, так и на личной страничке, открытой в веб
браузере на компьютере у обучающегося. Личная страничка отображает
содержимое веб сайта, например, созданного в специальной системе
управления обучением «Moodle».
12
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На этой страничке обучающийся, пройдя авторизацию, может выбрать
предмет обучения, посмотреть задания, отправить их на проверку, посмотреть
вспомогательные материалы и т.д. В свою очередь, этот веб сайт размещаются
точно так же как и миллионы обычных веб сайтов интернета, на сервере,
специально выделенном или виртуальном хостинге. Соответственно,
преподаватель имеет свой уровень доступа к системе и имеет несколько более
широкие возможности, по сравнению с обучающимися. Может создавать и
корректировать содержимое учебных курсов, просматривать задания и т.д.
Тестовые задания, как правило, проверяются сразу в автоматическом режиме. А
результаты учебы заносятся программой и преподавателем в электронный
журнал».
Возможно также использование различных чатов, блогов, форумов,
видеоконференций и т. д.
При выборе средства организации взаимодействия с обучающимся
преподаватель прежде всего должен ориентироваться на те, которые доступны
учащемуся в силу возраста и навыков работы с информационнокомпьютерными технологиями, но при этом необходимо постепенно знакомить
его и другими, так как это создаст у ребёнка дополнительную мотивацию,
сделает процесс обучения более разнообразным, поможет повысить качество
освоение учебного материала.
*****
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24.02.2021 жыл. № L00050
Математикалық және серіппелі маятниктердің тербелістері
БИСЕНГАЛИЕВА АЛИЯ ЕСКАРИЕВНА
БҚО, Жәнібек ауданы, Тау ауылы, «Ғ. Абдуллин атындағы
жалпы орта білім беретін мектебі» КММ
Физика пәнінің мұғалімі
Қысқа мерзімді жоспар
Бөлімі:
Тербелістер мен толқындар
Педагогтің аты- Бисенгалиева Алия Ескариевна
жөні:
Күні:
17.02.2021 жыл.ж.
Сыныбы:
Қатысушылар саны: 16
Қатыспағандар саны:0
Сабақтың
Математикалық және серіппелі маятниктердің тербелістері
тақырыбы:
Оқу
9.2.5.6 әртүрлі тербелмелі жүйедегі тербелістің пайда болу
бағдарламасына себептерін түсіндіру;
сәйкес оқу
9.2.5.7 маятниктер тербелісі периодының әртүрлі
мақсаты
параметрлерге тәуелділігін зерттеу
Сабақтың
Барлық оқушылар білуі тиіс: маятник түрлерін
мақсаты:
ажыратып, формулаларын біледі.
Оқушылардың көпшілігі орындай алады: формулаларды
түрлендіріп,есептерді шығара алады.
Кейбір оқушылар орындай алады: тәжірибелерді
қорытындылай алады.
Бағалау
Математикалық тілшенің анықтамасын біледі және оның
критерийлері
тербелісін сипаттайды.
Фуко тілшесінің анықтамасын біледі және оның тербелісін
сипаттайды.
Физикалық тілшенің анықтамасын біледі және оның
тербелісін сипаттайды.
Сфералық тілшенің анықтамасын біледі және оның
тербелісін сипаттайды.
Құндылықтарға Жалпыға бірдей еңбек қоғамы құндылығын дарытуда
баулу
оқушыларға оқу үдерісінде бақылау жүргізуге,
топтастыруға, зерттеуді жүйелеуге, құбылыстарды бірбірімен байланыстыру мен оларға түсінік беруге үйрету.
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Сабақтың барысы:
Сабақ кезеңі/ Педагогтің ісУақыты
әрекеті
Сабақтың
Оқушыларме
басы
н сәлемдесу,
10 минут
оқушыларды
түгелдеу.
Оқушыларды
ң сабаққа
дайындығын
тексеру.
Оқушыларды
ң назарын
сабаққа
аудару.

Оқушының
іс-әрекеті
Оқушылар
өткен
тақырып
сұрақтарына
жылдам
жауап беріп,
бүгінгі
тақырыппен
танысады.

Бағалау
Оқушылар
тербелмелі
жүйелерге
мысалдар
айтады,
мысалы
әткеншек,
маятникті
сағат,
Серіппеге
ілініп
тербеліп
тұрған жүк

Ресурстар
Оқулық
Слайд

Тербелмелі
жүйелерге
мысал
келтіріңдер
Сабақтың
ортасы
20 минут

Жаңа
тақырып
Маятник
түрлерін
демонстрация
лау және
олардың
жұмыс істеу
принципімен
таныстыру.

1жұп:математи
калық
маятник

2жұп:Фуко
маятнигі

3-

Оқушылар
жұп болып,
маятник
түрлерін
зерделеп,
олардың
жұмыс істеу
принциптерін
сыныптағы
басқа
оқушыларға
түсіндіреді

Маятниктің түрлері:
http://www.ehow.com/list_6967
711_different-typespendulums.html#ixzz2AyRRC
wUH

Үлестірмелі тапсырмалар
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Сабақтың
соңы.
10мин

Рефлекция

есептер
шығару (жай
деңгей, орта
деңгей
есептерін
шығару).
1)
Егер
математикалы
қ маятниктің
тербеліс
периоды
12,56 с болса,
оның
ұзындығы
қандай? (g=10
м/с2; π=3,14)
2) Қатаңдығы
2500
Н/м
серіппеге
асылған 16 кг
дене қандай
периодпен
тербеліс
жасайды?
3) Қатаңдығы
100
Н/м
серіппеге
асылған 4 кг
дене қандай
периодпен
тербеліс
жасайды?
Рeфлексия
пирамидаcы:Қарастыры
лған мәселелерді
қаншалықты
ұққандығыңды өзің
бағалап, пирамиданы
толықтыр:
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Сабақты
қорытынды
лау
барысында
оқушылар
өз ойларын
үлестірме
қағаздарға Жалпы

Үлестір
ме
стикерл
ер
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жазып,
пирамидан
ы кім қай
мәселені
ұққандығы
на қарай
толтырады.

Бағалау

сабақты
бағалау
критерийле Дескрип
р бойынша тор
ең жоғарғы
10 балл

Үй тапсыр
масы

Оқулық
Сабақ соңында әр
тапсырманың бағалау
критериилері бойынша
жалпы баллдық жүйемен
бағалау

-Тақырып соңындағы
сұрақтарға жауап жазу.
Саралау. Сіз қандай тәсілмен көбірек қолдау
көрсетпексіз? Сіз қабілетті оқушылардың алдына
қандай тапсырмалар қоясыз?

Оқушыларға жеке қолдау көрсету, оқу материалдары
мен дереккөздерді оқушылардың жеке қабілеттерін
ескере отырып,
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Бағалау.
Сіз
оқушылард
ың
материалд
ы игеру
деңгейін
қалай
тексеруді
жоспарлап
отырсыз?
Әрбір кезең
бойынша
оқушыларғ
а ауызша
және бас
бармақ,
смайликтер

Денсаул
ық және
қауіпсіз
дік
техника
сын
сақтау

Физика
кабинеті
ндегі
қауіпсіз
дік
ережесі
еске
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Мотивациясы жоғары оқушылар:
Көмек қажет ететін оқушыларға «Сәйкестендіру»
тәсілі оқушының ынталану қабілетін арттыруға
көпірше болып қызмет атқарады.
Тапсырмалар бере отырып, күтілетін нәтижеге
жетелеймін.

мен кері
салынад
байланыс
ы.
беріп
отырамын,
сол арқылы
оқушылард
ы
ынталанды
руға
бағыттап
отырамын,
қолдау
көрсетемін.
Оқушылард
ың өзін-өзі
бағалауы,
топтардағы
бағалау
жүріп
отырады
«Рефлексия
пирамидас
ы» әдісі
арқылы
кері
байланыс
береді

Жалпы бағалау:
Сабақтың қандай екі аспектісі жақсы өтті? Оқыту туралы да, сабақ беру
туралы да ойланыңыз.
1.
Сабақты жақсартуға не жәрдемдесер еді? Оқыту туралы да, сабақ беру туралы
да ойланыңыз.
1.
Сабақ кезінде, сынып немесе жекелеген оқушылардың
жетістіктері/қиыншылықтары туралы мен нені анықтадым? Келесі
сабақтарда неге назар аудару керек?
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№ L00053

Биосфера және оның құрамдас бөліктері
БЕРИККАЛИЕВА АРМАНГУЛЬ ДУЙСЕНБАЕВНА
БҚО, Жәнібек ауданы, Тау ауылы « Ғ.Абдуллин атындағы ЖОББМ» КММ
География пәні мұғалімі
Сабақтың
тақырыбы
Осы сабақта қол
жеткізілетін оқу
мақсаттары (оқу
бағдарламасына
сәйкес)
Сабақтың
мақсаты

Биосфера және оның құрамдас бөліктері.
7.3.4.1 -биосфераның құрамын, құрылымын,
шекаралары мен қасиеттерін анықтайды

2.
Биосфераның құрылымын анықтап сипаттау,
бөліктерін ажырату;
3.
Биосферадағы тіршілікті шектеуші
шекараларының қасиеттерін анықтау;
4.
Биосфера қабатында жүзеге асатын күрделі
процесстердің маңызын анықтап, баға беру.
Бағалау критерийі 5.
Биосфера құрылымын,бөліктерін анықтайды.
6.
Биосфера шекараларын ажыратады, биосферадағы
зат айналым процесінің маңызына баға береді.
Тілдік мақсаттар
Тақырыпқа байланысты: Оқулық мәтінінен
биосфера-Жердің кешенді қабығы туралы мәлімет
алып,ондағы күрделі процесстерді анықтап,сипаттай
алады.
Пәнге қатысты сөздік қор мен терминдер:
ландшафт,тірі зат,биогенді зат,биокосты зат, ландшафт.
Диалогтер мен жазу үшін қолданылатын тіркестер:
Биосфера . . .
Биосфера қабатының қасиеттері . . .
Биосфераның шекарасы . . .
Озон қабаты . . .
Биокосты зат . . .
Биогенді зат . . .
Құндылықтарға
«Мәңгілік ел» табиғатты қорғауға баулу,табиғи
баулу
ресурстарды үнемдеуге,тиімді пайдалануға және
қоршаған ортаны қорғауда азаматтық
20
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Пәнаралық
байланыс
Алдынғы білім
Сабақтың барысы
Сабақтың
жоспарланған
кезеңдері
Сабақтың басы
(5 мин)

Сабақтың
ортасы
( 30 мин)

жауапкершіліктітүсіну және өңірлік мәселелерді
шешуге тәрбиелеу.
Биология «Экология негіздері»
Биология – «Тірі ағзалардың өмір сүру ортасы»
Экология және тұрақты даму.
Сабақтағы жоспарланған жаттығу
түрлері
Ұйымдастыру бөлімі. (1мин)
Сәлемдесу, түгелдеу. Жақсы көңіл күй
қалыптастыру.
Топқа бөлу. (2 мин)
Оқушыларды ғылымға үлес қосқан
ғалымдар есімдерімен екі топқа бөлу.
Сынып оқушыларын параққа жазылған
ғалым есімдері арқылы топқа бөлінеді ( В.
И. Вернадский, Э. Зюсс )
Тұсаукесер. (2 мин) Түрткі сұрақ: Бүгін
топтардың атаулары өзгеше. Біздер
ғалымдар бойынша топтастық.Осы
ғалымдар туралы не білесіз? Бүгінгі сабақ
не туралы деп ойласыз?
Смарт тақтадан биосфера туралы суреттер
көрсетіліп, жаңа сабақ тақырыбы
ашылады.
ТЖ «Оқы, ойлан, бөліс» әдісі
Оқушылар топта мәтінмен жұмыстанып,
қажетті материалдарды өздері түртіп
жазып алып, топ мүшелері бір-бірімен
тақырыпты талқылайды.
І тапсырма Дж. « Сурет сөйлейді» әдісі
-Биосфераның жоғарғы және төменгі
шекараларын анықтаңыз.
-Биосфера жердің қандай сфераларын
алатын аумақты анықтаңыз.
-Биосфераның жоғарғы және төменгі
шекараларының өту себептерін
21

Дереккөздер
ресурстар

Термин
сөздер
Ғалым
суреттері

А.Егорина,С.
Нуркенова,Е.
Шимина.
География 7
сынып.
Алматы
«Атамұра»
2017 жыл
АКТ
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түсіндіріңіз.
құралдары,
-Биосфераның шекарасын қандай
презентация,
факторлар анықтайды? Мысалдар
Қалыптастыр
келтіріңіз.
ушы
Бағалау критерийі
Дескриптор бағалауға
арналған
тапсырмалар
жинағы
Биосфера
құрылымын,
бөліктерін
анықтайды.

- биосфераның шекарасын
анықтайды;
- биосфераның құрамын
анықтайды;
- биосфераның жоғарғы
және төменгі
шекараларының өту
себептерін анықтап
баяндайды;
- биосфераның шекарасын
әсер ететін факторларлы
айқындайды;
-мысалдар келтіреді;

ҚБ «ҚАҚ» әдісі арқылы өзара
бағалайды.
Мұғалімнің қолдауы мен
мадақтауы.
Саралау
тәсілі:тапсырма,қорытынды,дереккөз
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ІІ тапсырма:ТЖ «Бос орынды толтыр»
әдісі
Жасырылған ақпаратты тауып,
биосфераның шегараларының қасиеттерін
анықтап түсіндіріңіз.
-

А.Егорина,С.
Нуркенова,Е.
Шимина.
География 7
сынып.
Алматы
1.
м
3-3,5 км
+100˚С
«Атамұра»
11 км
2017 жыл.
Сурет пен қосымша ресурстарды Қосымша
қолдана отырып, жердің қоршаған ресурстар
ортасындағы
тіршілікті
шектеуші
шегараларының қасиеттерін талқылап,
түсіндіріңіз.
Биосферадағы
организмдердің таралуы

Бағалау критерийі
Биосфера шекараларын
ажыратады,
биосферадағы зат
айналым процесінің
маңызына баға береді.

Дескриптор
-биосферадағы
тіршілікті шектеуші
шегараларының
қасиеттерін анықтайды.
- суреттен, жердің
қоршаған ортасының
биосфера шекараларына
әсер ететінін
факторларды айқындап
түсіндіреді.

Қалыптастырушы бағалау «Қол
сигналдары» әдісі арқылы.
Саралау тәсілі: тапсырма,қорытынды,
дереккөз, және қолдау
ІІІ тапсырма: ЖЖ . «Сурет сөйлейді»
әдісі
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- Заттардың биологиялық айналымы
туралы мәтінді оқығаннан кейін, жердің
қай сфералары бір-біріне әсер ететінін
анықтаңыз. Жауабыңызды негіздеңіз.

Интербелсен
ді тақта,
оқулық,
үлестірме
ресурстар

-Берілген схема бойынша биосферадағы
зат айналымын түсіндіріңіз.

Бағалау критерийі
Биосфера шекараларын
ажыратады,
биосферадағы зат
айналым процесінің
маңызына баға береді.

Дескриптор

-Жер сфералары
арасындағы байланысты
түсіндіре алады.
- биосферадағы зат
айналымын сызбада
көрсетеді.
Үлестірмелі
стикерлер
Қалыптастырушы бағалау: «ҚҚҚ»
әдісі
Саралау: Дереккөздер, тапсырма, диалог
және қолдау көрсету, қорытындылау.
Сабақты бекіту «Сәйкестендіру
кестесі» әдісі.
Биосферадағы жүзеге асатын күрделі
процестердің атауы бойынша
сәйкестендір.
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Үдерістің атауы
Фотосинтез
Сабақтың соңы
Ыдырау
6 мин
Тыныс алу
Зат айналымы

Жүзеге асатын процесс
Органикалық заттардың
тотығуы
Органикалық және
бейорганикалық заттардың
айналымы
Өсімдіктерде жүзеге асатын
үдеріс
Жануарларда жүретін
процесс

Кері байланыс : «Көз», «Құлақ»,
«Жүрек»

Оқушылар бүгінгі сабақта не
көргендерін стикерге жазып көзге
жапсырады.

Оқушылар бүгінгі сабақта не
естігенің стикерге жазып құлаққа
жапсырады.

Оқушылар бүгінгі сабақта нені
жүрегіне түйді стикерге жазып жүрекке
жапсырады.
Рефлексия
"Алма ағашы" әдісі. Оқушыларға түрлі
алма
бейнесіндегі
стикерлерді
флипчарттарға жабыстырады.
Жасыл түс - мен
Қызыл түс бәрін өте жақсы
тапсырманы
жасадым деп
орындай алмадым.
есептеймін, менің
Менің көңіл - күйім
көңіл - күйім жақсы. жоқ. Маған меңгеру
Көптеген жаңа
қиын болды.
ақпараттармен
таныстым.

25

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

24.02.2021 жыл.

№ L00054

Мастер Али
КАЗЫМОВА КЛАРА ТОКТАРОВНА
Западно-Казахстанская область город Уральск
Школа-гимназия № 44 имени Динмухамеда Конаева
Учитель русского языка и литературы, первой категории
Краткосрочное планирование урока
Раздел: Жизнь и
творчество
Тема: Мастер Али
Дата:
Класс:5

Школа- гимназия № 44 имени Динмухамеда
Конаева

ФИО учителя: Казымова К.Т.
Количество
присутствующих:
Цели обучения,
Понимать общее содержание текста, определяя
которые
ключевые слова и словосочетанияЧ1; владеть
необходимо
словарным запасом, включающим синонимы,
достичь на данном антонимы и омонимы Г1.
уроке
Цели урока
Все учащиеся смогут: определить ключевые слова и
словосочетания; на основе ключевых слов определить
тему; ответить на вопросы по его содержанию;
пересказать с опорой на таблицу, подобрать к словам
синонимы, антонимы.
Большинство учащихся смогут:
пересказать
подробно основное содержание сказки, употребляя в
речи синонимы и антонимы, выразить своё отношение
к сказке.
Некоторые учащиеся смогут: определить
поучительный характер сказки, оценить поступок
героев.
Языковая цель:

Учащиеся могут: пересказать основное содержание
сказки, выразить свое отношение к прочитанному;
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Ключевые слова и фразы: жестокий и злой хан,
единственный сын, старый конюх, охота, дикий вепрь,
грустная музыка, музыкальный инструмент, пастух
Али, сафьяновый сапог
Стиль языка, подходящий для диалога/письма в
классе:
Беседа по наводящим вопросам
Вопросы для обсуждения: Каким образом музыка
помогла мастеру Али?
Какова роль музыки в нашей жизни?
Какие моменты сказки вызвали особое волнение?
Можете ли вы сказать, почему в сказке молодой
смелый Хусаин погибает?
Какие знания с этого урока вам пригодятся в жизни?
Чему он нас научил?
Что хотел передать народ в этой сказке?
Подсказки: Я думаю что....,Мне кажется что..., Я
считаю..., По моему мнению...
Предыдущее
обучение

Уроки в этом разделе основаны на знаниях и навыках,
приобретенных учащимися в предыдущих классах, а
также рассчитаны на обогащение активного
словарного запаса и развитие языковых навыков в
рамках темы, на данном уроке это чтение и говорение.
Деятельность будет строиться на дальнейшем развитии
навыков чтения и говорения.

Ценности

Воспитание уважения к народной мудрости и к
мастерству человека. Культурное наследие народа.

Межпредметные
связи

Музыка, литература, казахский язык

Планируемые
сроки
Начало урока
3 мин

План
Планируемые действия(замените записи ниже
запланированными действиями)
I. Мотивационный момент
Актуализация знаний и подведение к теме урока
Ребята, кто такой мастер? Можете к слову мастер
27
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Середина урока
4 мин

подобрать синонимы? (специалист, умелец, золотые
руки, хороший работник, труженик)
Каких мастеров своего дела вы знаете?
Можете ли сказать, что мастер что-то может
изменить в жизни?
-Как вы думаете ,о чем или о ком мы сегодня будем
говорить на уроке?
Сегодня мы познакомимся с казахской народной
сказкой «Мастер Али».
II. Целеполагание
Сегодня мы научимся
Понимать общее содержание текста, определяя
ключевые слова и словосочетанияЧ1; владеть
словарным запасом, включающим синонимы,
антонимы и омонимы Г1.
Предтекстовая часть
Лексическая работа
Ведение новых слов и их объяснение.
В тексте нам встретится новые слова с некоторыми
возможно вы знакомы.
Игра на соответствие
1 Конюх
А.Домашний работник для
исполнения поручения
господина
2 Хижина
Б.Небольшая короткая
плеть, хлыст.
3 Вепрь
В.Проступок, вина.
4 Плетка
Г.Небольшой сельский
домик, избушка
5 Провинност Д. Работник по уходу за
ь
лошадьми
6 Сафьяновый Е.кабан
7 Свирепый
8 Слуга
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Ж. Сделанный из сафьяна,
обитый, обтянутый
сафьяном.
З. Зверски жестокий,
неукротимый, выражающий
жестокость

К

Т
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Ключ: 1-Д, 2-Г, 3-Е, 4-Б, 5-В, 6-Ж, 7-З, 8-А
Действие учащихся: находят соответствия.
ФО взаимооценивание: учащиеся проводят
взаимопроверку с помощью ключа
Текстовая работа Ч1
Первичное чтение текста
Вопросы по первичному чтению на знание и
понимание
1.
Каким был хан?
2.
Почему жена хана умерла молодой?
3.
Можно ли сказать,что хан никого не любил?
Почему?
4.
Каким был сын хана?
5.
Что случилось с Хусаином?
6.
Почему слуги боялись сообщить хану о гибели
сына?
7.
Почему они решили попросить помощи у Али?
8.
В чём смысл сказки?
9.
Как вы понимаете выражение «Искусство
звука»?
10. Что сказал хан слугам?
ФО оценивание учителя по критериям оценивания
Критерии: понимает общее содержание по ключевым
словам.
Дескрипторы:
Определяет ключевые слова, словосочетания текста.
Формулирует основную мысль текста, используя
ключевые слова.
Выпишите ключевые слова и словосочетания из
текста и подберите к ключевым словам синонимы и
антонимы (проверка по ключу)
Ключевые
слова
жестокий
злой
друг
молодой

синоним антонимы
ы
суровый добрый
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печальный
одинокий
горе
мудрый
Критерии: понимает общее содержание по ключевым
словам.
Дескрипторы:
Определяет ключевые слова, словосочетания текста.
Формулирует основную мысль текста, используя
ключевые слова.
ФО словесное оценивание учителя
Вторичное чтение по цепочке
Задание 1
Укажите верные (В) или неверные (Н) ответы
«Мастер Али» - народная сказка.
«Мастер Али» - литературная сказка.
Хан обещал залить горло вестнику несчастья горячим
свинцом.
Мастер Али сделал новый музыкальный инструмент –
домбру.
Вепрь – то же, что кабан
У хана было много друзей
Хан сдержал своё слово
Взаимопроверка
Критерий: демонстрирует понимание прочитанного
текста
Дескрипторы: правильно отвечает на вопросы
ФО Взаимооценивание «Две звезды и одно
пожелание»
Послетекстовая работа Г1
Групповая работа.
1 группа Перескажите сказку в группе по кругу,
употребляя в речи синонимы и антонимы.
2 группа Расскажите сказку по цепочке от лица героя,
используя в речи синонимы и антонимы
3 группа Изложите содержание сказки, оценивая
поступки героев
ФО Взаимооценивание «Две звезды и одно
пожелание»
30
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Конец урока

Критерий: владеют словарным запасом, включающим
синонимы и антонимы
Дескрипторы:
-пересказывает сказку, используя синонимы и
антонимы
- рассказывает сказку от лица героя, используя
синонимы и антонимы
-излагает содержание сказки, оценивая поступки
героев.
Обратная связь учителя
Обобщение урока
Что вы поняли из сказки?
Что вы возьмете с урока в жизнь?
Рефлексия
Самооценивание
- Когда пересказывала текст, волновалась. Но в
будущем я постараюсь пересказывать без волнения.
- Пересказывать было трудно. - На этом уроке я
пересказывала уверенно и без заминок.
- Было немного страшно, но потом мы все пересказали
этот текст.
- Сегодня я пересказывал текст и допустил несколько
ошибок. Это должно послужить
мне уроком.
Рефлексия «Плюс, минус, интересно».
Учащиеся говорят о том, что было положительного,
что не понравилось, что интересного они узнали на
уроке.
Домашнее задание
Синквейн Музыка, Мастер
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Какая ты, вода, волшебница вода...
БАТЫРГАЛИЕВА ДАМИРА ЕДИГЕНОВНА
Западно-Казахстанская область город Уральск
школа-гимназия № 44 имени Динмухамеда Конаева
учитель русского языка и литературы, педагог- модератор
Краткосрочный план
Раздел
Ф.И.О.
преподавателя:
Дата:
КЛАСС: 3
Тема урока
Цели обучения в
соответствии с
учебной
программой
Учебные цели

Вода – источник жизни
Батыргалиева Дамира Едигеновна
Количество присутствующих:
Количество
отсутствующих:
Какая ты, вода, волшебница вода...
3.3.5.1 находить и извлекать информацию из текста,
делать короткие записи
3.3.4.1 формулировать уточняющие вопросы по
содержанию текста
3.5.2.2. писать раздельно предлоги со словами
Находят и извлекают информацию из текста, делают
короткие записи. Формулируют уточняющие вопросы
по содержанию текста. Применяют в письменной и
устной речи слова с предлогами.

План
Этап урока/ Действия педагога
время
Начало урока 1. Организационный
5 мин.
момент. Организационный
момент урока.
Психологический настрой.
Отгадайте загадку:
Меня пьют, меня льют.
Всем нужна я. Кто я такая?
Я и туча, и туман,
И ручей, и океан.
И летаю, и бегу,
32

Действия
ученика
Учащиеся
отгадывают
загадку (вода)

Оценивание
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И стеклянной быть могу.

Середина
урока
25 мин.

2. Актуализация знаний.
(Ф) Учитель предлагает
обсудить стихотворение
Кто скажет, откуда берётся
вода? И почему так
прозрачна она?
И почему состояние разное:
Твёрдое, жидкое,
газообразное?
Сообщение темы и цели
занятия.
3. Изучение нового
материала.
(К) Учитель предлагает,
посмотреть видеоурок и
ответить на вопрос:
- в каком состоянии бывает
вода?
- составьте 3 вопроса к
просмотренному видео,
чтобы уточнить
информацию.
Примерные вопросы:
Какое явление природы в
нем описано?
- Какие изменения
происходят в природе?
- Где находится вода в
природе?
Прием «Послушайпрочитай- повтори».
Эксперимент – тәжірибе
Прозрачная – мөлдір
Жидкая - сұйық
(К) Учитель предлагает
просмотреть видео и самим
провести эксперимент с
водой
33

Смотрят
видеоурок,
формулируют
и отвечают
на вопросы,
(ФО)
уточняют
Оценивание.
информацию. Прием
«Комплимент»

Слушают,
читают,
проговариваю
т новые слова.

После
просмотра
видео, сами
проводят
эксперименты
с водой.
делают

Формативное
оценивание.
Прием
«Большой
палец».
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Налей в один стакан воду, а
в другой – молоко. В оба
стакана положи чайные
ложечки.
В каком из стаканов
ложечку
видно, а в каком – нет?
Ответь на вопрос, какой
бывает
Вода? Запиши вывод в
тетрадь.
(Ф) Учитель предлагает
прослушать текст
Возьми в руки снег или лёд.
Ты увидишь, как он быстро
начинает таять в твоих
тёплых руках и
превращается в водичку. А
когда ты будешь нагревать
эту водичку на огне, то
сразу увидишь, как она
превращается в пар.
Вот какая волшебница вода!
Запиши в каком состоянии
бывает вода.
PISA (умение извлекать из
текста информацию и
строить на ее основании
простейшие суждения).
Вода – это жидкость, у
которой нет…… .
Вода может быть…, ….,
…. .
- подчеркни в предложениях
слова - признаки волнистой
линией
- ты можешь назвать
причины, по которым вода
переходит из одного
34

выводы,
записывает
выводы в
тетрадь.
(ФО)
Взаимопровер
каПрием
«Ладонькулак».

Слушают
текст,
записывают в
каком
состоянии
бывает вода
(комментиров
анное
Формативное
письмо).
оценивание.
Прием
«Большой
палец».
вставляют
пропущенные
слова,
находят слова
–
(ФО)
Оценивание.
признаки,
Прием
подчеркивают «Комплимент»
слова.
признаки
волнистой
линией,
называет
причины
по которым
вода меняет
свое
состояние.
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Конец урока
5 мин.

состояния в другое?
-тебе понравилось
экспериментировать с
водой?
o
Найди в тексте
условие задачи.
o
Поставь вопрос.
o
Реши задачу.
o
Проверь, найди
решение в тексте.
o
Какое правило
помогает выучить эта
Составляют
задача?
предложения
Работа в паре
по схеме,
Спроси у одноклассника,
находят
где можно найти
предлоги,
волшебницу воду?
записывают.
Продолжите предложение.
Воду можно найти в реке,
в сосульке, в инее, в
воздухе, …, … .
Составьте два-три
предложения по схеме:
Вода живет где? В
Вода находится где? В….
Назови предлоги.
Взаимопроверка.
Формативное оценивание.
Прием «Большой палец»
Итог урока.
(К, Ф) Вспомните, чему вы научились на этом уроке, что
было для вас сложным, легким в исполнении.
Рефлексия.
На уроке я узнал…
У меня получилось…
Хотел бы…
Домашнее задание: упр 7 стр 67 выучи наизусть
стихотворение.
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Что важнее и главнее?
ЗАКИРОВА ЭЛЬВИРА ЖАКСЫЛЫКОВНА
Западно-Казахстанская область город Уральск
школа-гимназия № 44 имени Динмухамеда Конаева
учитель русского языка и литературы, педагог- эксперт
Раздел: Культура
Раздел:
Культура
народов мира
Тема урока: Что важнее и главнее? (Воля,Разум,Сердце)
Школа-гимназия № 44 города Уральска
Дата:
ФИО учителя: Закирова Эльвира Жаксылыковна
Класс: 9
Количество
Количество отсутствующих:
Присутствующих:
Цели обучения

Цели урока

Критерии
оценивания
Языковая цель

9.3.6.1 анализировать содержание художественных
произведений, выявляя авторскую позицию и оценивая
содержание произведения
9.2.5.1
участвовать в дискуссии по предложенной
проблеме, синтезируя различные точки зрения и
формулируя пути решения проблемы
передавать содержание текста, определяя авторскую
позицию; участвовать в дискуссии по предложенной
проблеме
анализировать и оценивать содержание текста; принимать
участие в дискуссии, обсуждая пути решения проблемы,
выражая различные точки зрения.
-анализирует содержание текста;
-вступает в дискуссию, предлагая пути решения;
Учащиеся могут: участвовать в дискуссии, выражать свое
мнение, соблюдать логическую последовательность.
Ключевые слова и фразы: воля, грань, соблазн, узда,
пагубно, добродетель.
Стиль языка, подходящий для диалога/письма в
классе:
Вопросы для обсуждения:
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Предыдущее
обучение

Ценности

Межпредметны
е связи

О каких качествах человека говорит Абай в «17-м слове»?
Как, по-вашему, актуален ли был этот спор?
Почему главным является Сердце?
Подсказки: «по-моему», «я считаю», «я согласен с тем
или несогласен с тем»...
Учащиеся знакомы с жизнью и творчеством Абая и о его
произведением «Слова назидания», приобретенных на
уроках казахского языка и казахской литературы;
определяют авторскую позицию, выражают своё мнение
У учащихся выработаны навыки чтения и говорения. На
данном уроке продолжается отработка этих навыков по
целям.
Привитие нравственных ценностей и высоких качеств.
Ценности,основанные на национальной идее «Мәңгілік
Ел»:казахстанский патриотизм, уважение к культуре,
толерантность, сотрудничество и творчество.
казахская литература, самопознание, культура

План
Планируемы Деятельность учителя и ученика
Ресурсы
е сроки
Начало урока Мотивационный настрой
слайд
3 мин
Приветствие на 3-х языках.
Прогнозирование темы
Ребята,посмотрите на слайд. Что вы видите?
Прочитайте их (шанырак, земля, казан,
мальчик, слово).
Как вы думаете, что связывает эти слова?
Правильно.Эти слова имеют особое значение
в культуре казахского народа. Скажите, а с
каким прилагательным сочетаются эти слова в
казахском языке?
Верно. А какие из этих словосочетаний
употребляются в переносном значении? А где
вы встречались с этими словосочетаниями?
Верно, на родном языке «Қара сөздер» в
переводе означает «Слова назидания». Тема
нашего урока «Что важнее и главнее? » по 17му слову Абая.
Целеполагание
37
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Середина
урока
2 мин

12 мин

Мы будем анализировать, сопоставлять
разные мнения и выражать свою точку зрения,
вступая в дискуссию.
Сообщение целей урока
Прием «Одна минута»
Вспомните, что вы знаете о жизни и
творчестве Абая. Ведь его произведения – это
золотое сокровище мирового значения и
национальное достояние, вошедшие в проект
«Мәңгілік Ел».
(в течение 1 минуты рассказывают о его
жизни и творчестве)
Деление групп по словам
«Воля, Разум,Сердце».
Предтекстовая работа
(И) Прием «Ассоциативный куст»
Задание:
Выбрать из «17 слова» ключевые понятия и
записать все возможные ассоциации.
Работа с текстом
(Г) Прием «Карусель»
Задание:
Каждая группа читает текст и создает постер
1-я группа «Положительные и отрицательные
стороны Воли»
2-я группа «Положительные и отрицательные
стороны Разума»
3-я группа «Положительные и отрицательные
стороны Сердца»
Меняются постерами, добавляют свое.
Критерии:
Раскрывает тему
Аргументирует свое мнение
Оформляет красочно
Дескрипторы
-создает постер
-обменивается мнениями
ФО « Диалог на стикерах»
Взаимооценивание
38

Карточкислова
У.А.Жанпейс
,А.А.Майбала
ева,
Г.А.Атембаев
а
Учебник
«Русский
язык»,
9-класс.
Часть 1,
Алматы,
«Атамұра»,
2019 г
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Знакомятся с постерами друг друга по часовой
стрелке, оставляя оценку на стикерах.
Вывод учащихся: все качества человека,
объединившись, подчиняются сердцу.

10 мин

7 мин

-А теперь спросим у нашего автора. Какого
мнения он придерживается и согласен ли он с
нами.
Стратегия «Авторский стул»
Задание:
С каждой группы путем голосования
выберите автора, который будет играть роль
Абая.Учащиеся задают по 2 вопроса. Автор
дает развернутые ответы.
Критерий
Дает развернутые ответы
Актерское мастерство
Дескриптор:
-отвечает на вопросы,
-исполняет роль автора
ФО Словесный комментарий учителя
Мы послушали позицию автора.Теперь
поработаем в паре
Послетекстовая работа
(П) Творческая работа в парах.
Дифференциация по уровню и способностям
обучающихся
А. Выписать крылатые выражения и цитаты
В. Написать аргументы и факты
С. Высказывать и отстаивать свою точку
зрения «Пусть Повелителем для всех будет
Сердце: за и против»
Критерий: вступает в дискуссию, отстаивая
свою точку зрения
Дескрипторы:
-находит крылатые выражения и цитаты
-выписывает их
- приводит аргументы и факты
- отстаивает свою точку зрения
ФО Оценивание в парах
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Конец урока
5 мин

« Три П: правильно, понятно, поясняет» по
дескрипторам
Итог урока
Д/з
прочитать по выбору другие «Слова
назидания» Абая и подготовить проблемный
вопрос.
Обобщение урока
Итак, я надеюсь, что вы получили жизненные
уроки.Как вы видите, что «Слова назидания»
актуальны и по сей день.Пусть они послужат
путеводной звездой в саморазвитии и
развитии ваших личностных качеств.
Рефлексия «Выбор»
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24.02.2021 жыл.

№ L00058

Биология сабағында ақпараттық
технологияларды тиімді пайдалану
ТҰҒЫРОВА ЖАЗИРА АБДОЛЛАҚЫЗЫ
Ақтөбе облысы, Әйтеке би ауданы, Еңбекту ЖОББМ.
Биология пәнінің мұғалімі
Шәкірттерін азамат қып саналы,
Ұстаз – ана дана бола алады.
Ең бастысы, ұстаз мынау өмірде
Ұлағат боп, ұлылық боп қалады.»
Заман талабына сай ғылым мен техниканың жетістіктерін білім беру
саласында жүзеге асыру бүгінгі күннің өзекті мәселелерінің бірі.
Жаңа заманғы білім беру жүйесі жаңа міндеттерді жүктейді. Сондықтан
қазіргі білім берудің жаңа ақпараттық технологияларын игермейінше, сауатты,
жан-жақты, білімді маман болу мүмкін емес.
Жаңа технологияны меңгеру мұғалімнің оқу-тәрбие үрдісін жүйелі
ұйымдастыруына көмектеседі. Сонымен қатар мұғалімнің интеллектуалдық,
кәсіптік, адамгершілік, рухани, азаматтық және басқа да көптеген адами
келбеттерінің қалыптасуына игі әсерін тигізеді, өзін-өзі дамытып, оқу-тәрбие
үрдісін тиімді ұйымдастыруына көмектеседі. Бүгінгі таңда білім
ұйымдарындағы пәндерді дербес компьютер көмегімен оқыту нәтижелігін
зерттеудегі ғылыми мәселелерді шешу ең басты орын алады.
Мектептегі пәндерді оқыту процесінде компьютерді қолданып сабақ өткізу
мұғалім мен оқушы қарым-қатынасы жүйесін, олардың іс-әрекетінің мазмұнын,
құрылымын, өзгерте отырып, олардың мотивациялык эмоциональдық
ортасына, сезімінің өсуіне әсер етеді.
Соңғы жылдары көптеген елдерде орын алып отырған ғаламдық өзгерістер
– мемлекеттердің жаңа дәуірге, қоғамдық өмірлік негізін ақпараттық
ресурстармен ақпараттық коммуникациялық технологиялар құрайтын
ақпараттык кезеңге қадам басты. Қазіргі таңда ғылыми техниканың даму
қарқыны оқу-ағарту саласының оқу үрдісіне жаңа технологиялық әдістер мен
жаңа технологияларды қолдануды кең көлемде қажет етеді.
Білім берудің негізгі мақсаты – білім мазмұнын жаңартумен қатар,
оқушылардың пәнге деген қызығушылығын әр түрлі әдіс-тәсілдерді қолдана
отырып, белсенділігін арттыру мақсатында интерактивті тақтаны пайдаланып
сабақ өткізудің көптеген мүмкіншіліктері бар:
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• біріншіден, интерактивті тақта арқылы электронды оқулықтарды
қолдануға және оны көшіріп алып, белсенді жұмыс істеуге болады;
• екіншіден, қосымша материалдарды да көшіріп енгізіп, онымен белсенді
жұмыс істеуге болады;
• үшіншіден, тақта ретінде жазуға, сызуға, өшіруге, дайын сызбаны жасап
қоюға, жартылай жауап кезінде қолдануға т.с.с. көптеген іс-әрекеттерді
жасауда уақытты үнемді пайдалануға болады.
Биология – XXI ғасыр ғылымы. Сондықтан да ол жаңа ақпараттық
технологияларымен тығыз байланысты. Қазіргі кездегі білім беру жүйесінде
негізгі мақсат оқушыға жеке тұлға ретінде қарап оның дамуына көп көңіл
бөлуде. Бұл пәнді оқыту мұғалімге зор міндеттерді талап етеді, өйткені ол бүкіл
сыныптың қажеттіліктеріне жауап беруі тиіс.
Міне, осы жағдайда жаңа технологиялардың көмегі зор. Оқыту үрдісін
компьютерлендіру мақсатында интерактивті тақтамен жұмыс жасау тиімді.
Қазіргі уақытта Қазақстанның жалпы орта білім беретін мектептерінің барлығы
дерлік интерактивті тақтамен қамтамасыз етілген. Интерактивті әдіс –
диалогтік әдіс, нәтижесінде сабаққа қатысушылар бір-бірімен байланыса
отырып, мәселелерді шешеді. Интерактивті тақта мектеп сыныптарында әр пән
бойынша, соның ішінде биологиядан зертханалық сабақтарды өткізген кезде
оның құрылғылары (датчиктері) қолданылады.
Қарапайым тақта және компьютер проекторына қарағанда, интерактивтік
тақта сабақ мазмұнын кеңінен ашуына мүмкіншілігі өте зор. Интерактивтік
тақтаны пайдалану кезінде үлкен жетістікке қол жеткізу үшін, тек қана сауатты
сабақ жоспарлап, керекті материалдарды дайындау керек.
Сабақта мұғалім интерактивтік тақтаны бір емес бірнеше рет пайдалана
алады, қарапайым тақтаға қарағанда интерактивті тақта пайдалануға ыңғайлы,
әрі уақыт үнемдейді. Сабақ дайындығына дұрыс уақытты қалай бөлу керек?
Әр сабақта пайдаланатын көрнекі құралдарды қалай дайындайды? Біз
аталған сұрақтарға жауап беруге тырысамыз.
Интерактивті
тақта
оқытудың
басқа
тәсілдеріне
қарағанда
(салыстырғанда), көптеген жетістіктері бар. Бұл жетістіктер туралы өз
сабағында интерактивтік тақтаны пайдаланатын мұғалімдер ғана айта алады.
Мұғалім әріптестерімен бірге отырып сабаққа дайындалу арқылы жақсы әсерге
қол жеткізуге болады, бұл тек қана міндеттерді бөліп беру мен уақытты
үнемдеу ғана емес, сонымен қатар берілген материалдардың сапасын да
арттырады.
Мұғалімдердің пайымдауынша интерактивтік бағдарлама олардың
жартылай жұмысын атқарады. Мысалы: белгілі бір материалды интерактивтік
тақтада орындау арқылы файлдағы белгілермен өзгерістерді сақтап қалуға
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болады, бұны сабақта болмай қалған оқушыларға қайта түсіндіруге немесе
келесі жолы тағы да қолдануға болады.
Мұғалім оқытудың жаңа ақпараттық технологияларын меңгеріп, оны
пайдалану арқылы өзінің материалдық базасын толықтырып, әрі уақытты
үнемдейді. Мультимедиялық технологиялар көбіне компьютерлік сыныптарда
қолданылады. Қазіргі уакытта сабақ материалына байланысты көптеген
электрондық оқулықтар мен компакт-дискілер бар. Бүгінгі таңда ақпараттық
технологияның өмірімізге терең енуіне байланысты жеке пән сабақтарында
компьютерлік техниканың мүмкіндіктерін толық пайдаланып, оқушыларға
терең
де
тиянақты
білім беруге
жағдай жасалды.
Компьютерлік графикалық материал презентациялық слайд көмегімен
көрсетіледі. Microsoft Power Point бағдарламасының көмегімен оқу процесінде
презентациялар мен слайдтар жасап көрсету, оқушылардың қызықты және
дәлелді (мағыналы) болады, танымдық ойлауы мен есте сақтауын
қалыптастырады.
Оқушылар биология сабағында арнайы компьютерлік бағдарламалар
мен электрондық оқулықтарды пайдалану арқылы кез-келген тақырыпты өздері
меңгереді. Бұл оқушылардың пәнге деген қызығушылығын арттыруға,
олардың
ой-танымын
кеңейтуге,
өз
бетінше
шығармашылықпен,
ізденімпаздықпен жұмыс жасауына көп көмегін тигізеді. Биология пәні
бойынша компьютерлік тестілеуді қолдану оқушылардың интеллектуалдық
танымын арттырады. Оқушылар бір тестілеуден жақсы нәтижеге жеткенше
бірнеше қайтара өтеді. Бұл тестілердің барлығы биология бойынша мемлекеттік
білім стандарты талаптарына сәйкес келеді. Ол оқушылардың интеллектін,
логикалық
ойлауын және шығармашылық қабілеттерін дамытуға, тірі
табиғатты, ағзаларды толығымен түсінуге ықпал жасайды.
Биология пәнінің
кейбір
тараулары
ойлануды, талдай білуді,
салыстыруды қажет етеді. Оған биология кабинетінің жағдайы келе
бермейді. Айталық, адам қаңқасы, микроскоп, ұлғайтқыш әйнек, сутеттер
т.б. тәжірибе жасайтын құралдардың болмауы.
Биология сабағында компьютерді пайдалану оқу үрдісінде мұғалімі
мен оқушының оқудың жеке дара шығармашылықпен жұмыс жасауына
мүмкіндік береді.
Мен жаңа сабақты түсіндіру барысында сабақтың мазмұнын дайын
күйінде бермеуге тырысамын.
Оқушылардың
өздігінен
танып-білу
дағдыларын қалыптастыра отырып, жаңа тақырып бойынша анықтама,
ережелерді өздері құрастырып тұжырымдай білуіне жетелеймін.

43

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

Ол үшін оқытудың интерактивті формаларын сабақта қолданамын.
Олар:
• Жеке шығармашылық тапсырмалар, жобалар;
• Блок-схема, графиктер, диаграмма, т.б.;
• Тірек-схема, көрнекіліктер және анықтама құралдары;
• Ойын арқылы оқыту;
• Сөзжұмбақ, ребустар;
• Тестілеу;
Биология сабағын меңгертуде компьютерлік анимациялардың маңызы зор.
Оқушыларға жануарлардың мен өсімдіктердің суреттерін, сызба нұсқаларды
көрсетіп қолдануына қолайлы. Биология бойынша «Адам нәсілдері.
Нәсілшілдіктің және әлеуметтік дарвинизмді сынау», «Жер тарихы және оны
зерттеу әдістері. Жер тарихының шежіресі. Полеозой заманында тіршіліктің
дамуы» тақырыбындағы өткізген сабағымда: сөз жұмбақты табуға, нәсілдердің
түрлерін, олардың көздерінің, шаштарының және терісінің түстерінің қандай
екенін бір-біріне айырмашылықтарына толық көздерін жеткізіп көрсетілді.
Жер тарихында тіршіліктің пайда болуы, әр кезеңде өсімдіктердің,
жануарлардың түрлерінің дамуы туралы суреттерін, сызбанұсқалары
пайдаланылды.
Биологтардың өмірі мен кызметі жайында компакт-дискілерде кең
қамтылған. Рефераттар жазуда оқушылар биологиядан тіршіліктегі барлық
организмдер жөнінде энциклопедиялық мәліметтер ала алады. Сонымен қатар
оқушылар сабақта видеоматериалдар пайдаланады. Олар оқушыларға заттар
және олардың халық шаруашылығында қолдануы туралы мәліметтер алуға
көмектеседі. Рефераттар жазу барысында оқушылар өз беттерімен Интернет
кеңістігінің материалдарын, электрондық оқулықтарды іздеу арқылы
компьютерлік сауаттанады.
Сонымен қатар «Әлемдегі терең сыр, ғылыммен ғана ашылмақ…» химиябиология пәндері апталығында өткізілген «Экологиялық дағдарыстың
аймақтық сипаты» атты тақырыптағы дебат ойынының
компьютерлік
нұсқасын пайдаланып, өз сабақтарымда компьютер көмегімен слайдтар
дайындадым. Слайдтарды қолдану нәтижесінде оқушыларға жаңа
материалдарды меңгерту жеңіл, әрі уақытты үнемдеуге мүмкіндік береді.
Нәтижесінде оқушыларда оларды ойша елестету және тақырыпты түсіну
қиынға түседі. Оқушылар бұл ойын арқылы өз білімдерін шыңдайды.
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Сонымен биология сабағын компьютер көмегімен
оқыту төмендегі
мәселелерді қамтиды:
Оқушыларға оқылатын табиғат құбылыстарын толық және дәл ақпаратты
бере отырып, оқу сапасын арттыру.
1)
Оқытудың көркемділігін арттырады, яғни оқушыларға қиын да күрделі
материялдарды көрнекі түрде түсіндіруге қол жеткізеді.
2)
Оқытудың тиімділігін жоғарылатады және оқу материалын түсіндіру
мүмкіндігін арттырады;
3)
Оқушылардың ғылыми дүниетанымдық көзқарастарын қалыптастыра
отырып, олардың білімге құштарлығын, табиғи сұранысын
қанағаттандырады.
4)
Мұғалімді техникалық жұмыстан босата отырып, үнемдеген уақытта
олардың шығармашылықпен жұмыс істеуіне жағдай жасайды.
5)
Мұғалім мен оқушының жұмысын жеңілдетеді.
Интерактивті тақтаны қолданудың артықшылығы:
1) Интерактивті тақтада өтілген сабақтар оқушыларды жаңашылдығымен
қызықтырады.
Сыныпта мұндай сабақ үстінде оқушылар өз ойын «өз сөзімен» айтатын
шынайы қарым-қатынас туады, олар тапсырманы ынтамен орындайды, оқып
жатқан
материалға
қызығушылықпен қарайды,
оқушыда компьютер
алдындағы қорқыныш жоғалады. Оқушылар биология пәні бойынша
оқулықпен, анықтамалық және басқа әдебиетпен жұмыс істеуді үйренеді.
Оқушыарда жоғары нәтиже көрсетуге, қосымша қиын тапсырма
алып
орындауға қызығушылықтары пайда болады.
Интерактивті технологияның ерекшеліктері:
1) Бормен тақтаға жазған кескінді экрандағы түрлі –түсті, айқын,
ұқыпты кескінмен салыстыруға болмайды. Тақта мен бордың көмегімен әр
түрлі қосымшалары бар жұмысты түсіндіру қиын, әрі мүмкін емес. Слайдтарда
кемшіліктер мен қателер жіберілсе, тез арада түзетуге болады. Сабақтың
өнімділігі артады. Басқа пәндермен пәнаралық байланыс орнайды.
2) Сабақта көрнекілікті қолдану деңгейі артады.
3) Оқу материалын беру логикасына көп көңіл аударады, бұл оқушылардың
білім деңгейіне оң әсерін тигізеді. Компьютерге деген қарым-қатынас
өзгереді.
Биология пәнінен сабақ өту барысында
интерактивті
оқыту
технологиясын, яғни белсенді «Естігенді мен ұмытпаймын», «Істеген ісіме
жауап беремін» әдістерін қолдану оқушыларды іс-әрекеттеріне дұрыс баға
беруге
тәрбиелейді. Менің міндетім-сабақта берілген материалдарды
оқушылар толық түсіну үшін, қолайлы жағдай туғызамын.
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Жақсы білім алу үшін қажетті ұстанымдар:
• Оқушы білім алуға дайын;
• Білім беруге түрлі әдістер мен тәсілдер қолданамын;
• Қайталау –білімді бекіту үшін қажетті элемент
• Қаншалықты оқу барысы шынайы
болса,
соғұрлым білім беру
тиімдірек.
Мектеп емтихандарына даярлау кезіндегі мұғалім үшін де, оқушы
үшінде таптырмас құрал. Бүгінгі таңда мектеп пәндерін компьютер
көмегімен оқыту нәтижелерін зерттеудегі ғылыми проблемаларды шешу
ең басты орын алады. Бұған себеп оқыту процесінде туындайтын
компьютерлендірудің педагогикалық – психологиялық жаңа проблемалары әлі
толық шешілмегені.
Әрбір елдің технологиялық даму дәрежесіне оның экономикалық қуаты
мен халқының тұрмыс деңгейі ғана емес, сол елдің әлемдік
қоғамдастықта алатын орны, басқа елдермен экономикалық және саяси
ықпалдасу мүмкіндіктері, сондай-ақ ұлттық қауіпсіздік мәселелерін шешуіне
байланысты.
Елбасының Қазақстан халқына жолдауында «Болашақ мамандарға сапалы
білім беруге, әлемдік білім кеңестігінен» мемлекетімізге лайықты орын алуға
білім саласындағы қызметкерлерге тиісті жағдай жасауға айрықша мән
берілді. Өйткені елімізді көркейтетін де, өркендететін де білікті, білімді
жастар екені түсінікті. Сапалы білім, саналы тәрбие беру үшін мұғалімнің
үздіксіз ізденуі, шыңдалуы, шығармашылықпен айналысуы, білімін жетілдіруі
қажет. Соның нәтижесінде ғалымдар жаңа технологияларды көптеп
шығаруда. Себебі, жаңа оқыту технологияларын енгізу заман талабына сай
білім беру бағыты өзгерді, өздігінен білім ала-алатын логикалық пайымдай,
талдай қорытындылай алатын коммуникативті тұлғаны қалыптастыру қажет.
Электрондық байланыс жүйелері арқылы ақпарат алмасудың тиімділігі
өркениетті елдердің іс-тәжірибелерінде айқын сезіледі.
Жоғарыда айтылған ой-пікірлерімді
тұжырымдай келе, компьютерді
қолдану негізінде мектеп пәндерін оқыту сапасын арттырып, білім беруді
ақпараттандыру жүйелі түрде іске асады.
Мектептегі ақпараттандыруға осылай мемлекет тарапынан қолдау
көрсетіліп, оны оқыту, үйрету мәселесі бүкіл халықтық деңгейге көтерілсе
ғана біздің еліміз дүниежүзілік бәсекеге төтеп беретін, алдыңғы қатарлы
мемлекетке айналады. Ол дәрежеге жетуге қажетті білім алуына біздің
жас ұрпақтың қабілетінің жететініне сенімім мол.
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№ L00059

Асық – үлкен халықтық тәрбие
КУРБАНОВА ГУЛЬБАХРАМ ИБАТУЛЛАЕВНА
Алматы облысы Еңбекшіқазақ ауданы, Байсейіт ауылы
ЖШС «Лашока» балабақшасының тәрбиешісі
Еліміздің заманауи білім кеңістігіне бет бұруы ұлттық педагогикада,
оның ішінде мектепке дейінгі тәрбиелеу мен оқытуда уақыт талабына сай
өзгерістер енгізуді қажет етеді.
Елбасы Нұрсұлтан Назарбаев «Болашаққа бағдар: рухани жаңғыру» атты
мақаласында «Халқымның тағылымы мол тарихы мен ықылым заманнан
арқауы үзілмеген ұлттық салт-дәстүрлерін алдағы өркендеудің берік діңі ете
отырып, әрбір қадамын нық басуын, болашаққа сеніммен бет алуын қалаймын»,
деп жазған болатын. Яғни, мектепке дейінгі кезеңнен бастап ұлттық тәрбиені
қалыптастыру, баланың физикалық және ой-өрісінің дамуын қамтамасыз ететін
жаңа технологияларды іздестіру өте өзекті.
Аса көрнекті үздік педагог Н. К. Крупская қимылды ойын жөнінде былай
деп толғанады: «Ойын – өсіп келе жатқан бала организмінің қажеті.
Ойында баланың дене күші артады, қолы қатайып, денесі шыңдала түседі,
көзі қырағыланады, зеректілігі, тапқырлығы, ынтасы артып жетіле түседі.
Ойында балалардың ұйымдастырушылық дағдылары қалыптасып шыңдалады».
Ұлттық ойындарымыз балаларға тәрбиелік мәнімен, дене бітімінің әсем де
сымбатты болып бітуге пайдасы зор. Балаларды қазақ халқының ұлттық
ойындарымен, ойната отырып жан - жақты тәрбиелейміз.
Педагогика және психология ғылымында мектеп жасына дейінгі
балалардың жетекші әрекеті ойын екендігі мойындалып, білім берудің
нәтижелілігі ойынның алуан түрлілігіне, оқу-тәрбие мақсатында үйлесімді
қолдануға тікелей байланыста екендігі дәлелденді.
Соған сәйкес бүлдіршіндерді дамыту мақсатында қолданылатын
технологиялар да жеткілікті. Асық технологиясы бүгінгі бүлдіршінді дамытуға
қажетті бірегей методикалық құрал екенін айтуға болады. Ерте кезде әр
қазақтың балалары мен жастарының бас қосуының негізінде асық ойыны
ойнатылатын. Асық ойыны баланың жастайынан ой-қабілетін шыңдап,
дәлдікке, ептілікке, ширақтылыққа, ұстамдылыққа, алғырлыққа, сыйлыстыққа
тәрбиелеген.
Әлбетте, арғы заманда асық қазақ балаларының күнделікті ойыны
болатын. Қазір балалар балпаң баса бастағаннан-ақ ата-анасы жүйкесі тыныш
болуы үшін қолына планшет беріп қоятынын көріп жүрміз.
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Педагогтардың пайымына сүйенсек, бұдан баланың зейіні тұйықталады,
көзінің көру қабілеті төмендейді, жүйкесі жұқарады, төмен қарап
отырғандықтан омыртқалары қисаяды және кәдуілгі адами қарым-қатынасты
ұмытады. Виртуалды әлемге бой ұрған бала қоршаған ортамен сөйлеспейді.
Балабақшадағы асық ойнай бастаған баланың бойындағы өзгерістерді атааналар күн сайын байқауға болады.
Яғни, бала еңкейеді, тұрады, үздіксіз қозғалыс дене сымбатына
көмектеседі. Сонымен қатар, кәсіпкерлік қабілеті дамиды, ұтып алған асығы
көбейген сайын қуанады. Жанындағы өзі қатарлы балалармен бірге
ұйымшылдығы мен тіл байлығын дамытады. Асықты ұяшықтарға салу баланың
саусақ буындарына өте пайдалы. Балалар боялып, тесілген асықты бір түстен
кейін екінші түсті жіпке өткізіп, тізбектейді. Тізу арқылы бала түстерді бірбірінен ажырата алады, қолының ұсақ моторикасы дамиды.
Саусақтарымен жұмыс жасау арқылы, саусақтары иілгіш болып
жаттығады. Мұның бәрі баланың қиялы мен ойын, ұшқырлығын, зейінін жанжақты дамытады. Асық терапиясы балалардың қимыл-қозғалысын реттеуге,
кеңістікті
бағдарлай
білуге,
сөздік-логикалық
ойлауды
сатылай
қалыптастыруға, шығармашылық және сын тұрғысынан ойлауға, сабырға,
бірлесе әрекет етуге тәрбиелейді.
Балабақша тәрбиешілері асық арқылы санау, құрастыру, асық үстінен
жүру, математикалық логикалық тапсырмаларды шешу, түрлі оқиғаларды
ойлап тауып, бала танымына қоршаған әлем заңдылықтары мен оқиғаларын
қызықты түрде жеткізуге тырысады. Біздің балабақшада өзім асықты жиі
қолданамын. Асық ату ойыны арқылы балалардың мергендігін дамытуға,
асықпен ойнайтын сан алуан ойындар арқылы бала денсаулығын шыңдауға
болады. Ересек топтар үшін тапсырма қызықты әрі пайдалы.
Баланың логикалық ойлауы, көзбен көру арқылы есте сақтау қабілеті
артады, эстетикалық талғамы дамиды және бір-бірімен бәсекелесіп орындау
барысында шапшаңдыққа үйренеді. Асықтан құралған тақтайшалармен жүру
арқылы балалардың аяқ, қол еті қатаяды, қабілеті артады. Табандағы жүйке
нүктелері арқылы ойлау қабілетінің дамуына, жалпақтабанның алдын алуға
болады. – Бұл – асық терапиясының бастапқы нұсқасы.
Мектепке дейінгі тәрбиелеу және оқыту стандарты мен үлгілік
бағдарламасына сай барлық білім саласында асықты қолдануға болады. Ересек
топ тәрбиеленушілерімен асықты пайдаланып «Мозаика» құрастыруға болады.
Балалар жеке – жеке отырғызылады. Оларға асықтан жасалған белгілі бір
бейнеленген пішін беріледі. Пішінді балалар дәл сондай қалыпта боялған
асықтармен құрастырып шығулары тиіс. Бұл тапсырма балалардан ұқыптылық
пен мұқияттылықты талап етеді. Тапсырманы орындау барысында балалар
пішіннің көлемімен қатар, оның ішінде берілген түстерден жаңылмауы тиіс.
Ересек топтары үшін тапсырма қызықты әрі өте пайдалы.
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Баланың логикалық ойлауы, көзбен көру арқылы есте сақтау қабілеттері
артады және бір – бірімен бәсекелесіп орындау барысында шапшаңдылыққа
тәрбиеленеді. «Тақтайшаны әсемдеу» ойыны. Балаларды үш-үштен топқа бөліп
отырғызып, мозайка тақтайшасына әр түрлі түске боялған пішіндер, ал қасына
түрлі түсті бояулардағы асықтар беріледі. Балалар осы берілген пішіндерге
боялған асықтардың ішінен пішінді ашатындай түс таңдап, көлеміне сәйкес
тізіп шығуы тиіс. Тапсырманы орындау барысында баланың эстетикалық
талғамы мен шығармашылық қабілеті дамиды. Ересек топтағы балалар үшін
бұл оңай тапсырма болмағанымен, балалар бұл тапсырманы қызыға
орындайды.
Қорыта келгенде, ойнай бiлген балаға асықтың пайдасы орасан зор. Асық
ойыны балаларды мергендiкке, ептiлiкке баулиды. Бұған қоса аяқ-қолдың
қимылын жақсартып, денсаулыққа көп пайдасын тигiзедi. Асық ойыны
балалардың ойлау қабілетін дамытады, жаң-жақты дамуына ықпал етеді,
адамдармен тез тіл табыса білуге үйретеді.
24.02.2021 жыл.

№ L00060

Тәрбинің алтын бесігі...
МАМЕТОВА АСИЯМ ЖАМАЛОВНА
Алматы облысы Еңбекшіқазақ ауданы, Байсейіт ауылы
ЖШС «Лашока» балабақшасының тәрбиешісі
«Бала естігенін айтады, көргенін істейді» - деп қазақ халқы бекер айтпаған.
Мектеп жасына дейінгі балаларды адамгершілікке тәрбиелеудің маңызы зор.
Кішкентай сәбилеріміз ата - анасының, тәрбиешісінің, достарының мінезінен,
жүріс - тұрысынан, сөйлеген сөзінен, істеген ісінен үлгі алуға тырысады.
Бала бойына адамгершілік қасиеттерді ойын, салт - дәстүр, мақал мәтелдер, ертегілер, жұмбақтар, айтыс өлеңдер арқылы сіңіру ата-ана мен
тәрбиешілердің басты міндеті.
Ертегінің тәрбиелік мәні зор. Ол сәбидің қиялына қанат бітіріп, бойындағы
игі қасиеттердің қалыптасуына жол бастайды. Мысалы «Шалқан» ертегісін
тыңдап болған соң, балалар шалқанды көптің көмегімен жұлып алғанын білді.
Ал, «Ақмышым» ертегісін тыңдап болып, кішкентай бүлдіршіндер қамқорлық,
мейірімділік сезімдерімен танысты.
Адамгершілік дүниесіндегі ұрпақтан - ұрпаққа жалғасып келе жатқан
қымбат қазыналарымыздың бірі – бесік жыры, мақал - мәтелдер болып келеді.
Сәбилер «бесік жырын» тыңдай отырып, ананың бесік жырымен, әлдиімен,
өзінің туған тілінің әуенінен тұңғыш рет нәр алады.
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Мақал - мәтелдер арқылы кішкентай бүлдіршіндеріміздің қайырымдылық,
ілтипат сезімдерін арттырамыз, адамгершілік сезімдерін оятамыз.
«Үлкенге – құрмет, кішіге - ізет» деген мақал – мәтел арқылы бала бойына
үлкенді құрметтеу, қамқорлық сезімдерін туғызамыз.
Балаларды еңбек сүйгіштікке баулу арқылы, адамгершілік, эстетикалық
қасиеттерін дамытуға болады.
Өз–өзіне қызмет ету;
– Кішкентай топтарда балалар тәрбиеші көмегімен киініп, жуынып,
сүртінеді, бір - біріне көмектеседі, «рахмет, кешір, өтінемін» сөздерін айтуға
баулу. Ұжымға тәрбиелеу, балалардың өзара ұжымда қарым - қатынастарын
қалыптастыру. Осылайша мейірімділіктің негізі қаланады немқұрайлықтың
пайда болуына, құрбыларына, үлкендерге қалай болса солай қарауға мүмкіндігі
жасалмайды.
– Тұрмыстық қызметте топтағы ойыншықтарды жинау, оларды күтіп ұстау,
топты таза ұстау. Ұйымдастырылған оқу іс – әрекетіне қажет ермек саз,
тақтайша, қылқалам т. б дайындауға көмектесуі. Осылайша біз
бүлдіршіндерімізді қайырымдылыққа, кішіпейілділікке шақырып, жақын
адамдарына қамқор болуға үйретеміз.
– Серуен кезінде гүлдерді қопсыту, шөптерін жұлу, ойын алаңымызды таза
ұстауға үйрету.
Бірде серуенде сәбилерді жапырақ жинауға шақырдым, балалар 2 - 3
жапырақ жинаған соң «жинағым келмейді» деп тарай бастады. Сол кезде мен
жұмыс жоспарын ойын жоспарына айналдырып жібердім, әкелген
жапырақтардан бастарына гүлшоқ жасадым, оны көрген кішкентайлар қуанып,
барі де жинай бастады. Бұл серуенде балаларды тек қана жапырақ жинауға
емес, топпен жұмыс жасауға, үлкендерге көмектесуге, еңбексүйгіштік
қасиетінің алғашқы игеріміне баулыдым.
Әрбір жасалынған істен кейін «Жарайсыңдар балалар! Тобымыз немесе
ойын алаңымыз қандай сәнді болып қалды, бәрекелді!» деген сөздерді есту
арқылы
жасаған
еңбектерінің
дұрыс
екеніне
көз
жеткізеді.
Ұжым болып жұмыс жасай білуі, ұқыптылық, ізденімпаздық, аяушылық,
қамқорлық, сезімдерін бойына сіңіруі аса маңызды.
Жас ұрпақтың бойына адамгершілік қасиеттерді сіңіру – ата - ана мен
ұстаздардың басты міндеті. Кішкентай бүлдіршіндеріміздің бойына ізгілік,
мейірімділік, қайырымдылық, адамгершілік қасиеттерін сіңіріп, өз - өзіне деген
сенімділікті тәрбиелеуде отбасы мен тәрбиешілер шешуші рөл атқарады.
Адамгершілікке, еңбексүйгіштікке тәрбиелеу күнделікті балабақша өмірінде,
тәрбиешінің жұмыс күнін ұйымдастыру процесінде, ойын және оқу ісінде
жоспарлы турде қамтылады.

50

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

Тәрбиешінің тәртібі, іс - қимылы, балалармен, үлкендермен қарым қатынасы кішкентай сәбилер үшін үлгі болып, олардың жеке басының
қалыптасуына ықпал етеді. Балабақша мен отбасы арасындағы тығыздық
артқан сайын бүлдіршіндерімздің адамгершілік құнды қасиеттері арта түседі.
Осыдан келіп, бүлдіршіндерімізде жақсы қылықтар, ұжымдық қарым - қатынас,
адамгершілік сезімдері, еңбексүйгіштік, үлкендер еңбегін құрметтеу,
жауапкершілік, патриоттық сезімдер туралы түсініктер қалыптасады.
Кішкентай бөбектеріміз адамгершілік қасиеттерді ата - анасынан, үлкендерден,
тәрбиешілерден насихаттау арқылы емес, тек шынайы көру, сезіну
қатынасында алады.
Адамгершіліктің құнды қасиеттерінің негізі отбасында қалыптасады.
Адамгершілік тәрбие отбасынан бастау алатын болғандықтан инабаттылық,
мейірімділік, ана сүтімен, ана тілімен келетіні анық.
Сол себепті халық даналығы: «Сүтпен біткен мінез, сүйекпен кетеді» бекер
айтпаған. Дана, ойшыл Абай атамыз бұл туралы былай деген: «балаға мінез үш
алуан адамнан жұғады; бірінші – ата - анасынан, екінші – ұстазынан, үшінші –
құрбысынан».
Адамгершілік әр адамға тән асыл қасиеттер. Адамгершіліктің қайнар көзі –
халқында, отбасында, олардың өнерлерінде, әдет - ғұрпында.
Әр адам адамгершілікті күнделікті тұрмыс – тіршілігінен, өзін қоршаған
табиғаттан бойына сіңіреді.
Қазақ халқы баланы жастайынан жақсы әдеттерге баулыған. «Үлкенді
сыйла, жолын кеспе» деген ұлағатты, тыйым сөздердің мәні зор. Бала бойына
кішіпейілділік, сыпайылық, сыйластық сияқты қасиеттерді сіңіре білсек,
адамгершілік тәрбиесінің жемісіне бөленетініміз анық!
Мағжан Жұмабаев атамыз өзінің ұлағатты бір сөзінде былай деген:
«Баланы тәрбиешінің өзіндей қылып шығармай, келешек заманына лайықтап
дайындау керек». Иә, Мағжан атамыз айтқан даналық ой бүгінгі күнгі білімді
ұрпаққа қаратылып айтылғаны көрініп тұр. Өйткені елдің ертеңгі тірегі –
балдырғандырымыз. Олар заман талабына сай тәрбиеленуі тиіс.
Қазіргі таңда тәрбиешілер қауымына үлкен жауапкершілік жүктеліп отыр.
Бала тәрбиесі – баршаның ісі. Отбасының да, балабақшаның да, мектептің де
мақсат-мүддесі біреу, ол – заман талабына сай ұрпақ тәрбиелеу.
Тәрбиенің алтын бесігі - балабақшамыздағы сәбилерімізді адам баласына
тән асыл қасиеттерге, адамгершілікке тәрбиелеуден жалықпайық!
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№ L00062

Transport
КАЛТАЕВА МЕРУЕРТ ЖУМАНАЛИЕВНА
Түркістан облысы Сарыағаш ауданы «№ 4 Ю. Гагарин атындағы
жалпы орта білім беретін мектебі» КММ. Ағылшын тілі пәні мұғалімі
Professions and way of
communication

School:

Date:

Teacher name:

CLASS: 4th v

Number present:

Lesson title

Transport

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

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

Lesson objectives
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Lesson objectives

Assessment criteria

Target vocabulary

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

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

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

Values links
Cross-curricular
links
Previous learning

Body language

ICT skills

Pictures, cards, worksheets, presentation

Plan
Planned
timings
Start

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

5 minutes

Greeting students Hello, children !How are you?
I am glad to see you, sit down please
Who is on duty today?
Who is absent?

5 minutes

Warming Up. “Video clip” Strategy. Watching a video and
sing ‘hello” song.
Teacher gives cards
Students will see picture. Students find their answer and do
worksheets
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Қазақ - қонақжай халық
ТҮЗЕЛБАЕВА ТІЛЕКТЕС
Маңғыстау облысы Маңғыстау ауданы «Бекі бастауыш мектеп»
коммуналдық мемлекеттік мекемесінің бастауыш сынып мұғалімі
Өмірлік ұстанымы:
Жолыңды сенің ұстаз қалап алдым,
Болсын деп бір ескерткіш еңбегіңе.
Сабақтың тақырыбы:
Мұғалімнің аты-жөні:
Есептер шығару. Қазақ - қонақжай
Т.Түзелбаева
халық.
Күні: 05.03.2020
СЫНЫП: 2
Қатысқан оқушылар саны:
Қатыспаған оқушылар саны:
Сабақ
2.5.1.4 - санды бірнеше есе арттыру/кемітуге; айырмалық
негізделген оқу салыстыруға, еселік салыстыруға берілген есептерді талдау
мақсаттары
және шығару; кері есептерді құрастыру және салыстыру
Сабақ
Оқушылардың барлығы мынаны орындай алады:
нәтижесі:
Оқулықта берілген және қосымша тапсырмаларды
орындайды. Жазба жұмыс жасайды. Сұраққа жауап береді.
Оқушылардың көбісі мынаны орындай алады: Топтық
жұмысты брлесе орындайды.Өз бетінше жұмыс жасайды.
Сұраққа жауап береді. Қосымша үлестірме ресурстармен
жұмыс жасайды.
Оқушылардың кейбіреуі мынаны орындай алады:
Оқулықтан тыс берілген қосымша тапсырмалады
орындайды, тақырып бойынша қосымша мәліметтер мен
дәлелдер келтіре алады.
Бағалау
Жеке, жұптық, топтық тапсырмаларды орындай алады.
критерийі
Сабақ барысында тыңдаушының назарын өзіне аудара
алады.
Ресурстар
Оқулық, суреттер, топқа бөлуге арналған кеспе қағаздар
және әртүрлі заттар, топтық тапсырмалар, кері байланыс,
стикер.
Әдіс-тәсілдер
Сұрақ-жауап, әңгімелеу, түсіндіру, ойын, көрнекілік.
Рефлексия.
Пәнаралық
Музыка, қазақ тілі.
байланыс
Сабақтың жоспары
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енгіздім және неліктен?

Қорытынды бағамдау
Қандай екі нәрсе табысты болды (оқытуды да, оқуды да ескеріңіз)?
1:
2:
Қандай екі нәрсе сабақты жақсарта алды (оқытуды да, оқуды да ескеріңіз)?
1:
2:
Сабақ барысында мен сынып немесе жекелеген оқушылар туралы менің
келесі сабағымды
жетілдіруге көмектесетін не білдім?
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МАЗМҰНЫ
• ШЕҢГЕЛБАЕВА ҚАЛИМА АЙТМҰҚАНҚЫЗЫ
• СЕРІКБАЕВА КАМШАТ УМИТБЕКҚЫЗЫ
• ИСКАХОВ ПЕРНЕБАЙ СЕРМАХАНОВИЧ
• МОЛДАГУЛОВА ГУЛЬНАРА АШИРБЕКОВНА
•

БИСЕНГАЛИЕВА АЛИЯ ЕСКАРИЕВНА

• БЕРИККАЛИЕВА АРМАНГУЛЬ ДУЙСЕНБАЕВНА
• КАЗЫМОВА КЛАРА ТОКТАРОВНА
• БАТЫРГАЛИЕВА ДАМИРА ЕДИГЕНОВНА
• ЗАКИРОВА ЭЛЬВИРА ЖАКСЫЛЫКОВНА
• ТҰҒЫРОВА ЖАЗИРА АБДОЛЛАҚЫЗЫ
• КУРБАНОВА ГУЛЬБАХРАМ ИБАТУЛЛАЕВНА
• МАМЕТОВА АСИЯМ ЖАМАЛОВНА
• КАЛТАЕВА МЕРУЕРТ ЖУМАНАЛИЕВНА
• ТҮЗЕЛБАЕВА ТІЛЕКТЕС
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