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Тепе-теңдік сақта

КАСЫМОВА ТІЛЕКТЕС ЖАНАТАЙ-ҚЫЗЫ
Нұр-Сұлтан қаласы.№ 40 балабакша "Кулпынай" 

Дене шынықтыру маманы

Білім беру саласы: «Денсаулық» 
Бөлімі : Дене шынықтыру
Негізгі жаттығулар:
Гимнастикалық орындық үстімен баланың екі адымы ара қашықтығында
орналасқан текшелерді аттап жүру.
Гимнастикалық орындық үстімен жүруде тепе-теңдік сақтау, дұрыс дене бітімін 
қалыптастыру.
Мақсаты: балалардың тепе-теңдікті сақтап жүру қимылын 
қалыптастыру.Гимнастикалық орындық үстімен жүріп келе жатып кедергілерді 
атап өтуге үйрету. Гимнастикалық орындық үстімен жүруде тепе-теңдік сақтау, 
дұрыс дене бітімін қалыптастыру Тепе-тендік сақтауды үйрету
Қ ұралдары: гимнастикалық орындықтар, фишкалар,арқан,ағаш аттар
Билингвалды компонент: тепе-теңдік – равновесие, орындық-стул;
Нұсқаушының іс-әрекеті

Балалардың іс-әрекеті

Мотивациялық-қозғаушы
Кіріспе бөлім:
Дене шынықтыру бөлмесіне келген балаларды жақсы көңіл күймен қарсы алу.
-Балалармен амандасу.
-Сәлеметсіңдерме балалар!
-Бүгінігі көңіл күйлерің қалай?
Ұсынылған жағдаятқа
қатынасын көрсету
-Балалар белгі бойынша сап тізбекке тұрады.
-Сәлеметсізбе!
-Көңіл күйіміз жақсы.

Ұйымдастыру
іздестіру
Саптізбекте бағытты қалай сақтауды, саптізбектен шығып кетпеуді, өзінің 
орнын таба білуді көрсетеді.
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Жалпы дамытушылық жаттығу-
ларды орындау үшін үш қатарға бөлінуге нұсқау береді
- Таныс жаттығуларды атайды. Жаттығуларды орындау тәсілдерін көрсетеді,
көрнекті үлгісін береді.
- дұрыс жасауларын қадағалау.
- Жаттығуларды жалаушалармен жасау
Жаттығуларды орындау тәсілдерін көрсетеді.
Негізгі қимыл түрлерін орындауды ұсынады:
1) Гимнастикалық орындық үстімен баланың екі адымы ара 
қашықтығында орналасқан текшелерді аттап жүру.
2) Гимнастикалық орындық үстімен жүруде тепе-теңдік сақтау, дұрыс дене 
бітімін қалыптастыру.
Қозғалмалы ойын
Ұлттық ойындар ойнау
«Қыз –қуу»
Шартын түсіндіру
«Арқан тарту»
Бұл екі топқа бөлінген балалармен немесе екі баламен ойналады.Арқанның екі 
жағынан екі бала немесе екі топқа бөлінген балалар тартысады Қай топ 
арқанды өз жағына тартып,алып, кесе сол топ жеңіске жетеді. Екі бала 
тартысқанда қай бала өзіне қарай арқанды тартып екінші баланы құлатса 
,құламаған бала жеңіске жетеді.
Ойынды аяқтау.
Балаларға бір қатарға тұруға нұсқау беру.
Саптізбекке бір-бірден, сапқа тұру, қатардан өзінің орнын табады. Саптізбекте 
бір-бірден жүру (бірінен кейін бірі жүреді, бағытты сақтайды, саптізбектен 
шығып кетпеуге тырысады, «шашырап» жүреді және белгі бойынша саптізбекте
өзінің орнын табады).
Жүруідің әртүрлі қимылдарын жасап жүреді.Маршпен,аяқ ұшымен,өкшемен, 
секіріп.
1. Сапта жүріп келе жатып жалаушаларды алып үш қатарға бөлініп тұрады. 
Теңеседі
2. -Балалар қолдарын тура бағытта алдыға қарай созады.
- Қолдарын жандарына созады
- Жаттығуларды жасайды
- Балалар нұсқаушының түсіндіріп көрсетуі бойынша негізгі жаттығу түрлерін 
жасайды.
-Балалар гимнастикалық орындық үстімен жүріп келе жатып кедергілерден 
аттап жүру жаттығуларын жасайды.
Қолдарын созып гимн.орындық үстімен жүреді.
Балалар арасынан бір ер бала,бір қызды(ағаш атпен қуады.
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Бала қызға жетіп қолынан ұстаса ол жеңіске жеткені.Кейде қызды 2 бала да 
қуады қай бала бұрын жетіп қыз қолын ұстаса сол бала жеңіске жетеді.
Балалар белгіні естіп бір қатарға түзеледі.

Рефлексивті-түзетушілік
Іс – әрекетті қорытындылау
-Ұйымдастырылған оқу іс-әрекетінің нәтижесін талдайды:
-Қандай жаттығулар жасадық?
-Балалармен бірге ойнаған және жаттыққан қимыл қозғалыстарын еске түсіру.
Балаларды мадақтау.
- Спорттық құрал-жабдықтарды жинауды ұсынады.
-Балаларға бір қатарға түзелуге белгі беріп рахмет айтып қоштасу.
Ұйымдастырылған оқу іс-әрекетінің нәтижесі бойынша сұрақтарға жауап 
береді:
-Өздеріне ұнаған жаттығуларын айтады
Нұсқаушыға көмек көрсету ниетін таныту
-(Нұсқаушымен бірге спорттық құрал-жабдықтарды жинайды)
- Қоштасу
Күтілетін нәтиже:
Нені білу керек: Тепе-теңдікті сақтап жүруді біледі
Нені игеру керек: Гимнастикалық орындық үстінен кедергілерден аттап жүруді
игереді
Нені біледі: Ұлттық ойындарды біледі
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Кілемнің шеткі өрнегін тоқу

ТҮЙМЕЛИЕВА НУРИЛА ӨСКЕНҚЫЗЫ
Түркістан облысы Төлеби ауданының адами әлеуетті дамыту 

бөлімінің Төлеби аудандық оқушылар үйі МКҚК 
«Кілем тоқу»үйірмесінің жетекшісі 

Сабақтың мақсаттары:
Білімділік: Қол өнердің эстетикалық мазмұнының қажеттілігі туралы білім 
қалыптастыру.
Тәрбиелік: Шығармашылық талғамдарын қалыптастыру, іскерлікке, шеберлікке 
икемділігін дамыту.
Дамытушылық: Кілем тоқу қабілеттерін дамыту.
Сабақтың түрі: аралас
Пәнаралық байланыс: тарих, математика, әдебиет, сызу
Сабақтың көрнекілігі: слайд, кілем туралы суреттер, тоқу қалыбы, түрлі-түсті 
жіптер, қайшы, нықтауыш
І. Ұйымдастыру кезеңі.
1. Оқушылармен амандасу.
2.Оқушыларды түгелдеу.
3. Оқушының көңіл-күйін, назарын сабаққа аудару.
4. Үйге берілген тапсырма еңбек туралы  мақал-мәтелдің жалғасын табу. 
ІІ. Негізгі бөлім:
1.Өткен сабақ бойынша сұрақтар қою.
1. Түк шалудың неше түрі бар?
2 түрі бар. 1,5 түйін шалу         2 түйін шалу
2.Күнделікті тұрмыста кілем қалай қолданылады?
Қай жерге?  Үй керегесіне, аяқ астына сәндік қолөнер элементі ретінде
Кілем тоқу үшін не қажет?  Түрлі-түсті жіп, эскиз, нықтауыш.
Неге қазақ халқы кілем тоқумен айналысқан?
Себебі: кілем тоқу өнері әлдеқайда арзан, тиімді де төзімді, қолдан тоқып алуға 
ыңғайлы
ІІІ. Жаңа сабақ.
Қолөнер бұйымдарының ішіндегі   кілем тоқу өнері өте күрделі өнер.    
Қолөнер ата-бабамыздың ұшқыр  қиялынан шыққан үлкен даналық ойынан 
қажеттіліктен туындаған өнер туындысы атадан балаға мирас болып келе 
жатқан асыл мұра. Бүгінгі сабағымыз кілемнің шеткі өрнегін тоқу. Кілемнің 
шеткі өрнегі дегеніміз – кілем көлеміне байланысты болады. Мысалы: кілем 
қалыбына 164 негіз жіптен тұрады. Бұған «Құс қанат» оюын салып жатырмыз. 
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Бұл көлденеңнен 20 жіптен тұрады.  Шеткі өрнектерге салынатын оюлар: 
тырна, қаз тұмсық, қошқар мүйіз, сынақ мүйіз, түйетабан, тышқан із, жүлдызша
оюы, толқын оюлары болады. Мысалы, 40 жіптен тұратын кілемдер 5-6 жіптен 
түсіреміз. Ою-өрнек те соған байланысты болады. 
Сергіту сәті: Мақал-мәтелдің жалғасын табу.
1. Еңбек етсең ерінбей, 
Тояды қарның тіленбей.
2. Үйренгенің өзіне, 
істегенің еліне-құт.
3. Жеті рет өлшеп,
Бір рет кес.
4. Еріншектің ертеңі
Бітпес
5. Өнерді үйрен де, 
жирен 
Сарамандық жұмыс. Кілемнің шеткі өрнегін эскизге қарап тоқу.
Қауіпсіздік ережесін ескерту.
Сабақты бекіту.
1.Шеткі өрнек деп нені айтамыз?
Шеткі өрнек кілемді мекем етеді, яғни тоқылған жұмысымызға тура шығуына 
себеп болады.
Шеткі өрнекке қандай оюлар түсіреді?
Тырна, қаз тұмсық, жұлдызша, толқын оюлар, 
Қорытынды. 
Оқушыларға жұмыстары бойынша жылы сөздер айту. Бір-бірінің жұмысын 
бағалау.шеткі өрнегін тоқу және жалғастыру. 
«Еңбек әр адамды мейірбан, ал елді ұлы етеді» 
Сау болыңдар! Ұлт өнерін үйренуге ұмтылайық.
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№ B00044    10.05.2021 ж

Проектно-исследовательская деятельность на уроках русского языка
                       

РАМАНКУЛОВА ЭЛЬМИРА НАГАШБЕКОВНА
Сарыағаш қаласы   №71 жалпы орта мектептің

орыс тілі мен әдебиеті пәні мұғалімі

Одним из приоритетов современного образования является организация 
проектно-исследовательской деятельности, потому что такая деятельность 
способствует формированию активной и самостоятельной позиции 
обучающихся в учении, готовности к саморазвитию, социализации, потому что 
формируют не просто умения, а компетенции, то есть умения, непосредственно 
сопряженные с практической деятельностью.
Великий русский писатель Лев Николаевич Толстой, человек, сведущий в 
вопросах образования, говорил много лет назад: «Знание только тогда 
становится знанием, когда оно приобретено усилиями своей мысли, а не 
памятью». И сегодня мы вновь обращаемся к толстовской мысли, говоря уже о 
современном образовании. За такой формой работы с обучающимися – 
будущее. Проектно-исследовательская деятельность способствует истинному 
обучению, так как она:
личностно ориентирована;
характеризуется возрастанием интереса и вовлечённости в работу по мере её 
выполнения;
позволяет реализовать педагогические цели на всех этапах;
позволяет учиться на собственном опыте, на реализации конкретного дела;
приносит удовлетворение ученикам, видящим продукт собственного труда.
Словарь-справочник по педагогике дает следующее определение 
индивидуализации обучения «Индивидуализация обучения — это совместная 
деятельность учителя и учащихся на всех этапах учебного процесса, при 
которой выбор способов, приемов и темпа обучения учитывает индивидуальные
особенности учащихся, уровень их способностей к учению»
Важно отметить, что в индивидуальном подходе нуждается действительно 
каждый ребёнок, ибо это непременное условие и предпосылка формирования 
гармонической и всесторонне развитой личности, формирование самой 
личности как неповторимой индивидуальности.
Индивидуализация обучения направлена на преодоление противоречий между 
уровнем учебной деятельности, который задают стандарты и реальные 
возможности каждого ученика. Индивидуализация — это необходимый фактор 
реализации разнообразных целей обучения и формирования индивидуальности
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При использовании понятия «индивидуализация обучения» на практике речь 
идёт не об абсолютной, а об относительной индивидуализации. В реальной 
школе индивидуализация всегда относительна.
Чем исследовательская деятельность отличается от проектной?
Начнём с понятия проект и проектирование, проектная деятельность и 
проектно-исследовательская деятельность.
Проект – слово иноязычное, происходит оно от латинского projectus 
«брошенный вперёд». В русском языке слово проект означает совокупность 
документов (расчётов, чертежей), необходимых для создания какого-либо 
сооружения или изделия либо предварительный текст какого-либо документа 
или, наконец, какой-либо замысел или план.
Проектная деятельность учащихся – совместная учебно-познавательная, 
творческая или игровая деятельность учащихся, имеющая общую цель, 
согласованные методы, способы деятельности, направленные на достижение 
общего результата деятельности. Непременным условием проектной 
деятельности является наличие заранее выработанных представлений о 
конечном продукте деятельности, этапов проектирования и реализации проекта,
включая её и рефлексию результатов деятельности.
Исследование – извлечь нечто «из следа», т.е. восстановить некий порядок 
вещей по косвенным признакам, отпечаткам общего закона в конкретных, 
случайных предметах. Исследование – процесс выработки новых знаний, один 
из видов познавательной деятельности человека.
Исследовательская деятельность учащихся – деятельность учащихся, 
связанная с решением учащимися творческой, исследовательской задачи с 
заранее неизвестным решением и предполагающая наличие основных этапов: 
постановка проблемы, изучение теории, посвящённой данной проблематике, 
подбор методик исследования и практическое овладение ими, сбор 
собственного материала, его анализ и обобщение, научный комментарий, 
собственные выводы.
Проектно-исследовательская деятельность – деятельность по 
проектированию собственного исследования, предполагающая выделение целей
и задач, принципов отбора методик, планирование хода исследования, 
определение ожидаемых результатов, оценка реализуемости исследования, 
определение необходимых ресурсов. Она является организационной рамкой 
исследования.
В современном информационном обществе педагог должен не столько давать 
знания, сколько научить эти знания добывать. Дети приходят в школу учиться, 
то есть учить себя. Проектная и исследовательская деятельность в 
образовательном процессе позволяет достичь максимального эффекта. Роль 
преподавателя — помочь детям в этом.
Формирование исследовательской позиции обучающихся – задача нелегкая. 
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Ребят к поисковой деятельности необходимо подготавливать годами, всегда 
помня, что в стенах школы «не мыслям надобно учить, а учить мыслить». Что 
же такое учебный проект? Учебный проект, с точки зрения обучающихся, - это 
возможность сделать самому что-то интересное, индивидуально или в группе; 
это деятельность, которая позволяет проявить себя, заявить о себе, попробовать 
свои силы и показать публично достигнутые результаты. Учебный проект, с 
точки зрения учителя, - это средство развития, обучения и воспитания 
школьников одновременно. Средство, которое выполняет основной принцип 
обучения – научить школьника самостоятельно добывать знания, 
самостоятельно учиться. Учебный проект, с точки зрения родителей, - это 
уникальная возможность сотрудничества со своим ребёнком, активного участия
в процессе обучения. Таким образом, в применении этой инновационной 
образовательной технологии заинтересованы все участники образовательного 
процесса.
Проектно-исследовательская деятельность – педагогическая технология, 
ориентированная не на интеграцию фактических знаний, а на их применение и 
приобретение новых знаний путем самообразования. Метод дает простор для 
творческой инициативы учащихся и педагога, подразумевает их дружеское 
сотрудничество, что создает положительную мотивацию ребенка к учебе. “Я 
знаю, для чего мне надо то, что я познаю. Я знаю, где и как эти знания 
применить”. Эти слова вполне могут служить девизом для участников 
проектной деятельности.
Проект ценен тем, что в ходе его выполнения школьники учатся самостоятельно
приобретать знания, получают опыт познавательной и учебной деятельности. 
Если ученик получит в школе исследовательские навыки ориентирования в 
потоке информации, научится анализировать ее, обобщать, видеть тенденцию, 
сопоставлять факты, делать выводы и заключения, то он в силу более высокого 
образовательного уровня легче будет адаптироваться в дальнейшей жизни, 
правильно выберет будущую профессию, будет жить творческой жизнью.
Организация проектно-исследовательской деятельности на уроках русского 
языка и литературы является одним из приоритетов современного образования. 
Развивающие приемы обучения, семинары, элективные курсы поискового 
характера, учебные проекты позволяют лучше учесть личные склонности 
учеников, что способствует формированию их активной и самостоятельной 
позиции в учении, готовности к саморазвитию, социализации. Проектно-
исследовательская деятельность может быть организована на всех этапах 
обучения.
Творческий проект предполагает максимально свободный и нетрадиционный 
подход к оформлению результатов: альманахи, театрализации, видеофильмы: 
«Пушкин и его эпоха», «Жизнь А.С.Пушкина», «Женщины в жизни А.С. 
Пушкин», исследовательские статьи «Произведения Островского моими 
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глазами и глазами литературных критиков». Ценно в этом не столько то, какая 
статья получилась у школьника, сколько то, что ему приходилось 
дополнительно читать, думать, сравнивать, сопоставлять, делать выводы, в 
результате чего, бесспорно, формировались познавательные универсальные 
учебные действия. При изучении басен И.А.Крылова в 5 классе - 
инсценирование басни. Согласитесь, каждому ребёнку было бы легче просто 
выучить произведение и «оттарабанить» его на уроке. Но творческое задание 
преследует несколько иную цель: детям надо поработать в паре или группе с 
кем-то, распределить роли, продумать незамысловатые костюмы. Пусть мини, 
но всё-таки проект. Так постепенно и начинаем учиться работать 
самостоятельно, а басня – это только средство для достижения поставленной 
цели – научить детей самостоятельно выстраивать свою работу, формируя тем 
самым у них коммуникативные универсальные учебные действия.
Исследовательский проект представляет собой какое-либо исследование. 
Например, на уроке русского языка по теме «Профессиональные слова» можно 
выполнить проект «Профессиональное древо моей семьи»
Информационный проект направлен на сбор информации о каком-то объекте, 
явлении с целью анализа, обобщения и представления на широкой аудитории. К
этой группе относятся проекты обучающихся, когда собранная ими информация
о жизни писателя, или о языковом явлении, или о словаре русского языка была 
представлена на электронном носителе (или на бумажном и электронном) в 
виде слайдовой презентации.
Школьных проектов может быть большое разнообразие. Проекты могут быть 
теоретического и практического типа. По видам их можно подразделить на:
1. исследовательский проект. (Например: «История развития нашего города», 
«Особенности лирики А.А.Ахматовой»);
2. организационный проект (Например: «Разработка программы 
празднования Дня славянской письменности и культуры»);
3. проект – инсценировка («Басни Крылова»);
4. проект – выставка («Что за прелесть эти сказки!»);
5. проект – разработка предмета («Обложка книги»);
6. проект – видеофильм («Путешествие по литературным местам родного 
города»);
7. проект – рекламный ролик («Любите книгу!»).
Типы проектов
Исследовательские
Поисковые
Творческие
Игровые, ролевые
Краткосрочные
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Учитель-гуманитарий не должен смотреть на себя лишь как на пропагандиста 
готовых научных решений и выводов. Он может ставить перед классом и перед 
собой проблемы нерешенные, дискуссионные, нуждающиеся в исследовании не
только ради упражнения, но и ради поисков истины. И ученикам важно увидеть 
нечто, выходящее за рамки усвоения готовых решений. Так, например, анализ 
художественного текста может проводиться как на уровне ознакомления с уже 
существующей трактовкой, так и на уровне самостоятельных, полезных, пусть 
и неоригинальных наблюдений и обобщений, а также на уровне маленьких 
открытий, позволяющих по-новому взглянуть на знакомый текст, почувствовать
его глубину.
Каким бы ни был объект исследования, главное состоит в том, чтобы 
поставленная проблема позволяла ученику самостоятельно или с помощью 
учителя определить путь исследования, выбрать методы, необходимые для 
работы с художественным произведением, применить имеющиеся умения 
анализировать текст.
Курс литературы в 5-7 классах предоставляет много возможностей для этого. 
Например, изучается сказка К. Г. Паустовского "Тёплый хлеб". Очень добрая и 
умная, она нравится детям идеей покаяния и очищения. Но ученики сразу 
обращают внимание на её жанровые особенности. Почему К. Паустовский 
назвал своё произведение сказкой? Всё ли в нём похоже на сказку? Так 
начинается наблюдение над тем, как переплетаются в произведении сказочные 
и реальные мотивы, как обычное превращается в сказочное – в реальное и к 
чему ведёт нас автор своей фантазией и мудрым словом. Так возникает 
исследовательская задача, соединяющая учебный и научный смысл.
В соответствии с программой дети в среднем звене должны освоить начальные 
понятия о литературе как искусстве слова; именно на этой ступени крайне 
важно вести детей к обобщениям, учить не только повторять и иллюстрировать 
теоретические понятия, но пользоваться ими как инструментом познания. 
Иначе литературная теория будет накапливаться в виде материала для 
заучивания. Может ли тут помочь исследование? При изучении произведения 
Пришвина "Кладовая солнца" ежегодно перед детьми встает вопрос: "Почему 
оно называется сказкой-былью?" Решить проблему можно просто: отыскать в 
тексте то, что напоминает сказку и то, что выглядит былью. Но можно пойти 
другим путем и попытаться исследовать особенности пришвинского стиля
Работу по проектированию должна начинаться постепенно, старайтесь брать 
интересные темы. Ведь с помощью учебного проекта создаются условия для 
самостоятельной познавательной и творческой деятельности обучающихся. То 
есть нужна не просто проблема, она должна быть актуальна с точки зрения 
ученика и иметь практическую направленность. Например, когда в 7 классе на 
уроке литературы дети защищали проекты по теме «История военной песни», 
они единодушно отметили, что песни о войне всегда будут интересовать всех 
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без исключения, потому что в них отражена история великих страданий и 
Великой Победы нашего народа. И практическая направленность налицо: 
формирование любви к Родине, чувства гордости за своё Отечество и народ.
Главная цель проектной деятельности — разрешение проблемной ситуации, в 
которую вовлекаются учащиеся. Работая над проектом, учащиеся имеют 
максимальную возможность для самореализации. Проблемная ситуация 
создаётся с таким расчётом, что при её решении необходимо применение 
различных способностей учащихся: аналитических, художественных, 
музыкальных, артистических, коммуникативных, которые при традиционном 
процессе обучения остаются невостребованными, и талантливого ребёнка 
можно попросту “не заметить”. Обязательная задача педагога при работе над 
проектом — дать возможность каждому участнику ощутить собственную 
значимость и необходимость в выполнении общего дела.

№ B00047     11.05.2021 ж

Ауа райы дегеніміз не?

ОМИРОВА ЭЛЬВИРА КУРБАНБАЕВНА
Маңғыстау облысы Жаңаөзен қаласы 
№ 21 жалпы білім беретін мектептің 

бастауыш сынып мұғалімі

Пән:дүниетану
Сынып:1

Мектеп:

Күні: Мұғалімнің аты-жөні: 

Сабақтың тақырыбы: 
Ауа райы дегеніміз не?

Қатысқандар:
Қатыспағандар саны:

Ұзақ 
мерзімдегі оқу 
мақсаты

1.2.2.1 ауа-райының адамға және оның іс- әрекетіне әсерін 
анықтау
1.2.3.1.Жыл мезгілдеріне орай табиғатта бос уақытты 
өткізу мүмкіндіктерін анықтау.

Сабақ 
мақсаттары

Барлық оқушылар орындай алады: Жыл мезгіліндерін 
біледі.
Көпшілігі орындай алады: Ауа-райын жыл мезгілдерімен 
сәйкестендіреді.
Кейбірі орындай алады: Ауа райының шартты белгілерін 
біліп,табиғатта бос уақытын тиімді қолданады.
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Бағалау
критерийлері

1. Жыл мезгілдерін ажыратады.
2. Ау райының адамға тигізетінәсері туралы әңгімелейді
3. Жыл мезгілдеріне қатысты бос уақытты өткізу 
жолдарын атайды.

Тілдік мақсат Оқушылар орындай алады: Ауа-райын жыл мезгілдерін 
сәйкестендіреді.
Түйінді сөздер мен сөз тіркестері: Жыл мезгілідері,ауа 
райы
Сыныптағы диалог/жазылым үшін сайкелетін тіл 
стилі: Өзің тұратын мененнің ауа райын сипатта
Талқылауға арналған сұрақтар:
Көкжиек тұстарын білу не үшін қажет?
Адамдар әр жыл мезігілінде немен айналысады?

Құндылықтар
ды дарыту

4.Рухани жаңғыру: Заманауи Қазақстанда жасап 
жатқан адамдарға қоғамға таныту ақпараттық қолдау 
жасап,танымал етудің жаңа мултимедиалық алаңын 
қалыптастыру

Денсаулық,
техника

қауіпсіздігінің
сақталуы

Сынып бөлмесінде,сабақ барысында,сергіту сәтінде жеке 
бастың жалпы қауіпсіздігін қатаң сақтау.

Пәнаралық 
байланыстар

Жаратылыстану

АКТ 
қолданудағдыс
ы (сабақт 
ақолданылаты
н болса 
көрсетіңіз)

Слайд

Алдыңғы Әріптерді таниды
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меңгерілген 
білім

Сабақбарысы

Сабақтың
жоспарланған

кезеңдері

Сабақта жоспарланған іс-әрекет
Ынтымақтастық атмосферасын ұйымдастыру

Р

Сабақтың басы Топқа бөлу:әріптер арқылы топқа бөлеміз
• Ширату жаттығуы.
• Топқа бөлу: «Мазайка» әдісі. Жыл мезгілдері 
суреттерін құрастырып,топқа бөлінеді
І-топ күз,ІІ –топ қыс,ІІІ-топ көктем,ІV-топ жаз.

Мақсаты: Қолдың ұсақ бұлшық еттерін 
жетілдіру.Көзбен мөлшерлей білуге,өз ойын толық 
жеткізе білуге дағдыландыру

Д
п

Сабақ ортасы Белсенді оқу тәсілі бойынша тапсырмалар.
(ТЖ) «Сәйкесін тап» әдісі
І-топ күз.Суреттегі ауа райына сәйкес келетін заттар
мен киімдерді анықтаңыз және байланыстырып 
сызыңыз.Адамдар неліктен ауа райына сәйкес киінеді?
Мақсаты: Жаңа материалды пысықтау, түйінді ойларды
бекіту.
ІІ –топ қыс.Суретте берілген ауа райын атаңыз.Ауа 
райына байланысты адамдар қандай әрекет жасайтыны 
туралы әңгімелейді.

А
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ІІІ-топ көктем, Суреттегі жыл мезгілдерінің атауын 
жазыңыз
ІV-топ жаз.Суретке мұқият қарап,бос уақытты 
табиғатта өткізуге қолайлы болатын ауа райы 
бейнеленгенсуретті белгілеңіз.Мұндай күндерде бос 
уақытыңызды қалай өткізер едіңіз?Топта әңгімелеңіз.
Дескриптор:Білім алушы-
-ауа райына сәйкес суреттерді анықтап,сәйкестендіреді.
-ауа райының адамдардың көңіл күйіне тигізетін әсері 
туралы ойын айтады.
«Саралау» әдісі бойынша деңгейлік тапсырма беріледі.
(ЖЖ) «Бэкроним» әдісі.
Барлық оқушылар) Жыл мезгілдерін атаңыз.
Көпшілік оқушылар) Ауа райындағы шартты 
белгілердіжазыңыз
Кейбір оқушылар) Жыл мезгілінің құбылыстарын 
сипаттайды.1) жаңбыр жауып тұр;2)жапырақтар түсе 
бастады;3) жел соғып жатыр;4)құстар жылы жаққа 
ұшып кетеді;5)суытады.
Мақсаты: Оқушылардың логикалық ойлау қабілетін, 
сөз қорын дамыту.
Дескриптор:
-Жыл мезгілдерін атайды.
-Жыл мезгілдерінің шартты белгілерін жазады.
-Ауа райындағы өзгерістермен құбылыстарды атайды.

Сабақтың соңы Қорытындылау: Кері - байланыс әдістерінің бірі:

«Белгілер » әдісі
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Рефлексия

Дифференциация – оқушыларға көбірек қолдау
көрсетуді қалай жоспарлайсыз? Қабілеті жоғары

оқушыларға қандай тапсырмалар қоюды
жоспарлап отырсыз?

Табиғатта бос уақытын тиімді қолданады. Жыл 
мезгілінің құбылыстарын сипаттайды.1) жаңбыр 
жауып тұр;2)жапырақтар түсе бастады;3) жел соғып 
жатыр;4)құстар жылы жаққа ұшып кетеді;5)суытады.

Бағалау –
оқушылардың

материалды меңгеру
деңгейін тексеру

жоспарыңыз?
«Мозайка»әдісі, 
«Сәйкесін тап» әдісі, 
«Бэкроним» пәдісі, 
«Баспалдақ» әдісі

Сабақ бойынша рефлексия Рефлекцияны жүргізу үшін 

оқушыларға өз біліктерін мақсатқа 

сай екенін салыстыруды ұсынады: кім

сабақта түсінді, ол нені біледі:

 Әр жыл мезгілдерінің 

айларын ату

 Әрбір айда неше күн барын 

анықтау

Жалпы баға
Қандай екі нәрсе табысты болды(оқытуда да, оқуда да ескеріңіз)?
Қандай екі нәрсе сабақты жақсарта алды (оқытуда да, оқуда да ескеріңіз)?
Сабақ барысында сынып немесе жекелеген оқушылар туралы менің келесі 
сабағымды жетілдіруге көмектесетін не ?
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№ B00046    11.05.2021 ж

Сиқырлы аспаптар

РСАЛИЕВА КАМШАТ ЖАКАШОВНА
Маңғыстау облысы,Бейнеу ауданы,Боранқұл селосы

"Боранқұл"бөбекжайы ЖБҚ МКҚК. Ән-саз жетекшісі 

                Білім беру саласы:  Шығармашылық                                                           
Ұйымдастырылған оқу қызметінің түрі:  Музыка
Мақсаты:  музыкаға қызығушылығын арттыру, сипаттағы әндерді орындауды, 
музыкалық  фразалар  арасында тыныс алуды,  би қимылдарын есте сақтау 
қабілетін арттыру. Оркестр мен дирижёрдың қызметін атқара білуге, 
шығармашылыққа баулу. Музыканы тыңдап, әртүрлі аспаптардың дауысын  
тыңдап ажырату және  музыка ырғағымен ойнай білуге дағдылануды  
жалғастыру.                                                                                                                    
Көрнекілігі:  сиқырлы аспаптар:,  барабан , асатаяқ, домбыра,үшбұрыш, 
кселлафон,тоқылдақ, қасық   аспаптары, тапсырмалар, күтпеген сәт, дүкенші,  
үнтаспа, интерактивті  тақта, слайд, қағаз, желім.                                                     
Сөздік жұмыс:  сиқырлы аспаптар, музыкалық асапатар дүкені.                           
Әдіс-тәсіл:  сұрақ-жауап, музыка тыңдау, ән айту, би билеу, оркестрде 
аспаптармен ойнау,құрастыру.

Оқу іс-
әрекетінің 
кезеңдері

Музыка жетекшісінің іс-әрекеті Балалардың іс-
әрекеті

Ұйымдастыр
ушы 
қозғаушы 
қызмет түрі

 Жетекші музыка залында балаларды 
«Достар әні» әнімен көңілді қарсы 
алады.Әндетіп мандасады: Сә-ле-мет-сіз-
дер ме,ба-ла-лар!

Балалар музыка 
залына көңілді ән
әуенімен келеді. 
Әндетіп 
амандасады:  Сә-
ле-мет-сіз бе!

Ұйымдастыр
ушы-
ізденушілік

Қол ұстасып бәріміз, 
Жадырасын жанымыз.
Қарсы алайық әнменен,
Арайлы болсын таңымыз.
Жарайсыңдар балалар, біз де бүгінгі күнді 
көңілді қарсы алдық. Сендер көп әнддерді 
айтып білесіңдер, билерді білесіңдер, 
аспаптарды танып оларда ойнап 
білесіңдер. 

Бәрі қосылып 
орындайды
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-Балалар, музыкалық аспаптар дүкеніне 
барып аспаптар сатып алғыларың келе ме?
Олай болса дүкенге барайық.
-Балалар, сатушы апаймен амандасайық.
-Сәлеметсіз бе?
-Сәлеметсіңдер ме, балалаар! 
-Бізге музыкалық аспаптар керек еді.
-Бұл аспаптар сиқырлы. Оларды алу үшін 
әрқайсысында жасырынып тұрған 
тапсырмаларды орындау керек.
-Орындаймыз ба балалар, ендеше көрейік.
Жұмбақ: Ұлттық аспаптың бірі,
                 Күмбірлетер күйді.
                 Қос ішекпен бұл аспап,
             Шығарады  үнді    (Домбыра)
1-тапсырма: «Бұл қандай ән?»
Барабан аспабының үні естіледі.
2-тапсырма: «Музыкалық жанрды ата?»
                   Сыңғырлайды қоңырауы.
                   Ағаштан жасалған,
                   Ерекше нәзік үні бар,
                   Бұл аспап қалай аталған?           
(Асатаяқ)
3-тапсырма: « Би қимылдарын көрсету»
Қасық аспабының үні естіледі.
4-тапсырма: « Аспаптарда ойна?»
  Тоқылдақ аспабының жартылай суреті 
шығады, аспаптың атын табу.
5-тапсырма: Ойын:  «Сылдырмақ пен 
қоңырау»
Мақсаты: Балалардың тыңдау ынтасын 
дамыту.
Шарты:  Сылдырмақтың дыбысына 
балалар шеңбермен аяқтың ұшымен 
жүреді. Қоңыраудың дауысы 
естілгенде,балалар отыра қалуы керек.
         «Жоғалған аспап»
Мақсаты:  Аспаптардың атауын есте 
сақтауға,түрінен ажыратуға үйрету.
Шарты:Металлафон,сырнай,дауылпаз,
үшбұрыш,домбыра,сылдырмақтар…т.б.

Иә

Сәлеметсіз бе 
сатушы апай 

Иә, орындаймыз

Жұмбақтың 
шешуін айтып, 
жауап береді

Ән,би, марш

Асатаяқ

Би қимылдарын 
орындайды

Суретке қарап, 
аспапты табады

Ойынға 
қызығушылықпе
н қатысады
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үстел үстінде тұрады.Балалар көзін 
жұмады.Осы кезде бір бала бір аспапты 
жасырады. Көздерін жұмған балалар көзін 
ашып,жоғалған аспапты атауы керек.
Металлафон аспабының үні естіледі.
6-тапсырма:  «Аспаптардың суретін 
құрастыр»
Сатушы: -Жарайсыңдар, балалар, барлық 
тапсырмаларды орындадыңдар енді 
қалаған аспаптарыңды ала беруге болады. 
-Енді балалар, бақшамызға барайық.
Көңілді әуенмен бақшаға келеді.

Аспаптардың 
қиындыларын 
құрастырады

Көңілді бақшаға 
қайтады.

Жетекші 
жөндеуші

-Біз бүгін қайда бардық?
-Кімді көрдік?
-Қандай тапсырмаларды орындадық?
-Өте жақсы ,жарайсыңдар балалар. 
Балаларды мадақтап, сыйлық тапсырады.

Музыкалық 
аспаптар 
дүкеніне
Сатушы апай
Жауап береді

Күтілетін нәтиже:
Білуі керек: әндерді еске түсіріп орындау, би қимылдарын, аспаптардың атын 
еске түсіріп оларда ойнауды.
Түсінеді: дыбыс арқылы аспаптарды, әндерді ажыратуды.
Қолдана біледі: әуенге ілесіп ырғақпен қимыл жасау дағдыларын, суретті 
құрастыруды.
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№ B00048     11.05.2021 ж

Жаңартылған білім беруде қашықтықтан оқуды ұйымдастыру

ЕСИМБАЕВА ГУЛНАЗИРА АБДУМАНАТОВНА
Түркістан облысы Түлкібас ауданы Т. Иманбеков атындағы 

жалпы орта мектебінің бастауыш сынып мұғалімі

     Бүгінгі  таңда  елімізде  білім беру мазмұны жаңа бағытқа бет бұрды. 
Қазақстан Республикасында орта білім беру мазмұнын жаңарту шеңберінде 
білім беру үдерісінің құрылымы мен мазмұнына елеулі өзгерістер енгізілуде.      
Жаңартылған білім беру бағдарламасының негізгі мақсаты – білім мазмұнының 
жаңаруымен қатар, критериалды бағалау жүйесін енгізу және оқытудың әдіс-
тәсілдері мен әртүрлі құралдарын қолданудың тиімділігін арттыруды талап 
етеді.  Жаңартылған білім берудің маңыздылығы – оқушы тұлғасының 
үйлесімді қолайлы білім беру ортасын құру және коммуникативті қарым-
қатынасқа түсу, жеке, жұппен, топта жұмыс жасай білу болып табылады десек, 
оларды жүзеге асырудың бір жолы – оқыту процесінде топтық оқытуды қолдану
болып табылады.
     Жаңа қоғамға қажетті тұлғаны дайындауда топтық оқытудың қажеттілігі 
өмір талабы екендігі айқын сезіледі.
Оқытудың топтық формасы деп – оқу тапсырмасын бірігіп орындау үшін сынып
базасында құрылған жұмысшы топтардың іс-әрекетін ұйымдастыру түрін 
айтады. Топтық оқытудың басты мақсаты – оқушыларды шағын топтағы 
бірлескен жұмысқа тарту. Топтық жұмыстар – оқушылардың танымдық қызмет 
үдерісіне көтеріңкі көңіл-күймен   қатысуын, зерттеу тақырыбын түйсініп, 
терең зерделеуді, алынған білімнің тұтастығы мен оқушылардың танымдық 
белсенділігін қамтамасыз етеді.
    Дәстүрлі ұйымдастырылған оқу үдерісіне қарағанда, топтық жұмыс арқылы 
оқыту үдерісінде оқушылар көп мағлұмат алады, ойын үдерісінде жағымды 
эмоциялар алып, белсенділігі артады, сөздік қоры дамиды жеке тұлғаның 
қажеттіліктері қанағаттандырылады.
   Дұрыс ұйымдастырылған топтық жұмыс – командада шығармашылықпен 
ынтымақтастықта жұмыс істеуге мүмкіндік береді.
Бұрын әркім өз бетінше ізденіп жұмыстанып, белсенді балалар нәтижеге жетіп 
отырса, көмекке зәру бала өз ойының дұрыс бұрыстығына көз жеткізе алмай 
білмеген күйде қалып отырды. Топта оқушылар өз даралығын жоғалтпайды, 
қажетті жағдайда олар бір-бірінен көмек сұрап, ортақ міндеттерді шешеді.
  Топтық жұмыс барысында топтасып постер дайындау, бірлесіп 
тапсырмаларды орындау, ресурстарды талдау жұмыстары барысында бір–
бірімен ой бөліседі, өзінің білмегенін талқылау барысында тыңдау арқылы 
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біледі, естігеніне қорытынды жасап, жүйелі талқылауға қатысады, бағалап, 
талдап, өз пікірлерін білдіре алады және бәрі бір тоқтамға келіп, берілген 
мәселені бірлесе отырып шешіп, оны қорғауға өз үлестерін қосады, тұжырым 
шығарады.
Топтық   жұмыс   формалары оқушы   тұлғасының танымдық қабілеттерін, 
танымдық процестерді дамытуға, оқуға жағымды қызығушылық 
қалыптастыруға, тұлғаның қиындықтарға даяр болу және жеңе білу, танымдық, 
сыйласу, шығармашылық өзін-өзі өзектілендіруге   ықпал етуде алатын орны 
ерекше.
   Топ – қазіргі адамның қоғамдық өмірін ұйымдастырудың басты тәсілі, оның 
ажырамас қасиеті болып табылады.
Топтық жұмыс өзінің барлық белгілері көрініс табатын оқу 
ынтымақтастығының идеалды моделі болып табылады
   Топтық жұмыс дәстүрлі сынып-сабақ жүйесіне қарағанда оқушылардың бір-
бірімен байланысын құруға мүмкіндік береді. Олар жеке жұмысқа қарағанда 
топтық жұмыста тапсырмаларды жақсы орындайды және сабақтағы 
психологиялық микроклимат жақсарады.
Топтық жұмыстың педагогикалық құндылығы – оның жалпы бала тұлғасын 
қалыптастыруға, оның ақыл-ой қабілеттерін дамытуға жағымды әсер етуінде.
    Қазіргі мектепте топтық жұмыстарды ұйымдастыруды оқу үдерісін 
жандандыру және жылдамдату үшін пайдаланады.
Ғалым Шаталов топта жұмыс істеудің “сабақта қияр тұздау” сияқты әдісін 
ұсынады, яғни тұзды суға түскен қиярдың тұздалатыны секілді топтық жұмысқа
қатысу арқылы білмегеніңді үйрену. Топта жұмыс істеу механизмін іске дұрыс 
қосқанда, оқушының білмегенін білуге ұмтылысы нәтижелі болады.
Топтық жұмыстар тиімді әрі көңілден шығу үшін жақсы ұйымдастыру қажет. 
Ол үшін:
1. Топтардың құрамын жиі өзгертіңіз, әрбір оқушы қалған барлық 
оқушылармен жұмыс жасай алатын болсын. Оқушылар тек өз достармен ғана 
жұмыс жасамауы керек. Ұлдар мен қыздардан немесе ұлты әр түрлі балалардан 
құралған аралас топтың жұмысы жақсы нәтиже көрсетеді. Топтың құрамын әр 
түрлі етіп өзгертуге болады.
2. Әрбір топ мүшелері өз ролін толық түсінгенін біліңіз. Мысалы: 1 нөмірлі 
сен хатшысың, 2 нөмірлі сен реттейсің деген сияқты т.б.
3. Оқушылар басқалардың да өз пікірін айту құқығын сыйлауы керек.
4. Оқушылардың барлығының жұмыс жасауына назар аударыңыз.
5. Жұмысын ерте бітірген оқушыларға жеке тағы да тапсырма беріңіз.
6. Топпен жұмыс жасау барысында оқушылар бір-бірін қорқытуы мүмкін. 
Мысалға сен мені қошта, болмаса маған 5 қой деген сияқты. Сондай бұзақылық
жағдай болмау үшін бұзық оқушыларыңызға төреші, хатшы, реттеуші боласың 
деу керек.
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7. Топпен жұмыс жүргізгенде жұмыс шуы болады. Ол үшін жұмыс жасау 
барысындағы шу мен күнделікті болатын шуды айыра білуіңіз керек.
8. Мұғалім – бақылаушы қызметін атқарады.
9. Оқушылардың мәселелерді толық талқылап жатқанын бақылау.
10.  Топқа бөліп жұмыс жасату ойын емес, бұл проблеманы, мәселені 
шешудің бірден – бір жолы екенін оқушыларды топқа бөлерде ескертіп өту 
қажет.
11. Топтық жұмысты жариялау кезінде тақтаға шығып сөйлеу қажет. Себебі, 
барлық оқушының назары сол баяндамашыда болады.
12. Топпен жұмысты барлық сыныпта қолданғаннан гөрі бір сыныпта 
жүргізіп, балаларды жаттықтырып алған жөн. 1. Топтың көлемі. Ресми топ 
салыстырмалы түрде үлкен болмау керек деген пікір бар. Кит Девис топтағы 
адамдар саны бесеу болу керек деп есептейді. Ральф Дэвис бойынша тамаша 
топ 3-9 адам.3. Топтық нормалар. Топ басшылары топтың өзге мүшелеріне 
қарағанда өздерін басқаша сезінеді. Оларда топтық қызығушылықты 
бағындыратын топтық рух басым болады.
13. 4. Топтық сананы құру амалдары:
14. 2. Топтың құралы. Құрылу кезінде топта ұқсамайтын тұлғалар болу керек,
бұл үлкен тиімділікке әкелуі мүмкін. Көптеген көзқарастар және 
қабылдаулардың көмегі өз жемісін береді.
15. Топтардың тиімділігіне ықпал ететін факторлар:
- мақсатқа сенімділік;
- мүшелердің бір-біріне сенімділігі;
- жетекшіліктің оңтайлы стилі;
- басқаруға қатысу.Топтық уақыт өткізудің мәні мен жалпыға ортақтығын 
Д.Картрайттың және А.Зандердің мына сөздері дәлелдейді: “егер … болжамдық
марстық адам Жерді бір қарап шықса, ол, мүмкін, жер адамдарының бір нәрсені
топта жасап, өз уақытының сонша бөлігін бірге өткізетініне таң қалатын 
шығар?”Топтық жұмыс формалары оқушы тұлғасының танымдық қабілеттерін 
дамытуға, оқуға жағымды қызығушылық қалыптастыруға, тұлғаның 
қиындықтарға даяр болу және оларды жеңе білу, танымдық, сыйласу, 
шығармашылық өзін-өзі өзектілендіруге ықпал етуде алатын орны ерекше.
- Г.А. Цукерман әлемде жүргізілген зерттеулерді жалпылау кезінде, топтық 
оқу іс-әрекетіндегі келесі мәселерді көрсетеді:
- Бүгінгі таңда топтық жұмыс оқыту үдерісінің тиімді тәсілдерінің бірі деп 
есептеледі. Ол сабақта табиғи тілдік қатынас жағдайын құруға әсер етеді, 
оқушыларды оқу үдерісіне белсенді қатысуға еріксіз тартады, ынталандырады, 
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.

21



«ORLEU-TV.KZ» ХАЛЫҚАРАЛЫҚ PDF ЖУРНАЛ. Куәлік № KZ37VPY00015077
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

- 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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№ B00050     12.05.2021 ж

Жаңартылған білім беруде қашықтықтан оқуды ұйымдастыру

БОДАШОВА АЛМАГУЛ АМАНТАЕВНА
Туркістан облысы  Туркістан қаласы  Қ Сатбаев атындағы

№12жалпы орта мектеп коммуналдық мемлекеттік 
мекемесінің бастауыш сынып мұғалімі 

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

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

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

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

Дұрыс ұйымдастырылған топтық жұмыс – командада шығармашылықпен 
ынтымақтастықта жұмыс істеуге мүмкіндік береді.

Бұрын әркім өз бетінше ізденіп жұмыстанып, белсенді балалар нәтижеге 
жетіп отырса, көмекке зәру бала өз ойының дұрыс бұрыстығына көз жеткізе 
алмай білмеген күйде қалып отырды. Топта оқушылар өз даралығын 
жоғалтпайды, қажетті жағдайда олар бір-бірінен көмек сұрап, ортақ міндеттерді
шешеді.

Топтық жұмыс барысында топтасып постер дайындау, бірлесіп 
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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.
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. 
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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.
16. 4. Топтық сананы құру амалдары:
17. 2. Топтың құралы. Құрылу кезінде топта ұқсамайтын тұлғалар болу керек,
бұл үлкен тиімділікке әкелуі мүмкін. Көптеген көзқарастар және 
қабылдаулардың көмегі өз жемісін береді.
18. Топтардың тиімділігіне ықпал ететін факторлар:
- мақсатқа сенімділік;
- мүшелердің бір-біріне сенімділігі;
- жетекшіліктің оңтайлы стилі;
- басқаруға қатысу.Топтық уақыт өткізудің мәні мен жалпыға ортақтығын 
Д.Картрайттың және А.Зандердің мына сөздері дәлелдейді: “егер … болжамдық
марстық адам Жерді бір қарап шықса, ол, мүмкін, жер адамдарының бір нәрсені
топта жасап, өз уақытының сонша бөлігін бірге өткізетініне таң қалатын 
шығар?”Топтық жұмыс формалары оқушы тұлғасының танымдық қабілеттерін 
дамытуға, оқуға жағымды қызығушылық қалыптастыруға, тұлғаның 
қиындықтарға даяр болу және оларды жеңе білу, танымдық, сыйласу, 
шығармашылық өзін-өзі өзектілендіруге ықпал етуде алатын орны ерекше.
- Г.А. Цукерман әлемде жүргізілген зерттеулерді жалпылау кезінде, топтық 
оқу іс-әрекетіндегі келесі мәселерді көрсетеді:
- Бүгінгі таңда топтық жұмыс оқыту үдерісінің тиімді тәсілдерінің бірі деп 
есептеледі. Ол сабақта табиғи тілдік қатынас жағдайын құруға әсер етеді, 
оқушыларды оқу үдерісіне белсенді қатысуға еріксіз тартады, ынталандырады, 
оқып-үйренуге деген қызығушылығын тудырады. Сондай-ақ, топтық жұмыс 
оқушылардың өздерін сенімділікке тәрбиелейді, өзін-өзі ортада ұстай білуге, 
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бірін-бірі тыңдауға, сыни ойлануға, пікірлердің сан алуан болатындығын 
жақсырақ түсінуге үйренеді, өз пікірін айтуға құқығының бар екенін сезінеді.
- Сынып-сабақ жүйесінің жалпыдан жеке және топтық формаға өтуі мода 
емес, бұл заман талабы.
 балалардың танымдық белсенділігі мен шығармашылық деңгейі өседі;
 оқушылар арасындағы өзара қатынас сипаты өзгереді;
 оқушылар маңызды әлеуметтік дағдыларға ие болады: әдеп, 
жауапкершілік, басқалардың позициясын есепке ала отырып, өз мінез-құлқын 
қалыптастыру іскерлігі,
 қарым-қатынастың гуманистік түрткілері;
 мұғалім топқа бөлуде балалардың өзара бейімділіктерін, олардың 
дайындық деңгейлерін, жұмыс қарқындарын есепке ала отырып, оқытуда 
дараландыру мүмкіндігін алады. 
  
 Қазіргі заманғы оқыту мектептен, яғни мұғалімнен оқушылардың 
психикалық және физикалық денсаулығын қорғауды талап етіп отырғандықтан, 
іс-әрекетті ұйымдастырудың топтық формасы тәжірибесі өзекті әрі болашақта 
дамушы болып есептеледі. Олардың бастамашылдығын, дербестігін қолдау, 
баланың мектепке келуіне байланысты бірлесіп, серіктесіп жұмыс істеу, 
басқалармен тығыз қарым – қатынаста болу дағдысын қалыптастыру, өзіндік 
таңдауға үйрету қажет.
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№ B00052    12.05.2021 ж

Қуыршаққа моншақ сыйлаймыз

ТӨРЕҒАЛИЕВА АЙНҰР МАРАТҚЫЗЫ 
Ақмола облысы, Целиноград ауданы,

Талапкер ауылы «Әсем-Ай» балабақшасының
жоғарғы санатты тәрбиешісі.

Білім беру  саласы: Шығармашылық, Қатынас, Таным.
Ұйымдастырылған оқу қызметі:  Сурет салу.
Тақырыбы:  «Қуыршаққа моншақ сыйлаймыз»
 Тобы:  3-4 жас ортаңғы топ

Мақсаты: Балалардың ұшқыр қиялдарын дамыта отырып,дәстүрден тыс сурет 
салуға деген қызығушылықтарын арттыру. Саусақ маторикаларын 
дамыту,ептілікке,тазалыққа,әдемілікке,бірізділікке,төзімділікке,сыпайылыққа,өз
індік алдына бір мақсат қоя білуге,қамқорлыққа,жанашырлыққа тәрбиелеу.         
Психологиялық сәт:  Қуан шаттан алақай,

Қуанатын күн шықты
Қайырлы таң достарым!
Қайырлы таң апайлар!

Тарбиеші: Балалар қазір жылдың қай мезгілі?
Балалар: «Көктем мезгілі» деп жауап береді. 
Тарбиеші: Көктем мезгілінде ауа-райы қандай  болады? 
Балалар:жылы болады. ағаштарға жапырақтар шығады,жаңбыр жауады. 
Тарбиеші: Дұрыс айтасындар. ал,балалар сендер аналарыңды жақсы көресіңдер
ме? 
балалар сендер білесіңдер ме,аналар,қыздар қандай әшекей бұйымдар тағады? 
Балалар:Сақина, сырға, моншақ тағады.
Тарбиеші: Дұрыс айтасындар.
Тосын сый:(музыка ойналып) қонаққа қуыршақ келеді.
Қуыршақ: Сәлеметсіздер ме балалар? Балалар сендер маған көмектесесіңдерме,
мен моншағымды үзіп алдым енді не істеймін? 
Тарбиеші: Сәлеметсізбе,  қуыршақ.  Қазір  біздің  балалар  сізге  тез  арада
көмектеседі, еш уайымдамаңыз. Қане балалар қуыршаққа көмектесемізбе?
Балалар: Ия 
Тарбиеші:  Олай  болса  саусағымызбен  моншақтарды  нүктелеу  әдісі  арқылы
ауада салып көрейік.
Балалар: балалар ауада салады.
Тарбиеші: Енді қағаз бетіндегі жіпке тізейік.моншағымызды тізіп болған соң

27



«ORLEU-TV.KZ» ХАЛЫҚАРАЛЫҚ PDF ЖУРНАЛ. Куәлік № KZ37VPY00015077
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

қолымызды сүртеміз, Енді дайын. Енді қуыршаққа апарып бере қойындар.
Балалар: Қуыршаққа өз суреттерін тарту етеді.
Қуыршақ: Ой қандай жақсы болды, неткен әдемі моншақтар.. Моншақты қалай
әдемі  салғансындар,  маған  қатты  ұнады..  Рахмет  сендерге  балалар.  балалар
сендер моншақты қандай түспен салдыңдар.
Балалар:Өз моншақтарының түстерін айтып береді.
Тәрбиеші:Қанекей балалар барлығымыз қуыршақтың қолынан ұстап шеңберге
тұрайық.
Қортындылау: Сұрақ-жауап.
Қуыршақ:Балалар  сендерге  менің  себет  толы  алмаларым  бар,мен  оны
апайларыңа берем,сосын сендерге апайларың өзі таратып береді.
Тәрбиеш: Қуыршаққа не дейміз балалар?
Балалар:Рахмет.
Тәрбиеші:Енді балалар қуыршақты барлығымыз бірге шығарып салайық.

Гу-гу-гу гуілде,
Қалып қойма біріңде
Пыш-пыш-пыш 
Біз кеттік
Жүрісті біз үдеттік.
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№ B00053    12.05.2021 ж

Көркем еңбек пәнінен жаңаша оқытудың әдіс-тәсілдері

АДЕХАНОВА БИБИГУЛ ТУРСУНОВНА
Түркістан облысы. Мақтаарал ауданы

Жамбыл атындағы  №39 жалпы орта мектебі коммуналдық 
мемлекеттік мекемесінің көркем еңбек пәнінің 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  іс-
әрекетімен  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.  Бүгінгі
еңбектің сипаты, мазмұны өзгеріп, жаңа талап пен міндеттерді қажет еткенімен,
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еңбекті құрмет тұту – халықтар дәстүрінде ежелден қалыптасқан.
Балаларды еңбекке тәрбиелеу - қол еңбегі сабағынан басталады. Адам баласы
туа сала емес, көре-көре, жүре-жүре жетіледі.  Бір адам еңбекке өте қабілетті
болып өссе, енді бірі керісінше болады. Баланың жас шағында еңбек тәрбиесін
дұрыс алуы немесе одан шет қалуы оның келешек өміріне үлкен әсер етеді.
    Баланың еңбек тәрбиесін меңгеруі, қоғам үшін ғана емес, оның жеке басы, өз
тіршілігі  үшін де қажет. Еңбекке сүйетін адамның өмірінде реніш болмайды.
Олар  үнемі  көтеріңкі  көңіл-күйде  жүреді.  Отбасына  еңбек  тәрбиесін
жүргізгенде, баланы белгілі бір мамандыққа бейімдей даярлауды ескерген жөн .
     Егер бала отбасында еңбек тәрбиесін дұрыс алып шықса, мектепке іскерлікке
үйрену оңайға түседі. Өйткені, отбасында алған еңбек дағдылары балаға түрлі
мамандықты  үйренген  кезде  жәрдемдесіп,  оны  игеруді  оңайлатып  отырады.
Технология сабағында жобалау әдісін қолдану
Жоба  -  әр  түрлі  бөлімдерден  арнайы  сызбалардан,  суреттерден,  жасалатын
бұйымның  технологиялық  картасынан  құралуы  мүмкін.  Ол  бұйымдарды
жасаған кезде есеп, экономикалық немесе экологиялық дәлелді түсінік хаттар
да пайдаланылады.
   Жобаның бірнеше нұсқасы болуы мүмкін.
Мысалы,  өте  күрделі  жобаны  оқушының  өзі  ғана  орындауы  шарт  емес.
Сондықтан жобаның кейбір бөлігі дайын күйде берілсе, кейбір бөлімін оқушы
мұғалімнің,  ата-ананың көмегімен  орындай  алады.  Егер  бір  күрделі  жобаны
бірнеше оқушы бірлесіп орындаса, әр оқушының үлесі алдын ала анықталуы
қажет. Ол оқу жылының соңында өзінің орындаған шығармашылық жобасын
оқушылардың және мұғалімнің алдында қорғайды .
Жобаны қорғау барысында қолданатын бұйымның ішінен қандай затты таңдап
алу,  ол  бұйым  қоғамға,  өзіне  достарына  және  ата-анасына  қандай  пайда
келтіретіне ескеріледі.
Жобалау әдістемесінің талабы:
1.  Міндетті  түрде  шешілетін  мәселенің  зерттемелік,  ақпараттық,  тәжірибелік
болуы.
2. Жобаны орындау іс-әрекетті жобалаудан басталады
3. Әр жоба оқушыдан зерттеушілік жұмысы талап етеді. Сонымен, жобалау іс-
әрекетінің ерекшелігі - ақпаратты іздеу болып табылады.
4. Жобаның шығуының ең соңғы сатысы - нәтиже:
5.  Дайындалған  жоба  тапсырыс  берушіге  немесе  қоғамдық  өкілдікке  көз
жеткізуі керек.    
     Шығармашылық жоба - әр оқушының жыл сайын мұғалімнің көмегімен
орындайтын  өзіндік  жұмысы,  басқаша  айтқанда,  технология  пәні  бойынша
жүргізілген  шығармашылық  жұмыс.  Шығармашылық  жобаның  технология
пәнінде алатын орны өте зор. Шығармашылық жоба арқылы оқушының ұлттық
дүниетанымы, эстетикалық талғамы дамиды. 
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№ B00054    12.05.2021 ж

Қашықтықтан оқытудың маңызы және рөлі

МЫРЗАБАЕВА НУРЗИЯ БЕРДИАМАНОВНА
Маңғыстау облысы,Жаңаөзен қаласы
№21 жалпы білім беретін мектептің 

бастауыш сынып мұғалімі

Қазіргі  уақытта  Қазақстанда  білім  жүйесінде  жаңа  ақпараттық
технологиялар  кеңінен  қолданыла  бастады.  Ақпараттық  технологияларды
және компьютерлік желі арқылы жаңа білім әдістерін пайдалану кеңейтіліп
келеді.  Жаңа  ақпараттық  технологияларды  білім  жүйесінде  қолданудың  ең
маңызды факторы негізгі қозғаушы күші — адам, сол себепті білімнің негізгі
принциптері  іске  асырылуы  тиіс.  Осыған  байланысты  адамның
шығармашылық потенциалын дамыту үшін қажетті жағдай жасалуы тиіс.

    «Білім саласындағы жаңа коммуникациялық технологиялар» түсінігі
компьютерлік техника және электрондық анықтамалық жүйелері мен адамның
әрдайым  жаңа  оқыту  әдістерін  ізденуінен  пайда  болады.  Оны  оқыту  әдіс-
тәсілі  уақыт  талабына  сай  өзгеруде.  Қазіргі  уақытта  дидактикада
инновациялық оқыту кеңінен қолданылуда. Инновация – бұл жаңалықтардың
таралуы және құрылуы. Қазіргі педагогиканың негізгі тенденциясы оқытуды
өнеркәсіптік-технологиялық процесске айналдыру үшін дидактикалық   жолын
және  құралын  табу  болды.  Бұл  ізденіс  «педагогикалық  технология»  деген
ұғымға әкелді. ХХІ ғасырда ақпарат жүйелерінің өркендеп, ғарыштап дамып
келе  жатқанын  білеміз,  өнеркәсіп  пен  ортаның  дамуының  негізгі  құралы
болып  ақпараттық  ресурстар  табылады.  Сауатты  өмір   –  дамудың  жаңа
фазасына  енеді,  бұл  жаңа  сауатты  оқыту  технологиясын  құруға  біртіндеп
көшуді талап етеді. Оқытудың жаңа технологиясына көшу ұзақ уақыт алады.
Компьютерлік  технология  білім  ортасына  ене  отырып,  оқыту  процесін
жақсарту  үшін  құралдар  мен  әдістерді  қолдануға  әкеп  соқтырады.  Негізгі
базалық білім беру аймағында қызмет көрсету жағынан да қашықтан оқыту
мүмкіндіктері  үкімет  тарапынан  қолдау  тауып  жатыр.  Осы  технологияны
пайдалану  ауылдық  жерлерді  де  жылдам  ақпараттандыруға  көмектесуде.
Оқыту процесінде қолданылатын жаңа әдістердің бірі қашықтан оқыту әдісі
болып  табылады.
Қашықтан оқыту – ақпараттық құралдар және ғылыми негізделген тәсілдер
арқылы білім алу формасы. Қашықтан оқытуда екі компонент бар: оқытуды
басқару  және  өз  бетімен  білім  алу.
     Мұғалімдердің  алдын  –  ала  дайындау  және  ұйымдастыру  шаралары
жүргізілмесе,  программалық  қамтамасыз  етілмесе  оқушылардың  білімі
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жоғарламайды.  Өйткені  оқушының  білімін,  үлгерімін  көтеруіміз  үшін
оқытушының біліктілігін көтеруіміз керек. Қашықтан оқыту бұл мұғалімнің
біліктілігін көтереді, оқушының өз бетімен білім алуын қалыптастырады, ата-
аналардың  жаңа  технологияға  деген  көзқарасын  өзгертеді.
Қашықтан оқытудағы мұғалімдердің біліктілігін көтерудегі артықшылықтары:
·  экономикалық,  оқытуға  кететін  жалпы  шығыны  40%  кемиді;
·  коммерциалық,  қашықтан  оқыту,  технологиясы  және  оны  қолдану  болып
табылады,  оған  деген  сұраныс  күннен-күнге  өсуде;
·  педагогикалық,  оқыту  мативациялық,  интерактивті,  технологиялы  және
индивидуалды  болып  келеді;
эргономикалық,  қашықтан тыңдаушылар және мұғалімдер айналысуға  өзіне
ыңғайлы  уақыттың  кестесін  қоюға  мүмкіндігі  бар;
коммуникативті,  электронды желілері арқылы байланысатын педагогтардың,
тыңдаушылардың  мамандықтар  саны  көбеюде.
      Мұғалім  оқушының  ішкі  жан  –  дүниесінің  сырын  ашып,  оның
симпатикалық  ынтасының  дамуына  жағдай  тудырып  отырады.  Қазіргі
заманда  білім  жүйесінің  заман  талабына,  уақыттың  сұранысына  қарай
ғарыштап дамуы,  әрбір  педагогтан  сабақты ғылыми жобада  жасауын талап
етеді.  Сабақты ғылыми жобада  жасай  білген  мұғалім  оқушы жүрегіне  жол
тауып, оның сабаққа деген қызығушылығын арттырып, мұғалім мен оқушы
арасында  түсінушілік  пайда  болады.  Мұғалімнің  коммуникативті  дамуы:
оқушыларды тыңдау, олардың көзқарасын түсіне білу, сын жасай білу, әңгіме,
ұйымдастыра білу керек.  Әрбір  мұғалімнің бойында  шартты рефлекциялық
қасиеттер қалыптасуы керек:  балаларды оқытуды өзінің тәсілін жұмысында
қолданып,  қиын  жағдайларда  шешімін  тауып,  шыға  білу  керек.  Қашықтан
оқыту курсы осыған бағытталған.

    Қашықтан оқытуды екі негізгі бөлікке бөлуге болады:  техникалық
және дидактикалық  . Оның құралы болып телекоммуникациялар, аудио және
видео жазбалар, жергілікті және ауқымды компьютерлік желілер. Ұйымдасқан
–  дидактикалық  құрылымда  қашықтан  оқыту  оқытудың  негізгі  компоненті
болып  табылады,  оқушылардың  өз  бетімен  білім  алуы.
    Ақпараттық технология жақсы дамығанымен ол оқытудың басты құралы
болып  есептелмейді.  Ол  үшін  оқу  бағдарламасында  және  оқыту  әдістеріне
өзгеріс  енгізу  керек.  Жаңа  технологияны  қолдану  мұғалімдерге  дайындық
жұмыстарына  көп  уақытты  керек  етеді.  Әрбір  мұғалімнен  ізденуді,
шығармашылық  жұмыс  жасауды,  алыс  –  жақын  шетелдердің  озық
тәжірибелерімен  танысуды  және  оның  күнделікті  өмірде  қолдануды  қажет
етеді.
    Бұл  оқыту  құралының  күштілігі  соншалықты,  онымен  бірге  басқа
колледждермен  оқытудың  жаңа  түрлерімен,  оқыту  әдістерімен  алмасады.
Колледжде телекоммуникация тақырыбын оқыту мүмкіндігі бар. Әдістемелік
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кешен, мұғалім мен оқушыға қажетті  бағдарлама, қазақ тіліндегі  оқулықтар
мен  көмекші  құралдары  жеткіліксіз.  Пән  мұғалімдерінің  Интернетті  осы
уақытқа дейін аз қана пайдаланып, тіпті қолданбағандары да бар. Колледждер
жаңа  ақпараттық  технологиялармен  жабдықталғанымен,  мұғалімдердің  осы
тақырып бойынша білімін  жоғарылататын,  яғни  мұғалімдерді  дайындайтын
курстар жеткіліксіз.  Ал,  жалпы білім беру  ісі  жөнінен басқа  озық елдердің
тәжірибесін  зер салып отыру,  өзінің білімін жоғарылату,  жаңашылдық,  озат
тәжірибе,  компьютерлік  коммуникацияны  үйрену  –  әрбір  пән  мұғалімінің
кәсіптік  міндеті,  қажетті  парызы.  Қаншалықты барлық  құралдар  жеткілікті
болғанымен,  пән  мұғалімінің  білімі  төмен  болса,  оқушылардың
телекоммуникация  жөніндегі  білімі  төмендеп,  болашақта  Қазақстандағы
телекоммуникациялық  ортаның  дамуына  әсерін  тигізеді.
    Білімнің  қайнар  көзі  оқулықта.  Кітапханалар,  оқу  кітаптарының
жетіспеушілігінен  оқушылардың  білімдері  толық  жеткілікті  емес.  Қазіргі
кезеңде оқулықтар теориясы, оқытудың жаңа ақпараттық технологияларымен
жобалау  әдістемесі  жасалуда.
Оқушылар қашықтан оқу арқылы өз білімдерін жетілдіре алады және ақпарат
жүйлерін пайдалану мүмкіндігі артады. Мысалы керекті әдебиеттер мен оқу
кітаптарын  іздеу,  бақылау  және  тестік  тапсырмаларды  орындау,
лабороториялық  жұмыстар,  дайын  баяндамалар,  қашықтан  олимпиядаға
қатысу  оқушының  шығармашылық  потенциалының  дамуына  әсер  етеді.
    Әр  елде,  қалада  орналасқан  оқушылардың  қашықтан  оқытуға  қатысуы
шығармашылық бірігу және жарысу эффектісін береді. WEB – беттер жасауда
оқушылар өздерінің жұмысын желіден көріп оқушы ғылыми, суретші немесе
басқа  шығармалардың  авторлары  болады.  Өзінің  жұмыстарын  жақсы,
қызықты  етіп  көрсету  үшін  олар  гипермәтіндермен,  графикамен,
дыбыстармен жұмыс істейді. Қашықтан оқуда оқушылар мәдениет арасында
байланыс орната алады. Басқа елмен сұхбаттасу үшін сол елдің мәдениетін
жақсы білу  керек.  Сонда  мәдениеті,  білімдері,  діни  бөлек  оқушылар  емін-
еркін  ақпарат  алмаса  алады.  Басқа  елмен  байланысу  үшін  алдын  ала
оқушының психологиясын дайындау керек. Ол үшін әр түрлі тренинг өткізу
керек.  Бұл  тренингте  басқа  елдердің  мәдениетімен,  олардың  арсындағы
айырмашылықтарды таныстыру бағытымен өтеді.  Оларда мезгіл  уақыттары
мен  уақыт  арасында  айырмашылық  болады.  Осы  жерде  электрондық
конференциялар көмектеседі, одан керекті ақпаратты алуға болады. Қашықтан
оқыту оқытушылар үшін де, оқушылар үшін де тиімді екенін уақыт дәлелдеді.
Қашықтан  оқыту  жүйесіне  ата-аналардың  көзқарасы  жақсы  қалыптасып
келеді.  Әсіресе  ата-аналар үшін қашықтан оқыту материалдық жағдайының
тиімді  болуын  қарастырады.
Қашықтан  оқытудың  міндетін  түсіну  үшін  оқушылардың  арасында
мониторингтік сараптамасы жүргізілу керек. Мониторинг нәтижесі бойынша

34



«ORLEU-TV.KZ» ХАЛЫҚАРАЛЫҚ PDF ЖУРНАЛ. Куәлік № KZ37VPY00015077
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

қашықтықтан  оқыту  оқу  процесіне  жағымды  әсер  етеді.
Кемшіліктері  :
     Қашықтан  оқыту  біздің  елімізде  кең таралуы жайлы айту  әлі  ертерек,
толыққанды  қашықтан  оқыту  туралы  айту  үшін  оқу  орындарында  және
оқушының үйінде де жақсы техникалық және программалық құралдар болуы
тиіс. Оның үстіне байланыстың сапасы жоғары болуы тиіс, бізде ол жағы әлі
әлсіздеу.  Білім  Министрлігінің  тарапынан  қашықтан  оқыту  формасының
әрекетіне  қатысуында  жетіспеушілік  бар,  нормативті-құқықтандыру,
экономикалық  және  финанстық  сұрақтар,  Интернет  бағасының  жоғарлығы.
Бұл  проблеманы  шешу  үшін,  мынадай  ұсыныстар  бар:
—  кабинеттер  компьютерлермен  толық  қамтамасыз  етілуі  керек;
— қашықтан оқыту курстары және бағдарламалары болу керек, оқытудың әдіс
–  тәсілін  жасау,  жобалау,  арнайы  курстар,  үйірмелер  ашу;
— қашықтан оқытудың өмірде жиі пайдалану, пайдаланудың тиімді әдістерін
ойлап  табу;
—  алыс-жақын  шет  елдердегі  қашықтан  оқытудың  іс-тәжірибесін  оқып-
үйрену;
— қашықтан оқытуда оқушының білім сапасын бағалаудың жаңа критерийін
жасау;
—  ақпаратты-техникалық  жабдықтау  қызметі  қашықтан  оқытудың
программалық,  ақпараттық  және  техникалық  құралдарын  дайындау;
—  мультимедиялық  бағдарламалармен  жабдықталуы  керек.
   Әрине, оқу орындарының компьютерлік базасы әрі қарай толықтырылады,
жетілдіріледі,  бірақ  соған  қарамастан,  қолдағы  бар  құралдарды  толық
пайдаланып,  солардың  мүмкіндіктерін  барынша  қолдануға  тырысу  керек.
Қорыта  келе  айтарым  –  оқу  процесінде  ақпараттық  коммуникациялық
технологияларды қолданысқа енгізу техникалық жағынан да, психологиялық
жағынан да күрделі мәселе болып табылады.
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