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«Жаратылыстану- математика
бағытының көшбасшысы»
БЕКТҰРСЫНОВА ҚҰРАЛАЙ
«Ақмола облысы білім басқармасының
Қорғалжын ауданы бойынша білім бөлімі
Арықты ауылының жалпы орта білім беретін
мектебі » коммуналдық мемлекеттік мекемесінің
Физика пәнінің мұғалімі
«Жаратылыстану- математика бағытының көшбасшысы»
интеллектуалдық сайыс.
Мақсаты: * Баланың білімін тереңдету арқылы жан - жақты дамуына
ықпал ету, жеке қабілеттерін дамыту;
*Білуге, білімге құштарлығын арттыру
*Ойын ашық айтуға, дәйекті сөйлеуге жетелеу;
*Баланы дарындылыққа, лидерлікке баулу.
Армысыздар құрметті ұстаздар мен оқушылар бүгінгі жаратылыстану математика бағытының көшбасшысы интеллектуалдық сайысымызға қош
келіпсіздер! Бүгінгі сайысымызға төрелік ететін әділ қазылар алқасымен
таныстырып өтсек.
Ал, оқушы, ұстаздар
Ортаға назар салайық.
Сайыскерлер шықпақ сайысқа,
Қол соғып қарсы алайық, деп ду қол шапалақтап сайыскерлерімізді
ортаға шақырамыз.
l-кезең. Бәйге.
Қарап тұрмай бәйгеге еріңіз,
Шәкірттерге әділ шешім беріңіз,
Жүзден жүйрік, мыңнан тұлпар шығарар,
Бәйге, бәйге, бәйгені бір көріңіз.
Сайысымыздың I-кезеңі - « Бәйге».
Қас-қағым сәтте берілген сұрақтарға жауап беру керек. Әр-бір дұрыс
жауапқа 10ұпай беріледі. Егер бірінші жауап дұрыс болмаса, келесі сұрақ
оқылады. Ойынға алты оқушы қатысады. 3-сұрақтан қойылады әрбір
оқушыға.
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№1-оқушыға :
1. Физика тарихына енген ғалым, ағылшын ботанигі ? ( Броун)
2.Ең кіші екі таңбалы сан? (10)
3. Дыбыс шығаруға арналған құрылғы (Колонка)
№2-оқушыға:
1. Электрон грек тілінде қай сөзден шыққан? (Янтарь)
2.Ең үлкен екі таңбалы сан (99)
3. Принтердің неше түрі бар? (3)
№3- оқушыға:
1. Бірінші ғарыштық жылдамдықтың мәні. (8км/с)
2. Кесіндіні өлшейтін құрал? (Сызғыш)
3.73 жай сан ба? (Ия)
№4-оқушыға:
1. Жердің табиғи серігі. (Ай)
2. Бұрышты өлшейтін құрал (Транспортир)
3. Күштің өлшем бірлігі (Н)
№5-оқушыға:
1. Математикаға координаттар әдісін енгізген француз математигі. (Рене
Декарт)
2. Заттың төртінші күйі не деп аталады ? ( Плазма)
3.Ең кіші ғаламшар (Плутон)
№6-оқушыға:
1. « Р» әрпінің математикалық және физикалық мағынасы қандай ?
(Периметр және салмақ)
2. Бір ұшы шектелген түзу. (сәуле)
3. « Эврика» сөзі кімнің сөзі. ( Архимед)
Il-кезең. Физиканың елінде,
Физиканың тілінде.
Жұмбақ шешіп ауысып,
Шабыт тасып шалқысып,
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Көңілді күн жасайық.
(Жұмбақтардың шешуін тауып, физика тілімен түсіндірілуі керек)
Жұмбақтар шешуін табуы керек, жауабы физика тілінде 1-2 сөзбен
түсіндірілуі қажет.
Шешуін тапқан үшін бір ұпай, физика тілімен түсіндіргені үшін 2 ұпай.
Жалпы 3 ұпай қойылады.
1. Алтын теңге кетеді,
Күміс теңге келеді. (Күн мен ай- табиғи жарық)
2. Тұмсығымен қозғалар,
Соңында аппақ із қалар. ( Бор- жұғу құбылысы)
3. Бұлтты аспанның жүзінде,
Ойнайтын бұл немене ? (Найзағай- оң, теріс заряд, табиғи жарық)
4. Жүйрік өзі тұлпардан,
Ұшқыр өзі сұңқардан.
Күні- түні жүйіткейді,
Кең далада бір тарлан. (Жел - конвекция)
5. Жерде туып, көкте өледі. (Түтін - конвекция)
6.Табаныма байладым, Қос таяқпен айдадым. (Шаңғы - сырғанау үйкелісі,
қысым.
/Екінші кезеңнен кейін ұпайлары ең аз екі сайыскер ойыннан шығады /
III кезең «Дода» сайысы.
10, 20, 30 ұпай саны жазылған сұрақтар
Математика - 10
«Миллион» ұғымын қазақ жеріне таратқан кім ?
(ы. Алтынсарин)
Математика - 20
«Математик болу үшін ақын жанды болу керек»
бұл кімнің сөзі (С.
Ковалевская)
Математика - 30
Ежелгі грецияның киімін киген қыз отыр. Қолына әдемі құмыраны
ұстаған қара құл кіреді. Сонда қыз: «Құмыраны трапедзионға қой дейді.
«Трапедзион» деген сөздің мағынасы қандай және математикаға қатысы
қандай? (Трапедзион» - үстел, трапеция сөзінен шыққан)
Физика - 10
Электр заряды жоқ бөлшек. (Нейтрон)
Физика - 20
Қант қайнату заводындағы қызылшадан қантты шығарып алу қандай
құбылысқа негізделген ? ( Диффузия)
Физика - 30
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Ағаштардың қайсысы орнықты тепе - теңдік қалыпта бола алады
шырша немесе емен? (Емен)
Биология - 10
Фотосинтез үрдісі нәтижесінде өсімдіктер бөлетін газ? (Оттек)
Биология - 20
Күнбағыс қай тұқымдасқа жатады ? (Күрделі гүлділер)
Биология - 30
Алғаш жасушаны ашқан кім ? (Р. Гук)
IV кезең «Көшбасшы»
Бұл кезеңде логикалық сұрақтар қойылады. Жауап нақты , тез болу
керек.
1. Бөлмеде 2 ит, 3 құс, 1шыбын бар. Осы жануарлардың бәрінің
аяқтарын қосып есептегенде қанша болады ? (20)
2. Тікбұрышты төртбұрыштың ені 4 см-ге тең, ұзындығы енінен 5
см ұзын. Ауданы неге тең? ( )
3. Сыныпта 18 оқушы бар, оның 1/3 бөлігі ұлдар. Сыныпта қанша
ұл, қанша қыз бар? (6 ұл, 12 қыз)
4. 2 бөлмеде 76 адам болған, олардың біреуінен 30 адам,
екіншісінен 40 адам шығып кеткенде бөлмедегі адамдардың
саны тең болды. Алғашқыда әр бөлмеде неше адам болған ?
(33 адам және 43 адам)
5. Қырсық жолаушы: екі қыстақтың арасы 10 шақырым. Қырсық
жолаушы күніне 2 шақырым алға жүріп, 1 шақырым кейін
қайтады. Жолаушы қыстаққа неше күнде жетеді ? (9)
6. Квадраттың қабырғасы 9 см. Периметрі нешеге тең ? (36)см
Бірінші қол көтерген оқушы жауап береді. Жауабы дұрыс
болмаса келесі оқушы жауап береді.
Шеберлікті, білімді,
Сараптап сіздер көрдіңіздер.
Әділқазы алқасы
Әділ баға беріңіздер - деп сайысымыздың қорытындысын шығару үшін
сөз кезегін әділқазы алқасына берейік.
Осымен «Интеллектуалды сайыс» атты ойынды аяқтауға рұқсат етіңіздер.
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БОРАНБАЕВА АЙТОЛҚЫН БИСЕНЖАНҚЫЗЫ
«Ақмола облысы білім басқармасының
Қорғалжын ауданы бойынша білім бөлімі
Арықты ауылының жалпы орта
білім беретін мектебі» КММ
Математика пәнінің мұғалімі
Қысқа мерзімді жоспар
№7-сабақ
Сабақтың тақырыбы: Шамалар арасындағы тәуелділіктер.
Шамалар арасындағы тәуелділіктердің формуламен берілуі.
Бөлім:
Педагогтің
аты-жөні:
Күні:
Сыныбы:6
Сабақтың
тақырыбы:
Оқу
бағдарламасына
сәйкес оқу мақсаты

Сабақтың мақсаты:

Шамалар арасындағы тәуелділіктер
Боранбаева А.Б.
09.04.21
Қатысушылар саны:
17
Қатыспағандар саны:
Шамалар арасындағы тәуелділіктер. Шамалар
арасындағы тәуелділіктердің формуламен берілуі.
6.5.2.5 шамалар арасындағы тәуелділікке есептер
шығару;
6.5.2.6 шамалар арасындағы тәуелділіктер-дің берілу
тәсілдерін білу;
6.5.2.7
сипаттамасы
бойынша
тәуелділіктің
формуласын жазу;
6.5.2.8 формуламен немесе графикпен берілген
тәуелділіктердің кестесін құру;
6.5.2.9
формуламен
және
кестемен
берілген
тәуелділіктердің графиктерін салу;
Барлық оқушылар үшін:
Білім алушылар шамалар арасындағы тәуелділіктің
берілу тәсілдерін анықтай алады;
Көпшілік оқушылар үшін:
Білім алушылар тәуелді және тәуелсіз айнымалыны
ажырата алады;
Кейбір оқушылар үшін:
Білім алушылар сипаттамасы бойынша тәуелділіктің
5
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Құндылықтарға
баулу:

формуласын жаза алады.
«Мәңгілік ел» жалпыұлттық идеясы бойынша
«Жалпыға бірдей еңбек қоғамы» құндылығына баулу.
Бұл арқылы оқушыларда шығармашылық және сын
тұрғысынан ойлауы, функционалдық сауаттылығы,
қарым-қатынас жасау қабілеті мен жауапкершілігі
артады. Сонымен қатар өмір бойы оқуға, еңбеу етуге,
Қазақстандық
патриотизм
және
азаматтық
жауапкершілікке деген дағдысы қалыптасады.

Сабақтың барысы:
Сабақ
Педагогті
кезеңі/
ң ісУақыты
әрекеті
Сабақтың (Ұ).
басы
Ұйымдас
Қызығуш тыру
ылықты кезеңі:
ояту.
1.
7 мин.
Оқушылар
мен
амандасу,
түгендеу.
2.
Ынтымақт
астық
атмосфера
сын
қалыптаст
ыру

Жаңа
сабаққа
кіріспе

(Ұ)
«Миға
шабуыл»

Оқушының ісәрекеті
Мақсаты:
Оқушылар
бірбіріне
тілек
білдіреді,
тыңдау
дағдыларын
дамытуға
бағытталады,
сондай-ақ барлық
оқушылардың
қатыстырылуы
арқылы
сабаққа
белсенділігі артады.

1. Шаршының
периметрін қалай
есептейміз?
6

Бағалау

Ресурстар

Тиімділігі:
Оқушылар бірбіріне тілек айту
арқылы
жақындасады,
көңіл-күйін
көтереді
және
бауырмалдығын
оятады.
Саралау:
Бұл
жерде
саралаудың
«Жіктеу» тәсілі
көрінеді.
Оқушылардың
оқуға
деген
қызығушылығы
н
арттыру
мақсатында
мүмкіндігінше
оларға
таңдау
еркіндігі
беріледі.
Мақсаты:
Жылдам әрі
функционалды

Оқулық,
жұмыс
дәптері
Кітап,
дәптер,
қалам
суреттері
бейнеленген
қима
қағаздар
топтамасы
ДК экраны

Өз ойын
дұрыс
мағынада
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әдісі
арқылы
өткен
тақырыпп
ен жаңа
сабақты
байланыст
ыру
мақсатынд
а ой
қозғау
сұрақтары
н
ұжымдық
талқылау.
Оқушылар
ға
жалпылам
а
төмендегі
сұрақтар
және
жаттығу
түрлері
беріледі.
Әр оқушы
өз оймен
бөліседі.
Өзгенің
пікірін
толықтыр
ады.

2. Шаршының
ауданын қалай
есептейміз?Мысал
келтір.
3.Қозғалыс
жылдамдығы?

Оқушылар
сұрақтарғ
а жауап
беріп,
өзара
ұжымдық
талқылау
7

түрде сыни
ойлануды
дамыту.
Тиімділігі:
оқушының
танымдық
дағдысы артады.
Сонымен қатар
оқушыға
сабақтың
өмірмен
байланысын
көрсетеді және
сабақтың
тақырыбы мен
мақсатын
анықтауға
мүмкіндік
береді.
Саралау: Бұл
жерде
саралаудың
«Диалог және
қолдау
көрсету» тәсілі
көрінеді. Дұрыс
мағынада жауап
беруге бағыттау
мақсатында
кейбір
оқушыларға
ашық сұрақтар,
ал кейбір көмек
қажет ететін
оқушыларға
жетелеуші
сұрақтар
қойылады.

білдіріп,
талқылауға
белсенділік
пен
қатысқан
оқушыға
«Жарайсың!
» деген
мадақтау
сөзімен
ынталандыр
у.
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жасағанн
ан кейін
мұғалім
оқушылар
ға
сабақтың
тақырыб
ы,
мақсаты
мен
танысты
рады.
Сабақтың Оқулықта
ортасы ғы жаңа
Мағынан сабақтың
ы ашу. мәтінін
26 мин. оқуға
тапсырма
береді
1тапсырма
ны
орындатад
ы,
бақылайд
ы, мысал,
үлгі
көрсетеді.

Оқулықты оқып
танысып шығады.
Тірек сөздермен
танысып, өз
дәптерлеріне жазып
алады.

Дескриптор:
Жалпы - 3 балл
1. тәуелді
айнымалылар
берілген,
тәуелсіз
айнымалыларды
табады.

1-тапсырма
Тік бұрышты
параллелепипед
пішінді
аквариумнің табан
ауданы 4,2 дм2,
оның биіктігі 5 дм.
Аквариумға
құйылған су
көлемінің (V л)
ондағы су бағаны
биіктігіне (h дм )
тәуелділігі кестеде
берілген.

Дескриптор:
Жалпы - 4 балл
1. Кестедегі бос
орындарды
толтырады.

Су
баған
ы
биікті

0

1

8

2

Тақырыпқа
байланысты
интернет
көздерін
пайдаланып
бөліп
шығару
мүшелеріме
н танысады.
ДК экраны
6-сынып
оқулығы.
Жұмыс
дәптерлері.
Слайд.
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гі, (h
дм)
Су
0 4, 8,
көлемі
2 4
Аквариумдағы су
көлемінің (V)
ондағы су бағаны
биіктігіне (h)
тәуелділігін
формуламен
жазыңдар.
Кестедегі бос
орындарды
толтырыңдар.
2тапсырма
ны
орындатад
ы,
бақылайд
ы, мысал,
үлгі
көрсетеді.

2-тапсырма
Арақашықтығы
120 км екі елді
мекеннен
бір
уақытта бір-біріне
қарама-қарсы
бағытта
екі
автомобиль
шыққан. Олардың
арақашықтығының
(d-ның)
қозғалыс
уақытына
(t-ға)
тәуелділігі кестеде
берілген. Кестедегі
бос
орындарды
толтырыңдар.
t
0 1
2
(мин
0
)
d
1 1 1 8 4
(км) 2 1 0 0 0
0 8 0
Автомобильдердің
9

Дескриптор:
Жалпы - 3 балл
1.
Автомобильдің
қозғалыс
жылдамдығы
минутына неше
километр
болатынын
табады?

ДК экраны
6-сынып
оқулығы.
Жұмыс
дәптерлері.
Слайд.
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Мақсаты
: Оқушы
алған
білімін
саралай
білуге
дағдылана
ды.
Тиімділігі
: Тақырып
бойынша
оқушылар
дың
пікірін
анықтайд
ы.
Жинақтал
ған
деректерді
ң құнды
болуын
қадағалай
ды.
Саралау:
Бұл
кезеңде
саралауды
ң
«Қорыты
нды»
тәсілі
көрінеді.
Саралау. Сіз қандай
тәсілмен көбірек қолдау
көрсетпексіз?
Сіз
қабілетті оқушылардың
алдына
қандай
тапсырмалар қоясыз?

белсенділігі
бойынша
бағаланады.

Бағалау. Сіз
оқушылардың
материалды игеру
деңгейін қалай
тексеруді
жоспарлап
отырсыз?
11

Денсаулық және қауіпсіздік
техникасын сақтау
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«Диалог және қолдау
көрсету», «Тапсырма»,
«Жіктеу».

«Мадақтау сөзі»
әдісі

Денсаулық сақтау
технологиялары.
Сабақта сергіту жаттығулары
мен белсенді жұмыс түрлерін
қолданамын.
Осы сабақта қолданылатын
Қауіпсіздік техникасы
ережелерінің тармақтары
орындалады.

Саралау тапсырмаларды
іріктеуді, белгілі бір
оқушыдан
күтілетін
нәтижені, оқушыға жеке
қолдау көрсетуде, оқу
материалы
мен
ресурстарды
оқушылардың
жеке
қабілеттерін
ескере
отырып
әзірлеуді
қамтиды.
Жалпы бағалау
Сабақтың қандай екі аспектісі жақсы өтті? Оқыту туралы да, сабақ беру
туралы да ойланыңыз.
1:
2:
Сабақты жақсартуға не жәрдемдесер еді? Оқыту туралы да, сабақ беру туралы
да ойланыңыз.
1:
2:
Сабақ
кезінде,
сынып
немесе
жекелеген
оқушылардың
жетістіктері/қиыншылықтары туралы мен нені
анықтадым? Келесі
сабақтарда неге назар аудару керек?
1:
2:
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ТӘРБИЕШІ БОЛУ- БІР БАҚЫТ
ЖУЛЕУОВА АЙГЕРИМ ИБРАХИМОВНА
Павлодар облысы "ҚМКК Баянауыл ауылының
сәбилер бақшасының" тәрбиешісі
Мен үшін де осынау өмірімдегі ең қастерлі әрі қасиетті мамандық ол –
тәрбиешілік. «Жол таңдауда жалтаңдауға болмайды» дегендей, әу баста
ұлтымыздың, тәуелсіз еліміздің ертеңі боларлық бүлдіршіндерді тәрбиелеу
жолын таңдағаныма еш өкінбеймін. Керісінше, ауыртпалығы мен жауаптылығы
қырық атанға жүк боларлық осы кәсіпті таңдау арқылы қоғамдық дамуға
өлшеусіз үлес қосып келе жатқанымды мақтан етемін. Адам баласының
өмірінде болуға тиіс бақыттың бірі не десек, ол – өз қалауыңмен таңдаған кәсіпмамандығыңа деген салиқалы ынтызарлық әрі ыстық ықылас дер едім.
Өз еңбегіне жан-тәнімен берілген жан ғана өмірдің мән-мағынасын,
қоғамдық ортадағы жауапкершілікті, тұтастай ұлттың ертеңіне қоса алар
өзіндік үлесін тереңнен салмақтай алса керек. Бір сөзбен айтқанда, өмірдің мәні
адал әрі мағыналы, жемісті әрі нәтижелі еңбекте жатқандығын түбегейлі
түйсіне алған әр адам биікке бастар жолдың қадірін салмақтай біледі.
Қалаған ісіңе ғашықтық пейілмен қарай білсең, өмірден өз орныңды
тапқандығың! Мұндай философиялық қағида бағзыдан қалыптасқан жоғары
адагершіліктік ұғымдармен астасып жатыр. «Кәсібің – нәсібің» дейді қазақ
даналығы. Шын жүрекпен қалаған кәсіп арқылы ғана және жемісті еңбек
арқылы өмірлік несібеңді, абырой-беделіңді, қоғам алдыңдағы құрметіңді
еселей аласың. Ал, тәрбиеші болу – айтуға ғана оңай шаруа болғанымен, бұл
мамандықтың қоғам үшін қаншалықты маңызы барлығын сол кәсіпті
таңдағандар, осы жолда еңбек етіп жүрген жандар жақсы түсінеді.
Көрнекті тұлға Ахмет Байтұрсынұлы: «Балам дейтін ел болмаса, елім
дейтін бала қайдан болсын» деген екен. Балабақша тәрбиешілері қай кезеңде
болсын ертеңгі елім деп еңірейтін ұрпақты тәрбиелеуге тер төгуде.
Бұл жолда үлкен ізденіс, парасат қажет. Ендеше, тәрбиешінің әр күні
ізденіспен, ертеңгі азаматты қалыптастыру жауапкершілігімен ұштасып
жатады. Тәуелсіз елдің жас ұрпағын лайықты түрде тәрбиелеу – біздерге
артылған аса жоғары міндет.
Осы міндетті орындау үшін әрбір тәрбиеші жанын салады. Ендеше,
олардың әрқайсысының еңбегі қашанда құрметке лайық деп білемін.
ТӘРБИЕШІ! Бұл әрдайым үлкен әріптермен жазылуға тиіс мазмұнды сөз
деп танимын. Өйткені, біз елдің ертеңгі азаматтарын тәрбиелеудеміз.
13
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Өйткені, біз жас ұрпаққа қазыналы да бай ана тілі – қазақ тілін
сіңірудеміз. Тіл арқылы бала бойына ұлттық құндылықтарды, дәстүр мен
салтты, ұлтымызға тән ізгіліктерді, жалпы адамзатқа ортақ өркениеттік
ұстанымдарды жұғысты етудеміз.
«Ұстаздық еткен жалықпас, үйретуден балаға» деп ұлы Абай атамыз
айтқандай, менің де осынау қастерлі мамандықтың иесі атанғаныма он үш жыл
болған екен. Қиындығы мен қызығы, ауартпалығы мен жауапкершілігі қатар
жүретін осы еңбектің жолындағы педагогикалық ұстанымым - үнемі жаңалыққа
ұмтылып, алдыңғы қатардан көріну және әр тәрбиленушімніңбойынан жылт
еткен жақсылықты, талап пен талантты тауып, бұлақтың көзін ашу, биікке
жетелеу, сондай ізденістер арқылы биік мақсаттарды орындау.
Сондықтан да бұл іс екінің бірінің қолынан келе бермейді. Өйткені, бұл –
бала жанын тереңнен сезінетін, өз ісін жан-жақты білетін, бүлдіршіндерді жантәнәмен сүйе алатын, оларды бағалай білетін нағыз маманның қолынан ғана
келетін жұмыс. Ұлы педагог Г.Песталоцци: «Егер де сүйе білмесең, тәрбиелеу
құқыған жоқ», деген екен.
Балалардың шығармашылық қабілеттерін дамыту еңбекке деген рухани
адамгершіліктің қалыптасуына серпін беріп, негіз болады. Бірақ бұл қажеттілік
балаға күш салмай іске асуы мүмкін емес, сондықтан оны еңбексүйгіштікке,
шыдамдылыққа, ұқыптылыққа, дербестікке, белсенділікке және өз еңбегімен
айналасындағыларға қуаныш сыйлауға талпынуына тәрбиелеу қажет.
Халқымызда «Жас келсе - іске» деген керемет сөз бар.
Демек,
мен
бойымдағы
жастық
жігерімді,
күш-қуатымды,
жаңашылдығымды талапты әрі талантты шәкірт тәрбиелеуге жұмсауым керек.
Болашақта өз тәрбиеленушілерімді биік белестерден көріп жатсам, сол үшін
өзімнің аз да болса үлесім тиіп жатса, мен өзімді бақытты тәрбиеші-ұстаз,
бақытты жанмын деп білемін.
Батыр Бауыржан Момышұлы: «Ешкім іштен батыр болып тумайды:
батырлық та мінез секілді өскен орта, көрген тәрбиеге байланысты
қалыптасады» деп ұлы ой айтқан болатын.
Біз бақшадағы бүлдіршіндерді жақсылық атаулыға тәрбиелеуге, тамаша
ортада тәлімді тәрбие беруге әрдайым жауаптымыз.
«Баланы ең әуелі мейір-шапағатқа, одан соң ақыл-парасатқа, ақырында
нағыз пайдалы ғылымға, еңбекке баулы», дейді ғұлама А.Құнанбаев.
Мұндай қағидалардың барлығы біздің күнделікті жұмысымызда басшылыққа
алынуға тиіс екенін ұмытпай, еңбегімізді осы бағытта құрамыз. Он жылдан аса
тәрбиешілік еңбекте жүріп түйгенім – тәрбиешілік еңбекке мен басыбүтін бой
ұсынып, әбден қалыптастым. Бүгінде балаларға мейірім төге отырып, биік
белестерге жетуіне жауапты екенімді ешуақытта естен шығармаймын.
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Жаңартылған білім беруде қашықтықтан оқуды ұйымдастыру
БЕЙСЕМБЕКОВА АЙГЕРИМ МЕЙРАМБЕКОВНА
Алматы облысы, Сарқан ауданы, Көктерек ауылы
"Алматы облысы білім басқармасының Сарқан ауданы
бойынша білім бөлімі" мемлекеттік мекемесінің
"М.Мәметова атындағы орта мектебі мектепке дейінгі
шағын орталығымен" КММ. Бастауыш сынып мұғалімі
Бүгінгі таңда елімізде білім беру мазмұны жаңа бағытқа бет бұрды.
Қазақстан Республикасында орта білім беру мазмұнын жаңарту шеңберінде
білім беру үдерісінің құрылымы мен мазмұнына елеулі өзгерістер енгізілуде.
Жаңартылған білім беру бағдарламасының негізгі мақсаты – білім мазмұнының
жаңаруымен қатар, критериалды бағалау жүйесін енгізу және оқытудың әдістәсілдері мен әртүрлі құралдарын қолданудың тиімділігін арттыруды талап
етеді. Жаңартылған білім берудің маңыздылығы – оқушы тұлғасының
үйлесімді қолайлы білім беру ортасын құру және коммуникативті қарымқатынасқа түсу, жеке, жұппен, топта жұмыс жасай білу болып табылады десек,
оларды жүзеге асырудың бір жолы – оқыту процесінде топтық оқытуды
қолдану болып табылады.
Жаңа қоғамға қажетті тұлғаны дайындауда топтық оқытудың қажеттілігі
өмір талабы екендігі айқын сезіледі.
Оқытудың топтық формасы деп – оқу тапсырмасын бірігіп орындау үшін
сынып базасында құрылған жұмысшы топтардың іс-әрекетін ұйымдастыру
түрін айтады. Топтық оқытудың басты мақсаты – оқушыларды шағын топтағы
бірлескен жұмысқа тарту. Топтық жұмыстар – оқушылардың танымдық қызмет
үдерісіне көтеріңкі көңіл-күймен қатысуын, зерттеу тақырыбын түйсініп,
терең зерделеуді, алынған білімнің тұтастығы мен оқушылардың танымдық
белсенділігін қамтамасыз етеді.
Дәстүрлі ұйымдастырылған оқу үдерісіне қарағанда, топтық жұмыс
арқылы оқыту үдерісінде оқушылар көп мағлұмат алады, ойын үдерісінде
жағымды эмоциялар алып, белсенділігі артады, сөздік қоры дамиды жеке
тұлғаның қажеттіліктері қанағаттандырылады.
Дұрыс ұйымдастырылған топтық жұмыс – командада шығармашылықпен
ынтымақтастықта жұмыс істеуге мүмкіндік береді.
Бұрын әркім өз бетінше ізденіп жұмыстанып, белсенді балалар нәтижеге
жетіп отырса, көмекке зәру бала өз ойының дұрыс бұрыстығына көз жеткізе
алмай білмеген күйде қалып отырды. Топта оқушылар өз даралығын
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жоғалтпайды, қажетті жағдайда олар бір-бірінен көмек сұрап, ортақ міндеттерді
шешеді.
Топтық жұмыс барысында топтасып постер дайындау, бірлесіп
тапсырмаларды орындау, ресурстарды талдау жұмыстары барысында бір–
бірімен ой бөліседі, өзінің білмегенін талқылау барысында тыңдау арқылы
біледі, естігеніне қорытынды жасап, жүйелі талқылауға қатысады, бағалап,
талдап, өз пікірлерін білдіре алады және бәрі бір тоқтамға келіп, берілген
мәселені бірлесе отырып шешіп, оны қорғауға өз үлестерін қосады, тұжырым
шығарады.
Топтық жұмыс формалары оқушы тұлғасының танымдық қабілеттерін,
танымдық
процестерді
дамытуға,
оқуға
жағымды
қызығушылық
қалыптастыруға, тұлғаның қиындықтарға даяр болу және жеңе білу, танымдық,
сыйласу, шығармашылық өзін-өзі өзектілендіруге ықпал етуде алатын орны
ерекше.
Топ – қазіргі адамның қоғамдық өмірін ұйымдастырудың басты тәсілі,
оның ажырамас қасиеті болып табылады.
Топтық жұмыс өзінің барлық белгілері көрініс табатын оқу
ынтымақтастығының идеалды моделі болып табылады
Топтық жұмыс дәстүрлі сынып-сабақ жүйесіне қарағанда оқушылардың
бір-бірімен байланысын құруға мүмкіндік береді. Олар жеке жұмысқа
қарағанда топтық жұмыста тапсырмаларды жақсы орындайды және сабақтағы
психологиялық микроклимат жақсарады.
Топтық жұмыстың педагогикалық құндылығы – оның жалпы бала
тұлғасын қалыптастыруға, оның ақыл-ой қабілеттерін дамытуға жағымды әсер
етуінде.
Қазіргі мектепте топтық жұмыстарды ұйымдастыруды оқу үдерісін
жандандыру және жылдамдату үшін пайдаланады.
Ғалым Шаталов топта жұмыс істеудің “сабақта қияр тұздау” сияқты әдісін
ұсынады, яғни тұзды суға түскен қиярдың тұздалатыны секілді топтық
жұмысқа қатысу арқылы білмегеніңді үйрену. Топта жұмыс істеу механизмін
іске дұрыс қосқанда, оқушының білмегенін білуге ұмтылысы нәтижелі болады.
Топтық жұмыстар тиімді әрі көңілден шығу үшін жақсы ұйымдастыру
қажет. Ол үшін:

Топтардың құрамын жиі өзгертіңіз, әрбір оқушы қалған барлық
оқушылармен жұмыс жасай алатын болсын. Оқушылар тек өз достармен ғана
жұмыс жасамауы керек. Ұлдар мен қыздардан немесе ұлты әр түрлі балалардан
құралған аралас топтың жұмысы жақсы нәтиже көрсетеді. Топтың құрамын әр
түрлі етіп өзгертуге болады.

Әрбір топ мүшелері өз ролін толық түсінгенін біліңіз. Мысалы: 1 нөмірлі
сен хатшысың, 2 нөмірлі сен реттейсің деген сияқты т.б.
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Оқушылар басқалардың да өз пікірін айту құқығын сыйлауы керек.

Оқушылардың барлығының жұмыс жасауына назар аударыңыз.

Жұмысын ерте бітірген оқушыларға жеке тағы да тапсырма беріңіз.

Топпен жұмыс жасау барысында оқушылар бір-бірін қорқытуы мүмкін.
Мысалға сен мені қошта, болмаса маған 5 қой деген сияқты. Сондай бұзақылық
жағдай болмау үшін бұзық оқушыларыңызға төреші, хатшы, реттеуші боласың
деу керек.

Топпен жұмыс жүргізгенде жұмыс шуы болады. Ол үшін жұмыс жасау
барысындағы шу мен күнделікті болатын шуды айыра білуіңіз керек.

Мұғалім – бақылаушы қызметін атқарады.

Оқушылардың мәселелерді толық талқылап жатқанын бақылау.

Топқа бөліп жұмыс жасату ойын емес, бұл проблеманы, мәселені
шешудің бірден – бір жолы екенін оқушыларды топқа бөлерде ескертіп өту
қажет.

Топтық жұмысты жариялау кезінде тақтаға шығып сөйлеу қажет. Себебі,
барлық оқушының назары сол баяндамашыда болады.

Топпен жұмысты барлық сыныпта қолданғаннан гөрі бір сыныпта
жүргізіп, балаларды жаттықтырып алған жөн. 1. Топтың көлемі. Ресми топ
салыстырмалы түрде үлкен болмау керек деген пікір бар. Кит Девис топтағы
адамдар саны бесеу болу керек деп есептейді. Ральф Дэвис бойынша тамаша
топ 3-9 адам.3. Топтық нормалар. Топ басшылары топтың өзге мүшелеріне
қарағанда өздерін басқаша сезінеді. Оларда топтық қызығушылықты
бағындыратын топтық рух басым болады.

4. Топтық сананы құру амалдары:

2. Топтың құралы. Құрылу кезінде топта ұқсамайтын тұлғалар болу
керек, бұл үлкен тиімділікке әкелуі мүмкін. Көптеген көзқарастар және
қабылдаулардың көмегі өз жемісін береді.

Топтардың тиімділігіне ықпал ететін факторлар:
1.
мақсатқа сенімділік;
2.
мүшелердің бір-біріне сенімділігі;
3.
жетекшіліктің оңтайлы стилі;
4.
басқаруға қатысу.Топтық уақыт өткізудің мәні мен жалпыға ортақтығын
Д.Картрайттың және А.Зандердің мына сөздері дәлелдейді: “егер … болжамдық
марстық адам Жерді бір қарап шықса, ол, мүмкін, жер адамдарының бір нәрсені
топта жасап, өз уақытының сонша бөлігін бірге өткізетініне таң қалатын
шығар?”Топтық жұмыс формалары оқушы тұлғасының танымдық қабілеттерін
дамытуға, оқуға жағымды қызығушылық қалыптастыруға, тұлғаның
қиындықтарға даяр болу және оларды жеңе білу, танымдық, сыйласу,
шығармашылық өзін-өзі өзектілендіруге ықпал етуде алатын орны ерекше.
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5.
Г.А. Цукерман әлемде жүргізілген зерттеулерді жалпылау кезінде, топтық
оқу іс-әрекетіндегі келесі мәселерді көрсетеді:
6.
Бүгінгі таңда топтық жұмыс оқыту үдерісінің тиімді тәсілдерінің бірі деп
есептеледі. Ол сабақта табиғи тілдік қатынас жағдайын құруға әсер етеді,
оқушыларды оқу үдерісіне белсенді қатысуға еріксіз тартады, ынталандырады,
оқып-үйренуге деген қызығушылығын тудырады. Сондай-ақ, топтық жұмыс
оқушылардың өздерін сенімділікке тәрбиелейді, өзін-өзі ортада ұстай білуге,
бірін-бірі тыңдауға, сыни ойлануға, пікірлердің сан алуан болатындығын
жақсырақ түсінуге үйренеді, өз пікірін айтуға құқығының бар екенін сезінеді.
7.
Сынып-сабақ жүйесінің жалпыдан жеке және топтық формаға өтуі мода
емес, бұл заман талабы.

балалардың танымдық белсенділігі мен шығармашылық деңгейі өседі;

оқушылар арасындағы өзара қатынас сипаты өзгереді;

оқушылар маңызды әлеуметтік дағдыларға ие болады: әдеп,
жауапкершілік, басқалардың позициясын есепке ала отырып, өз мінез-құлқын
қалыптастыру іскерлігі,

қарым-қатынастың гуманистік түрткілері;

мұғалім топқа бөлуде балалардың өзара бейімділіктерін, олардың
дайындық деңгейлерін, жұмыс қарқындарын есепке ала отырып, оқытуда
дараландыру мүмкіндігін алады.


Қазіргі заманғы оқыту мектептен, яғни мұғалімнен оқушылардың
психикалық және физикалық денсаулығын қорғауды талап етіп отырғандықтан,
іс-әрекетті ұйымдастырудың топтық формасы тәжірибесі өзекті әрі болашақта
дамушы болып есептеледі. Олардың бастамашылдығын, дербестігін қолдау,
баланың мектепке келуіне байланысты бірлесіп, серіктесіп жұмыс істеу,
басқалармен тығыз қарым – қатынаста болу дағдысын қалыптастыру, өзіндік
таңдауға үйрету қажет.
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Адамгершілік басты адами қасиет
АКАЕВА ГУЛЖАН
Түркістан облысынын девиантты мінез құлықты
балаларға арналған орталығының тәрбиешісі
Бала тәрбиесі – игiлiктi iс. Берерi де, сұрауы да, жемiсi де мол тәрбие
саласының ең өзектiсi. Еліміздің білім беру жүйесіндегі реформа жас ұрпақтың
әрқайсысының жеке тұлға ретінде қалыптасуында маңызды мәселелерді
шешудің түрлі жолдарын қарастыруды көздейді. Әр жас өркеннің азамат болып
қалыптасуын қамтамасыз ететін қоғамдағы негізгі де, жауапты сала, ол – білім
беру жүйесі. Осы заман талабына сай білім беру жүйесі жеке тұлғаның рухани адамгершілік тұрғыдан кемелденуіне өзінің басым бағдарын аудара бастады.
Дер кезінде адамгершілік құндылықтары қалыптаспаса, бұл қасиеттер адам
дамуына тек кедергі болып қана қоймай, сонымен қатар жасөспірімдік шақта
бала дамуында әлеуметке қарсы мінез - құлықтың болуына әсерін тигізеді.
«Шаттық шеңбері», «Тыңдайық - ойланайық», «Ойнайық», «Сергіту сәті»,
«Әңгімелесейік» деген тәсілдерді қолдана отырып, бала бойына адамгершілік
тәрбиесін дамытуға тырысамын. «Шаттық шеңбері» рәсімін өткізу арқылы
балалардың қызығушылығын арттыра отырып, сабақты қандай көңіл - күйде
орындайтындарын бақылау, ой жүйелілігіне баланың ойын тұрақтандыру,
ойларын жинақтап, бір арнаға тоғыстыруға мүмкіндік беретін және тәрбиеші
балалармен бірге амандасып, тақпақ оқып, ән айтатын, жылы сөздер сыйлайтын
маңызды шеңбер болып табылады.
«Тыңдайық - ойланайық» атты ұйымдастыру түрі бұл - өмірдегі жағдаяттар,
шығармадағы кейіпкерлер мен өмірдегі адамдар арасындағы қарым - қатынасты
салыстыру, ата - бабадан қалған асыл сөздерді түсіндіре отырып балалардың
бойына адамгершілік қасиеттерді сіңіруге пайдасы өте зор.
Біз жас өскіндерді адамгершілікке бағыттау мақсатында осы ойындар
ұйымдастыру арқылы оларды қиыншылықтан қорықпауға, мақсатқа жетуде
барлық күш - жігерін жұмсауға, құрбыларына қолғабыс жасауға тәрбиелейміз.
Осы арқылы бала өзіне баға берумен қатар белсенділігі де артады.
Сондай - ақ әр адам адамгершілікті күнделікті тұрмыс тіршілігінен, өзін
қоршаған табиғаттан бойына сіңіреді. Жас ұрпақтың бойына адамгершілік
қасиеттерді сіңіру ата - ана мен тәрбиешінің басты міндеті. Көрнекті педагог В.
Сухомлинский «Егер балаға қуаныш пен бақыт бере білсек, ол бала солай бола
алады» деген сөзі осыған дәлел бола алады. Біз, яғни тәрбиешілер бала
тәрбиесіне оң ықпал жасай отырып, оның табиғатын оятамыз. Баламен
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жүргізілетін әрбір істі қарапайым, әрі шешімі бар іс деп қарауымыз керек.
Әрбір тәрбиеші тәрбиеленушілерінің балалық шағының қызықты болуын
ескергені жөн. Бұл бала бойында адамгершілік құндылықтарды
қалыптастырудың бірден - бір жолы. Ш. А. Амонашвилидің « Тәрбиеші өз
жұмысын сүймесе, оған өзі сүйсіне білмесе, ол шәкірт бойына да
сүйіспеншілікті дамыта алмайды..» деген пікірінен жеке тұлғаның рухани
адамгершілігін дамыта оқытудың тәрбиешіге қойылатын талаптың
маңыздылығын байқауға болады. Қай заманда болмасын адамзат алдында
тұратын ұлы мұрат - міндеттердің ең бастысы - өзінің ісін, өмірін
жалғастыратын салауатты, саналы ұрпақ тәрбиелеу. Ұрпақ тәрбиесі – келешек
қоғам тәрбиесі. Сол келешек қоғам иелерін жан - жақты жетілген, ақыл парасаты мол, иманды, мәдени - ғылыми өрісі озық етіп тәрбиелеу де қоғам
алдындағы борышымыз деп санаймын.
Осы міндеттерді ұрпақ тәрбиелеуде басшылыққа ала отырып, Қаныш
Сәтбаевтың «Ісіңізге, еңбегіңізге, оқуыңызға нағыз адамгершілікпен кіріссеңіз
сөз жоқ, жеңіске жетесіздер» деген сөзін педагогикалық ұстанымым ретінде
қолданамын. Осындай данышпан, ғалым, даналарымыздың кейінгі ұрпаққа
қалдырған нақыл сөздері тек қана балаларды ғана емес, бізді де рухани адамгершілікке жетелейді. «Еліміздің күші - патшада, сәбидің күші жылауында» демекші, біздің күшіміз, қорғанышымыз, сеніміміз адамгершілігімізде болуы керек.
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Дене тәрбиесі - салауатты өмір негізі
КАСЫМОВА ТИЛЕКТЕС ЖАНАТАЙ-КЫЗЫ
Нур-Султан каласы № 40 "Кулпынай" балабакшасының
дене шыныктыру маманы.
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. Мұғалімнің 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 дене шынықтыру сабағы ғана емес, ол сабақтан тыс,
мектептен де тыс денсаулыққа байланысты шаралар жүйесі. Қазіргі кезеңдегі
білім беру орындарындағы дене тәрбиесінің жүйесі жастардың денсаулықтарын
нығайтумен
қоса,
тұлға
бойындағы
биологиялық-психологиялық
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.

Таза ауада жаяу жүрудің өзі шынығу, сауықтыру әсерін тигізеді.
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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.
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.
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Заттардың қасиеті өзгере ме?
БЕСБАЕВА ЛЯЗАТ ОРУСБЕКОВНА
Алматы облысы Сарқан ауданы Екіаша орта мектебі КММ
Бастауыш сынып мұғалімі
Мұғалімнің аты-жөні:
Пән/сынып

Жаратылыстану, 4 сынып

Қай аптаның нешінші
сабағы күні: 04.12.20

6 сабақ

Тарау немесе бөлім атауы: Заттар және олардың қасиеттері. Ауа
мен су.
Сабақтың тақырыбы:

Заттардың қасиеті өзгере ме?

Оқу мақсаты:

4.2.3.3.Заттарды қайда
қолданылатынын түсіндіру;
4.2.3.3. Заттардың қалай өзгеретінін,
оған не әсер ететінін ажырату;

Бағалау критериі:

-заттардың қасиеттері мен оларды
қолдануды түсінеді;
-заттардың қалай өзгеретінін, оған не
әсер ететінін ажыратады;
Саралап оқыту тапсырмалары

Ұжымдық
жұмыс.
Жаңа
тақырыптың
түсіндірілуі.

Бірлескен жұмыс.
Тапсырманы ұсыну және дұрыс
жауапты ұсыну арқылы үйрету.

Жеке жұмыс.
Тапсырманы ұсыну,
оқушылардың өз бетімен
орындауы.

Кезеңдері

Тапсырма

Мұғалімнің Бағалау
бақылауы
мен зерттеуі
не?

Тапсырманың
мақсаты
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Сабақтың
басы

Сабақтың
ортасы

Сәлеметсіздер ме,
балалар.
Бүгінгі сабақта.
Заттардың қасиеті
өзгере ме? сол
жайында білетін
боласың.
Сенің білетінің:

Заттардың
қандай түрлері
болатынын;
Сенің
меңгеретінің:

Заттардың
қалай өзгеретінін,
оған не әсер
ететінін;
Күтілетін нәтиже:

Заттардың
қандай түрлері
болатынын;

Заттардың
қасиеттерін еске
түсіру;

Заттарды
қасиетіне қарай
қалай қолдану
керектігін?
Табиғаттағы
заттар таза және
қоспа деп
бөлінеді. Мына
стакандағы судың
шын мәнінде таза
емес, оның
құрамында түрлі
тұздар болады
екен.
Жаңа сабақ
«Әжеміз қонақта»

Басбармақп
ен

Өзін-өзі
бағалау

Ауызша
қолпаштау

Жаңа
тақырыпты
тәжірибе жасау
арқылы меңгеру

Жасаған
тәжірибелерінен
қорытынды
шығарады
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Тапсырман
ы
орындаған
оқушыны
мадақтау,то
лықтыру
жасау,
тиімді кері
байланыс
орнату
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немен
байланысты?

Нәтижесінде
қандай зат
алынды?

Үдеріс
басындағы зат пен
соңында алынған
затты салыстыр.
Олар туралы не
айтуға болады?
Нәтиже:Заттар
түрлі үдеріс
кезінде басқа
заттарға айналады.
Ол үшін заттарды
араластырады,
қыздырады,
ерітеді. Кейбір
заттар араласқан
қоспаның
құрамын- да болса
да, қасиеттерін
жоғалтпайды. Ал
кейбір заттар
басқа заттармен
әрекеттесіп, өз
қасиеттерін
жоғалтады немесе
өзгертеді. Олар
бастапқы қалпына
келе алмайды.
Адамдар заттарды
қосу, араластыру
арқылы заттың
қасиетін жақсар
туды, құрамын
өзгертіп басқа
заттар жасауды
үйренді.

Кейбір
заттардың басқа
заттармен
әрекеттесіп, өз
қасиеттерін
өзгертетінн
ұғынады

Критериалд
ы бағалау
арқылы өзөздерін
бағалайды

Картоптан
крахмалды
қалай алуға
болады?
Мұғалімнің
тәжірибе
жасау
арқылы
түсіндіруі
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Зертте

Дескрипторы:
1.
заттардың
қайда
қолданылатынын
білу;
2.
-заттардың
қалай өзгеретінін,
оған не әсер
ететінін түсіну.
3-топ Тапсырма :
Сүттен не
жасалады? Зертеп
талдау (59 б)
Дескрипторы:
Сүттен не жасауға
болатынын білу;
-сүттің қалай
өзгеретінін, оған
не әсер ететінін
түсіну.
Бүгінгі
сабағымызды
қорытындылай
келе, өз өздеріңді
бағалаңыздар.
Рефлексия
«Телеграмм»желіс
інде кері байланыс
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Ойын арқылы баланың ой-өрісін дамыту
ҚАЗЕЛ БАЛЖАН ТӨЛЕУБАЙҚЫЗЫ
Павлодар облысы "ҚМКК Баянауыл ауылының
сәбилер бақшасының" тәрбиешісі
«Ойын баланың алдынан өмір есігін ашып оның шығармашылық
қабілетін дамытады. Ойынсыз ақыл ойдың қалыптасуы мүмкін емес».
(В. А. Сухомлинский).
Мектепке дейінгі балалардың жан-жақты дамуы үшін ойынның ролі
ерекше. Ойын – жалпы адамзат мәдениетінің бірегей феномені, оның қайнар
көзі мен шыңы. Мәдениет феномені ретінде ойын оқытады, дамытады,
тәрбиелейді, әлеуметтендіреді, көңіл көтертеді, дем алдырады, сонымен қатар,
ол сықақтап, күлдіріп, кез-келген әлеуметтік мәртебенің шартты екендігін
көрсетеді.
Мектепке дейінгі мекемелерде адамгершілік тәрбиесі тәрбиелеу және білім
беру үрдісінде әр түрлі іс-әрекеттер арқылы жүзеге асырылады.
Ұлы педагог В.Сухомлинский «Ойынсыз, музыкасыз, ертегісіз,
шығармашылықсыз, қиялсыз толық мәніндегі ақыл-ой тәрбиесі болмайды»
дейді, демек, шәкірттің ақыл-ойы, парасаты ұлттық салт-сананы сіңіру арқылы
байи түспек.
Олармен ойынның әр түрін ұйымдастыра отырып, бір-біріне деген
қайырымдылық, мейірімділік, жанашырлық, достық, жолдастық сезімдерді
тәрбиелеуге болады. Ал балаларды қоршаған ортамен таныстыру, тіл дамыту,
табиғатпен таныстыру, бейнелеу өнері сабақтарында өлі-тірі табиғатқа деген
сүйіспеншілік, үлкендердің
еңбегіне қызығу мен сыйластық сияқты
адамгершілік сапалары қалыптастырылады.
Ойын бала үшін — нағыз өмір. Егер тәрбиеші ойынды ақылмен
ұйымдастырса, ол балаларға ықпал жасауға мүмкіндік алады. А.П.Усова былай
деп атап көрсетті: «Балалардың өмірі мен іс-әрекетін дұрыс ұйымдастыру —
оларды тәрбиелеу деген сөз.» Тәрбиенің тиімді процесі ойын және ойынның
өзара қарым-қатынастары формаларында жүзеге асырылатын себебі сол, бала
мұнда өмір сүруді үйренбейді, өз өмірімен тіршілікетеді». Ойын мектепке
дейінгі жастағы балалардың негізгі іс-әрекетінің бір түрі. Ойын барысында
баланың жеке басының қасиеттері қалыптасады. Ойын барысында балалар
дүниені тани бастайды, өзінің күш-жігерін жұмсап, сезініп білдіруге мүмкіндік
алады, адамдармен араласуға үйренеді.
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Бүгінгі күн талабы – баланың ақыл - ойын парасаттылығын дамыту, ойлау
қабілетін жетілдіру, өзіндік іскерлік қасиеттерін қалыптастыру, заман талабына
сай ойы жүйрік етіп тәрбиелеу. Сондықтан да баланың танымын алғашқы
күннен бастап дамытудың, бойында оқыту мен тәрбиелеудің негізін
қалыптастырудың құралы – ойын әрекеті, яғни, ойын – баланың жетекші
әрекеті. Бірақ, ойын тек қана балаларды қызықтырып,уақыт өткізудің құралы
болмай, балаға берілетін білім мен тәрбиенің құнды негізі болуы керек. Яғни,
оқыту-тәрбиелеу жұмысын бағдарлама талаптарына сәйкес ойын түрінде
ұйымдастыра отырып, баланың логикалық ойлау қабілетін арттыруға жағдай
жасау мектепке дейінгі мекеме педагогтарының негізгі міндеті.
Ойын барысында балалар педагогпен бірлесіп ереже бойынша қызықты
тапсырмалар орындап,жағымды қарым – қатынас жасауы балалардың
эмоционалды көңіл – күйлерін көтереді, сондықтан да дидактикалық ойынға
қажетті құрал – жабдықтар,атрибуттар айшықты, мазмұнды безендірілуі де өте
маңызды. Балалардың интеллектуалдық дамуына әсер ететін жаңа ойын
технологиялары да біздің балаларға танымал. Мысалы: Логикалық тізбек
ойындары. Логикалық ойлау арқылы бала саралау, салыстыру, жинақтау
сияқты өз бетімен іс – қимылдар жасауды үйренеді. Баланың логикалық ойлауы
өздігінен қалыптаспайды, оның дамуына мақсатты түрде білім беру
мамандарының, ата - аналардың, балалардың бірлескен жүйелі жұмысы қажет.
Балалар ойыны заттық – қол қимылының (пирамида жинау,текшелерден үй
құрау) даму жолынан бастап интеллектуалды даму ойынына дейін жетеді.
Логикалық ойлауды дамытудың негізгі рөлі математикалық ойындарға
жатады.Бұл ойындар арқылы баланың интеллектуалды дамуы тек белгілі бір
білім көлемін ғана емес, жалпы тәлім-тәрбиелік іс-әрекеттерді игерумен бірге,
ойлау, қиялдау, есте сақтау, елестету және т.б. қабілеттерінің; танымдық,
іскерлік, шығармашылық қасиеттерінің дамуын қамтиды Мысалы,
«Суреттерді есте сақта», «Керекті фигураны тап», «Қызықты геометрия»,
«Лабиринт ойындары» және т.б.. «Ойы саяздың, тілі саяз» деген ұлғатты сөз
бекер айтылмаған. Ойлау негізі баланың сөйлеу тілін де қалыптастырады.
Қорытып айтқанда, балаларды интеллектуалды дамыту тәрбиесі білімді
тереңдетуге, бекітуге, оның тәжірибелік мәнін түсінуге септігін
тигізеді. Баланың өмірге қадам басқандағы алғашқы қимыл әрекеті – ойын,
сондықтанда оның мәні ерекше. Жас баланың өмірді тану, еңбекке танысы,
психологиялық ерекшеліктері осы ойын түрінде қалыптасады. Мектеп жасына
дейінгі балалардың қоғамдық құбылыстарды, қоғамдағы ересек адамдардың іс
- әрекетін өз түсінігінше әрекеті арқылы бейнелеуі ойын болып саналады.
Ойынның шығу тарихына шолу жасауда көңіл аударатынымыз ол еңбекпен,
өнермен, қоршаған ортамен тығыз байланыста дамыған, яғни ойынды өмірден
ажыратып қарай алмаймыз балалар тек ойнап қана қоймайды, сонымен
бірге ойлайды, аңғарады көп нәрсені білуге, зерттеуге талпынады.
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Олар бірдеңе жасап қана қоймайды, сондай - ақ заман ағымына да
белсене қатысады. Балабақшаларда
оқыту – тәрбиелеу
жұмысында
балалардың тілін дамыту, сөздік қорларын молайту, ауызша сөйлеуге үйрете
отырып, үйренген сөздерін күнделікті өмірде еркін қолдану, одан әрі
күнделікті іс - әрекет кезіндегі тілдік қарым - қатынаста қолдана білуге
жаттықтыру.
Ойын дүниеге ашылған үлкен жарық терезе іспеті. Ол арқылы баланың
рухани сезімі жасампаз өмірмен ұштасып, өзін қоршаған дүние туралы
түсінік алады. Адамды өжеттілікке, шапшаңдыққа, ептілікке, батылдыққа,
байсалдыққа, тапқырлыққа үйрететін де ойын. Бала үшін ойын өзін - өзі
жетілдіру мен өзін – өзі көрсетудің құралы. Баланы ойынға қызықтыра
отырып оқу қызметін ойын түрінде күрделендіре түсу керек.
Ойын баланың ойлау қабілетін жетілдіре отырып, оның қиялын дамытады.
Оқу қызметінде қолданатын ойын түрлері мынадай топтарға бөлінеді.
Ойынның түрлері:
• Ұлттық ойындар
• Сюжетті рольді ойындар
• Педагогикалық ойындар
• Дидактикалық ойын
• Шығармашылық ойын
• Қимылды ойындар
Педагогикалық ойын технологиясы дегеніміз - педагогикалық жұмысты
ойын түрінде ұйымдастырудың әдістері мен тәсілдерінің жиынтығы.
Дидактикалық ойындар арқылы оқу қызметі барысында балаларды қызықтыру
мақсатында қолданылады және мектеп жасына дейінгі ұйымдардың
барлығында да, оқу қызметі ойын түрінде өткізіледі. Оқу қызметі барысында
ойын
түрлері
жас
ерекшеліктеріне
байланысты
қолданылады.
Тәрбиеші ойынға тек қана баланы қызықтырып қоймай, бес саланы білім
берудің негізгі құндылығы деп түсінсе ғана өз мақсатына жете алады.
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