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Көркем еңбек пәнінен жаңаша оқытудың әдіс-тәсілдері
КУСАНОВ ЖУМАБАЙ ТЛЕКТЕСОВИЧ
Павлодар облысы Тереңқөл ауданы Байқоныс ауылы
«Байқоныс жалпы орта білім беру мектебі» КММ
Көркем еңбек пәні мұғалімі
Көркем еңбек
пәнін оқытуда –еңбек етудің алғышарттарын үйрену
арқылы оқушыны жек тұлға ретінде тәрбиелеу мақсаты көзделеді. Осы
мақсатты жүзеге асыру барысында, оқушыларға берілетін тәлім-тәрбие үрдісін
жетілдіру, жұмыс мәдениетін, адамдар арасындағы адамгершілік қарым –
қатынастарды жаңарту, еңбек біліктілігін қалыптастыру арқылы еңбекке
өнімділігін арттыруға ынталандыру міндеттерін мұғалімге жіктейді. Жас
ұрпақты қоғамдық өмірге, отбасындағы қызметке, кәсіпке даярлау, үнемі
өзгеріп отыратын әлемде өмір сүретіні туралы түсінікті қалыптастыруды
міндеттейді.
Елбасы Н. Назарбаевтың Қазақстан халқына жолдауында: «Негізгі
мақсатымыз –Қазақстанның әлемнің елу дамыған елдерінің қатарына енуі»
делінген. Сол себепті, әр оқушыға оның қабілеттеріне сәйкес келетін білім беру
өрісі қажет.
Адамға ең бірінші өмірлік қажеті - еңбек екенін уақыт дәлелдеуде .
Адам өмірі үшін аса қажетті, әрі өмір бойы тоқтаусыз білім беретін пән
«Еңбекке баулу»бүгінгі технология оқу пәні үнемі жетілдіруде.
Біздің елімізде еңбекке үйрену –Ы. Алтынсарин 1887-1888 жылдары орыс
–қазақ мектебін алғаш ашқанда басталған . Оқушыларды кәсіпкерлікке, қазіргі
заман талабына сай басқару, білу, ұйымдастыру, іске асыру жұмыстарына
бейімдеу басшылыққа негіз болады.
Болашақ кәсіпкер:
- өз өндірісінен түскен қаржыны жұмсай алатын жеке меншік иесі;
- азаматтық нарыққа қатыса алады;
- өз өндірісінде жұмыс беруші, ұйымдастырушы;
- жұмыстың сапасына жауап беруші.
Ұжымның жұмыс нәтижесінде өзіне пайда келтіретін әдіс-тәсілдерді
қамтамасыз етуді шешу мектептің материалдық –технологиялық базасына,
аймақ ерекшелігіне байланысты. Сонымен бірге оқушыларды кәсіби еңбекке
баулу мүмкіншіліктерін зерттеу арқылы іске асыру технологиясын жасау.
Ата-ана, ауыл әкімшілігі мектеп ұжымымен бірігіп, жастарды
кәсіпкерлікке баулуға бағытталған оқу-тәрбиелік шығармашылық орта құруы
қажет. Еңбек тәрбиесі - барлық тәрбиенің қайнар көзі.
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Еңбек тәрбиесі арқылы киімді пішу, тігу қолөнер шеберлігін меңгерту
арқылы ұрпақты адамгершілік рухында тәрбиелей аламыз. Өйткені, оқушы
алған теориялық білімін іс жүзінде қолдана отырып, оны өмірімен, өзінің ісәрекетімен байланыстыра білгенде ғана, өзіне де пайдасын тигізе алады.
Көркем еңбек сабағы арқылы оқушыны іскерлікке, ұқыптылыққа, әдемілікті
сезініп, қабылдауға үйретеміз. Біздің негізгі ұстанымыз: «Сөзден - іске көшу».
Еңбек тәрбиесі арқылы киімді пішіп тігу, көркемдеу қол өнер шеберлігін
меңгеру арқылы жас ұрпақты адамгершілік рухында тәрбиелеуді басшылыққа
ала отырып жұмысты жүргіземіз. Оқушылар әр түрлі тігілген бұйымдарды
зерттей отырып, баға берумен келешек кәсіби ісіне қажетті эстетикалық,
ұлттық, этикалық және т. б. бағалы қасиеттерін өз бойларына қалыптастырады.
Еңбек сабағында оқушылардың іске икемділігі мен іскерлігіне, өнерге,
шеберлікке деген бейімділігін дамыта отырып қалыптастырамыз. Оқушылар
отбасында да тұрмыстың әр түрлі өнімді еңбегіне қатысады. Баланың
бойындағы сапалық қасиеттері, еңбекке қызығушылығы, табиғатты қорғауы,
ұқыптылығы арқылы еңбек адамын көру. Қазіргі кезде білім беру кеңістігінде
инновациялық үрдістердің бағыттарының бірі - мектепке бағдарлау болып
табылады. Оқушылардың қызығушылықтары, қабілеттері толық ескеріліп, сол
қажеттілікке сай тиімді жағдайлар жасалып, білім беріледі.
Оқыту мәселелерін бастамас бұрын, жас ұрпақты ұлттық рухта
тәрбиелеуге ерекше мән беру керек.
Сабақ - оқыту мен тәрбиелеу үрдісінің негізгі формасы . Ендеше сабақтың
мәнді өтуі мұғалімнің шеберлігіне байланысты. Инновация –оны жеке түсініп,
оқу үрдісіне енгізу - оқушылардың саналы да сапалы білім алудың бірден бір
шарты. Инновациялық әдіс-тәсілдерді енгізу жаңа білім берудің бірден бір
шарты деп айттық.
Саралап оқыту - оқушылардың туа біткен ақыл-ой қабілетінің жеке
дамуының жан-жақтылығына негізделген білім беру жүйесі.
- оқытудың дәстүрлі емес сабақ түрлері мен жаңа әдіс-тәсілдерін қолдану
- сабақтарда пайдаланатын негізгі әдістер оқушылардың көңіл күйіне,
ынтасына, қабілетіне қарай, топпен, жеке оқушылармен жұмыс істеу, ойын
элементтерін пайдалану т. б.
Көркем еңбек - пәні география, бейнелеу өнері, тарих, музыка пәндерімен
тығыз байланысты. Электронды кәсіптік бағдарлау жүйесі - қазіргі заманға сай
ақпараттық-коммуникациялық технология негізінде жасалып, оқушының өзіне
қажетті мамандықты таңдап, оның ерекшеліктері жөнінде тұтас ақпаратты
ұсына отырып, өз мүмкіндігі бойынша қалаған мамандығын анықтауға
көмектеседі.
Оқушыларды кәсіптік бағдарлау ақпараттық үрдісі, ұдайы кәсіптік білім
жөніндегі ақпараттарды талдауды және қорытындылауды қажет етеді.
2

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

Бүгінгі еңбектің сипаты, мазмұны өзгеріп, жаңа талап пен міндеттерді
қажет еткенімен, еңбекті құрмет тұту – халықтар дәстүрінде ежелден
қалыптасқан.
Балаларды еңбекке тәрбиелеу - қол еңбегі сабағынан басталады. Адам
баласы туа сала емес, көре-көре, жүре-жүре жетіледі. Бір адам еңбекке өте
қабілетті болып өссе, енді бірі керісінше болады. Баланың жас шағында еңбек
тәрбиесін дұрыс алуы немесе одан шет қалуы оның келешек өміріне үлкен әсер
етеді.
Баланың еңбек тәрбиесін меңгеруі, қоғам үшін ғана емес, оның жеке басы,
өз тіршілігі үшін де қажет. Еңбекке сүйетін адамның өмірінде реніш болмайды.
Олар үнемі көтеріңкі көңіл-күйде жүреді. Отбасына еңбек тәрбиесін
жүргізгенде, баланы белгілі бір мамандыққа бейімдей даярлауды ескерген жөн .
Егер бала отбасында еңбек тәрбиесін дұрыс алып шықса, мектепке
іскерлікке үйрену оңайға түседі. Өйткені, отбасында алған еңбек дағдылары
балаға түрлі мамандықты үйренген кезде жәрдемдесіп, оны игеруді оңайлатып
отырады. Көркем еңбек сабағында жобалау әдісін қолдану
Жоба - әр түрлі бөлімдерден арнайы сызбалардан, суреттерден, жасалатын
бұйымның технологиялық картасынан құралуы мүмкін. Ол бұйымдарды
жасаған кезде есеп, экономикалық немесе экологиялық дәлелді түсінік хаттар
да пайдаланылады.
Жобаның бірнеше нұсқасы болуы мүмкін.
Мысалы, өте күрделі жобаны оқушының өзі ғана орындауы шарт емес.
Сондықтан жобаның кейбір бөлігі дайын күйде берілсе, кейбір бөлімін оқушы
мұғалімнің, ата-ананың көмегімен орындай алады. Егер бір күрделі жобаны
бірнеше оқушы бірлесіп орындаса, әр оқушының үлесі алдын ала анықталуы
қажет. Ол оқу жылының соңында өзінің орындаған шығармашылық жобасын
оқушылардың және мұғалімнің алдында қорғайды .
Жобаны қорғау барысында қолданатын бұйымның ішінен қандай затты
таңдап алу, ол бұйым қоғамға, өзіне достарына және ата-анасына қандай пайда
келтіретіне ескеріледі.
Жобалау әдістемесінің талабы:
1. Міндетті түрде шешілетін мәселенің зерттемелік, ақпараттық,
тәжірибелік болуы.
2. Жобаны орындау іс-әрекетті жобалаудан басталады
3. Әр жоба оқушыдан зерттеушілік жұмысы талап етеді. Сонымен,
жобалау іс-әрекетінің ерекшелігі - ақпаратты іздеу болып табылады.
4. Жобаның шығуының ең соңғы сатысы - нәтиже:
5. Дайындалған жоба тапсырыс берушіге немесе қоғамдық өкілдікке көз
жеткізуі керек.
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Шығармашылық жоба - әр оқушының жыл сайын мұғалімнің көмегімен
орындайтын өзіндік жұмысы, басқаша айтқанда, технология пәні бойынша
жүргізілген шығармашылық жұмыс. Шығармашылық жобаның технология
пәнінде алатын орны өте зор. Шығармашылық жоба арқылы оқушының ұлттық
дүниетанымы, эстетикалық талғамы дамиды. Оқушылар санасына жас кезінен
бастап еңбек етуінің қажеттілігін, маңыздылығын сіңіру, пайдалы іс жасауға,
қандай іс болса да шын ниетпен және ұқыпты орындауға дағдыландырады.
Оқытудың осындай идеяларын ұстанған сабақтарда оқушылар өз ойларын
еркін айтатын болғандықтан, оларда түрлі пікірлер пайда болады. Олардың
қандай да болмасын мүмкін қате немесе шала ойларын шыдымдылықпен
тыңдап, оқушыларды сенімділікке бастау мұғалімнің басты міндеті.
*****
17.03.2021 жыл. № O00036
Дене тәрбиесі - салауатты өмір негізі
АЛИБАЕВ ГАБИДУЛЛА МАНАРБЕКОВИЧ
Павлодар облысы. Тереңкөл ауданы. Байқоныс ауылы
"Байқоныс жалпы орта білім беру мектебі" КММ
Дене шынықтыру мұғалімі
Біздің бақытымыздың оннан тоғызы денсаулыққа байланысты.
А.Шопенгауер
Бүкіл әлемдегі дәрігерлер мен педагогтар әлдеқашан ортақ пікірге келген
еді: ұлт денсаулығын сақтап қалу үшін барлық күш жігерді біріктіру және оны
балалар денсаулығын қорғауға бағыттау қажет.
XXI ғасыр–ақпараттардың аса молдығы бойынша бұрын-соңды болмаған
ғасыр. Біз балаларға денсаулықты сақтау, түрлі аурулардың алдын-алу,
салауатты өмір салты туралы көп айтып жүрміз. Ал, бұл мәселелерді шешу
балалар денсаулығын сақтау, оның ішінде дене тәрбиесі, психологиялық
тұрақтылықты арттыру, орынды тамақтану және көптеген басқа мәселелер
бойынша маңызды жұмыстарды қажет етеді. Мектеп мұғалімінің алдында
оқушыларға білім берумен қатар олардың дені сау, дене бітімінің дұрыс
жетілуін қадағалау міндеті тұр. Бүгінгі алдымызда отырған оқушы -ертеңгі
еліміздің экономикалық қуатын, мәдени және рухани байлығын жақсартуға
ықпал ететін жеке тұлға.
Дене тәрбиесі тек мектептегі дене шынықтыру сабағы ғана емес, ол
сабақтан тыс, мектептен де тыс денсаулыққа байланысты шаралар жүйесі.
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Қазіргі кезеңдегі білім беру орындарындағы дене тәрбиесінің жүйесі
жастардың денсаулықтарын нығайтумен қоса, тұлға бойындағы биологиялықпсихологиялық қажеттіліктердің жан-жақты жетілуіне, өмірге деген
белсенділігі мен ізгілікті қатынастарын дамытуға бағытталған.
Дене тәрбиесі-өсіп келе жатқан жас ұрпаққа білім мен тәрбие беру
саласының бір тармағы болып табылады. Жеке тұлғаның жан-жақты дамуына,
күшті де қуатты болып өсуіне, ұзақ уақыт шығармашылық еңбекке жарамды
адамды қалыптастыруға, оны Отан сүйгіштікке дайындауға қызмет етеді.
Дене тәрбиесін ұйымдастыру түрлері оқушының өз бетінше
ұйымдастырылған жұмыстарымен толықтырылған жағдайда нәтижелі болады.
Оқушының күнделікті қозғалыс тәртібін толықтыруға арналған жұмыс
түрлері дене тәрбиесі жүйесінің элементтері есебінде болды:
- Таңертеңгі гимнастикалық жаттығулар. Күнде таңертеңгілік 9-10
жаттығудан тұратын кешен. Бұл оқушылардың орталық нерв жүйесін қалыпқа
келтіріп, оқушы ағзасын сергітеді.
- Мектепке дейінгі және үйге қайтар жолдағы серуен. Таза ауада жаяу
жүрудің өзі шынығу, сауықтыру әсерін тигізеді.
- Оқу сабақтарына дейінгі жаттығу. Сабақтағы нәтижелі іс-әрекет пен оқу
күнін белсенді бастауға мүмкіндік туғызады.
- Дене тәрбиесі сабақтары. Бұл сабақтар мазмұны мемлекеттік талап пен
оқу бағдарламасына сәйкес белгіленіп, оқушылардың күші мен жылдамдығын,
ептілігі мен шыдамдылығын, ерік-жігерін, батылдық пен табандылықты және
тез шешім қабылдау секілді тәрбиелік қасиеттерді дамытады.
- Сабақ үстінде сергіту минуттары. Ой еңбегі барысында ағзаның
тынығуына әсерін тигізеді.
- Үлкен үзіліс кезіндегі дене жаттығулары мен қозғалмалы ойындар. Оқу
күні ортасында оқушылардың белсенді демалысын қамтамасыз етеді.
- Спорттық үйірмелер, ұйымдар мен топтардағы жұмыс. Белгіленген спорт
саласы бойынша оқушының жалпы және арнайы дайындығын көрсетіп, дене
жаттығуларымен жүйелі айналысуды қамтамасыз етеді.
- Жалпы мектепішілік спорттық бұқаралық шаралар. Бұл жұмыс түріне
денсаулық және спорт айлықтары, спорттық мерекелер, жалпы мектепішілік
сайыстар жатады.
Бұл шаралар барлық оқушының спорт пен дене тәрбиесі жаттығуларына
қызығушылығын туғызып, салауатты өмір салтының негізін қалайды.
- Өз бетінше дене жаттығуларымен айналысу. Бұл жұмыс түрі қозғалыс
тәртібінің маңызды бөлігі. Кей жағдайда ең тиімді әдіс болып есептелінеді,
себебі оқушының жеке тұлғалық қызығушылықтары мен қабілетіне,
сұранысына сәйкес ұйымдастырылған жұмыс өз нәтижесін береді.
Денсаулық-байлық қана емес, ол адам бақытының бастауы, тіршілік көзі.
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Ұлы ақын Абай данамызда «Денсаулық- терең бақыт»деген.
Ғылым мен техниканың күн санап қарыштап дамуы, экологиялық
зардаптардың белең алуы, ой еңбегі мен дене еңбегінің ара қатынасының
алшақтауы, әр-түрлі зиянды әдеттердің (шылым шегу, алкоголь ішімдігі, есірткі
пайдалану т.б) пайда болуы секілді құбылыстарға қарсы, салауатты өмір салтын
қалыптастыратын тегеурінді күш иесі-спорт. Спортпен шұғылданған баланың
денсаулығы мықты, өзі әлді, төзімді, икемді, әрі нәтижелі болады. Еліміздің
келешегін жалғастыратын жігерлі, білімді азамат болып шығады.
Салауатты өмір салтының насихатталуы, ауыл мектебіндегі спорттың өсуі,
одан әрі өркендеуі, әлемдік деңгейге жетуі, кейінгі жастар үшін үлгі-өнеге
болатыны үлкен дәлел.
Елбасы Н.Ә.Назарбаев «Қазақстан-2050» стратегиялық бағдарламасында
«Салауатты әрі гүлденген экономика құрмайынша, біз қуатты мемлекет пен
қарулы күштер құра алмаймыз, демографиялық, экономикалық және әлеуметтік
міндеттерді шеше алмаймыз, әрбір адамның жеке басының қадір-қасиеті мен
әл-ауқатын арттыра алмаймыз», -деген болатын.
Елбасымыздың осы тұжырымы арқылы, мұғалімдер ұжымы өз
алдымыздағы қоғамдық міндеттің жауаптылығын сезінуіміз қажет.
******
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ЖАҢАРТЫЛҒАН БІЛІМГЕ - ЖАҢАША КӨЗҚАРАС
АЛИБАЕВА АСЕЛЬ ТУЛЕУОВНА
Павлодар облысы. Тереңкөл ауданы. Байқоныс ауылы
"Байқоныс жалпы орта білім беру мектебі" КММ
Мектепалды даярлық тобының тәрбиешісі
Қазақстан-2030 стратегиялық бағдарламасы білім берудің ұлттық
моделінің қалыптасуымен және Қазақстанның білім беру жүйесін әлемдік білім
беру кеңестігіне кіріктірумен сипатталады.
Қазіргі таңда қазақ тілі-мемлекеттік тіл, қарым-қатынас тілі – орыс тілі
және ағылшын тілі – әлемдік кеңістікті тану тілін оқытуда жаңа идеяларды әр
сабақта жан-жақты қолданып, жаңаша оқытудың тиімді жолдарын тауып,
жүйелі түрде қолдану-заман талабы болып отыр.
Оқытудың парадигмасы өзгерді. Білім берудің мазмұны жаңарып, жаңаша
көзқарас пайда болды. Осыған байланысты ұстаздар алдында оқытудың әдістәсілдерін үнемі жаңартып отыру және технологияларды меңгеру, оны тиімді
қолдана білу міндеті тұр. Мемлекетіміздің білім беру үдерісіне енген
жаңартылған білім беру бағдарламасы - заман талабына сай келешек ұрпақтың
сұранысын қанағаттандыратын тың бағдарлама.
Қай елдін болсын өсіп-өркендеуі, ғаламдық дүниеде өзіндік орын алуы
оның ұлттық білім жүйесінің деңгейіне, даму бағытына байланысты. «Ұрпағы
білімді халықтың болашағы бұлыңғыр болмайды» дегендей, жас ұрпаққа
сапалы, мән-мағыналы, өнегелі тәрбие мен білім беру-бүгінгі күннің басты
талабы. Ал, жанаша оқытудың негізгі мақсаты – оқушының белгілі бір пән
бойынша терең түсіну қабілетін дамыту және алған білімдерін өмірде
кездесетін кез-келген жағдайда тиімді пайдалана білуін қамтамасыз ету
екендігін білдім.
Бұрын сабақтарымда мен оқушыларға өзім ізденіп дайын білімді ұсынып,
сабақты бүге-шүгесіне дейін өзім түсіндіріп берсем, осы бағдарлама аясында
оқушылардың ойлауы дамитыны, жаңа білімді түрлі дерек көздерінен,
мұғалімнен, оқулықтан және достарымен пікірлесе отырып алатынына көзім
жетті. Жанартылған білімнің негізгі идеясын түсіне отырып, оқушылардың
ойлау қабілетін қалай дамытатынымды ойластырып, жеті модульді кірістіре
отырып химия пәнінен 7-8 сыныптарға арналған сабақтар топтамасын құрдым.
Мақсатым оқушылардың топтасып жұмыс жасауына, өздерін, бірін-бірі
бағалауына және сабақты өз беттерінше меңгеруіне мүмкіндік жасау. Зерттеу
бойынша ересектермен интерактивті қарым-қатынас пен сыныптастарымен
бірігіп жүргізген жұмыс баланың оқуына және танымдық әсері жоғары екені
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дәлелденген. Сондықтан да сабақтарымда диалогтік оқытуды тиімді
пайдалануға тырыстым. Мен оқушыларымды диалогтік оқуға тарту үшін тиімді
сұрақтар қоя білуім керек екенін түсіндім. Сабақтарымды көбіне «Ойшақыру»,
«Миға шабуыл» т.б. әдістері арқылы бастаймын, себебі балалар сұрақтарға
жауап беру арқылы өз ойларын еркін айтып, сабақтың мақсатын ашып отырды.
ЖИГСО әдісі арқылы да жұмыс жасау барысында оқушылардың
қызығушылықпен жұмыстанатынын байқадым. 8-класта өткізген «Адам
организміндегі химиялық элементтердің биологиялық рөлі.» атты ашық сабақта
осы әдісті пайдаландым. Барлық оқушыларымқызығушылықпен жұмыс
жасады. Десек те бір оқушының өз ойын еркін жеткізе алмағанын байқадым.
Сондықтан да ол оқушыға түрткі сұрақтар қою арқылы өз ойын айтуға
ұмтылдырдым.
Психологиялық тренингтер арқылы кейбір оқушылардың бойындағы
сенімсіздік пен қорқынышты жойып, класта жайлы атмосфераны
қалыптастырдым.Үйреніскеннен кейін оқушылардың шаттық шеңберіне
ықыласпен шығатынын байқадым. Үнсіз оқушыларымның өздері ортаға
шыққан кезде сөйлеуге тырысып жатқаны мені қуантып тастады.
Топпен жұмыс жасатудың алғы шарты – оқушыларды топтарға бөлу. «
«ЖИГСО» әдісі арқылы т.б. топқа бөлу әдіс – тәсілдерін меңгеріп, сабақтар
кезінде оларды дамыта түстім Алғашында сабағымда кейбір оқушылар топпен
жұмыс жасағысы келмейтіндіктерін айтты, себебі топ құрамы ұнамайды деді.
Өзімнің жұмысымның жемісі деп оқушылардың осы әдіске үйренгеннен кейінгі
сабақтарымдағы оқушылардың топқа бөлінудегі белсенділігін атап айта
аламын.
Заман ағымына сай өзгере отырып, техологиялардың дамыған күрделі
техника ғасырында оқушылардың пәнге деген қызығушылықтарын арттыра
білу шебер мұғалімнің ерекшелігі. Қазіргі балаларды таң қалдыру қиын,
сондықтан да балалардың химия пәніне деген қызығушылығын арттыру
мақсатында , сабағымда түрлі әдістерді шебер қолдана білдім. Сабақтарымда
тақырыппен таныстыру үшін өздерін ізденіске түсіруді көздедім. Осы
тапсырманы орындаған кезде оқушылардың АКТ – мен жұмыс жасаудағы
қызығушылығын байқадым.
Қосымша мәліметтерді ғаламтордан сабақ үстінде алуды, оны пайдаланып
түрлі таныстырылымдар дайындауды үйренді және не білгендерін анықтау
мақсатында түрлі әдістер арқылы жұмыстар жүргізуді тапсырдым. Барлық
тапсырмаларды оқушылар топта, жұпта орындады. Сөйтіп, топта жұмыс
жасауды үйренді.Топ мүшелерінің пікірін тыңдауға, құметтеуге, өз ойымен
бөлісуге, ортақ шешімге келуге дағдыланды. Бұрынғы сабақтарымда оқушылар
топтық жұмысты сайыс деп түсінетін болса, осы әдіспен оқытуда
ынтымақтастықта жұмыс жасау керектігін ұғынды.
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Топпен жұмыс барысында постер құруда, сыныптағы суретті жақсы
салатын қабілетті оқушыларды байқадым. А. деген үнсіз оқушымның сурет
салудағы қабілетін бұрын – соңды білмейтінмін. Өйткені сабақ үстінде сурет
салуды уақыт тапшылығына байланысты өткізу мүмкін емес , ондай
тапсырмаларды үйге беріп жіберетінмін.Топтық жұмыста дарынды және
қабілетті оқушылардың да көшбасшылығын байқап отырдым. Себебі бірлесіп
жұмыс жасауда, топтағы дарынды оқушы өзге топ мүшелеріне көмек, қолдау
көрсете отырып, оның ойын құрметтеп отырды.
«Оқыту мен оқу үшін бағалау» модулінің де теориясың мәнін жете түсініп,
тәжірибеде қолданған кезде оның тиімділігін білдім.
Формативті бағалаудың сапалы білім берудегі ролі басым екендігімен
келісемін. Өйткені формативті бағалауды күнделікті сабақта қолдана отырып,
менімен қатар оқушылар да өз білімдерінің сапасына әсер ете алады.
Сонымен қатар формативті бағалау оқушының сабаққа, оқуға деген
ынтасын арттырады, себебі бағалаудың әртүрлі әдістерін қолдану баланың
қызығушылығын оятады. Бағалауда оқушылар өз – өздерін, бір – бірін
бағалауды, топтық, жұптық бағалау түрлерін меңгереді.
Бір сабағымда мен оқушыларды критерий арқылы бағалатсам, кейбір
сабақта топ басшылары бағалады, ал кейбір сабақтарда өз-өздерін бағалады.
Кейде критерийді өзім дайындап алып келсем, екінші сабақта өздеріне
дайындаттым. Осы кезде мен кедергіге тап болдым . Себебі оқушылардың әлі
де болса сөздік қорының аздығы, жүйелі сөйлей алмауы қатты әсер етті.
Сондықтан да осындай кедергілерді болдырмау мақсатында әр сабақтың
кезеңдеріне тиімді бағалау түрлерін қолдана отырып, өз беттерінше пікір айтуға
тілек білдіруге дағдыландырдым.
Қорыта айтқанда, жаңа бағдарламаның мәні, баланың функционалдық
сауаттылығын қалыптастыру. Оқушы өзінің мектеп қабырғасында алған білімін
өмірінде пайдалана білуі керек. Сол үшін де бұл бағдарламаның негізі
«Өмірмен байланыс» ұғымына құрылған. Ұстаздарға үлкен жауапкершілік
міндеттелді. Оқушылардың бойына ХХІ ғасырда өмірдің барлық салаларында
табысты болу үшін, қажетті дағдыларды дарыту үшін, мұғалімдер тынымсыз
еңбектену керек. Жаңартылған оқу бағдарламасы аясында тек өз пәнін, өз
мамандығын шексіз сүйетін, бала үшін ұстаз ғұмырын құдіретті деп санайтын
білімді мұғалімдер ғана жұмыс істей алады.
Үйренгеніміз де, үйренеріміз де көп Үнді халқының тарихи тұлғасы
Махатма Гандидің «Егер сен болашақтағы өзгерісті байқағың келсе, сол
өзгерісті уақытында жаса» деген ілімін негізге ала отырып, оқушы бойындағы
қабілетті жетілдіріп, оқушыларды болашаққа жетелеп, жақсы істі бастағалы
отырмыз. Жаңартылған білім – болашақтың кепілі.

9
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Бұйым дайындау. Бұйымды безендіру
АЛЬМАХАНОВА НАЗИРА АМАНЖОЛОВНА
Түркістан облысы Төлеби ауданы Ленгір қаласы
3 П.Тәжібаева атындағы жалпы орта мектептің
көркем еңбек пәні мұғалімі
Ұзақ мерзімді жоспар бөлімі:
Мектеп:
«Дизайн жәнет ехнология»
Мұғалімнің аты-жөні:
Күні:
Қатысқандар саны:
Сынып:
Қатыспағандар саны:
Сабақ
Бұйым дайындау. Бұйымды безендіру
тақырыбы
Оқу
мақсаттары
5.2.3.3 Шығармашылық жұмыстар мен бұйымдар дайындау
(оқу бағдарлаүдерісінде қазақтың ұлттық мәдениет элементтерін пайдалану
масына
сілтеме)
Барлық оқушылар:
Оқушылар технологиялық реттілікпен қол тігісі мен машина тігісін,
ылғалды-жылумен өңдеу операциясын қолданып, қауіпсіздік
техникасын сақтай отырып, таңдалған бұйымды құрастырып, тігеді.
Оқушылардың басым бөлігі:
Сабақ
Оқушылар технологиялық операцияны орындау сапасын,
мақсаттары
жұмыс барысында еңбек тәртібі менеңбек мәдениетін,
қауіпсіздік ережесін сақтау бойынша ағымдық бақылауды
өздігімен жүргізеді.
Кейбір оқушылар:
Бұйым конструкциясына және оны дайындауға қажеттілігіне
қарай өзгеріс енгізеді
Бағалау
Өз бұйымында қазақтың ұлттық нақышын қолданады
критерийі
Тілдік
-Құрақ құрау- лоскутное шитье-quiting ,
мақсаттар
-құрақ құрау түрлері , -квилт техникасы, -печворк өнері
Құндылықтар Индустрияландыру мен инноватцияларға негізделген
ды дарыту
экономикалық өсу. Экономикалық өсу – бұл біздің
еңмаңызды міндетіміз, Қазақстанның өңірлік және жаһандық
бәсекеге қабілеттілігі осыған тікелей байланысты. Біздің
10
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Пәнаралық
байланыстар

Бастапқы
білім
Сабақ барысы
Сабақтың
кезеңдері

басты міндетіміз – өндірісті, білім мен ғылымды біріктіру,
инноватциялық – индустриялық кластерлерді дамыту.
Сондықтан елімізде ғылым саласының шешуші реформалары,
білім беру жүйесі жаңғырту жүргізілуде, техникалық және
кәсіби мамандар даярлаудың жаңа тиімді жүесі жасалды.
Тарих әлем өнері колөнер туындылар шығармаларымен
танысады
Физика тоқыма материалдарының түрлері мен құрылысы және
қасиетін біледі
Қарапайым тоқыма өрімдерін біледі. Қол жұмыстарын
орындау кезінде жұмыс орнын ұйымдастыруды және
қауіпсіздік ережесін біледі. Қол тігістерін орындауды, өзін-өзі
бақылау элементтерін қолдана отырып, олардың сапасын
анықтауды біледі. Өз шығармашылық жұмыстарын жасау
үшін практикалық дағдылары бар.
Сабақтағы жоспарланған іс-әрекет

Психологиялық дайық
– Балалар, айналамызда көңіл-күйі
көтеріңкі, жақсы адамдардың болғанын
Сабақтың басы
бәріміз ұнатамыз. Ендеше қол ұстасып,
бір-бірімізге жақсы көңіл-күй мен
саулық тілейік.
Кел, балалар, күлейік!
Күлкіменен түлейік!
Күлкі- көңіл ажар !
Өткеді қайталау
Күліп өмір сүрейік!
Сабақтың тақырыбымен танысу. Ой
қозғау
Сабақтың ортасы Тапсырма
Құрақ көрпеше / квилт техникасында
жамылғы дайындауда ұлттық элемент
қолданыңыз.
Үлгі
Критерийі
Өз бұйымында қазақтың ұлттық
нақышын қолданады
Дескриптор
- бұйым жасау кезінде ұлттық ою11

Ресурстар

Сұрақ-жауап әдісі

Мата
қиындылары,
ине ,жіп, қайшы,
тігін машинасы
т.б.
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өрнектерді қолданады;
- бұйым жасау кезінде қауіпсіздік
ережесін сақтайды;
- бұйымды ұқыпты жасайды.

http://www.nevamozaika.ru/ Петербургский
сайт по
рукоделию,
вышивке

Кері байланыс
Өзін-өзі бақылау және
сабақ критерийлердің
Сабақтың соңы
өзін-өзі бағалау.
Басбармақ әдісі
Оқушылармен сабақтың
соңында атқарылған
жұмысқа талдау жасау.
Саралау
Бағалау –
Денсаулық және
Оқушылар
Кері байланыс
қауіпсіздік техникатехнологиялық
Бағалау парақшаларын сының
реттілікпен қол тігісі мен толтыру.
сақталуы
машина тігісін, ылғалдыжылумен өңдеу
Рефлекция.
Басқалармен
операциясын қолданып, «Мен үшін бүгін ...құнды жұмыс, пікірлерді
қауіпсіздік техникасын
болды, себебі»
құрметтеу
сақтай отырып, таңдалған Басбармақ
бұйымды құрастырып,
Басында, ортасында
тігеді.
және алдыңғы сабақта
Кейбірі:
үйренген материалдарға
Бұйым конструкциясына шолу жасау.
және оны дайындауға
Бақылау, тыңдау
қажеттілігіне қарай
Сұрау
өзгеріс енгізеді
Сабақ бойынша
Өз сабағыңыз туралы сол жақ
рефлексия
бағанда берілген сұрақтарға
Сабақтың мақсаттары/оқу мақсаттары
жауапберіңіз
шынайы болды ма?
Оқушылар бүгін нені үйренді?
Сабақтағы көңіл-күй неге ұқсас болды?
Менің дифференцациялық әдісім дұрыс
болдыма? Мен уақытында үлгердім бе?
Мен өз жоспарыма қандай өзгерістер
енгізуді қалар едім және неге?
Жалпы баға
12

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

Сабақтың жақсы өткен екі аспектісі (оқыту туралы да, оқу туралы да
ойланыңыз)?
1:
2:
Сабақты жақсартуға не ықпал ете алады (оқытутуралы да, оқутуралы да
ойланыңыз)?
1:
2:
Сабақ барысында сынып туралы немесе жекелеген оқушылардың
жетістік/қиындықтары туралы нені білдім, келесі сабақтарда неге көңіл бөлу
қажет?

13
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А дыбысы және әрпі
АТАБАЕВА МАРАЛ МАРАТОВНА
Маңғыстау облысы, Бейнеу ауданы
Ы.Алтынсарин мектебінің мектепалды
дайындық топ тәрбиешісі
МАД тобы
Тақырыбы
Сабақтың
мақсаты

Көрнекіліктер
Іс-әрекет
кезеңдері
Психологиялық
ахуалды
қалыптастыру
Ұйымдастыру
іздестіру
Жаңа сабақ

Тәрбиеші:

Уақыты:

А дыбысы және әрпі
Білімділік: А әрпін таныту. А дыбысының сөздегі орнын
айыра білу. Баспа және жазба түрлерін жазуға үйрету.
Дамытушылық: Сөздік қорын молайту, сөйлем
құрастыру, байланыстырып сөйлеуге, ойлауға, есте
сақтау қабілеттеріне үйрену.
Тәрбиелік: Алманың пайдасы туралы, аурудың алдын
алуға кеңес беру.
Сабақтың типі: Жаңа білімді игеру.
Сабақтың әдісі: Көрнекілік, сұрақ - жауап, баяндау,
сынау, түсіндіру.
Үлестірмелі суреттер, плакат т.б
Тәрбиеші қызметі
Балалардың іс
— әрекеті
Психологиялық дайындық.
Балалар алдағы
Үлкенге де «сіз»,
өтетін сабаққа
Кішіге де «сіз».
дайындық
Сәлем бердік сіздерге,
жасайды.
Құрметпенен біз.
Ойын: «Не артық?»
- Көліктің қандай түрлері бар?
- Ертеде көлік болмаған кезде нені
пайдаланған?
Машина, ұшақ, тікұшақ, троллейбус
сөздерін буынға бөлгізу.
Ма - ши - на, ұ - шақ, тік - ұ - шақ, т.
б.
Сөйлемдер құрату.
14

Балалар барлық
қимылдарды
тәрбиешіге
қарап,
қайталайды.
Берілген
тапсырмаларды
орындайды.
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Мұғалім:- Сөйлем нелерден
құралады? (сөздерден)
- Сөз неден құралады? (буыннан,
дыбыстан)
- Дыбыстың неше түрі бар?
- Дыбысты не істейміз? (естиміз,
айтамыз)
Ойын: «Ажырат»
Жабайы жануарлар мен үй
жануарларын екіге бөліп, ажырату
(мүсіндерін)
«Сәйкестендір». «Өз төлін тап».
Ұйқасын тап.
1. Өзіңше ноян, 3. Жағасында бұлақ,
Қорқақ кім? (қоян) Жайылып жүр
(лақ)
2. Алмастан тыным, 4. Айбар шегер
алыстан,
Шабады (құлын) Аң патшасы
(арыстан).
Суретпен жұмыс.
- Бұл сөздер қандай дыбыстан
басталып тұр?
- А дыбысынан.
Ендеше, бүгінгі сабақта А дыбысы
мен әрпімен танысамыз.
Суретті әліппемен жұмыс.
А - а - а а - дауысты дыбыс.
- А дыбысы созылып, кідіріссіз, ашық
айтылады. Ендеше а дыбысы дауысты
дыбыс.
Мұғалім: «А» дыбысын естісек, енді
көреміз. Дыбыстың жазудағы таңбасы
әріп.
Мынау а әрпінің баспа түрі, мынау
жазба түрі.
Баспа түрі - кітапта, газеттен көріп
оқимыз. Бас әрпі, кіші әрпі. Жазба
түрін - дәптерге жазамыз.
Бас әрпі сөйлемнің басында, адам,
15
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жер - су аттарында жазылады.
Кіші әрпі сөз ортасында, аяғында
жазылады.
А әрпін қызыл үйге кіргізейік.
Мынау жазба түрі A а
Төменгі жағы солға имектелген ұзын
көлбеу Төменгі жағы оңға имектелген ұзын
көлбеу Белін сызамыз.- A бұл бас әрпі.
о - бүтін құрсау және төменгі жағы
оңға имектелген кіші көлбеу.
Оқулықпен жұмыс.
- Бала не істеп жатыр?
- Балаға а дыбысынан басталатын ат
қояйық.
Айбек алма жинады.
Мынау - алма ағашы. Сөйлем құрау.
Алма ағашында алмалар көп.
Алманың түсі қызыл. Алманың дәмі
тәтті.
Алма сөзін буынға бөлейік: ал - ма, 2
буын, 2 дауысты дыбыс бар.
Суретпен жұмыс.
Алмұрт 2 буын, а — дыбысы сөздің
басында.
Апельсин 3 буын, а — дыбысы сөздің
басында.
Анар 2 буын, а — дыбысы сөздің
басында. ортасында.
Жемістер пайдасы.
Мұғалім: Жемістер адамға өте
пайдалы. Олардың құрамында
дәрумендер (витаминдер) болады.
Алма – В дәрумені.
Апельсин – С дәрумені.
Алмұрт – В дәрумені.
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Сергіту сәті

«Шыңжыр».
Бірнеше дауыссыз әріптерді таңдап,
оларды қағазға жазыңыз. Осы екі
әріпті өзіне қосатын сөз ойлап табу
керек. Әріптерді орындарымен
ауыстыруға, балаларға басқа
дауыссыз дыбыстарды қосуға болады.
Мысалы: «С» және «Л» (сақал, сал,
салмақ, сәлем, лас, асыл).
Рефлексивті —
Дәптермен жұмыс.
түзетушілік
Ауада а әрпін жазу, дәптерге жазу. A
а
Ойын: «Орамал тастамақ»
А дыбысынан басталатын сөздер
айту.
Ойын: «Жұбын тап»
Ой толғаныс.
- Біз бүгін қандай дыбыспен, әріппен
таныстық?
- А дыбысымен.
- А дыбысы қандай дыбыс?
- Дыбысты не істейміз? (естиміз,
айтамыз)
Әріпті не істейміз? (оқимыз, жазамыз)
Күтілетін нәтиже:
Білу
Тапсырма мазмұнын толық есте сақтады.
Өзіне
үйренгені
Үйрену

А дыбысын атап,жаза алады
Сұрақтарға толық жауап беруге үйрену.
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№ O00045

Заман көші – болашақ бағдары
ЕРЕЖЕПОВА КАРАКОЗ КОИШИБЕКОВНА
Түркістан облысы, Түркістан қаласы
Некрасов атындағы № 9 мектеп-гимназияның
бастауыш сынып мұғалімі
Мектеп қабырғасын қайыспайтындай етіп тұрғызуға алғаш себеп болған
ғұлама ұстаз Ыбырай Алтынсариннің білімінің түбірі сақталғанымен, ғылыми
тұрғыда педагогикалық әдістер өркендеуде. Ғылыми жұмыс – білімді жетілдіру,
дәлелдеу, оны жарыққа шығару үшін берілетін үлкен мүмкіндік.
Егеменді еліміздің өскелең ұрпағын ойлы да іскер, өзіне - өзі сенімді,
интеллектуалдық деңгейі биік азамат етіп тәрбиелеуде мектептің алатын орны
ерекше. Ұстаздардың міндеті – жеке тұлғаны дамытып, оның білімге деген
сенімін нығайту, оқуға қызығушылығын оятып, ынтасын арттыру.
Қазіргі заманғы ғылыми - техникалық үрдістің қарқыны білім беру
жүйесінің алдына үлкен мақсаттар мен жаңа міндеттер жүктейді.
Жас ұрпақты жан - жақты жетілген, ақылды, парасатты, ой - өрісі биік,
бәсекеге қабілетті азамат етіп тәрбиелеу – қоғамның мақсаты.
Бұл әр мұғалімнің шығармашылық ізденіспен, жаңаша әдіспен жұмыс
істеуін қажет етеді. Білім - ел қазынасы, білімді ұрпақ – ел байлығы, білімнің
негізі мектепте, яғни бар ғылымның бастауы – мектеп.
«Елдің келешегі бүгінгі жастардың қолында, ал жас ұрпақтың тағдыры –
ұстаздың қолында», - деп Тұңғыш Елбасы бізге үлкен міндет артып отыр.
Мектеп оқушыларын ғылыми жұмысқа баулу – педагог шығармашылының
нәтижелі жұмысы. ХХІ ғасырдың озат оқушылары қазіргі таңда ғылыми ортада
қалыптасып, дамып келеді.
Себебі, жаңа технологиялар, жаңа сала, жаңа іс-әрекет, әлеуметтік желідегі
жаңа ақпараттар барлығы оларды ғылыми іс-әрекеттерге жетелейді.
Бұл келешек ұрпақтың ой-санасының дамуының жоғарғы деңгейін
көрсетеді. Әрбір оқушының жас ерекшелігіне, қабілетіне қарай дарындылығын
әр түрлі әдістермен айқындау және дамыту, оның ішінде ғылыми іздеу
қызметімен ұштастыру – жаңашыл педагогтің міндеті. «Ұстаздан шәкірт озар»,
- деиекші, заман біздердікі, яғни, бойында намыс оты қайнаған, болашағы
жарқын жайнаңан, өздерінің білімімен сайланған жастардыкі.
Мен кеудесінде «қазақ» деген ұшқыны бар, ғылым-білім жолында оза
шапқан білімді ұрпақтың келешегін ғылыми тұрғыда толық елестете аламын.
Егемен еліміздің саналы ұрпағы ғылым жолында шың басына шығуы үшін,
қазірден бастап, өмірді жаңашылдықпен елестетуі тиіс.
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Себебі, жаңа дүниенің барлығы ғылым дамуы. Ол үшін мектеп
қабырғасында арнайы ғылыми, зерттеу, тәжірибе алмасу жұмыстарына
қатысып, білімдерін шыңдауы абзал. Оқытушы, ағартушы, ірі ғалым, қоғам
қайраткері Ахмет Байтұрсынұлы: «Оқу жұмысының үш жағы үш мәселеге
тіреледі: бірі мұғалімге, бірі құралға, бірі ақшаға».
Осы үшеуі бірдей тең болса, оқу қисаймай, ауытқымай түзу жүреді.
Ол үшеуі тең болмағанда оқу жұмысы аумалы жүк сияқты орнықсыз» деген екен. Сол үшін де болашақтың айқын келбеті, ұстаздың тәлімімен
ғылымға қанат қақса, келешегінің дамуын қалыптастырады
*****
20.03.2021 жыл.

№ O00046

Скоро в школу
ИМАНБАЕВА АНАР АСИЛБЕКОВНА
Коммунальное государственное казённое предприятие
"Ясли-сад"Балдаурен"отдела образования Шуского района
управления образования акимата Жамбулской области. Психолог
Цель: формирование позитивной мотивации к школьному обучению, развитие
познавательных процессов, закрепление полученных знаний на занятиях по
подготовке к школе.
Задачи:
Познавательные:
- расширять словарный запас детей по теме «школа», «школьные
принадлежности»;
- расширять знания детей о школе, школьных успехах и трудностей.
Коррекционно – развивающие:
• развитие произвольного внимания и памяти;
• развитие пространственных отношений;
• снятие тревожности перед школой;
• развитие логического мышления;
• развитие речевой активности у детей.
Ход занятия:
1. Организационный момент
Психолог: Здравствуйте ребята! Упражнение «Приветствие»
Психолог: «Давайте возьмемся за руки и вместе скажем:
«Здравствуйте!» — шепотом, зевая, обычным голосом, прокричим».
(дети присаживаются за стол)
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Я специальный корреспондент журнала «Без пяти минут я школьник».
Редакция журнала дала задание взять в вашем детском саду интервью, чтобы
написать статью для детей, которые ничего не знают о школе. Послушайте,
пожалуйста, вопросы, которые я буду задавать, а затем постарайтесь правильно
и быстро на них ответить", но помните вы будущие первоклассники и поэтому
сидеть вы должны красиво, спинку ровно, ручки на столе…
Упражнение "Интервью"
Вопросы интервью
1. Как вас зовут и сколько вам лет?
2. Хотите ли вы идти в школу? Почему?
3. Что дети делают в школе?
4. Как называются столы, по которым дети учатся?
5. Как называют человека, который учит детей?
6. Как называется время, когда дети внимательно слушают учителя?
7. Что такое уроки? Чем на них занимаются ученики?
8. Что такое домашние задания?
9. Зачем нужно выполнять домашние задания?
10. Что нового появится в твоей жизни, когда ты пойдешь в школу?
Психолог: Молодцы! Как много вы уже знаете о школе.
Психолог: Ребята, расскажите, почему вы хотите в школу.
Упражнение «Я хочу в школу, потому что...»
Ребята по очереди проговаривают, хотят ли они идти в школу и почему.
Передавая друг другу какой-нибудь предмет.
Психолог подводит детей к понятию: учиться надо, чтобы все на свете знать,
быть сообразительным, умным.
2. Основная часть

Мотивация: смотивировать детей, проверить свои силы и готовность к
школе.
Психолог обращает внимание детей на коробку, на котором написано:
«Проверь себя. Готов ли ты пойти в школу?»
В коробке лежат задания.
Посмотрите, здесь лежит первое задание.
Дети садятся за столы.
1. Упражнение «Ребус».
Психолог: Нужно разгадать ребус. Дети выполняют задание в парах. Психолог
проверяет правильность выполнения задания).
Психолог: Перед выполнением следующего задания предлагаю вам немного
размяться. Выполняйте вместе со мной.
Быстро встаньте, улыбнитесь,
Выше, выше потянитесь.
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Ну-ка плечи распрямите.
Поднимите, опустите.
Влево, вправо повернулись,
Руками коленей коснулись.
Сели - встали, сели – встали И на месте побежали.
2. Психолог: следующее задание «Запомни фигуры и повтори »
Психолог показывает шаблон из разноцветных геометрических фигур, дети
зарисовывают у себя на листках.
3.Упражнение «Назови предмет одним словом»
Дети становятся в круг. Психолог называет слова и бросает мяч. Кто поймает,
называет одним словом понятия к которому они относятся.
- Шкаф, кровать, стол — это... (мебель)
- Красный, желтый, синий — это... (цвета)
- Тополь, береза, ель — это... (дерева)
- Медведь, лиса, волк — это... (дикие животные)
- Огурец, помидор, лук — это... (овощи)
- Юла, пирамидка, кукла — это... (игрушки)
- Яблоко, вишня, груша — это... (фрукты)
- Утюг, холодильник, телевизор... (бытовая техника)
- Корова, кролик, коза... (домашние животные)
- Коньки, лыжи, санки... (спортивный инвентарь)
- Мама, папа, сестра... (родственники)
- Василий, Николай, Андрей... (мужские имена)
- Шапка, куртка, юбка... (одежда)
4. Нелепицы
Психолог: Все вы знаете стихотворение Корнея Ивановича Чуковского
«Путаница». Помните? давайте подойдем к столам
«Надоело нам мяукать!
Мы хотим, как поросята, хрюкать…
Свинки замяукали: Мяу, мяу!
Кошечки захрюкали:
Хрю, хрю, хрю!
Вот и наш художник все перепутал. Скажите, что не так на рисунке (Дети по
очереди говорят ошибки на картинке)
Психолог: Вы прекрасно справились с заданием.
5. Психолог: Все первоклассники знают, что должно лежать в портфеле. А вы
знаете? Следующее задание нужно собрать воображаемый портфель.
Упражнение «Собираем портфель»
Дети сидят в кругу. Первый участник говорит: «Я положу к себе в портфель...»
– и называет какой-нибудь необходимый в школе предмет. Следующий ребенок
повторяет название предмета, который назвал предыдущий ребенок, и
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добавляет свой предмет, следующий – первые два слова и свое, последний
повторяет все названные предметы.
Психолог: Молодцы ребята вы все справились заданиями, все правильно
положили в портфель ,теперь вы готовы пойти в школу.
6.
Заключительная часть.
Психолог: Наше занятие подошло к концу и перед тем как попрощаться.
Каждый назовите, что ему больше всего понравилось. А теперь
попрощаемся.Досвидание.
******
20.03.2021 жыл.

№ O00047

Роль педагога в свете обновлённого содержания образования
ТУРСУНБАЕВА ЗУЛФИЯ ИБРАГИМОВНА
город Туркестан школе-гимназии
№ 9 имени Некрасова учитель начальных классов
21 век – век информационных технологий, век, который вносит свои
коррективы в процесс образования школьников. Стратегические ориентиры
развития образования определены Президентом Республики Казахстан
Н.А.Назарбаевым в Послании народу Казахстана «Нұрлы жол – путь в
будущее» и находят свое воплощение в рамках обновления содержания
среднего образования Республики Казахстан.
Изменения в сфере технологий, коммуникаций и науки предъявляют
современные требования к учителям начальных классов, которые должны
понимать свою роль в процессах обновления содержания образования и
обеспечивать внедрение новых методов, стратегий, подходов в обучении
учащихся начальных классов.
Главная задача учителя начальных классов – научить детей учиться,
самостоятельно добывать знания и уметь применять их в конкретных
жизненных ситуациях, помочь ребенку стать гармонично развитой,
конкурентоспособной личностью, быть фальсифитатором учебного процесса:
как можно меньше говорить самому и давать больше возможности это делать
ученикам, создавать комфортную среду для познания, направлять учебную
деятельность школьника.
Перед нами возникают проблемы: Чему учить? Как учить, чтобы знания,
полученные на уроке, помогли ученику стать конкурентоспособной
личностью? Как повысить качество обучения младших школьников?
В поисках решения этих проблем складывается система работы.
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Проблема формирования и активизации учебно
– познавательной
деятельности особенно актуальна для начальной школы, так как именно в
младшем школьном возрасте формируется и становится ведущей учебно –
познавательная деятельность. От того, насколько успешно будет проходить её
формирование, зависит успешность процесса обучения, развития личности в
целом.
Как уже говорилось, учитель начальной школы обязан научить детей
учиться, сохранить и развить познавательную потребность учащихся,
обеспечить познавательные средства, необходимые для усвоения основ наук.
Поэтому ставится цель – развивать познавательную деятельность учащихся
посредством использования отдельных форм и методов обучения на уроках,
выступающих как условие успешности обучения.
Одним из факторов активизации учебно-познавательной деятельности
учащихся является разнообразие форм организации обучения. Необходимо
включение учеников в активную деятельность, использование при этом
разнообразных форм, методов познавательной деятельности. Всё это
значительно расширяет учебно - воспитательные возможности урока.
Наиболее эффективным методом могут выступать нестандартные формы
уроков. Но современный урок все больше и больше становится необычным по
своей форме. Современная школа должна не только сформировать у учащихся
определенный набор знаний, но и пробудить их стремление к
самообразованию, реализации своих способностей.
Это, уроки – путешествия, конкурсы, интегрированные уроки, уроки –
сказки, тематические игровые уроки. Конечно, нестандартные уроки,
необычные по замыслу, организации, методике проведения, больше нравятся
учащимся, чем будничные учебные занятия со строгой структурой и
установленным режимом работы. Поэтому практиковать такие уроки следует
всем учителям. Им необходимо найти место в работе каждого учителя, так как
они обогащают его опыт в разнообразном построении методической структуры
урока.
Использование ИКТ делают учебный процесс интереснее и эффективнее.
Так интернет становится привычной средой обучения, поискам интересного
материала к урокам, способствует обмену новыми знаниями и идеями.
В практике мы активно применяем технологию интерактивного обучения.
Интерактивные методы и приемы обучения: мозговой штурм, ролевые игры,
незаконченное предложение, работа в малых группах расширяют кругозор
детей, способствуют развитию речи учащихся, раскрывают их потенциальные
возможности и учат работать в группе.
Любому учителю всегда хочется сделать больше и лучше.
Учитель всегда стремится найти новые пути достижения этой цели.
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Область эффективного обучения и преподавания не является
исключением. Важно подумать о следующем:
· Довольны ли вы своими методами преподавания?
· Почему вы заинтересованы в интеграции методов активного обучения и
преподавания в существующую практику?
· Как вы можете улучшить существующую практику?
· Чего вы надеетесь достичь?
Используя активную методологию обучения, мы надеемся на то, что
учащиеся придут не только к более
глубокому пониманию затронутых проблем, но также у них вырастит
мотивация и энтузиазм.
Стоит подумать о следующих вопросах, чтобы увеличить мотивацию
учеников:
· Соответствуют ли упражнения возрасту?
· Полностью ли учащиеся осознают цели работы?
· Есть ли у самих учащихся возможность содействовать работе?
· Имеют ли все учащиеся одинаковую возможность участвовать в работе?
· Достаточно ли разнообразия в ваших видах работы?
Многие учителя и ученики будут находиться на разных этапах опыта,
уверенности и развития навыков в отношении активной методологии. Это
необходимо принимать во внимание во время планирования уроков.
Атмосфера в классе влияет на то, как чувствуют и ведут себя учитель и
учащиеся. Она должна поощрять активное обучение и преподавание.
Учащиеся, которые проявляют активность на уроке, накладывают
обязательства на роль учителя. Происходит сдвиг от модели, где центральную
роль выполняет учитель, к подходу, сконцентрированному на ученике. Также
происходит сдвиг от учебы, определяемой конечным результатом, к учебе, где
главную роль играет процесс. Эти изменения способствуют тому, чтобы
учитель размышлял не только об основных принципах учебы и преподавания,
но и об их роли в этом процессе.
В атмосфере активного обучения учителю часто отводится роль
посредника, который поддерживает учеников в их учебе и развитии навыков в
обсуждении, принятии решений, независимой работе и работе в команде.
Важно участие учеников в учебном процессе. Иногда учителю следует принять
на себя определенную роль в попытке расширить границы обучения в классе и
заставить учеников по - новому взглянуть на какие - то вещи.
Итак, что, по моему мнению, требуется от учителя? Это умение:
-формулировать учебные цели для достижения результатов;
-строить учебный процесс по организации усвоения учебного материала;
-готовить учебные материалы в соответствии с учебными целями;
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- использовать
потенциал информационной среды для
учебного
процесса ;
- создавать условия для опережающего развития учащихся в и личностнодеятельностной
направленности;
- создавать атмосферу психологического комфорта и поддержки;
- готовить учащихся к самообразованию, самоопределению и
самореализации;
- оценивать текущие результаты, направленные
на достижение
поставленных целей.
Педагог в свете обновлённого содержания обязан обладать высоким
уровнем сформированного ряда компетентностей:
Специальная компетентность - способность заниматься собственно
профессиональной деятельностью на достаточно высоком уровне и
проектировать свое дальнейшее профессиональное развитие;
Социальная компетентность - способность заниматься совместной
(коллективной, групповой) профессиональной деятельностью, сотрудничать и
использовать принятые в профессии управленца приемы профессионального
общения;
Образовательная компетентность - интерес к освоению профессиональных
знаний, умений и навыков,
целеполагание в образовательной деятельности, мотивация развития
субъектности и креативности в образовательной деятельности, способность
применять основы педагогической и социальной психологии.
Очень много внимания будет уделено изменению системы оценивания
достижения ожидаемых результатов учащихся. Оценивание должно
соответствовать следующим принципам:
1. Валидности
2. Систематичности
3. Последовательности
4. Объективности
5. Прозрачности
6. Рекомендованности
7. Достоверности8. Оно предполагает параллельное развитие двух линий оценки:
(формативное и суммативное оценивание).
Оценивание
учебных
достижений
в
модели
образования,
ориентированного на результат, предполагает
способы оценивания по
результатам обучения за урок и итоговую работу в четверти.
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Результаты обучения в школе детей потребуют от нас ,педагогов,
всестороннего и объективного оценивания успехов в достижении ожидаемых
результатов обучения каждого учащегося, его отношения к учебе и динамику
развития личности в целом. Но обновление содержания образования,
транслируя лучший опыт внедрения новых подходов к обучению и методике
преподавания должно учесть и положительный опыт традиционного. Синтез
традиционных и инновационных методов обучения позволит разнообразить
формы проведения занятий активизирующие познавательную деятельность
учащихся.
В целом уровень казахстанского среднего общего образования должен
соответствовать задачам развития государства и обеспечивать его
конкурентоспособность в современном мире.
Хотелось бы, чтобы задания, которые используются на уроках и во
внеурочное время, помогут учащимся оставаться любознательными, проявлять
высокую познавательную активность и понять, что умственный труд – это
большая радость.
*******
18.03.2021 жыл.

№ O00040

Бала тілі неге кеш шығады? Логопедтің ата-аналарға кеңестері
ПЕРНЕБАЙ СЫМБАТ МЫРЗАҒАЛИҚЫЗЫ
Түркістан облысы адами әлеуетті дамыту басқармасының
Түлкібас ауданы Психологиялық педагогикалық
кабинеті логопед маманы
Бір жастағы бала кемінде 10-15 сөзді, екі жастағы бала 300-дей сөзді анық
айтып, ал үш жастан асқасын еркін сөйлесе алатын жағдайда болуы қажет.
Қазіргі қоғамда тілі мүкіс не уақытынан кеш шыққан балалар саны көп.
Кекеш, жасы екі-үштен асса да, анық дыбыстай алмайтын, физиологиялық және
психологиялық ауытқулары бар балалардың көбейуі ата-аналармен қатар
дәрігерлерді де қатты алаңдатып отыр. Балалар тілінің кеш шығуының
себептері мен оларды емдеу жолдарын informburo.kz тілшісі Нұр-Сұлтан
қаласындағы №2 Оңалту орталығының директоры Құралай Қожамқұлова мен
логопед маман Гүлжәмила Әбдірайымовамен бірге анықтады.
Балалар тілінің кеш шығуының басты себептері:
Жүктілік кезінде ана көңіл-күйінің дұрыс болмауы, күйзелісте болуы;
Тұқым қуалаушылық фактор;
Таңдайда не ерінде жырықтардың болуы;
Дыбыс шығару жүйесінің жұмыс істемеуі;
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Ауыз қуысы бұлшықеттерінің дұрыс жұмыс істемеуі;
Баламен сөйлеспеу (ата-ананың баламен әңгімелеспеуінен, қарым-қатынастан
оқшаулауынан баланың тұйықталуы);
Қатты қорқып қалудан болған тұтығу;
Өзге аурулардың, қолданған дәрі-дәрмектердің әсері.
Әлбетте, бала денсаулығына ана құрсағында жатқан кезден бастап көңіл бөлген
абзал. Өйткені, бала ағзасында пайда болатын аурулардың басым бөлігі
құрсақта жатқанда дамиды. Баланың сөйлеу қабілетінде болатын ақаулар да сол
кезден бастауын алуы мүмкін. Логопедтер кей себептердің алдын алу мүмкін
емес болғанымен, көп жағдайда бала тілінің уақытында шығуы тікелей атаанаға байланысты екенін айтады. Ата-аналардың бала тілін қызық көріп,
олардың қате дыбыстаған сөздерін қайталауы дұрыс емес. Керісінше, бала атаанасының сөйлегеніне қарап, сөзін түзеуі үшін әке-шеше әр сөзді анық
дыбыстап айтуы қажет.
Бала бес-алты айдан бастап өзге адамдардың қимылдарын қайталайтын
қабілетке ие болса, оның ішінде артикуляциялық қимылдар да бар. Яғни, бала
өзіне қарап сөйлеген адамның дыбыстау мүшелерінің қимылын да қайталайды
деген сөз. Сол үшін баламен әңгімелескенде, оған қарата сөз айтқанда, әрбір
қимыл-әрекетке мұқият болған абзал.
Логопедтің кеңестері
Жоғары дәрежелі логопед Гүлжәмила Әбдірайымова ата-аналарға балаларының
тілі ерте шығып, сөйлеу қабілеті дұрыс жетілуі үшін бес кеңес берді:
Сәбиге бесік жырын айтыңыз, үлкейген соң, көп әңгімелесіңіз. Бұл баланың
есту қабілетін, түйсігін дамытады. Бесік жырын айтқан кезде бала естіген
дыбысына еліктеп, соны қайталайды. Бесік жырларының басты ерекшелігі –
онда жуан-жіңішке, еріндік-езулік, ашық-қысаң, қатаң-ұяң-үнді дыбыстардың
барлық түрі қамтылған. Тиісінше, әрбір дыбыс түрін есту арқылы бала анық
сөйлеуге бейімделеді. Бұл баланың кейін кей дыбыс түрлерін дұрыс айта
алмауының алдын алады. Сондай-ақ, баламен көп әңгімелесу арқылы да оны
еркін сөйлеуге дағдыландыруға болады.
Баланың әрбір қимылын қадағалаңыз. Әрбір бала өз жасына сай жетіліпдамуы қажет. Оның денесіндегі, қимылындағы әрбір өзгеріс оның дамуын
тежеуі мүмкін. Сөйлеуде де солай. Кекештеніп сөйлесе, ойын жеткізуде
қиналса, сөйлегенде ауыз қуысының мүшелерін қалыпты жағдайда
қимылдатпай, өзгеше әрекет жасаса, мұның бәрі баланы дәрігерге апаруға себеп
болуы мүмкін.
Баланы жастан асқанша ана омырауын емуден шектемеу қажет.Ана сүтін
емген бала тез қуаттанады және ана омырауын сору кезінде баланың ауыз
қуысындағы бұлшықеттер тез әрі жақсы дамиды. Ал бала емізіп отырып анасы
бесік жырын айтса, тіпті пайдасы зор. Өйткені бұл уақытта бала мейірімге
бөленіп, өзін қауіпсіз әрі жайлы сезініп, ақпаратты тез қабылдайды.
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Баланы ұрып-соғудан мүлдем аулақ болу керек. Бұл психикалық
ауытқуларға әкеледі. Ал психикалық ақауы бар балалардың әдетте тұйықталып,
сөйлеу дағдысы бұзылатыны белгілі.
Балаларға сүйек немесе құрт мүжітуді әдетке айналдыру керек.Анасының
омырауын ему кезінде әбден жаттыққан балалардың ауыз қуысындағы
бұлшықеттері қалыпты тамақ жеу дағдысына көшкеннен кейін аздап әлсірейді.
Ал бұлшықеттің жақсы жетілуі сөйлеуге тікелей әсер ететіндіктен, оны
жаттықтырып тұру қажет. Бұл ретте сүйек мүжу не құрт жеу, тіске зиян
келтірмейтін өзге де кепкен жеміс-жидектерді жеу, қатты тамақ өнімдерін
шайнау өте пайдалы.
Баласының бойынан кемдік не ақау байқаған ата-ана не істеуі қажет?
Сәби дүниеге келгеннен кейін ата-ана оның бойындағы әрбір өзгерісті мұқият
қадағалап, дәрігерлерден үнемі кеңес алып тұру керек. Егер қандай да бір
қалыпты емес өзгеріс байқала қалса, толық тексерткен жөн. Жергілікті
денсаулық сақтау орындарында психологиялық-медициналықпедагогикалық консультацияның қорытындысын шығарып, емделуге
жолдама беретін мекемелер бар. Онда арнайы педагогтер (логопед, дефектолог,
педагог-психолог және әлеуметтік педагог) мен медициналық мамандардан
(педиатр, невропатолог, психиатр және өзге медициналық қызметкерлер)
құралған кеңес қызмет көрсетеді. Олар комиссия құру арқылы ақылдаса
отырып қорытынды жасайды да, бойында ақауы бар баланы тиісті оңалту
орталығында емделуге жібереді.
Оңалту орталығында бала арнайы емдеу-сауықтыру курсынан өтеді. Жоғарыда
аталған педагогтер мен медициналық қызметкерлерден құралған команда
баланың жағдайына баға беріп, оны емдеу жоспарын бекітеді. Бұл
"командалық бағалау" деп аталады.
Баланың денсаулық жағдайы ауыр, орташа және жеңіл болуы мүмкін.
Баланың:
ешқандай дыбыс шығармауына;
еліктеу дыбыстарын шығаруына;
психологиялық кемістікке ие болуына;
дыбыстау жолдарының толық жетілмеуі не әлсіз болуына;
кекештенуіне;
белгілі бір дыбыстарды айта алмауына;
бойында басқа кемістіктердің болуына қарай, оны осы үш топтың біріне
жатқызып, тиісті дәрігерлердің емдеуі міндеттеледі.
Ата-анаға тапсырма. Әр қабылдаған ем мен шара күнделікке тіркеліп
жазылып, ата-аналарына қосымша тапсырма беріледі..
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МАЗМҰНЫ
• КУСАНОВ ЖУМАБАЙ ТЛЕКТЕСОВИЧ
• АЛИБАЕВ ГАБИДУЛЛА МАНАРБЕКОВИЧ
• АЛИБАЕВА АСЕЛЬ ТУЛЕУОВНА
• АЛЬМАХАНОВА НАЗИРА АМАНЖОЛОВНА
• АТАБАЕВА МАРАЛ МАРАТОВНА
• ЕРЕЖЕПОВА КАРАКОЗ КОИШИБЕКОВНА
• ИМАНБАЕВА АНАР АСИЛБЕКОВНА
• ТУРСУНБАЕВА ЗУЛФИЯ ИБРАГИМОВНА
• ПЕРНЕБАЙ СЫМБАТ МЫРЗАҒАЛИҚЫЗЫ
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