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G00072    01.02.2021  жыл

МЕНІҢ АРМАНЫМ ДӘРІГЕР БОЛУ

ТӨРӘЛИЕВА  АЯУЛЫМ  ӘБІЛҚАЙЫРҚЫЗЫ 
Қызылорда қаласы  “Болашақ” жоғарғы медецина колледжі 

ФД 11-18-2 емдеу ісі фельдшер бөлімі  студенті

Менің  қазіргі  алға  қойған  мақсатым  дәрігер  болуға  армандап  жүрген 
оқуымды  үздік  бітіру.  Ол  үшін  адамда  өзінің  бойында  осы  дәрігерлік 
мамандыққа  деген  сүйіспеншілігі  мен  өзіне  деген  сенім  болуы  қажет.  Бұл 
дәрігерлік мамандыққа жету екінің бірінің қолынан келмейтін іс.  Сондықтан 
мен  дәрігер  болу  арманыма  жеткім  келеді.  Дәрігер  болу  үлкен  мәртебе  деп 
білемін. Мамандық таңдау үшін адам ең алдымен өзін, өз бейімділігін тануы 
қажет.  Меніңше  дәрігер  болу  менің  қолымнан  келеді.  Ең  бастысы  –  адам 
еңбекке қабілетті, зейінді болуы қажет және оның мамандығы өзі өскен ортаға 
маңызды, бағалы үлес қосатындай болуы шарт. Өз ісіне сенімді, дұрыс таңдаған 
адам  ғана  жетістікке  жетеді.  Адам  еңбегінен  қуанышын  таба  білсе,  бойына 
жаңа күш қосылып еңбекке деген шабыты арта түседі. Зор ықылас, шабытпен 
істелген іс биігіне жеткізетін қанат.

Медицина  десе  алдарыңызға  не  елестейді?  Шприц,  ақ  халат,  аурухана, 
медициналық  эмблема,  науқастар…Ал  бұлар  тек  сырт  көзбен  қарағанда 
байқалатындар, ал оны жетік оқып, меңгерген адамға «медицина» сөзі ең асыл, 
қымбат, шексіз мағыналы сөз дер едім!

Дәрігер — арыстандай айбатты,  қыздай икемді,  анадай мейірімді болуы 
керек  деген  ата  —  бабамыздың  айтқан  ұлы  да  ұлағатты  сөздері  бар. 
Медицинаның атасы Гиппократ:  «дәрігердің  жүзі  жылы, ұқыпты,  киімі  таза, 
қолдары жұмсақ, жағымды» болу керек деген екен ертеректе.  Дәрігерлік тек 
оқумен ғана шектелмейді, дәрігер болу ол да бір өнер!

Осы  ұғымдарды  тереңінен  қарастырар  болсақ  ол  сөздің  мағынасы: 
арыстандай  айбатты  деген  еш  нәрседен  қорықпайтын  өзінің  бойын 
қорқыныштың баурап алуына жол бермейтін деген мағынада, ал қыздай икемді 
деген  өз  ісіне  байыппен,  өз  ісіне  сеніммен қарай  білетін  жандар,  ал  анадай 
мейірімді деген науқастарға мейірімін төге білетін өзінің анасы өзіне қандай 
мейіріммен қараса, ол да науқастарға сондай мейіріммен қарай білетін жандар 
деп  ойлаймын.  Егер  осы  аталған  қасиеттердің  барлығы  мамандық  иесінің 
бойынан  табыла  білсе,  ол  үздік  дәрігер  атанар  еді.
Әрине, адам өмірімен байланысты болғаннан соң өмір бойы оқу және үнемі 
ізденіс үстінде болуы керек. Дәрігерлердің мойнына үлкен жүк артылады. 
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Иә, айта кету керек, қазіргі кезде дәрігерлер жайлы жағымсыз әңгімелер, 
оқиғалар  жетіп  артылады.  Дәрігерлерді  қатыгез,  жауыз  ретіндеде  сиппаттап 
беретіндер  баршылық.  Сондықтан  «медицина»  ғылым  саласын  таңдамастан 
бұрын оны да ескере кеткенің абзал! Дәрігерлерге қойылатын жауапкершілік 
өте көп! Мен айтар едім, жақсы дәрігер болу үшін ең алдымен жауапкершілік 
болуы керек. Соған қарамастан мен осы мамандықты ойланбастан таңдадым.

Мен өзімнің аңсаған арманыма жетуге тырысамын және қалайда жетемін!..

 G00056    29.01.2021 жыл.
   

ТОПТЫҚ ӘДІСПЕН ОҚЫТУ АРҚЫЛЫ 
ОҚУШЫЛАРДЫҢ ОЙЛАУ ҚАБІЛЕТІН ДАМЫТУ

ОМАРОВА  АЙГЕРИМ  МАРДАНОВНА 
Солтүстік Қазақстан облысы   Есіл ауданы 

 «Ақтас негізгі мектебі» КММ  Физика пәнінің мұғалімі 

Оқушыларды  тиянақты  біліммен  қаруландыру,  олардың  дүниеге 
көзқарасын қалыптастыру жас ұрпақтарды өмірге, еңбекке даярлау – міне бұл 
әрбір оқытушының негізгі міндеті.

Қазіргі  заман  талабына  сай  жаңа  технология  әдістерін  қолдана  отырып 
оқушыларды  өз  бетімен  жұмыс  жасауға  тәрбиелеу,  үйрету,  шығармашылық 
қабілетін  дамыту  мысалы  физикалық  диктант,  тест  тапсырмалары,  топпен 
жұмыс  істеу  арқылы  тірек  схемаларды  пайдалану,  логикалық  сұрақтар  мен 
есептер шығарту  т.б.  өзіндік жұмыстың негізгі  мақсаты - өткен материалды 
қайталап бекіту, жалпылау жүйелеу келесі кезеңдегі оқу материалын зерделеуге 
көшуге үлкен мүмкіндік береді.

Жалпы өз бетінше білімдерін толықтыру, жаңа білімдерді алу тәсілдерімен 
білім беретін оқу орындарында-оқушылардың тиянақты білім алуын мақсат ете 
отырып оларды қаруландыру,  алған білімдерін  теориялық және практикалық 
мәселелерді шешуге саналы түрде қолдана білу сияқты ақыл-ой белсенділігін 
дамыту қажет.

Физиканы  оқыту  процесін  жетілдіру  оқушылардың  танымдылық 
белсенділігімен  ізденпаздығын  арттыруға  негізделген  оқу-танымдық  қызметі 
барысында оқушылар қажетті көлемдегі білімді игеріп қана қоймай, танымдық 
қабілетімен шығармашылық ойлау қабілетін дамытады.

Сабақ  жүргізу  нәтижесінде  тәжірибе  жинақталып,  оқушының  білім 
сапасының молая түсуіне, тәрбиелік санасының толыға түсуіне, олардың пәнге 
деген қызығушылығының деңгейін арттырып, тынымсыз еңбегінің нәтижесінде 
игеруге бірсарындылықтан құтылуға, ұмтылысын, ізденісін арттырудың бірден 
бір әдісі топпен оқыту.
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1. Топқа бөлімді бірнеше әдістермен жүргізуге болады.
А) оқушылардың білім деңгейіне қарай орналастыра білу жақсы және өте 

жақсы оқитын оқушылар қалғандарына консультант бола алады.
Ә)  білім  деңгейіне  қарай  топтау.  Өте  жақсы  менгергендер,  жақсы 

меңгергендер орташа және нашарлар біртіндеп сатылап көтеріле алады.
Топтау әдістерінің тиімділігі. 

1) оқушының бір-біріне жолдастық, достық қарымқатынастары арта түседі.
2) Бір-біріне бар ынта жігерлерімен көмектесуге, үйретуге болады, үйрете 

жүріп өзіде үйренеді.
3)  топтың  жарыстары  кезінде,  ұйымдастырушылығының  қабілеті  арта 

түседі.
4) Бір сабақтың үстінде бірігіп, материалдарды толық қамтуға мүмкіншілік 

туады.
5) Бағалау жүйесін салыстырмалы түрде жүйелі жүргізе аламыз.
6)  Оқушылардың  өз  бетінше  ізденістері  туындайды,  қосымша 

оқулықтарын немесе өз оқулықтарымен жүйелі жұмыс жүргізуге дағдыланады.
7)  Өз  білімі  мен  жолдастарының  білімін,  саралай  білуіне  толығырақ 

мүмкіншілік туады.
Осы мақсатта физика пәнінен сабақ беретін топтарда топпен жұмыс істеп 

біршама  жетістіктерге  жетуге  болады.  Атап  айтқанда  сөйлеу  қабілеттері 
төмендеу оқушылардың өздері ізденіп мүмкіндіктерін салып топқа өз үлестерін 
қосады. 

Мысалы.  «Тұрақты  тоқ  заңдары»  тақырыбындағы  сабақты  өткізу 
тәжірибемнен.

Үш топқа үш түрлі тапсырма беріледі.  Сұрақтар бойынша топтау әдісін 
пайдаланып,  білгендерін  берілген  қағазға  ақылдаса  отырып жазады.  Осыдан 
кейін әр топтан бір оқушыдан шығып өз жұмыстарын қорғайды.

I топ. Электр тогына сипаттама жазады.
II  топ.  Тұрақты  токтың  жұмысын,қуатын  анықтайтын  формулаларды 

жазады.
III топ. Өткізгіштерді қосу туралы жазады.

«Кубизм» 
Жеке оқушылармен жұмыс жүргізуде «кубизм» әдісі пайдаланылады.
Әр топтың ортасында кубик тасталады, түскен қырына сәйкес сұрақтар 

беріледі.
Ой  ашар. Оқушының  есеп  шығару  дағдыларын  дамыту  мақсатында 

есептер беріледі.
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Q= I2R∆t

Кернеу дегеніміз 
не?

Бөгде күштер 
дегеніміз не?

ε=

Жаңа тақырыпты меңгерту сабағы. 
Әрбір  жаңа  тақырыпты  түсіндіргенде  оқушылардың  мүмкіндіктеріне 

қарай  тірек  белгілері  мен  тірек  конспектілерін  пайдаланған  жөн.  Сондай-ақ, 
физикалық  заңдылықтар  мен  құбылыстарға  арнап  жеке  тірек  белгілерін 
құрастыру қажет.

Мысалы,  ішкі  энергия  тақырыбын,өткенде  ішкі  энергияның физикалық 
мағынасын толық ашу үшін төмендегідей тірек белгісін пайдаланған жөн
                                          Eішкі  =N(Eпотенц  +Eкинет  )             
                                               Дене         молекула
Мұндағы Еішкі  -дененің ішкі энергиясы,
Епотенц  -молекулалардың потенциялдық энергиясы,
Екинет  -молекулалардың кинетикалық энергиясы, 
N  - молекулалар саны.

Яғни,  бұл  тірек  сигналы   «Дененің  ішкі  энергиясы  денені  құрайтын 
бөлшектердің   (молекулалы,  атом  және  иондардың)  кинетикалық  энергиясы 
мен  осы  бөлшектердің  молекулалық  өзара  әсер  күштерінен  пайда  болатын 
потенциялдық энергиясының жиынтығынан тұрады» дегенді білдіреді. 

«Бернулли заңын» өткенде бұл заңдылықты, төмендегідей тірек 
белгісімен беруге болады.  
>  Бұл тірек белгісі «Газдар мен сұйықтардың ағысының жылдамдығы өздері 
өтетін трубаның көлденең қимасының ауданына байланысты болады. Трубаның 
ауданы үлкен болса, онымен өтетін газдар мен сұйықтардың ағысының 
жылдамдығы аз болады және керсенше» дегенді білдіреді.
     Негізгі заңдылықтарды тірек белгілері арқылы беру оқушылардың есте 
сақтау қабілетін арттырады. 
      Физикалық заңдылықтар мен құбылыстардың мәнін ашу үшін тақырыпты 
тірек конспектісімен бергенде, 1 тірек конспектісіне 2-3 тақырыпты біріктіріп 
топтап, блок түрінде берген қолайлы. 
       Жылу қозғалтқыштары тақырыбын өткенде жұмыс дене қыздырғыштан Q1 
жылу мөлшерін алып, суытқышқа Q2  жылу мөлшерін береді. Осы арада жұмыс 
атқарылады. Ол атқарылған жұмыс А=Q1-Q2 айырымына тең.
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         Жұмыс атқарушы дене ұлғайған кезде өзінің ішкі энергиясын жұмыс 
жасауға толық бере алмайды. Жылудың едәуір бөлігі міндетті түрде газбен 
бірге суытқышқа беріледі, яғни ішкі энергияның бір бөлігі қайтарылмай 
біржола жоғалтады. Осы түсінікті тірек схемасы арқылы оқушылар өздері 
қорытып шығара алады.

     
       «Еркін гармониялық тербелістер» тақырыбында оқушыларды қойылған 
түйінді мәселелерді шығармашылық тұрғысынан шешуге, зерттеушілік 
дағдысын қалыптастыруға бағыттау арқылы топтық жұмыс түрін пайдаланып 
«ой қозғау» стратегиясының негізінде еркін гармониялық тербелістердің 
анықтамасын беру үшін оқушылардың білім базасы механиканың кинематика, 
динамика және энергия сақталу тарауларындағы білімдерін қолдану арқылы 
анықталады. Екі топ математикалық және серіппелі маятниктерді қарастырып, 
жауап кестесін толтырады. Үшінші топ-сарапшылар тобы-жауаптарды мұқият 
тындап бақылайды, келіспеген тұжырымдамаларды ғылыми дәлел негізінде 
өзгертеді, ал керек болса, өздері толықтырады. Үшінші топтың жауаптарын екі 
топ бірігіп бақылайды.

Түйінді мәселелер бақылау объектілері де болып келеді. Олар-еркін 
гармониялық тербелістердің:
1) орындалу шартын анықтау (5 балл);
2) тербелмелі жүйедегі энергияның түрлену және сақталу заңдарының 
орындалуын дәлелдеу (10 балл);
3) қозғалыс заңдылықтарын анықтап, қозғалыс теңдеулерін жазу (10 балл);
4) негізгі сипаттама-периодтық формуласымын қорытып шығару (10 балл);
5) қолдану (25 балл).
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Рейтинг балдарының бағаларға сәйкестігі:
51-60 балл-5;   41-50балл-4,   31-40балл-3..            
Ой толғаныс сатысы. Мақсаты: «Бес жолды өлең» стратегиясы негізінде еркін 
гармониялық тербелістердің анықтамасын беру сабақ бойы анықталған 
мағұлматтарды талдап, жинақтау арқылы қортынды жасау.

(Зат есім)                        ТЕРБЕЛІС

(Сын есім)     Еркін               Гармониялық                                

(Етістік)     Түрленеді        Ауытқиды Тербеледі     

(Сөз тіркесі)    Ішкі күштер әсерінен болады

(Тақырыпқа синоним)         ҚОЗҒАЛЫС

Физика пәнін оқытуда халықтық педагогиканы пайдаланудың мәні зор. 
Сонымен қоса мақал – мәтел адам баласының тұрмыс - тіршілігіне терең еніп, 
халықтың  өмірін,  еңбек  әрекетін,  оның   табиғат  құбылыстарымен  қарым  – 
қатынасын дөп басып шынайы көрсетіп отырған. Сондықтан да олардың зор 
дидактикалық  және  тәрбиелік  мәні  бар.  Сонымен  қатар  кейбір  мақал  – 
мәтелдерде  табиғат  құбылыстар  арасындағы  өзара  байланыс  өте  айқын 
берілген.

«Ауызы  күйген  үрлеп  ішеді»  мақалының  тәрбиелік  мәнін  аштық. 
Жіберген қатеңді екінші рет болдырмау керектігін, ал қатені тиесілі қорытынды 
жасай білуге меңзейтінін, физикалық тұрғыдан – ыстық нәрсені үрлесек содан 
кебу  үрдісі  тездетіліп,  нәтижесінде  оның  температурасының  төмендейтінін 
ұғынуға болады. Бұл физикада оқып үйренген кебу құбылысына әбден үйлесіп 
жатады. 

«Дән себілмей астық өнбейді, дария буланбай шық түспейді» мақалының 
тәрбиелік мәнін ашсақ:  өмірдегі  барлық құбылыстар өзара себеп – салдарлы 
байланыста  болатындығынан  болса,  физикалық  тұрғыдан  –  астында  да,  жер 
бетіндегі судың температурасының артуынан ол буланып (кебу) ал температура 
төмендегенде  су  тамшыларынан  ішкі  энергия  кемуінен  шық  пайда 
болатындығын түсіндіреміз.

«Күн шыққан соң суарған суды күн жұтады» мақалының тәрбиелік мәнін 
ашамын: егістіктің таңертең күн шықпай, не күн бата суару керектігі айтылады. 
Ал физикалық тұрғыдан күн шығып тұрғанда егістікті суарса температураның 
жоғарлағанынан кебу үрдісі жақсы жүреді. Жер тез кеуіп қалады, ал кеш бата 
суарғанда  температура  төмендегендіктен  кебу  үрдісі  баяу  жүреді  де  су 
толығымен жерге сіңіп үлгереді.
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Тақырыпты  қайталау  пысықтау  сабақтарында  шығармашылық  сабақ, 
жарыс  сабағы,  ойын  сабағы,  баспасөз  конференция  сабағы  т.  б.  түрлерін 
қолдану арқылы: 
1. оқушылардың алған білімдерін бір жүйеге келтіруге;
2. негізгі заңдылықтар мен құбылыстардың мән-мағынасын ашуға;
3. сандық және сапалық есептерді шешуге;
4. оқушылардың шығармашылығына жол ашуға;
5.  тақырып бойынша өтілген  формулаларды бір  жүйеге  келтіруге  мүмкіндік 
береді.

Осындай  үлгідегі  оқытудың  әдіс-тәсілдері  оқушылардың  есте  сақтау 
қабілетін арттырып, оларды жинақылықа, дәлдікке, шығармашылыққа баулуға 
көмектеседі.

 Жоғарыда  аталып  өткен  мақсат  жолында  топтық  әдісті  пайдаланып 
өткізген сабақ жоспарын ұсынып отырмын.    

G00057   29.01.2021   жыл.

БАСТАУЫШ СЫНЫПТА ЖАҢА 
ТЕХНОЛОГИЯЛАРДЫ ҚОЛДАНУ ТИІМДІЛІГІ

 ҚҰРМАШЕВА ГҮЛЗИРА НҰРҒАЛИҚЫЗЫ 
Батыс Қазақстан облысы   Жаңақала ауданы 

Жаңақала жалпы орта білім беретін мектебінің 
бастауыш сынып мұғалімі               

                        
«Адам ұрпағымен мың жасайды» - дейді халқымыз. Ұрпақ жалғастығымен 

адамзат  баласы мың емес  миллиондаған  жылдар  жасап  келеді.  Жақсылыққа 
бастайтын  жарық  жұлдыз  -  оқу.  «Надан  жұрттың  күні  –  қараң,  келешегі 
тұман»,- деп М. Дулатов айтқандай, егеменді еліміздің тірегі - білімді ұрпақ. 
Қазіргі  мектеп мұғалімдерінің  алдында  тұрған  басты міндет  -  оқушылардың 
шығармашылық  білім  дағдыларын  қалыптастыру.  Шәкәрім  Құдайбердіұлы 
«Адамның жақсы өмір  сүруіне  үш сапа  негіз  бола  алады,  олар  барлығынан 
басым  болатын  адал  еңбек,  мінсіз  ақыл,  таза  жүрек.  Бұл  сапалар  адамды 
дүниеге келген күннен бастап тәрбиелейді» деп есептейді. 

Ұрпақ тәрбиесі - бұл болашақ тірегі, мемлекеттік маңызды іс.
Қазақстан  Республикасының  Білім  туралы  Заңында[1]  «Білім  беру 

жүйесінің басты міндеті –ұлттық және жалпы адамзаттық құндылықтар, ғылым 
мен практика жетістіктері негізінде жеке адамды қалыптастыруға және кәсіби 
шыңдауға бағытталған білім алу үшін қажетті жағдайлар жасау; оқытудың жаңа 
технологияларын енгізу,  білім беруді ақпараттандыру халықаралық ғаламдық 
коммуникациялық желілерге шығу»-деп білім беру жүйесін одан ары дамыту 
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көзделген. Бұл міндеттерді шешуде, әрбір орта мектептің бастауыш сатысында 
білім беруде оқу-тәрбие үрдісін жаңа технологияларға сай ұйымдастыру әрбір 
мұғалімнің  күнделікті  ізденісі  арқылы,  барлық  жаңалықтар  мен  қайта  құру 
өзгерістерге батыл жол ашарлық жаңа практикаға, жаңа қарым-қатынасқа өту 
қажеттігі туындайды.

Жеке  тұлғаны  дамыту  шеңберінде  білім  берудің  мақсаты  мен  мәнінің 
өзгеруі «білім беру технологиясы» деп аталатын жаңа ұғымның пайда болуына 
ықпал етеді.Бұл ұғымның мәнін білім беру үдерісін өзгеше дамытатын жүйе 
деп  түсінуге  болады,  сонда  білім  алушылардың  іс-әрекеті  жетекші  фактор 
болып  табылып,  оқыту  мұғалім  мен  білім  алушының  субьектаралық  өзара 
әрекетін  қарастыратын  және  олардың  мүмкіндіктерін  қамтамссыз  ететін 
рефлексиялық басқару ретінде көрінеді.

Бастауыш  мектепте  қазіргі  жаңа  педагогикалық  технологияларды 
пайдаланудың  тиімділігі  оқушылардың  білімін  арттыруда,  іс-әрекетін  дұрыс 
ұйымдастыра алуымен байланысты.

Келер ұрпаққа қоғам талабына сай тәрбие мен білім беруде мұғалімдердің 
иновациялық іс-әрекетінің ғылыми-педагогикалық негіздерін меңгеруі маңызды 
мәселелердің  бірі.  Мемлекеттік  білім  стандарты  деңгейінде  оқу  үдерісін 
ұйымдастыру жаңа педагогикалық технологияларды ендіруді міндеттейді.

Ал  жаңа  технологияны  пайдалану  міндетті  деңгейдегі  білімді 
қалыптастыра  отырып,  мүмкіндік  деңгейге  жеткізеді.  Сондықтан  бастауыш 
сынып мұғалімдерінің біліктілігін көтеру мен шығармашылық, педагогикалық 
әрекетін  ұйымдастыруда  қазіргі  педагогикалық  технологияларды  меңгерудің 
маңызы  зор.  Оқытудың  жаңа  технологиясы  дегенде,  ең  алдымен, 
педагогикалық технология деген ұғымды түсіну керек.

Білім  беру  саласы  қызметкерлерінің  алдына  қойылып  отырған 
міндеттердің бірі-оқытудың әдіс-тәсілдерін үнемі жетілдіріп отыру және қазіргі 
заманғы педагогикалық технологияларды меңгеру. Қазіргі  таңда оқытушылар 
иновациялық  және  интерактивтік  әдістемелерін  сабақ  барысында  пайдалана 
отырып, сабақтың сапалы әрі қызықты өтуіне ықпалын тигізуде.

Педагогикалық технологияның тиімділігі:
1. Оқушы өздігінен жұмыс істеуге мүмкіндік алады, соған дағдыланады;
2. Оқушының жеке қабілеті анықталады;
3. Іштей бір - бірінен қалмауға тырысып, талпынады;
4. Тапсырманың күрделену деңгейіне сәйкес оқушының ойлау, орындау 
қабілеті артады;
5. өзін - өзі тексеруге дағдыланады;
6. Мұғалім жекелеген оқушыларға көмектесуге мүмкіндік алады;
7. Орындау қабілетіне қарай бағаланады;
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       Бастауыш білім – үздіксіз білім берудің баспалдағы. Мұғалімнің негізгі  
ұстанған мақсаты - білімнің жаңа үлгісін жасап, белгілі бір көлемдегі білім мен 
білік дағдыларын меңгерту, оқу мен тәрбие үрдісін ұйымдастырудың сан түрлі 
жаңа  әдіс  -  тәсілдерін  іздестіру,  жаңа  технологияларды  сабаққа  тиімді 
пайдалана білуі, бір сөзбен айтқанда - оқу үрдісін дамыту. Бұған Елбасымыз 
Нұрсұлтан Назарбаевтың Қазақстан  халқына жолдауында  айтылған [2]  «ХХІ 
ғасырда білімін дамыта алмаған елдің тығырыққа тірелетіні анық» деген пікірі 
нақты дәлел. Бүгінгі білім беру ісінің мақсаты – тек білім, білік дағдыларын 
меңгерту ғана емес, өзін - өзі дамытуға ұмтылатын, ақылды, алғыр, ой - өрісі 
кең,  ақпарат  көздерін  өз  бетімен  қолдана  алатын,  қабілетті  де  талантты, 
жастарды тәрбиелеу. Үнемі дамып, өзгеріп отыратын баланың ішкі болмысы 
мен  табиғатын  қалыптастыруда  мұғалімнің  ықпалы  ерекше.
     Жаңа технологияны жүзеге асыру, тиімділігіне қарай пайдалану үшін, әр 
мұғалім  өзінің  алдында  отырған  оқушыларының  жас  ерекшеліктерін  ескере 
отырып,  педагогикалық  мақсат  -  мүддесіне  байланысты,  өзінің  шеберлігіне 
байланысты  таңдап  алады.  Жаңа  технологияны  жүзеге  асыруда  мұғалім 
белсенділігі,  шығармашылық  ізденісі,  өз  мамандығына  деген  сүйіспеншілігі, 
алдындағы шәкірттерін бағалауы ерекше орын алады.
Бастауыш  саты  –  бұл  оқушы  тұлғасы  мен  санасының  қарқынды  дамитын 
құнды, қайталанбайтын кезеңі. Сондықтан бастауыш мектеп – оқушыны тұлға 
етіп қалыптастырудың алғашқы баспалдағы. Президент жолдауында: «Ұлттың 
бәсекеге қабілеттілігі бірінші кезекте білім деңгейімен айқындалады» – деген 
байламы  жеке  адамның  құндылығын  арттыру,  оны  дайындайтын  ұстаз 
жауапкершілігінің өсуі, тынымсыз еңбек, сапалы нәтиже деген ұғыммен егіз.[3] 
Қазіргі  мектеп жағдайындағы білім берудің  ұлттық моделіне  өту оқыту  мен 
тәрбиелеудің  соңғы  әдіс  -  тәсілдерін,  жаңа  инновациялық  педагогикалық 
технологияны  игерген,  психологиялық-педагогикалық  диагностиканы 
қабылдай  алатын,  нақты  тәжірибелік  іс-әрекет  үстінде  өзіндік  даңғыл  жол 
салуға икемді, шығармашыл педагог - зерттеуші, ойшыл мұғалім болуын қажет 
етеді.
     Білім беру мен білім алудағы жаңа тәсілдердің бірі -  сыни тұрғысынан 
ойлау.  Сыни  тұрғыдан  ойлау  дегеніміз  –  ой  қозғай  отырып,  оқушының  өз 
ойымен өзгелердің  ойына сыни қарап,  естіген,  білгенін  талдап,  салыстырып, 
реттеп, сұрыптап, жүйелеп, білмегенін өзі зерттеп, дәлелдеп тұжырым жасауға 
бағыттау. Өз бетімен және бірлесіп, шығармашылық жұмыс жасау.Бұл әдістің 
тиімділігі  сабақ  барысында  оқушылар  топтық  жұмыс  барысында  тез  шешім 
қабылдауға,  логикалық  ойлауға,  тақырып  аясында  өз  ойларын  дамытуға 
дағдыланыды.  Мысалы  мен  өзімнің  тәжірибемнен  айтар  болсам,  2  сынып 
әдебиеттік  оқу  пәнінен  Т.Молдағалиевтің  «Он  алтыншы  желтоқсан» 
тақырыбында өткен сабақ барысында оқушыларым топтық жұмыс жасағанда, 
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аталған технологияның инсерт , болжау, миға шабуыл әдістерін сәтті пайдалана 
білді.
Білім беру жүйесіне жаңа инновциялық технологияларды енгізу арқылы оқыту 
үрдісін жетілдіру арқылы оқушының танымдық қабілетін дамыту, саналы 
деңгейге көтеру. Білімді жеке тұлғаға бағыттау, оқушының өзін-өзі тануы, өзін-
өзі тәрбиелеуі, ақыл-ойын дамытуы, яғни жан-жақты дамыған жеке тұлға 
тәрбиелеу мұғалімдер алдына тың
    Мен оқытудың үшөлшемдік әдістемелік жүйесі педагогикалық 
технологиясын өз іс-тәжербиеме енгізуді 3-ші сыныптың Дүниетану пәні 
бойынша «Модуль» құрудан бастадым.Модуль дегеніміз бұл үлкен, ауқымды 
тақырып немесе бірнеше параграфтан тұратын тарау. Бұл жоспарлаудың 
ерекшелігі, әрбір тарау үш қорытынды сабақпен аяқталады.
 Өзіндік жұмыс
 Коррекциялық жұмыс
 Бақылау жұмысы
3 сынып Дүниетану пәнінен интерактивті тақтамен «Майда тау жыныстары» 
тақырыбын осы технология бойынша өткіздім. Сабақтың І-ші кезеңінде 
оқушылардың тау жыныстары туралы білімдерін еске түсіріп, проблемалық 
оқыту әдісін іске асырдым. Аталған технология жағдайында белсенді қызметті 
оқушы атқарады, оқушыны оқытпайды, ол өзі оқиды. Мұғалім сабақта 
басқарушылық міндеттер атқарады, оқушыға бағыт-бағдар беріп тұрады. ІІ-ші 
кезеңінде жаңа білімді меңгеруге дайындық жұмыстарынан соң, оқушыларға 
мәтінді өздігінен оқып, негізгі ойды дәптерге жазуды тапсырып, мәтінмен 
жұмысты «Мені түсін» әдісі бойынша ұйымдастырдым. Оқушылар осы кезеңде 
топтық жұмыс үстінде бірін-бірі жақсы зерттеп, өз-ара адал қызмет етуге 
ұмтылды, бейімделді, дискуссия барысында тілдері дамыды, нашар оқитын 
оқушылардың жолдастарының алдында жауапкершілігі арта бастады.
Сонымен қатар бастауыш мектепте ақпараттандыру мәселесін зерттеуші 
ғалымдардың пайымдауынша, бастауыш мектепте ақпараттандырудың 
міндеттерін шешуде ақпараттық және коммуникациялық технологияларды 
қабылданудың төмендегі бағыттарына сүйену керек.
1)оқу процесінде қазіргі ақпараттық технологияларды қолдану
2)бастауыш мектептерде электрондық оқулықтарды оқыту.
3) кәсіби - педагогикалық іс-әрекетті қамтамасыз ету.
4) оқу –тәрбие процесін басқару

Бастауыш мектепте қазіргі ақпараттық технологиялар төмендегі бағытта 
қолданыла алады:

10



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

 балалар мен педагогтарды зерттеу пәні, соған сәйкес бастауыш мектептегі 
информатика және ақпараттық мәдениет негіздері пәнінің мазмұны арнаулы 
компьютерде өз бетімен жұмыс істеуді жетіп меңгертуге құрылуы тиіс.
 мұғалімнің сабақ жоспарын, конспект жазу, көрнекі – әдістемелік құрал 
дайындау, оқушылардың өткен материалды меңгеруін тексеру.
 шығармашылық елестету, жағдайға байланысты тез шешім қабылдау, 
қоршаған ортаны тану қабілеттерін дамытып, қалыптастыру үшін бастауыш 
сынып оқушылары үшін интеллектуалды дамыту туралы,
 ақпаратты алу және құрбыларымен,әріптестерімен Интернет арқылы 
қарым-қатынас жасау көзі;
2.Сауатты түрде іріктелген компьютерлік программалардағы ойындық және оқу 
тапсырмаларының вориативтілігі оқушының жұмыс істеріне игі әсерін тигізеді;
3.Компьютерлік программада,электронды оқулықта берілген ойындық,оқу 
тапсырмалары проблемалық ситуация оқушылардың көңіл-күйіне,ынтасына 
әсер етумен қатар олардың шығармашылық және интеллектуалдық 
белсенділігіне кешенді түрде ықпал етеді
4.Оқушылардың жаңа материалды,жаңа техниканы меңгеру деңгейін және 
олардың жеке қабілеттерін,қабылдау темпін,қызығушылықтарын,ынталарын 
есепке ала отырып,ұйымдастыру барысында оқытудың жеке әдістері мен 
формаларын қолдануға мүмкіндік береді. Өйткені қазіргі ақпараттық 
технологиялар ұжымдық іс-әрекетіне құрылған оқу тәрбие үрдісінде жеке 
оқыту түрін ұйымдастыруға бағытталған.
Компьютер оқушылардың өздік жұмысын тез және қарқынды түрде 
ұйымдастыруға көмектеседі. Мәселен, Microsoft Word мәтін редакторында 
оқушыларға әр түрлі жазбаша тақырыптарды өз бетінше орындауға мүмкіндігін 
пайдаланып, мәтіннен ең негізгілерін тауып алуға үйренеді және осы 
жинақталған ақпараттарды пайдалану арқылы, қысқа жинақталған дәрістік 
жазып шыға алады. Бірақ, бұл жазба жұмыстарын толық компьютерде 
орындату дегенді білдірмейді, тек баланы ынталандырудың бір түрі ретінде 
пайдалану дегенді меңзейді.
Мысалы, екінші сыныпта Ана тілінен «Бала Абай» сегізінші тақырыбын 
электронды оқулықтың көмегімен өте қызықты өткізуге болатынына көзім 
жетті.
    Сонымен қатар оқушылар өздері білетін Абайдың өлеңдерін жатқа айту.
2-тапсырма «Бала Абай» мәтінін өздігінен зерделей оқу.
Мәтін бойынша сұрақтарға жауап беру.
3-тапсырма «Абайдың балалық шағы» деген тақырыпта шағын шығарма 
жазу. Осындай тапсырмалар желісінде берілген сабағым оқушының өздігінен 
білім алуына, жүйелі және қисынды атауына ықпал етті.

11



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

Ақпараттық технологиялар балалардың шығармашылығын арттыруда да ең 
қуатты ынталандыру құралы болып табылады. Бастауыш сынып 
оқушыларының әдеби шығармашылықтарын арттыру мақсатында «Менің 
алғашқы қол жазбам», «Менің жанұям», «Балалық шақ» т.б.жобаларға 
қатынасуды ұсынуға болады, балалар мектепке дейінгі өмірі, отбасы туралы 
әңгіме жазады, әр түрлі жұмбақтар құрастырады.
Сонымен бірге оқушыларға шығармашылық ойын түрлерін құруға тапсырма 
беруге болады. Оған біршама уақыт беру қажет, себебі оқушы алдына қойған 
жұмысты шешу үшін жан-жақты ізденеді, отбасымен ақылдасады, әртүрлі 
әдебиеттерді қарастырады, сыныптастарымен, мұғаліммен ақылдасады.
    Бастауыш сыныптарда қазақ тілін оқытуды қызықты да әсерлі өткізуге 
ықпалын тигізетін жаңа әдістің бірі-интерактивтік тақтаны қолдану, ол сабақты 
түрлендіруге көмегін тигізіп, оқытудың барлық кезеңінде  тақта сабақты 
түрлендіруге көмегін тигізеді.
Оқушыны ойлау мен сөйлеу дағдыларына төселдіруде интерактивті тақта, 
оқыту әдісінің бір түрі болып саналады. 
Мәтінді көре отыра тыңдауды қалыптастыру мәдениетін сөз етсек, ең алдымен, 
жаңа техникалық құрал – жабдықпен, яғни интерактивті тақтамен жұмыс 
жүргізу технологиясы алға тартылады. Қазақ тілі сабағанда интерактивтік 
тақтамен жұмыс жүргізу технологиясындағы автономды түрде меңгеріп 
негіздеуіне мүмкіншілік береді. 
Интерактивтік тақта арқылы дидактикалық материалдармен қоса неше түрлі 
дыбыстарды оқушаларға естіртуге болады мысалы: құстардың үнін, судың 
дыбысын т.б.түрлерін жасауға мүмкіндіктер болады.
     Ұстаздық – ұлы құрмет. Себебі, ұрпақтарды ұстаз тәрбиелейді. Болашақтың 
басшысын да, данасын да, ғалымын да, еңбекқор егіншісін де, кеншісін де ұстаз 
өсіреді… Өмірге ұрпақ берген аналарды қандай ардақтасақ, сол ұрпақты 
тәрбиелейтін ұстаздарды да сондай ардақтауға міндеттіміз” –деп 
Б.Момышұлының сөзімен аяқтаймын.
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ЭФФЕКТИВНОСТЬ  ДИСТАНЦИОННОГО ОБУЧЕНИЯ

КАНЖАГАЛИЕВА МИРГУЛЬ АНАТОЛЬЕВНА 
Западно-Казахстанская область  Жангалинский район 
Жангалинской средней общеобразовательной  школы

Учитель начальных классов

Дистанционное  образование  –  «комплекс  образовательных  услуг, 
предоставляемых широким слоям населения в стране и за рубежом с помощью 
специализированной информационной образовательной среды, базирующейся 
на  средствах  обмена  учебной  информацией  на  расстоянии  (спутниковое 
телевидение,  радио,  компьютерная  связь  и  т.п.)».
 Дистанционное обучение – «новая организация образовательного процесса, 
базирующаяся  на  принципе  самостоятельного  обучения  студента.  Среда 
обучения  характеризуется  тем,  что  учащиеся  в  основном,  а  часто  и  совсем, 
отдалены от преподавателя в пространстве и (или) во времени, в то же время 
они  имеют  возможность  в  любой  момент  поддерживать  диалог  с  помощью 
средств  телекоммуникации».[11]
 Дистанционное обучение – «это новая ступень заочного обучения, на которой 
обеспечивается  применение  информационных  технологий,  основанных  на 
использовании  персональных  компьютеров,  видео-  и  аудиотехники, 
космической и оптоволоконной техники».

 Дистанционное  обучение –  это  «взаимодействие  преподавателя  и 
обучающихся между собой на расстоянии, отражающее все присущие учебному 
процессу  компоненты  (цели,  содержание,  методы,  организационные  формы, 
средства  обучения)  и  реализуемое  специфичными  средствами  Интернет-
технологий или другими средствами, предусматривающими интерактивность» 
и  «это  самостоятельная  форма  обучения,  информационные  технологии  в 
дистанционном обучении являются ведущим средство».

 В законе «Об образовании Российской Федерации»  «под  электронным 
обучением понимается  организация  образовательной  деятельности  с 
применением содержащейся в базах данных и используемой при реализации 
образовательных  программ  информации  и  обеспечивающих  ее  обработку 
информационных технологий, технических средств,  а также информационно-
телекоммуникационных  сетей,  обеспечивающих  передачу  по  линиям  связи 
указанной  информации,  взаимодействие  обучающихся  и  педагогических 
работников. 

13



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

Под  дистанционными  образовательными  технологиями  понимаются 
образовательные  технологии,  реализуемые  в  основном  с  применением 
информационно-телекоммуникационных  сетей  при  опосредованном  (на 
расстоянии) взаимодействии обучающихся и педагогических работников».

 Из этого множества определений наиболее точным считается следующее: 
дистанционное обучение –  это  «совокупность  технологий,  обеспечивающих 
доставку обучаемым основного объема изучаемого материала, интерактивное 
взаимодействие  обучаемых  и  преподавателей  в  процессе  обучения, 
предоставление обучаемым возможности самостоятельной работы по освоению 
изучаемого материала, а также в процессе обучения».[2]  

Существует  большой  набор  средств,  которые  могут  быть  использованы 
для организации взаимодействия обучаюзегося и преподавателя. 

Наиболее  широкое  распространение  в  начальной  школе  получили 
следующие: 

Электронная  почта.  Данная  форма  взаимодействия  доступна  для 
обучающихся  и  среднего,  и  начального  звена.  Преимущество  заключается  в 
том,  что обучающийся может выполнять задание в удобное для него время, 
используя все необходимые ресурсы. Недостаток же в том, что преподаватель 
не может в реальном времени «сопровождать» и «направлять» учащегося. (см. 
приложение 2)

    Использование  программы  «Скайп»  (Skype),  позволяющей 
общаться  через  сеть  интернет  по  всему миру.  В  этом случае  преподаватель 
может  давать  необходимую  консультацию  непосредственно  в  процессе 
выполнения  работы,  обсуждать  с  обучающимся  ход  её  выполнения, 
полученные  результаты,  вносить  необходимые  поправки.  Сложности 
возникают с  визуализацией работы учащегося,  так  как  это происходит  либо 
через  веб-камеру,  а  качество  сигнала  не  всегда  позволяет  это  сделать,  либо 
через электронную почту, что опять же приводит к «растянутости» во времени. 
(см. приложение 3)

    Гугл-документы.  Данный  ресурс  можно  использовать  и  при 
работе с документами, и с презентациями, и с таблицами. При этом доступ к 
ним может быть одновременным, т.е. преподаватель «видит», как обучающийся 
выполняет  задание,  может  корректировать  его  работу.  Недостаток  данного 
ресурса  в  том,  что  есть  ряд  стран,  которые  ограничивают  работу  данного 
браузера  и  использование  его  ресурсов  становиться  невозможным.  (см. 
приложение 4)

    Moodle — система управления курсами (электронное обучение), 
также  известная  как  система  управления  обучением  или  виртуальная 
обучающая  среда,  которая  представляет  собой  веб-приложение, 
предоставляющее возможность создавать сайты для онлайн-обучения. «Задания 
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могут  решаться  как  в  специальных  тетрадях,  так  и  на  личной  страничке, 
открытой в веб браузере  на компьютере у обучающегося.  Личная страничка 
отображает  содержимое  веб  сайта,  например,  созданного  в  специальной 
системе  управления  обучением  «Moodle».  На  этой  страничке  обучающийся, 
пройдя авторизацию,  может выбрать  предмет обучения,  посмотреть  задания, 
отправить  их на проверку, посмотреть вспомогательные материалы и т.д.   В 
свою  очередь,  этот  веб  сайт  размещаются  точно  так  же  как  и  миллионы 
обычных  веб  сайтов  интернета,  на  сервере,  специально  выделенном  или 
виртуальном  хостинге.  Соответственно,  преподаватель  имеет  свой  уровень 
доступа  к  системе  и  имеет  несколько  более  широкие  возможности,  по 
сравнению с обучающимися. Может создавать  и корректировать содержимое 
учебных курсов, просматривать задания и т.д.  Тестовые задания, как правило, 
проверяются сразу в автоматическом режиме. А результаты учебы заносятся 
программой и преподавателем в электронный журнал». 

    Возможно  также  использование  различных  чатов,  блогов, 
форумов, видеоконференций и т.д.

   При  выборе  средства  организации  взаимодействия  с  обучающимся 
преподаватель прежде всего должен ориентироваться на те, которые доступны 
учащемуся  в  силу  возраста  и  навыков  работы  с  информационно-
компьютерными технологиями, но при этом необходимо постепенно знакомить 
его  и  другими,  так  как  это  создаст  у  ребёнка  дополнительную  мотивацию, 
сделает процесс обучения более разнообразным, поможет повысить качество 
освоение учебного материала.
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  G00058   29.01.2021  жыл.

ЖАҢАРТЫЛҒАН БІЛІМ БЕРУДЕ 
ҚАШЫҚТЫҚТАН ОҚУДЫ ҰЙЫМДАСТЫРУ

ТЛЕПБЕРГЕНОВА   ДАНАГҮЛ  ӘЛІПҚАЛИҚЫЗЫ
Батыс Қазақстан облысы   Жаңақала ауданы    

Жаңақала жалпы орта білім беретін мектебінің 
бастауыш сынып мұғалімі

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Топтық  жұмыстың  педагогикалық  құндылығы  –  оның  жалпы  бала 
тұлғасын қалыптастыруға, оның ақыл-ой қабілеттерін дамытуға жағымды әсер 
етуінде.
    Қазіргі мектепте топтық жұмыстарды ұйымдастыруды оқу үдерісін 
жандандыру және жылдамдату үшін пайдаланады.
Ғалым Шаталов топта жұмыс істеудің “сабақта қияр тұздау” сияқты әдісін 
ұсынады, яғни тұзды суға түскен қиярдың тұздалатыны секілді топтық 
жұмысқа қатысу арқылы білмегеніңді үйрену. Топта жұмыс істеу механизмін 
іске дұрыс қосқанда, оқушының білмегенін білуге ұмтылысы нәтижелі болады.
Топтық жұмыстар тиімді әрі көңілден шығу үшін жақсы ұйымдастыру қажет. 
Ол үшін:
1. Топтардың құрамын жиі өзгертіңіз, әрбір оқушы қалған барлық 
оқушылармен жұмыс жасай алатын болсын. Оқушылар тек өз достармен ғана 
жұмыс жасамауы керек. Ұлдар мен қыздардан немесе ұлты әр түрлі балалардан 
құралған аралас топтың жұмысы жақсы нәтиже көрсетеді. Топтың құрамын әр 
түрлі етіп өзгертуге болады.
2. Әрбір топ мүшелері өз ролін толық түсінгенін біліңіз. Мысалы: 1 нөмірлі 
сен хатшысың, 2 нөмірлі сен реттейсің деген сияқты т.б.
3. Оқушылар басқалардың да өз пікірін айту құқығын сыйлауы керек.
4. Оқушылардың барлығының жұмыс жасауына назар аударыңыз.
5. Жұмысын ерте бітірген оқушыларға жеке тағы да тапсырма беріңіз.
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6. Топпен жұмыс жасау барысында оқушылар бір-бірін қорқытуы мүмкін. 
Мысалға сен мені қошта, болмаса маған 5 қой деген сияқты. Сондай бұзақылық 
жағдай болмау үшін бұзық оқушыларыңызға төреші, хатшы, реттеуші боласың 
деу керек.
7. Топпен жұмыс жүргізгенде жұмыс шуы болады. Ол үшін жұмыс жасау 
барысындағы шу мен күнделікті болатын шуды айыра білуіңіз керек.
8. Мұғалім – бақылаушы қызметін атқарады.
9. Оқушылардың мәселелерді толық талқылап жатқанын бақылау.
10.  Топқа бөліп жұмыс жасату ойын емес, бұл проблеманы, мәселені 
шешудің бірден – бір жолы екенін оқушыларды топқа бөлерде ескертіп өту 
қажет.
11. Топтық жұмысты жариялау кезінде тақтаға шығып сөйлеу қажет. Себебі, 
барлық оқушының назары сол баяндамашыда болады.
12. Топпен жұмысты барлық сыныпта қолданғаннан гөрі бір сыныпта 
жүргізіп, балаларды жаттықтырып алған жөн. 1. Топтың көлемі. Ресми топ 
салыстырмалы түрде үлкен болмау керек деген пікір бар. Кит Девис топтағы 
адамдар саны бесеу болу керек деп есептейді. Ральф Дэвис бойынша тамаша 
топ 3-9 адам.3. Топтық нормалар. Топ басшылары топтың өзге мүшелеріне 
қарағанда өздерін басқаша сезінеді. Оларда топтық қызығушылықты 
бағындыратын топтық рух басым болады.
13. 4. Топтық сананы құру амалдары:
14. 2. Топтың құралы. Құрылу кезінде топта ұқсамайтын тұлғалар болу 
керек, бұл үлкен тиімділікке әкелуі мүмкін. Көптеген көзқарастар және 
қабылдаулардың көмегі өз жемісін береді.
15. Топтардың тиімділігіне ықпал ететін факторлар:
 мақсатқа сенімділік;
 мүшелердің бір-біріне сенімділігі;
 жетекшіліктің оңтайлы стилі;
 басқаруға қатысу.Топтық уақыт өткізудің мәні мен жалпыға ортақтығын 
Д.Картрайттың және А.Зандердің мына сөздері дәлелдейді: “егер … болжамдық 
марстық адам Жерді бір қарап шықса, ол, мүмкін, жер адамдарының бір нәрсені 
топта жасап, өз уақытының сонша бөлігін бірге өткізетініне таң қалатын 
шығар?”Топтық жұмыс формалары оқушы тұлғасының танымдық қабілеттерін 
дамытуға, оқуға жағымды қызығушылық қалыптастыруға, тұлғаның 
қиындықтарға даяр болу және оларды жеңе білу, танымдық, сыйласу, 
шығармашылық өзін-өзі өзектілендіруге ықпал етуде алатын орны ерекше.
 Г.А. Цукерман әлемде жүргізілген зерттеулерді жалпылау кезінде, топтық 
оқу іс-әрекетіндегі келесі мәселерді көрсетеді:
 Бүгінгі таңда топтық жұмыс оқыту үдерісінің тиімді тәсілдерінің бірі деп 
есептеледі. Ол сабақта табиғи тілдік қатынас жағдайын құруға әсер етеді, 
оқушыларды оқу үдерісіне белсенді қатысуға еріксіз тартады, ынталандырады, 
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оқып-үйренуге деген қызығушылығын тудырады. Сондай-ақ, топтық жұмыс 
оқушылардың өздерін сенімділікке тәрбиелейді, өзін-өзі ортада ұстай білуге, 
бірін-бірі тыңдауға, сыни ойлануға, пікірлердің сан алуан болатындығын 
жақсырақ түсінуге үйренеді, өз пікірін айтуға құқығының бар екенін сезінеді.
 Сынып-сабақ жүйесінің жалпыдан жеке және топтық формаға өтуі мода 
емес, бұл заман талабы.
 балалардың танымдық белсенділігі мен шығармашылық деңгейі өседі;
 оқушылар арасындағы өзара қатынас сипаты өзгереді;
 оқушылар маңызды әлеуметтік дағдыларға ие болады: әдеп, 
жауапкершілік, басқалардың позициясын есепке ала отырып, өз мінез-құлқын 
қалыптастыру іскерлігі,
 қарым-қатынастың гуманистік түрткілері;
 мұғалім топқа бөлуде балалардың өзара бейімділіктерін, олардың 
дайындық деңгейлерін, жұмыс қарқындарын есепке ала отырып, оқытуда 
дараландыру мүмкіндігін алады. 
   Қазіргі заманғы оқыту мектептен, яғни мұғалімнен оқушылардың психикалық 
және физикалық денсаулығын қорғауды талап етіп отырғандықтан, іс-әрекетті 
ұйымдастырудың топтық формасы тәжірибесі өзекті әрі болашақта дамушы 
болып есептеледі. Олардың бастамашылдығын, дербестігін қолдау, баланың 
мектепке келуіне байланысты бірлесіп, серіктесіп жұмыс істеу, басқалармен 
тығыз қарым – қатынаста болу дағдысын қалыптастыру, өзіндік таңдауға 
үйрету қажет.
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ОҚЫТУДЫҢ ЖАҢА ТЕХНОЛОГИЯЛАРЫН 
ТИІМДІ ПАЙДАЛАНУ ЖОЛДАРЫ

ОМИРТАЕВ АРНА МОНЕТАЕВИЧ 
Алматы облысы  Ұйғыр ауданы Кепебұлақ ауылы 

«Нүсіпбек Исахметов атындағы орта мектебі» КММ
Тарих пәні мұғалімі

Елбасымыздың  «Жаңа  әлемдегі  Жаңа  Қазақстан»  атты  Жолдауының 
негізгі  тірегі  -  әлемдік  стандарттар  деңгейінде  білім  беру  болып  табылады. 
Бәсекеге  қабілетті  елу  елдің  қатарына  қосылу,  тәуелсіз  еліміздің  болашағы 
жастардың білім алуына ерекше көңіл бөлді.

ҚР «Білім туралы» заңында «Білім беру жүйесінің басты міндеті – ұлттық 
және жалпы азаматтық құндылықтардың, ғылым мен практика жетістіктерінің 
негізінде жеке адамды қалыптастыруға дамытуға және оның кәсіби шеберлігін 
шыңдауға бағытталған білім алуға қажетті жағдайлар жасау» деп көрсетілген. 
Ғылым  мен  техниканың  жедел  дамыған,  ақпараттық  мәліметтер  ағымы 
күшейген заманда ақыл – ой мүмкіндігін қалыптастырып, адамның қабілетін, 
талантын дамыту мектептің басты міндеті  болып табылады. Ол бүгінгі  білім 
кеңістігіндегі  ауадай  қажет  жаңару  мұғалімнің  қажымас  ізденпаздығы  мен 
шығармашылының  жемісімен  келмек.  Сондықтан  да  әрбір  оқушының 
қабілетіне  қарай  білім  беруді,  оны  дербестікке,  ізденпаздыққа, 
шығармашылыққа  тәрбиелеуді  жүзеге  асыратын  жаңартылған  педагогикалық 
технологияны меңгеруге үлкен бетбұрыс жасалуы қажет.

Тарих ғылым және пән ретінде білімнің аса маңызды саласына жатады. 
Өйткені  ол  бүкіл  адамзаттың  тарихын,  жүріп  өткен  жолын,  жинаған 
тәжірибесін баяндайды. Тарихты білу әрбір адамға қажет әрі пайдалы. Сонда 
ғана адам өзі  өмір сүріп отырған қоғамдағы орнын, істейтін қызметін дұрыс 
анықтайды,  келешегін  де  болжай  алады.  Белгілі  ойшылдардың,  ғұлама 
ғалымдардың тарихтың маңызы туралы айтпағандары кем де кем. Әбу – насыр 
әл-Фараби: «Тарихты білмей - өткенді, қазіргі жағдайды білу, келешекті болжау 
қиын»  -  десе,  Н.М.Карамзин:  «Тарих  -  әрбір  ұлттың  болжау  қиын»  -  десе, 
Н.М.Карамзин:  «Тарих  -  әрбір  ұлттың  ең  басты  кітабы»  -  дейді.  Тарих 
сабағының  неғұрлым  тиімді  жаңа  түрлерін  пайдалану  оқушы  белсенділігін 
арттыруда зор маңызды. 
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Оқытудың жаңа технологиялары:
– В.Ф.Шаталовтың технологиясының басты мақсаттары:
 Оқушының білім беру дағдысын қалыптастыру;
 Оқушылардың барлығын оқыту;
 Жеделдете оқыту;

Принциптері:
1. Үздіксіз қайталау, міндетті кезеңдік бақылау, ірі блоктар бойынша оқыту, 
тірек сигналдарын пайдалану;
2. Жекелей әрекет жасау;
3. Ізгіліктік (барлық балалар дарынды);
4. Мәжбүрсіз оқыту;
5. Түзетуге, өсуге, жетістікке жетелеу, жетістігін жариялау, шиеленіссіз 
оқыту;

Мазмұндық ерекшеліктері:
- Оқу материалы ірілендіріп беріледі;
- Блоктық түрде беріледі;
- Оқу материалы тірек үлгі – конспекті түрінде беріледі;

Тәрбиелік мәні:
 Еңбекке қатыстырылады;
 Еңбек сүйгіштікке тәрбиеленеді;
 Оқушының еркі дамытылады;
 Өзіндік танымдылығы, жауапкершілік, адалдық, жолдастық, қасиеттері 
қалыптасады.
   Әдістеме ерекшелігі:
Теориялық блогі – Бағыттылық негізі (БН) – ақпаратқа кіріспе (түсіндіру) – 
айту – үйде өзіндік жұмыс орындау, І-қайталау (тірек сигналы конспектісін 
жаппай
қабылдау), ІІ-қайталау (түсінгенін сұрау),
ІІІ – қайталау (өзара бақылау)
Тәжірибе блогі – тәжірибелік жұмыс (жаттығу) – есеп шығару (жаттығу) – 
қорытынды: оқушылар білім беру дағдыларын және ойлау қызметінің әдісін 
жүйелі қолдану.
 Ж.А.Қараевтың «Үш өлшемді әдістемелік жүйе» білім беру технологиясы 
– нәтижеге бағытталған білім беру құралы.
Деңгейге бөліп оқытудың тиімділігі: біріншіден, оқушының психологиялық 
танымы, екіншіден, теориялық дайындығы есепке алынуы тиіс. 
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Деңгейлік тапсырмалар арқылы мұғалім оқушының нені меңгергенін, нені 
меңгермегенін біледі. Соның нәтижесінде оқушыда намыс оты оянады, 
басқалардан қалып қалмауға тырысады. Бұл технология біріншіден, дамыта 
оқыту идеясын жүзеге асыруға көмектеседі, өйткені ол оқушының ойлау 
қабілетін, ынтасын, белсенділігін көтереді. Әр оқушының оқушылық деңгейде 
білім алуына мүмкіндік береді. «Үш өлшемді әдістемелік жүйе» педагогикалық 
технологиясы оқушының да, мұғалімнің де белсенді шығармашылық қызметін 
дамытуға бағытталған.
«Үш өлшемді әдістемелік жүйе» білім беру технологиясының мақсаты:
 Мектеп бітірушінің барынша көп білуі емес, оның өзіне қажетті білімді 
өзі білуі;
 Тиімді шешімді табуға үйренуі;
 Оқу, кәсіптік, тұрмыс мәселесін кез –келген жағдайда шешуі;
 Ішкі өзіндік қажеттілігін қанағаттандыратын;
 Әлемдік білім кеңістігінде көріне алатын;
 Шығармашыл іс - әрекет жасай алатын жеке тұлға қалыптастыру.
«Үш өлшемді әдістемелік жүйе» білім беру технологиясының ерекшелігі: 
Оқушы
білімі анық бағаланады. Белсенділігі артады. Ой еңбегі жетіледі. Белгілі бір 
нәтижеге жеткенін іштей сезеді. Өзіне - өзі деген сенімділігі артады. Өзін жеке 
тұлға ретінде қалыптастыруға тәрибелейді. Шығармашылық деңгейге дейін 
жетуге ұмталады, қызығушылығы артады. Зер сала қарасақ, оқушының білімді 
қабылдау деңгейі сыни баға беруге дейін көтеріледі. Технологияның тиімділігі 
мен ерекшелігі де осында.
«Үш өлшемді әдістемелік жүйе» білім беру технологиясы бойынша «Ғылыми 
мен білімнің дамуы» тақырыбындағы сабақта деңгейлік тапсырма – сұрақтар 
беру арқылы сабақты қорытындыладым.
Бірінші деңгейлік тапсырма – сұрақтар:
1. Әбу Насыр әл-Фараби дүниеге келген қала: Отырар
2. Жүсіп Баласағұн дүниеге келген қала – Баласағұн
3. Махмуд Қашқаридың шын аты: Махмуд Хусейн ибн Мұхаммед
4. Ахмет Иүгнекидің шын есімі: Әбід Ахмет Махмұдұлы
5. Қожа Ахмет Иасаудің дүниеге келген қаласы: Сайрам

Екінші деңгейлік тапсырма – сұрақтар:
- Жүсіп Баласағұнидің атақты еңбегі: «Құт негізі – білік»
- Ахмет Иүгнекидің бізге еңбегі: «Құт негізі – билік»
- Қожа Ахмет Иайсаудің әкесі, атақты ғұлама ғалым: Ибраһим
- Қожа Ахмет Йасауден қалған ұлы мұра – «Даналық кітабы» немесе 
«Диуани – и хикмет»
- Мұсылман дінінің енуіне байланысты пайда болған ғимарат – Мешіт
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Үшінші деңгейлік тапсырма – сұрақтар:
1. Шығыстың аса көрнекті ғылымы Әбу Насыр әл – Фараби шығармаларын 
қай тілде жазды? Араб тілінде
2. Өз еңбектерінде адам дүниені және оның мәнін өзінің сезім мүшелері мен 
ақыл – ойы арқылы таниды деп түсіндірген ғалым: әл – Фараби
3. Махмуд Қашқаридың еңбегі қалай аталады? «Диуани лұғат ат – түрік»
4. Жүсіп Баласағұни «Құтадғу негізі – білік» еңбегін Баласағұнда бастап қай 
қалада аяқтаған? Қашқарда аяқтаған
5. Қожа Ахмет Йасаудің жолын қуған шәкірттерінің бірі – ғұлама ақын, ел 
ішінде Хакім ата аталған: Сүлеймен Бақырғани
         Н.А.Оразақынованың сатылай кешенді талдау білім беру технологиясы.
Н.А.Оразақынованың сатылай кешенді талдау білім беру технологиясының 
мақсаты: білімді, ұлттық заңдылықтарды бағалай білетін ұстамды, алғыр, жан – 
жақты дарынды, шығармашылық ізденіс, зерттеу жұмысын жүргізе алатын 
тұлғаны қалыптастыру. Н.А.Оразақынованың сатылай кешенді талдау білім 
беру тенхологиясын Қазақстан тарихы пәнінен қоғам қайраткерлерінің өмірі 
туралы, дүние жүзі тарихы пәнінен әр мемлекет бойынша тақырыптарды 
өткенде берілген талдау бойынша жаңа сабаұты түсіндіру кезеңінде пайдалану 
өте тиімді. Сабақ құрылымын жиі өзгертіп отыру – оқушылардың ойлау 
қабілетіне, өз ойын қорыта айтуға, тарихи деректермен жұмыс істеуге қозғау 
салады. Пәнге деген қызығушылығын туғызады. Пән бойынша жақсы нәтижеге 
көрсеткішіне жеткізеді.
      «... Бәсекеге қабілетті технологиялар инновациялық экономиканың өзегі 
ретінде өздігінен пайда бола қала алмайды. Бұл – ұзақ үрдіс, ғылыми 
зерттеулердің, күрделі де шығынды эксперименттердің және ақыр аяғында, 
ғалымдардың идеялық нұрлануының қиындықпен келетін жемісі....» деп айтқан 
тұңғыш президентіміз  Н.Ә.Назарбаевтың сөзімен аяқтағам келіп отыр.

23



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

G00068  01.02.2021  жыл.

ТАМАҚТАР

БОРИБАЕВА  ДИНАРА  МУХТАРОВНА
Түркістан облысы Қазығұрт ауданы Сарапхана елді мекені  

ЖШС "Зат" бөбекжай балабақшасы 
Балауса МАД тобының тәрбиешісі

Білім беру саласы:  Таным, Шығармашылық
Ұйымдастырылған оқу іс-әрекет түрі: кіріктірілген
Тақырыбы: Тамақтар
Мақсаты: 1Тамақ пісіруге және ішуге арналған ыдыстар мен құралдарды 
таныстыра отырып, ыдыс-аяқтар туралы салыстырмалы түрде сипаттап айтып 
беруге үйрету. 2.Ыдыстардың алуан түрлі болатынын(түсі, мөлшері, көлемі, 
материялы, металдан жасалғандығы, жасалуы) айта отырып, бағыт-бағдар 
жасай білуін дамыту. Ертегі кейіпкерлерінің адамгершілік қасиеттерін 
талқылау.3.Ыдыстарды сақтау ережелерімен таныстыра отырып, ұқыптылыққа, 
тазалыққа тәрбиелеу.
Көрнекіліктер: Ойыншық ыдыс-аяқтардың түрлері(шай, тамақ ішетін, тамақ 
пісіретін т.б ыдыстар, құралдар).
Қажетті құрал- жабдықтар: түрлі түсті қарандаштар.
Алдын ала жұмыс:  Федорқайғысы ертегісін оқу..
Билингвизм:ыдыс-аяқтар-посуды,шай-чай,повар-аспазшы

Іс-әрекет 
кезеңдері

Педагогтың іс-әрекеті Балалардың іс- әрекеті

Мотивациялық
қозғаушылық

Шаттық шеңбер
       Күлімдеп күн бүгін
       Қарады маған да
       Күлімдеп күн бүгін 
       қарады саған да
       шуағын төгіп тұр 
       Сәлем  күн Ана! 
Тәрбиеші
- балалар бізге электронды хат 
келгенін хабарлайды. Хатты 
оқиды
Тәрбиеші
Хат аюдан келіпті , ол Машаға 

Балалар шаттық 
шеңберін құрап, өлең 
жолдарын айтады. 

Балалар назарларын 
теледидарға аударады

Балалар тәрбиешінің 
әңгімесін мұқият 

24



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

тағамдар жайлы білетіндерінді 
үйретсеңдер депті, әйтпесе 
оның тоңазытқышында ылғи 
тәтті тағамдар ,Маша оны жеп 
тісі ауырып жатқанын айтыпты
Тәрбиеші жалпы тағамдар 
жайлы ,қалай дұрыс тамақтану 
жайлы не білеміз ,Машаға 
үйретейік пе балалар?

тыңдайды.
Теледидардан Машаның 
тоңазытқышын көреді

Балалар көмек көрсетуге 
келіседі

Ұйымдастыруш
ылық ізденістік

Тәрбиеші балалардың назарын 
тақтаға аударады
Тағамдардың аттарын атайық

- Ал сүтті қандай ыдыста 
пісіреді?
-Тамақты пісіруге, қуыруға 
арналған ыдыстар қандай 
заттан жасалады?
- Неліктен олай ойлайсыңдар, 
мүмкін шыны, пластмасса 
ыдысқа да тамақ пісіретін 
шығар.
-Дұрыс айтасыңдар, балалар, 
тамақты металл, алюминий 
немесе сырты сырланған темір 
ыдыстарда ғана пісіруге 
болады екен. Түлкі, тырна 
сендер түсіндіңдер ме? (Екеуі 
түсінгендіктерін білдірді).
- Ал дайын болған сорпасы бар 
тамақты қандай ыдысқа 
құямыз?
- Салатты қандай ыдысқа 
саламыз?

- Нанды қандай ыдысқа 
саламыз?

- Тамақты немен ішеміз?
- Салатты немен жейміз?

Балалар назарларын 
тақтаға аударады
Тағамдардың аттарын 
жеке, хормен бірнеше рет 
қайталайды
-посуда

- Сорпасы бар сұйық 
тамақты кастрөлге 
пісіргенін көрдік.
-Шұңғыл.
- Металдан, темірден 
жасалған.
- Табаға қуырады.

- Балықты қуырады, етті 
қуырады, 
орамжапырақты 
бықтырады.
- Шұңғыл кастрөлде 
пісіреді.
- Металдан, 
алюминийден.

- Шыны, ыдыстар сынып 
қалуы мүмкін, ал 
пластмасса еріп кетеді.
Балалар дұрыс 
жауаптарды жеке ,хормен 
бірнеше рет қайталайды.
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- Нанды немен тураймыз?
Асты сендерге аспазшы 
даярлайды  ас даярлауға, тамақ 
ішуге және шай ішуге арналған 
ыдыстар болып бөлінетіндігі 
жайлы ақпарат береді.

Сергіту сәті.
«Кім бірінші» ойыны:
Тәрбиеші балаларды екі 
командаға бөледі.Ойын шарты 
бойынша бірінші түлкінің 
командасының балаларына 
жайпақ ыдыстарды, екінші 
тырнаның командасының 
балаларына шұңғыл 
ыдыстарды топтастыру 
ұсынылады. Түлкі мен тырна 
балалармен бірге ойынға 
қатысады.
. Тәрбиеші балаларға түлкі мен 
тырнаға тамақ пісіру кезіндегі 
қауіпсіздік сақтаудың ережесін 
түсіндіру керектігін айтады. 
Түлкі мен тырна қонақ күтуге 
дайындық жасайтындарын 
айтып қоштасады

- Сұйық тамақты шұңғыл 
тәрелкеге құямыз.
- Салат салуға арналған 
шыны  ыдыстарға.
- Арнайы нан салатын 
ыдысқа.
- Қасықпен.
- Шанышқымен.
- Пышақпен.

Балалар қойылған 
сұрақтарға жеке 
жауаптар береді.

Бой жазады

Балалар түлкі мен 
тырнаға көмектесіп, 
ыдыстарды 
топтастырады. 
Топтастырған ыдыстары 
туралы айтып береді.
Ойын аяқталғаннан кейін 
топтастырылған 
ыдыстарды түлкі мен 
тырнаға береді.
 тамақ пісіру кезінде 
сақталатын қауіпсіздік 
ережесін айтып береді.
-сау болыңыздар

Рефлексиялық 
түзетушілік

Тәрбиешібалалардан алған 
әсерлерін, көңіл күйлерін, 
немен айналысқандарын, не 
үйренгендерін сұрайды.
-Біз кімдерге көмек көрсеттік?
-оларға не үйреттік?
-қауіпсіздік ережесін сақтау 
қажет пе?
-Олар риза болды ма?
-Жарайсыңдар балалар!

Балалар өз 
жұмыстарынан үлкен 
әсер алады.
Балалар өз ойларын 
айтады.
-Түлкі мен тырнаға
-тамақ пісіруді
Балалардың жауабы
-Бізге риза болып, рахмет 
айтты
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Күтілетін нәтиже:
Біледі: Тамақ пісіруге және ішуге арналған ыдыстар мен құралдарды 
салыстырмалы түрде сипаттап айтып беруді; ертегі кейіпкерлерінің 
адамгершілік қасиеттерін талқылауды.
Игереді: Тамақ пісіруге, ішуге арналған ыдыстар мен құралдардың алуан түрлі 
болатынын; асхана ыдыстарының металдан жасалғандығын.
Меңгереді: Ыдыс- аяқтармен асхана құралдарын топтастыруды; дастарқан 
мәзірін жасауды; ыдыстарды сақтау ережелерін. 

G00069   01.02.2021  жыл.

HOBBIES AND QUALITIES

ҚАЙБЕРЕН  ЖАДЫРА  СЕРІКҚЫЗЫ 
Қызылорда обдысы  Арал  ауданы  Қамыстыбас ауылы 

«№21 орта мектебі» КММ. Шет тілі  мұғалімі

LESSON 1
Unit : Hobbies and qualities

School: 

Date: Teacher name: 
Grade: 9 Number present: Number absent:

Theme of 
the lesson:

     Hobbies and qualities

Learning 
objectives

9.C8 develop intercultural awareness through reading and 
discussion
9.S3 explain and justify their own point of view on a range of 
general and curricular topics
9.S7  use appropriate subject-specific vocabulary and syntax  to 
talk about a wide increased range of general and curricular topics
9.R2  understand specific information and detail in texts on a range 
of familiar general and curricular topics, including some extended 
texts

Lesson 
objectives

All learners will be able to:
Recognize and use vocabulary to do with humour.
Identify the meaning of the text about the British sense of humour.
Prepare and perform a comedy sketch.
Most learners will be able to:
Analyze a text about the British sense of humour.
Some learners will be able to: 
Express their ideas about sense of humour in KZ building extended 
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sentences. 
 Criteria Raise awareness about cultural diversity through reading and 

discussion.
Provide a point of view in conversations and discussions.
Apply topic related vocabulary in speech appropriately arranging 
words and phrases into well-formed sentences.
Identify particular information and details in reading passage.
Descriptor. A learner:
recalls some events based on his/her own experience.
presents his/her information to the class.
uses appropriate subject-specific vocabulary while speaking.
finds necessary information in the text and completes the task.

Plan

Planned 
timings

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

Begining
5 min

Org. moment
GREETING LEARNERS 
The teacher sets the lesson objectives, letting students know what to 
anticipate from the lesson.

Warm up. 
With books closed, ask SS what makes them laugh. Elicit ideas about 
films, books, TV programmes, etc. and encourage SS to express their 
opinions. 

Ask SS if they know the character Mr. Bean. Ask: Do you find him 
funny?

Middle
30 min

Ex.1 p.17. Presenting new words. Definition. Activating vocabulary. 
Text completion.
Ex.2 p.17. Focus listening.
Ex.3 p.17. Answering questions.
Ex.4 p.17. Discussion task (expressing opinion).
Ex.5 p.17. Role-play.
WRITING
Describe a famous sport in Kazakhstan. Write 150-180 words. 
Think about these questions before you write.
 What sport it is
Is it well developed in your country
Who play this sport
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Why this sport is the most popular sport in your country
End

5 min
REFLECTION
At the end of the lesson, students reflect on:
- what they learned
- what remained unclear for them
- what they need to continue working on by the "Traffic lights"
Hometask: WB p.12
Self-assessment. 
KWL
Know Want to 

know
Learnt

Saying goodbye
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G00071   01.02.2021  жыл.

БҰЗАУҚАНЫМ. СИЫР

ЖУМАМУРАТОВА  ЖАНАР  ОТЕМИСОВНА
Маңғыстау облысы, Мұнайлы ауданы  «№ 6 жалпы білім 
беру орта мектебі» КММ-нің  бастауыш сынып мұғалімі

Сабақтың тақырыбы: 
Бұзауқаным. Сиыр

Мұғалімнің аты-жөні: 
Жумамуратова Жанар Отемисовна
Күні:                               

СЫНЫП:  2 «Ә»
Пәні:
Әдебиеттік оқу

Қатысқан оқушылар  саны:  25 Қатыспаған 
оқушылар саны: 0 

Сабақ негізделген 
оқу мақсаттары

2.1.3.1 - шығарманың тақырыбы мен үзіндісіне 
(бастапқы бөліміне) сүйеніп, оқиғаның соңын болжау
2.2.1.1 - мәтінді дауыстап дұрыс әрі түсініп оқу, рөлге 
бөліп, мәнерлеп оқу;

Сабақ  нәтижесі: Оқушылардың барлығы мынаны орындай алады: Төрт 
түліктің бірі сиыр туралы жалпы мәлімет алады.  
Оқулықта берілген және қосымша тапсырмаларды 
орындайды.  Жазба жұмыс жасайды. Сұраққа жауап 
береді. 
Оқушылардың көбісі мынаны орындай алады: 
Топтық жұмысты брлесе орындайды.Өз бетінше жұмыс 
жасайды. Сұраққа жауап береді. Қосымша үлестірме 
ресурстармен  жұмыс жасайды. 
Оқушылардың кейбіреуі мынаны орындай алады: 
Оқулықтан  тыс  берілген  қосымша  тапсырмалады 
орындайды,  тақырып  бойынша  қосымша  мәліметтер 
мен дәлелдер келтіре алады.

Бағалау  критерийі Жеке, жұптық, топтық тапсырмаларды орындай алады. 
Сабақ барысында  тыңдаушының назарын өзіне аудара 
алады.

Құндылық Жалпыға ортақ еңбек қоғамы

Тілдік мақсат Тірек сөздер мен тіркестер
Бұзау,сиыр

Ресурстар Оқулық, суреттер, топқа бөлуге арналған кеспе қағаздар 
және  әртүрлі  заттар, топтық тапсырмалар, кері 
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байланыс, стикер.

Әдіс-тәсілдер Сұрақ-жауап, әңгімелеу, түсіндіру, ойын, көрнекілік. 
Рефлексия.

Пәнаралық 
байланыс

Музыка, қазақ тілі. 

Сабақтың жоспары

Жоспарланған 
уақыт

Сабақ барысы :

Басталуы
5  минут

Психологиялық ахуал қалыптастыру
Балалар,біз кімбіз?
Жарқын болса күніміз,
Жарқын шығар үніміз.
Елін сүйер ер жетер,
Біз болашақ гүліміз
3 топқа бөлу.Сандар арқылы
Өткенді пысықтау.
«Кім шапшаң?» ойыны.Сұрақ-жауап әдісі:
 Төрт түлікке нелер жатады?
 Қойдың төлін қалай атайды?
 Жылқыны қалай шақырамыз?
 Кішкентай ғана бойы бар,
Айналдырып киген тоны бар. Ол не? (Қой)
 Бетегелі белге бітем, 
Найза ұстаған ерге бітем.Ол не? (Жылқы)
 Кезікті бір жануар,
Үстінде екі тауы бар.
Мойны ұзын, көзі үлкен,
Бұл не,өзің тауып ал? (Түйе)
«Сәйкестендіру тесті»
Төрт түлік атаулары Төрт түліктің 

пірлері
Түйе Зеңгі баба
Қой Қамбар ата
Сиыр Ойсылқара
Жылқы Сексек ата
Ешкі Шопан ата

Бағалау:жапырақ  арқылы
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Жаңа білім
10 минут

Білу және түсіну
Оқулықпен жұмыс
Төрт-түлікке нелер жатады?Төлдерін ата.Төрт түлік 
атауларын зат есімнің жекеше және көпше түрінде 
айттыру.
Бағалау:Жапырақ  арқылы
Бейнеролик
1.Өлеңді тізбектей оқу
Жақсы оқыған оқушы-зымыран
Орташа оқыған оқушы-машина
Буындап оқыған оқушы-велосипед

Жеке жұмыс
Сиырды сипаттау
Мүйізі-айдай иілген
Мұрнын-көкке шүйірген
Ірімшік,құрт,майы-жегенде тілді үйірген
Бағалау:жапырақ  арқылы

Ортасы  
15 минут

Қолдану
Топтық жұмыс
 1топ- Сиырдың сүтінен әзірленетін тағамдар
 2топ-Сиырдың терісінен жасалатын заттар
 3топ-сиырдың етінен әзірленетін тағамдар
 Бағалау:шапалақ, жапырақ арқылы

Сергіту сәті
2 минут

Сергіту сәті 

Аяқталуы 
Сабақты бекіту
5 минут

Тест 
1.Сиырдың төлі
А.бұзау     ә.құлын       б.қозы
2.Сиырдың мүйізі қандай?
А.шүйірген     Ә.иілген       Б.үйірген
3.Тиым сөзді тап
А.Тұлпар-ер қанаты      ә. Мал өсірсең,қой өсір     
Б.Малдың басынан ұрма
4..Сиыр не істейді?
А) кісінейді   Ә) мөңірейді   Б) боздайды
5.Сиыр иесі кім?
А) Зеңгібаба    Ә) Қамбарата    Б) Ойсылқара
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Бағалау:жапырақ  арқылы
Бағалау 
Кері байланыс
3 минут

Жапырақ  жинаған оқушыларды мадақтау

«Ағаш отырғызу» әдісі
Үйге тапсырма: жаттау

Қорытынды бағамдау
Қандай екі нәрсе табысты болды (оқытуды да, оқуды да ескеріңіз)?
1:
2:
Қандай екі нәрсе сабақты жақсартаалды (оқытуды да, оқуды да ескеріңіз)?
1:
Сабақ барысында мен сынып немесе жекелеген оқушылар туралы менің 
келесі сабағымды
жетілдіруге көмектесетін не білдім?
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АҚ ҰЛПА ҚАРЛАР

ШАЛГИМБАЕВА АСЕЛЬ ШОРТАНБАЕВНА
Қостанай қаласы. "Үндестік" жеке мекемесі 

"Алдияр" балабақшасының  тәрбиеші

Ұйымдастырылған оқу қызметі: Сурет салу
Саласы: Шығармашылық
Сабақтың мақсаты:
Сурет салу дағдыларын қалыптастыру. Жауып тұрған ұлпа қардың бейнесін 
салуға үйрету, бояуды нүктелеп жағу тәсілі арқылы қолмен басып бояуды 
түсіре отырып, сурет салу іскерліктерін дамыту. Табиғатқа деген сүйіспеншілік 
сезімдерін қалыптастыруға тәрбиелеу. 
 Көрнекіліктер: Суреттер, бояулар, бояу құятын ыдыстар, сүлгілер 

Әрекет кезеңдері Тәрбиешінің іс-әрекеті Балалардың 
іс-әрекеті

Мотивациялық 
қозғаушы қызмет 
түрі

Амандасу. Қонақтармен амандасу.
Шаттық шеңбері
Армысың асыл күн,
Армысың жер ана.
Армысың жан досым.
Жылуыма жылу қос,
Міне менің қолым.

Сәлемдеседі.

Шаттық 
шеңберін 
қайталайды.

Ұйымдастырушы
лық ізденістік

Балалар қазір жылдың қай мезгілі?
-Дұрыс айтасыңдар қыс мезгілі.
-Балалар терезеге назар аударайықшы. 
Терезеден не байқадыңдер ?
- Балалар қыс мезгілінің 
ерекшеліктері өте көп.
-Біз шанамен сырғанаймыз.
Қыста қалың киім киеміз мысалы: 
қалпақ, қалың шалбар, куртка, етік 
киеміз.
Далада аққала жасап ойнаймыз.
Қыстың негізгі белгісі қар жауып, күн 
суытады.

Қыс мезгілі.

Жауып тұрған 
қардың бейнесі.
 
Балалар 
тәрбиешіні 
тыңдайды. 
Суреттерге 
қарайды.
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Музыка ойнайды 
-Балалар тыңдаңдаршы ненің дауысы. 
(Музыкамен Сайқымазақ кіреді)
Сайқымазақ: О, мына жерде не 
болып жатыр? Балалар қандай 
әдемісіңдер. 
Тәрбиеші: Сәлеметсің бе Күлдіргі! 
Хош келдің біздің топқа!
-Балалар мен сендерден көмек сұрай 
келдім 
. Менің достарымның бәрі қыс мегзілі 
басталып еді, жауып тұрған қардың 
суретін салып көрмеге апарып қойды. 
Ал мен болсам алі сурет сала алмай 
жүрмін.
Маған көмектесесіңдерме? Маған 
көмектессеңдер мен сендермен бірге 
ойын ойнаймын.
Сайқымазақ:Жақсы болды ғой менде 
сурет салуды үйренемін.
Тәрбиеші: Жарайсыңдар балалар 
қазір біз жауып тұрған ақ ұлпа қардың 
суретін саламыз. 
Қауіпсіздік ережесі: 
Тәрбиеші: Балалар алдымазда тұрған 
суретке, бояуға мұқият болыңдар. 
Аузымызға салмаймыз,бетімізге 
жақпаймыз. Қазір мені мұқият 
қараңдар  және
Үстел үстіндегі заттарға әлі тиспейміз.
-Суретті мен сендерге салып  
көрсетемін сендер маған қарап көріп 
алыңдар.
-Сұқ саусақты ақ бояуға батырамыз, 
Жауып тұрған қардың суретін 
нүктелеу арқылы саламыз.
Енді суретті мұқият саламыз. 
(Тәрбиеші балаларға көмектеседі).

Сәлемдеседі

Ия көмектесеміз.

Балалар 
орындарына 
отырады.
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Сергіту сәті 
«Бала, бала, балақан»
(Музыка алқылы қайталайды.)
Суретті жалғастырады , салады.
Сайқымазақ: О, балалар 
жарайсыңдар! Суреттерің өте тамаша 
болды. Мен енді суретті сала аламын. 
Алақай!
Ендеше сендермен уәде еткендей 
ойын ойнаймыз.
Ойын: «Қар жинау ойынын 
ойнаймыз».
-Жарайсыңдар балалар  мен енді 
қайтайын. Суретімді әдемілеп 
достарыма көрсетіп, көрмеге апаруым 
керек. 

Тыңдайды.
Суретті салады.
Әуенмен 
қимылдар 
жасайды, әнді 
қайталайды 

Суретті 
жалғастырып 
салады. 
Тәрбиеші 
көмегімен. 
Баларар ойынды 
қызыға ойнайды.
Сайқымазақпен 
қоштасады.

Рефлексиялық 
түзетушілік

-Балалар қазір қай мезгіл?
-Балалар бүгін бізге қонаққа кім 
келді? 
- Сайқымазаққа ненің суретін салып 
көмектестік?
Жарайсыңдар, балалар сендер суретті 
жақсы салып, ойынды да керемет 
ойнағандарың үшін сендерге сыйлық 
беремін. Күлдіргі таратып беремін.
-Балалар енді келген қонақтармен 
қоштасайық.
-Салған суреттеніңді шығармашылық 
бұрышқа аларып қоямыз.

Қыс мезгілі.
Сайқымазақ келді

Жауып тұрған 
қардың суретін 
салдық.
Балалар 
күлдіргіні алады.

Сау болыңыздар!

Шығармашылық 
бұрышқа 
суреттерін қояды.

Күтілетін нәтиже:

Біледі: Қар қыс мезгілінде жауатынын.
Игереді: Жауып тұрған ақ ұлпа қардың суретін сұқ саусақпен салуды.
Меңгереді: Сұрақтарға жауап беруді.
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МАЗМҰНЫ

• ТӨРӘЛИЕВА  АЯУЛЫМ  ӘБІЛҚАЙЫРҚЫЗЫ
• ОМАРОВА  АЙГЕРИМ  МАРДАНОВНА
• ҚҰРМАШЕВА ГҮЛЗИРА НҰРҒАЛИҚЫЗЫ
• КАНЖАГАЛИЕВА МИРГУЛЬ АНАТОЛЬЕВНА
• ТЛЕПБЕРГЕНОВА   ДАНАГҮЛ  ӘЛІПҚАЛИҚЫЗЫ
• ОМИРТАЕВ АРНА МОНЕТАЕВИЧ
• БОРИБАЕВА  ДИНАРА  МУХТАРОВНА
• ҚАЙБЕРЕН  ЖАДЫРА  СЕРІКҚЫЗЫ
• ЖУМАМУРАТОВА  ЖАНАР  ОТЕМИСОВНА
• ШАЛГИМБАЕВА АСЕЛЬ ШОРТАНБАЕВНА
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