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Жаңартылған білім беруде қашықтықтан  оқуды  ұйымдастыру

МАКИШЕВА НУРЖАМАЛ ЖАГИПАРОВНА 
Павлодар облысы Екібастұз каласы 

Өлеңті негізгі мектебінің бастауыш сынып  мұғалімі 

Бүгінде  Елбасымыз  алға  қойған,  дамыған  отыз  елдің  қатарына  кіру 
жөніндегі «Ұлт жоспары-100 нақты қадам» - баршамызға ортақ жауапкершілік 
жүктеп, Қазақстанның білім беру саласын жаңғыртуындағы негізгі бағыттарын 
айқындауды көздейді. Білім  мазмұнын  жаңарту білім беру бағдарламасының 
құрылымы  мен  мазмұнын,  оқыту  мен  тәрбиелеудің  әдістері  мен  тәсілдерін 
қайта  қарастыру  болып  табылады.  Ұлттық  және  жалпы  адамзаттық 
құндылықтарды бойына сіңірген, кез-келген өмірлік жағдайда функционалдық 
сауаттылығы мен  бәсекеге  қабілеттілігін  көрсете  білетін  тұлғаның үйлесімді 
қалыптасуына және зияткерлік дамуына қолайлы білім беру ортасын тудыру-
жаңартылған білім мазмұнын енгізудің нәтижесі болуы керек .  Қазіргі  заман 
талаптарына  сәйкес  қазіргі  мектеп  «білімді  тұлға»,  яғни  білім,  білік  пен 
дағдылары қалыптасқан жеке тұлғаны дайындаумен  ғана  шектеле  қоймай, 
өмірдің  өзгерістеріне  дайын  болатын, белсенді және шығармашыл ойлайтын, 
интеллектуалды және жан-жақты дамыған жеке тұлғаны дайындау тиіс. Білім 
мазмұнын  жаңарту  тікелей  шығармашылық  ізденістегі  мұғалімнің  кәсіби 
шеберлігіне  байланысты.  «Мұғалім  көп  әдісті  қолдана  отырып,  оны  өзіне 
сүйеніш,  қолғабыс  нәрсе  есебінде  пайдаланған  дұрыс»,-  деп   Ахмет 
Байтұрсынов айтқандай, қазіргі  заман  талабына сай білім беру мәселесі  сол 
қоғам мүддесіне сай болуы керек. Өз  ісінің  шебері ғана жоғары жетістіктерге 
жетеді.  Қазіргі  таңда  пәнді  жақсы,  терең   білетін,  күнделікті  сабақтағы 
тақырыпты толық қамту, оны  оқушыға  жеткізу,  оқытудың  дәстүрлі  және 
ғылыми  жетілдірілген  әдіс-амалдарын,  құралдарын  еркін  меңгеру, 
оқушылардың  пәнге  қызығушылығын  арттыра  отырып  дарындылығын 
дамытудағы  іздену-зерттеу  бағытындағы  тапсырмалар  жүйесін  ұсыну  өмір 
талабы.  Ал  оның  негізі  бастауыш  сыныптарда  қаланбақ.  Сондықтан  да 
бастауыш сыныпта әр сабаққа әр түрлі тиімді әдіс-тәсілдерді қолдана отырып, 
оқушылардың  білім  сапасын  арттыру  ең  басты  мәселе.  Еліміздің   ертеңгі 
болашағы жас ұрпақ болғандықтан, оларға терең де сапалы білім берудің жаңа 
әдіс-тәсілдерін  құрастыру бүгінгі күннің өзекті мәселесі болып отыр.  

Сабақ  мұғалімнің  шығармашылық еңбегінің нәтижесі. Оның өз  мәнінде 
өтуі ұстаздың  біліміне, ұйымдастыру қабілеттілігіне, шеберлігіне  байланысты. 
Мемлекетімізде   болып жатқан өзгерістерден білім  беру  саласы  шет қала 
алмайды. 
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Сондықтан қазіргі  уақытта оқытудың жаңа әдіс-тәсілдері қарастырылып, 
енгізілуде.  Қазіргі  заман   талабына   сай   сабаққа  қойылатын   мақсат 
міндеттерінің  ерекшілігі өсіп келе жатқан жеке тұлғаны  жан-жақты  дамытуға 
бағытталған.  Репродуктивті  білім  беру  кезінде   оқушы    тек  тыңдаушы, 
орындаушы    ретінде   көрінген.  Қазіргі   таңда  оқушыны  қалыптастыруға 
мынадай мақсаттар қойылып отыр.                                                   

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

тиянақтылық  дағдыларын  дамыту:
• Талабын  ұштап,  қиялын  дамыту

Шындығында  мұғалімнің алдында  оқушыларға  білім мен тәрбие  беруде 
үлкен  жауапкершілік  тұр. Әрбір  оқушыны  оқытып тәрбиелеуге байланысты 
мәселелерді  өздігімен  және  шығармашылық  ынтамен  шешуге  қабілетті 
жаңашыл  мұғалім керек. Жаңа, тез  өзгермелі заманда білімді де білікті, тың 
серпіліске,  өзгеруге  дайын  және  жаңа  талап  межесінен  көріне  алатын 
шығармашыл да  кәсіби  шебер  мұғалімдерді  қажет  етіп  отырғанына  көзіміз 
жетті. Оқушылардың  мектепте  табысты оқуы ғана емес, өмірде де табысты 
болуы  мұғалімнің  қабілетіне,  оның құзыреттілігіне байланысты екенін терең 
түсіндік.  Мұғалім оқушылар үшін қандай да бір  пән бойынша білім беретін 
адам  ғана  емес,  сондай-ақ  олардың  оқудағы  еңбегін  қызықты,  тиімді 
ұйымдастыра  алатын,  оларға  үлгі  болатын  ерекше  тұлға  болуы  керек. 
Оқушының   қажеттілігін   қанағаттандыру  үшін  қазіргі  заманның   мұғалімі 
жаңашыл,  икемді,  өзгерісті   тез  қабылдай  алатын,  жан-жақты,  жаңа 
педагогикалық  инновациялық  технологияларды меңгерген болуы керек. Білім 
беру  үрдісінде  мұғалімнің  оқушыны  дұрыс  бағалауға  көңіл  бөлгені  дұрыс. 
Баға–оқушының білімін көрсететін нәтиже. Мұғалім жаңа форматта құрылған 
сабақ  тақырыбына байланысты критерийлер  бойынша немесе  бағалаудың әр 
түрлі тәсілдерін қолдануға болады. Қазіргі заман ағымына сай болашақ ұрпаққа 
саналы  тәрбие,  терең  білім  беру  еліміздің  басты  мәселесі  болып  табылады. 
Яғни,  сабағының  жемісті  болуы  үшін  үнемі  ізденіс  үстінде  болып,  жаңа 
бағдарламаны меңгере отырып қолдану әр ұстаздың парызы деп есептеймін. 
Осы  әдістемелік  құралдың  ішінен   мұғалімдер   рефлексия   мен   кері 
байланыстың  айырмашылығын,  кері  байланыс  жасау  кезінде  және  сабақ 
барысында қолданатын әдіс-тәсілдерді, қысқа  мерзім  жоспар  үлгілерін, ата-
анамен   жұмыс   түрлерін   өз  тәжірибелеріне   пайдалана   алады   және 
түрлендіріп, өзгертулеріне  болады.
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«Мамандығыммен-мақтанамын!"

БЕГЕНОВА  АКЛИМА  АБИЛКАСОВНА 
Ақтөбе облысы, Муғалжар  ауданы, Құмсай  ауылы

«Бәйтерек»бөбекжай  бақшасының меңгерушісі

Балабақшаны бақша деп алып,  келген бала  гүл болса,  онда ол сол гүлді 
баптап, күтіп, барлық жәндіктер мен құстардан  қорғайтын  бағбан.  

Гүліміз бала, бағбанымыз тәрбиеші.  Балаға  бағыт- бағдар, тәлім-тәрбие 
беретін   отбасынан кейінгі екінші анасы.  Топтағы әрбір бала бір ашылмаған 
сыр,құпия.  Әр баланың мінезі  әр түрлі.  Бір бала жылдам болса,  екінші бала 
баяу,  барлық нәрсені  байыппен жасағанды жақсы көретін келеді.  Ал үшінші 
бала болса өзімен-өзі  отырғанды жаны сүйетін болып келеді.    Оқу- инемен 
құдық қазғандай десе, тәрбие де инемен құдық қазғандай деп айтуға болады. 
Себебі  жоғары да айтып өткендей  әр баланың көңілінен жол табу ол бір үлкен 
ғылым дейтін  болсақ,  онда  тәрбиеші   ол-ғалым болып саналмайды ма?  Сол 
үшін тәрбиші әр баланың жас ерекшелігіне, мінез-құлқына  қарай бейімделіп, 
онымен бірге бала болып сөйлесіп, бала болып ойнап, бала болып күлу ол  оңай 
емес, ол үлкен шеберлікті қажет ететін жұмыс. 

Абай атамыз айтқандай «жас  бала анасынан туғанда екі мінезбен туады, 
біріншісі-  «ішсем,  жесем,  ұйықтасам,  ойнасам»  болса,  ал  екіншісі,  «білсем, 
көрсем,  қарасам,  ұстасам ,  ол  немене?  Ол кім  екен?»  деген  қызығушылығы 
тұрады. Мұның бәрін білгісі келген балаға тәрбиеші бағыт-бағдар беріп, көмек 
көрсетіп, тексеру, нұсқау тәрбиешінің тікелей міндеті. Балабақша тәрбиешілері 
қай кезеңде болсын ертеңгі елім деп еңірейтін ұрпақты тәрбиелеуге тер төгуде. 
Бұл жолда үлкен ізденіс, парасат қажет.  

Ендеше,  тәрбиешінің әр күні  ізденіспен,  ертеңгі  азаматты қалыптастыру 
жауапкершілігімен   ұштасып  жатады.  Бір  мезетте   алдындағы  жиырма 
- жиырма бес  балаға қарау, көңіл бөлу,  олармен тілдесу  тек сырт көзге ғана 
оңай жұмыс. Тәрбиешілер  елдің ертеңгі азаматтарын тәрбиелеуші. 

Менің  педагогикалық  ұстанымым: үнемі  жаңалыққа  ұмтылып,  әр 
баланың  бойына  жақсылық  құйып,  дұрыс  тәрбиелеу.  Баламен  жұмыс  істеу 
дегеніміз үнемі творчестволық ізденісте жүру, өз біліміңді жетілдіру, заманауи 
болу. Бүгінгі заман талабын ескере отырып технологиялық инновацияны игере 
отырып,  оны балалармен жұмыс істеу барысында қолдану,  әр  баланың жеке 
дара интелектуалды қасиетін ашуда тәрбиешінің берер тәлім-тәрбиесі үздіксіз 
болуы шарт. Тәрбиешінің жеке басының үлгісі жас ұрпақ тәрбиесінде ең әсерлі-
әдістердің бірі.
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Музыка пәнін оқытудың заманауи аспектілері

БАЛЫМБЕТОВА ШАТТЫҚ ТАКЕНОВНА 
Ақтөбе облысы, Муғалжар  ауданы, Құмсай  ауылы

«Бәйтерек»бөбекжай  бақшасының саз жетекшісі  
   
Қазақстан   2030  стратегиялық  бағдарламасы  білім  берудің  ұлттық 

моделінің қалыптасуымен және Қазақстанның білім беру жүйесін әлемдік білім 
беру кеңестігіне кіріктірумен сипатталады. Қазіргі таңда қазақ тілі-мемлекеттік 
тіл, қарым-қатынас тілі – орыс тілі және ағылшын тілі – әлемдік кеңістікті тану 
тілін  оқытуда  жаңа  идеяларды  әр  сабақта  жан-жақты  қолданып,  жаңаша 
оқытудың тиімді жолдарын тауып, жүйелі түрде қолдану-заман талабы болып 
отыр. Білім берудің мазмұны жаңарып, жаңаша көзқарас пайда болды. 

Осыған  байланысты  ұстаздар  алдында  оқытудың  әдіс-тәсілдерін  үнемі 
жаңартып  отыру  және  технологияларды  меңгеру,  оны  тиімді  қолдана  білу 
міндеті  тұр.Қай  кезеңде,  қай  қоғамда  болсын  жеке  тұлғаның  қалыптасуы 
ұстаздан  басталады.  Білім  саласындағы  түбегейлі  өзгерістер  ұстазға  үлкен 
жауапкершілікті  талап  етеді.  Өздігінен  білім  алатын,  жан-жақты  ізденетін, 
алдағы  өмір  жолын  өзі  болжай  алатын  тұлға  тәрбиелеу-ұстаздың  қолында. 
Ал жаңа бағдарлама  ұстаздарға  қазіргі  заманға  оқыту әдістерін  жеті  модуль 
арқылы ұсынады.

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.
Музыка  пәнінің  басқа  пәндерге  қарағанда  көптеген  ерекшеліктері  бар. 

Мұнда  негізінен  оқушының  қабілеті,  бейімділігі  баса  назарда  болуы  керек. 
Дегенмен  де  оқушыларды  бейімдеу,  қабілетін  дамыту,  музыкаға  деген 
қызығушылығын  арттыру  жақсы  ұйымдастырылған  сабаққа  байланысты. 
Сондықтан  оқушылардың  пәнге  қызығушылығын  арттыру  үшін  сабақта 
тақырыпқа  байланысты  музыка  түрлерінің  шығу  тарихы,  музыка  түрлері 
дамыған елдерде, музыканың әр саласындағы белгілі композиторлар өмірімен, 

Қазақстандағы, әлем елдеріндегі композиторлар мен музыка жұлдыздары, 
тағы да басқа музыка туралы толық мәліметтер беріп отыру – мақсат. 
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Сонымен бірге оқушыларға бұқаралық ақпарат құралдары, журналдардың, 
тағы басқа, әлем елдеріндегі атақты композиторлар және мәдени жаңалықтарға 
шолу жасап отыру қажет.  Осы тұрғыда оқушылар атақты композиторлардың 
жетістіктерге  жетудегі  еңбектерімен  таныса  отырып,  өздері  де  сабақта  әр 
тапсырманы белсенділікпен орындауға дағдыланады.

Жаңа білім алу үрдісі оқытушы мен оқушыға шығармашылықпен жұмыс 
жасауға итермелейді, сол себепті оқушы білімді өздігінен іздену арқылы білім 
алуына  себептер  мен  жағдайлар  жасап  отырамын.  Осы  тұста  мен 
К.Д.Ушинскийдің «Балаға  күштеп білім беруден гөрі,  баланың білімге  деген 
құштарлығын  ояту  ең  маңызды  мақсат»  -  деген  сөзіне  сүйенемін.  Ол  үшін 
мұғалімнің  сабақты  жан-жақты  дайындауы  қажет,  сабақ  үстінде  қандай 
болмасын  оқушы тарапынан  әртүрлі  сұрақтар  туындауы  мүмкін.  Сол  жерде 
мұғалім қажетті бағдар беріп жіберуіне тура келеді.  Курстан алған білімімді 
жүйелі  түрде  қолданып  сабақтың  қызықты,  сапалы  өтуіне  аса  мән  беремін. 
Сабақтың  әр  кезеңдерінде  түрлі  әдістерді  орнымен  пайдалану  арқылы,  көп 
нәтижеге жетуге болатынына толық көзім жетті. 

Жұптық  жұмыстағы  диологтік  сұрақтар  мен  тапсырмаларды  сабақ 
барысында  іске  асыру  үлкен  шеберлік  пен  тапқырлықты  талап  етеді.  Сол 
себепті  мен  сабақты  түрлендіріп  өткізуге  мән  беремін.  Әр  сабақ  сайын 
оқушылардың асыға күтетін сәттері ол топқа бөліну. «Ырыс алды – ынтымақ» - 
деген мақсатты басшылыққа ала отырып сынып оқушыларын топтастырамын. 
Жұпқа  бөлудің  өзі  оқушы назарын  аудару,  қызықтыру  үшін  тақырыпқа  сай 
бөлуге тырысамын. Жұпқа бөлінгенде оқушылар арасында тепе-теңдік орнап, 
тапсырманы бірлесе отырып білімдерімен бөліседі. Мұның өзі үлгерімі төмен 
оқушы үшін  де  маңызы зор.  Өйткені  берілген  тапсырманы орындау  кезінде 
әрбір оқушы өз үлесін қосады.

Дамыту бойынша бірнеше сабақ үлгілерін жасадым, эксперемент ретінде 
ашық  сабақтар  өткіздім.  Оқушылармен  жұмыс  жасауда  тақырып  туралы 
толғаныс,  ой  толғаныс,  тақырыпты  түсінуге  қызығушылықты,  белсенділікті 
арттырады. Осы сабақтарды өткізе отырып стратегиялардың бағыттарына сай 
әрбір оқушы өз пікірін айтады, салыстыра зерттеуге үйренеді ,бірлесіп білім 
алуға жауапты іс-әрекет қалыптасады. Сын тұрғысынан шыңдалған ойлаудың 
арқасында оқушы білім негіздерімен толығып, болашақты ойлауға құлшыныс 
алады.  Оқушылар  өз  ойларын  ашық  айтуға,  басқалардың  ойын  тыңдауға 
үйренеді.

 Осы дағдыларды негізге ала отырып: 
 Оқушылардың сабаққа деген қызығушылықтарын ояту; 
 Ойлау қабілеттерін арттыру барысында сөздік қорын дамыту; 
 Өздігінен ойларын еркін жеткізе білуге үйрету;
 Шығармашылық қабілеттерін дамыту. 
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Бүгінгі күні Қазақстандағы білім беру жүйесінде оң өзгерістер байқалуда.
Жаңа  оқыту  бағдарына  бет  бұру  күн  тәртібіндегі  басты  мәселе.  Жарық 

көріп жатқан әдістемелік  құралдар мен инновациялық технологиялар  қатары 
көбеюде. Жаңа технологиялардың артықшылығы-білім беруді ізгелендіру мен 
демократияландыру қағидаларынан көрінеді.

Оқушыға:  
1.Өз ойын еркін айтуына мүмкіндік беру;.

2.Ойын дамыта өзгертуіне мүмкіндік беру;
3.Шығармашылық жұмыстағы еркіндікке мүмкіндік беру;
4.Кез келген мәселені өзінше шешуге мүмкіндік беру;
5.Баға беруге, таңдау жасауға мүмкіндік беру;
Оқығанын өмірмен байланыстыруына,  өмірде қолдана алуына мүмкіндік 

беру.
Сын  тұрғысынан  ойлаудың  стратегияларын  сабаққа  қолдану  барысында 

«Қызығушылығын ояту» кезеңі мұғалім үшін ең басты мәселе болу керек.
Сонымен  қатар  оқушы  барлық  жұмыстарды  өзінің  шығармашылық 

қайнауынан өткізу арқылы ғана сабақты бағалап, мәселені шешуге ұмтылады.
Ол сол арқылы ешкімге ұқсамайтын жол іздейді, өзінше болжайды және 

оқушылар  үшін  мұғалімнің  оны  мән  беріп  тыңдауы  сонша  маңызды  екенін 
ұмытпағаны жөн.
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24.02.2021 жыл.    № L00070

Ойын арқылы баланың ой-өрісін дамыту

ҚАБЫЛЖАН МАРЖАН АМАНҚЫЗЫ 
Талдықорған қаласы Еңбек ауылы  «Мектепке дейінгі шағын 

орталығы бар №22 орта мектеп» коммуналдық 
мемлекеттік мекемесінің тәрбиешісі

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. 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. 
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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 қамтидыМысалы,

«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. 
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.
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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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24.02.2021 жыл.    № L00071

Ағылшын тілі пәнінен тиімді әдіс-тәсілдер

БЕЙСЕНБАЙ  НАЗЫМ  БАХБЕРДІҚЫЗЫ 
Түркістан облысы.Сарыағаш қаласы. № 4 Ю.Гагарин атындағы 

жалпы орта мектебі КММ. Ағылшын тілі пән мұғалімі
    
«Шет  тілдерін  үйрену,  әсіресе  ағылшын  тілі  қазіргі  –  заманның 

қажеттілігі.»   Қазақстан  Республикасының  Президенті  Н.Ә.  Назарбаев 
республикалық  білім  және  ғылым  қызметкерлерінің  ІІІ  сьезінде  сөйлеген 
сөзінде  білім  беру  ісін  реформалаудағы  стратегиялық  міндеттердің  бірі  – 
шығармашылық тұрғыдан бәсекелестікке сай үш тілді жетік меңгерген,  жан-
жақты дамыған жеке тұлғаны оқытып – тәрбиелеу деп атап көрсетті. Бұл жерде 
негізгі  ролді  білім  беру  жүйесі  алып  отыр.  Қазіргі  қоғам  сұранысына  сай 
білімді,  шығармашылықпен  жұмыс  жасайтын,  өзін-өзі  дамытып  жетілдіре 
алатын жеке тұлға тәрбиелеуге аса назар аударылуда. 

А.  Байтұрсынов  өзінің  «Мектеп  деректері»  еңбегінде  былай  деп  жазды: 
«….Мұғалім қандай болса, мектеп, пән сондай болмақшы. Яғни мұғалім білімді 
болса, ол мектептен балалар көбірек білім алып шықпақшы.Сондықтан қәзіргі 
заманауи мұғалім өзінің күнделікті сабағын психологиялық тұрғыда қарастыра 
отырып,  көптеген тиімді әдіс-тәсілдерді қолдана білсе ғана жемісін көретіні 
белгілі.  Сабақты  психологиялық  тұрғыдан  дұрыс  ұйымдастыру  дегеніміз  – 
оқушының  ішкі  жан  дүниесіне  терең  үңілу,  ойына  ой  қосу,  қиялына  қанат 
бітіру, білім алуға деген құлшынысын, қызығушылығын ояту. Ол үшін мұғалім 
барлық мүмкіншілігін пайдаланады. Өйткені жай сабақ құнарсыз тамақ секілді, 
адам  бойына  жұқпайды.  Қызықты  сабақтар  мұғалімнің  ашқан  жаңалығы, 
өзіндік  қолтаңбасы,  әдістемелік  ізденісі,  қолданған  әдіс-тәсілдері  арқылы 
ерекшеленіп шәкірт жүрегінен орын алады. 

Қорыта  айтқанда,  СТО технологиясын ағылшын тілі  сабағында  қолдана 
отырып білім сапасын арттыру және оқушыларды шығармашылыққа тәрбиелеу 
жолында  жаңа  технологияларды  пайдалану  тиімді  екенін  өз  тәжірибемнен 
байқадым.  Демек әр мұғалім өз ісіне жауаппен қарап, жаңа сапалы білім беру 
мақсатында  жаңа  әдіс-тәсілдер  қолдану  арқылы  инновациялық  өзгертулер 
еңгізуі тиіс. 

Осы мақсатта  қолданылып жүрген  әдіс-тәсілдердің  бірі-  сыни тұрғыдан 
ойлау.   Сыни  тұрғыдан  ойлау   — қазіргі  таңда  Қазақстандағы  білім  беруді 
дамыту  үшін  өте  маңызды  болып  табылатын  педагогикалық  тәсіл.  Бұл  әдіс 
оқушылардың да, мұғалімдердің де сыни тұрғыдан ойлауын дамытуды саналы 
және оймен қабылдауына мүмкіншілік береді.
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Сыни тұрғыдан ойлау – бақылаудың, тәжірибенің, ойлау мен талқылаудың 
нәтижесінде алынған ақпаратты ойлауға, бағалауға, талдауға және синтездеуге 
бағытталған пәндік шешім.

Әрбір  технология  өзіндік  жаңа әдіс- тәсілдермен ерекшеленеді.
Әдіс-тәсілдерді мұғалімдердің ізденісі арқылы оқушы қабілетіне қабылдау 

деңгейіне  қарай  іріктеліп  қолданады.  Технологияларды  күнделікті  сабақ 
үрдісіне  пайдалану  үшін  мен  өзімнің  алдымдағы  оқушылардың  жас 
ерекшеліктерін  ескере  отырып,  педагогтік  мақсат-мүддеме  сай,  өзімнің 
шеберлігіме орай таңдап аламын және сыни тұрғыдан ойлау тәсілі оқушының 
еркін сөйлеуіне, пікір таластыруына, достарының ойын тыңдауға, проблеманы 
шешу жолдарын іздей отырып, қиындықты шешуге бағытталған әдіс-тәсіл. 

Ол негізінен ашық пікір айтуға, түрлі шешімдер қабылдауға, басқаларды 
сыни тұрғыдан  ойлауға  үйретуді  білдіреді.  Алғашқы кездері  сыни тұрғыдан 
ойлау тәсілдерін жоғары сынып оқушыларына байланысты қолданған. 

Бірақ  уақыт  өте  келе  кішкентай  жастағы  балаларды  осыған 
дағдыландыруға болатындығы дәлелденген.

Мұғалімнің  міндеті  –  баланың  өзіне  деген  сенімін  арттыру,  өзін  тұлға 
ретінде сезінетіндей мүмкіндік ашу, өзін тұлға ретінде сезінген бала әрқашан 
өмірде өз жолын таба алады.

Білім берудің сапасын жақсарту мақсатында мұғалім жаңашыл,  сабағын 
да әртүрлі әдіс-тәсілдерді қолданып, қызықты да сапалы сабақ ұйымдастырсақ 
еңбегіміздің жемесін көретініміз белгілі.
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24.02.2021 жыл.    № L00073

«Менің мамандығымның ерекшелігі»

АСАНОВА ӘСЕМ  БАҚЫТЖАНҚЫЗЫ 
Қызылорда облысы, Жаңақорған ауданы  

№ 56 жалпы  орта мектебінің педагог-дефектологы
 
«Адам жанын түсіне білу, оны зерттей білу – үлкен өнер» З.Фрейд.

«Мен  бір  жұмбақ  адаммын,  оны  да  ойла»,  –  деп   Ұлы  Абай  атамыз 
айтқандай, әрбір тұлға – жұмбақ. Сол жұмбақтың кілтін тауып, жүрек кілтін 
аша  білу,  әрбір  жүректің  құпия  сырын  оқи  білу  мен  қалаған  мамандықтың 
ғажайып тылсым сыры. Бұл  қандай мамандық? Болашақта қандай мамандықты 
таңдасам?  Осы  бір  сұрақ  өмірге  келіп,  сана-сезімі  жетілген  әрбір  адамды 
толғандырары  сөзсіз.  Бір  кездері  мен  де  осы  бір  сұрақтың  жетегінде  көп 
ойланып, толғанып, қиялдап, өзім қалайтын, өзім сүйіп айналысатын істі таңдау 
жетегінде  жүрдім.  Ақырында  осы  бір  сұраққа  жауап  та  таптым.  Ол  әлем  – 
дефектология  әлемі  –  жан  туралы  ғылым  .  Қазақта  «жан  ғылымын»  ерте 
меңгерген.  «Тән ауруы жазылар, жан ауруы жазылмайды» деген сөзде үлкен 
мағына мен мән бар. Бүгінгі күні тән ауруын дәрігердің шипасы емдесе, жан 
ауруын дефектолог маман емдей алады. Әр адамның жүрегіндегі мұңды сезіп, 
ойды танып, дұрыс жол сілтей білу, адамнан тек мамандықты талап етпейді, 
адамға деген мейірімділік пен ізгіліктен туындайды.

Дефектолог ол кім? Дефектолог латын тілінен аударғанда «кемістік» деген 
мағынаны  білдіреді.  Педагогиканың  көру,  есту,  сөйлеу  мүшелерінде,  ақыл-
ойының  дамуында  табиғи  кемістігі  бар  балаларды  оқыту  мен  тәрбиелеу 
мәселелерін  зерттейтін  арнаулы  саласы.  Кемістігі  бар  балалардың 
психологиялық  және  физиологиялық  даму  ерекшеліктерін  зерттейді. 
Дефектология ғылымның зерттеу объектісі - дамуында қандай да бір кемістігі 
бар адам.

Бұл  саладағы  зерттеу  нұсқасы  мүмкіндігі  шектеулі  балалар,  яғни 
тәрбиелеуі  қиын  (аномальді)  балалар.  Олармен  жұмыс  істеу  өте  қызықты, 
сонымен қатар аса жауапкершілікті, шыдамдылықты талап етеді. Қазіргі таңда 
бұл  мамандық  өте  жоғары  сұранысқа  ие,  себебі,  өкінішке  орай,  жыл  санап 
елімізде мұндай балалардың саны артып келеді. Мұндай ауытқулардың негізгі 
себептері мынадай:

1.  Жүкті әйелдердің денсаулығына салғырт қарауы. Мәселен,  алькоголь, 
есірткі қабылдау, темекі шегу.

2.  Жұқпалы  аурулармен  ауыруы,  қатты  әсері  бар  дәрі  -  дәрмектерді 
қабылдауы, стресс, әр түрлі  жарақаттар.
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3.  Генетикалық  фактор,  бала  мен  ананың  резус  факторының  сәйкес 
келмеуі.

4.  Туылғаннан  кейін  баланың  жұқпалы  ауруларға  шалдығуы,  жарақат 
алуы.

Міне,  осы  және  басқада  факторлар  баланың  физиологиялық  және 
психологиялық дамуына кері әсерін тигізеді.

Жаны ауырған ата-ананың үмітіне сенім ұялатып, кемтарлықтың қазығына 
көгенделген  баланың  қоғамда  емін-еркін  жүріп-тұруымен  қатар,  қоғамда 
алаңсыз өмір сүруді үйрететін ол дефектолог маманы. Бұл менің мамандығым, 
менің  сүйікті  ісім.  Аталмыш  мамандықты  таңдағаныма  еш  өкінбеймін, 
керісінше  дұрыс  шешім  жасағаныма  күн  санап  көзім  жетіп  келеді.  Себебі, 
сабырлылық  пен  төзімділік,  парасаттылық  пен  сыпайылық,  сенімділік  пен 
тәуекелшілдік  бұл  нағыз  педагогтың  ісі.  Сондықтан  дефектология 
педагогиканың  патша  саласы  десем  артық  болмас  деймін.  Дефектология 
мамандығымның  ерекшелігі  осындай.  Себебі  мен  адамдарға  жақсылық 
жасағанды бар жан-дүниеммен қаладым             

  Менің  кәсібіме,  еңбек  іс-әрекетіме  деген  көзқарастың  қалыптасуына  
әріптес  ұстаздарымның  рөлі  ерекше.  Әріптестерімнен  алған  ең  басты 
сабағым  –  балаға  деген  мейірімділік,  қамқорлық  және  жанашырлық,  
шыдамдылық, шынайы болу және әрдайым шығармашылық ізденісте болу.

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.

Мұғалімнің оқушы алдындағы жауапкершілігі үлкен болса, дефектологтың 
жауапкершілігі  одан  он  есе  зор  болмақ.  Өз  ісіне  адалдығы  мен  қажырлы 
еңбектің  арқасында,  зақымдалған  мүшенің  орнын  басқа  анализатор  арқылы 
толтыру  (компенсатор)  дефектологтың  түзете-дамыту  жұмысының  нәтижесі 
осы жерде байқалады.  Бүгінгі таңда елбасымыз мүмкіндігі шектеулі жандарды 
ел қатарлы қоғамда бірге оқып, бірге қоғамдық істер атқаруға үлкен үлес қосып 
отыр.  Ол  –  инклюзивті  білім  беру  жүйесі.  Инклюзивті  оқыту  –  барлық 
балаларға  мектепке дейінгі  оқу орындарында,  мектепте  және мектеп өміріне 
белсене қатысуға үйретеді.  Сондай-ақ оқушылардың тең құқығын анықтайды 
және ұжым іс-әрекетіне қатысуға мүмкіндік береді.  Инклюзивті білім алумен 
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қатар  өз  талантын  қоғамда  көрсете  білетін  мыңдаған  бала  дефектологтың 
көмегіне  зәру.  Осы мақсатта  мен  өз  оқушыларыма  сабақ  үрдісінде  әр  түрлі 
ойын  әдістерін  қолданамын.  Соның  ішінде  оқушылардың  ойлау  қабілетін, 
зейінің,  есте  сақтау  қабілетін  дамытатын  ойын  әдістері:  «Төртінші  артық» 
әдістемесі, бұл ойын әдістемесі оқушылардың заттың маңызды белгілерін бөліп 
көрсете  білуін,  соның  негізінде  ортақ  қорытынды  жасай  білуін 
диагностикалауға  көмектеседі.  «Менің  көңіл  күйім»  ойын  жаттығуы.  Бұл 
жаттығу  оқушының мінез-құлқы мен өзін  бағалауын біле  отырып,  қоршаған 
ортадағы эмоционалдық жағдайын анықтауға болады.

«Есте  қалған  қызықты  оқиға»  ойыны.  Балалар  дөңгеленіп  отырып,  бір-
біріне  доп  беру  арқылы  есте  қалған  оқиғаларын  айтады,  бұл  ойын  арқылы 
оқушылардың есте сақтау қабілетін оятады.

Саусақ ойыны - ұрпақтан ұрпаққа жалғасын тауып келе жатқан, әрі үлкен 
мәні  бар  мәдени  шығармашылық.  Саусақ  ойынын  ойнай  отырып,  балалар 
қоршаған ортадағы заттар мен құбылыстарды, жан - жануарларды, құстарды, 
ағаштарды т.б көптеген бейнелерді бейнелей алады.

«Бұл қашан болады?» ойыны. Жыл мезгілдеріне байланысты суреттер 
көрсетіледі. Сол суреттер ішінен керек суретті көрсетіп әңгімелеп береді.
Кесте, құрал - жабдықтармен жұмыс
1. Айлардың аттарын ата;
2. Жыл мезгілдерін түстерге сәйкес ата;
3. Әр мезгілде неше ай бар?
4. Бір айда неше апта бар?
5. Қазір қандай жыл мезгілі және қандай ай?

Бұл ойын әдістері  дамуы тежелген оқушылардың жаңа қоғамдық ортаға 
қосылуына үлкен ықпалын тигізеді.  Сонымен қатар ата-аналар мен де тығыз 
байланыста  болып,  ата-ана  мен  баланың  арасындағы  қарым  қатынасты 
жақсарту, ата-ананың бала тәрбиелеудегі оң психологиялық көзқарасын, балаға 
деген жауапкершілік сезімін қалыптастыру, мақсатында «Жылы жүрек жақсы 
тілек»  және  «Ата-анамен  баланың  арасындағы  махаббат»  атты  тренингтер 
өткізіліп тұрады.

Дефектологиялық  қызмет  –  дүние  жиып,  байлық  қуғандардың  ісі  емес. 
Сүрінгенге  сүйеу,  жабырқағанның  жан  жарасын  жеңілдететін  шипалы 
мамандық.  Үлкен  еңбек  пен  төзімділікті  талап  ететін  бұл  мамандықтың  ісі 
жауапкершіліпен  мейірімділікке  ұштасады.  «Бала  дамуының  кемістігі 
неғұрлым жоғары болса,  мұғалімнің білімі одан да жоғар болуы керек», деп 
неміс  психологі  П.Шуман айтқандай,  өз  мамандығымды қаншалықты жақсы 
көрсем,  соншалықты  еңбек  етуді  үйреніп  келемін.  Алдағы  алар  асуларым: 
Еліміздегі  инклюзивті  білім  беру  жүйесін  дамытуға  өз  үлесімді  қосып, 
мүмкіндігі шектеулі болсада таланты тас жаратын талай баланың жарқын өмір 
сүруіне,  сапалы  білім,  саналы  тәрбие  алуына  қол  ұшын  беремін.  Педагог 
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К.Д.Ушинский  «Мұғалім-ол  өзінің  білімін  үздіксіз  көтеріп  отырғанда  ғана 
мұғалім.  Оқуды,  ізденуді  тоқтатысымен  оның  мұғалімділігі  де  тоқтайды»,-
деген.  Сол  үшін  де  мен  дефектология  мамандығының  қыр-сырын  жетік 
меңгеріп, игеру жолында тынбай еңбек етуді мақсат еттім. Оқыту мен тәрбие, 
түзету  мен  дамытушылық  жұмыс  барысында  жаңа  әдіс-  тәсілдерді  ұтымды, 
шеберлікпен пайдалана отырып, мүмкіндігі шектеулі оқушының білім деңгейін, 
қабілетін  сараптап,  әлеуметтік  ортаға  дұрыс  бағыт-бағдар  беруді,  оларды 
егемен  еліміздің  қоғамындағы  заманауи  талабына  сай  жеке  тұлға  ретінде 
қалыптастыруды басты міндетім деп есептеймін. Осындай даралық қасиеттер 
ұстаздық бақытқа жеткізеді. 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. 

Таңғажайып  балалар  әлемін  тереңірек  танып,  өз  өмір  тәжірибемнің, 
мейірімнің дәндерін қондыру – менің жұмысымның мәні. Балалармен жұмыс 
жасау  –  үлкен  бақыт.  Себебі,  тек  қана  бала,  ешнәрсеге  де  алаңдамай 
мейірімділікке  сенеді,  кішкентай  алақанын  менің  алақаныма  қойып,  өз 
құпияларын айтып, маған сенім артады. Пәк көңіл балаларыммен ара-қатынас 
маған қуаныш, шаттық сыйлайды,  себебі  мен оларға,  олар маған керектігіне 
сенімдімін. Осы сенімнің болуы – әр педагогтың бақыты деп ойлаймын. Мен 
осы  мамандықтың  қызығы  мен  қиындығы  көп  болса  да,  осы  маман  иесі 
болғаныма мақтанамын.

15



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

24.02.2021 жыл.  № M00009      

Орыс сыныптарындағы  қазақ тілі сабағында 
оқушылардың тілін дамыту

 
КАРСАКПАЕВА ЗАУРЕШ КАЖАХМЕТОВНА

Қостанай облысы  Тобыл қаласы  № 2 орта мектебінің 
орыс сыныптарындағы қазақ  тілі  пән мүғалімі

 
Бүгінгі таңда ХХI ғасыр табылдырығын еркін аттаған азат ұрпаққа тәлім-

тәрбие және білім беруді жетілдірудің басым бағыттарын айқындау педагогика 
тәжірибесінің көкейкесті мәселелерінің бірі болып отырғаны анық.

Республикамыздың егемендік  алып,  тіліміздің  мемлекеттік  мәртебеге  ие 
болуы  ұлттық  мәдениетіміздің  жан-жақты  өркендеуіне  негіз  болды. 
Мемлекеттік тіл-халықтың барлық мұқтажын, өнер, мәдениет, дипломатиялық 
қарым-қатынас,  ғылым,  өндіріс,  шаруашылық,  ресми  іс-қағаздарды  т.б. 
салаларға дейін қызмет ететін қоғамның қуатты қолданыс құралына айналуы 
қажет.  Оқушылардың  тәрбиесі  сен  білім  деңгейінің  жоғарғы  болуы, 
сауаттылығы,  қазақ  тілін  меңгеру,  түсініп  оқуы  мен  қатесіз  жазуына 
байланысты екендігін көрсетеді.

Тіл тағдырын жетілдіру көп ретте мектепте атқарылатын жұмыс деңгейіне 
байланысты. Өйткені, өскелең ұрпақтың балған санасына бай тіліміздің нәрін 
сіңдіріп, көкірегіне ұялатуға әр пән мұғалімі ауқымды істер атқаруы тиіс.

Бірақ, оқушының тілін қалыптастыру үшін, мұғалімнің өзі бір құзырлыққа 
жету  керек.  Сол  оқушы  санасына,  қазақ  тілі  ертеңгі  күні  үлкен  өмірге 
араласқанда  оның  қоғамдағы  қызметіне  көмегін  тигізетін,  жұмысында, 
күнделікті өмірінде қажетіне жарайтыны туралы ұғым қалыптастыру керек.

Қазақ  тілін  оқыту  барысында  оқушының  тілін  дамытып,  сөз  байлығын 
арттыру  ең  маңызды  жұмыстардың  бірі.  Оқу  орыс  тілінде  жүретін 
сыныптарында  оқушылар  қазақ  тілін  оқу  барысында  мұғалімнің  қойған 
сұрақтарына түсініп, оған жауап қайтаруға,  үйренген сөздерін бұзбай айтуға, 
әсіресе, құрамында қазақ тіліне тән дыбыстары бар сөздер мен сөз тіркестерін 
дұрыс  қолданып,  сөйлемді  жүйелі  түрді,  «оңайдан  қиынға  принципін» 
басшылыққа ала отырып күнтізбегін жоспар қажет деп ойлаймын. Содан кейін 
жоспарды басшылыққа ала отырып, оқушылардың тілін дамыту үшін әр түрлі 
тәсілдер арқылы жұмыс жүргізу. Осы мақсатта оқытушы әр түрлі оқыту әдіс-
тәсілдерін  пайдаланып,  тіл  дамыту  жаттығуларын,  ойын  элементтерін  және 
тақырыпқа сәйкес көрнекіліктер қолданады. Басты назар аударатынымыз оқу, 
сөйлеу, талдау, жазу жұмыстарына мұқият көңіл бөлу.

Тіл дамыту жұмысы – күрделі де шығармашылық процесс. 
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Тіл байлығының мол болуы бір жағынан балада жаңа құбылыс,  көрініс, 
ұғымдар  мен  түсініктердің  көбеюіне,  ал  екінші  жағынан,  тілді  жан-жақты 
меңгеруіне  байланысты.  Тілдің  жақсы  дамуының  құралы  тілдік  қор  болып 
табылады.

Тіл дамытудың негізгі көрсеткіштері:
1. Өз ойын жүйелі түрде еркін жеткізе білу;
2. Байланысты сөйлей білу;
3. Мазмұндылығы, анықтығы, мәнерлігі;
4. Грамматикалық, орфографиялық қатесіздігі.
Тіл  дамытудың  негізгі  көршеткіштерін  жүзеге  асыру  үшін,  оқудың 

алғашқы аптасында мына мәселелерді анықтап алдым:
 Сыныптағы әрбір баланың жалпы сөздік қоры;
 Сөздің дыбыстық жағын меңгеру дәрежесі;
 Байланыстырып сөйлеу дәрежесі.
Сөзді, сөйлемді, сөз тіркестерін тақтада, кітаптан, дәптерден дұрыс оқыта 

білу-  қазақ  тілін  меңгертіп,  сөздік  қорларын  молайтуға  септігін  тигізеді. 
Мәтінді оқыту негізінде көптеген факторларды ескеру қажет.

 Қазақ тіліне тән дыбыстарды дұрыс айтуға қалыптастыру.
 Сөйлемді дұрыс құрай білуге жаттықтыру.
 Байланыстырып сөйлеуді үйрету.
 Еркін оқуға үйрету.
Сөйлеу  және  оқуды  меңгерген  соң,  жазу  тілі  қалыптастырылады.  Сөз- 

тілдің  негізгі  өлшемі.  Тіл  дамытудың басқа  түрлері  сияқты сөздік  жұмцысы 
оқу-тәрбие  жұмысының  барлық  саласында  жүргізіледі.  Балалар  сөзді  ұғу 
арқылы  сөйлеу  үстінде  тілін  дамытады.  Сөздік  жұмысы  оқушышын  ойын 
дамытумен тығыз байланысты.

Тіл дамыту жұмыстарында жаңа сөзіндік сөздермен жұмыс ерекше орын 
алады.

 Тақырыпқа байланысты сөйлем құрастыру.
 Сурет бойынша әр түрлі мәтін құрастыру.
 Жаттығу жұмыстарын жазу, кешендік талдау жасау.
Осыдан соң жазба жұмыстарын алуға болады.
 Сөздік диктант
 Мазмұндама
 Шығарма, шағын әңгімелер
 Тест жұмыстары
Жазу арқылы жүйелі сөйлеуді, сөйлеу стилін үйрету және ауызекі сөйлеуге 

жұмыс жасатуға болады. Ауызекі сөйлеу әдісінің бірі-диалог арқылы дамыту. 
Диалог құру белгілі бір тақырыпта оқуға байланысты оқушының сөздік қорын 
дамыту,  жаңа  сөздер  үйретіп,  мағынасын  ұқтыра  отырып,  оларды жасайтын 
формаларды меңгертіп, сөйлем құрауға үйрету, сөз бен сөзді байланыстыруға, 
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ауызша ойларын жүйелі айтуға, әңгімелеуге жаттықтыру керек. Сонда оқушы 
диалог  құру  кезінде  сауатты  сөйлеуге,  қазақ  тілінің  грамматикасын  ескере 
отырып диалог дұрыс құруға тырысады. Бұл оқушының тілін дамытады.

Жоғарыда  аталған  жұмыстарды  әр  сынып  бағдарламасына  сәйкес 
өзгерісіне  енуі  мүмкін.  Себебі,  бірінші  сынып бағдарламасы,  өзге  сыныптар 
бағдарламасының бастамасы ретінде құралған. Оқушының сөйлегенде асығып-
аптықпай  немесе  тым  жайбарақаттыққа  салынбай,  байсалды  сөйлеп  үйрену, 
өзін  дұрыс  ұстау  мәдениетіне  де  жаттықтыру  жұмыстарын  жүргіземін. 
Сонымен қатар әңгімелеу барысында сұрақ қоя білу, өзіне қойылған сұраққа 
тиянақты  жауап  қайтара  алуға  дағдыландыруға  да  көңіл  бөліп  отырамын. 
Оқушыларға көпшілік алдында сөйлей білуге  үйрету қажет.  Сынып алдында 
тыңдаушыларға қарап ойын асықпай-саспай, қысылмай айтып беру шеберлігіне 
үйрету де тілдерін  жетілдіріп,  ой ұшқырлығын дамытады, көпшілік алдында 
өзін ұстай алуға дағдыланатынына көзім жетті. Бірақ төмендегі кестені барлық 
оқушылар білімін жетілдіру үшін және осы сызбаны жүйелі қолдана отырып, 
оқушының тілін дамытуға ықпал етеді деп ойлаймын.

• өлең шығару
• кесте толтыру
• сурет бойынша мәтін құрау
• салыстыру 
• сұраққа жауап беру
• талдау шығармашылық жұмыс
• мәтінмен жұмыс  
• жазбаша, ауызша

Оқушылардың  тілін  дамыту  және  сауаттылығын  арттыру  жұмысы
Енді бір айта кететін жайт, қазіргі заман талабына сай жаңа технологиялардың 
оқушылар тілінің дамуына және жүйелі сөйлеуіне тигізетін әсері мол. Менің өз 
ойымша  СТО  проектісі  оқушының  өз  бетімен  жұмыс  жасай  отырып,  тілін 
дамуға мол ықпал етеді. Бұл проектті қолдану барысында, өтілген материалды 
жақсы  меңгеруге,  оны  көзқарасын  айта  білуге,  ойлау  қабілетін  мен  қиялын 
арттыруға,  жалпы  оқушының  шығармашылықпен  жұмыс  жасауына  септігін 
тигізеді.  Сонымен қатар сабаққа деген ынтасын, қызығушылығын арттырады 
және  оқушылардың  бірінен-бірі  қалғысы  келмей  тапсырмаларды  орындап, 
нашар  оқитын  оқушылар  жақсы  оқитын  оқушы  дәрежесіне  көтерілуіне 
мүмкіндік жасайды.

Жоғарғыда аталған әдіс-тәсілдерді қолдана отырып, мұғалім өз жұмысына 
талдау жасап, қызметіндегі артықшылықтары мен кемшіліктерін көре алады.

Өзіне-өзі  сын  көзбен  қарап  отырып,  кемшілік  болса  түзеп, 
артықшылықтарымен өз әріптестерімен бөлісе алады, олай ету әр маман үшін 
өте тиімді.
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24.02.2021 жыл.     № M00010

Тәуелсіз елге - білімді ұрпақ

ТУСИПКАЛИЕВА АЛМАГУЛ ИБРАЕВНА
Атырау қаласы  № 3 «Қарлығаш» 

бөбекжай-балабақшасының тәрбиешісі

"Еліміздің ертеңі бүгінгі жас ұрпақтың қолында,
ал жас ұрпақтың тағдыры ұстаздардың қолында".
Н.Ә.Назарбаев

Балабақшадағы  бала  тәрбиесі  бір қарағанда елеусіздеу көрінуі мүмкін. 
Әйтсе  де  оның  жауапкершілігі  ұшан-теңіз.  Қарапайым   іс-әрекеттерден 
басталатын тәрбие  жұмысы  бірте-бірте күрделілене береді. Баланың аты бала, 
олар  ойын  балалары.  Тәрбиеленген  ортасы,  мінез-құлыктары  да  әр  түрлі. 
Сондықтан да тәрбиешіге жұмыс барысында әр балаға қарым-қатынас жасауда 
педагогикалық тәжірибе мен шеберлік аса қажет.

Болашақ ұрпақ тәрбиесі – ата-бабамыздан келе жатқан рухани мұралардың 
бірі. Себебі артқа қалған із қандай болса, ұрпағымыздың болашағы да сондай 
болмақ.  Біз  балабақша  табалдырығын  аттаған  бала  бойына  адамгершілік 
отансүйгіштік қасиетін сіңіре білуіміз керек.

Өмірге  енді  ғана  қадам  баскан  бүлдіршінге  жан  тәрбиесі  өте  қажет,  ол 
баланың  болашағына,  оның  тұлға  болып  қалыптасуына  әсер  етеді.  Халык 
педагогикасында  тұрмыстық  ережеге  айналып,  халықтың  санасына  еніп, 
салтына  сіңген  әдет-ғұрыптардың  тәрбиелік  мәні  ешқашан  өз  құндылығын 
жоймайды.

Халықтың тұрмыстық іс-әрекет  дағдысына  адамгершілік асыл қасиеттер 
мен үлгілі істер, әуелі дағды, содан соң ол дәстүрге, әдет-ғұрыпка, салт-санаға 
айналып,  өмір  заңдылығы  болып  қалыптасқан.  Осы  заңдылыққа  сүйене 
отырып,  балаларды  инабатты,  кішіпейіл,  кешірімді,  әр  нәрсеге  адалдықпен 
қарауға  тәрбиелеу  сабағын  өтеміз.  Ол  сабақтың  қамтитын  тақырыптарының 
аясы  кең, мысалы, "Бата-тілек" сабағын алайык. Бата, тілек - адам баласына 
жақсылық  ойлау,  ол  балаларды  бірлікке,  әдептілікке,  адамгершілікке 
тәрбиелейді.

Бала негізгі  өнегені алдымен отбасында ата-анасынан алады. Әрине, кім 
болса да өзінін, баласын жаман болсын демейді, оның тәрбиелі, білімді, өнегелі 
болғанын қалайды; әрі еңбек сүйгіш, мінезге бай азамат болса, еліне  халқына 
пайдасын тигізетіндей бір маман, үлкен дәрежелі қызмет иесі болса екен деп те 
тілейді. Жақсы тілек пен ниеттің орындалуына мүмкіндік жасайтын ана-ананың 
өзі. Бала тәрбиесі бесіктен басталады. 
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Балаға дүниеге келісімен көп көңіл аударып, "Ұяда не көрсе, ұшқанда соны 
іледі"  дегендей,  оның  бойындағы  өнегелі  қасиеттерін  отбасында 
қалыптастырған жөн.  "Балаға білім беру үшін, ең алдымен оны тәрбиелеген 
жөн,  тәрбиесіз  берілген  білім  ертең  бір  апатқа  әкеп  соғады"  деген  ойшыл, 
энциклопедист ғалым Әбу Насыр Әл-Фараби. Баламызды балабақшаға жіберіп, 
бақша  тәрбие  береді,  білім  береді  деп  бар  ауыртпалықты  тәрбиешіге  салып 
қойғанымыз жеткіліксіз. Баланы балабақшаға берген соң ата-ана тәрбиешімен 
тығыз қарым-катынаста болып, оның дұрыс тәрбие мен білім алуына бірлесе 
әрекет етуі тиіс.

Тәрбие ісінде тәрбиешінің ролі, орны кандай? Балабақшаға таңертең ата-
анасы баласын әкеліп тастайды да кешке бірақ алады. Осы таңертеңгі  8-ден 
бастап кешкі 6-ға дейін бала тәрбиешінің қарауында. Бала тәрбиешінің әр сөзін 
қалт  жібермей естіп,  қабылдауға  тырысып отырады.  Жақсы сөз  айтылса  да, 
келеңсіз  сөз  айтылса  да  -  бала  назарынан  тыс  қалмайды,  Себебі  біз  — 
тәрбиешілер,  балаларға  үлгіміз.  Сондықтан,  әр  тәрбиеші  ең  алдымен  өзі 
тәрбиелі,  білікті  де  ұстамды,  парасатты  болуы кажет.  Ересектердің  баланың 
әрбір іс-әрекетіне назар аударып, дұрыс жолға салып отырудың нәтижесі зор. 
Ақын  Мағжан  Жұмабаев:  "Бала  бір  нәрсеге  ұмтылса,  сол  нәрсеге  баланың 
денесі, жаны, акылы сезімі, қайраты - бәрі бірге жұмсалады", - дейді.

Ендеше,  осы  балалық  шақта  балабақшада  алған  баланың  әсері,  оның 
алдағы уақытта тұлға болып қалыптасуына мәңгілік із қалдырады. Балабақшаға 
бала тәрбиелеймін деп келген адам бала бойына адамгершілік қасиет ұрығын 
себе алмаса, оның еңбегінің еш кеткені. Өзіміздің туған баламыз қандай болып 
өскенін  қаласақ,  ендеше,  барлық  балаларға  да  сондай  көзкараспен  қарауға 
міндеттіміз.  Адамгершілік  дегеніміз  -  адалдық.  Егер  де  біз  бойында 
адамгершілік қасиеті бар адам тәрбиелесек, ол адам өмір кемесінен өз орнын 
тауып, өзгеге де өнеге болары хақ.

Балабақшадағы  балаға  берілетін  бүгінгі  тәрбиенің  өзектілігі  —  ол  ата-
бабадан  қалған  асыл  мұраны  жеткізу.  Біз,  яғни  болашақ  ұрпак  тәрбиесімен 
айналысатын  тәрбиешілер,  халыкымыздың  таусылмас  бай  асыл  мұрасына 
жүгінсек,  ұрпағымыз  біздің  іс-тәжірибемізге,  ой-санамызға,  парасатымызға 
жүгінуі  тиіс.  Сондықтан  біздің  балабақшамызда  жүргізіліп  жатқан  жұмыс 
бағыты балаларды ата-бабадан қалған салт-дәстүрлерге, адамгершілікке баули 
отырып, жаңа дәуір технологиясын табысты игеру.

Бүгінгі  таңда тіл туралы аз айтылып жатқан жок. Ана тілін қастерлеген 
адам өз халқының тарихын, тұрмыс жағдайын,  тыныс-тіршігін жақсы біледі, 
Тіл білген адам -  мәдени,  рухани жан азығы мол адам.  Адамның ойы оның 
тілінен  көрінеді,  ал  тілдің  өзі  адам  психологиясын  байқататын  кұрал. 
Сондықтан  балабақшадан  бастап  өз  ана  тілімізде  сөйлеп,  өз  халкымыздың 
қадір-касиеті, рухани кұндылығымызды біліп өссек, болашақ ұрпақ та өз тілін 
қадір тұтады. 
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Тіпті  өмірде  болып  жатқан  жаңалық  та,  басқа  да  оқиғалар  біздің  сана-
сезімге тіл арқылы келіп жетіп, жалғасын табады. Бала бойына Отанына деген 
сүйіспеншілік қасиет сәби шағынан бастап сіңеді.

Тіліміздің құндылығы бала жүрегінде сақталады.
Бала тәрбиесінде мына мәселелерді есте сақтаған жөн:
1. Балалардың денсаулығын нығайту барысында шынықтыру сабақтарын, 

шынықтыру-сауықтыру жұмыстарын, спорттық жарыстар жоспарлап өткізу;
2.Бүгінгі таңның талабына сай балаларға тиімді де нәтижелі білім беріп, 

адамгершілік қасиеті бар отаншыл азамат тәрбиелеу үшін жұмыс тәсілдерінің 
жаңа түрлерін қолдану;

3.Балалар үшін есте қалатындай қызықты, өзіндік қайталанбас әсері  бар 
сабақтар, ойын-сауықтар, сайыстар өткізу;

4. Күнделікті сабақ барысында халықтық педагогика бағытын ұстану;
З.Балалар  тәрбиесінде  имандылық,  ізеттілік,  үлкенді  сыйлау  т.б. 

адамгершілікке  баулитын  сабақтарды,  сонымен  қатар  қисынды  ойлау 
тақырыбына қатысты дидактикалық ойындарды жоспарлап өткізу.

Әдет-ғұрып, әдептілік дағдыларын меңгертуде "Ас қайыру - ата дәстүрі", 
"Әдептен аспайық",  "Жақсылыққа -  жақсылық",  "Шын жүректен алғыс айт", 
"Береке бер, кұт Наурыз!" - осы тақырыптар ескеріліп, әр тәрбиеші сабағында 
өзінің  шығармашылық  ізденіс  пен  іскерлігін  қолданып,  берілген  тақырыпты 
өтсе, мақсат орындалады.
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 24.02.2021 жыл.    № M00011

Ертегілер әлемі

ОМАРОВА АЙНҰР СҰЛТАНҒАЛИҚЫЗЫ
Атырау қаласы № 3 «Қарлығаш» 

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.
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Жұмбақ:
Аяз қысып, өрнек сызып,
Терезені торлайды.
Қарға омбығып, бет домбығып,
Сырғанап балалар ойнайды.
Айтыңдаршы бөбектерім,
Бұл қай мезгілде болады?
Балалар: Қыс мезгілінде.Сұрақ-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?
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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 
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!
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,
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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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24.02.2021 жыл.   № M00012

Қоршаған ортаның бала тілін дамытудағы рөлі

БЕКБЕРГЕНОВА НҮРГҮЛЬ ЖИНИСОВНА
Атырау қаласы № 3 «Қарлығаш» 

бөбекжай-балабақшасының тәрбиешісі

Бала тәрбиесі отбасынан бастау алады десек те, ғылымға негізделген әдіс-
тәсілмен берілетін тәлім-тәрбие ісі көбінесе балабақшадан басталып, мектепте 
жан-жақты педагогикалық өрісін табады. Әсіресе балабақшадағы тәрбие бала 
табиғатына ерекше әсер етіп, оған өмір бойы өшпестей із қалдырады. 

Біздің  қоғамымызда  тәрбиелік  мәні,  дүние  танымдық  орны  жоғары 
бағаланады. Мектепке дейінгі  тәрбие үздіксіз білім берудің алғашқы сатысы. 
Бүгінде  мектепке  дейінгі  мекемелердің  мазмұнын  жаңарту,  басқаруды 
жетілдіру,  балабақшалар  желісін  сақтау  тұрғысынан  біршама  игі  істер 
жүргізілуде. Балалар бақшасында тәрбие бағдарламасының ең ауқымды бөлімі 
балаларға  айналадағы  өмірді,  түрлі  заттар  мен  құбылыстарды  бақылатуға 
арналған.  Өйткені  сәби  тұңғыш  білім-дағдыларын  өмірден  алады. 
Айналасындағы адамдарды  іс-әрекетін,  табиғат  пен  жан-жануарлар  дүниесін 
қоғамдық  өмірді  бақылап  көру,  сезініп  түсіну  арқылы  ой-өрісі  кеңейіп,  тілі 
дамиды лексикалық қоры молаяды. Осының нәтижесінде ол басқалармен сөздік 
қарым-қатынас жасайды.  

Қоршаған ортамен таныстыру барысында, балалардың тілі дамиды: олар 
заттарды танып, қасиеттерін және атауларын біледі, өз пікірлерін айтуға, сұрақ 
қоюға, сұрақтарға жауап беруге, көргендерін айтып беруге үйренеді. 

Әрбір  затты танып білуге кезінде балаларға  сұрақтар қойып,  әңгімелету 
арқылы  сөздік  қоры  дами  түседі.  Ұйымдастыру  оқу  іс-әрекеті  процесінде 
дидактикалық ойындар, жаттығулар, балалармен қарым-қатынас жасау арқылы 
педагог  балалардың тілін  дамыта  отырып,  заттар  туралы нақты білім  беріп, 
сөздік қорын молайтуға ден қояды. Қоршаған ортамен таныстыру барысында 
бақылау жасаудан,  мақсатты серуен және топтық саяхаттан  алған әсерлерін, 
білімдерін нақтылау мақсатында әңгіме құру жұмысы кең көлемде жүргізіліп 
отырулы тиіс.

«Не өзгерді?»
Мақсаты:Көру арқылы ойлау қабілеттерін арттыру.
Көнекіліктер:Жеміс пен көкөністің мульяжы.
Ойын барысы:Тәрбиеші жеміс пен көкөністің бір-екі түрін араластырып 

қойып.  Балаларға   көздерін  жұмуын  сұрайды.  Сол  арада  жеміс  пен 
көкөністіңарасынанбіреуін алып жасырып қояды. 
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Көзін  ашқан  балалардан  не  өзгергенін 
сұрайды.  Ойын  осылай  жалғасады,  барлық 
балалармен бірге ойналады... 

 
          «Жыл  мезгілдері» 

Мақсаты:Балалардың   жыл  мезгідері  туралы 
білімдерін  бекіту,  мезгілдерді  атауларын  үйрету 
(қыс,көктем,жаз,күз).   Мезгіл  өзгерістерін 

талқылау.
Көрнекіліктер: Жыл мезгілдері суреттері мен карточкалары.

Ойын барысы:Тәрбиеші балалардан жылдың қай 
мезгілі  екенін  сұрайды.  Жыл  мезгілі  төрт  бөліктен 

тұрады,әр  бөлікке  сәйкес  мезгілдердің  ерекшелік 
карточкасы бар.

Балалар жыл мезгілдерінің өзгерістері карточкасын 
алып  сәйкес  келетін  мезгілдерге  қойып  шығады.

(мысалы:қыс мезгіліне қар,шырша,аққала т.б.)

                                     «Зоологиялық фриздер»
 Мақсаты:    Балаларды  антоним  сөздері  туралы  түсініктерін 

қалыптастыру.  Заттың  көлеміне  қарап  салыстырып  талдау  жасауға  үйрету. 
Жабайы  аңдар  мен  үй  жануарлары  құстардың  дене  бітіміне  қарап  зообаққа 
орналастыру  оларға  қамқоршы  болуға  тәрбиелеу. 
Көрнекіліктер: жабайы аңдар мен үй жануарлары

Ойын  барысы:Зообаққа  әкелінген  аңдар  мен  құстар,  үй  жануарларын 
торлауға  орналастыру  қажет.  Балалар  пілді,  түйені  үлкен  торға,  қоян,тиін 
кіші торға орналастыруы қажет. Бала неліктен олай орналастырғанын, яғни піл 

үлкен,қоян  кіші  сондықтан  үлкен  торға  пілді, 
қоянды кіші торға орналастыр.

                            «Заттық фриздер»
Мақсаты:Заттарды  көріп  сипаттау  арқылы  балалардың  сезімталдығын 

дамыту, қоршаған орта жайлы танымдарын кеңейту,сөздік қорын дамыту.
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Көрнекіліктер: ыдыс,суреттер(көкөністер мен жемістер)муляж, қоржын.
Ойыншарты:Әр  түрлі  жемістер  немесе  көкөністер  суретті  муляждары 

салынған ыдыстан бір затты алады. Сонан соң сол затты жан-жақты сипаттайды 
және заттың атын атап,түр-түсін ажыратады.

Бала ыдыстан немесе қоржыннан алманы алып 
пішінін,түсін,дәмін және қасиеттерін айтады. Көзін 
байлап қойып,  қоржыннан бірзатты алғызады.  Ол 
оны  сипалап,не  екенін  ажыратады  да 
сипаттайды,атын айтады.

 
«Не қайда өседі?»

Мақсаты:Балалардың  өсімдіктер  жөніндегі  білімдерін  бекіту,  заттар 
арасындағы  кеңістік  байланыстарын  анықтау  дағдысын  дамыту,өсу  орнына 
қарай өсімдіктерді  топтастыру.  Балалардың өз бетінше ойлау қабілетін  және 
белсенділіктерін дамыту.

Көрнекіліктер:бақ пен бақшаның,жеміс пен көкөністердің суреті.
Ойын шарты:бақ пен бақша салынған.
«Үй жануарлары мен жабай жануарларды ата»
Мақсаты:Үй  жануарлары  мен  жабайы  жануарлар  туралы  білімдерін 

бекіту. Тез ойлау қабілетін,зейінің тәрбиелеу,белсенділігін артыру.
Көрнекіліктер:орманның суреттері салынған үлкен картаның астындағы 

бос тор көздер,тиісті жануарлар.
Ойынның  барысы:ойыншылар  екі  топқа 

бөлініп,  әртүрлі  табиғат  көрінісі  салынған 
бір-бір үлкен картадан алады. Жүргізушінің белгісі 
бойынша  балалар  жануарлар  бейнеленген 
үлестірмелі   карточкаларды   үлкен   картадағы 

салынған сурет мазмұнына қарай бос тор көздерге орналастырады. Кім бос тор 
көздерді толтырып, жануарларды дұрыс атаса,сол жеңіске жетеді.

Қайсысы қайда тіршілік етеді?
Мақсаты:жануарларды  ұқсас  белгілеріне  қарай  табу,олардың  мекен-

жайын анықтау. Сөздік қорын молайту.
Көрнекілік:әр түрлі жануарлар,құстар суреті
ойын барысы:әр түрлі жануарлар,құстарды көрсетіп,олардың қайда өмір 

сүретінін  сұралады.  Оларды  немен  қоректенетінін  айтқызады.  Балалардың 
сөздік қорына жаңа сөздер еңгізу үшін тапсырманы түрлендіруге болады. Олар 
туралы білетін тақпақтарын сұрайды.
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26.02.2021 жыл.     № M00025

Словосочетание

СЫРЛЫБАЕВА АНАР НУРТАШОВНА
Туркестанская область  город Туркестан 
школа-гимназия № 9 имени Некрасова 

учитель начальных классов

Тема: «Словосочетание»
Цель  урока: повторить  и  обобщить  материал  по  теме  

«Словосочетание».
Задачи:
учебные:

 обобщение изученного материала;
 контроль уровня знаний, умений и навыков учащихся.
воспитательные:

• повысить  мотивацию  учащихся  на  уроке  за  счет  игровой  формы  
работы;

• научить умению «слушая, слышать»;
• способствовать  формированию  чувства  здорового  соперничества,  

умению отстаивать свои взгляды;
• продолжить  работу  над  повышением  грамотности  устной  речи;

развивающие:
• развивать  у  школьников  умение  выделять  главное,  существенное,  

обобщать  имеющиеся  факты,  логически  излагать  мысли.
Оборудование:  Презентация,  листочки  с  заданиями,  конверты  с 
кружочками и смайлики, КИМ-ы

План урока:
- Организационный момент
 психологический настрой
2.Чистописание
3. Постановка цели и задачи урока
–Повторение
–Формулирование целей и задач урока;
4. Актуализация опорных знаний и творческое их использование
 Интеллектуальная разминка по рядам
 Аукцион
 Магазин
 Сам.работа
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 Забей гол
*повторение теоретического материала;
*применение знаний на практике.
5. Подведение итогов.
6. Домашнее задание.
7.Рефлексия.

Ход урока
I.Орг.момент
Учитель:
Здравствуй, солнце золотое!
Здравствуй, небо голубое!
Здравствуй, вольный ветерок!
Здравствуй, маленький дубок!
Мы живем в одном краю –
Всех я вас приветствую!
Повернулись все,  поздоровайтесь с нашими гостями,  и больше назад не 

смотрим. Вот мы с вами поздоровались, а теперь пусть поздороваются наши 
пальчики.

/здороваются пальчики/
- Большой палец:
- Дедушка!
- Указательный палец:
- Бабушка!
- Средний палец:
- Папа!
- Безымянный:
- Мама!
- Ну а мизинец:
- Это я! Это я! Это вся моя семья!
- Сейчас мы с вами приготовили наши пальчики к минуте чистописания.
2. Чистописание
- Скажите, пожалуйста, с какой буквы начинается слово семья? /Эс/
На первой строчке запишите заглавную букву С и строчную букву с, но 

будьте внимательны. В какой закономерности записаны эти буквы?
/После заглавной буквы строчная буква прибавляется/
Сс Ссс Сссс
- Буква Эс, а звук какой? /с/
- Дайте характеристику этому звуку. /дают характеристику/
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II.Постановка целей и задач урока
1. Повторение
- Моя семья
-  Ребята,  я  на  доске  что-то  написала.  Может  это  просто  слова?  Или 

предложение? А может вообще это текст? Что же я написала? /Словосочетание/
- Правильно. А почему вы так решили? Докажите, что это словосочетание.
/  Есть главное слово и зависимое слово, вопрос ставится от зависимого 

слова, эти слова взаимосвязаны по смыслу/
- Давайте разберем по порядку.
- Из чего состоит словосочетание? /Из главного и зависимого слов/
- Как устанавливается связь слов в предложении? /При помощи вопросов/
- От какого слова ставится вопрос? /От главного к зависимому/
- Как обозначается главное слово в словосочетании? /Крестиком/
- Как обозначается связь главного слова с зависимым? /Стрелочкой/
- А подлежащее и сказуемое образуют словосочетание? /Нет/
2.Формулирование целей и задач урока
- Сформулируйте тему урока./Словосочетание/.  Как вы думаете,  чем мы 

будем заниматься на уроке?/повторять и закреплять тему «Словосочетание»/.
- Запишите это словосочетание Моя семья. Давайте определим, где здесь 

главное слово, а где зависимое. Кто выйдет к доске?
/Что? Семья. Подлежащее. Ставим крестик над словом семья, это главное 

слово. Семья чья? Моя. Проведем стрелкой. Это зависимое слово/
- Назовите орфограммы в слове семья.
-  Давайте  придумаем  красивое  предложение  с  этим  словосочетанием  и 

запишем  в  тетрадь.  Какое  предложение  ты  придумал?  Дай  характеристику 
своему предложению.

- А кто может рассказать о своей семье?
/дети рассказывают/
- Молодцы. Как хорошо, что вы можете рассказать о своей семье. И как 

отрадно,  что вы дома помогаете  своим родителям,  значит вы трудолюбивые 
ребята. А знаете ли вы, кто самый трудолюбивый в мире?

Учащиеся: Самые трудолюбивые в мире – пчёлы.
Учитель: Да, действительно, так.
Чтобы собрать нектар, достаточный для приготовления 100 граммов меда, 

пчеле нужно облететь не меньше 1 миллиона цветков. Люди издавна многому 
научились у пчёл: трудолюбию, упорству, умению совместно трудиться. Эти 
качества пригодятся нам на сегодняшнем уроке.

Как  пчелы  наполняют  соты  медом,  так  и  мы  в  течение  урока  будем 
совершенствовать  свои  умения  и  навыки  по  изученной  теме,  собирая  их  в 
копилку  знаний.  Оценки  за  выполненные  задания  будем  складывать  в 
конверты. Зеленый кружок – это 5, желтый кружок – это 4, а красный кружок – 
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это  3.  Посмотрим,  кто  больше  кружков  соберет,  а  именно  каких  кружков 
соберет. Уже успели потрудиться …, …, …. Они отправляют в свои конвертики 
кружки зеленого цвета, а … кружок желтого цвета.

III.Актуализация опорных знаний и творческое их использование
1.Интеллектуальная разминка по рядам
А). Что лишнее?
1. У земли
2. Возле сада
3. Осенний дождь
4. Перед домом
Б). Сделайте обобщение.
Капли дождя, разноцветная радуга, громко стучит – это словосочетания
В). Составьте логическую цепочку (что пропущено)
Буква, слово, ……, предложение, текст
-  Молодцы,  все  интеллектуальную  разминку  прошли,  значит  можно 

провести с вами аукцион.
2.«Аукцион»
Учитель: А теперь аукцион,
Подведет итоги он.
Тот, кто больше знает,
Тот пятёрки получает.
-  Кто знает,  что такое аукцион? Давайте  по словарю Сергея  Ивановича 

Ожегова посмотрим, что обозначает это слово.
Аукцион  –  публичная  распродажа,  при  которой  покупателем 

становится  тот,  кто  предложит  более  высокую  цену.
(Словарь С.И.Ожегова)

- Чтобы торги состоялись, необходимы правила поведения:
1. Поднимать руку
2. Говорить чётко
3. Не перебивать
- Покупателем становится тот, кто заплатит больше всех, т.е. придумает 

самое  длинное  и  красивое  предложение,  распространенное,  но  желательно 
простое. На торг выставляется следующее словосочетание:

трудолюбивая пчелка
-  Продано.  У …..  самое длинное и красивое предложение. Запишем это 

предложение. Веди класс. Найдем грамматическую основу. Подчеркиваем.
/дети работают/
- Охарактеризуйте, какое это предложение.
/дети дают характеристику предложения/
–Следующее словосочетание, которое продается это-
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собирает нектар
-  Продано.  У  ….  Самое  распространенное  предложение.  Запишем  в 

тетрадь. Веди класс. Назовите орфограммы в этом предложении.
-  ….заработал  зеленый  кружок.  Ну,  наверное,  устали.  Ведь  и  пчелки 

отдыхают. Пусть наши глазки тоже отдохнут.
Ф/М
3. «Магазин»
- Вот и хорошо, отдохнули. А теперь все идем в магазин покупать что-

нибудь вкусненькое. Я буду продавцом, а вы будете покупателями. Я буду вам 
продавать  словосочетания,  а  вы  будете  покупать.  Прочитайте  предложение, 
которое я взяла из песни, и в парах найдите словосочетания. Та пара, которая 
первая  найдет  все  словосочетания,  считается  победителем,  значит  та  пара 
купила товар. Итак, начали.

Дождик босиком по земле прошел.
-  Проверяем./Что?  Дождик.  Нет слов связанных с подлежащим, прошел 

как? босиком, прошел где? по чему? по земле/
-  Ребята,  вы согласны с  ними? Зеленый кружок в  конверт.  Чьи ответы 

совпадают, отправляем кружки в конверт.
- Но мне больше не хочется ничего покупать и продавать.
4.Самостоятельна работа/по вариантам/
- Так что сейчас я вас отправлю туда, но не знаю куда, попрошу принести 

то, но сама не знаю что, но очень хорошо знаю, что вы сейчас будете выполнять 
задания  по  вариантам,  самостоятельно.  У  вас  на  карточках  записаны 
словосочетания и предложения. Как вы думаете, что вам предстоит сделать?

/выписать отдельно словосочетания и отдельно предложения/
1 вариант выписывает словосочетания, а 2 вариант – предложения:
Старый  дом,  птицы  улетели,  летит  самолет,  большая  стая,  быстро  

бежал, солнце светит, иду домой, собака лает.
Проверяем. У кого так – встали. Зеленый кружок в конверт. Какие вы у 

меня молодцы, что хочется с вами спеть и станцевать. Встали.
Ф/М
5.«Забей гол»
- Молодцы. Хорошо умеете танцевать. А вы умеете в футбол играть? А в 

словесный?  Вот  мы  сейчас  поиграем  в  игру  «Забей  гол».  Разделимся  на  3 
команды  и  начинаем  составлять  словосочетания.  Какая  команда  больше 
составит.  Словосочетания пишите на листочках.  А потом по очереди будете 
называть свое словосочетание. И посмотрим, какая команда больше забьет гол. 
Итак, вам дается время 2 мин. Начали.

/дети придумывают словосочетания/
/Играют в футбол/
IV.Итог урока
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1.Мозговой штурм
-Молодцы. … команда победила, похлопаем в ладоши. Ну а сейчас мы с 

вами подведем итог и проведем игру Мозговой штурм». Вы знаете игру «Кто 
хочет стать миллионером»?, это почти такая же игра. Ну кто желает поиграть?

- Что такое словосочетание?
- Из чего состоит словосочетание?
- Что не является словосочетанием?
- Что является словосочетанием?
2.Оценивание
- Вы трудились, как пчелки. Заслужили поощрение. Это оценка за урок. 

Давайте  посмотрим,  кто сколько и  каких кружочков  собрал.  У кого больше 
зеленых кружочков? Сосчитайте и встаньте. Сколько у вас? Оценка 5. У кого …
кружочков, оценка 4, а у кого только…, надо постараться.

V.Дом задание
КИМ В1,с.10-11,В2, с.12-13
VI.Рефлексия
-Как я уже сказала,  мы трудились сегодня,  как пчёлки. Понравился вам 

урок? Покажите своё настроение. Выберите смайлик, соответствующий вашему 
настроению и прикрепите на доску.

Большое спасибо за урок.
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26.02.2021 жыл.    № M00028

Формативное оценивание на уроках математики 1 класса

НЕМЕТОВА АЛИЯ ДАУРЕНОВНА
Туркестанская область Город Туркестан
Школа - гимназия  № 9 имени Некрасова

Учитель начальных классов

Школа – это мастерская, где формируется мысль 
подрастающего поколения, надо крепко держать ее в руках,  

если не хочешь выпустить из рук будущее.Барбюс.

Нужны ли новые образовательные программы для современных школ? Как 
перестроиться  на  новую  волну  рядовому  учителю?  Сегодня  такие  вопросы 
волнуют  не  только  учителей  с  большим  педагогическим  стажем,  который 
вызывает  только  уважение  и  признательность,  но  и  меня  –  начинающего 
педагога.  Педагогу  с  устоявшимися  взглядами  проблематично  принять  все 
новое, он не хочет нарушить уже налаженную традиционную систему. Учителя, 
работая по старой программе, ожидают высоких результатов. Поэтому, чтобы 
решить  данную  проблему,  Республика  Казахстан  делает  ставку  именно  на 
мобильных,  гибких,  активных  педагогов-новаторов,  которые  смогут  усвоить 
новую  обновленную  программу  образования  и  встанут  на  новую  ступень 
развития.  В  связи  с  этим  учителя  станут  мастерами  своего  дела. 
Перестраиваясь,  педагоги  глубоко  изучают  предоставленный  материал, 
принимают  введенные  новшества,  ведь  в  них  кроется  множество 
положительных моментов,  как  для  самих педагогов,  так  и  для  современных 
казахстанских учащихся.

Обновление содержания образования в Республике Казахстан ставит перед 
собой главную цель: совершенствование педагогического мастерства учителей 
в  контексте  обновления  образовательной  программы  и  внедрение  системы 
критериального оценивая. Данная программа основана на развитии спиральной 
формы  образования,  основанной  на  когнитивной  теории  Д.  Брунера. 
Спиральная  форма  обучения  предполагает,  что  повторное  рассмотрение 
материала,  который  будет  усложняться  на  протяжении  всего  школьного 
обучения,  дает  большее  преимущество  в  развитии  современного  учащегося, 
нежели  традиционные  формы  обучения.  Также  развитие  казахстанских 
учащихся будет проходить путем внедрения активных форм обучения, в ходе 
которых  предполагается,  что  учащиеся  будут  самостоятельно  развивать 
функциональную  грамотность,  активно  «добывать»  знания,  с  огромным 
желанием  развивать  коммуникативные  навыки  общения  со  сверстниками  и 
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творчески подходить к решению проблем.  Задача педагогов в ходе применения 
обновленной программы - привить учащимся основные человеческие нормы и 
морали, сформировать толерантность и  уважение к другим культурам и точкам 
зрения, воспитать ответственного, здорового ребенка.

Исходя из идей обновленной программы, я поставила для себя главную 
педагогическую  задачу  –  стать  единомышленником  для  моих  будущих 
первоклассников, чтобы направлять их, проживать каждую  малейшую ошибку 
и каждую великую победу на их еще начинающемся жизненном пути.  Ведь 
именно  в  начальной  школе  мы  закладываем  детям  определенные  знания  и 
жизненные навыки, которые они будут применять всю жизнь, это и является 
моим важнейшим предназначением как первого учителя. Также мне хотелось 
бы,  чтобы  каждый  из  моих  воспитанников  мог  добиться  больших  успехов, 
независимо  от  того,  кем  они  станут  в  будущем:  инженерами,  балеринами, 
шахтерами или врачами.  Но самое важное  –  чтобы  они  стали  настоящими 
людьми!  Такую  задачу  возможно  решить  путем  применения  эффективных 
подходов  обучения  обновленной  программы,  которые  предусматривают 
всестороннее  развитие  учащихся,  развивая  критическое  и  творческое 
мышление, навыки в области информационно-коммуникационных технологий, 
научно  –  исследовательских  навыков,  а  так  же  готовность  учиться  на 
протяжении  всей  жизни.  Одна  из  важных  задач  обновленной  программы  – 
«Научить  -  учиться»,  учиться  на  протяжении  всей  жизни,  что  будет 
способствовать  развитию  новой  конкурентоспособной,  всесторонне 
гармонично развитой, функционально грамотной личности.

Еще одна, пожалуй, самая важная задача обновленной программы, система 
критериального  оценивания.  Новая  для  Казахстана  система  критериального 
оценивания  будет  направлена  на  развитие  обучающегося,  повышение  его 
интереса  и  мотивации  к  обучению.  Этого  можно  достичь,  если  установить 
ясные и измеримые критерии оценивания, понятные каждому обучающемуся и 
его родителям. 

Для  сбора  данных  об  успеваемости  и  прогрессе  в  обучении  в  течение 
учебного  года  осуществляется  два  вида  оценивания:  формативное  и 
суммативное оценивание. 

Формативное  оценивание  является  неотъемлемой  частью  процесса 
обучения и проводиться регулярно учителем в течение четверти. Формативное 
оценивание обеспечивает непрерывную обратную связь между обучающимся и 
учителем  без  выставления  баллов  и  оценок.  При  формативном  оценивании 
обучающийся  имеет  право  на  ошибку  и  ее  исправление.  Это  позволяет 
определить  возможности  обучающегося,  выявить  трудности,  помочь  в 
достижении  наилучших  результатов,  своевременно  корректировать  учбный 
процесс.
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Изучив несколько литературных источников, мы, учителя первых классов 
КГУ СШ№8 с ДМЦ, пришли к выводу, что учителя испытывают ряд проблем, 
связанных  с  формативным  оцениванием.  Во-первых,  скрытая  путаница 
существует  в  оценивании.  Представления  учителей  обусловлены 
сложившимися  стереотипами  и  частично  проявляются  влиянием 
традиционного  взгляда  на  оценивание,  предназначенного  в  качестве 
инструмента  и  механизма,  а  не  как  ряда  методов,  связанных  с  действиями, 
понятными классу во время образовательного процесса.       Таким образом, 
наш  инновационный  проект  -  это  построение  системы  формативного 
оценивания.  В нашем проекте собраны задания для формативного оценивания 
по предмету «Математика» для учащихся 1 класса. Задания подготовлены на 
основе  учебной  программы  и  учебного  плана.  Каждое  задание  содержит 
дескрипторы.  Они  помогут  учителю  предоставить  учащимся  и  родителям 
конструктивную обратную связь. 

Данные  задания  направленны  на  формирование  следующих  знаний, 
умений  и навыков:

- умение находить нужную цифру в числовом ряду;
- отработки письма;
- знание состава числа;
- умение сравнивать числа;
- умение решать примеры в пределах 10
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 26.02.2021 жыл.    № M00027

Неживая и живая природа

ПРИМА ТАТЬЯНА ЮРЬЕВНА
Туркестанская область. Город Туркестан.  

Школа-гимназия №  9.им.Некрасова.  
Учитель начальных классов.

 
Цель: закрепить знания детей о многообразии и взаимосвязях природы; 

развивать умение анализировать; воспитывать бережное отношение к природе; 
прививать чувство прекрасного.

Планируемые  результаты: личностные:  осознавать  необходимость 
охраны природы;

предметные:  различать  неживую и живую природу,  приводить примеры 
объектов живой и неживой природы;

метапредметные:  объяснять  связь  живого  и  неживого  на  отдельных 
примерах.

Оборудование: карточки с понятиями, с изображением живой и неживой 
природы

Ход урока
Организационный момент
Учитель: Доброе утро, ребята!
Сегодня я шла на работу и собирала улыбки.
Вы удивились?
Я по улице шагала и улыбки собирала.
Вот улыбка малыша- до чего же хороша!
Вот улыбка почтальона – гордость нашего района!
Вот улыбка продавщицы – очень редкая вещица!
А задорный смех ребят (показываю на класс) для меня он просто клад!
Всем в ответ я улыбалась.
Получается - менялась?
Обменяйтесь друг с другом своими улыбками, пожелайте добра и радости!
 Актуализация знаний
Учитель: Все мы с вами жители планеты Земля.  Кроме нас,  людей,  на 

планете  есть  ещё  очень  много  жителей.  Давайте  назовём  наш  общий  дом 
(природа).

Что относится  к  природе?  (Это то,  что нас  окружает,  но  не  создано  
руками человека.) ответы детей. Что не относится к природе? Как мы должны 
относиться к природе?
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Приведите  примеры природных  объектов  у  нас  в  классе,  назовите,  что 
здесь создано руками человека (ответы детей)

Тест (выдается на отдельных листочках)
1.Укажите, что сделано руками человека?
а) облако
б) космический корабль
в) стол
г) трава

д) воробей
е) солнце
2.Укажите, что не сделано руками человека?
а) река
б) кит
в) парта
г) вода

д) небо  е) дом
3.Укажите объекты природы:
а) шкаф
б) глина
в) стекло
г) обувь

д) воздух
е) магнитофон
ж) телефон
з) сыр
и) троллейбус
к) песок речной
Самоопределение к деятельности
Учитель: Ребята, давайте построим и попробуем заселить наш общий дом 

Природу (раздаю карточки, дети заполняют схему) Как вы считаете, что в этом 
доме является живым, а что неживым? Докажите.

Задание: разделить картинки на 2 группы (Первая группа  — это живое, 
вторая группа— неживое)

Предположите, о чем будем говорить на уроке (Наверное, о живой и 
неживой природе)

Прочитаем тему урока на слайде («Неживая и живая природа»)
Работа по теме урока
Учитель: Откройте учебник на с. 8—9. Расскажите по фотографиям, что 

относится к неживой природе, а что к живой. (Солнце, звезды, облака, вода, 
камни — неживая природа; растения, грибы, животные — живая природа.) 
Подумайте, связаны ли между собой живая и неживая природа?
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Приведите свои примеры живой и неживой природы. (Ответы детей.)
Выполните задание № 1 и 2 в рабочей тетради на с. 8 - 9. Прочитайте, что 

нужно сделать. (Закрасить кружки к картинкам неживой природы синим 
цветом, живой природы — зеленым.) 2 – какая картинка лишняя? Почему?

Физминутка
Мы глазами поколдуем. 

Круг огромный нарисуем! 
Нарисуем мы окно 
И большущее бревно. 
Нарисуем лифта бег:
Глазки вниз, глазки вверх! 
Все зажмурились: раз-два!
Закружилась голова.
Мы глазами поморгали, 
Вмиг гирлянды засверкали.
Смотрим прямо и вперёд –
Это мчится самолёт… 
Раз моргнули, два моргнули – 
Наши глазки отдохнули!

Выполняется сидя за партами дети “рисуют” глазами круг, не поворачивая 
головы “рисуют” окно “рисуют” бревно опустить глаза вниз, поднять глаза 
вверх крепко зажмурить глаза (3-5 сек.)

поморгать глазами 3-5 сек.
смотреть прямо перед собой
поморгать глазами 3-5 сек.
Кроссворд «Живая и неживая природа»
Загадки
Обжигает, как огонь!

Ты смотри, Её не тронь!
Разрослась под старой сливой
Очень жгучая ... (Крапива)

Летом бежит, зимой спит, 
Весна настала - опять побежала (Река)

1. Хитрая плутовка,
Рыжая головка,
Пушистый хвост-краса
Кто это? ...(Лиса)
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1. Длинный хвост и с белым боком, А летает не высоко.
Хочет всё стащить с наскока!
Это хитрая ... (Сорока)

a. Над рекой остановился
Шар воздушный, золотой.
А потом за лесом скрылся,
Покачавшись над водой. (Солнце)

b. На кухне белый шкаф стоит,
Зима живет внутри,
Он холод круглый год хранит.
Не веришь, - посмотри (Холодильник)

c. Её всегда в лесу найдёшь — 
Пойдём гулять и встретим: 
Стоит колючая, как ёж, 
Зимою в платье летнем (Елка)

Учитель: Может ли живая природа существовать без неживой? Докажите 
(ответы детей.) Конечно, живая и неживая природа тесно взаимосвязаны. 
Приведите и вы свои примеры взаимосвязи живой и неживой природы, 
используя те карточки, которые вы выбрали во время игры (Ответы детей.)

1. Творческая работа
Составить схему, которая показывает связь между живыми и неживыми 

объектами (для составления схемы использовать фото этих объектов)

Рефлексия
Учитель: Какое открытие 

сделали на уроке?
Какое задание вам 

понравилось больше всего?
Что вызвало затруднение?
Оцените свои достижения на 

уроке
Домашнее задание
Работа в рабочих тетрадях
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26.02.2021 жыл.     № M00029

Устные приемы умножения и деления в пределах 100

ЕСКАРАЕВА АЙГЕРИМ ИРСИМБЕТОВНА
Туркестанская область. Город Туркестан.  

Школа-гимназия №  9.им.Некрасова.  
Учитель начальных классов.

Цель: - закрепить устные приемы умножения и деления в пределах 100;
- совершенствовать умение решать простые и составные задачи;
- развивать умение определять периметр и площадь геометрических фигур;
- воспитывать интерес к предмету, расширять кругозор учащихся.
Оборудование: кораблик, штурвал, якорь, айсберг, карточки с ответами 

для айсберга, кит, разновидности аквариумов, задание с аквариумом, Картинка 
острова, задания от Робинзона Крузо, 

Ход урока
I. Организационный момент.
Долгожданный дан звонок - 

Начинается урок!
Тут затеи и задачи, 
Игры, шутки, всё для вас!
Пожелаю вам удачи - 
За работу, в добрый час!

II. Постановка темы и целей урока.
- Ребята сегодня  мы отправимся с вами в морское путешествие. Но море 

не простое, а математическое. За время путешествия мы закрепим на морской 
узел знания таблиц умножения и деления в пределах 100, которые нам помогут 
выполнить все задания на уроке, а также узнаем интересные сведения о 
морских обитателях.

- А на чем ребята мы отправимся с вами в путешествие? 
- Правильно на корабле.
- Какой же корабль без капитана? 
- Сегодня я буду вашим капитаном, а вы матросами.
 (на доске появляется рисунок корабля)
КОРАБЛЬ РИСУНОК

42



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

- Ваша тетрадь на время всего урока превращается в бортовой журнал, 
записи в котором должны вестись очень аккуратно. Пальчиковая гимнастика 
«Волна»

- Итак, сделаем первую запись: 
3 февраля.
Классная работа.
III. Минутка чистописания.
- Отгадайте число, которое мы будем сегодня прописывать:
- В этом числе есть 3сот. 5дес. 9ед.
- Кто догадался, какое это число? 359

IV. Устный счёт.
Ну-ка, в стороны карандаши!

Ни костяшек, ни ручек, ни мела.
Устный счёт! 
Мы творим это дело 
Только силой ума и души .

- Пора отправляться в путь, но чтобы поднять якорь, необходимо 
выполнить следующие задания: (на доске появляется рисунок якоря).

Карточки. Показываю дети должны ответить на 
них….

1. Делимое 30, делитель 6. Найди частное. (5)
2. Найди произведение чисел 4 и 9. (36)
3.Сколько минут в 3 часах? (180 мин.)
4. Сколько кг, в 3 ц.? (3000 кг)
5. Чему равна 1/3 часть числа 15? (5) 
6. Уменьшаемое 95, вычитаемое 5. Чему равна 

разность? (90)

- Верно, якорь подняли, пора в путь:
На вас я буду полагаться, 

На вашу эрудицию 
В дороге опираться.

-Наш корабль в открытом море. А здесь подстерегают нас опасности. 
- Чтобы узнать, что это нам необходимо выполнить таблицу умножения и 

деления.
72:8=9
63: 9=7
54:9=6
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9*3=27
7*8=56
5*6=30
6*8=48
- Кто прочитает, что за слово получилось у нас? (Айсберг)
(На доске появляется айсберг с заданием)
-Что такое айсберг? 
Алина расскажи нам.
-Это отколовшиеся от ледника 

массивы.
-Могут быть на плаву или “сидеть” на 

мели. Высота над поверхностью воды 
доходит до 70 метров.

-Чтобы избежать столкновения, 
необходимо:

- В парах расставить порядок действий в выражениях и решить его: 
(Работа в паре)

63 : (3 * 3) + ( 8 * 7 – 2) : 6 =16        АЛМАЗ
(Дети  объясняют  расстановку  порядка  действий,  решают  числовое 

выражение
- Благодаря вашей смекалке мы избежали столкновения с айсбергом.
Решение задач.
- Айсберг  позади и что же ждёт нас впереди? За бортом бутылка, а в ней 

послание: 
- А от кого именно вы должны отгадать загадку.
Что  за  чудо  –  вот  так  чудо:  

Сверху  -  блюдо,  снизу  -  блюдо.  
Ходит  чудо  по  дороге,  
Голова торчит и ноги? Черепаха

-А  знаете  ли  вы,  чем  морские 
черепахи  отличаются  от  сухопутных? 
Венера давай мы послушаем тебя.

-У морских зелёных черепах вместо лап – ласты.  Выбравшись из воды, 
задними лапами они вырывают в песке ямку и откладывают в неё яйца. Очень 
жаль,  что  из  десятка  черепашек  выживают  лишь  несколько,  а  остальные 
малыши становятся добычей птиц или других хищников

-Черепаха предлагает нам решить задачу: “На корабле было50 бочек по 6 
литров в каждой пресной воды. Израсходовали 75 литров воды. Сколько литров 
пресной воды осталось?

44



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

- О чем задача?
- Что известно?
- Что неизвестно?
- Что нужно найти?
- Во сколько действий задача?
- Можем ли мы сразу ответить на вопрос задачи?
- Что нужно найти, чтобы ответить на вопрос задачи?
Запишем краткую запись
 На доске запись:
Было – 50 б. по 6 л.
Израсходовали – 75 л.
Осталось - ? л
  6*50=300 литров - всего
  300 – 75 = 225 литров – осталось
Ответ: Осталось 225 литров

-Черепашка довольна вашими математическими способностями. Но 
прежде чем отправится в путешествие дальше нам необходимо выполнить 
оздоровительную 

гимнастику для глаз.
Гимнастика для глаз.
Рисуй глазами треугольник. 

Теперь его переверни вершиной вниз
И вновь глазами по периметру веди.
Рисуй восьмиугольник вертикально.
Ты головою не крути,
А лишь глазами осторожно
Ты вдоль по линиям веди.
И на бочок его клади,
Теперь следи горизонтально 
И в центре ты остановись.
Зажмурься крепко, не ленись!
Глаза открываем мы, наконец.
Гимнастика закончена, 
Ты молодец!

Ветер по морю гуляет 
И кораблик подгоняет

Он бежит себе в волнах
На раздутых парусах.
- А мы замечаем на гребне волны ребус.
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- Какое слово здесь зашифрованно? (КИТ)
(н а доске появляется рисунок кита)

- КИТ- это морское млекопитающее. Длина до 20 метров, а весит до 70 
тонн.

- Ребята, а можем ли мы держать кита дома?
- Почему?
- В неволи их содержат больших резервуарах. Они называются 

дельфинарии, океанариумы. Один из таких океанариумов находится в нашей 
стране в столице городе Астане.

- Каких же морских обитателей мы можем завести дома? (маленьких 
рыбок)

- А где мы их сможем держать? (В аквариуме)
- Аквариумы бывают разных размеров и форм. (показываю разные формы 

аквариумов)

- Давайте найдет периметр и площадь одной стороны нашего аквариума? 
- Какой формы одна сторона аквариума? (Прямоугольная)
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 - Итак, перед вами аквариум его одна сторона равна 15см, а ширина 7 см.
-  Давайте  найдем   периметр  и  площадь  прямоугольной   стороны 

аквариума!
- Что известно?
- Что не известно?
- Запишем краткую запись.
А=15 см
В = 7 см
Рпрям = ? см
Sпрям = ? см2

- Давайте вспомним как найти периметр и площадь прямоугольника?
-Решим задачу.
- Что мы найдем сначала? 
- А что потом?
Решение:
Р = (а+б)*2 = (15+7) *2 = 44 см
S = а*б = 15 * 7 = 105 см2 
Ответ: Р = 44 см, S =105 см2 .
- Попрощаемся с китёнком и продолжим плавание.
- Плещет тёплая вода

В берега, в берега.
Кораблик очень смелый,
Бури не боится,
В море океане не хочет заблудиться!

- Перед нами остров. Возможно, что на нём когда-то жил Робинзон Крузо.

- Ребята, а вы знаете, кто такой Робинзон Крузо?
- Робинзон Крузо- это моряк английского города Йорка, который одиноко 

проживал на безлюдном остраве, куда был выброшен вовремя 
кораблекрушения, весь экипаж коробля погиб, кроме него.

- Для того чтобы плыть дальше нужно выполнить его задание.
Самостоятельная работа. (примеры записаны за доской сначала 

списывают затем решают, тот кто первый решил выходит к доске и 
записывает ответ)
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Решите примеры:
880 : 2 =
36·2 =
(6+4)·30=
18*4=
25*3=
660:3=
- Выходят те к доске  и записывает ответ только тот, кто первый решил 

примеры.
- На острове живут весёлые мартышки, которые предлагают нам 

отдохнуть.
Физкультминутка.
(Дети стоя выполняют движения.)
Мы – весёлые мартышки,

Мы – мартышки-шалунишки!
Прыгаем и бегаем, 
Бананы достаём. 
Но тихо на уроках 
Всегда себя ведём!

(Дети садятся за парты.)
Дыхательная гимнастика.
Сядьте прямо. Закройте глаза. Представьте, что вы вдыхаете аромат моря. 

Старайтесь вдыхать его не только носом, но и всем телом. Вдох. Выдох. Тело 
превращается в губку: на вдохе оно впитывает через поры кожи воздух, а на 
выдохе воздух просачивается наружу. Вдох. Выдох.

V. Закрепление пройденного материала.
Работа у доски.
- Погружаемся в воду и осторожно из тёмной пещеры достаём обитателей 

морского дна. Кто оказался в ваших руках?
(Из  парт  дети  достают  карточки-картинки  с  изображениями  морской 

звезды, ,медузы.)

 
Морская звезда!
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Медуза!

- Чтобы подружиться с ними, надо выполнить задания на карточках.
- Какие задания нам предлагают медуза и звезда?
 - Давайте решим эти уравнения у доски
VI. Итог урока.
-  Было  ли  наше  путешествие  полезным?  Что  помогло  вам  преодолеть 

трудности?
- Давайте подведём итог сегодняшнего урока .
-  Если вам понравилось было интересно  прикрепите  спасательный круг 

капитану  на  руку,  а  если  вам  было  сложно,  то  давайте  спасательный  круг 
положим в сундук. 

(дети  встают,  и  свои  круги  либо  вешают  на  руку  капитану,  либо  
кладут в сундук)

- Я желаю вам сноровки, силы, - Отваг, терпения в труде!
- МАТЕМАТИКА всем нам поможет
- Оставаться на высоте!
VII. Домашнее задание.
-  На  память  о  морском  путешествии  я  дарю  вам  эти  парусники.  Вы 

сможете  раскрасить  их,  используя  знания  таблицы умножения.  Это  и  будет 
домашним заданием.

49



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

 26.02.2021 жыл.     № M00031

Эффективность дистанционного обучения

ХАНСЕИТОВА МУТАРАМ АЖИБАЕВНА 
Туркестанская область. Город Туркестан.  

Школа-гимназия №  9.им.Некрасова.  
Учитель начальных классов.

По приказу Министерство образования и науки Казахстана школьники в 
четвертой четверти обучаются дистанционно, из-за пандемии коронавируса в 
мире. 

Дистанционное обучение - это процесс получения знаний на расстоянии 
при  помощи  современных  технологий,  главную  роль  среди  которых  играет 
Интернет.  Именно,  с  развитием  всемирной  паутины  связывают  широкое 
распростраение  дистанционного  образования  по  всему  миру  в  качестве 
серьезной  альтернативы  традиционным  формам  обучения.  И,  это  вполне 
закономерно, учитывая какие возможности оно предоставляет учащимся.

Цели дистанционного обучения:
-подготовка  школьников  по  отдельным  учебным  предметам 

самостоятельно;
-углубленное изучение темы, раздела из школьной программы;
-ликвидация  пробелов  в  знаниях,  умениях,  навыках  школьников  по 

определенным предметам;
-дополнительное образование по интересам.
Особенности дистанционного обучения:
-ученики, в основном, не посещают занятий;
-каждый  может  учиться  столько,  сколько  ему  лично  необходимо  для 

освоения  учебной  программы  и  получения  необходимых  знаний  по 
выбранному предмету.

 В нашей школе дети обучаются через GoogleGlassroom.
   На платформе GoogleGlassroom каждый может открыть свой класс. Это 

значит,  что  каждый  учитель  может  открыть  собственный  класс  в 
GoogleGlassroom и  проводит  там  уроки.  Учителям  и  ученикам,  достаточно 
лишь иметь свой аккаунт Google.

   Платформа GoogleClassroom была запущена в 2014 году. По сути — это 
всё те же сервисы от Google, только организованные специально для учёбы. 
Создать свой  класс,  делиться  в  нём  с  учениками  всеми  необходимыми 
документами, дать задания, тут же оценить, хоть по 100 бальной шкале — все 
функции  интегрированы  друг  с  другом  и  адаптированы  для  учебных  нужд. 
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Программа  позволяет  учителям  распространять  задания  среди  своих 
школьников, собирать готовые работы и следить за прогрессом.

А  также  школьники  могут  обучаться   и  смотреть  видеоуроки  по 
телеканалам  "Балапан"  на  казахском  языке  и  "Ел  арна"  на  русском  языке.
    Я всегда считала, что учитель – это не профессия, а призвание. Чтобы стать 
преподавателем нужно не просто любить детей, а полностью отдаваться работе 
с  ними,  не  жалея  ни  сил,  ни  времени.  Учитель  должен  быть  образцом  для 
подражания,  эталоном  образованности,  интеллигентности,  воспитанности. 
Именно, он из учеников «лепит» настоящего человека, всесторонне развитую 
личность.

И  вот  теперь  я  сама  стала  учителем,  при  этом  нужного  и  сложного 
предмета –  физики. Только сейчас я в полной мере понимаю, насколько это 
трудно!!!!

Конечно, со стороны кажется, что учитель отвел уроки и пошел домой, но 
на самом деле это не так. Мы готовимся к каждому уроку так же, как ученики, и 
даже  намного  больше  и  тщательнее.  Проведенный  урок  анализируем  и 
работаем  над  ошибками.  К  тому  же  сейчас  очень  сложно  заинтересовать 
обучающихся, особенно физикой. Для них намного важнее телефон, интернет и 
различные социальные сети.

   Чего только не делает учитель, чтобы ребят заинтересовать: проводит 
урок  в  форме  игры,  викторины,  конкурса;  составляет  презентацию  или 
флипчарт;  ищет  интересный  материал  и  так  далее.  Однако,  чаще  всего  его 
усилия напрасны, но он не опускает рук, а старается найти все новые и новые 
способы и формы организации урока.

    Учитель не просто преподает свой предмет, а находит индивидуальный 
подход к каждому ученику. А это очень сложно, ведь ребят много, а он – один. 
Но и это учителя не смущает.  Иногда даже приходиться не спать и не есть, 
чтобы подготовить дифференцированные задания или интересно организовать 
дистанционный урок.

Учителем быть очень сложно и трудно, на его плечи возложена огромная 
ответственность не только за уровень образования детей, но и за их воспитание. 
Ведь  каждый  проведенный  урок  воспитывает  в  детях  аккуратность, 
грамотность,  чистоту  записей  в  тетрадях  и  так  далее.      Образование  и 
воспитание  не  отделимы  друг  от  друга,  именно  поэтому  наша  работа 
усложняется.

    Учителем может стать любой, но полностью отдаться данной профессии 
может не каждый. Именно поэтому Учитель – это призвание!

Но, в такой трудный час, никому нелегко, особенно, родителям. Они сидят 
дома с детьми, помогают им делать уроки и понимают труд учителя и ценят.

«Мы - вместе! Мы - дома!»
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МАЗМҰНЫ

• МАКИШЕВА НУРЖАМАЛ ЖАГИПАРОВНА

• БЕГЕНОВА  АКЛИМА  АБИЛКАСОВНА

• БАЛЫМБЕТОВА ШАТТЫҚ ТАКЕНОВНА

• ҚАБЫЛЖАН МАРЖАН АМАНҚЫЗЫ

• БЕЙСЕНБАЙ  НАЗЫМ  БАХБЕРДІҚЫЗЫ 

• АСАНОВА ӘСЕМ  БАҚЫТЖАНҚЫЗЫ

• КАРСАКПАЕВА ЗАУРЕШ КАЖАХМЕТОВНА

• ТУСИПКАЛИЕВА АЛМАГУЛ ИБРАЕВНА

• ОМАРОВА АЙНҰР СҰЛТАНҒАЛИҚЫЗЫ

• БЕКБЕРГЕНОВА НҮРГҮЛЬ ЖИНИСОВНА

• СЫРЛЫБАЕВА АНАР НУРТАШОВНА

• НЕМЕТОВА АЛИЯ ДАУРЕНОВНА

• ПРИМА ТАТЬЯНА ЮРЬЕВНА

• ЕСКАРАЕВА АЙГЕРИМ ИРСИМБЕТОВНА

• ХАНСЕИТОВА МУТАРАМ АЖИБАЕВНА

52


