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27.02.2021 жыл.   № M00049

Игра-драматизация по сказке «Теремок»

КЕБИРОВА ГУЛЬФИРА ТУРСУНОВНА 
Алматинская область Енбекшиказахский район село Байсеит 

ТОО детский ясли-сад «Лашока»Воспитатель

Форма совместной деятельности: беседа, игра, загадка, игра-драматизация.     
Форма организации: групповая.                                                                    
Интеграция образовательных областей: речевое развитие, познавательное 
развитие, физическое развитие, социально-коммуникативное развитие, 
художественно-эстетическое развитие.
 Средства:                                                                                      
Наглядные: иллюстрации к сказке, домик – теремок, шапочки персонажей 
(мышка, лягушка, зайчик, лиса, волк, медведь), сундучок. Литературные: 
чтение стих-я «Встаньте дети, встаньте в круг!», загадка. Музыкальные: 
музыкальный фон для процесса построения домика.
 Оборудование:  домик  –  теремок,  шапочки  персонажей  (мышка,  лягушка, 
зайчик, лиса, волк, медведь), сундучок, кубики.
 Цель: Формировать умение слушать сказку. Побуждать детей к участию в 
драматизации сказки.
 Задачи:
Обучающие: Различать по внешнему виду животных, называть их правильно. 
Поддерживать интерес к театрализованным играм. Активизировать словарь, 
закреплять правильное звукопроизношение.
Развивающие: Побуждать к звукоподражанию. Вызвать эмоциональный 
отклик от встречи с героями сказки.
Воспитательные: Воспитывать любовь к животным, интерес к русскому 
народному творчеству.
 Задачи с учетом индивидуальных особенностей воспитанников: (Миша, 
Катя, Костя) Формировать умение выполнять имитирующие движения. 
Способствовать повышению выразительности речи и движений.
 Ход деятельности

Этапы 
деятельности

Деятельность педагога
Деятельность 
детей

1 этап.
Организационн
ый.

Встаньте дети, встаньте в круг,
Ты мой друг и я твой друг,
Крепко за руки возьмемся,

Выполняют 
движения по 
тексту.
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И друг другу улыбнемся.
Закрывайте быстро глазки,
Чтобы очутиться в сказке.
В сказку с вами мы попали, а в какую, 
отгадайте !
Стоит домик у дорожки,
Разноцветные окошки,
Звери в домике живут,
Как же домик тот зовут? (Теремок).
Молодцы, ребята, вы правильно отгадали 
загадку.
Любят сказки все на свете,
Любят взрослые и дети.
Можно сказку почитать,
Ну а лучше поиграть.

 
 
 
Ответы детей.
 
 
 
Дети попадают в 
сказку.
 
 
 
Отгадывают 
загадку.

2 этап.
Основной.
 
 
 
 
 
 

-Что за сундучок стоит?
-Что за тайну он хранит?
-Сундучок мы открываем,
Что же там лежит узнаем.
« Раз, два, три, четыре, пять в сказку 
будем мы играть.
Вдалеке, в лесу, за ёлкой
На зелёном на пригорке
Стоит терем – теремок
Вот по полю мышка бежит, ….
……………………..(Игра-драматизация 
сказки)
…………………
Медведь полез на крышу, домик и 
развалился. Только и успели выскочить из 
него все звери.
Что же делать? Где же жить зверятам?
Как им помочь? (Построить новый дом!)
Тук, тук, молотком! (Стучат кулачком о 
кулачок.)
Друзья строят новый дом!
Крыша большая – (Поднимают ручки 
высоко вверх.)
Вот такая!
Окошки большие – (Раздвигают руки 

 
 
Дети  называют 
персонажей 
сказки,  надевают 
шапочки.
 
Игра-
драматизация 
сказки 
(имитируют 
движения и звуки 
каждого 
животного  по 
сказке)
 
 
 
Ответы детей
 
 
 
Пальчиковая
игра «Домик»
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широко в стороны.)
Вот такие!
Позовут они гостей ("Зовут" рукой к 
себе.)
Будет в доме веселей! (Хлопают в 
ладошки.)

 
 Конструирование 
нового домика
 

3 этап.
Заключительны
й.

Дети, взявшись за руки, поют песню:
-Стоит в поле теремок, теремок
-Он не низок, не высок, не высок.
-Звери дружно в нём живут, в нём живут,
-Песню весело поют, так поют!

 
Любуются 
постройкой и 
играют.

                              L00032      23.02.2021 жыл.

Технология пәнінен жаңаша оқытудың әдіс-тәсілдері

МАУКЕЕВА ГУЛЬМИРА СЕМБАЕВНА 
Қызылорда облысы, Арал қаласы, №83 ОМ 

Көркем еңбек пәнінің  мұғалімі

       Технология пәнін оқытуда –еңбек етудің алғышарттарын үйрену арқылы 
оқушыны жек тұлға ретінде тәрбиелеу мақсаты көзделеді. Осы мақсатты жүзеге 
асыру барысында, оқушыларға берілетін тәлім-тәрбие үрдісін жетілдіру, жұмыс 
мәдениетін, адамдар арасындағы адамгершілік қарым –қатынастарды жаңарту, 
еңбек  біліктілігін  қалыптастыру  арқылы  еңбекке  өнімділігін  арттыруға 
ынталандыру міндеттерін мұғалімге жіктейді. Жас ұрпақты қоғамдық өмірге, 
отбасындағы қызметке, кәсіпке даярлау, үнемі өзгеріп отыратын әлемде өмір 
сүретіні туралы түсінікті қалыптастыруды міндеттейді.
     Елбасы  Н.  Назарбаевтың  Қазақстан  халқына  жолдауында:  «Негізгі 
мақсатымыз  –Қазақстанның  әлемнің  елу  дамыған  елдерінің  қатарына  енуі» 
делінген. Сол себепті, әр оқушыға оның қабілеттеріне сәйкес келетін білім беру 
өрісі қажет.
Адамға ең бірінші өмірлік қажеті - еңбек екенін уақыт дәлелдеуде .
Адам  өмірі  үшін  аса  қажетті,  әрі  өмір  бойы  тоқтаусыз  білім  беретін  пән 
«Еңбекке баулу»бүгінгі технология оқу пәні үнемі жетілдіруде.
     Біздің елімізде еңбекке үйрену –Ы. Алтынсарин 1887-1888 жылдары орыс –
қазақ мектебін алғаш ашқанда басталған . Оқушыларды кәсіпкерлікке, қазіргі 
заман  талабына  сай  басқару,  білу,  ұйымдастыру,  іске  асыру  жұмыстарына 
бейімдеу басшылыққа негіз болады.
Болашақ кәсіпкер:
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- өз өндірісінен түскен қаржыны жұмсай алатын жеке меншік иесі;
- азаматтық нарыққа қатыса алады;
- өз өндірісінде жұмыс беруші, ұйымдастырушы;
- жұмыстың сапасына жауап беруші.
Ұжымның  жұмыс  нәтижесінде  өзіне  пайда  келтіретін  әдіс-тәсілдерді 
қамтамасыз  етуді  шешумектептің  материалдық  –технологиялық  базасына, 
аймақ ерекшелігіне байланысты. 
Сонымен  бірге  оқушыларды  кәсіби  еңбекке  баулу  мүмкіншіліктерін  зерттеу 
арқылы  іске  асыру  технологиясын  жасау.Ата-ана,  ауыл  әкімшілігі  мектеп 
ұжымымен бірігіп, жастарды кәсіпкерлікке баулуға бағытталған оқу-тәрбиелік 
шығармашылық орта құруы қажет.Еңбек тәрбиесі  -  барлық тәрбиенің қайнар 
көзі.
Еңбек тәрбиесі арқылы киімді пішу, тігу қолөнер шеберлігін меңгерту арқылы 
ұрпақты  адамгершілік  рухында  тәрбиелей  аламыз.  Өйткені,  оқушы  алған 
теориялық  білімін  іс  жүзінде  қолдана  отырып,  оны  өмірімен,  өзінің  іс-
әрекетімен  байланыстыра  білгенде  ғана,  өзіне  де  пайдасын  тигізе  алады. 
Технология  сабағы  арқылы  оқушыны  іскерлікке,  ұқыптылыққа,  әдемілікті 
сезініп, қабылдауға үйретеміз. Біздің негізгі ұстанымыз: «Сөзден - іске көшу».
    Еңбек тәрбиесі арқылы киімді пішіп тігу, көркемдеу қол өнер шеберлігін 
меңгеру арқылы жас ұрпақты адамгершілік рухында тәрбиелеуді басшылыққа 
ала  отырып  жұмысты  жүргіземіз.  Оқушылар  әр  түрлі  тігілген  бұйымдарды 
зерттей  отырып,  баға  берумен  келешек  кәсіби  ісіне  қажетті  эстетикалық, 
ұлттық, этикалық және т. б. бағалы қасиеттерін өз бойларына қалыптастырады.
     Еңбек  сабағында  оқушылардың іске  икемділігі  мен  іскерлігіне,  өнерге, 
шеберлікке  деген  бейімділігін  дамыта  отырып  қалыптастырамыз.  Оқушылар 
отбасында  да  тұрмыстың  әр  түрлі  өнімді  еңбегіне  қатысады.  Баланың 
бойындағы сапалық  қасиеттері,  еңбекке  қызығушылығы,  табиғатты  қорғауы, 
ұқыптылығы арқылы еңбек адамын көру. Қазіргі кезде білім беру кеңістігінде 
инновациялық  үрдістердің  бағыттарының  бірі  -  мектепке  бағдарлау  болып 
табылады. Оқушылардың қызығушылықтары, қабілеттері толық ескеріліп, сол 
қажеттілікке сай тиімді жағдайлар жасалып, білім беріледі.
Оқыту  мәселелерін  бастамас  бұрын,  жас  ұрпақты  ұлттық  рухта  тәрбиелеуге 
ерекше мән беру керек.
      Сабақ - оқыту мен тәрбиелеу үрдісінің негізгі формасы . Ендеше сабақтың 
мәнді өтуі мұғалімнің шеберлігіне байланысты. Инновация –оны жеке түсініп, 
оқу үрдісіне енгізу - оқушылардың саналы да сапалы білім алудың бірден бір 
шарты.  Инновациялық  әдіс-тәсілдерді  енгізу  жаңа  білім  берудің  бірден  бір 
шарты  деп  айттық.  Саралап  оқыту  -  оқушылардың  туа  біткен  ақыл-ой 
қабілетінің жеке дамуының жан-жақтылығына негізделген білім беру жүйесі.
- оқытудың дәстүрлі емес сабақ түрлері мен жаңа әдіс-тәсілдерін қолдану
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-  сабақтарда  пайдаланатын  негізгі  әдістер  оқушылардың  көңіл  күйіне, 
ынтасына,  қабілетіне  қарай,  топпен,  жеке  оқушылармен  жұмыс  істеу,  ойын 
элементтерін пайдалану т. б.
Технология - пәні география, бейнелеу өнері, тарих, музыка пәндерімен тығыз 
байланысты.  Электронды  кәсіптік  бағдарлау  жүйесі  -  қазіргі  заманға  сай 
ақпараттық-коммуникациялық технология негізінде жасалып, оқушының өзіне 
қажетті  мамандықты  таңдап,  оның  ерекшеліктері  жөнінде  тұтас  ақпаратты 
ұсына  отырып,  өз  мүмкіндігі  бойынша  қалаған  мамандығын  анықтауға 
көмектеседі.
      Оқушыларды кәсіптік бағдарлау ақпараттық үрдісі, ұдайы кәсіптік білім 
жөніндегі ақпараттарды талдауды және қорытындылауды қажет етеді.  Бүгінгі 
еңбектің сипаты, мазмұны өзгеріп, жаңа талап пен міндеттерді қажет еткенімен, 
еңбекті құрмет тұту – халықтар дәстүрінде ежелден қалыптасқан.
Балаларды еңбекке тәрбиелеу - қол еңбегі сабағынан басталады. Адам баласы 
туа сала емес, көре-көре, жүре-жүре жетіледі.  Бір адам еңбекке өте қабілетті 
болып өссе, енді бірі керісінше болады. Баланың жас шағында еңбек тәрбиесін 
дұрыс алуы немесе одан шет қалуы оның келешек өміріне үлкен әсер етеді.
Баланың еңбек тәрбиесін меңгеруі, қоғам үшін ғана емес, оның жеке басы, өз 
тіршілігі үшін де қажет. Еңбекке сүйетін адамның өмірінде реніш болмайды. 
Олар  үнемі  көтеріңкі  көңіл-күйде  жүреді.Отбасына  еңбек  тәрбиесін 
жүргізгенде, баланы белгілі бір мамандыққа бейімдей даярлауды ескерген жөн .
     Егер  бала  отбасында  еңбек  тәрбиесін  дұрыс  алып  шықса,  мектепке 
іскерлікке  үйрену оңайға  түседі.  Өйткені,  отбасында  алған еңбек дағдылары 
балаға түрлі мамандықты үйренген кезде жәрдемдесіп, оны игеруді оңайлатып 
отырады.Технология сабағында жобалау әдісін қолдану
Жоба  -  әр  түрлі  бөлімдерден  арнайы  сызбалардан,  суреттерден,  жасалатын 
бұйымның  технологиялық  картасынан  құралуы  мүмкін.  Ол  бұйымдарды 
жасаған кезде есеп, экономикалық немесе экологиялық дәлелді түсінік хаттар 
да пайдаланылады.
Жобаның бірнеше нұсқасы болуы мүмкін.
Мысалы,  өте  күрделі  жобаны  оқушының  өзі  ғана  орындауы  шарт  емес. 
Сондықтан жобаның кейбір бөлігі дайын күйде берілсе, кейбір бөлімін оқушы 
мұғалімнің,  ата-ананың көмегімен  орындай алады.  Егер  бір  күрделі  жобаны 
бірнеше оқушы бірлесіп орындаса, әр оқушының үлесі алдын ала анықталуы 
қажет. Ол оқу жылының соңында өзінің орындаған шығармашылық жобасын 
оқушылардың және мұғалімнің алдында қорғайды .
     Жобаны қорғау барысында қолданатын бұйымның ішінен қандай затты 
таңдап алу, ол бұйым қоғамға, өзіне достарына және ата-анасына қандай пайда 
келтіретіне ескеріледі.
Жобалау әдістемесінің талабы:
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1.  Міндетті  түрде шешілетін  мәселенің  зерттемелік,  ақпараттық,  тәжірибелік 
болуы.
2. Жобаны орындау іс-әрекетті жобалаудан басталады
3. Әр жоба оқушыдан зерттеушілік жұмысы талап етеді. Сонымен, жобалау іс-
әрекетінің ерекшелігі - ақпаратты іздеу болып табылады.
4. Жобаның шығуының ең соңғы сатысы - нәтиже:
5.  Дайындалған  жоба  тапсырыс  берушіге  немесе  қоғамдық  өкілдікке  көз 
жеткізуі керек.
Шығармашылық  жоба  -  әр  оқушының  жыл  сайын  мұғалімнің  көмегімен 
орындайтын  өзіндік  жұмысы,  басқаша  айтқанда,  технология  пәні  бойынша 
жүргізілген  шығармашылық  жұмыс.Шығармашылық  жобаның  технология 
пәнінде алатын орны өте зор. Шығармашылық жоба арқылы оқушының ұлттық 
дүниетанымы, эстетикалық талғамы дамиды. Оқушылар санасына жас кезінен 
бастап еңбек етуінің қажеттілігін, маңыздылығын сіңіру, пайдалы іс жасауға, 
қандай іс болса да шын ниетпен және ұқыпты орындауға дағдыландырады.
Оқытудың осындай идеяларын ұстанған сабақтарда оқушылар өз ойларын еркін 
айтатын болғандықтан, оларда түрлі пікірлер пайда болады. Олардың қандай да 
болмасын  мүмкін  қате  немесе  шала  ойларын  шыдымдылықпен  тыңдап, 
оқушыларды сенімділікке бастау мұғалімнің басты міндеті.
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 27.02.2021 жыл.      № M00050

Текше ( куб )  

КАПАРОВА НАУРЫЗХАН 
Маңғыстау облысы  Мұнайлы ауданы 

«№ 6 жалпы білім беру орта мектеп» КММ 
Бастауыш сынып мұғалімі

Пән/Сынып: Математика   /  3-сынып
Мектеп:
Қай аптаның нешінші 
сабағы

96 - сабақ

Тарау немесе бөлім 
атауы:

3 В. Кеңістіктер фигуралары. Дизайн

Сабақтың 
тақырыбы:

Текше ( куб )  36-37 бет

Оқу мақсаты: 3.3.2.3 кеңістіктік геометриялық фигуралардың 
(тікбұрышты параллепипед, куб) жазбасын дайындау 
және олардың моделін құрастыру

Бағалау критерийі: Барлық оқушылар үшін:
-кеңістіктегі геометриялық фигуралар мен кубтың 
жазбасын анықтау және дайын жазба-пішіннен 
олардың модельдерін дайындай алады
Бірқатар оқушылар үшін:
-кубтың элементтерін атауды, жазбасын дайындау 
үдерістерін түсіндіруді, қолдағы материалдармен 
кубтың моделін құрастыруды біледі.
Кейбір оқушылар үшін:
-кеңістіктегі геометриялық куб-фигуралардың 
жазбасын және олардың моделін құрастыруды өз 
бетімен дайындай алады.

Пәндік лексика және 
терминология

куб, кубтың төбесі, қыры, қабырғасы, жазбасы.

Саралап оқыту тапсырмалары
Ұжымдық жұмыс
Жаңа тақырыптың түсіндірілуі

Жеке жұмыс
Тапсырманы 
ұсыну, 
оқушылар өз 
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Орында 

Қызыл – 4 дана
1 қорапқа – 36 см 2

Барлығы - ? см 2

Ш: (6 + 4) * 36 = 360 см 2

Ж: Барлық қорапқа 360 см 2 қағаз қажет
Ә) Қораптардың санын 10 ға тең болатындай етіп 
деректерді өзгертіп, өзің осындай есеп құрастырып 
көр.

Мұғалімнің оқушылармен бірге талдап отырып 
шығарылатын түсіндірме тапсырмалар.
 4  тапсырма 
Текшенің жазбасын жасап көру 

Тәжірибе Өткен тақырыпты тәжірибе арқылы меңгеру
5 – тапсырма
Ойыншының әрқайсысы екі текшені лақтырады. 
Түскен сандарды көбейтіп, нәтижесін жазады. Әр 
ойыншы ойынды бес рет қайталайды. 

7- тапсырма
Ойын  текшесінің қарама-қарсы қабырғаларындағы 
нүктелердің қосындысын тап.заңдылықты анықта.

Заңдылық: қарама-қарсы қабырғалардың 
қосындысы 7 ге тең
4+3=7
1+6=7
2+5=7

оқулық

Бекіту Тақырыпты меңгергенін анықтау
Жеке тапсырма ұсыну
6  тапсырма 

«Білім ағашы»
парақтар
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Бөлінгіші белгісіз теңдеулерді көшіріп, оларды 
шешу
Х : 40= 6
А : 30 = 9

Кері 
байланыс
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01.03.2021 жыл.   № M00053

ЖУМАТАЕВА ШАКИЗАТ  СЕРИКОВНА 
Жамбыл облысы, Байзақ ауданы

Үлгілі орта мектебінің бастауыш сынып мұғалімі 

Пән: Сауат ашу
Ұзақ мерзімді жоспар бөлімі:
Ортақ тақырып: 2-бөлім: Менің мектебім

Мектеп: 

Күні: Мұғалімнің аты-жөні: 
Сынып: 1 Қатысқандар саны: 

Қатыспағандар саны:
Сабақ 
тақырыбы

С дыбысы және әрпі

Оқу мақсаты 1.2.2.1 Мәтінде автордың кім (не) туралы айтқысы келгенін 
түсіну.
1.2.9.1 Әріпті тану, ажырату және оны дыбыспен сәйкестендіру.
1.3.8.1 Жазу жолын, жоларалық кеңістікті, жолдың жоғарғы 
және төменгі сызығын сақтап, әріп элементтерін 
каллиграфиялық талаптарға сай жазу.

Сабақ 
мақсаттары

Барлық оқушылар: Әріпті таниды, ажыратады, жазу жолын 
сақтап каллиграфиялық талапқа сай жазады, мәтінмен 
танысады.
Оқушылардың көпшілігі: Әріптерді дыбыспен 
сәйкестендіреді, мәтіндегі кейіпкерлерді анықтайды.
Кейбір оқушылар: дыбыстық талдау жасайды, мәтінді түсініп 
оқып, автордың кім (не) туралы айтқысы келгенін ұғып, ой 
түйеді.

Тілдік 
мақсаттар

Санат, жылан, демалыс, батыл.
Талқылауға арналған сұрақтар:
С дыбысы сөздердің қай жерлерінде кездеседі?
Дыбыс және әріп дегеніміз не?
С қандай дыбыс?

Құндылықта
рды дарыту

Ынтымақтастық, жауапкершілік, өмір бойы білім алу, 
шығармашылық, құрмет.
Ширатуда ынтымақтастық қалыптастыру, жұптық жұмыста 
бір-бірінің сөзін бөлмеу, топтық жұмыста жауапкершілікті 
сезіну, бір-бірінің ойын тыңдау, құрмет көрсету, достарын 
ынталандырып отыру, саралау тапсырмада шығармашылығын 
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дамыту, өмір бойы білім алу.

Пәнаралық 
байланыстар

Көркем еңбек, музыка, математика

АКТ қолдану 
дағдылары

Сергіту сәтінде бейнероликтен көз жаттығуын жасау, слайдта 
бейнелегнен суреттер бойнша ашық сұрақтар қою.

Бастапқы 
білім

Ш дыбысын таниды, жазады, сөздерді буынға бөліп оқи алады.

Сабақ барысы
Сабақтың 
жоспарланған 
кезеңдері

Сабақтағы жоспарланған іс-әрекет Ресурстар

Сабақтың басы
3 мин

Ширату
«Досыма сәттілік»
Шеңбер құрады, бір-біріне күлімдеп 
қарап басбармақтарын ортаға жинап 
тұрып сәттілік тілейді.

«Суреттер қабырғасы» әдісі.
Қабырғада с дыбысы сөздің басында, 
ортасында, соңында кездесетін суреттер 
болады. Балалар суреттерді ала отырып 
с дыбысының сөздің қай жерінде 
кездесетінін анықтайды.
 Ненің суретін таңдадыңыз?
 Сағаттың, мысықтың, тастың 
суретін таңдадық.
 Бұл сөздерде с дыбысы сөздің қай 
жерлерінде кездеседі.
 С дыбысы сөздің басында, 
ортасында, соңында кездеседі.
Сөздің басы: (сағат)
Сөздің ортасы: ( мысық)
Сөздің соңы: ( тас)
 Сол заттардың дыбысын сал.
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ҚБ: Мұғалімнің қолпаштауы арқылы 
кері байланыс беру.
ОМ: С-дыбысымен танысамыз, 
каллиграфиялық талаптарға сай 
жазамыз, сөздің қай жерінде 
кездесетінін ажыратамыз, сөздерді 
буындап оқимыз.

Сабақтың ортасы
3 мин

5 мин

Ұ. «Болжау әдісі»
Ашық сұрақтар арқылы бүгінгі 
сабақтың тақырыбын анықтау:
 Бұл суреттердің бүгінгі 
сабағымызға қандай қатысы бар деп 
ойлайсыңдар?
 Зер салып қараңыздар, бұл 
суреттер нелерге, қандай әріптерге 
ұқсайды?

– Математика сабағында бұл әріпті 
кездестіре аламыз ба?
Оқушылар әріпті өрнек және теңдеуде 
кездесетінін айтады, топ өз үстеліндегі 
парақшаны математикалық тілде оқиды.
1-қатар: а+с 2-қатар: с-7 3-қатар: с+5=9

Критерий: Білім алушы
- суреттегі бейнені атайды
- қай әріпке ұқсайтынын анықтайды
- математикамен байланыстырады
Дескриптор: Білім алушы:
- банан, қарбыз, орақ бейнесін айтады
- ай, глобус, таға бейнесін айтады
-с әрпіне ұқсатады
- әріпті өрнекте кездесетінін атайды
-теңдеуде кездесетінін атайды

ҚБ: «От шашу» әдісі арқылы әр 
қатардың бірін-бірі бағалауы.

Слайдта 
бейнелегнен 
суреттер 
бойнша ашық 
сұрақтар 
қою.

Әріпті және 
теңдеу 
жазылған 
топшама.
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Сабақты бекіту.
Әріпті тану, ажырату және оны 
дыбыспен сәйкестендіру.
Бағалау критерийі: Білім алушы
Әріптерді таниды және ажыратады.
Әріпті дыбыспен сәйкестендіріп оқиды
Тапсырма
Берілген сөздерді оқыңыз. Көп нүктенің 
орнына қай әріпті қоюға болады? Сол 
әріпті қоршап сызыңыз.

Та...бақа а...а ... ырға қа... 
қо...ақан
(қ, с, ш) (с, ш, р) (т, с, ш) (ш, т, с) (с, ш, 
л)
Дескриптор: Білім алушы
- сөздерді дұрыс оқиды;
- көп нүктенің орнына қойылатын әріпті 
анықтайды және
белгілейді.
Мұғалімнің кері байланысы.

Сабақтың соңы
3 мин

Рефлексия
«+, -, қызықты» әдісі.
«+» бүгінгі сабақта қандай жетістікке 
жеттің.
«-» бүгінгі сабақта қандай қиындықтар 
болды.
«қызықты» сабақта қандай қызықты 
сәттер болды.
«Еркін микрофон» әдісі.
Еркін микрофон арқылы сабақтан алған 
әсерлерін айтады.

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

Бағалау – 
оқушылардың 
материалды меңгеру 
деңгейін қалай 
тексеруді 

Денсаулық және 
қауіпсіздік 
техникасының 
сақталуы
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отырсыз? жоспарлайсыз?
Саралау тәсілдер:
Барлық оқушыларға қиындық 
келтірмейтін тапсырма:
-Сурет салады.
-Сөздің сызбасын көрсетеді.

Дарынды оқушыларға арналған 
тапсырма:

-3 сөзден тұратын сөйлем құрап 
жазады, сөйлемін оқиды.
.
Суреттегі бейненің пайдалы 
жағын айтады.
Саралау тапсырмасын орындау 
кезінде оқушыларға қиындық 
тудырған сәтте диалогқа түсіп  
қолдау көрсетемін, 
бағытталған нұсқау бере 
отырып,ынталандырамын. 
Қарқыны жоғары деңгейлі 
оқушыларға тапсырманы 
күрделендіре түсемін. 
Оқушылар қорытынды жасай 
алады, өзара, өзін-өзі бағалап, 
кері байланыс жасайды.

Бағалау түрлері:
1. Ширатуда 
мұғалімнің 
қолпаштауы арқылы 
кері байланыс беру.
2. Ашық сұрақ 
сәтінде «от шашу» әдісі 
арқылы әр қатардың 
бірін-бірі бағалауы.
3. Оқулықпен 
жұмыста смайликтар 
сөйлейді мұғалімнің 
оқушыларды бағалауы.
4. Жұппен жұмыста 
«Білезік кигізу» әдісі 
арқылы жұпта кері 
байланыс беру.
5. Дәптермен 
жұмыста мұғалімнің 
түрлі жапсырма 
түріндегі бағалауы.
6. Саралау 
жұмыстарын қорыта 
отырып, әр оқушы 
өздерін балмұздақ 
таяқшасындағы 
смайликтерден көңіл-
күйін көрсетеді.
7. Топтық 
жұмыста«Екі жұлдыз, 
бір ұсыныс» әдісі 
арқылы топты бағалау.
8. «+, -, қызықты» 
әдісін еркін микрофон 
арқылы оқушылардың 
жалпы сабақтан алған 
әсерлерінің 
рефлексиясы.
9.

АКТ қолдануда 
уақытты ескеремін, 
партада отыру 
ережесін еске салу, 
саусақ моторикасы, 
көзге жаттығулар 
жасату, топтық 
ережені сақтау.
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Сабақ бойынша 
рефлексия

Сабақ мақсаттары/оқу 
мақсаттары дұрыс 
қойылған ба? 
Оқушылардың барлығы 
ОМ қол жеткізді ме?
Жеткізбесе, неліктен?
Сабақта саралау дұрыс 
жүргізілді ме?
Сабақтың уақыттық 
кезеңдері сақталды ма?
Сабақ жоспарынан 
қандай ауытқулар болды, 
неліктен?

Бұл бөлімді сабақ туралы өз пікіріңізді білдіру 
үшін пайдаланыңыз. Өз сабағыңыз туралы сол 
жақ бағанда берілген сұрақтарға жауап беріңіз.

Жалпы баға
Сабақтың жақсы өткен екі аспектісі (оқыту туралы да, оқу туралы да 
ойланыңыз)?
1:

2:
Сабақты жақсартуға не ықпал ете алады (оқыту туралы да, оқу туралы да 
ойланыңыз)?
1:

2:
Сабақ барысында сынып туралы немесе жекелеген оқушылардың 
жетістік/қиындықтары туралы нені білдім, келесі сабақтарда неге көңіл 
бөлу қажет?
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Мектепалды даярлық сыныбының бастауыш сыныппен 
сабақтастығының маңыздылығы

АБИЛЬДИНА РМКЕШ МУРЗАХМЕТОВНА 
Қарағанды қаласы «№ 81ЖББМ» КММ 
Мектепалды даярлық сынып тәрбиешісі

Мектепалды даярлық тобымен бастауыш буын арасындағы сабақтастық.
Сабақтастық жұмысындағы ортақ мақсат: мектепке оқуға балаларды табысты 
дайындаудың жолында олардың интеллектуалдық және жан - жақты дамуын 
қамтамасыз ететін біріңғай білім мен тәрбие кеңістігін қалыптастыру. Мектепте 
сапалы білім алу мектепалды дайындығына және балабақша мен бастауыш 
мектептің сабақтастығымен тығыз байланысты.
Білім саласындағы өзара байланыс бұрыннан талап етілетін, алайда ол кезде 
бағдарламалар көп жыл бойы өзгермейтін, сондықтан ата - ана да, мектепке 
дейінгі мекеме де бастауыш мектеп талабын біліп отыратын. Ал қазір 
бағдарламалар, технологиялар үнемі өзгеруде.
Ұлы педагог А. А Сухомлинский «Баланың ақыл ой дамуының, 
қызығушылығын, қабілетін, бейімін білмей оны оқытуға, тәрбиелеуге 
болмайды» - деген нақты тұжырымы сабақтастықтың керектігін көздейді.
Ә. Бидосов өз мәлімдеуінде “Сабақтастық дегеніміз – мектеп жасына дейінгілер 
мен бастауыш мектептегі пәндерді оқытудың әр түрлі сатысында балалардың 
білімдерінің арасында қажетті байланыстар мен қатынастар орнату”.
Сабақтастық дегеніміз – екі буын арасындағы ортақ міндеттер, ортақ жүйе, 
білім берудің әдістемелік жүйесінің әрбір компонентінің үйлесімдігі. Яғни 
сабақтастықтың түпкілікті мақсаты - баланы жүйелі, сатылы дамыту, бір 
буыннан екінші буынға неғұрлым сәтті өтуін ұйымдастыру. Мектепке дейінгі 
мекеме мен мектеп арасындағы байланыс формаларының сабақтастығын екі 
өзара байланысты көрініске бөлуге болады: ақпараттық – ағартушылық және 
практикалық.
Бірінші көрінісі, мұғалімдер мен тәрбиешілердің оқу - тәрбие жұмысының 
міндеттерімен өзара танысуын, мектепалды топтары мен мектептің бірінші 
сыныбы бағдарламалар мазмұнын зерттеуді болжайды. Осы мақсатқа 
байланысты мынадай формалары мұғалімдер мен тәрбиешілердің біріккен 
педагогикалық кеңестерінде балалардың мектепке дайындығы мәселесі 
бойынша қатысуы, дәрістермен өзара алмасуы және т. б. жұмыстарды жүзеге 
асыруы жатады.
Екінші, тәжірибелік көрініс – бір жағынан мұғалімдердің мектепалды даярлық 
топ яғни, өздерінің болашақ оқушыларымен алдын ала танысуы, екінші 
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жағынан, тәрбиешілердің бұрынғы тәрбиеленушілерді бақылап отыруымен 
бейнеленеді. Берілген мазмұнды жүзеге асыру формалары: мұғалімдердің 
болашақ оқушылармен танысу үшін мектепке дейінгі мекемелердегі дайындық 
топтарға жүйелі қатысуы, олардың іс - әрекетін бақылау, балалардың білім 
деңгей нәтижелерімен және мінездемелерімен танысуы болып табылады.

Мектепке дейінгі мекеменің мақсаты
Бала денсаулығын сақтау, нығайту;
психологиялық дамуына жағдай жасау (есте сақтау, ойлау, қабылдау)
мектепте оқуға дайындау (мектеп, мектеп ережесі, қоңырау, үзіліс, асхана)
Мектепке дейінгі мекеменің міндеттері:
- салауатты өмір сүру салтының құндылығына балаларды қатыстыру;
эмоционалдық аман - саулығын қамтамасыз ету, әр түрлі көркемдік іс - әрекет 
түріне жағдай жасау;
- талабын, білуге құмарлығын, еркіндігін дамыту;
- айналадағы әлем жайында білімін қалыптастыру;
Мектепке дейінгі мекеме мен бастауыш сыныптың сабақтастық бойынша 
жұмысын ұйымдастыру:
мектепте оқып үйренуіне жағдай жасау;
мектепте оқуға психологиялық дайындығын қалыптастыру;
бала дамуының үдіксіз білім беру жүйесін құру.
Екі ұйым арасындағы әрекет:
Мектепке дейінгі мекеме — танымдық әрекет — мағлұмат алады, талдайды, 
ойнайды, білім алып, тәжірибе жасайды. Бастауыш сынып — оқу әрекеті — оқи 
алуға үйренеді, оқығысы келеді, жаңа мазмұнды меңгереді, жаңа түсініктер 
қалыптасады. Мектепалды дайындық тобының балалардың негізгі қызметі 
ойын екені естен шығарылмау керек. Тек танымдық, дамытушылық 
ойындардың көмегімен білім негізі қалыптаса бастайды
Мектепке дейінгі мекеме, бастауыш буын мен ата - ана арасындағы 
сабақтастық сақталғанда баланың мектепке жалпы, арнайы және 
психологиялық жағынан қамтамасыз етіледі.
Мектеп жасына дейінгі балаларды мектепке дайындау ауқымды мәселе. 
Көптеген жұмысты талап етеді. Мектепке дейінгі мекеме мен мектеп арасында 
өзара байланысты орнату. Көптеген ата - аналар баланың мектепке баруы үшін 
тек әріптерді танып, санай алса болғаны деп тұжырымдайды. Әрине, бұл да 
маңызды фактор алайда, баланың мектепке психологиялық жағынан 
дайындығына назар аудармайды. Бұл кезең балалар үшін өте ауыр. Әрине, 
мектепке дейінгі мекемеде өзіндік әдіс - тәсілдерін қолданады, психолог – 
педагог та балалармен жұмыс жүргізіп мектепке дайындығын тексереді. 
Баланың мектепке психологиялық жағынан дайындығы деген не? Бұл баланың 
мектеп бағдарламаларын қабылдауында психикалық жағынан дайын болуы.
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- Ерік - жігерінің дайын болуы
- Мотивациялық дайындық
- Интеллектуалдық дайындық
- Физикалық дайындық
- Коммуникативтік дайындық
- Ұсақ саусақ бұлшық ет моторикаларының жетілуі.
Интеллектуалды толысу – бұл назарды топтастыра алу, құбылыстар мен 
жаңалықтар арасында байланыстар орната білу, логикалық есте сақтаудың 
дәрежесін көтере білу, үлгілер, мысалдар келтіру, ақыл - ойды дамыта білу 
қабілеті 6 - 7 жасқа бала білуі керек: Өзінің мекен - жайын, тұратын жерінің 
атауын қала, ауыл. Мемлекетінің атауын, бас қаласын. Өзінің ата - анасының 
аты – жөндерін, қайда, кім болып жұмыс жасайтынын. Жыл мезгілдердің 
ауысуын.
Ай, апта атауларын. Ағаштар мен гүлдер атауларын. Үй және жабайы 
жануарларды ажырата білу.
Мотивациялық толысу - (баланың оқуға деген ынтасының болуы) яғни баланың 
– оқушы атануы жайында тілегенің болуы. Мектептің бала үшін білім ордасы 
екенін түсінуі. Мектеп жайында балаға тек жағымды хабар беру.
Ерік жігерінің толысуы - баланың алдына мақсат қоя білуі. Өзінің әрекетінің 
нәтижесін бағалай алуы. Үлкендер талап еткен талапты орындай алуы. Баланың 
ерік жігерінің қалыптасуына бейнелеу өнері сурет салу, мүсіндеу, жапсыру 
және құрастыру әсер етеді.
Баланың өмірде болатын әрбір жағдайды қабылдауында, оған деген әсерін 
білдіре алуында көрініс табады. Зеріктіретін өте ұзақ жұмысты атқаруда, 
күйзеліс жағдайларына төтеп беруде маңызы зор.
Қарым - қатынас дайындығы (коммуникативтік дайындық)- баланың өзін - өзі 
басқара алуы яғни ұжымдық қарым - қатынасқа түсе алуы. Яғни балалармен 
бірлесіп жұмыс жасай білуге, керек кезде өзінің көзқарасының дұрыстығын 
қорғай білуі немесе қателігін мойындауы. Қатарластарымен болатын қарым - 
қатынастың қажеттілігін, балалар тобына сіңісіп кетуді, мұғалімдер мен 
оқулықтардағы тапсырмаларды түсінуін тұспалдайды.
Физикалық даму жағынан дайындық - денсаулығының жарамды болуы. 
Шыдамдылық, шыныққан бір орынында 35 - 40 минут отыра алуы. Жүйелі 
білім алуда баланың жұмыс жасай алу қабілеті оның жас ерекшелігінің 
қажеттілігіне сай физикалық дамуының деңгейі.
Ұсақ саусақ бұлшық ет моторикасының жетілуі - 6 - 7 жасқа қарай бала 
қарындаш пен қылқаламмен әртүрлі әдіс - тәсілді қолдана еркін сурет сала 
білуі. Суретте бірнеше заттарды бейнелей алып, тұтас бір мазмұнда сурет сала 
білу. Штрихтау, суреттерді контур шетіне шығармай бояу. Тор көз, қисық жол, 
ұзын жол дәптерлерінде бағдарлап жұмыс жасай білу.
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Формативное оценивание

ФИЛОНОВА ЕЛЕНА ПАВЛОВНА
город Караганда  КГУ «ОШ им Г.Мустафина»

Учитель начальных классов

За  последнее  десятилетие  в  содержании  образования  произошли 
качественные изменения: акцент с предметных знаний, умений и навыков как 
основной  цели  обучения  был  перенесен  на  формирование  общеучебных 
компетентностей  учащихся.  Это  повлекло  за  собой  и  изменения  в  системе 
оценивания.

Система оценивания учащихся является  эффективным инструментом не 
только  измерения  достижений  учащихся,  но  и  повышения  качества 
образования.  Поэтому  под  системой  оценивания  понимается  не  только  та 
шкала, которая используется при выставлении отметок, но, прежде всего, сам 
механизм  осуществления  диагностико-развивающей  деятельности  учителя  и 
ученика, как полноправных участников образовательного процесса.

Когда  система  оценивания  соответствует  целям  и  задачам 
образовательного  процесса,  она  становится  эффективным  механизмом 
повышения его качества.

Одним  из  таких  механизмов  является  формативное  (формирующее) 
оценивание, которое  можно  еще  назвать  оцениванием  для  улучшения 
обучения. 

Формативное  оценивание  –  это  целенаправленный  непрерывный 
процесс  наблюдения за  учением ученика.  Формативное оценивание является 
«неформальным» (чаще всего безотметочным) оцениванием. Оно основывается 
на оценивании в соответствии с критериями и предполагает обратную связь.

Формативное оценивание дает возможность учителю отслеживать процесс 
продвижения учащихся к целям их учения и помогает учителю корректировать 
учебный процесс  на  ранних этапах,  а  ученику  –  осознать  большую степень 
ответственности  за  свое  образование.   Этот  тип  оценивания  направлен   на 
реализацию личностно-центрированного принципа преподавания. Формативное 
оценивание отличается от существующих методов оценки прежде всего тем, 
что  оно  дает  возможность  учителю  работать  с  каждым  учеником  на 
индивидуальном  уровне  и  на  систематической  основе,  диагностировать 
недостаточное владение материалов учащимися на ранних этапах и помогает 
учителю организовать учебный процесс.
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Целью формативного оценивания является корректировка деятельности 
учителя  и  учащихся  в  процессе  обучения  на  основе  промежуточных 
результатов,  полученных  в  процессе  обучения.  Корректировка  деятельности 
предполагает  постановку  задач  учителем   совместно  с  учащимися  для 
улучшения результатов обучения.

Особенность  использования  техник  формативного  оценивания 
заключается в том, что это оценивание, которое  используется в повседневной 
практике ежедневно, ежеурочно, а это означает, что учитель и ученики могут 
влиять на качество образования на самых ранних этапах обучения. Кроме того, 
формативное оценивание применяется в форме, приемлемой как для учащихся, 
так и для учителя.

Компонентами формативного оценивания являются:
1. Обеспечение учителем эффективной обратной связи с учащимися.
2. Активное участие учащихся в процессе собственного учения.
3. Корректировка  процесса  обучения  с  учетом  результатов 

оценивания.
4. Признание  глубокого  влияния  оценивания  на  мотивацию  и 

самоуважение учащихся, которые, в свою очередь, оказывают важное влияние 
на учебу.

5. Умение учащихся оценивать свои знания самостоятельно.
В  рамках  формативного  оценивания  учителям  предлагаются  формы 

отслеживания прогресса учащихся, тесты, различные техники, выявляющие те 
или иные их способности.

При использовании формативного оценивания учителю необходимо знать 
и  эффективно  использовать  различные  техники  формативного  оценивания. 
Систематическое и целенаправленное использование данных техник позволит 
учителю получить качественный результат обучения.

Например:
Светофор
У  каждого  ученика  имеются  карточки  3х  цветов  светофора.  Учитель 

просит  учащихся  показывать   сигналы  карточками,  обозначающие  их 
понимание или непонимание материала.

По  итогам  опроса  учитель  просит   учеников  ответить  на  вопросы  по 
пройденной  теме.  К  учащимся,  которые  подняли  зеленые  карточки  (все 
поняли):

-Что Вы поняли?
К учащимся, поднявшим красные карточки с вопросом:  - Что Вам не 

понятно?
По  итогам  полученных  ответов  учитель  должен  принять  решение  о 

повторном изучении, закреплении темы или продолжении обучения.
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Одноминутное эссе
Одноминутное эссе – это техника, которая используется учителем с целью 

предоставления учащимся обратной связи о том, что они узнали по теме. Для 
написания одноминутного эссе учитель может задать следующие вопросы:

-Что самое главное ты узнал сегодня?
-Какие вопросы остались для тебя непонятными?
В зависимости от обучающей среды и формата одноминутное эссе может 

быть  использовано  по-разному.
Во  время  урока:  урок  разбивается  на  несколько  этапов,  отслеживается 
поэтапное  усвоение  материала  учащимися.
В конце урока, чтобы проинформировать учащихся о том, что они будут делать 
на следующем уроке.

Две звезды одно желание. И т.д.
Проверяя  работу  одноклассника  учащиеся  комментируют  работы  друг 

друга, не оценивая их, а определяя и указывая на два положительных момента в 
решении задачи и на один момент, который нужно доработать.

Учитель, в своей деятельности должен уметь использовать разнообразные 
техники  формативного  оценивания.  При  этом  использование  техник 
формативного  оценивания  на  уроке  не  должно  быть  самоцелью  учителя, 
результаты  оценивания  должны  позволять  вносить  корректировки  в 
деятельность учащегося и учителя для улучшения качества образования.

Формативное  оценивание  является  процессом,  который  оказывает 
непосредственное влияние на рост и развитие достижений.

Вследствие  этого  формативное  оценивание  это  один  из  важнейших 
факторов преподавания и учения.

Нужно помнить, что применение методологии формативного оценивания 
становится  одним  из  важнейших  критериев  новой  системы  оценки  работы 
учителя  и  использование   методов  формативного  оценивания  на  уроках 
показало,  что  у  учащиеся  появился  интерес  к  учебе  и  ответственность, 
вырабатываются  навыки  самостоятельной  работы,  работы  в  группе, 
воспитываются  чувства  толерантности,  коллективизма,  взаимопомощи. 
Безусловно,  формативное оценивание на уроках необходимо. Во первых, мы 
повышаем мотивацию учащихся, им, безусловно, нравится слышать приятные 
слова в  свой адрес,  это  стимулирует  учащихся,  во  вторых,  из  формативных 
оценок  складывается  суммативная  оценка  за  урок,  в  третьих,  оно  позволяет 
внести новизну в урок. 

Формативное  оценивание  дает  возможность  учителю  ежеурочно 
отслеживать  успехи  каждого  ученика  в  классе.  Оценивание  для  обучения 
создает  условия  для  активного  участия  учащихся  в  процессе  собственного 
познания,  дает  возможность  учащимся  анализировать  собственную  работу, 
требует активного участия и способствует повышению мотивации учащихся, 
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формирует  коммуникативный  процесс  между  учителем  и  учеником, 
стимулирует  учителя  к  корректировке  подходов  преподавания  с  учетом 
результатов оценивания.

Я изменил свое отношение к……….
Я узнал больше о ………….
Я удивился тому, что……
Я почувствовал …
Для  достижения  цели  формативного  оценивания  –  это  предоставления 

эффективной  обратной  связи  ученик  должен  получить  развернутый 
комментарий.  Не  рекомендуется  использование  неразвёрнутых  или  кратких 
комментариев,  которые  чаще  всего  включает  только  оценку  учителя 
«молодец»,  «хорошо»,  «неправильно»  и  не  предоставляет  ученику  «совета, 
рекомендации, направления по выполнению работы».

Комментарии учителя (эффективная устная обратная связь)  может быть 
выражена в следующей форме:

Фразы  при  правильных  ответах: «Спасибо,  это  правильный  ответ», 
«Спасибо,  все  правильно»,
«Спасибо,  обратите  внимание,  как  точно  сформулировала  ответ»,
«Спасибо,  ты  дал  правильный  и  полный  ответ  на  поставленный  вопрос, 
молодец»;

Фразы при неправильных, неполных ответах:
«Спасибо, близко, но не совсем точно, подумай еще»,
«Хорошая попытка…»,
«Верное направление…».
При правильных и неправильных ответах учеников, для проверки глубины 

понимания, учителю важно задавать уточняющие вопросы, такие как Почему?, 
Каким образом? и т.д.

25



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

  01.03.2021 жыл.     № M00056 

Почему люди трудятся?

БАТЫРОВА ГУЛЬНОЗА АБДУГАНИЕВНА 
город Туркестан. Школа- гимназия № 9 им.Некрасова.  

Учитель начальных классов

 класс
 

Предмет: Познание мира. Урок 4
Сквозная тема: 2. Что такое хорошо и что такое 
плохо? 
Подраздел: 3.5. История Казахстана: независимость, 
государственность и патриотизм

Дата: __________ Количество присутствующих: ________       
Количество отсутствующих: __________

Тема: Почему люди трудятся?
Цели обучения 3.3.5.2 объяснять роль труда в развитии личности, 

семьи, общества и государства.
Цели урока 
(Предполагаемые 
результаты)

Учащиеся будут:
– знать, что такое труд (умственный, физический);
– понимать, как труд влияет на развитие человека;
– объяснять роль труда в развитии личности, семьи;
– объяснять роль труда в развитии общества, страны.

Языковая цель Учащиеся могут: подтверждать свои ответы 
примерами из жизни; пользоваться информацией из 
текста учебника. 
Предметная лексика и терминология: труд, 
удовлетворение потребностей, физический труд, 
умственный труд.
Серия полезных фраз для диалога/письма. Труд 
помогает развиваться человеку. Труд совершенствует 
орудия труда. 
Обсуждение. Что такое труд? Для чего человек 
трудится? Какие потребности испытывает человек? Как 
эти потребности удовлетворяются благодаря труду? 
Как труд влияет на развитие человека, семьи, общества, 
страны?

Привитие ценностей Ценности, основанные на национальной идее «Мәңгілік 
ел»; казахстанский патриотизм и гражданская 
ответственность; уважение; сотрудничество; труд и 
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творчество; открытость; образование в течение всей 
жизни.

Предшествующие 
знания

Знания о том, что многие люди трудятся, знания о 
труде как основе развития человека (из материала 2 
класса). Жизненный опыт школьников.

План урока
Этапы урока Запланированная 

деятельность
Ресурсы

Вызов  6 мин Мотивация. Стартер. 
Здравствуй, солнце! 
Здравствуй, мир! 
Здравствуйте, учитель! 
Мы сегодня в класс пришли, 
Мы хотим учиться. 
Тот, кто много трудиться 
И всегда старается, 
У того отлично все 
В жизни получается.
 – Сегодня мы начинаем 
изучать новый раздел. 
Прочитайте, как он 
называется? «Что такое 
хорошо и что такое плохо?» 
Рассмотрите шмуцтитул, о 
чем будет идти речь в этом 
разделе?  Формулирование 
темы урока.
Послушайте загадку, разгадка 
поможет определить нам тему 
нашего урока.  День-деньской 
копает папа 
Огород большой лопатой. 
Ту работу назовут все соседи 
просто... (труд).
 – Сегодня мы поговорим о 
том, почему люди трудятся.

 

Осмысление
30 мин

1.  Работа по теме урока. 
Диалог «учитель – ученик».
Итак, ребята, предлагаю 
заполнить кластер, для чего 

Бумага, маркер Учебник 
 
 
Иллюстрации ручных орудий 
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же люди трудятся? (ученики 
высказывают свои мнения, 
учитель записывает на 
бумаге, прикрепленной к 
доске)
2. (И) Работа с текстом 
учебника. Развитие 
коммуникативных навыков 
чтения.
 – Прочитайте первую часть 
текста (слева на развороте). 
Ответьте на вопросы. 
Докажите свои мысли 
примерами из жизни.
Развитие коммуникативных 
навыков говорения, слушания.
В парах выполните задания 
рубрик «Размышляем», 
«Рассуждаем», «Учимся 
доказывать».
После выполнения заданий в 
паре: 
– Докажите, что труд 
необходим человеку для его 
развития. 
– Приведите примеры того, 
как изменялись орудия труда, 
способы труда.
– Докажите важность труда 
для семьи. 
– Докажите, что общество и 
страна не может развиваться 
без труда. 
3. Физминутка.
Вместе руки на бочок, 
Не сжимайте кулачок.
Руки вверх вы поднимайте,
Кулачки теперь сжимайте.
Быстро-быстро выполняйте,
На носочки надо встать,

труда и машин, заменяющих 
ручной труд, например: серп и 
комбайн, лопата и мотоплуг
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Предметные картинки, 
изображающие людей разных 
профессий
(умственный и физический 
труд) 
 
 
 
 
 
 
 
 
Учебник
 
 
 
   Тетрадь ученика
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Наши ножки всем размять.
Опускайтесь, поднимайтесь,
Вместе дружно наклоняйтесь.
Не ленитесь, потрудитесь,
Снова прямо становитесь! 
Вместе ручки на бочок,
Не сжимайте кулачок!
4.  Классификация. Диалог 
«учитель – ученик».
На доске крепятся 
предметные картинки. 
– На какие две группы можно 
разделить эти профессии? 
– Расскажите о профессиях 
ваших родителей. Какую 
пользу труд родителей 
приносит им самим, семье, 
обществу, государству? 
 Развитие коммуникативных 
навыков (чтение).
Прочитайте 2-ю часть текста.
5. Дифференцированная 
работа в тетради.
Развитие коммуникативных 
навыков чтения, письма.
Выполните задания в тетради 
ученика.  Самостоятельная 
работа.
Критерии 
оценивания

Дескрипторы

Дает ответ и 
обоснование, для 
чего нужен труд.

1. Записывает ответ в тетради 
ученика. 
2. Приводит две и более 
причин необходимости труда

Соединяет начало 
и конец пословиц

1. Правильно соединяет 
начало и конец пословиц. 
2. Объясняет смысл пословиц.

Приводит 
примеры 
профессий 

1. Пишет 2–3 профессии 
умственного труда. 
2. Пишет 3–4 профессии 
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умственного и 
физического 
труда

физического труда

(ФО) Взаимооценивание в 
парах.  Обсуждение в классе. 
– Каким образом умственный 
труд связан с физическим?  
Приведи примеры. 
6. Вывод по теме урока.
Какой вывод по теме урока 
можно сделать?

Рефлексия 
3 мин

А теперь вернемся к кластеру.
– Зачем люди трудятся?
– Как труд влияет на развитие 
человека? Общества, 
государства?
– Какие профессии связаны с 
умственным трудом, а какие – 
с физическим?

Кластер, оформленный в начале 
урока
 

Домашнее 
задание
1 мин

Выполните задания в  тетради 
ученика. Взять интервью у 
родителей или других 
взрослых членах семьи, 
узнать о профессиональном 
развитии родителей, 
подготовить сообщение.

Тетрадь ученика
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01.03.2021 жыл.     № M00057

Символы моей страны

НАРЫМБЕТОВА  ШАХИДА ИСАХАНОВНА 
город Туркестан. Школа гимназия № 9 им.Некрасова

Учитель начальных классов

Предмет: 
Познание 
мира
Урок: 19

Школа: 

Дата: ФИО учителя: 

Класс: 3 Количество 
присутствующих: 

 Количество    
отсутствующих:             

Раздел 
(сквозная 
тема):

В контексте сквозной темы «Искусство».

Тема урока: Символы моей страны

Цели 
обучения, 
которым 
посвящен 
урок:

3.3.5.1.  Объяснять  значение  неофициальных  символов 
Казахстана  (монументы  «Алтын  адам»,  «Байтерек», 
Триумфальная арка «Мәңгілік ел»)

Цели урока объяснять значение неофициальных символов Казахстана;
составлять символ малой Родины

Развитие 
навыков:

3.5 История Казахстана: независимость, государственность 
и патриотизм

Критерии 
урока

 Объясняют значение символа «Триумфальная арка»; 
 Объясняют значение символа «Байтерек»;
 Объясняют значение символа «Алтын адам»;
 Составят символ малой Родины;
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Языковая 
цель
 
 

Учащиеся могут:
- объяснять значение неофициальных символов Казахстана 
(монументы «Алтын адам», «Байтерек», Триумфальная арка 
«Мәңгілік ел» и т.д.)
Терминология:
 Неофициальные и официальные символы Казахстана
 «Алтын адам», «Байтерек», Триумфальная арка, 
«Мәңгілік ел».
Вопросы для обсуждения:
- Какие неофициальные символы Казахстана вы знаете? Для 
чего они необходимы?
Вопросы для письма:
Подготовить постер

Ценности Развитие патриотизма осуществляется через понимание 
значения для народа неофициальных и официальных 
символов Казахстана.

Межпредметн
ые  связи

Художественный труд: лепка из пластилина.
Родной язык: развитие связной речи

Материал 
прошедших 
уроков:

Государственные символы Республики Казахстан

Ход урока:
Этапы урока Запланированная деятельность на 

уроке
Ресурсы

Начало урока 
I. Создание положительного 
эмоционального настроя.
- Давайте улыбнемся друг другу. Пусть 
сегодняшний урок принесет нам всем 
радость общения. Сегодня на уроке, 
ребята, вас ожидает много интересных 
заданий, новых открытий, а 
помощниками вам будут: внимание, 
находчивость, смекалка.
Мотивация. Стартер. 
Если скажут слово «Родина»,  
Сразу в памяти встает
Старый дом, в саду смородина,
Толстый тополь у ворот.

Слайд 1

32



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

33



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

34



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

8 мин

9 – 12 мин

в  которых  отражаются  ее  история, 
культура  и  природа.  Неофициальные 
символы есть и у Казахстана. 
- О чем сегодня будем говорить на уроке? 
Чему  должны  научиться?  Определите 
цели урока.
1. Объяснять  значение 
неофициальных символов.
- Составлять  символ  своей 
малой Родины
Полиязычие.
Неофициальный символ  –  ресми  емес 
белгі – unofficial symbol
III. Работа по целям урока.
1. Работа с видеоматериалом.
 Учащимся предлагается видеорепортаж о 
неофициальных символах Казахстана.
Видеорепортаж
Тема: Неофициальные символы 
Казахстана
Ссылка: http://newsvideo.su/video/6311622

Продолжительность: 1,45 сек
Задание на стикерах.
 1. Название символа
2. Значение.
3. Город
Обсуждение записей учащихся.
ФО «Словесная оценка». 
 2.  (ГР)  Задание  «Смотрим.  Думаем. 
Выясняем» 
Каждая группа получает задание в 
конвертах. 
Словарная работа.
Работая над текстами, вы можете 

Слайд 5

Слайд 6

Ссылка: 
http://newsvid
eo.su/video/63
11622
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13 – 23 мин

встретить слова, значение которых вам 
покажется незнакомым.
Монумент - архитектурное или 
скульптурное сооружение в честь какого-
либо выдающегося события, выдающейся 
личности.
Уникальный – редкий, единственный в 
своем роде, исключительный.
Триумфальная арка – архитектурный  
памятник, похожий на большие 
торжественные ворота.
Ниша - углубление в стене для 
помещения туда украшений или 
статуй.
1 группа:
Задание: Прочитайте текст. Что означают 
фигуры в нишах триумфальной арки?

Опорный текст.
Триумфальная  арка  –  один  из  видов 
архитектурных  памятников. 
Триумфальную  арку официально 
представил  Нурсултан  Абишевич 
Назарбаев. Высота  её  равняется  20 
метрам,  что  символизирует  20-летие 
независимости Казахстана.  Наверху арки 
есть   смотровая  площадка,  с  которой 
можно увидеть весь город как на ладони.
В  нишах  Триумфальной  арки 
установлены  бронзовые  скульптуры 
аксакала – мудреца,  женщины – матери, 
воина  –  кочевника  и  современного 
солдата. 
Каждая  скульптура  имела  своё 
историческое значение.  
Фигура аксакала – символ мудрости, 
фигура  женщины-матери  –  символ 
хранительницы очага,
фигура  воина  –  кочевника  –  символ 
героических  подвигов  и  мужества 

Стикеры 

Слайд  8

Слайд  9
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казахского народа, 
фигура  молодого  воина  современной 
казахстанской армии – символ будущего 
под надёжной защитой.
 Эти  две  скульптуры  воинов  говорят  о 
том, что защита Родины извечно является 
одной  из  главных  ценностей  казахской 
нации.
Сверху на арке –  надпись «Мәңгілік Ел», 
что  означает   «Вечная  страна».  Это 
говорит  о  древних  истоках  казахского 
народа.
Критерий оценивания: 
 Объясняют  значение  символа 
«Триумфальная арка «Мәңгілік ел»
2 группа:
Задание.  Прочитай легенду. Расскажи о 
значении монумента «Астана – Байтерек» 
Опорный текст. 
В  легенде  говорится,  что  растет  в 
бескрайней  степи  огромный  тополь, 
дерево жизни –  Байтерек.

Птица Самрук летит к Байтереку, чтобы, 
укрывшись  в  высокой  кроне,  отложить 
золотое яйцо –  Солнце, дарующее  всему 
живому   свет   и  тепло.   А   внизу,   у 
корней   дерева,   ждет   своего   часа 
голодный  дракон   Айдахар,  жаждущий 
проглотить  яйцо.  Дракон  всякий   раз 
пожирает  светило.  Но  птица  Самрук 
снова и снова прилетает 
к  дереву  и  откладывает  яйцо.  В  этой 
легенде отразилась борьба Света и Тьмы, 
Дня и Ночи, Лета и Зимы, Добра и Зла. 
Легенда  о  Байтереке  и  золотом  яйце 
легла  в  основу  создания  монумента 
«Байтерек» в городе Астане. 
Монумент «Астана – Байтерек» это 
уникальное архитектурное сооружение, 

Слайд 10

Слайд 11
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подобно  которому в мире нет, идея 
создания монумента принадлежит 
Нурсултану Абишевичу Назарбаеву.
«Байтерек» символизирует собой 
государство, сохранившее свои 
исторические корни, имеющее прочную 
опору и устремлённость к будущему 
процветанию. Вечером монумент 
преображается – загораются 
многочисленные огоньки и превращают 
его в сказочное дерево, символизирующее 
вечную дружбу разных народов. 
Критерий оценивания: 
 Объясняют  значение  символа 
«Астана - Байтерек»
Информация от учителя: Значимость 
«Байтерека», как символа нового этапа в 
жизни казахского народа, подчеркивается 
художественной композицией «Аялы 
алакан» (каз. Аялы алақан — 
«заботливые руки»), с оттиском правой 
руки президента, расположенной на 
высоте 97 метров, что символизирует 
собой 1997 год — год провозглашения 
Астаны новой столицей государства. 
Общая высота 105 метров вместе с 
шаром.
3 группа: 
Задание: 
Прочитай  о найденном в Иссыкском 
кургане захоронении «Золотого 
человека».  Что символизирует «Алтын 
адам»?
Опорный текст. 
Сакский  царевич  17–18  лет  найден  в 
Иссыкском кургане в 50-ти километрах от 
Алматы. Более 4000  золотых  украшений 
были  нашиты  на  его  одежду,  обувь  и 
головной   убор.   Поэтому   находку 
называют 

Слайд 12
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24 – 30 мин

Золотым  человеком.  Также  там  были 
найдены  золотые  перстни,  оружие, 
различная  посуда.  Очень  давно  люди 
верили в жизнь после смерти, поэтому в 
могилу  ложили  разные  предметы, 
которые могли бы пригодиться.
В  наши  дни  на  площади  Республики  в 
Алматы  стоит  монумент  

«Алтын адам»,  на  котором  изображен 
правитель,   который   стоя   управляет 
крылатым   барсом.   Монумент 
символизирует  независимость  страны  и 
твердую государственную власть. 
Памятник  был  открыт  16  декабря  1996 
года  по  указу  Президента  Н.А. 
Назарбаева.

Критерий оценивания: 
 Объясняют  значение  символа 
«Алтын адам»
Обратная  связь.  Игровой  момент 
«Кубик  Блума»  Группы  задают  по 
одному уточняющему вопросу           
Взаимооценивание  групп  приёмом 

«Светофор»        

IV. Закрепление изученного 
материала. 

3. Формативное оценивание.
4. Работа с интерактивной доской.
Задание. Разгадайте  кроссворд 
«Неофициальные символы Казахстана»

Слайд 13

Слайд 14
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6
3

4
5

2 7
1

Вопросы: 
1.  Уникальное  архитектурное 
сооружение,  символ  Независимости 
Казахстана. (Байтерек)
2.  Животное,  занесённое  в  Красную 
книгу. (барс)
3.  Напиток  из  молока  верблюдицы. 
(шубат)
4.  Первый,  крупнейший  в  мире 
космодром, расположенный в Казахстане.
(Байконур)
5.  Животное,  которое  называют 
«кораблем пустыни». (верблюд)
6.  Национальный  музыкальный 
инструмент казахского народа. (домбра)
7. Напиток из молока кобылицы. (кумыс)

Критерии:
 Разгадывает  кроссворд
 Даёт устное объяснение 
тому, являются ли эти предметы 
неофициальными символами Казахстана?

Дифференциация.
Учащиеся, быстро справившиеся с 
заданием,  помогают всем членам группы 
завершить его. Мотивированные 
учащиеся обосновывают свой выбор.
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Выступления групп.
Готовность  каждой группы 
поддерживается тремя хлопками. 
Взаимопроверка по эталону на 
интерактивной доске. 

Практическое задание под мелодию 
домбры. 
Придумайте  неофициальный  символ 
своей  малой  родины  и  вылепите  его  из 
пластилина.  Прежде  чем  выполнить 
задание,  вспомните  занятия  населения, 
природу, историю края. 

 Ребята, давайте организуем 
открытое голосование за «Лучший 
символ родного края» среди родителей. А 
для этого мы  выложим  все работы в 
социальную сеть нашего  класса.

Конец урока

31 - 34 мин

35 – 40 мин

V. Подведение итогов урока.
- Чему мы научились на уроке?
- Чем отличаются официальные и 
неофициальные символы Казахстана? 
( Флаг, герб, гимн – это официальные 
символы Казахстана. Они известны всему 
миру. Неофициальными символами   
могут быть растения, животные, 
национальные инструменты, 
архитектурные сооружения, то есть то,  
что дорого нашему краю и связано с 
историей нашей Родины.
В статье 34 Конституции РК сказано, что 
каждый гражданин Казахстана обязан 
уважать государственные символы. А 
неофициальные символы мы просто 
любим и ценим.)

(ФО)  Прием  «Две  звезды  и  одно  
пожелание». Взаимооценивание.

Слайд 15

41



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

Одну  звезду  подарите  ученику,  
который, на ваш взгляд, заслужил её за  
работу  на  уроке;   вторую   звезду  
подарите  группе,  которая  дружно  и  
быстро  работала  сегодня.  И  одно  
пожелание – всем учащимся или кому-
нибудь одному.

VI. Информация о домашнем задании.
стр. 50 – 51 в учебнике, страница  27 в 
рабочей тетради.

1. VII. Рефлексия (индивидуально): 
- Урок у нас заканчивается. За это время 
выросло удивительное дерево, благодаря 
которому каждый из вас может показать 
пользу или бесполезность нашего урока.
Если урок для вас прошел плодотворно, и 
вы остались довольны - прикрепите к 
дереву плоды – зелёные яблоки.
Если урок прошел хорошо, но могло быть 
и лучше – прикрепите желтые яблочки.
Если урок не отличается от прежних 
уроков, и ничего нового не принес – 
красные листочки.

                 

Слайд 16

Дифференциация Оценивание Соблюдение 
здоровья и техники 

безопасности
В форме дополнительного  
задания можете попросить 
учащихся организовать 
открытое голосование за 
«Лучший символ родного 

Оценка и обратная 
связь используются на 
протяжении всего 
урока. Задавайте 
уточняющие вопросы 

Соблюдение техники 
безопасности при 
передвижении 
учащихся во время 
групповой работы у 
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края» среди родителей 
выложив все работы в 
социальную сеть класса.

учащимся, которые 
дают неконкретные 
ответы или избегают 
роли спикера. 
Оценивание работы 
групп по заданию 
«Смотрим. Думаем. 
Выясняем» проводят 
сами учащиеся, 
фиксируя ответы на 
уточняющие вопросы.

доски. 

Итоговая оценка (с точки зрения преподавания и обучения)

Какие два момента были 
наиболее успешны?
Какие два момента улучшили 
урок?
Что я узнала из урока о классе 
и отдельных людях, что я 
расскажу на следующем уроке?
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 01.03.2021 жыл.    № M00058

Квадрат числа

ЕРТАЕВА ЗУБАЙРА БАЗАРБАЕВНА 
Город Туркестан,  Школа-гимназия № 9 им. Некрасова  

Учитель начальных классов 

Математика Раздел 2А –Доли
Тема урока: Квадрат числа.

Школа: 

Дата: ФИО учителя: 

КЛАСС: 3 Количество
присутствующих:

Количество
отсутствующих:

Цели обучения, 
которые
необходимо достичь 
на данном уроке:

3.1.2.1 *понимать квадрат числа как произведение 
двух
одинаковых множителей и куб числа – трех 
одинаковых
множителей.

Развитие навыков 1.2 Операции над числами

Цели обучения Все учащиеся смогут:
понимать квадрат числа как произведение двух 
одинаковых множителей.
Большинство учащихся смогут:
находить квадрат числа как произведение двух 
одинаковых
множителей и представлять произведение двух 
одинаковых
множителей, как квадрат числа.
Некоторые учащиеся смогут:
составлять выражения, содержащие квадрат числа.

Языковая цель Учащиеся могут:
объяснять квадрат числа, как произведение двух 
одинаковых
множителей.
Предметная лексика и терминология:
Квадрат числа, одинаковые множители, произведение
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Серия полезных фраз для диалога/письма
Обсуждение:
Можете вы представить квадрат числа как 
произведение двух
одинаковых множителей?
Вычислите квадрат числа как произведение двух 
одинаковых
множителей.
Можно ли представить произведение двух чисел как 
квадрат
числа, какими должны быть множители?
Письмо:
Запишите квадрат числа, как произведение двух 
одинаковых
множителей, произведение двух одинаковых 
множителей, как
квадрат числа.

Предыдущее 
обучение

Умножение, множители, произведение

План

Планируемые
сроки

Планируемые действия (замените записи 
ниже запланированными действиями)

Ресурсы

Начало урока  1.Психологический настрой. 
Мотивация.
 « Поговорим о добрых делах?»
 –Зачем мы делаем добрые дела?
 –Вспомните, самое доброе дело, которое 
вы совершили?
2.Актуализация знаний по теме « 
Нахождение числа по его части, и части 
числа от целого»
Работа по индивидуальным карточкам.

Середина урока 3.Постановка проблемной ситуации.
Тимур приехал в Астану и попал в сквер
Шахматистов. Он узнал, что шахматная доска 
имеет

45



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

форму квадрата. Помоги ему посчитать 
количество
маленьких квадратных полей на доске. стр. 18 
№1
4.Открытие нового.
Подсчитывают. Высказывают свои варианты.
– Можно ли записать подсчеты при помощи 
сложения?
А при помощи умножения?
– Какие два одинаковых множителя вы 
запишете? 8.8
-Назовите из таблицы умножения случаи 
умножения одинаковых множителей.
Посмотрите на эти два выражения. Что вы 
можете о них сказать?
5 + 5 + 5 + 5 + 5 + 5
5 . 5 . 5 . 5 . 5 . 5 
Вы уже знаете, что сумму одинаковых 
слагаемых заменяют произведением, 
например:
5 + 5 + 5 + 5 + 5 + 5 = 5 . 6
Это короче и удобней. 
Что особенного вы заметили в этом примере 5 
. 5 . 5 . 5 . 5 . 5?
(все множители одинаковы)
- Такой же способ можно придумать, чтобы 
заменить произведение одинаковых 
множителей.
А какие у вас будут предложения по этому 
поводу?
Произведение 5 . 5 . 5 . 5 . 5 . 5 . 5 . 5 
записывают короче:. Итак,
56 = 5 . 5 . 5 . 5 . 5 . 5 . .
Запись  56– читают: «пять в шестой степени». 
Степень состоит из двух чисел:
5 – основание степени, 6 – показатель 
степени.
Основание степени показывает, чему равны 
множители в произведении. Показатель 
степени, показывает, сколько множителей в 

учебник

тетрадь в 
клетку

Рабочая 
тетрадь
№ 2
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произведении
5.Объяснение материала : стр. 18 №2.а
6. Работа с правилом.
7. (П) Проверка понимания материала: стр. 
18 №2 б
7.(К) Первичное закрепление с 
проговариванием задания №3
ученики выписывают все возможные случаи 
квадрата
однозначных чисел. Каждый ученик 
комментирует
получение квдрата числа. Затем дает задание
расположить числа в порядке возрастания или
убывания.
8. (К, И) Отработка навыка. Применение 
нового материала.
Стр. 19 №4 (а)
9. Формативное оценивание. Работа в 
рабочей тетради № 2 стр. 16.
Проверка по эталону:

-Выясните, поняли ли вы новую тему.
Необходимо отметить галочками критерии 
успеха.
Я могу:
 представить квадрат числа как произведение

двух одинаковых множителей;
 вычислить квадрат числа как произведение 

двух
одинаковых множителей.
10.Инструктаж д/з: стр. 18 правило, стр. 19 
№4б.

Конец урока 11.Итог урока. Рефлексия.
- Наш урок близится к концу. Скажите 
пожалуйста, что нового вы узнали на уроке?
– Над чем работали на уроке, что 

Дорожка 
успеха

47



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

отрабатывали?
– Какое правило нужно запомнить?
– Считаете ли вы, что хорошо усвоили данное 
правило.
- Где в жизни мы можем применить знание 
квадрата числа? Приём «Комплемент»
- Сделайте комплемент друг другу, вспомнив 
работу на уроке.

Дополнительная информация

Дифференциация.
Как вы планируете 
поддерживать учащихся?
Как вы планируете
стимулировать способных
учащихся?

Оценивание.
Как вы планируете 
увидеть
приобретенные 
знания
учащихся?

Межпредметные 
связи
соблюдение СанПиН
ИКТ компетентность
Связи с ценностями

Рефлексия
Были ли цели обучения
реалистичными?
Что учащиеся сегодня изучили?
На что была направлено
обучение?
Хорошо ли сработала
запланированная
дифференциация?
Выдерживалось ли время обучения?
1. Какие изменения из данного 
плана я реализовал и почему?

Используйте пространство ниже, 
чтобы подвести итоги урока.
Ответьте на самые актуальные 
вопросы об уроке из блока слева.

Итоговая оценка
Какие два аспекта в обучении прошли очень хорошо (с учетом 
преподавания и учения)?
1:
Какие два обстоятельства могли бы улучшить урок (с учетом преподавания 
и учения)?
1:
Что узнал об учениках в целом или отдельных лицах?
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 01.03.2021 жыл.       № M00059

Жеке тұлғаның танымдық қызметін дамыту жолдары

ОРЫНБАЕВА БАКЫТГУЛЬ ТУРСЫНБАЕВНА 
Павлодар облысы Екібастұз қаласы 

Өлеңті негізгі білім беретін мектебінің 
қазақ тілі мен әдебиеті пән мұғалімі 

Еліміздің  болашағы  ұрпақ  тәрбиесінде,  оқу  процесінде  өркениетті  қоғам  мен 
құқылы мемлекеттің,  нарықты экономика  кезеңінің  қалыптасуы өскелең  ұрпақтың 
рухани байлығы мен мәдениеттілігін,  еркін ойлау қабілеті  мен шығармашылығын, 
кәсіби біліктілігі мен білімділігін керек ететіні белгілі.

Қазіргі  таңда  біздердің,  қазақ  тілі  мұғалімдерінің,  мойындарында  ауыр  жүк 
жатыр-өскелең ұрпақты жоғарыдағыдай талаптарға сәйкестендіру. 

Қазақ тілі мен әдебиет сабақтары балаға белгілі бір білім беріп қана қоймай, оны 
жалпы  дамыту,  яғни  сөйлеу,  оқу,  қоршаған  орта  жөнінде  дұрыс  көзқарас 
қалыптастыру,  жағдайды  обьективті  түрде  бақылап,  талдау  жасауға  үйрету,  ойын 
дұрыс айтуға, салыстыра білуге, дәлелдеуге, сөйлеу мәдениетіне үйретеді.

Осы орайда егеменді еліміздің білім беру жүйесінде әлемдік деңгейге жету үшін 
жасалынып жатқан талпыныстар оқытудың әртүрлі әдіс-тәсілдерін қолдана отырып, 
терең білімді, ізденімпаз, барлық іс-әрекеттерінде шығармашылық бағыт ұстанатын, 
сол  тұрғыда  өз  болмысын  таныта  алатын  жеке  тұлға  тәрбиелеу  ісіне  ерекше  мән 
берілуде.  Демек,  мектептегі  оқыту  үрдісі  оқушының  танымдық  белсенділігін 
арттырып, шығармашылық әрекеттерін дамытуына жол ашуы қажет.

«Танымдық қызығушылық» жөніндегі ой-пікірлер қазіргі кездегі педагогикалық 
теориялар  мен  тәжірибелердің  ашқан  жаңалығы  емес.  Оның  негізі  философиялық 
және педагогикалық ілімдерінде жатыр.

Мен  өз  жұмысымда  Сократ,  Платон,  Әл-Фараби  еңбектерінен  бастау  алып, 
А.Құнанбаев,  Ы.Алтынсарин,  Ш.  Құдайбердиев,  Л.В.  Занков,  Л.И.  Божович  т.б. 
психолог-ғалымдардың еңбектерін басшылыққа алдым. Соның негізінде,  танымдық 
қызығушылықты арттыру мақсатында сабақтарды жаңа технологиямен ұйымдастыру 
мүмкіндіктері қарастырылды.

Оқытушының  жұмысты  шығармашылықпен  ойлауы,  оны  ұйымдастыра  білуі, 
танымдық іс-әрекет түрлерін таңдап, оны жоспарлай білуі, ізденімпаздығын арттыру 
қазіргі кездегі көкейкесті мәселелердің бірі болып отыр. Оқытушы қызметінің мәні 
жас  буынның  санаткерлік,  адамгершілік  және  дене  күштері  мен  қабілеттерінің 
үйлесімді  дамуының  талаптарымен  анықталатын  білім  мазмұны  шеңберіндегі 
шәкірттің оқу-танымдық іс-әрекетін басқару болып табылады. Оқытушының басқару 
іс-әрекеті  өзінің  және  оқушының  іс-әрекеттерін  жоспарлаудан,  осы  іс-әрекеттерді 
ұйымдастырудан,  оқыту  сапасын  талдаудан,  оқушының  жеке  тұлғалық  дамуын 
болжаудан т.б. тұрады. 
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Оқытушы өз қызметін шебер ұйымдастыра отырып, оқушының да танымдық іс-
әрекеттерін  өз  бетімен  жоспарлап,  оны  оңтайлы  ұйымдастырудың  әдіс-тәсілдерін 
үйретеді.

Менің бірінші сабақтарымнан, оқушыларды бақылауымнан кейбір оқушыларға 
қазақ тілін үйрену қиын да қызықсыз екенін аңғардым: пәнге деген қызығушылық 
жоқ екені жиі кешігуден, сабаққа дайын болмағаннан, үй жұмысын орындамағаннан, 
сабақта белсенділік танытпағандарынан байқалды. Тілге деген қызығушылықтарын, 
сабақтың тиімділігін дамыту керек болды.

Ал  оқытылған  материалға  деген  танымдық  қызығушылықты  арттыру  үшін 
тақырыпты  оқытудағы  әдіс-тәсілдердің,  инновациялық  технологиялардың  орны 
ерекше.  Сондықтан  мен  әрбір  сабақтың  мақсатын  қоюдан  бастап  тақырыпты 
түсіндірудің әдіс-тәсілдерін жақсылап ойластырамын. Сабақты балаларға соғұрлым 
қызықты етіп беруге тырысамын. Мәселен, тақырыпты қайтала не бекіту мақсатында 
«Кірпіш» ойынын пайдаланам. Осы ойында отырған балалар қатысушы 3-4 оқушыға 
кезек-кезек  сұрақтар  қояды,  ал  қатысушылар  сол  сұрақтарға  соғұрлым  тез  жауап 
береді  де  бір  кірпіштің  өлемінен  алға  жылжиды.  Мәреге  бірінші  келген  оқушы 
жеңімпаз атанады. Бұл ойынның жағымды жақтары өте көп: оқушылардың барлығы 
қатысады,  ауызекі  сөйлеу  тілі,  ойлау  қабілеттері  дамиды,  білім  негіздерін 
жаңғартады,  танымдық  қызығушылықтары  артады  (ойнау).  Сондай-ақ  тіл  дамыту 
уақытында  әртүрлі  әліпбилік  жұмбақтар  жасыру  өте  тиімді.  Оқушыларды  төл 
дыбыстарды дұрыс айтуға,  төл  дыбыстары бар сөздерді  есте  сақтап дұрыс жазуға 
дағдыландырады.

Мен  өзімнің  тәжірибемде  оқушыларымның  танымдық  деңгейлерін  арттыру 
мақсатында  әртүрлі  жаңа  технологиялардың  элементтерін  қолдану  арқылы  көп 
болмаса  да,  бірақ  жетістіктерге  жеттім.  Инновациялық әдіс-тәсілдерді  қолданудың 
тиімділігі деп осыны айт. Осыған орай менің пән бойынша мәселем де: «Қазақ тілін 
оқыту барысында инновациялық әдістерді қолдану арқылы оқушылардың танымдық 
деңгейін дамыту» деп аталады.

Оқушының танымдық деңгейін дамытудың үш факторы бар, бұл- мектеп, қоғам, 
отбасы.  Баланың оқушы кезіндегі  танымының дамуына,  біздің,  мектеп өкілдерінің 
қызметі орасан зор. Сондықтан сабақ бергенде түбінде оқушыларымыз терең білімді, 
ізденімпаз, барлық іс-әрекеттерінде шығармашылық бағыт ұстанатын, сол тұрғыда өз 
болмысын  таныта  алатын  жеке  тұлға  болып  даму  үшін  оқушылардың  танымдық 
қабілеттерін дамытуда мен өз тәжірибемнен жаңашыл мұғалімдерге мынандай негізгі 
ұстанымдарды  атағым  келеді:  Сонымен,  мұғалім  білімді  болса,  білімге  оқытқан 
уақытта  тиімді  әдіс-тәсілдерді  қолданылса,  білген  білімін  басқаға  үйрете  білетін 
болса,  ол мектептен балалар көбірек білім біліп шықпақшы. Солай болған соң,  ең 
әуелі, қазіргі заманға бәсекеге қабілетті білім беретін жаңа мектепке керегі-білімді, 
жан-жақты, басқаға үлгі болатын жаңашыл ұстаз. 

Міне, Елбасымыздың «Біз бүкіл елімізде әлемдік стандарттар деңгейінде сапалы 
білім беру қызметіне қол жеткізуге тиіспіз» деген мақсатты жүзеге асыру үшін ауылға 
маман болып келген мен өзімді жаңашыл ұстаз деп есептеймін.
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01.03.2021 жыл.   № M00060

Біздің қанатты достарымыз!    

КУСАИНОВА АНИЯ ТУРСУНОВНА 
ШҚО Көкпекті ауданы КМҚК“Көкпекті Толағайы”

бөбекжай-балабақшасының тәрбиешісі

Мақсаты: 1. Балалардың құстар туралы, олардың тіршілігі туралы білімдерін 
бекіту.
2. Сыртқы түрінің ерекшеліктері, құстардың әдеттері туралы түсініктерін 
кеңейту.
3. Қанатты достарға мейірімділікпен қорғауға, қамқор болуға, табиғатты сүйуге 
тәрбиелеу.
4. Балалардың ой-өрісін дамыту, сөздік қорын байыту.
5. Балалардың үйлесімді сөйлеуін, сұрақтарға толық жауап беруге, сөздерді 
байланыстырып сөйлеуге үйрету. 

Сабақтың түрі: Саяхат сабағы.
Әдіс тәсілдері:Сұрақ-жауап, ойын,әңгімелеу.
Көрнекілігі: Суреттер, видео-слайдтар, нақыл сөздер. 
Алдын ала жүргізілген жұмыстар:құстардың суреттерін көрсету,тақпақтар 
жаттату.

Шаттық шеңбері:
Құстарға біз барамыз.
Бірге ән де саламыз.
Қуанамыз,күлеміз,
Асыр салып ойнаймыз

Тәрбиеші;Балалар,қане тыңдайықшы, ненің дауысы естіліп тұрған?
-Дұрыс балалар,қане бәріміз экранға назар аударайық:

Балалар, біздің халқымыз кең далада, табиғат, құстары бай далада өскен.
Табиғатты құрайтын тіршіліктің бірі – құстар.Халық ежелден –ақ құстарға әуес, 
оларға деген сүйіспеншілігі шексіз , ең жақсы көретін адамның құсқа теңеу 
арқылы ықыласын білдіріп отырады.
Қазақстанда қанаттылардың 500 түрі мекен етеді. Ал бүкіл жер шарында 9000 
жуық түрі бар. Әр құстың өз «кәсібі» бар. Біреулері ән айтса, екіншілері –
құрылысшы.. Құстардың пайдасы өте көп. 
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Олар табиғаттың байлығы ағаштарды, өсімдіктерді зиянкес жәндіктерден 
құтқарады.Құстар бір орында тұрмайды.Олар бір жерден екінші жерге ұшып –
қонып жүреді.
Тәрбиеші:балалар,сендер құстар туралы қандай тақпақтар білесіңдер?

Құстар, құстар келеді,
Жерді шуға бөледі.
Көктем келді деп бізге,
Жақсы хабар береді.

Торғай.торғай торғайсың.
Жақын келіп қонғайсың.
Жем шашайын тойып ал.
Сонда торғай тоңбайсың.

Құстар -біздің досымыз,
Шырқап әнге қосамыз.
Құстар- біздің досымыз.
Көктем сайын тосамыз.

Тәрбиеші:Өте жақсы.Ал қане, балалар қазір мен сендерге құстар туралы 
сұрақтар қоятын боламын, ендеше бастайық.
– Балалар ағаштың басына нелер ұя салады? (Құстар).
– Құстар не нәрсемен қоректенеді? (Әртүрлі дәнді-дақылдармен, нанның 
қиқымдарымен, жидектермен). 
– Құстар туралы тағы не білесіздер? (Құстар адамға дос. Олар ағаштарды құрт-
құмырысқалардан қорғайды).
– Қандай құстардың түрлерін білесіздер? (Аққу, көгершін, торғай және т.б.)

Сергіту сәт:
Қане,қанат жазайық
Құс болып ұшайық
Ұшып –ұшып алайық
Орнымызға қонайық.

Тыйым сөздер:
1. Құсқа тас лақтырма.
2. Құстардың жұмыртқасын жарма.
3. Аққуды атуға болмайды, досыңды сатуға болмайды.
4. Құстың ұясын бұзба, қарғысқа қаларсың.
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«Сөйлемді аяқта» ойыны.
Шарты: Мен сендерге сөйлемнің басын бастаймын, сендер аяқтайсыңыздар.
- Құстар ұша алады, өйткені ... Оның қанаты бар.
- Құстар қоректенеді ... Құрт, құмырсқа, жәндіктер, дәндермен.
- Көктемде қайтқан құстар ... Тырна, ұзақ, аққу, қарлығаш.
- Аяздан қорықпайды ... Қарға, торғай, сауысқан.
- Үй құстары ... Әтеш, тауық, үйрек, қаз.
- Құстар қорғайды ... Ағаштарды,бау-бақшаны.
- Құстар бір-біріне несімен ұқсайды, ... Жүнімен, қанатымен, құйрығымен, 
тұмсығымен, жұмыртқасымен, аяғымен ұқсайды.
«Сен білесің бе?»
Адамдар құстардың келуіне,кетуіне қарап болжамдар жасаған. Енді солардың 
біразына тоқтала кетейік.
Қарлығаш жоғары ұшса,күн жылы болады,ал төмен ұшса жаңбыр жауады.
Көктемде қаздар қайтқанда жоғары ұшса,су тасқыны болады.
Жаңбыр жауарда қарғалар у-да шу болады.
Құс жүнін үрпитсе,жаңбыр жауады.
Шымшық ұя салса,қыс қатты болады.
Шағала келсе сең бұзылады.
Жыл құсы қаптап келсе,көктем ерте келеді.

Қорытынды:
- Бүгін сабақта не жөнінде сөйлестік?
-Қандай құстармен таныстық?
-Құстарға қамқорлықты қалай жасаймыз?
-Бүгінгі сабағымызда біз не істедік?
-Құстардың қандай пайдасы бар екен?

Күтілетін нәтиже:
Білуі тиіс:құстар туралы.олардың немен қоректенетінін.адамдарға деген 
пайдасын,құстардың түрлерін білу керек.
Меңгеруі тиіс:құстардың дыбыстарын,сырт келбетін біледі,ажыратады
Үйренуі тиіс:құстарға деген қамқорлықтарын,олардың пайдасын.
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Сравнение фигур по размеру

УБАЙДУЛЛАЕВА  НАРГИЗА  АЛИШЕРОВНА
город Туркестан Школа-гимназия № 9 им. Некрасова 

Учитель начальных классов 

Общие цели: научить учащихся сравнивать фигуры по размеру; закрепить 
знание таблицы умножения на 2 и 3; совершенствовать умение решать 
уравнения и выражения.

Ход урока
Этапы 
урока

Время Деятельность
учителя

Деятельность 
учеников

Приме-
няемые 
модули

I.
II.
III
IV
V
VI
VI
I

Организ
ацион-
ный 
момент.
Деление 
на 3 
группы
(квадрат
ы 
различн
ых 
цветов)
Актуали
зация
опорных 
знаний.
1.Минут
а 
красивог
о 
письма.
2.Игра 
«Змей»
3.Провер
ка 

2мин
3мин
5 мин
5мин
5мин
3-мин
2мин
2Мин
5 мин
2 мин
2 мин
5-7мин
1 мин
2мин

Приветствие учителя.
Психологический настрой.
Долгожданный дан звонок,
Начинается  урок.
Все на месте, всё в порядке?
Повернитесь вы друг к другу,
Улыбнитесь от души!
Повернитесь-ка ко мне,
Улыбнитесь вы и мне.
Учитель раздаёт геометрические  
фигурки и просит детей сесть по 
группам.
1.-Ребята, какое  сегодня число?
Возьмите ручки и запишите
17 октября
Классная работа (учитель диктует 
и сам пишет на доске)
Учитель на доске записывает 
число  241
-Назовите число, записанное на 
доске.
Расскажите об этом числе.
-Увеличьте данное число на 5 ед; 
…дс; …сотен.
-Уменьшите число на….ед; дес; 

Учащиеся 
готовятся к 
уроку.
Поворачивают
ся друг к 
другу, 
улыбаются, 
поворачиваютс
я к учителю.
Делятся по 
группам.
1.Записывают 
число, 
классная 
работа.
-Рассказывают 
о числе.
Число 241 
трёхзначное, 
оно состоит из 
2 сотен 4 дес 
1ед
2. Учащиеся 
выходят к 
доске 

Обуче-
ние 
критичес
кому 
мышлени
ю
Использо
вание 
ИКТ 
технологи
и
Оцениван
ие
для
обучения
и
оценива-
ние
обучения
Обуче-
ние 
критичес
кому 
мышле-
нию
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таблицы 
«·» и «:» 
с 
числами 
2и 3
Введение 
новых
знаний
1)Задани
е 1.
2) 
Задание2
.
3) 
«Карусел
ь»
Работа 
по 
учебнику
:
1.№1 (а)
2. №1(б)
●Индиви
-дуально.
●В паре.
●В 
группе
Работа 
над 
изученн
ым:
1.№4(а)
2.Физкул
ьт-
минутка
3. стр73 
№7
4.Задани
е на 
внимани

сотен.
-Возьмите ручки и запишите 
данное число до конца строки 
через одну клеточку.
Учитель записывает число 741
Учитель просит одного из 
учеников назвать данное число и 
рассказать об этом числе.
-Как можно получить данное 
число?
-Приведите примеры.
Молодцы!
-А сейчас возьмите в руки ручки и 
пропишите данное число до конца 
строки
2. А сейчас, давайте поиграем.
(На интерактивной доске дана 
схема  «змеи»)
      3. Следующее задание. 
Давайте проверим, как вы знаете 
таблицу умножения и деления с 
числами 2 и 3, а также. Как вы 
умеете решать уравнения. Слайд 
№1
3*2=          24:3=      14:2=                 
3*3=         18:2=        3*0=
15:а=5        Х*3=18
-Работаем самостоятельно.
- Обменяйтесь работами с 
товарищем.
Слайд №2 проверьте работу.
-Оцените работу товарища. Если 
нет ошибок –«5»; 1-2 ошибки 
–«4»
3-5 0шибок-«3»
6-8ошибок  «2»
1)–Ребята, что у вас лежит на 
столе?
-Одним словом, как всё это 
называется?

выполняют 
пошаговое 
действие 
решений.
3. Учащиеся 
самостоятельн
о решают.
Проверяют 
работу 
товарища и 
оценивают на 
полях по 5-й 
системе.
1)Дети 
перечисляют
-Предметы.
Дети 
обсуждают, 
тайм менеджер 
следит за 
временем, 
секретарь 
записывает.
- Каждая 
группа  
презентует 
работу.
2 Ребята 
работают в 
группе.
Учащиеся 
выполняют 
задание 
учителя, 
переходят из 
одной группы 
в другую и 
слушают 
репортёра.
Это 

Обучение 
критичес
кому 
мышле-
нию
Обуче-
ние 
критичес
кому 
мышлени
ю
ИКТ
Оцениван
ие для 
обуче-ния 
и 
оцениван
ие обуче-
ния
Талантл
ивые и 

одарёные
ОдО

Обуче-
ние 
критичес
кому 
мышлени
ю

ИКТ
ОдО
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е
Подведе
ние 
итогов.
Рефлекси
я
Домашне
е задание

Задание для группы:
- Что вы можете сказать об этих 
предметах.
-Какие предметы занимают 
больше места на столе.
-Как вы это определили.
-Запишите свои решения.
Время на обсуждение 3 минуты.
Прошу выйти к доске и рассказать 
о своих решениях.
2)Подойдите к столу капитаны, 
возьмите набор фигур. Задание 
для группы
-Что вы можете сказать об этих 
фигурах.
-Какая фигура больше, какая 
меньше?
-Как это можно проверить.
 -Запишите свои решения.
3)Следующее задание «Карусель» 
– один человек с группы 
останется на месте, а все по 
моему хлопку перейдут по 
часовой стрелке за стол другой 
группы. Оставшийся человек 
должен рассказать о решении 
группы тем, кто подсел за его 
стол.
-Итак, вы сейчас выслушали 
мнения разных групп. Совпадают 
ли у вас ответы? Что совпало? 
Что не совпало? Озвучьте.
Учитель предлагает выступить  
одному из учеников из группы
-Какой вывод мы можем сделать?
-Что вы сейчас  делали с 
фигурами?
- Кто из  Вас может определить 
тему урока?
-Правильно. Тема нашего урока 

геометрически
е   фигуры. Все 
они разные.  
Круг больше 
по размеру, 
так как при 
наложении на 
него 
треугольника, 
треугольник 
полностью 
помещается.
Меньше та  
фигура, 
которая при 
наложении 
уменьшается 
внутри другой.
Мы 
сравнивали 
фигуры.
Сравнение 
фигур по 
размеру.
1.Дети 
самостоятельн
о читают.
-Меньше та 
фигура, 
которая при 
наложении  
уменьшается 
внутри другой. 
Книга 
занимает 
меньше места 
на столе, чем 
альбом, 
значит, книга 
по размеру 
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сравнение фигур по размеру.
1.Откройте учебники на стр. 70 
№1(а) Прочитайте 
самостоятельно.
-Итак, какие предметы занимают 
больше места на столе?
2. Сравните фигуры по размеру 
№1(б)
1ст.-1гр       2ст.-2гр          3ст-3гр
-Объясните, почему та или иная 
фигура ><.
1.Прочитайте задание на стр.72 
№4 – самостоятельно.
-Что известно в задаче?
-Что необходимо найти?
Учитель вызывает к доске 1-го 
ребёнка для решения задачи.
2.ФИЗКУЛЬТМИНУТКА
3. Прежде чем мы выполним 
задание №7 давайте с вами 
вспомним:
-Сколько в 1м – ?см
-в3м- ?см
-в 1дм- ?см
-в1м-?дм ; в1ч- ?мин  Сколько в 
2ч-?мин;  в1ц-?кг  ;в5ц-?кг
Молодцы ребята.
А сейчас у доски с обратной 
стороны будет работать 
Владислав, а все остальные 
работаем самостоятельно.
-Кто раньше выполнит задание, 
поднимите руку.
(Учитель проверяет работу  
ученика работающего с обратной 
стороны доски)
-Проверьте, правильно ли вы 
выполнили задание по работе 
Владислава Оцените свою работу. 
Одна ошибка –«4»;

меньше чем 
альбом.
2. Каждая 
группа 
выходит к 
доске и 
объясняет,  
почему та или 
иная фигура><
1.  разделили 
-12 конфет 
поровну м/у 3 
детьми
Каждый 
получит -? 
конфет
12:3=4(к.)
Ответ: по 4 
конфеты.
2. Выполняют 
физкультмину
тку под 
музыку
3.1м=100см    
3м=300см
1дм=10см      
1м=10дм
1ч=60 мин      
2ч=120мин
1ц=100кг         
5ц=500кг
Учащиеся 
выполняют 
задание 
самостоятельн
о.
Проверяют 
работу 
самостоятельн
о.
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2-3 ошибки –«3»; 4-5 ошибок –«2
4.Слайд №3
Задание для группы. 
-Определите сколько 
треугольников изображено на 
рисунке. Докажите.
-Предлагаю репортёру ответить 
на данный вопрос. Может выйти 
вся группа и доказать своё 
решение
Учитель предлагает 
проанализировать урок тем детям, 
кто был пассивным на уроке, по 
следующему плану Слайд№4
1. Тема урока.
2.Какие задания помогли понять 
тему урока.
3. Кто из ребят был активным и 
правильно отвечал.
4. Кто затруднялся в ответах?
Учитель раздаёт стикеры и 
предлагает ребятам оценить урок. 
Если понравился урок – на  
смаилике нарисуйте улыбку.-Не 
знаете 
-Не понравился
-Откройте дневники и запишите
домашнее задание стр.73№7 (2)
Спасибо за урок.

4.Ребята  
работают  в 
группе.
После 
обсуждения 
выходят к 
доске и 
доказывают 
своё решение.
Ученики 
отвечают на 
вопросы.
Дети рисуют 
смайлики и 
прикрепляют 
их к доске.
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МАЗМҰНЫ

• КЕБИРОВА ГУЛЬФИРА ТУРСУНОВНА 

• МАУКЕЕВА ГУЛЬМИРА СЕМБАЕВНА

• КАПАРОВА НАУРЫЗХАН

• ЖУМАТАЕВА ШАКИЗАТ  СЕРИКОВНА

• АБИЛЬДИНА РМКЕШ МУРЗАХМЕТОВНА

• ФИЛОНОВА ЕЛЕНА ПАВЛОВНА

• БАТЫРОВА ГУЛЬНОЗА АБДУГАНИЕВНА

• НАРЫМБЕТОВА  ШАХИДА ИСАХАНОВНА

• ЕРТАЕВА ЗУБАЙРА БАЗАРБАЕВНА

• ОРЫНБАЕВА БАКЫТГУЛЬ ТУРСЫНБАЕВНА

• КУСАИНОВА АНИЯ ТУРСУНОВНА

• УБАЙДУЛЛАЕВА  НАРГИЗА  АЛИШЕРОВНА
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