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Сырым Датұлы: «Бала би мен Сырым»               
              

Мұсаева Ғайни Қалымбетқызы 
Жамбыл облысы  Тараз қаласы  Байзақ ауданы 

Үлгілі орта мектебінің  қазақ тілі мен әдебиет пәні  мұғалімі

Бөлімі: «Атадан қалған асыл сөз»
Сабақ тақырыбы: Сырым Датұлы: «Бала би мен Сырым»
Мұғалімнің аты-
жөні:
Күні:
Сынып: 9 Қатысқандар Қатыспағандар 

Осы сабақ арқылы 
жүзеге асатын оқу 
мақсаты

9.2.4.1 автор стиліне сүйене отырып,шығармашылық 
жұмыс жазу
9.3.2.1 -  шығармадағы ұрпақтар сабақтастығы көрінісін 
заманауи тұрғыда салыстырып, жаңашылдығына баға 
беру

Сабақтың 
мақсаттары

Барлық оқушы орындай алады:
Автор стиліне сүйеніп  шығармашылық жұмыс жаза 
алады.
Шығармадағы ұрпақтар сабақтастығы көрінісін 
заманауи тұрғыда салыстырып, жаңашылдығына баға 
береді.
Көпшілік оқушылар орындай алады:
Шығармадағы ұрпақтар сабақтастығы көрінісін 
заманауи тұрғыда салыстыруда өз көзқарасы 
тұрғысынан дәлелді пікір айта алады.,салыстыра талдап 
мақала жазады.
Кейбір оқушылар орындай алады: 
Шығарманы салыстыра талдап сыни мақала жаза 
алады,заманауилығына, жаңашылдығына баға 
берудеөмірмен байланыстырып, шығармашылық 
бағытта жұмыс жасай алады.

Ойлау 
дағдыларының 
деңгейі

Білу, түсіну, қолдану, бағалау.
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Бағалау критерийі Шығармашылық жұмыс жазады
Сыни мақала жазады
Шығармадағы ұрпақтар сабақтастығы көрінісін 
заманауи тұрғыда салыстырады;
Жаңашылдығына баға береді.

Тілдік мақсаттар Оқушылар орындай алады: шығармаға  заманауи 
тұрғыда салыстыра алады, баға бере алады.
Пәнге қатысты термин сөз:  би, шешен, дау,
Диалог құруға/шығарма жазуға арналған пайдалы 
тіркестер:  шешендік өнер, нақыл сөздер, жер дауы, 
жесір дауы.
Талқылауға арналған сұрақтар:
 Сырым Датұлы туралы не білесіңдер?
 Шешендік өнер дегенді қалай түсінесің?
 Ел аузында аңыз-әңгімелер қалай сақталған?
-  Шешендік өнер адамның қандай қасиеттерін 
дамытады, шыңдайды?
- С.Датұлы туралы қандай аңыз-әңгімелер білесіңдер?

Құндылықтар: Тарихтың, мәдениет пен тілдің біртұтастығы
Пәнаралық 
байланыс

Қазақстан тарихы,  Адам.Қоғам. Құқық

Алдыңғы оқу Сырым Датұлы өмірі 
Жоспар

Жоспарланған 
уақыт

Жоспарланған жаттығу түрлері Ресурстар

Сабақтың 
басы

(5 минут)

 Ширату жаттығуы
 Сырым Датұлы туралы не 
білесіңдер?
 Шешендік өнер дегенді қалай 
түсінесің?
 Ел аузында аңыз-әңгімелер қалай 
сақталған?
-  Шешендік өнер адамның қандай 
қасиеттерін дамытады, шыңдайды?
- С.Датұлы туралы қандай аңыз-әңгімелер 
білесіңдер?
Топқа бөлу: «Құпия зат» әдісі арқылы 
топқа бөлу. Оқушыларға суреттер 
көрсетіледі

«Айналмалы 
доп» әдісі

«Сандар 
сөйлейді»
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1-топ «Шежіре орталығы»
2-топ «Тарих орталығы»
3-топ «Әдебиет орталығы»
Мәліметтерді сәйкестендіріп сабақ 
тақырыбы мен мақсатын ашады.

Сабақтың 
ортасы

30 минут

1-тап.Топтық жұмыс
1-топ.Шежіре орталығы -Сырым 
Датұлының өмір жолы,шыққан тегі 
туралы таныстырады
2-топ.Тарих орталығы-Сырымның 
тарихтағы бейнесі жайлы түсіндіреді
3-топ.Әдебиет орталығы-Сырымның 
әдебиеттегі бейнесі,нақыл сөздеріне 
талдау жасайды.
Тыңдалым 
Сырым Датұлы: «Бала би мен Сырым» 
мәтіні тыңдатылады.
2-тапсырма Ж.Ж.
«Ішіне-сыртына»әдісі арқылы 
шығармадағы ұрпақтар сабақтастығы 
көрінісін заманауи тұрғыда салыстырып, 
жаңашылдығына баға беру. 
1-жұп
2-жұп
3-жұп
Дескриптор:
-Шығармадағы ұрпақтар сабақтастығы 
көрінісін заманауи тұрғыда салыстырып, 
өмірмен байланыстырады.
- Жаңашылдығына баға береді. Сөз 
өнерінің жалпы халыққа тигізетін әсерін 
дәлелдеп жазады.
3-тап. Ж.Деңгейлік тапсырмалар
А ) «өтірік» пен «шындық» туралы 4-
мақал мәтел жазу
1-------------------------
2-------------------------
3--------------------------
4----------------------------
В) «Үгіт», «ақыл» сөздерінің мағынасын 

Постер мен 
жұмыс

Аудио жазба
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ашу
С) «Аста тұз тәтті,адамда дос тәтті» 
Сырым сөзіне өз көзқарасын білдіріп 
шағын сыни әңгіме жазу
(20-30 сөз)

Дескриптор
Мақал-мәтелдер жазады
Нақыл сөздердің мағынасын ашады.
Сыни әңгіме жазады.
Сөз санын сақтайды.

Соңы
5 минут

Рефлексия
«3+2+1» әдісі ұнаған 3 кезең, ұнаған 2 
сұрақ, келесі сабаққа 1 ұсыныс беру.
Қызықты 3 факт------------
Қиын болған 2 факт-------
Келесі сабаққа 1 ұсыныс--------------
Үй тапсырмасы: көтеріліс кезіндегі 
Сырымға көтерілген 
тағзым.Тәуелсіздіктен кейінге Сырымға 
көтерілген тағзым

Үлестірмелі 
материал

«Т» кестесі

Қосымша ақпарат

Саралау – оқушыға мейілінше 
қолдау көрсетуді қалай 
жоспарлайсыз? 
Қабілетті оқушыға 
тапсырманы қалай 
түрлендіресіз?

Бағалау – оқушы 
білімін тексеруді 
қалай 
жоспарлайсыз?

Пәнаралық байланыс – 
Денсаулық және 
қауіпсіздік, АКТ-мен 
байланыс. 
Құндылықтармен 
байланыс (тәрбие 
элементі)

Тапсырмаларды оқушының 
жас ерекшелігін, қажеттілігін 
ескере отырып дайындаймын. 
Оқушыларға бірдей тапсырма 
ұсынамын, тапсырманы 
орындау барысында оқушы 
деңгейі анықталады. 
Оқушылар жұптаса «Ішіне-
сыртына» әдісі бойынша 

Түсіну және 
жауап беру 
тапсырмасында 
бағалау жазбаша 
жүргізілді. 
Шығармадағы 
кейіпкерлер 
бейнесі ашылған.

Пәнаралық байланыс - 
Қазақстан тарихы,  
Адам. Қоғам. Құқық
Құндылықтар - 
Тарихтың, мәдениет 
пен тілдің 
біртұтастығы.
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берілген тапсырмаларды 
орындау барысында 
шығармадағы ұрпақтар 
сабақтастығы көрінісін 
заманауи тұрғыда 
салыстырып, 
жаңашылдығына баға берді. 
Тапсырмаларды орындау 
кезінде қолдауды көп  қажет 
ететін оқушылар
«өтірік» пен «шындық» 
туралы 4-мақал мәтел жазу
1-------------------------
2-------------------------
3--------------------------
4----------------------------
Берілген тіркестерге қатысты 
мақал-мәтелдер жазу 
ұсынамын.
Орта деңгейдегі оқушылар
Кестемен жұмыс жасау 
ұсынамын
Жоғары деңгейдегі оқушылар
Сыни әңгіме жазу
(20-30 сөз)
Шығармашылық деңгейде 
жұмыстануға бағыт беремін, 
ынталандырамын, қолдау 
көрсетемін.

Оқиға жайлы 
мәлімет берілген.
Шығарма 
тақырыбын 
зерттейтін 
таныстырылым 
жасалған. 
Шығармадағы 
ұрпақтар 
сабақтастығы 
көрінісін 
заманауи тұрғыда 
салыстыра 
алғансың.
Өмірмен дұрыс 
байланыстырғанс
ың.
Жаңашылдығына 
баға береді, сөз 
өнерінің жалпы 
халыққа тигізетін 
әсерін дәлелдеуде 
толықтырулар 
енгізу керек, т.б.

АКТ – мен байланыс – 
сабақтың оқу 
мақсатымен таныстыру 
барысында, топ 
атауларын білдіретін 
суреттер, тапсырмаға 
сай кестелер 
интербелсенді тақтадан 
көрсетіледі.

  Рефлексия 
 Сабақтың мақсаты мен оқу міндеттері орындалды ма?
Бүгін оқушылар не үйренді?
Сабақ қалай өтті, қандай деңгейде өтті?
Жоспарланған саралау жақсы іске асты ма?
 (тапсырмалар сәйкес болды ма?)
Уақытты қалай пайдаландым?
Жоспарыма қандай өзгеріс енгіздім және неге?
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Қорытынды бағалау
Ең жақсы өткен екі нәрсе (оқыту мен оқуға қарсы)
1:
2
Қандай екі нәрсе немесе тапсырма сабақтың одан да жақсы өтуіне ықпалын 
тигізер еді (оқыту мен оқуға қатысты?)
1.
2.
Осы сабақтың барысында барлық сынып немесе жекелеген оқушылар 
жөнінде келесі сабағыма қажет болуы мүмкін қандай ақпарат білдім?
1.
2.

                                                 
  Жеке жұмыс                     Топтық жұмысты қорғау сәті            Жұптық жұмыс 
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 03.03.2021 жыл.     № N00011

М. Макатаев. «Три счастья»

МОЛДАГУЛОВА  ГУЛЬНАРА  АШИРБЕКОВНА 
Жамбылская область Кордайский район с.Альжан ана 

СШ № 23 им. Т. Рыскулов. Учитель русского языка и литературы 

Раздел долгосрочного плана:  
Язык и общение

Школа: 

Дата: ФИО учителя: Молдагулова Г.А.
Класс: 6 класс Участвовали: Отсутствовали:

Тема урока: М. Макатаев. «Три счастья».

Учебные цели для 
достижения на 
этом уроке   
(ссылка на 
учебную 
программу)

6.1.3.1 понимать содержание рассказов, поэтических 
произведений/ фрагментов, содержащих знакомые 
лексические и грамматические единицы, определяя 
тему и основную мысль, характеризовать и оценивать 
поступки персонажей или лирического героя
6.2.4.1 создавать высказывание (описание, 
повествование, рассуждение) с опорой на ключевые 
слова или план
6.4.4.1 – писать творческие работы (в том числе на 
литературные темы) от лица героя с использованием 
эпитетов, сравнений и фразеологизмов;

Цели урока Все учащиеся смогут:  прoчитaть стихoтворение «Три 
счaстья» М.Мaкатаева в перевoде; oсмыслить 
oснoвное сoдержание стихoтворения; oпределить тeму 
и оцeнить пoступки гeрoя; нaписать нeбольшой тeкст 
oпираясь нa ключeвые слoва
Большинство учащихся смогут: выскaзывать свoе 
мнeние пo тeме «Чтo такoe счaстeе?» с опoрой нa 
ключeвые слoва;
Некоторые учащиеся смогут:  рaскрыть тeму  
стихoтворения с oпoрой нa ключeвыe слoва; вырaзить 
свoю тoчку зрeния в нaписании нeбольшого рaссказа, 
эссe 

Критерий 
оценивания

Знaние, пoнимание, примeнение.
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Языковые цели Учащиеся могут:
Истoлковать знaчение слoв и испoльзовать их в рeчи
Ключевые слова и фразы:
Нaрод, Рoдина-мaть, счaстье, рoдной язык, сeрдце 
грaнитное, погaсший oчаг, огoнь, безoблачное небo, 
сoлнце, сoтовый мeд
Вопросы для обсуждения:
Чтo oзначает слoво счaстье?
Кaк oписывает свoе счaстье пoэт в стихoтворении?
А можете ли вы ответить, почему...?
Пoчему М.Мaкатаев гoворит, чтo первoе счaстье для 
нeго нарoд?

Привитие 
ценностей

Ценности, основанные на идее Мәңгілік ел: 
вoспитание пaтриотических чувств, любви и гoрдости 
зa свoю Рoдину, свoй язык.

Межпредметная 
связь

История Казахстана, казахский язык и казахская 
литература, самопознание

Предшествующие 
знания по теме

Этoт урoк оснoвывается нa знaниях и навыкaх, 
пoлученных нa прoйденных урoках: учaщиеся умeют 
слушaть, пoнимать оснoвную инфoрмацию и 
опрeделять ключeвые слoва, фoрмулировать вoпросы и 
oтвечать нa них, вырaжая свoе личнoе мнeние.

Ход урока
Запланированные 
этапы урока

Виды запланированных 
упражнений на уроке  

Ресурсы

Начало урока 
3 минуты

1.Организационный момент.
- Скaжите,  вы сегoдня чeму-нибудь 
удивлялись? A вoт мoе удивлeние 
вызвaло солнышкo. Окaзывается, 
онo, кaк настoящий кудeсник, умeет 
тeпло и лaсково здoроваться. А вoт 
как этo было:
Утром ранним кто-то странный
Заглянул в мое окно.
На ладони появилось
Ярко-рыжее пятно.
Это солнце заглянуло,
Будто руку протянуло,
Тонкий лучик золотой.
И, как с первым лучшим другом,

Компьютер. 
Интерактивная 
доска.
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5 минут

Поздоровалось со мной.
- Давайте же и мы  поприветствуем 
и обнимемся друг c другом.
Деление на группы проводится с 
помощью картинок или карточек со 
словами (народ, язык, Родина)
2.Актуализация знаний.
- Скажите, какие мысли приходят 
вам в голову когда вы слышите эти 
слова? (Родина, язык, народ, 
счастье)
-Какая связь прослеживается между 
этими словами?
- Предположите, о чем в своем 
произведении мог бы написать поэт 
М.Макатаев ? 
Прогнозирование учащимися темы 
урока.
- Вас, наверное, заинтересовало 
название стихотворения?
- Как вы думаете, что означает 
счастье для поэта?
-А теперь прослушайте 
стихотворение в аудиозаписи.

 
(1931–1976)

Учебник 
youtube.хабар 
show-Макатаев 
"Три счастья"

Середина урока
(7 минут)

Задание №1. «Альянс слов». 
Группам раздаются ключевые слова: 
народ, Родина, родной язык
1 группа – составляет синквейн со 
словом Родина.
2 группа- ищет значение 
фразеологизма в словаре («Найти 
общий язык»)  и объясняет смысл.
3 группа– Кластер  «Гроздь» . 
Начинают раскрывать  черты и 
признаки слова «счастье». 
Критерий 
оценивания 

Дескрипторы

Понимает 
основную 
информацию 

 – составляет 
синквейн со 
словом Родина.
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10 минут

1 минута

10 минут

при помощи 
ключевых 
слов

- ищет значение 
фразеологизма в 
словаре (найти 
общий язык) 
– составляет 
кластер «Гроздь» 
со словом счастье

Взаимооценивание. Стратегия  
«Хлопки».
Задание №2. Стратегия «Таблица 
синтез».
Выдeлите из стихoтворения 
ключeвые слoва (словoсочетания) дo 
прoчтения и запишитe их в 1-й 
графe. Затeм во 2-й грaфе 
растoлкуйте кaк  вы пoнимаете эти 
слoва. В 3-й грaфе привeдите 
примeры с помoщью упoтребления 
ключeвых слoв в тeксте 
произвeдения.

Ключевы
е слова
(словосоч
етания)/д
о 
прочтени
я/

Толко
вание

Выписки 
из текста 
(связанны
е с 
ключевым
и словами)

Критерии 
оценивания

Дескрипторы

Читает  
стихотворени
е поэта «Три 
счастья» в 
переводе;
обсудит 
произведение, 
определяя его 

-прoчитает 
произведение
 «Три счастья» 
в перевoде;
-вникнет в  
прoизведение, 
oпределит егo 
тему, идею; 

https://www.yo
utube.com/watc
h?
v=eOT_8KQ82r
0 
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Конец урока

(4 минуты)

тему, идею и 
анализируя 
языковые 
средства; 
заполнит 
«Таблицу- 
синтез»;

-приведет свои 
доводы при 
запoлнении 
«таблицы-
синтеза»;

ФО-  «Волшебная линеечкиа» 
(Ученики на полях тетрадей чертят 
шкалу и отмечают крестиком, на 
каком уровне, пo их мнению 
выполнено задание. При проверке 
учитель, если согласен  с оценкой 
ученика, обвoдит крестик, если нет, 
то чертит свой крестик, ниже или 
выше).
Физкультурная минутка.

Задание №3. Стратегия «Увидеть-
услышать-понять и написать» 
Включается музыка «Моя страна, 
мой Казахстан»
Учащиеся закрыв глаза слушают 
музыку.
1. Передать ощущение от 
прослушанной музыки и ассоциации 
от услышанного.
2. Написать 5 минутный рассказ, 
эссе от услышанной музыки, от 
имени  героев используя ключевые 
слова.

Критерий 
оценивания 

Дескрипторы

Пишет творческую 
работу (в том числе 
на литературные 
темы) от лица героя 
с использованием 
эпитетов, сравнений 

-напишет (рассказ, эссе) 
на тему «Моя родина-
Казахстан» от лица 
героя (учащегося 6-го 
класса)  с 
использованием 
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и фразеологизмов ключевых слов, 
эпитетов, сравнений, 
фразелогизма. (10-30 
слов)    

Рефлексия «Солнышко» 
Нa дoске прикрeплён круг oт 
сoлнышка, детям рaздаются лучики 
жёлтoго и голубoго цветов. Лучики 
нужнo прикрeпить к сoлнышку: 
желтого цветa – мне oчень 
пoнравилось зaнятие, пoлучили 
мнoго интересной инфoрмации; 
гoлубого цвета – занятие не 
интересное, не было никакой 
полезной информации.
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03.03.2021 жыл.    № N00013

ҒАЖАЙЫП   МАТЕМАТИКА 

АБЗАЛОВА  АЙГУЛ  АБЗАЛКЫЗЫ
Қызылорда облысы Арал қаласы 

"Қарлығаш" бөбекжай  бақшасының тәрбиешісі

Мақсаты: Балаларға тапсырма беру арқылы түстерді ажырата білуге, 
геометриялық пішіндерді тануға,ойын арқылы жеткізе білу.Монтессори және 
Триз әдістемесінің элементтерін қолдана отырып балалардың шығармашылық 
ойлау қабілеттерін қол моторикасын дамыту.
Күтілетін нәтижелері: Балаларға тапсырма беру арқылы түстерді ажырата 
білуге, геометриялық пішіндерді тануға,ойын арқылы жеткізе білді. 
.Монтессори және Триз әдістемесінің элементтерін қолдана отырып 
балалардың шығармашылық ойлау қабілеттерін қол моторикасын дамытты.
Қолданылатын әдіс-тәсілдер: Көрсету,таныстыру,сұрақ жауап 
Белингвальды сыңары: Үшбұрыш-треугольник, төртбұрыш-квадрат, 
шеңбер-круг

ҰОҚ кезеңдері Жоспарланған іс-шаралар Ресурстар

ҰОҚ басталуы Жылулық  шеңбер
Үлкен шеңбер құрайық
Алақанды ұрайық
Күлімдесін күнде
Күлімдейік біз де
Алақанды ашайық 
Күннің нұрын салайық
Таза ауаны салайық
Жүрек жұлуын салайық
Енді бәрін қонақтарға сыйлайық

ҰОҚ негізгі 
бөлімі

Музыка ойналады топқа үрленген шар 
ұшып келеді ішінде хат болады.Шарды 
жарып хатты оқи бастағанда музыка 
ойналып экраннан аю сөйлейді. Аю: 
сәлем достар сәлем балалар мен сендерге 
хат жолдаған себебім менің Маша досым 
орманда адасып қалды соны таба алмай 
жүрмін соны табуға көмектесіңдерші.
Аю: балалар сендерде орманға барам деп 

Слайд 

Слайд 
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жолдан адасып қалмаңдар сендер 
алдымен орманға бармас бұрын картадан 
жолды көріп алыңдар
Аю: Таулардың аржағында
Орманың аржағында
Сандықша бар
Іші тола ғажайыпқа
Сол сандықшада маша досым тығылып 
отыр соны маған әкеп беріңдер.
Аю: орманға бару үшін жол өте алыс 
орманға паровозбен бару керек.
Балаларды паровозға отырғызу үшін 
қалталы тақтайшадан әр түрлі пішіндерді 
алғызып сол пішіндер арқылы паровозға 
отырғызады.
Балаларға орманға келгендерін айтып 
онда көптеген тапсырмалар 
орындайтындарын айтады.
Тақтадағы үш құлыпқа назарларын 
аудартып құлыптың кілтін ашу арқылы 
тапсырманы орындайтынын айтады. Сол 
кезде экраннан төртбұрыш сөйлейді 
балаларға түсіндіріп құлыптың кілті 
екенін түсіндіріп бірінші тапсырманың 
ашылғанын айтады.
1-Тапсырма 
Топтық жұмыс 
Триз әдістемесін қолдана отырып 
пішіндерге ұқсас суреттерді тауып 
қыстыру.
Пішіндер туралы тақпақтар сұрау.
Экраннан шеңбер сөйлейді шеңбермен 
таныстырып екінші құлыптың кілті 
екенін айтып екінші тапсырманың 
берілгенін айтады.
2-Тапсырма 
Жеке жұмыс
Тәрелкедегі жемістер мен көкөністерді  
санау арқылы сандарды тура тауып 
құрастыру 

Слайд 
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Балаларға 1-10ға дейін санату және 
орысша ағылшын тілде санату арқылы 
білімдерін толықтыру.
Экраннан үшбұрыш сөйлейді үшбұрыш 
пішінмен таныстырып үшінші құлыптың 
кілті екенін айтып үшінші тапсырманың 
берілгенін айтады.
3-Тапсырма 
Тәрелкедегі түрлі макарондардан бау 
өткізу арқылы балаларға санатып 
түстерін тауып, монтессори әдістемесі 
арқылы қол маторикасын дамыту.
Ғажайып сәт:
Орманда үлкен қорап тұрады ішінен 
Маша шығады
Маша: сәлем достар мен орманда ойнап 
жүріп мына үлкен қорапқа қамалып 
қалдым рахмет сендерге мені 
құтқарғандарыңа менім ішім қатты 
пысты меніммен ойын ойнайсындарма
Сергіту сәті
Музыка ырғағымен қимылды 
жаттығулар жасату.
Ойын  «Өз орнынды тап» 
Ал қане балалар өздерінің тұрған 
пішіндеріңді қолдарыңа алып сол 
пішіндер арқылы паровоздарына 
отырайық тобымызға қайтайық.
Пішіндер арқылы паровозға отырады.
Балалар біз аюға Маша досын 
қайтарайық Машаны аюға жібереді 

ҰОҚ 
қорытындыла
у

Сұрақ жауап арқылы қорытындылау 
Қане балалар біз кімге көмектестік?
Машаны қайдан таптық?
Біз қандай тапсырмаларды орындадық?
Жарайсыңдар балалар!  мақтап мадақтау
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№ М00070       02.03.2021 жыл.

Тақырыбы: «ҚҰҚЫҚ ЖӘНЕ ЗАҢ ШЫҒАРУ»
 

ҚАРАЕВ  ӘСЕТ  БОЛАТХАНҰЛЫ
Қызылорда облысы Арал ауданы Қосаман ауылы

№ 68 орта мектеп әлеуметтік педагог

Мақсаты: 
1.Оқушылардың құқықтық мәдениеттілігін көтеру.
2.Өз құқығын білуге деген қызығушылығын арттыру
3. Заңдарды сыйлап,өз құқығын қорғауға тәрбиелеу
Қолданылатын көрнекіліктер:ҚР Конституциясы, Бала құқықтары туралы 
Конвенция, интербелсенді тақта арқылы слайдтар,ертегілер, жағдаяттар т.б.
Жүргізуші:  Сәлеметсіздер ме ойынға қатысушылар,көрермендер,әділ-
қазылар.Бүгін біз «Құқығым бар» атты сайыс ойынын өткізуге жиналдық. 
Ойын сендердің құқықтық мәдениеттеліктеріңді арттырып,өз құқықтарыңды 
жетік білуге көмектеседі деген сенімдемін. Сонымен ойынға 2 топ қатысады. 
Топтар  өздерін таныстырып өтсін
1-топ  Аламан
2-топ  Болашақ
Әділ қазылар: 
Сайысымыз 5 кезеңнен тұрады
1.Іріктеу
2.Сен білесің бе?
3.Жалғасын тап
4.Ғажайып ұяшықтар
5.Сөз шебері
І кезең: «Іріктеу» кезеңінде әр топ 8 сұраққа жауап бере отырып,өзіне ұпай 
жинайды. Әр дұрыс жауапқа 10 ұпайдан беріледі.

«Аламан» тобына
1.ҚР Конституциясы қашан қабылданды? (1995 жылы 30 тамыз)
2.Судья сот төрелігін іске асыру кезінде тәуелсіз, тек ол неге бағынады?
(Конституция мен заңға)
3.»Қазақстан Республикасындағы мемлекеттік тіл-қазақ тілі» Конституцияның 
нешінші бабы? (7 бап)
4.Сенат депутаттарының өкілеттілік мерзімдері неше жыл? (6 жыл)
5.Заң шығарушы орган (парламент)
6.ҚР азаматтарының қай дінге жататынын анықтайтын өкілеттілік кімге 
берілген?(Әркім өзінің қай ұлтқа, қай партияға және қай дінге жататынын өзі 
анықтауға және оны көрсету-көрсетпеуге хақылы 19-бап)
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7.ҚР мемлекеттік рәміздері – Туы, Елтаңбасы және Гимні бар бұл қай бапта 
көрсетілген? (9-бап)   
8. Референдум дегеніміз не?  (жалпыхалықтық дауыс беру)

«Болашақ» тобына
1. ҚР Конституциясы неше бөлім, неше баптан тұрады? (9 бөлім, 98 бап) 
2.Парламент тұрақты негізде жұмыс істейтін неше палатадан тұрады?        
(Сенат,мәжіліс)
3.Мемлекеттік биліктің бірден-бір бастауы? (халық) 
4.Мәжіліс депутаттарының өкілеттілік мерзімдері неше жыл?  (5 жыл) 
5.ҚР Атқарушы орган  (үкімет)
6.ҚР мемлекеттік билік біртұтас, ол неше тармаққа бөлінеді және олар қандай? 
(Атқарушы, заң шығарушы,сот билігі)

7. Заң бойынша неше жастан қылмыстық жауапкершілікке тартылады?
(Кәмелеттік жасқа толмаса да, 16жастан асқан жасөспірім кез келген қылмысы 
үшін жауапқа тартылады)
8.Еліміздің басты құжаты (Конститутция)
ІІ кезең: «Сен білесің бе?» деп аталады.Әр дұрыс жауапқа 20 ұпай беріледі
Ең алдымен баланың қандай құқықтары бар екенін анықтап алайық.
Слайдтағы суреттер бойынша әр топ баланың қандай құқығы туралы 
айтылып тұрғанын анықтайды
Бұл  кезеңде   Ертегілер  еліне  саяхат  жасай  отырып,  Бала  құқытары  туралы 
Конвенцияның  баптарымен  таныстыру  үшін  саяхат  айналымын  өткізбекпіз.

Балалар,  Конвенцияда  қаралған  құқықтарың  жөнінде  біршама 
түсініктерің болуы керек. Енді мен сендерге өздерің білетін ертегілерден үзінді 
оқимын,  сендер  Конвенцияда  қандай  құқығымыз  туралы  айтылғандығы 
жөнінде түсінік бересіңдер. 
Бар екен де жоқ екен
Ерте, ерте, ерте екен
Ешкілері бөрте екен
Қырғауылы қызыл екен, құйрық жүні ұзын екен

«Аламан» тобына
1.«Алтын сақа» ертегісінде  сақасын алуға келген баланы жалмауыз кемпір  
ұстап алып, баланың өміріне қауіп төндіреді, өлтірмекші болады. Бұл туралы  
Конвенцияда  қандай құқық көрсетілген? Баланың құқығы бұзылды ма? (Ия,  
37 бап азаптау және бас бостандығынан айыру)
2. «Тазша бала» ертегісінде хан жарлығы бойынша жетім өскен Тазша бала  
тапқырлығымен  қырық  «өтірік  әңгіме»  айтып,  өлең  құрастырып  халқын,  
ханын  риза  қылды.  Бұл  жерде  қандай  құқық  туралы  айтасыңдар?   Бала  
құқығы бұзылды ма? (Жоқ, 20 бап,Конвенция 13 бап)

«Болашақ» тобына
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1. «Керқұла атты Кендебай» ертегісінде Кендебай ата-анасынан айырып алған 
Мергенбай  батырдың баласына  болысып,  Мергенбай  батырды,  қолға  түскен 
басқа  да  адамдарын зынданнан  шығарады,  бұл жерде  қандай  құқығымызды 
көрсетесіңдер?  Бала  құқығы  бұзылды  ма?  (Ия,  Конституцияның  18 
бабы,Конвенцияның)
2. «Ұр-тоқпақ» ертегісінде кедей шал Қазбайға жасаған жақсылығы үшін алған 
«Піс, қазанын»,  «Құс, есегін» Ұр тоқпақтың көмегімен қайтарып алады. Бұл 
жерде  қандай  құқық  туралы  айтасыңдар?   Бала  құқығы  бұзылды  ма?  (Ия, 
Конституция17 бап, Конвенция 2 бап)
ІІІ  кезең:  «Жалғасын  тап» деп  аталады.  Әр  дұрыс  жауапқа  1  ұпайдан 
беріледі.
Әр топқа берілген сөйлемді аяқтау қажет.
Аламан,  Болашақ  топтарына  қағазда  жазылған   келесі  сұрақтар  жеке-жеке 
беріледі.Орындау уақыты 2-3 минут 

«Аламан» тобына
-ҚР азаматы .18.....жасқа толғанда сайлау құқығына ие болады
-Қазақстан  республикасы....... президенттік  басқару  нысанындағы 
біртұтас............,....... мемлекет
- Баланың ...14..... жастан еңбек етуге құқығы бар.

-Мемлекеттік биліктің бірден-бір бастауы - ....халық...........
«Болашақ» тобына

-Көлік жүргізу куәлігі .18.. жастан бастап беріледі.
-Қылмыс дегеніміз не? (Заң қылмыс деп танитын әрекет немесе әрекетсіздік)
-Балалардың .......... білім..алуға конституциялық құқығы бар
-Қазақстан азаматы  болуға ........ дүниеге келген кезде ......... құқылысыз 
ІV кезең: «Ғажайып ұяшықтар» деп аталады.
Құқық 10  
Балаларға қамқорлық көрсету кімдердің қасиетті борышы?  ата-ана 
Құқық 20 
Құқықтық нормалар мен ережелер кімдерге арналған? адам 
Құқық 30 
Мәжіліс  Конституцияда  белгіленген  тәртіппен  сайланған  қанша  депутаттан 
тұрады? 107 
Құқық 40 
БҰҰ  “Адам  құқықтарының  жалпыға  бірдей  Декларациясын”  қай  жылы 
қабылдады?    1948 жылы 10 желтоқсан 
Тарих 10 
Қай жылы Қазақстан Республикасының мемлекеттік тәуелсіздігі жарияланды? 
1991 жылы 16 желтоқсан 
Тарих 20 
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Белгілі ғалым, “Әлемнің екінші ұстазы” Әл-Фараби қашан өмір сүрді? 
870-950 жылдары  
Тарих 30 
Қай  жылы  Қасым-Жомарт  Тоқаев   Қазақстан  Республикасының  Президенті 
болып сайланды?    2019 жылы 9 маусым 
Тарих 40 
Тәуке  ханның  “Жеті  жарғы”  заңдар  жинағы  бойынша  кімдер  қылмыстық 
жауапқа тартылмады?  13 жасқа толмаған балалар 
V кезең: «Сөз шебері» деп аталады. Бұл кезеңде сіздер түсініктер бойынша 
жасырылған сөзді тауып, анықтамасын бересіңдер.Әр топқа 3 сөзден беріледі

«Аламан» тобына
 Двакато- азаматтар мен ұйымдарға заң мәселелері бойынша 
консультациялар мен түсініктемелер, заңдар жөнінде  анықтама береді.
 Иваз- әр мемлекеттің аймағына кіруге және шығуға немесе өтуге 
берілетін рұқсат.
 Инзцялеи-мемлекет құзырлы органның экспорттық не импорттық 
тауарларды әкелуге немесе әкетуге, сондай- ақ патентке өнертапқыштыққа 
тауар белгісін пайдалануға беретін арнайы рұқсатнама.
                                    «Болашақ» тобына
 Енцрауз- бұқаралық ақпарат құралдарының және оларда жарияланатын 
кейбір материалды немесе мәліметтермен деректі шектеу не тыйым салу.
 Цакия- бағалы қағаз.
 Аңзегр- арнайы заң оқу- орындарының құқықтану немесе заңтану саласын 
бітірген маман.

                  Дұрыс жауаптары:
 Двакато- адвокат
 Иваз- виза
 Инзцялеи- лицензия
 Енцурауз- цензура
 Цакия- акция
 Азңегр-заңгер

       Ойын соңында әділ-қазылар қорытындыны шағырғанша әр топ   келесі 
тақырыптар бойынша өз ой-пікірлерімен бөліседі:       
Жүргізуші: Сонымен ойынымыз аяқталды.  Жеңімпаздарды марапаттау,ойын 
қорытындысын шығару үшін әділ-қазыларға сөз беріледі.
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04.03.2021 жыл.   № N00023

Өзін-өзі тану – өмірді тану

Тохтасынова Назгуль Болатбековна
Алматы облысы Талғар ауданы Бесағаш ауылы 

№ 29 шағын орталығы бар ЖББОМ өзін-өзі тану пәнінің мұғалімі

Ұрпақ  өнегесі,  олардың  адамдық  болмысы  жайлы  ой  толғап,  рухани-
адамгершілік  білім  беруді  басты  идея  етіп  ұстанатын  «Бөбек»  қорының 
президенті  С.А.Назарбаеваның  «Өзін-өзі  тану»  авторлық  бағдарламасының 
оқу-тәрбие үрдісіне енгізілуі жақсы бастама десек, қателеспейміз. Бұл пәннің 
негізгі мақсаты – адамның қоршаған ортаны танып, өзінің ішкі жан дүниесіне 
үңіліп, өзін-өзі тану негізінде, адамгершілік-рухани әлеуетін көтеру, баланың 
өзіндік «Менін» қалыптастыру.

Бала – кең әлемдегі  ең  пәк,  ең таза  асыл жан.  Оның ойының тазалығы, 
арының тазалығы, оны қоршаған ортаға байланысты болмақ. Бала осы ортаны 
қалай  қабылдап,  танып  білсе,  оның  алдынан  кең  әлемнің  есігі  де  солай 
ашылмақ.

Әлемдегі  болып  жатқан  өзгерістер  білім  жүйесіне  өз  әсерін,  ықпалын 
тигізіп  отыр.  Бүгінгі  күні  білім  саласымен  бірге  оқушының  рухани-
адамгершілік  тәрбиесіне  және  ішкі  жан  дүниесіне  де  көңіл  бөлінуде. 
Сондықтан,  бұл  бағытта  «Өзін-өзі  тану»  пәнінің  маңызы зор  деуге  болады. 
Өйткені, әр баланың ашылуына, оның өзіне деген сезім, құрмет, өзі жасаған 
қылықтарына  деген  жауапкершілік  сезімдері  пайда  болады.  Бала  әрбір 
сұрағына  жауап  тапқаннан  кейін,  оның  ойымен  өзгелердің  санасқанын 
көргеннен кейін өзін жеке тұлға ретінде сезіне алады. Ол өз ортасында өзінің 
орнын, рөлін сезінеді.

«Өзін-өзі тану» сабағының өзіндік ерекшелігі әрбір сабақта көрініс табады. 
Білім алушылар сыныпқа енгеннен, бір-біріне жылы лебіздер мен тілектерін 
тілеп, достық, сыйласымдық қарым-қатынаста болады. 

Мұндай  қарым-қатынасты  әрбір  сабақты  бастамас  бұрын  жүргізілетін 
«Шаттық шеңбері» мен «Тыныштық сәтінен» байқай аламыз. 

«Шаттық  шеңберінде»  оқушылар бір-біріне  жылы лебіздер  мен тілектер 
білдірсе,  «Тыныштық  сәтінде»  оқушылар  көздерін  жұмып,  адамгершілікке 
баулитын  шағын  мәтіндер  арқылы  баяу  музыка  желісімен  саяхат  жасайды. 
Осындай жылы қарым-қатынастан кейін оқушының сабаққа деген құлшысыны 
артып, көңіл-күйі көтеріліп, белсене қатысады. 
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«Әңгімелесу»  мен  «Мәтінмен  жұмыс»  бөлімдерінде  оқушылар  мәтінді 
оқып,  өзара  сұрақтар  қою  арқылы  талқылап,  адам  бойында  қалыптастатын 
жақсы  және  жаман  қасиеттерді  ажыратып,  өз  ойларын  ашық  әрі  тиянақты 
айтуға  дағдыланады.  «Сахналық  қойылым»  бөлімінде  оқушылар  мәтіндегі 
рөлдерге  еніп,  өздерінің  актерлік  шеберліктерін  көрсетсе,  «Жағдаяттарды 
талдау»  бөлімінде  оқушылар  жеке  немесе  топпен,  жұппен,  үштікпен  біріге 
отырып  талдап,  келеңсіз  жағдайдың  қалай  шешімін  және  тығырықтан 
шығудың жолдарын тауып, бірлікке ұмтылады. 

Әр  бөлімнен  кейін  оқушылар  өздерінің  алған  әсерлерімен,  ойларымен 
бөлісіп, қорытынды шығарады. Өз ойларын ашық айтып, еркін жеткізе алады. 
Бұл сабақты тек қана оқушыларға ғана өткізіп қоймай, ата-аналармен де өткізу 
өте  тиімді.  Мектебімізде  «Өзін-өзі  тану»  пәні  бойынша  апталық  өткізіліп 
тұрады. Апталық барысында төмендегідей іс-шаралар ұйымдастырылды.

Мектептің  барлық  балаларға  көрінетін  дәлізінде  «Тілек  ағашы»  ілінді. 
Ағашқа барлық сыныптың оқушылары, мұғалімдер өздерінің бір-біріне деген 
шынайы  тілектерін,  лебіздерін  білдірді.  Ал,  келесі  күнінде  оқушылар,  ата-
аналар мен мұғалімдер арасында «Шынайы тілектер» күні өткізілді. 

Онда оқушыларға, ата-аналарға, ұстаздарға әр түрлі көңіл күйді көтеретін 
жаттығулар  мен тренинг-ойындар  жүргізілді.  Ойын-жаттығу  барысында  бір-
біріне деген сыйласымдылық пен мейірімділік қарым-қатынастары арта түсті 
деп ойлаймын. «Ізгілік әлемінде» тақырыбында оқушылардың шығармашылық 
жұмыстарынан көрме ұйымдастырылса,  «Болашаққа көзқарас» тақырыбында 
постер  қорғап,  коллаждар  жасады.  Әр  сыныптың  оқушыларының  жас 
ерекшеліктеріне  қарай  «Менің  достарым  менің  қасымда  болғанда...», 
«Шынайы достық – бұл...» тақырыптарында шағын эссе жазу ұсынылды.

Нәтижесінде адамды ойландыратын сан қилы эсселер жазылды. Сонымен 
қатар  әр  түрлі  спорттық  ойындар  мен  флеш-мобтар  ұйымдастырылды. 
Осылайша,  оқушылар мен ата-аналарға  рухани-адамгершілік  тәрбиенің  адам 
өмірінде алар орны өте жоғары екендігін іс-тәжірибе арқылы көрсете білдім. 
Яғни, нақтырақ айтқанда, адамға өмірде ең қажеті отбасына, ортасына деген 
сүйіспеншілігі,  рухани-адамгершілігі,  сыйластық,  татулық,  бауырмалдық, 
жылы  қарым-қатынас  болса,  онда  адам  бірлікте,  бейбіт  өмір  сүретіндігін 
түсінеді деуге болады. 

Өмірдің  осыншама қызықты екенін  түсінген  жасөспірімдер,  өмір  сүруге 
деген құлшынысы арта түседі. Сонымен қатар әрбір сабақта оқушылардың жас 
ерекшеліктерін  ескере  отырып,  рухани-адамгершілік  қабілеттерін  дамыту 
мақсатында  әр  түрлі  ойындар,  тренингтер,  шығармашылық  қабілеттерін 
оятатын тапсырмалар орындату өте маңызды.
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Баланы жан-жақты дамытып, өзінің ішкі жан дүниесін тану арқылы өмірдің 
мәнін  пайымдауға  үйретуді  мақсат  ететін  «Өзін-өзі  тану»  пәні  рухани-
адамгершілік білімнің қағидалары мен әдістеме-нұсқауларының қайнар көзі – 
ұлттық, жалпыадамзаттық құндылықтардан негіз алады. 

Атап айтқанда, халқымыздың аңыз әңгімесі, ертегісі, нақыл сөздері, мақал-
мәтелдері,  ұлылардан ұлағат  алу,  ақын-жазушыларымыздың шығармашылық 
еңбертерінен  тәрбиенің  түйінін  табу,  жаманнан  жиреніп,  жақсыдан  үйрену, 
«Өзін-өзі  тану» пәнінің  өзегі  болып табылады.  Бұл пән адамды жеке  тұлға, 
жеке азамат ретінде өмірдің мәнін түсініп, өмірден өзіндік орнын табу үшін 
ішкі мүмкіндіктерін аша білуі тиіс. 

Сабақ  барысында  оқушыны өзінше ойлауға,  шешім қабылдауға,  өз ісіне 
жауапты болуға, сыйласымдылыққа, қайырымдылыққа, өзгенің пікірін тыңдай 
білуге,  әркімнің  айтқан  пікірі  өзінше  бір  құнды  екенін,  досының  еңбегін 
бағалай білуге үйреттім. 

Осындай  құндылықтарды  оқушыларымыздың  бойынан  көріп,  ата-
бабамыздың болашақ ұрпаққа деп қалдырған мол мұрасын осы пән арқылы 
келесі  ұрпаққа  жеткізіп  жатсақ,  ол  біздің  мақсатымыздың орындалғаны деп 
ойлаймын. 

«Жұмыла көтерген жүк жеңіл», ендеше болашақ ұрпақтың бойына рухани-
адамгершілікті  ұялата  отырып  тәрбиелеу  ол  біздің,  яғни  отбасы  мен 
ұстаздардың міндеті екендігін ұмытпайық, ағайын!
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Білім сапасы – мұғалім ізденісінде

Кунбасова Гульжамал Оңласынқызы
Алматы қаласы Жетісу ауданы Сүйінбай атындағы 
№ 143 мектеп-лицейдің бастауыш сынып мұғалімі

    Қазіргі білім беру жүйесінің мақсаты — бәсекеге қабілетті маман дайындау. 
Мектеп  –  үйрететін  орта,  оның  жүрегі  —  мұғалім.  Ізденімпаз  мұғалімнің 
шығармашылығындағы  ерекше  тұс  —  оның  сабақты  түрлендіріп,  тұлғаның 
жүрегіне жол таба білуі. Ұстаз атана білу, оны қадір тұту, қастерлеу, арындай 
таза ұстау — әр мұғалімнің борышы. Ол өз кәсібін, өз пәнін , барлық шәкіртін , 
мектебін шексіз сүйетін адам.Өзгермелі қоғамдағы жаңа формация мұғалімі – 
педагогикалық құралдардың барлығын меңгерген, тұрақты өзін-өзі жетілдіруге 
талпынған,  рухани  дамыған,  толысқан  шығармашыл  тұлға  құзыреті.  Жаңа 
формация  мұғалімі  табысы,  біліктері  арқылы  қалыптасады,  дамиды.  Нарық 
жағдайындағы  мұғалімге  қойылатын  талаптар  :  бәсекеге  қабілеттілігі,  білім 
беру  сапасының  жоғары  болуы,  кәсіби  шеберлігі,  әдістемелік  жұмыстағы 
шеберлігі.  Осы  айтылғандарды  жинақтай  келіп,  жаңа  формация  мұғалімі- 
рефлекцияға  қабілетті,  өзін-өзі  жүзеге  асыруға  талпынған  әдіснамалық  , 
зерттеушілік,  дидактикалық  —  әдістемелік,  әлеуметтік  тұлғалы, 
коммуникативтілік,  ақпараттық  және  тағы  басқа  құдыреттіліктердің  жоғары 
деңгейімен  сипатталатын  рухани-  адамгершілікті,  азаматтық  жауапты, 
белсенді,  сауатты,  шығармашыл  тұлға.  Жинақтай  айтсақ,  ол  –  оқыту 
методикасына  әдiсiне  жаңа  элементтер  ендiру,  оның  нәтижелегi  арқасында 
уақытты тиiмдi пайдаланып, сапалық биiкке көтеру. 

Мұғалiм – оқушы арасындағы жаңа, өзiндiк педагогикалық ынтымақтастық 
жолдарын табу, дарынды, уақытша үлгерiмi төмен оқушылармен жеке, топтық 
жұмыс  жүргiзудiң  жаңа  әдiстерiн  өндiру.  Мұғалiмнiң  пәндер,  ғылымдар 
арасындағы  байланысты  жетiлдiрудегi  өзiндiк  үлесi,  оқушыларға  бiлiм 
стандарттарын  оқыту  мазмұнын игеруiне  тиiмдi  өзiндiк  бақылауы,  талдауы. 
Жаңа технологияны меңгеруде мұғалімнің жан – жақты, білімі қажет. 

Қазіргі  мұғалім:  Педагогикалық  үрдісте  жүйелі  жұмыс  жүргізе  алатын; 
Педагогикалық  өзгерістерге  тез  төселетін;  Жаңаша  ойлау  жүйесін  меңгере 
алатын;  Оқушылармен  ортақ  тіл  табыса  алатын;  Білімді,  іскер,  шебер  болу 
керек; Жаңа педагогикалық технологияның ерекшеліктері – өсіп келе жатқан 
жеке  тұлғаны  жан  –жақты  дамыту.  Инновациялық  білімді  дамыту,  өзгеріс 
енгізу, жаңа педагогикалық идеялар мен жаңалықтарды өмірге әкелу. 
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Бұрынғы  оқушы  тек  тыңдаушы,  орындаушы  болса,  ал  қазіргі  оқушы  – 
өздігінен  білім  іздейтін  жеке  тұлға  екендігіне  ерекше  мән  беруіміз  керек. 
Жалпы  оқушыларымыздың  жазу  каллиграфиясы  талаптарға  неге  сәйкес 
болмайды? Неліктен оқушылар көп қате жібереді? Қандай себептері бар? 

Осы кемшіліктерді қалай жеңеміз? Осы және тағы да басқа сұрақтар мені 
ұзақ  уақыт  ойландырды.  Оқушылардың  сапалы  білім  алуға  деген 
қызығушылығын  арттыру,  сауаттылығын  дамыту  үшін  мұғалім  жаңа  әдіс-
тәсілдерді  қолданып,  бір  сөзбен  айтқанда  өз  біліктілігі  мен  шеберлігін 
жетілдіруге  атсалысуы  керек.  Бастауыш  сынып  оқушыларына  бастапқыда 
техникалық  талаптарды  орындау  қойылса  кейін  әріпті,  буынды,  сөзді,  сөз 
тіркесті және сөйлемдерді дұрыс жазу дағдылары жетілдіреді. 

Е.Н. Потапованың, В.А. Илюхинаның методикалары бойынша балалардың 
саусақтарын  дамыту,  бастырып  жазу,  «құпия  жазу»  арқылы  үлкен 
жетістіктерге  жетуі  мүмкін.  Жас  ұрпақтың бойында  ана  тілін  ардақтау,  сөз 
қадірін білу сезімі қалыптасады, ой—қиялы дамиды, мақал құрастыру, өлең, 
жұмбақ жазуға ойын ұштау тәсіл.

 Оқушыларға  білім  беруімен  бірге  сауатты  оқуға,  көркем  жазуға  да, 
сөйлеуге де,сұлу мәдениеттілікке жол ашатыны сөзсіз. 

Қорыта  келгенде  оқушылардың  көркем,  сауатты  жазуға  үйрету  үшін  
4-сыныптың  казақ  тілі  сабақтарында  көркем  жазу  кезеңіндегі  қолданылған 
жаттығуларды топтап көрсетейін: 

1—жаттығу:  Жақсыдан  ғибрат  ала  бергеннің  ісі  оңға  басады.  1.  Әдемі 
көркем жазу 2. Сөйлемнің мағынасын, мәнін өз түсінігі бойынша айтқызу; 3. 
Ғибрат сөзіне дыбыстық талдау жасау; үйде осы сөздің мағынасын ажырату –
сөздік дәптерге енгізу. 

2—жаттығу:  Ұстазыңа  бар  ықылас—ниетіңмен  қызмет  қыл.  1.  Көшіріп 
жазу; 2. Сөйлемнің мағынасын түсіндіру; 3. Синоним сөздердің астын сызу; 

3—жаттығу:  Халқыңа  қызмет  ет,  Ізгілерге  ізет  ет,  Жаны  жақсы 
жайсаңдарға құрмет ет. 1. Есіңе сақтап, жаттап ал. 2. Үйде шағын дәлелдеуші 
эссе жазып келу; 

4—жаттығу:Надандықтың  белгісі—тілін  алмау  білгеннің.  /Асанқайғы/  1. 
Әдемі, көркем жазу; 2. Сөйлем мағынасын түсіндіру; 

5—жаттығу: Сырт тазасы не керек, тазарт әуел ішіңді. 1. Әдемі, көркем , 
көшіріп жазу; 2. Антоним сөздердің астын сызу; 3. Мысал келтру, дәлелдеу. 
/үйге тапсырма/ 

6—жаттығу: Қазақ халқы –ең бір бейбіт халықтардың бірі. 1. Әдемі, көркем 
жазу;  2.  Бейбіт  сөзіне  дыбыстық  талдау  жасау;  3.  Неліктен  бейбітшілікті 
сүйеміз, / дәлелдеу/ 

7  — жаттығу:  Берекені  көктен  тілеме — еткен  еңбектен  тіле.  1.  Әдемі, 
көркем  жазу;2.  Береке  сөзіне  синоним  сөздер  жазу,  3.  сөйлем  мағынасын 
түсіндіру; 
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8 – жаттығу: Білімнің бас құралы – кітап. 1. Білім, кітап туралы мақал -- 
мәтел айтқызу. 2. Әдемі, көркем жазу; 

9  –  жаттығу:  Жақсылықты  міндет  етсең,  жамандыққа  кез  боласың.  
1.  Әдемі,  көркем көшіріп  жазу;  2.  Антоним сөздердің  астын сызу;  3.  Үйде: 
жақсылық туралы эссе жазып келу. 

10-жаттығу: Сөздің сәулесі де бар, аязы да бар. 1. Көшіріп жазу; 2. Сөйлем 
мағнасын түсіндіру; 3. Қарама-қарсы мағналы сөздердің астын сызу. 

Қорыта  келе  “Ғылым қалғып кетсе,  қараңғылық бас  көтереді”  дегендей, 
заман  талабына  сай  жаңа  технологиялармен  жұмыс  жүргізу  алдымызда 
отырған бала тәрбиесіне зор ықпал ететіні белгілі. 

Қазіргі  мынау  заман  талабына  сай  ақпараттық  технологиялардың  даму 
қарқынының  басымдылығы  соншама  барлық  жазу  үрдісі  компьютермен 
қамтылған. 

Көркем жазу емлесі біз үшін, болашақ жастарымыз үшін ешқашан қалыс 
қалмау  қажет.  Қарыштаған  заманда  біз  өз  қалыптасқан  көркем  жазу 
сауаттылығын ұмытпауымыз керек! 

Көркем жазу, өзіндік жазу жазбалары сауаттылықтың нышаны. 
Құрметті  ұстаздар!  Оқушыларымыз  сауатсыз  болмасын  десек,  жазу 

дағдысын,  көркем  үлгі  деңгейін  көтерейік!  Оқушының  жазу  мәнерін  әдемі 
болып қалыптасуына бастауыш сынып мұғалімдері жауаптымыз. 
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Бастауыш сынып оқушыларының мектепке бейімделуі

Конырова Жанат Биназаровна 
Түркістан облысы, Жетісай қаласы. 

Б.Момышұлы атындағы  № 6 мектеп-гимназияның 
бастауыш сынып мұғалімі

Зертеудің өзектілігі:
Жаңа ғасырдағы мектеп алдындағы міндет – егеменді еліміздің жас ұрпағын 
жан-жақты дамыта отырып тәрбиелеу. 
«Елімізді 2050 жылы барысқа айналдыратын күш – мектеп партасында отырған 
оқушылар мен 15-20 жас аралығындағы жастар » деп Елбасымыз бекер айтқан 
жоқ. Өйткені Қазақстанның бүгіні мен ертеңі жас ұрпақтың еншісінде. Ал жас 
ұрпақты  жан-жақты,  терең  білімді,  интеллектуалдық  деңгейін  жоғары  етіп 
қалыптастырудың бірден бір жолы – оқушыға білімді терең игертудің тиімді 
әдіс – тәсілдерін іздестіру,  шығармашылыққа жетелеу. Бұл ретте мұғалімнің 
терең біліктілігі  қажет .  Кезінде ұрпақ тәрбиесі,  ел тағдыры жөнінде елеулі 
еңбектер жазып, аталық ақыл айтқан ғалым - профессор Б. Кенжебаев: «Бала 
біздің  болашағымыз».  Болашағына  немқұрайлы  халықтан  ештеңе  күтуге 
болмас  еді.  Еліміздің  бүгінгі,  ертеңі  – болашақ  жас ұрпақтың қолында,  - 
ал жас ұрпақтың тағдыры – ұстаздардың қолында.Менің болашақ мамандығым 
ұстаз болғандықтан, жас ұрпақтың тағдыры мен үшін әрдайым өзекті. Қазіргі 
таңда бастауыш сынып ұстаздары үшін оқушыларының мектепке дайындығы 
мен бейімделуі бірқатар кедергілер мен қиындықтарға толы.
Осыған орай менің мақсатым:

• Бастауыш сынып оқушыларының мектепке бейімделуінде ұстаздың рөлі.
• Мектептке бейімделу кезеңінде кездесетін қиындықтар әсері.
• Бастауыш сынып оқушыларының даярлығын аспектілерін айқындау.
• Ұстаздың  негізгі  көңіл  аударуға  тиісті  беймделудің  шарттарын 

қарастыру.
• Міндетім:
• Баланың  мектепке  интеллектуалдық  дайындығын  көтеру  жолдарын 

қарастыру.
• Баланың мектепке әзірлік өлшемдерін талдау,
• Баланың мектепке деген ынтасын, қызығушылығын арттыру жолдарын;
• Бастауыш  сынып  ұстазының  бойындағы  ізгілікті  қасиеттердің  оқушы 

бейімделуіндегі маңыздылығын;
• Баланың мектепке бейімделу нышандарын анықтау.
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Егеменді еліміздің өсіп келе жатқан ұрпағын ойлы да іскер, жігерлі де батыл, 
өзіне-өзі  сенімді,  интеллектуалдық  деңгейі  биік,  дүниетанымы  дұрыс 
қалыптасқан  азамат  етіп  тәрбиелеуде  мектептің  алатын  орны 
айрықша. Мектеп –  баланың  дамуының  жақсы  жақтарын  жүйелі 
қалыптастырып  отыратын  негізгі  орын.
Тәрбиенің  сан  салалы,  күрделі  мәселе-леріне  терең  бойлауға  бастайтын, 
күнделікті тұрмыста кездесетін дағдылар арқылы баланың жан дүниесіне әсер 
ететін білім мен тәрбиенің алғашқы баспалдағы – бастауыш мектеп. Бастауыш 
саты – білім, дағды,  іскерліктің қалыптасуының бастамасы болып табылады. 
Келешекте  жалпы  білім  алу  мен  кез  келген  арнаулы  мамандықтарға 
талпынудың іргетасы осы бастауышта қаланбақ.  Бастауыш мектептің негізгі 
міндеті – жеке тұлғаны дамытып, оның алғашқы қалыптасуын қамтамасыз ету, 
білімге  деген  сенімін  нығайту,  іскерлігі  мен  дүниетанымын  қалыптастыру, 
оқуға  деген  қызығушылығын  оятып,  ынтасын  арттыру  болып  табылады. 
Ендеше,  осы міндеттерді  жүзеге  асыратын басты тұлға  –  Ұстаз.  Тек мықты 
ұстаз  ғана  осындай  ауыр  жүкті  алып  жүре  алады.
Халқымыз  әрқашан  да  ұстаз  мәртебесін  көтеріп,  аса  жоғары  қастерлеп, 
бағалаған. «Ұстаздық еткен жалықпас, Үйретуден балаға», «Адамның адамшы-
лығы  жақсы  ұстаздан  болады»  деп  айтқан  ұлы  Абай.  Ал  чехтің  педагогы 
Я.А.Коменский: «Мұғалім мәңгі нұрдың қызметшісі, ол барлық ой мен қимыл 
әрекетіне  ақылдың  дәнін  сеуіп,  нұр  құятын  тынымсыз  жалын  иесі»  деп 
ұстаздар  қауымын  жоғары  бағалаған.
Мектеп  табалдырығын  аттаған  жас  бала  ертеңгі  ел  тұтқасы  десек,  оларды 
парасатты, саналы азамат етіп тәрбиелеу – әрбір ұстаздың борышы.
Қазіргі заманда 6 жасар балаларды мектепке оқытуға дайындау өзекті 
мәселелердің бірі болып табылады. Алты жасар баланың алғаш рет мектепке 
келуі - балаға да және оның ата-анасына да өте жауапкершілікті кезең болып 
саналады. Оқу әрекетіне еш ауыртпалықсыз әрі табысты кірісіп кету үшін 
баланың дені сау және жан-жақты даярланған болуы қажет.
Баланың мектепке бейімделу нышандарын мынадан байқауға болады:
      ■ Біріншіден - баланың оқу үдерісіне қанағаттануы. Оған мектепке барған 
ұнайды, ол өзіне сенімсіздік танытпайды және қорықпайды.
      * Екіншіден - баланың бағдарламаны жеңіл меңгеруі үшін оған осы қиын 
кезде қолдау жасау керек. Баланың баяулығын сынамау керек. Егер мектеп 
қарапайым және бағдарламасы дәстүрлі болып, ал бала оқу кезінде қиналатын 
болса, онда оған қиын сәттерде көмек көрсетіп, баяулығын, білмейтіндігін 
сынамау, сондай-ақ басқа балалармен салыстырмау қажет. Әр бала ерекше, әрі 
әр түрлі.
      ■ Табысты бейімделудің келесі нышаны -баланың оқу тапсырмаларын өз 
бетімен орындау деңгейі, тапсырманы өзі орындай алмаса, үлкендерден көмек 
сұрауы. Көбінесе ата-аналар баласына соншалықты ынтамен «көмектеседі», 
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кейде бұл қарсы нәтиже беруі мүмкін. Оқушы ата-анасымен немесе 
жақындарымен бірлесе сабаққа дайындалуға үйреніп алады. Мұндай жағдайда 
сіздің көрсететін көмегіңіздің шегін белгілеп алуыңыз қажет.
      * Баланың мектептегі ортаға толығымен қосылуының ең маңызды 
нышандарының бірі оның сыныптастарымен, мұғаліммен тұлғааралық қарым-
қатынас жасаудағы қанағаттануы болып табылады. Осы кезеңде бірінші сынып 
оқушысы белсенді түрде қарым-қатынас жасайды, балалар ортасынан өз орнын 
іздейді, басқа балалармен серіктесуге үйренеді және өзіне көмектесуге қарсы 
болмайды.
М.М.Безруких, С.П.Ефимова баланың мектепке бейімделуін ұзақ мерзімде 
процесс ретінде қарастырып, оны әлеуметтік-психологиялық және 
физиологиялық жақтарын сипаттаған. Орыс педагогы Зимняя И.А.өзінің 
«Педагогическая психология» деген еңбегінде баланың мектепке 
физиологиялық бейімделу үдерісін қарастырады:
      а) Физиологиялық бейімделу.
Оқу басталуына байланысты жаңадан әсер етуші ықпалдардың әсерінен 
балалардың ағзасының барлық жүйесі қарқынды түрде жауап қайтарады. Бұл 
«физиологиялық толқу» айтарлықтай ұзақ уақытқа - 2-3 аптаға созылады. Осы 
кезеңде ресурстарды үнемдеу туралы айтуға да болмайды, себебі мұнда барлық 
күш-жігер жұмсалады. Сондықтан ата-аналар осы кезеңде әрбір бала жоғары 
физиологиялық күш жұмсайтындығын ескеруі тиіс.Оқушы қандай жұмысты 
орындасын, мейлі ол ақыл-ой жұмысы болсын, мейлі амал жоқтан отырып 
істейтін қосалқы жүктеме болсын, немесе үлкен әрі таныс емес ұжымда қарым-
қатынас жасауға психологиялық жүктемеге ағза, яғни оның әрбір жүйесі өзінің 
күшіне, жұмысына жауап қайтаруы қажет. Бала ағзасының мүмкіндіктері 
шексіз, ұзақ күш жұмсау, соған байланысты шаршау немесе болдыру баланың 
денсаулығына кері әсер етуі мүмкін екендігін барлығымыз да білеміз.
 Мұның барлығын айтып отырғанымыздың себебі, біз кешегі тынымсыз 
балалардың тез шаршағыш болатындығын, оларды партада «тағы да бір сағат» 
отыра тұр деуге мәжбүрлеудің болмайтындығын, күн тәртібін сақтау керектігін 
білеміз. Мынаны есте сақтау керек: бала өмірінде қайта құрудың қиындығы 
барлық балалардың басынан өтеді. Мектепке бейімделудің баяулауының 
бастысы - бала денсаулығы, сондықтан олардың денсаулығына мән беріп, ауру-
сырқауларын емдеп жазу керек.
      б) Әлеуметтік-психологиялық бейімделу.
 Көптеген балалар оқудың алғашқы екі айында бейімделеді. Олар ұжымға тез 
қосылып кетеді, сыныпқа үйренеді, жаңа достар табады; үнемі көтеріңкі көңіл-
күйде жүреді, сабырлы, байыпты болып, мұғалімнің талаптарын өз еркімен еш 
қиындықсыз орындайды. Әрине, олар тәртіптің барлық ережелерін орындай 
қоюы қиынырақ, бірақ қазан айының соңына карай мұндай балалар жаңа 
оқушы дәрежесіне, жаңа талаптарға, жаңа күн тәртібіне тез үйреніседі.
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      Ал кейбір балалардың мектепке бейімделуіне біраз уақыт қажет; олар бір ай 
немесе одан да көп уақыт бойы сабақта ойнап отыруы мүмкін немесе 
мұғалімнің ескертуіне қарамай сыныптастарымен төбелесуі мүмкін (немесе 
керісінше «кішкентай балалар сияқты» жылап және олардың оқу 
бағдарламасын меңгеруі қиындыққа түсуі мүмкін. Тек бірінші тоқсанның 
соңында ғана олардың тәртібі дұрысталады.
      Басқа балаларда оқу бағдарламасын меңгеруден басқа мейлінше маңызды 
қиындықтар болуы мүмкін. Олардың тәртіптері нашарлап, көңіл-күйіне кері 
әсер етеді. Мұғалімдер мен сыныптастары көбінесе осындай балаларға 
шағымданады. Мұндай балаларды көбінесе сынып ұжымы қабылдамайды, ал 
бұл олардың керісінше қарсылығын, наразылығын тудырады - үзілісте 
төбелеседі, сотқарлық жасайды, айғайлайды, сабақта өзін дұрыс ұстамайды. 
Егерде мұндай тәртіптің себебін дер кезінде анықтамаса, бұл жүйке жүйесінің 
жұқаруына және психикалық денсаулығының бұзылуына әкеліп соғады. 
Сондықтан, егер баланың тәртібі мұғалімді, ата-аналарды мазасыздандыратын 
болса, балалар психологы мен психоневролог дәрігерге көрсету қажет. Әрине 
осындай психологиялық жүктемелер мен бірінші сынып оқушысының өмір 
сүру қалпын қайтадан өзгерту «физиологиялық деңгейде» жүзеге асырылады.
Баланың мектепке бейімделуіне негізгі үш жақты қиындық әсер етеді:
Біріншісі, мектептің жаңа күн тәртібі – ерте ұйқыдан тұру, тыныш отыру, 
сабақтан қалуға болмайды, дер кезінде сабақты орындау және тб. Мұндай 
дағдылар балада бұрын қалыптаспағандықтан олар шамадан тыс шаршайды, 
сабақтан қалығысы келіп тұрады , мазасызданады және тб. Көбіне алты-жеті 
жастағы балаларда өзіндік әдетердің қалыптасуының алғышарттары қалыптаса 
бастағандықтан кейбір жаңа құбылыстарға бейімделу қиынға соғады. Ең 
бастысы мұғалім мен ата-ана осы жағдайларды дұрыс ескергендері маңызды.
Екіншісі, баланың мектеп мұғалімімен, құрбыларымен және отбасымен өзара 
қатынасына байланысты туындаған мінез-құлықтар.  Жай ғана мейірімділіктен 
мұғалім өзінің авторитарлық стилі талап етушілік, қаталдық, мінез құлықта 
қажетті әрекеттердің орындаулуын талап етуші болып көрінеді. Ол үнемі 
баланың жұмысын бағалап отырады. Кей жағдайда бала өзін құл ретінде сезуге 
дейін барады. Нәтижесінде кейбір балалар жасқаншақ, ал біреулері үйде бас ал 
мектепте мүлдем басқаша қылық көрсетеді. Ейбір оқушылар жаңа ортада 
өздерін дұрыс меңгере алмай, басқа балалармен танысуы бірден 
болмағадықтан, өзін жалғыз сезінеді. Тәжірибелі мұғалім барлық балаларға 
бірдей талап қояды, бірақ әр баланы жеке-жеке қадағалайды. Бала мектепке 
келгеннен соң оның үйдегі орны да өзгереді. Оның міндеттері де және 
құқықтары да жаңаша құрылады. Мысалы оның сабақ орындауына ерекше, 
бөлек уақыт қажет болғадықтан үлкендер оның күн тәртібімен санасады.
Үшінші  түріне бірінші сынып оқушылары оқу жылының  ортасына қарай 
сезінеді. Олар басында мектепке бірден жүгіріп, уақытынан ерте баратын 
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болса, кейіннен ересектердің ықпалымен ғана барады. Өздерінің әрбір алған 
бағасына қуанып, сабақты қызығушылықпен орындаса осы кезеңде ол 
төмендейді және бәрібірлікке ауысады.
Қорытындылай келе біз мейірбан адамдар болып, балаларды қаз - қалпында 
сүюге тиіспіз, шолжаңды да, тіл алғышты да, ақылдыны да, жалқауды да 
бірдей жақсы көруіміз қажет. Өзіміздің жан - шуағымызды балаларға алаламай 
тең үлестіруіміз керек. Балаға деген мейрімділігіміз бен махаббатымыз 
педагогикалық қызметіміздің ең басты дәлелі болуы тиіс. Балаларға деген 
сүйіспеншілік пен мейірім олармен дөрекі сөйлесуге, олардың жеке басымен 
намысына тиюге, ұрсып, қорқытуға жол бермейді.
Біз ұлт болашағын, еліміздің келешегі - жас ұрпақты тәрбиелеп 
отырғанымызды әсте ұмытпаған жөн. Ұстаз – жас ұрпақтың рухани сәулеткері, 
қоғам, халық өзінің үміті мол болашағын тапсыратын сенімді өкілі. Біз сол 
сенімді ақтай отырып, зерделі де зерек, парасатты, ұлттық және азаматтық 
құндылықтарды бойына дарытқан тұлғаларды тәрбиелеуіміз қажет.
Біздің жастар елімізді, жерімізді, тілімізді бүкіл әлемге паш етсін десек, жаңа 
заманға лайық етіп тәрбиелейік. Шәкірттеріміз көзге ғана емес, көңілге де 
қуаныш сыйлап, өміріміздің гүліне, мәні мен сәніне айналсын. Біз тәрбиелеген 
ұрпақ тәрбиелі де тәртіпті, ақылды да өнегелі, рухани адамгершілігі мол 
Қазақстанның беделді азаматы болады деп сенемін!
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04.03.2021 жыл. № N00026

Көркем еңбек пәні бойынша инновациялық 
технологияларды тиімді қолдану

Исаев Абдумалик Алихулович 
Түркістан облысы Жетісай қаласы 

Ю.Гагарин атындағы № 3 жалпы орта мектебінің 
көркем еңбек пән мұғалімі 

«Баланы  жастан»  деп  айтқанындай,  балаға  жас  кезінде  қандай  бағыт 
берілсе, ол өсе келе сол бағытты өзі-ақ алып кетеді. Демек, адам баласының 
«Оң саусағынан бал тамғандай» етіп тәрбиелеуде көркем еңбек пәнінің мәні 
зор.  Жас  жеткіншектерді  еңбекке  баулымай  оларды  тәрбиелеуде  жақсы 
нәтижеге  қол  жеткізу  мүмкін  емес  екенін  XIX  ғ.  әйгілі  педагогтар 
И.Песталоцци, Р.Оуэн, К.Д.Ушинскийлер дәлелдеген. 

Ал  қазіргі  таңдағы  бастауыш және негізгі  мектептің  мазмұнын жаңарту 
ясында  «Бейнелеу  өнері»  мен  «Еңбекке  баулу»  және  негізгі  мектептегі 
«Технология» пәндерінің кіріктірілген «Көркем еңбек» пәні оқушыларды тек 
еңбекке  ғана  баулымай,  балалардың  шығармашылық  қабілеттерін, 
кеңістікобраздық  ойлауын,  рухани-адамгершілік  құндылықтарын,  қоршаған 
ортаны  эстетикалық,  эмоционалдық  түрде  қабылдауларын  қалыптастыруға 
бағытталған. Жаңартылған пән мазмұны білім алушының түрлі өнер салалары 
бойынша  көркем  білімдер  мен  дағдыларды  қалыптастыру,  көркемдік 
қабілеттерін, кеңістікті көру арқылы қабылдауларын, елесті, есте сақтау, зейін 
мен қиялды дамытуға негіз болып табылады. 

Оқыту процесінде оқушылардың білім, білік, дағдыларын бағалау оның аса 
қажет құрамдас бір бөлігі  болып есептеледі.  Сондықтан білім алушылардың 
оқу  жетістіктерін  бағалау  жүйесінің  сапалы  құрылуы  білім  беру  сапасын 
арттыруда қосатын үлесі зор. 

«Қөркем  еңбек»  пәнін  оқыту  үдерісіне  қолданылатын  қалыптастырушы 
бағалаудың  мақсаты  -  оқу  материалын  меңгергендігі  жөнінде  объективті 
ақпарат  алу,  білім  алушының кемшіліктерін  дер  кезінде  анықтау,  мұғалім  - 
оқушы арасында кері байланысты орнату. 

Мұғалім  оқу  үдерісіне  және  қалыптастырушы  бағалауға  оқу 
бағдарламасына  сәйкес  барлық  оқу  мақсаттарын  енгізуі  қажет.  •  оқу 
бағдарламасымен, оқу жоспарымен танысу, оқу мақсаттарына талдау жасау; • 
оқу бағдарламасына  сәйкес  оқу мақсаттары негізінде  бағалау  критерийлерін 
құрастыру;  •  тапсырма құрастыру кезінде  саралау  (дифференциялау)  тәсілін 
қамтамасыз ету үшін бағалау критерийлерін ойлау дағдыларының деңгейлеріне 
бөлу;  •  бағалау  критерийлері  мен  ойлау  дағдылары  деңгейлеріне  сәйкес 
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тапсырмалар  құрастыру;  Мәліметтерді  жинау  және  талдау  жасау  үшін 
мұғалімге бақылау парағын, журналды, күнделікті, басқа да қалыптастырушы 
бағалау нәтижелерін тіркеудің формаларын жүргізу ұсынылады. 

Бұл мұғалім әрекетінің тиімділігін, оқудың сапасын арттыруға мүмкіндік 
береді.  Көркем  еңбек  пәнін  өткізуде  көптеген  жаңа  технологияларды 
пайдаланып,  оқушының  жаңа  материалды  толық  игеруіне  баса  назар 
аударудамыз. 

Бұл  жаңа  технологияларды  негізгі  үш  топқа  бөліп  қарастыруымызға 
болады: 

1. Ойындық технология -  мәнді өмір жағдаяттарын үлгілеу және оның 
шешімін  іздестіруге  құрылады.  Жетекші  әдісі  –  ойын.  Оны  ұйымдастыру 
түрлері: іскерлік, рөлдік, оқиғалық және білімдік ойындар.

2. Коммуникативтік  технология  –  мүмкін  болған  барлық  ақпарларды 
қатыстыра отырып, оқу үрдісі оқушының өзара белсенді әрекетіне, қатынасына 
құрылады. Жетекщі әдісі – қарым – қатынас. Оны ұйымдастыру түрлері: өзара, 
жұптық, топтық оқу т.б.

3. Зерттеу  технологиясы  –  проблемалық  ізденіске,  жаңалықтар  ашуға 
құрылады. Жетекші әдісі – проблемалық оқыту әдісі. Осылармен бірге саралап, 
жеке  дара,  жеделдетіп  оқыту,  оза  оқыту,  деңгейлеп  оқыту,  оқу  мен  жазу 
арқылы сын тұрғысынан ойлау т.б. технологиялар көп қолданыс табуда.

Бұл  технологиялардың  бәріне  ортақ,  негізгі  мақсаты  –  жеке  тұлғаны 
дамыту,  оқуға  шығармашылық  ендіру,  мұғалім  мен  оқушы  арасындағы 
ынтымақтастық, өзара әрекеттестік сипатындағы жаңа әлеуметтік қатынастың 
пайда болуы, т.б. Оқыту технологияларын оқу мазмұны мен оқушылардың жас 
және психологиялық ерекшеліктеріне орай таңдап, тәжірибеде сынап қараудың 
маңызы зор. 

Қазіргі  білім  беру  саласындағы  оқытудың  озық  технологияларын 
меңгермейінше сауатты, жан-жақты маман болу мүмкін емес. 

Жаңа технологияны меңгеру мұғалімнің интеллектуальдық, кәсіби, рухани, 
азаматтық және де басқа көптеген адами қабілетінің қалыптасуына игі әсерін 
тигізеді,  өзін-өзі  дамытып,  оқу-тәрбие  үрдісін  тиімді  ұйымдастыруына 
көмектеседі. Оқытуда оқушының еңбек біліктері мен шығармашылық қабілетін 
дамыту  үшін  жаңа  ақпараттық  технологияны  пайдалануға  да  мүмкіндіктер 
көбеюде. Еңбек ету үрдісін даралауда оқушыны жеке тұлға ретінде қабылдау, 
яғни оқушының өзіндік танымдық іс-әрекетін қалыптастыруға бағыттау, білім 
беруде жеке оқытуды дамыту көзделуі қажет.
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04.03.2021 жыл.  № N00027

Қолөнер түрлері

Иманбаева Гаухарья Маулеткаимовна
Алматы облысы Талғар ауданы Бесағаш ауылы 

№ 29 шағын орталығы бар ЖББОМ көркем еңбек пәнінің мұғалімі

Қазақта «ағаш  көркі – жапырақ, адам көркі – шүберек» деп киімді айтатын 
болса,  киімнің жарасты да,  келуіне киім әшекейлерінің атқарар ролі жоғары 
болған. Ер адам киімінің негізгі әшекейі – белдік болып табылады. 

Киімді  буынуға  арнауының  сыртында  белдіктің  ырымдық,  салттық 
қырларына  байланысты,  киім  әшекейінің  бұл  түрі  де  сақ,  ғұн,  түрік 
замандарындағыдай күмістеліп, тас орнатылып сәнделеді. 

Белдіктің қазақ арасында «кісе», «деумент», «күміс белдік», «келер белдік» 
деген т.б.  түрлері кең тараған.  Белдбеу (бел+бау+бағ – көне түрікше байлау 
деген  сөзден  туындаған)  деп  негізінен  ұзын  матадан  жасалған  белді  таңып 
байлайтын  киімнің  құрамдас  бөлігін  атайды.  Кісе  белдікке  дәндәку,  пышақ 
қылымен және керек-жарақтар іліп  тағып жүретін  болған. 

Хан-сұлтандар жалпақ келген тас мүсіндердей бейнеленген кескіндерінен 
қалған тас мүсіндерде бейнеленген кескіндерден көре аламыз. Көне түркілерде 
әйелдер белдік тақпаса,  қыпшақ дәуірінен бастап әйелдер де белдік тағатын 
болған. Осы тұрғыда ер адамда белдікті күш-қуаты меңзейтін символикалық 
мәнінің  астарын  байқауға  болады.  Ілкіде  қару  –  жарақтың  адам  мәртебесін 
айқындайтынына  байланысты  қарусыз  адам  топ-жиынға  қатыстырылмайтын 
болған болса, осы ретте қамшы да ер адамның жанынан тастамайтын негізгі 
құралының бірі болған. Қамшы да ерекше сәнделетін-ді, өйткені ол иесін пәле-
жаладан  сақтап,  қорғайды.  Ал  қазақтың  ұлттық  киімінде  киім  өңірін  ұстап 
тұратын  тікелей  өз  қызметінен  гөрі  күмістеліп,  тас  қондырылып  жасалған 
сәндік мақсаты көбірек, үлкенді-кішілі түйме де негізгі атрибут болып келеді.

Белдік - әйелдердің барқыттан әшекейленген Қашар белбеуі. 
Қазақ  әйелдерінің  өңір  әшекейлері  алуан  түрлі.  Батыс  Қазақстанның 

ұзатылатын  қыздарына  арналған  әшекей  бұйымдарының  жиынтығы  өзінің 
ерекше салтанаттылығы және салиқалылығымен ерекшеленеді. 

Кеудеге  тағатын әшекейлердің  басты  құрамдас  бөлігі  -  өңіржиек.  Өзара 
бір-біріне  шашбау  етіп  үзбелеп  бекітілген  әлденеше  үленді-кішілі  өрнекті 
шытыралармен  безендірілетін  бұл  бұйым  кейде  салсыз  салпыншақтарымен 
күрделене түседі.  Күміс шытыралар оюлармен, бүршіктермен зерленіп, асыл 
тастар  қондырылады.  Аса  көп  еңбек  пен  шеберлікті  талап  ететін  бүршікті 
зерлеу  тәсілі  ХІХ-ғасырдың  соңында  кең  тараған  қалыптау  әдісімен  жиі 
ауыстырылады. 
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Басқа  өңір  әшекейлері  алқа,  түйреуіштер,  салпыншақтар,  бойтұмарлары 
Батыс Қазақстанның әшекейлерінің кешеніндей басқа бұйымдар сияқты, осы 
тәсілдермен жасалады, оларда даралық мәнер сирек кездеседі. 

Қазақ  әйелдерінің  киім  үлгілерінде  киімді  сан  алуан  өрнекті 
шытыралармен бедерлеу арқылы көрінетін көптеген мәдениеттерге тән ежелгі 
дәстүр  басқалардан  гөрі  мол  сақталған.  Яғни,  шытыралармен  әшекейленіп 
камзолдар, бешпеттер және шапандар сияқты киімдердің екі өңіріне қапсырма 
– бастырмалар немесе ілгектер тағылған. Аса салтанатты жағдайда тағылатын 
әйел белдіктері ерлердікі сияқты көлемді емес. Көп жағдайда олар бстырманы 
шытырамен бекітілетін кездеме мата түрінде қолданады. 

Бұл  салтанат  білезіктермен,  сақиналалармен  және  сырғалармен 
олықтаралады.  Ол  бұйымдар  б.з.б.  ІІІ  ғасырда  Қазақстан  аумағында  белгілі 
болған полихрамдық дәстүрді жалғастырған біртектес мәнерде жасалған. 

Бірақ ХҮІІІ ғасыр шеберлерінің қолданатын басты шикізаты күміс болды. 
Қазақтар  күмстің  қарығыңқы  реңін  алтын  реңмен  тең  көрген.  Көпшілік 
әшекейлердің  ақшыл  сұрғылт  өңі  қазақтардың  ұлттық  киімдерінің  түсіне 
үйлесіп  келіп  отырады.  Салмақты  және  көлемді  бұйымдарды  Батыс 
Қазақстандық шеберлер құйып жасамаған, оларды қапталған күмістен соққан. 
Оның  бетіне  қалыпты  өрнектер  мен  бедерлерді  зерлеу  жеңіл  болған. 
Әшекейлердің тегістеу бетіне бедерлер шекіліп, ол бұйымның жоғары бөлігіне 
алдын ала шекіліп дайындалған пластинкалар бекітілген. Зерлеу мен бүршіктеу 
сияқты  әшекейлеудің  күрделі  техникасы  қалтқысыз  меңгерген  Батыс 
Қазақстандық зергер-шеберлер сірә, Қазақстандағы жеке дара құбылыс болса 
керек.  Бұл әдістермен,  әдетте,  көркемдік  тұрғыдан аса  бағалы және қымбат 
әшекейлер дайындалған.

Ақық (сердолик) – қазақ  зергерлерінің сүйікті тасы. 
Ақық сөзінің өзі қазақтарда әрдайым  сақтаушы түсінігін берген. 
Лағылдан  кейінгі кең қолданылатын тастар –  маржан мен көгілдір  ақық. 

Егер  жалтыратылған  ақақ  тасы    құнды  әшекейлердің  дәл  ортасына  
орнатылса, ол ұсақ моншақтар көгілдір ақықтан және маржаннан әшекейленген 
көп  жағдайда  сәндік  әшекейлер  киімнің  негізгі  композициялық  түйіндерін 
ашып,  қосалқы  өң  береді.  Адамды  залалды  әсерлерден  қорғайтын  сиқырлы 
күші бар материалдар ғана ардақталып қойған жоқ. 

Пішіні  мен  өрнек  әшекейлері  жануарлар  текті  болып  келетін  кейбір 
бұйымдар  да  киелі  саналған.  Көне  наным-сенімнің  сарқыншағы  болып 
табылатын бойтұмарлар мен басқа бұйымдар  - салтанат киімдерінің біртұтас 
кешенінің эстетикалық, тұрмыстық және қорғаушылық қызметіне ие құрамдас 
бөлігі. Қазақ шеберлері зергерлік бұйымдарды жасаудың сан алуан техникалық 
тәсілдерін жетік меңгерген. 

Қазақстанның  оңтүстігі  мен  солтүстік-шығысындағы  киім  үлгілері  мен 
әшекейлерінде кейбір өзіндік ерекшеліктер кездеседі. 
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Қыздардың  бас  киімдері  тақия  мен  бөрік  -  әр  түрлі  сәнді  жапсырма 
маталармен інжу, маржанмен, күміс шытыралармен, тана мен төбесін шоқ үкі 
қауырсынымен әшекейлейтін болған. Оларды бұйымға қосып өрілетін маржан  
мен  шытыра  шашбаулар  тағылған  күміс  шытыра  шолпылар  ажарландыра 
түседі.  Оңтүстікте  көршілерінің,  әсеріне  байланысты  бұйымның  ұшына 
таралған қара жібектен металл араласқан шашақ тағу дәстүрі болған.

 Оңтүстік  Қазақстан  сәукелесі,  негізінен,  Батыс  және  Солтүстік-Шығыс 
Қазақстан  сәукелелеріне  ұқсас.  Тек  қана  кейде  оның  етегіне  маржан 
моншақтардан  торша  тігіледі.  Жетісу  сәукелесінің  екі  жағына  қатарластыра 
маржан тігілген желек бар. Бұл сән-салтанатты бас киімнің екі жағын жаңбарға 
ұқсас күміс бұршақтай бетмоншақ толықтырып жүр. Көз тартатын бұл дара 
нұсқа коллекцияның көркі десе болғандай. 

Оңтүстік Қазақстанның дәстүрлі өңір әшекейлерінде кестелі әшекейлер өте 
мол.  Қыздардың  мойын  әшекейі  тамақша  –  мата  өрнекті  кестелермен, 
шытыралармен сәнделген матадан тігіледі. 

Камзолдың және көйлектердің белі мен жағасы маржан теңгелер қадалған 
тізбемен және күміс шытыралармен безендіріледі.

* * * * *

04.03.2021 жыл.  № N00028

Қазақ халқының ұлттық киімдері туралы мәлімет

Қағазова Шынар Зейноллаевна
Алматы облысы Талғар ауданы Бесағаш ауылы 

№ 29 шағын орталығы бар ЖББО 
мектептің көркем еңбек пәнінің мұғалімі 

Қазақ  халқының  қолөнері  көне  заман  тарихымен бірге дамып,  бірге  
қайнасып  келе  жатқан  бай қазына.  Оның  бір ұшы туысқан  Орта  Азия 
халықтарының  және  орыс  халқының  қолөнеріменде  ұштасып  жатыр. 
Қолөнерінің  басты  бір  саласы  киім  тігу.  Ерте  заманнан  күні  бүгінге  дейін 
өзінің қадір-қасиетін жоймай,  қолөнерінің озық үлгісі  ретінде ғана емес,  әрі 
әсем,  әрі  ыңғайлылығымен  де  пайдаланудан  қалмай  келе  жатқан  қазақтың 
ұлттық  киімдері  әлі  де  аз  емес.  Олардың  кейбіреуін  ескінің  көзі  қарттар 
күнделікті  киіп  жүрсе,  енді  біреулерін  қыз  ұзату,  келін  түсіру  тойларында 
ойын-сауыққа пайдаланады. Қалыңдыққа сәукеле кигізу сондай-ақ, көпшілігі 
театрлардың арнаулы тапсырысы бойынша тігіліп жатыр.

Қазақта еркектердің киімі әйелдердікіне қарағанда біркелкілеу. 
Тіптен  жейдені  (көйлек-дамбал),  қаптал  шапанды,  түйе  жүн  шекпенді, 

сеңсен  тонды  барлық  жерде  бірдей  киген.  Ал  жалпыға  тән  еркек  киімінің 
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кешенінде көйлек-дамбалдан басқа бешпет, көкірекше, шапан, шалбар, бөрік, 
қалпақ, тақия секілді бас киімдер, көксауы саптама етік болған. 

Осындай  еркек  киімі  ғасырларды  артына  салып  бізге  жеткенімен  оның 
құрамында,  киімінде,  тігісінде  уақыт  талабына  сай  әр  түрлі  ұрпақ  еңгізген 
сапалы өзгерістер болып келгендігі даусыз. Әсіресе жігіттің киімі сымбатымен 
көз тартатын болған.  Олар ойық немесе тік бұрышты координаталар жүйесі 
жағалы болып келетін  ақ  жібектен,  шыттан  тігілген  көйлек  пен  дамбалдың 
үстіне белі қымталған денеге мығым қонатын бешпет, кеудеше, жүріп-тұруға 
ыңғайлы болу үшін ауына үшкіл салған. 

Шалбар  киетін  де  балағын  етіктің  қонышына  салатын.  Бешпет  пен 
шапанды белдікпен, кездеме белбеумен буынатын болған. Үйлену салтанатына 
киілетін қалыңдықтың да, күйеудің де киімдері аса сәнділігімен, әшекейлерінің 
үйлесімділігімен, кәдеге асқанның құндылығымен ұқсатылуымен көз тартатын. 

Оқамен көмкерілген, бірінің үстіне бірі  киілетін камзол, бешпет,  шапан 
болған.  Күнделікті  тұрмысқа  ыңғайсыз  болғанымен  өте  сәнді  сәукеле, 
айырқалпақ  сияқты  бас  киімдер,  алтын-күміспен  апталған  әткеншектермен, 
ширатпалармен  безендірілген  шолпы,  алқа,  тамақша,  нәзік,  белдік,  кемер 
белбеу, асыл тастар қондырылған сақина білезіктер, мәнерлі кебіс, зерлі кебіс, 
көксауыр сияқты аяқ киімдер үлкен талғамды қажет еткен. 

Сондықтан да олар әдетте қалыңдықтың жасауына, күйеудің салтанаттық 
киіміне кіретіндіктен алдын-ала дайындалатын болған. Қазақтағы жауынгерлік 
киім жалпыға мәлім, әскердің, аңшының киім кешегі іспетті болған. Қазақ қан 
майданда  жауынан  оқжалаған  сауытты,  қалқанды,  сүңгі  найзаны,  қылыш-
қанжарды да кәдесіне жаратқан. Металдан кіреуке тоқытуға мүмкіндігі  бола 
бермейтіндер  сыртқы  киімнің  астына  көнмен  қаптатып,  арасына  жүн,  қыл 
салып сырылатын көкірекше киген.

* * * * *
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04.03.2021 жыл. № N00029

Қазақ тілі және әдебиеті сабақтарында
 инновациялық әдіс-тәсілдері

Шапиева Лазат Чакеновна 
Алматы облысы.Талғар ауданы.Бесағаш ауылы

№ 29 шағын орталығы бар ЖББО 
мектептің қазақ тілі мен әдебиеті пәнінің  мұғалімі

Елбасымыз Н.Ә. Назарбаевтың Қазақстан халқына жолдауында «Ұлттық 
бәсекелестік қабілеті бірінші кезекте оның білімдік деңгейімен айқындалады» 
деп айтылған. Сонымен бірге Елбасы Нұрсұлтан Назарбаев «Болашақта еңбек 
етіп,  өмір  сүретіндер  –  бүгінгі  мектеп  оқушылары,  мұғалім  оларды  қалай 
тәрбиелесе,  Қазақстан  сол  деңгейде  болады.  Сондықтан  ұстазға  жүктелетін 
міндет ауыр» деген болатын. Қазіргі кездегі шапшаң жүріп жатқан жаһандану 
үрдісі әлемдік бәсекелестікті күшейте түсуде. 

Елбасы Н.Ә. Назарбаев Қазақстанның әлемдегі бәсекеге қабілетті 50 елдің 
қатарына  кіру  стратегиясы  атты  Жолдауында:  «Білім  беру  реформасы  – 
Қазақстанның  бәсекеге  нақтылы  қабілеттілігін  қамтамасыз  етуге  мүмкіндік 
беретін аса маңызды құралдарының бірі» деп атап көрсетті. 

Қазіргі оқу үрдісінде дәстүрлі емес сабақтар, әртүрлі әдіс-тәсілдер кеңінен 
қолданылап жүр. Сабақты әртүрлі әдіс-тәсілдерді қолданып, түрлендіріп өткізу 
оқушыларымыздың білімге, оқып-үйренуге құштарлығын арттыратыны анық. 
Ұстаз қандай әдіс-тәсіл қолданса да, мақсаты біреу, ол оқушыларға тиянақты 
да сапалы білім беру.

Жалпы  білім  берудің  мақсаты  –  терең  білімнің,  кәсіби  дағдылардың 
негізінде  еркін  бағдарлай  білуге,  өзін-өзі  дамытудағы  адамгершілік 
тұрғысынан  жауапты  шешімдерді  қабылдауға  қабілетті  жеке  тұлғаны 
қалыптастыру,  яғни  жеке  тұлғаны  қалыптастыруға  негізделген,  ақпаратты 
технологияны  терең  меңгерген,  жылдам  өзгеріп  жататын  бүгінгі  заманға 
лайықты, жаңашыл тұлғаны қалыптастыру.

Оқыту технологиясы мен әдістеме ғылымы бір-бірімен тығыз байланысты. 
Әдістеме ғылымы «Нені оқыту керек?», «Не үшін оқыту керек?», «Қалай оқыту 
керек»? деген сұрақтарға жауап іздесе, оқыту технологиясы «Қалай нәтижелі 
оқытуға болады?» деген мәселенің шешімін іздейді. Олардың мақсаты бір, яғни 
оқытудың  тиімді  жолдарын  қарастыру.   Көптеген  жаңа  технологиялармен 
қатар соңғы кездері қазақ тілі және қазақ әдебиеті  сабақтарында ақпараттық 
технологиялар жиі қолданылуда. Жаңа ақпараттық технологиялар дегеніміз – 
білім беру ісінде ақпараттарды даярлап, оны білім алушыға беру процесі. 
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Бұл поцесті іске асырудың негізгі құралы компьютер болып табылады, сол 
себепті  қазіргі  білім  беру  ордаларында  шығармашылық  ізденіс  қабілеті 
дамыған,  жаңа  педагогикалық  технологияларды  жете  меңгерген,  мамандық 
шеберлігі  қалыптасқан  жаңа  ақпараттық  технологиялардың  тілін  білетін 
мұғалім  қажет.  Оқушы  белсенділігін,  ізденушілік  қабілетін  дамытатын 
сабақтардың бірі – кіріктірілген сабақтар. Егер кіріктірілген сабақтарды рөлдік 
ойындар ретінде өткізсе,  оқушылар сабақта белсенділікпен жұмыс жасап,  өз 
бетінше  ізденуге,  қорытынды  шығаруға,  іскерлікке  дағдыланады.  Ондай 
сабақтарда  оқушылар  материалды  игеріп  қана  қоймай,  зерттеу,  сынау, 
сараптау, өмірмен байланыстыру, білім мен білікті практикада пайдалану, өз 
пікірін  қорғай  білу  арқылы  белсенділік  көрсетеді.  Бұл  орайда  мен  қазақ 
әдебиеті  сабақтарында  сын  тұрғысынан  ойлау  технологиясының  «Рафт», 
«Эссе жазу», «Пікірталас» секілді стратегияларын қолданамын. 

Сабақ соңында міндетті түрде оқушыға шығармашылық қабілетін дамыту 
мақсатында, белгілі бір тақырып бойынша жоба беріп отырамын. 

Ол  ақын-жазушылардың  өмірі  мен  шығармашылығы  немесе  бір  өлең, 
поэма,  кейіпкер  төңірегінде  болуы  мүмкін.  Тіл  үйренуші  орыс  топтарына 
өздерінің  жеті  аталарын  біліп  келу  (ұлтына  қарамай),  отбасының 
генеологиялық сызбасын сызу, мақсатына жету жолдары, тіл үйрену үшін не 
істеу қажет деген секілді сан алуан тапсырмалар беремін.  Бұл оқушылардың 
сабаққа  деген  қызығушылығын  арттырады.  Түрлі  технологияларды  қолдану 
оқушының  білім,  білік,  тәжірибесін,  жаңа  тақырыпты  меңгеру  деңгейін 
айқындайды,  өткенді  пысықтауға,  оқытудың  нәтижелілігін  арттыруда  және 
оқушыны іздендіруге өте қолайлы. Жалпы оқыту үрдісі педагогикалық үрдістің 
басты  құраушысы  болып  табылады.  Оқыту  үрдісі  мұғалім  және  оқушының 
бірлескен әрекеті ретінде оқыту мен оқудың бірлігін көрсетеді. 

Қазіргі таңда іздемпаз оқытушы оқушыға берілетін білімнің мазмұны мен 
оқушының меңгеру деңгейін анықтай алатындай зерттеуші де болу керек. 

Әр ұстаз орыс ағартушысы К.Д.Ушинский «Мұғалім өзінің білімін үздіксіз 
көтеріп  отырғанда  ғана  мұғалім,  оқуды,  ізденуді  тоқтатысымен  оның 
мұғалімдігі де жойылады» деген сөздерін әрқашан жадында ұстау керек.

«Қазақтың  тағдыры,  келешекте  ел  болуы  да  мектебінің  қандай  негізде 
құрылуына барып тіреледі. Мектебімізді таза, берік һәм өз жанымызға /қазақ 
жанына/  үйлесетін  негізде  құра  білсек,  келешегіміз  үшін  тайынбай-ақ 
серттесуге  болады»  деп  Мағжан  Жұмабаев  айтып  кеткендей  болашақта 
елдігімізден,  еркіндігімізден,  егемендігімізден  айырылмаудың  бір  жолы 
саналы, тәрбиелі ұрпақ тәрбиелеу деп ойлаймын.

* * * * *
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05.03.2021 жыл.     № N00037

Ёмкость и объём

АТАЕВА  НАТАЛИЯ  ВАЛЕНТИНОВНА
Город Туркестан, Школа- гимназия № 9 им.Некрасова 

Учитель начальных классов 

Дата
Предмет 

«Математика»
Класс 3 Урок 3

Тема учебного 
занятия:

Ёмкость и объём.

Цель:
Познакомиться с понятиями «ёмкость», «объём» и 
единицами измерения.

Критерии 
успешности:

2. уточнить представление о понятии величины;
3. познакомиться с общепринятыми единицами 
измерения ёмкости и объёма;
4. решать практические задачи на «переливание».

Ключевые идеи:

На данном уроке учащиеся познакомятся с понятиями 
«ёмкость», «объём» и единицами их измерения, определят 
их сходство и различие объёмов сосудов при помощи 
различных мерок, научатся логически последовательно 
рассуждать, решая практические задачи 
на «переливание», анализировать свои учебные 
достижения.

Источники:
Учебник «Математика 3 класс» Акпаева А.Б. 
(«Алматыкiтап баспасы»), методические рекомендации, 
руководство к курсу, УМК.

Материалы и 
оборудование:

Учебник «Математика 3 класс» Акпаева А.Б. 
(«Алматыкiтап баспасы»), материалы для выполнения 
группового задания, сосуды различных объёмов, 
оборудование для решения практических заданий, 
презентация.

Ход учебного занятия
Этапы 

проведения 
учебного занятия

Время Модули
Действия 
учителя

Действия 
учащихся

1.Эмоционально- 1 минута Новые Создание Желают друг 
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психологический 
настрой

подходы к 
обучению.

благоприятного 
психологического 
настроя учащихся 
на работу, 
активизация 
внимания детей.
Прозвенел звонок,  
ребята. 
Потрудиться 
надо нам.
Не лениться, а 
учиться 
предстоит 
сегодня Вам.
В путь уменье и 
смекалку не 
забудьте взять, 
друзья!
Много нового 
открыть – всем 
желаю я.

другу хорошего 
настроения, 
успешной 
работы, 
открытия нового, 
достижения 
цели!

2. Актуализация 
знаний. 

«Мозговой 
штурм»

5 минут

Создание 
коллаборат

ивной 
среды.

Учитель 
предлагает 
учащимся, 
разделиться для 
работы в группы, 
при помощи 
стратегии 
«Пазлы» и, 
попытаться 
определить тема 
урока.

Учащиеся 
разбиваются на 
группы и 
определяют 
направления 
работы на уроке.

3. 
Целеполагание. 
Ведение новой 

темы

2 минут Новые 
подходы к 
обучению.
Диалоговое 
общение.

Учитель 
предлагает 
учащимся назвать 
одним словом все 
изображения, 
определить тему 
урока и 

Учащиеся при 
поддержке 
учителя 
формулируют 
тему урока, 
определяют 
учебную цель и 
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предположить 
учебные задачи, 
которые следует 
решить.

задачи, которые 
в ходе учебного 
занятия нужно 
реализовать.

4. Практическая 
работа

12 минут

Обучение 
критическо

му 
мышлению

Учитель 
предлагает 
учащимся 
определить 
объёмы предложе
нных сосудов, 
сравнить их, 
определить мерки 
для сравнения.

Групповая 
работа - лидеры, 
учащиеся 
группы А органи
зуют 
практическую 
работу по 
выполнению 
предложенных 
заданий.
Результаты 
группового 
взаимо-действия 
представляют 
лидеры групп - 
учащиеся 
группы А.

5. Физминутка
2 

минуты

Учитель 
предлагает 
выполнить 
комплекс 
упражнений для 
профилактики 
сколиоза.

Учащиеся 
выполняют 
комплекс 
упражнений под 
видео-клип.

6. Самостоятель
ная работа

4 
минуты

Новые 
подходы к 
обучению.

Обучение 
талантливы

х и 
одаренных 

детей

Учащимся 
группы В было 
дано 
опережающее 
задание - подго-
товить 
дополнительную 
инфор-мацию по 
изучаемой теме.

Учащиеся 
самостоятельно 
изучают 
предложенную 
инфор-мацию. 
Учащимся 
группы В после 
изучения задают 
вопросы.

7. Практическая 
работа

10 минут Обучение 
критическо

му 

Для 
развития умения 
логически 

Используя 
данные задачи, 
учащиеся 
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мышлению

последовательно 
рассуждать 
учащимся 
предлагается 
решить 
практические 
задачи 
на «переливание».

приступают к 
решению практи
ческих задач 
на «перели-
вание».
Для обсуждения 
алгоритма 
рассуждения 
учащиеся имеют 
возможность 
перейти из одной 
группы в другую 
и найти верное 
рассуждение.

8. Рефлексия 
учебной 

деятельности.

3 
минуты

Новые 
подходы к 
обучению.

Для анализа 
учебных достиже
ний учитель 
предлагает 
учащимся 
заполнить 
«банку», 
полученными на 
уроке знаниями.

Учащиеся 
группы С 
составляют 
столбчатую 
диаграмму и 
делают вывод об 
успешности 
учащихся класса 
на данном уроке 
при изучении 
данной темы.

9. Домашнее 
задание.

1 минута

Преподаван
ие и 

обучение в 
соответстви

и с 
возрастным

и 
особенност

ями 
учеников

Выполнение 
разноуровневых 

заданий.

Решение заданий 
по материалам 
дидактического 
пособия (УМК).
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05.03.2021 жыл.      № N00038

Какой бывает транспорт?

НАУРУЗОВА ДИНОРА ТУРАХАНОВНА 
Город Туркестан, Школа  - гимназия  № 9 им.Некрасова  

Учитель начальных классов

Краткосрочный план урока

Предмет: Познание мира                                 Школа:
Дата: ФИО учителя:                                                                        
 Класс: 2 класс

Тема урока Какой бывает транспорт?

Цели 
обучения

2.1.4.3. различать виды транспорта и знать об их значении.
2.1.4.4.объяснять правила поведения в общественном 
транспорте.

Цель урока Все учащиеся смогут: объяснить понятие «транспорт», 
различить и описать виды транспорта.
Большинство учащихся смогут: составить правила 
поведения в общественном транспорте.
Некоторые учащиеся смогут: сравнивать транспорт 
прошлого и настоящего, определять их различия.

Критерии 
оценивания

- объясняет понятие «транспорт»;
- различает и описывает вид транспорта;
- составляет правила поведения в общественном транспорте;
- сравнивает транспорт прошлого и настоящего.

Языковые 
цели

Ключевые слова: водный, воздушный, наземный, подземный, 
метро. Словосочетания: железная дорога.
Полиязычие: англ.яз., каз.яз.
ұшак, plane; пойыз, train.
Вопросы для диалога:
- Что такое транспорт?
- Какие виды транспорта вы знаете?
- Как нужно вести себя в общественном транспорте?
- Как вы думаете, какой вид транспорта более удобен, 
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прошлого или настоящего времени?

Привитие 
ценностей

Ценности основанные на национальной идее «Мәңгілік Ел»: 
гордость за достижения Казахстана, уважение друг к другу, 
бережное отношение к окружающему миру.

Межпредме
тная связь

Самопознание

Навыки 
пользовани
я ИКТ

Видеоролик, презентация.

Предварите
льные 
знания

Составляет небольшой рассказ о своем селе. Знает пословицы 
и поговорки о Родине.

                                                                        Ход урока

Запланиро
ванные
этапы 
урока

Виды запланированных упражнений 
урока

Ресурсы

Начало 
урока

1-2 мин

3-6 мин

(К) Создание эмоционального настроя.
Долгожданный дан звонок
- Начинается урок!
Тут затеи и задачи
И вопросы все для вас!
Пожелаю всем удачи
- За работу, в добрый час!
Целеполагание.
(К) Стартер «Угадай-ка»
Отгадывание загадки
Есть и водный и воздушный,
Тот, что движется по суше,
Грузы возит и людей
Что это скажи скорей!
(картинки на доске дополняются)
- О чем пойдет речь на уроке?
- Что нового и интересного мы узнаем?
Вывод:

Картинки
(виды 
транспорта)
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7-12 мин

Середина 
урока

13-24 мин

- Сегодня мы поговорим о различных видах 
транспорта;
- объясним различия между прошлым и 
настоящим видом транспорта;
- составим правила поведения в 
общественно транспорте.

(Д,К) Просмотр видеоролика «Виды 
транспорта».
Дискуссия «Открытые – закрытые 
вопросы» (АМО).
- Что такое транспорт?
- Какие виды транспорта вы знаете?
- Какие правила поведения в транспорте вы 
знаете?
Вывод: транспорт – это средство 
передвижения и перевозки грузов
ОС: комментарий и похвала учителя.

(Г) Задание «Раздели на группы».
Цель: классифицировать картинки по 
видам транспорта на группы.
Критерии оценивания:
- находит вид транспорта;
- классифицирует виды транспорта на 
группы;
- описывает транспорт.
УМН: применение.
Задание.
1 гр.– Какой транспорт называют 
воздушным? Приведите примеры. 
Произнесем слово «самолет» на казахском и 
английском языках: ұшак, plane
2гр.– Какой транспорт называют наземным? 
Приведите примеры. Произнесем слово 
«поезд» на разных казахском и английском 
языках: пойыз, train.
3гр.– Какой транспорт называют водным? 
Приведите примеры.
4гр.- Какой транспорт 

Презентация

https://www.yout
ube.com/watch?
v=otT8VhbNGT
Y
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25-30 мин

называют подземным? Приведите примеры.
Дескрипторы:
- определяет вид транспорта;
- группирует картинки;
- называет название транспорта на трех 
языках.
ФО: Оценивание по таблице.
- А как можно назвать эти группы?
(водный, воздушный, наземный, 
подземный)

(П) Прием «Диаграмма Венна».
Цель: определят сходства и различия видов 
транспорта, составят таблицу.
Критерии оценивания:
- сравнивает транспорт прошлого и 
настоящего;
- выделяет различия и сходство;
- приводит примеры применения 
транспорта.
УМН: навыки высокого порядка.
Задание.

Дескрипторы:
- сравнивает по сходству прошлый и 
настоящий транспорт;
- находит отличия прошлого и настоящего 
транспорта;
- находит общее;
- составляет таблицу.
ФО: прием «Комментарии». 
Взаимооценивание.
Дать комментарии к работе других 

https://www.yout
ube.com/watch?
v=WHsuZgtaEPs
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31-32 мин

33-37 мин

учащихся.

(Г) Разноуровневые задания «Умницы и 
умники».
Цель: перечислят виды транспорта, 
разработают правила поведения в 
автобусе.
Критерии оценивания:
- заполняет таблицу по распределению 
видов транспорта;
- приводит различия самолета и поезда;
- называет предназначения вида транспорта.
- составляет правила поведения в автобусе
УМН: применение, навыки высокого 
порядка.
Задание.
1 группа – Заполнить таблицу «Виды 
транспорта».
2 группа – Составить кластер «Транспорт».
3 группа – Составить правила поведения в 
автобусе.
Дескрипторы:
- составляет кластер;
- заполняет таблицу;
- составляет правила.
Презентация по группам.
ФО: прием «Паровозик».

Синий вагончик – все получилось!
Красный вагончик – нужно постараться!
Желтый вагончик – нужна помощь!
Физминутка

Картинки, 
стикеры

47



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

Конец 
урока

38-40 мин

(Г) Задание «Транспорт будущего».
Цель: рисует транспорт будущего.
Критерии оценивания:
- рисует транспорт;
- выполняет все требования;
- описывает устно
Задание.
Требования:
Экологический
Экономичный
Практичный
Эстетический вид

 

Дескрипторы:
- описывает транспорт;
- называет транспорт;
- объясняет свой выбор.
ФО: прием «Плюс-Минус», прием 
«Карусель».
Каждая группа отмечает знаком + каждый 
признак, который перечислила группа.
И знак - если признак не озвучили.
Задание оценивается по часовой стрелке, от 
группы к группе.

Рефлексия
Прием «Мое месторасположение».
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Самолетик в небе - все отлично получилось;
Машинка на дороге - получилось, но можно 
еще постараться;

 
Кораблик по волнам – нужна помощь 
одноклассников.

Дифференциация
1.Планирование 
дифференцированных 
целей урока с учетом 
потребностей учащихся.
2. Объединение в группы, 
учитывая учебные 
возможности учащихся.
3. Применения различных 
форм работы в классе для 
реализации учебных 
целей.
4. Разработка 
разноуровневых заданий.
5. Рефлексия «Перекресток 
удачи».

Оценивание
1. Задание «Раздели на 
группы».
ФО: «Проверка по 
таблице».
2. Задание «Диаграмма 
Венна»
ФО: прием: 
«Коментарий»
3. Задание 
Разноуровневые задания: 
«Умницы и умники»
ФО: прием «Паровозик».
4. Задание «Транспорт 
будущего».
ФО: прием «Карусель».

Соблюдение 
техники
безопасности и 
здоровья
электронная 
физ.минутка
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05.03.2021 жыл.    № N00039

Моя семья

МУКАШЕВА  РАНА  МУХТАРОВНА
Город Туркестан. Школы-гимназии  № 9 им. Некрасова. 

Учитель начальных классов
Краткосрочный план урока 

Школа: 

Дата:«____»____________20___г
.

ФИО учителя: 

Класс:2 «____» класс. Количество присутствующих: 
                        отсутствующих:

Тема урока: Моя семья

Цели обучения, которые достигаются на данном уроке (ссылка на 
учебную программу):
2.1.1.3 Определять общепринятые этические нормы на основе изучения 
различных источников
2.1.1.1 Составлять словесный портрет членов семьи на основе материалов 
семейного архива
2.1.1.2 Объяснять этические нормы своей семьи на основе примеров
2.1.1.4 На основе наблюдений, опроса знать структуру семейных 
потребностей в предметах потребления и источники их поступлени

Цели урока: Познакомить  с  понятиями:  «семья»,  «члены  семьи», 
«родственники».  Развивать  речь,  внимание,  мышление, 
память.  Способствовать  формированию  понимания 
значимости  семьи.  Воспитывать  любовь  и  уважение  к 
своей семье.

Цели обучения Все учащиеся смогут: 
Познакомиться   с  понятиями:  «семья»,  «члены  семьи», 
«родственники»..
Большинство учащихся будут уметь: 
Различает главную и второстепенную информацию 
Некоторые учащиеся смогут:
понимать основное содержание текста 
самостоятельно выполнять задание  
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Критерии 
успеха

 характеризовать основные социальные функции языка;
анализировать тексты различных стилей;
понимать смысл необходимой терминологии то 
определённой теме

Языковые цели Учащиеся смогут:
- акцентировать внимание на академическом языке 
(например, лексика, включающая терминологию и фразы, 
необходимые для достижения целей обучения предмета);  
- использовать языковые навыки в различных 
комбинациях для достижения различных целей;

Привитие 
ценностей 

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

Межпредметны
е
связи

Взаимосвязь с предметами: самопознание, познание 
мира, естествознание, география 

Навыки 
использования 
ИКТ 

На данном уроке учащиеся используют флеш-
презентацию, которую можно загрузить на планшет или 
мобильный телефон через QR-код

Предварительн
ые 
знания

Этот раздел основывается на знаниях и навыках, 
полученных в 1 классе.На уроке будет продолжена работа 
по развитию навыков слушания и говорения.

Ход урока
Этапы урока Запланированная деятельность на уроке Ресурсы

Начало 
урока

Создание положительного 
эмоционального настроя
Здравствуй, год учебный,  школьный!
В добрый путь, ученики!
Перезвоном колокольным
Пусть звенят, звенят звонки! 
Окружает вас, ребята,
Мир невиданных чудес, 
Изучить все в школе надо!
Поторопимся скорей!
- "Почитай отца своего и мать, и будет тебе 
хорошо, и ты будешь долго жить".
(народная мудрость)

До начала 
урока учитель 
прикрепляет в 
разных местах 
класса 
бумажные 
следы с 
буквами 
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Вопросы для обсуждения:
-Как  вы  понимаете  слова  почитай  отца 
своего и мать?
-Что надо делать чтобы вам было хорошо и 
вы долго жили?

3. Рассказывание сказки о первой семье 
(подарок учителя):
       Давным - давно на далеком острове жил 
мальчик.  Он  жил  совсем  один.
Никто  его   не  воспитывал,  никто  не 
наказывал, ни с кем он не делился орехами 
и фруктами. Но было этому мальчику очень 
грустно.
      Однажды он отправился на берег моря. 
И  вдруг  ему  навстречу  вышел
седой  старик.  Он  был  очень  старый,  но 
очень мудрый.
-Куда ты идешь? - спросил старик.
-Я  иду искать место, где мне не будет так 
одиноко.
-Я знаю, как тебе помочь. Идем со мной, - 
предложил старик.
       Он привел мальчика в свой дом, где 
жили его дети и внуки.
-Послушай! - сказал старик. - Все мы живем 
в  одном  доме,  вместе  радуемся,  вместе 
грустим,  вместе  едим  то,  что  дала  нам 
природа, помогаем друг другу. -Оставайся! 
Я  буду  тебе  дедом,  мой  сын  и  его  жена 
станут тебе отцом и матерью, а мои внуки 
будут тебе братьями и сестрами.
       Мальчик остался,  и через некоторое 
время он понял, что только теперь научился 
радоваться  и  стал  по-  настоящему 
счастливым. А произошло это потому, что у 
него появилась семья.
Вопросы для обсуждения:
     -Вам понравилась сказка?
    - Как мальчик жил на острове?

П,  Р,  И,  Р,О, 
Д, А

Доска 

Карточки  со 
словами
ЕСТЕСТВОЗ
НАНИЕ
ИССЛЕДОВА
ТЕЛЬ
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    -Что  изменилось  в  его  жизни  после 
встречи со стариком?
    -Почему  мальчик  стал  по-настоящему 
счастливым?
    -Счастливы ли вы в своей семье?

Критерии 
успеха

Учащиеся должны знать компоненты 
действий, правила нахождения неизвестных 
компонентов

Середина 
урока 

Актуализация знаний     Стратегия  
«ЗХУ»
Учитель предлагает составить таблицу и 
заполнить первые 2 столбца

Знаю Хочу 
узнать

Узнал(-а)

- Учитель: Очень трудно самому
                  Жить на свете одному.
                  Вместе с Мамой жить и Папой
                  Хочется всегда ребята.
- Сегодня мы поговорим,…а о чём, вы 
узнаете, разгадав ребус:

               

                                                                     
Учитель вывешивает на доску    
(-Семья.)
– Что означают эти 
удивительные семь Я?
– О чём мы будем говорить на  
занятии?
– Верно. Тема нашего занятия: 
«Моя семья»
– Мы будем говорить о семье, о 
членах семьи, об отношениях 
между родителями и детьми.

Несколько 
видов мячей

Карточки с 
примерами  
Ресурс об 
основных 
языков 
http://science_
philosophy.aca
demic.ru

Сайт на рус. 
языке «Мир 
идей» 
http://miridei.c
om/interesnye-
idei/izobreteniy
a/
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–  Выясним, что нужно делать, 
чтобы семья жила весело и 
счастливо.

У каждого из вас, ребята, есть люди самые 
близкие и родные. Эти люди полюбили вас, 
когда вы только родились, и будут любить 
вас всегда. Кто же это?    ( Мама, папа, 
бабушка, дедушка)
-Назовите их одним словом   (Семья) 
-Тема нашего урока «Моя семья»
-  На   какой  вопрос  нам  надо  будет  дать 
ответ?     ( Что  такое    семья?) 
- Сегодня мы будем заниматься частично- 
исследовательской деятельностью. 
- Для поисковой деятельности  я предлагаю 
вам слова- помощники, из которых надо 
будет выбрать нужные .
( дети из представленных слов должны 
выбрать нужные  слова:
Благодарность,  радость, чувство покоя, 
отдых,  защищенность, веселье, 
милосердие, заботливым, ответственным,  
ласковым, преданным, терпение, 
великодушие, покой, добрым, красота, 
уверенность). 
-А где вы еще можете испытать эти 
чувства?  ( в семье)
-Но отнюдь не в каждой семье чувствуют 
это.
-Как вы думаете, что нужно, чтобы семья 
была крепкой и дружной?
- Ребята , а теперь догадайтесь,  что это за 
дерево, частью которого вы являетесь?
-конечно –это ваше родословное дерево.
- Посмотрите на ваше родословное   дерево.  
У него есть  корни- это наши прабабушки и 
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прадедушки, есть веточки, от них появились 
наши бабушки и дедушки.  Бабушки и 
дедушки дали жизнь нашим мамам и папам. 
А вверху  дерева  находитесь вы. Ваше 
родословное дерево тоже будет расти,  
когда вы станете  взрослыми,  семейными 
людьми у вас появятся свои дети, их имена 
войдут в ваше родословное дерево.

Работа по учебнику.
 - знакомство с текстом учебника. 
Выборочное чтение:
1. Бабушка  пришла  домой:  -  Как  её 
встретили внуки? Чей вопрос правильный?
2. Что делают взрослые и дети в семье?
 Физминутка.  Чтение  стихотворения 
сопровождается движениями:

Мы семья большая,
дружная такая.

Я полы сейчас помою.
Папе рейки отпилю.
Бабушке и дедушке,
постельку  застелю.

 

Творческая  работа     (Каждая  группа 
получает иллюстрацию…)
-Посмотрите на иллюстрации, составьте по 
ним небольшие рассказы:
 - По 1 иллюстрации – 1 группа,  по второй- 
2 группа, по третьей- 3 группа;
(  например,  молодая  семья:  мама,  папа   и 
сынишка.  вышли на прогулку. Родители с 
нежностью наблюдают за  игрой  мальчика. 
Видно, что им приятно находиться вместе.
На  2-ой  картинке  изображена  большая 
семья, мама, папа, бабушка и прабабушка, и 
двое детей. Сестренка поддерживает своего 
братика, который протягивает свои ручонки 
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к  прабабушке.  С  нежностью и  с  любовью 
отец обнял женщин. Все внимательны друг 
к другу.
На  третьей  иллюстрации  -  мама  и  дочка 
вместе катаются на роликах. Им доставляет 
удовольствие это совместное занятие).

Индивидуальная работа
-У вас на столах  предложения. Прочитайте 
их:
1 группа:    Маме приятно осознавать, что 
вся семья в сборе. Ведь в последнее время 
это случается не так часто.
2 группа:    Семья Пети в свой выходной 
день пришла в театр на спектакль.
Папа  внимательно  рассматривает 
программку.
3группа:  Петина сестра немного заскучала.
 Петя смотрит в бинокль на происходящее в 
зале.  Все  с  нетерпением   ждут  начала 
спектакля.
-  Расскажите, как отдыхает ваша семья.  

 Работа в группах.
-У вас на столах группы слов, соедините их 
и прочитайте пословицы.
1группа:   В  ГОСТЯХ  ХОРОШО,  а дома 
лучше
                  НА ЧТО И  КЛАд,  коли в семье 
лад

2группа:  ВСЯ СЕМЬЯ  ВМЕСТЕ,   так и 
душа на месте
                 МОЙ ДОМ  - моя крепость
3группа:  СВОЯ  ХАТКА – родная матка
                 ТВОЙ  ДОМ – твоя воля
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Беседа о маме.
-Как вы думаете , кто является для нас 
самым близким и дорогим человеком  в 
семье?    ( конечно мама)
-С чем ассоциируется слово «мама» у вас?    
( с нежностью, лаской, добротой, и т.п)
( появляются слайды –  фотографии  мам, 
запись- дорогие наши любимые мамочки, 
пословица о маме:   при солнышке тепло, 
при матери- добро ) 
Ученик: 
На свете добрых слов 
Живет немало. 
Но всех добрее 
И нежней одно: 
Из двух слогов 
Простое слово "мама", 
И нету слов 
Роднее, чем оно! 
Ученик: 
Обойди весь мир вокруг,
Только знай заранее:
Не найдёшь теплее рук
И нежнее маминых.
Ученик:
Не найдёшь на свете глаз
Ласковей и строже.
Мама каждому из нас
Всех людей дороже.
Ученик:
Сто путей, сто дорог
Обойди по свету.
Мама – самый лучший друг!
Лучше мамы нету!

Рассказ о папах.
-Этого члена семьи в русских народных 
сказках называют "батюшкой" и 
"солнышком" Он сильный, надежный, 
мужественный. Он - глава семьи, поэтому 
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он - добытчик и кормилец. Многие 
мальчики хотят быть похожими на него, 
стараются брать с него пример.  О ком же 
идет речь?   ( о папе )
 ( слайды – фото пап)
-Назовите лучшие черты вашего папы. 
 Рассказ о братьях и сестрах.
-Если вас спросить, кто вам доставляет 
огромную радость, то вы, без сомненья, 
скажете - это …(брат или сестра.)  
-Поднимите руки те , у кого есть братья или 
сестры! 
-Говорят: «Счастлив тот ребенок, у 
которого есть братья или сестры.»   Их 
тепло, поддержка, совет, помощь будут 
сопровождать каждого из вас всю жизнь, 
даже если вы будете жить в разных концах 
страны. Цените это! 
Необходимо, чтобы  в семье между 
братьями и сестрами был лад и покой. Надо 
уважать друг друга, уступать друг другу.
 - А теперь, мы должны поговорить  
конечно  о наших бабушках и дедушках. 
-Что вы можете сказать о них?
(Наши бабушки и дедушки очень мудрые 
люди, поэтому, когда нам нужен совет, 
можно смело обращаться  к ним.)
-Правильно. Хотя иногда мы этой помощью 
злоупотребляем.

Сценка  (герои бабушки)
1-я –Здравствуй, голубушка моя! Гулять не 
выйдешь?
 2-я: Да что ты, я еще уроки не сделала ... 
1-я: Какие уроки? Ты что в детство впала? 
Ты же 100 лет назад школу кончила! 
2-я: Да? А внуки? Сейчас очень модно 
делать уроки за внучат.
 Да, я всю жизнь за внуков уроки делаю.        
2-я: Правда? Это ты их так балуешь? 
l-я: Я не балую! Я с ними очень строго. Вот 
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сделаю уроки, а уж начисто они у меня 
всегда сами переписывают. 
2-я: О, действительно строго. 
l-я: Так, что если что, меня  спрашивай, у 
меня опыт большой. 
2-я: Ну, если не трудно, проверь, как я 
стихотворение выучила. Гм-гм ... » 
У лукоморья дуб зеленый; златая цепь на 
дубе том ... » 
l-я: Так, хорошо. 
2-я:  «о-о  И днем и ночью пес ученый ... »
l-я: Какой пес? Какой пес? 
2-я: Ну, я не знаю какая у него порода.
 l-я: Да не пес, а кот ученый! Поняла? Кот! 
2-я: А-а, поняла-поняла! Я тогда сначала: « 
У лукоморья дуб зеленый; златая цепь на 
дубе том  и днем и ночью кот ученый ... » 
l-я: Ну? 
2-я: ... с авоськой ходит в гастроном. 
l-я: С какой авоськой? В какой гастроном? 
Ты где такое видела? 
·2-я:  Ой, ну какая же ты, подруга! У меня 
еще столько уроков, я все перепутала. 
l-я: Как ты считаешь, если мы с тобой и 
дальше так упорно будем учиться, может, в 
нашу честь какую-нибудь единицу назовут? 
2-я: Ее уже назвали. 
l-я: Как? 
2-я: Кол! Его ставят тем внукам, за кого 
бабушки делают уроки ... 

Ребята, а в ваших семьях  ваши бабушки 
помогают вам с уроками

 Слушаем ответы учеников и оцениваем 
по дескрипторам:

Навыки: применение, анализ
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Критерий 
оценивания

Дескрипторы:

Демонстрирует 
навыки 
прогнозирования, 
опираясь на 
ключевые 
слова/выражения.

- владеет навыками 
прогнозирования;
- приводит аргументы.

Критерии 
успеха

Обогащение словарного запаса, развитие 
умения анализировать, сравнивать, 
устанавливать причинно-следственные 
связи.

Конец урока
А теперь давайте разделим эти пословицы и 
поговорки на две группы: в первую соберем 
все те, которые относятся к счастливой 
семье, а во второй оставим те, чего не 
должно быть в семье.

Группа 1:
a. В гостях хорошо, а дома лучше.
b. В дружной семье и в холод тепло.
c. В семье согласно, так идет дело 
прекрасно.
d. В хорошей семье хорошие дети растут.
e. Вся семья вместе, так и душа на месте.
f. В семью, где лад, счастье дорогу не 
забывает.
g. Согласие да лад - в семье клад.
h. Отца с матерью почитать- горя не 
знать.
i. Человек без семьи, что дерево без 
плодов.
j. Дом согревает не печь, а любовь и 
согласие.
k. Семья-опора счастья.

Группа 2:
1. В недружной семье добра не бывает.
2. В семье разлад, так и дому не рад.
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3. В семье, где нет согласия, добра не 
бывает.
4. Не будет добра, коли в семье вражда.

Посмотрите  какая  у  нас  получилась 
внушительная  первая  группа,  и  во  всех 
пословицах часто повторялись одни и те же 
слова,  посмотрите внимательно и назовите 
мне их.
Ответы детей:       Дружба, Согласие, 
Счастье, Лад, Любовь

Итог урока. Рефлексия
Учитель может предложить ученикам на 
рабочих 
листах дописать продолжение следующих 
предложений:
1. Я научился...
2. Я могу научить других...
3. Я не понял / не смог...
4. В дальнейшем я 

Оцените свою работу на уроке как учёного, 
насколько  вы  были  наблюдательны, 
активны, дисциплинированны
Зелёный  –  высокий  уровень,  жёлтый  – 
средний уровень.
С помощью метода «Толстые и тонкие 
вопросы» проводит закрепление урока.

Критерии 
успеха

усвоения  (повторения),  психологического 
комфорта,  определяют  совместные 
результаты работы

Дифференциация
Каким образом Вы 
планируете оказать 
больше поддержки? 
Какие задачи Вы 
планируете поставить 
перед более 
способными 

Оценивание
Как Вы планируете 
проверить уровень 
усвоения материала 
учащимися?
Используйте данный 
раздел для записи методов,  
которые Вы будете 

Здоровье и 
соблюдение 
техники 
безопасности

Здоровьесберегаю
щие технологии.
Используемые 
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учащимися? использовать для 
оценивания того, чему 
учащиеся научились во 
время урока.

физминутки и 
активные виды 
деятельности.

Целое и части  
презентация задания

К концу урока учащиеся 
научатся:
Проведите работу по 
самооцениванию учащихся 
спомощью Лестницы 
успеха в рабочей тетради.

№1: 
Руки в стороны — 
в полёт
Отправляем 
самолёт.
Правое  крыло 
вперёд,
Левое  крыло 
вперёд.
Раз,  два,  три, 
четыре —
Полетел  наш 
самолёт.

№2
На  носочках  ходят 
мыши.
Так, чтоб кот их не 
услышал.
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05.03.2021 жыл.     № N00040

Таблица умножения и деления на 6

 КУЛМЕТОВА НИЛУФАР САЙФУЛЛАЕВНА
Город Туркестан. Школы-гимназии № 9 имени Некрасова 

Учитель начальных классов

Математика.
Краткосрочный план урока.

Предмет: 
Математика

Школа: 

Дата: ФИО учителя: 

Класс: Количество     
присутствующих: 

Количество    
отсутствующих: 

Раздел (сквозная 
тема):

Раздел 1С – Табличное умножение и деление

Тема урока: Таблица умножения и деления на 6. Задача в 
косвенной форме
Классный коллектив. Права и обязанности

Цели обучения, 
которым 
посвящен урок:

3.1.2 .4 составлять,читать и применять таблицу 
умножения и деления на 6.
3.5.1.5 анализировать и решать задачи с косвенными 
вопросами (связанные с отношениями «больше, 
меньше, на», «больше, меньше, раз»)

Развитие 
навыков:

3.1.2 .4 составлять, знать и применять таблицу 
умножения и деления на 6.
3.5.1.5 анализировать и решать задачи с косвенными 
вопросами (связанные с отношениями «больше, 
меньше, на», «больше, меньше, раз»)

Предполагаемый 
результат:

Все учащиеся смогут:   знать таблицу умножения и 
деления на 6.
Большинство учащихся смогут:    применять таблицу 
умножения и деления на 6 при вычислениях, 
анализировать и решать задачи с косвенными 
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вопросами
Некоторые учащиеся смогут:  самостоятельно 
составлять, читать, записывать таблицу умножения и 
деления на 6, составлять и решать задачи с косвенными 
вопросами

Привитие
ценностей

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

Языковая цель Учащиеся могут: читать чистовые и буквенные 
выражения                                      Предметная лексика 
и терминология: Таблица умножения и деления, 
задачи с косвенными вопросами (связанные с 
отношениями «больше меньше /на», «больше/ меньше в 
раз»).
Серия полезных фраз для диалога/письма
Обсуждение:
-Как проверить умножение?
-Что значит составить взаимосвязанные выражения на 
умножение и деление?
-Что обозначает «больше меньше на», «больше./меньше 
в раз»?
-Как решить задачу с косвенным вопросом?

Письмо: Запись числовых и буквенных выражении

Навыки
использования 
ИКТ

ИКТ –урок сайта «Білім Ленд», презентация урока.
Физминутка

Материал 
прошедших 
уроков:

Таблица умножения и деления от 2 до 5.
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Ход урока:

Этапы урока Запланированная деятельность на 
уроке

Ресурсы

0-2 мин Создание положительного 
эмоционального настроя:
Здравствуйте!- 
Сәлеметсіздерме!- Good afternoon!
Дети встают в круг? Учитель держит 
ленты по количеству учеников. 
Каждый ученик держится за конец 
ленты образуя Шанырак, при этом 
учитель спрашивает- «Где вы видели 
Шанырак?», «Символом чего 
является Шанырак?». Дети дружно 
отвечают! Учитель отпускает свой 
конец ленты и дети делятся на 2 
группы.
Мотивация.
– Все вы являетесь учениками. А 
знаете ли вы, что у вас есть 
определенные обязанности и права?
Выскажите по 1 предложению: «Что 
люди могут делать и чего не могут 
делать?», «Что они обязаны делать и 
чего не обязаны?», «На что они 
имеют право и на что не имеют?»
–Без ясного ответа на эти вопросы 
жизнь превратилась бы в 
неразбериху. Все мы разные, но одно 
у нас общее – это наши права и 
обязанности, которые мы все должны 
выполнять.
Права и обязанности- Құқықтары 
мен 
міндеттері- Rights and obligations
Сегодня мы будем работать в 
коллективе и группе и вы еще раз 
осмыслите важность сказанного.

Трехъязычие
Метод 
«Шаңырақ»
В рамках 
программы 
«Рухани 
жаңғыру» и 
идеии 
«Мәңгілік ел»

Полиязычие
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Середина урока
3-5 мин

6 - 9 мин

10-20 мин

Актуализация жизненного опыта.
На этом этапе можно провести игру 
по группам - «Делится, не делится»
-Каждая группа отвечает за одну из 
таблиц деления (на 4,5).
-Называю число, а ученики 
поднимают руку, если это число 
делится на их число:
Постановка цели (проблемная 
ситуация).
– Посмотрите на доску. Теперь я 
предлагаю Вам решить примеры.
3х6=18
4х6=24
5х6=30
Давайте проведём исследование 
данного столбика примеров.
-Что интересного вы увидели сами?
-А почему мы  смогли решить эти 
примеры?
-Хорошо, идем дальше. Продолжаем 
проводить наше исследование.
-Посмотрите внимательно ещё раз на 
данный столбик примеров и скажите, 
а каких примеров  не хватает в 
столбике?
6х6=36
7х6=42
8х6=48
9х6=54
-Как вы думаете, почему  я их  не 
написала?
-Так какова же тема нашего урока? 
(составить таблицу с числом 6)
– Перед вами таблица умножения, 
она начинается со случая 6 · 6.
6 · 6 = □ 6 · 7 = □ 6 · 8 = □ 6 · 9 = □
Цель урока: составить таблицу с 
числом 6, Провести наблюдение за 
тем, как строится таблица умножения 

Доска
презентация

Оценивание
«Похвала»

Презентация

Учебник.
презентация

Сайт «Білім 
Ленд»
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20-26 мин

на 6
Шесть-алты- six
Открытие нового.
(К) Проводится работа по заданию 
№1.
Предлагает посчитать по 6.

Для проведения линейки через 
каждые 6 метров поставили флажки, 
ученикам необходимо посчитать по 6.
Проводится групповая работа. Один 
из группы защищает работу.
Дескрипторы: Считать по 6.
Критерий оценивания : Правильно 
считают по 6.
Проверка с сайта «Білім Ленд».
Парная работа.
Составление таблицы умножения и 
деления на 6.
Взаимопроверка тетерадей по 
эталону с сайта «Білім ленд».
Закономерности:
 второй множитель 
увеличивается на1
 первый множитель неизменный
 произведение увеличивается
на 6 (сверху вниз, а снизу вверх 
уменьшается на 6)
1. все произведения двузначные 
числа
Итак, ребята, достигли мы 
поставленной цели ?
А теперь наша задача состоит в том, 
чтобы научиться  практический 
использовать таблицу и запомнить её, 
насколько это возможно!
Физмнутка. На экране.

Учебник.

Тетрадь

Оценивание
«Светофор»

Рабочая 
тетрадь-
взаимо

проверка
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27-36

Первичное закрепление с 
проговариванием
-А теперь, ребята, давайте еще 
поищем закономерности, ключики к 
лучшему запоминанию таблицы.
– Посмотрите внимательно и 
скажите, что интересного вы 
увидели?
Закономерности:
1. сумма цифр в произведении 
чередуется так 3, 9, 6, 3, 9, 6, 9 (кроме 
48)
1. при умножении 6 на четное 
число произведение оканчивается той 
же цифрой, на которую умножали.
(Г)Работа в малых группах
На доске:

Вам нужно выписать только:
Дескрипторы:
- 1 группе: те числа, которые делятся 
на 3.
- 2 группе: числа которые делятся на 
4;
- 3 группе: числа которые делятся на 
5;
- 4 группе: числа делятся на 6.
Критерий оценивания:
Правильно выписывают числа
- Представитель каждой группы 
выступает и зачитывает свои числа.
Оценивание : метод «Большой палец»
- Молодцы! Вы отлично справились с 

Учебник
Сайт «Білім 

Ленд»
Тетрадь
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этим заданием!
Ученики читают задание №3, 
рассматривают рисунок к нему.

 
Дополняют высказывания.
Чтобы не ошибиться при выборе 
действия в решении задач, важно 
определить, большее или меньшее 
число нужно найти.
Косвенные задачи уже встречались 
нам ранее.
Педагог предлагает выполнить 
задание №4. Читают объяснение. 
Выполняя творческое задание №4 б) 
ученикам необходимо составить 
задачу по краткой записи так, чтобы 
она была в косвенной форме.

После завершения данной работы 
каждый ученик получает отдельное 
задание, связанное с проверкой 
решения задачи.
Дифференциация:
Например:
1.Какое предложение в задаче 
указывает на ее косвенную форму
2. Докажите, что в условие слово 
больше в раз не означает, что задача 
решается умножением
3.Выберите выражение- решение 
задачи
□:□=□
□∙□=□
4. Выберите выражение- решение 
задачи

Оценивание
«Похвала»

Самопроверка 
по эталону.
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4:2=2
4∙2=8
5.Как можно переделать условие, 
чтобы задача была в привычной 
форме
6.Что означает "Это в 2 раза больше"?
Самостоятельная работа
Для выполнения задания №6 
ученикам необходимо нарисовать 
условие и написать решение этой 
задачи, преобразовать задачу из 
косвенной формы в привычный вид.
Критерий оценивания:
Все:
- Рисует условие задачи ;
- Пишет решение задачи;
- Использует таблицу деления на 6;
Некоторые:
- Преобразовать задачу из косвенной 
формы в привычный вид.

Рефлексия
 Над чем работали на уроке?
 Где пригодится нам знание 
таблиц умножения?
 В чем отличие косвенных 
задач?
 Кто доволен своей работой на 
уроке?
 Кому за работу на уроке, за 
помощь вы хотите сказать 
«спасибо»?
 У кого были затруднения? В 
чём?
Что посоветуете этим ребятам?
 Какие у вас сегодня были права 
и обязанности во время урока?
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Конец урока
37 - 40 мин

Итог урока:
Рекомендуемое задание №7 для 
домашней работы в учебнике 
является обязательным для отработки 
новой темы.
Другая часть задания дается 
дифференцированно с учетом уровня 
продвижения ребенка
Педагог обсуждает е детьми, каким 
должно быть домашнее задание, 
чтобы хорошо усвоить изученный 
материал Нужно подвести детей к 
пониманию, что таблицу умножения 
и деления с числом 6 нужно 
запомнить
-Самооценивание.
Спасибо все за урок!

Лесенка 
успеха

Дифференциа
ция

Оценивание Межпред
метные
связи

В процессе 
работы на 
уроке учитель 
индивидуальн
о помогает 
учащимся 
строить 
монологическ
ое 
высказывание 
на заданную 
тему. 
Мотивированн
ые дети 
разыгрывают 
ситуации 
общения.

Формативное оценивание.
Самооценивание в тетради «Что я знаю и 
умею».
Взаимооценивание при работе в паре, группе, 
классом.
«Светофор», «Большой палец», «Похвала»
Результаты наблюдения учителем качества 
ответов учащихся на уроке.
Определение уровня усвоения навыка по теме 
.
«Лестница успеха»

– англйский 
язык
– 
самопознан
ие
- музыка
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МАЗМҰНЫ

• МҰСАЕВА ҒАЙНИ ҚАЛЫМБЕТҚЫЗЫ

• МОЛДАГУЛОВА  ГУЛЬНАРА  АШИРБЕКОВНА

• АБЗАЛОВА  АЙГУЛ  АБЗАЛКЫЗЫ

• ҚАРАЕВ  ӘСЕТ  БОЛАТХАНҰЛЫ

• ТОХТАСЫНОВА НАЗГУЛЬ БОЛАТБЕКОВНА

• КУНБАСОВА ГУЛЬЖАМАЛ ОҢЛАСЫНҚЫЗЫ

• КОНЫРОВА ЖАНАТ БИНАЗАРОВНА 

• ИСАЕВ АБДУМАЛИК АЛИХУЛОВИЧ 

• ИМАНБАЕВА ГАУХАРЬЯ МАУЛЕТКАИМОВНА

• ҚАҒАЗОВА ШЫНАР ЗЕЙНОЛЛАЕВНА

• ШАПИЕВА ЛАЗАТ ЧАКЕНОВНА 

• АТАЕВА  НАТАЛИЯ  ВАЛЕНТИНОВНА

• НАУРУЗОВА ДИНОРА ТУРАХАНОВНА

• МУКАШЕВА  РАНА  МУХТАРОВНА

• КУЛМЕТОВА НИЛУФАР САЙФУЛЛАЕВНА
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