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Шоқ  жұлдыздары

БАКИЕВА НУРЖАМАЛ УЗАКБАЕВНА
Қарағанды облысы,Приозерск қаласы, «N2 ЖОББМ» КММ

Математика  пәні  мұғалімі

Сабақтың мақсаты: Оқушылардың логикалық ойлау қабілеттерін дамытып, 
ой-өрісін кеңейтіп және пәнге деген қызығушылығын арттыруға тәрбиелеу.
Сабақтың түрі: Дәстүрлі емес сайыс-сабағы.
Көрнекіліктері: плакаттар, сиқырлы қобдиша, безендірілген бөлме, зал.
Сабақтың шарты: Берілген математикалық есептерге, сұрақтарға және 
ойындарға қасқағым сәтте тез, шапшаң жауап беру керек. Өзінің 
тапқырлығын көрсеткен сайыскер жұлдызшаға ие болады. Сабақтың соңында  
кім көп жұлдызша жинаса, жеңімпаз атанады.

Сабақтың барысы:
 Сабақтың кезеңдері: 
І кезең: «Шапашаң есептейік!» 
ІІ кезең:  «Жедел, тез ойлайық!»  
ІІІ кезең:  «Кім алғыр және тапқыр!»  
IV кезең: «Ойнайық та, ойлайық!»  
V кезең: «Мақал-мәтелдер, жұмбақтар»
 Қорытынды. 
І кезең. «Шапшаң есептейік!»
          А) Елбасының Қазақстан халқына Жолдауында еліміздің ең төменгі еңбек 
ақы 1-ші қаңтардан 30% өседі делінген. Егер өткен жылда ең төмен еңбек 
ақысы 45000 теңге болса, осы жылда ол қанша теңге болады?
          Ә) Жеті саны арқылы, желпініп бір қалайық, ой сергітіп алайық!
               Қатарынан алынған төрт рет жеті санын, бір бағанның бойында он рет 
жазамыз. Араларына амалдар таңбаларын қойғанда, олардың шешімдері өсу 
ретімен алынған алғашқы бірден онға дейінгі натурал сандарға тең.

77:77 = 1                       7:7 + 7:7 =2                  (7+7+7):7 = 3                                        
77:7 – 7 =4                    7 – (7+7):7 = 5             (7*7 – 7):7 = 6
(7-7):7 + 7 = 7             (7 + 7*7):7 = 8                 7 + (7 + 7):7 = 9     
                                      (77 – 7):7 = 10

ІІ кезең. «Жедел, тез ойлайық!»
1. 666 санын ешқандай амал қолданбай біржарым есе арттыру керек. 
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                                                                                                            999
2. «Екі сегіз - он алты және сегіз, және алты жанап жүрген бір алты, 
қосындысы неше алты?                           2*8 + 8 + 6 + 6 = 36 = 6*6
3. Екі аяғымда саусақ он бес бір қолымда, тағы сонша екінші қолымда. 
Сонда менің саусағым нешеу?                            /он сөзінен кейін үтір  
                                                                                       қойып санаймыз/
ІІІ кезең. «Кім алғыр және тапқыр!»
1. Халқымыз адамның өмірін 100 жылға шамалап, оны 8 мүшел жасқа 
бөлген. 
1-ші балалық мүшел жас –13 жас.
2-ші жігіттік мүшел жас – 25 және 37 жас
3-ағалық мүшел жас – 49 және 61 жас
4-ші аталық жас – 73 жас
5-ші кәрілік мүшел жас – 85 және 97 жас.
Қонақтарға «Неше жастасыз?» деген сұрақ қойып, нешінші жылғы және 
нешінші мүшелде екендігін анықтаймыз.
2. «Сан ретін тап» - сандарды өсу ретімен оқығанда «Қанатты сөз» шығады.

Қанатты сөз
Жауабы: Жүзден жүйрік, мыңнан тұлпар.
 IV кезең. «Ойнайық та, ойлайық!»
a. Берілген 32 тор көзді шахмат ойнындағы аттың жүрісі бойынша бөлгенде 
неше тең фигура шығады?

     
8 тең фигура шығады
b. «Сиқырлы фокус». 
Бір сан ойлаңыз. Сол саннан 1-ді шегеріңіз. Айырманы 2-ге көбейтіп, шыққан 
көбейтіндіге  алғашқы  ойлаған  санды  қосыңыз.  Нәтижесінде  қандай  сан 
шыққанын айтыңыз, сіз ойлаған санды тауып беремін. (х – 1)*2 + х = у, шешуі: 
(у + 2) : 3 = х 
c. «Танграм»  ойыны шахматтан  бұрын пайда  болған  қытай  ойыны.  Жеті 
бөліктен  тұратын  квадрат  берілген.  Осы  бөліктерден  фигуралар  құрастыру 
керек.  Мысалы:  үй,  кеме,  жануарлар.  Картоннан  жасалған  бөліктерден 
құрастырып көрейік.
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           V кезең. Сандарға байланысты мақал-мәтелдер.
1. Бес бармақ жиналса, жұдырық болады.
2. Бір кісі қазған құдықтан мың кісі су ішеді.
3. Жеті жұрттың тілін біл, жеті түрлі білім іл.
4. Досыңды үш күн сынама, үш жыл сына.
5. Отыз тістен шыққан сөз отыз рулы елге тарайды.
6. Жүз теңгең болғанша жүз жолдасың болсын.

Мұқият, халық, тыңдайық,
Жұмбаққа назар салайық!

 Жүз төрт түйме, он бір ине                                     /есепшот/
 Атадан он баламыз, 
Бір-бір жастан арамыз.
Қосылып кейде басымыз,
Азайып кейде қаламыз.
Бөлініп кейде арамыз, 
Көбейіп те аламыз.                                                   /цифрлар/
 Жоқ өзіңде бас та, қас та, мойын да,
Ұзындығы жазулы тұр бойында                            /сызғыш/
 Санға қосып, алсақ,
Сол санның өзі шығады.
Санды оған бөлуге болмайтынын
Оқушылардың бәрі біледі.                                      /нөл/
 Санау үшін адамды, малды, талды,
Ертеден мұра болып қалды.
Ауадай қажет етеміз,
Күнделікті сол сандарды.                                        /натурал сандар/

Қорытынды, марапаттау
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26.08.2021 ж.    № A00010

Бастауыш сыныпта сын тұрғысынан 
ойлау технологиясын тиімді қолдану

ЖУМАДИЛОВА  ЖАНАР  МАРАТОВНА
Қарағанды облысы, Шет ауданы, Ақжал кенті

Ш.Батталова  атындағы  ТМ (РО) КММ. Бастауыш  мұғалімі

Елбасымыз Нұрсұлтан Назарбаев: «Қазақстан жолы – 2050: бір мақсат, бір 
мүдде, бір болашақ» атты Қазақстан халқына арналған Жолдауында: «Ұлттық 
білім берудің барлық буынының сапасын жақсартуда бізді ауқымды істер күтіп 
тұр.»  деген  болатын.  Елдің  елдігін  сақтап,  көркейтетін,  өркендететін  және 
болашақты айқындап беретін – білім мен тәрбие беру ісі. 

Бүгінгі  таңда білім беру жүйесінде көптеген жаңалықтар мен өзгерістер 
өмірге  келуде.  Заманауи  қоғамның  өркендеп  өсуі  білім  жүйесінің  сапасын 
жақсартуды,жаңа  технологияларды  тиімді  қолдануды,  жаңа  формациядағы 
ұстаздар  арқылы  еліміздің  білім  жүйесін  халықаралық  стандарт  деңгейіне 
жеткізуді мақсат етіп отыр.   

Қазақстандағы  білім  беруді  дамытудың  2011-2020  жылдарға  арналған 
мемлекеттік бағдарламасында да білім беру жүйесінің сапасын арттыру үшін ең 
алдымен  мұғалімнің  кәсіби  біліктілігін  арттыру  мәселесіне  үлкен  мән 
берген.Бұл бағдарламаның міндеті – қазақстандық мұғалімдерге педагогикалық 
тәжірибелерін жетілдіру мен бағалауға көмектесу. 

Бағдарлама барысында педагогиканың әртүрлі аспектілері талқыланады.
Әлемдік тәжірибеге негізделе жасалған бұл жоба оқушылардың өз дәлелін 

еркін жеткізе алатындай, сенімді, сыни пікір – көзқарастары жүйелі дамыған 
оқушы  қалыптастыруды  мақсат  етеді.  Сыни  тұрғыдан  ойлау  –  бақылаудың, 
тәжірибенің, ойлау мен талқылаудың нәтижесінде алынған ақпаратты ойлауға, 
бағалауға,  талдауға,  синтездеуге  бағытталған  пәндік  шешім.  Сыни  тұрғыдан 
ойлау дағдылары: Бақылау. Талдау. Қорытындылау. 

Өз  тәжірибемде   «Оқу  мен  жазуды  сын  тұрғысынан  ойлауды  дамыту» 
технологиясының әдіс – тәсілдерін ана тілі, қазақ тілі, дүниетану сабақтарында 
қолданамын. Тәжірибемде қолданған кейбір тәсілдерге тоқтала кетейін.

Қызығушылықты  ояту  кезеңінде  бұрынғы  білетіні  мен  жаңа  білімді 
ұштастыруда  «Топтау»,  «Ойлану»,  «Жұпта  талқылау»,  «Болжау»  әдістерін 
қолданамын. 

Мағынаны  ашу  –  кезеңінде  оқушылар  жаңа  ақпаратпен  танысады, 
тақырып  бойынша  жұмыс  істейді,  тапсырмалар  орындайды.  Сондықтан 
оқушының өз бетімен жұмыс жасап, белсенділік көрсетуіне жағдай жасаймын. 
Бұл кезеңде көбіне INSERT әдісін қолданған қолайлы. 
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Ой толғау - кезеңінде оқушы не үйренгені саралап, оны қандай жағдайда 
қолдану  керектігін  ой  елегінен  өткізеді.   Белсенді  түрде  өздігінен  үйрену 
жолына қайта қарап, өзгерістер еңгізеді. Сабақтың бұл кезеңінде «Еркін жазу 
әдісі»,  «Бес  жолды өлең»,  «Венн  көрсетуі»  т.б  осы  сияқты  стратегиялар  әр 
сабақтың ерекшелігіне қарай   лайықты қолданылады.

Белгілі бір   мәтінді толық меңгерту, кейіпкерлер бейнесіне талдау жасап, 
өз  ойын  жүйелі  жеткізе  алуға  үйрету,  өзіндік  ой  қорыта  білу, 
шығармашылықпен  жұмыс  істеу  қабілетін  жетілдіру,  ой  -  өрісі  мен 
дүниетанымын  кеңейту,  сөздік  қорларын  молайту,  кейіпкерлер  бойындағы 
жақсы қасиеттерді үлгі ету мақсат етіп алынды.

Оқушылар  үй тапсырмасын «Шеңбер» әдісімен орындады. 
"Шеңбер" әдісі бойынша, оқушылар сыртқы шеңбер, ішкі шеңбер болып 

орналасады.  Ішкі  шеңбер  болып  орналасқан  оқушылар,  сыртқы  шеңберге 
орналасқан  оқушыларға  сұрақ  қоя  отырып,  диалог  жүргізеді  немесе  сыртқы 
шеңберде орналасқан оқушылар сұрақ береді. 

Шеңбер жасап тұрған оқушылар сағат тілі бойынша жүре отырып, барлық 
оқушымен кездесіп өзара диалогтік қарым-қатынас орнатады. 

Бұл тәсіл оқушыларды өзара білім алмасуына тиімді және үй тапсырмасын 
сұрауға,  қайталауға арналған тақырыптарды сұрауға таптырмайтын тәсіл деп 
ойлаймын.

«INSERT» әдісімен   мәтінді  үш бөлікке бөліп,  үш топқа бөліп берілді. 
Оқушылар  өздері  жаңа  сабақты  оқып,  өздері  талдап,  түсіндіріп,  қорғайды.
  "Жауапқа сұрақ"әдісіне келетін болсам, "Сұраққа жауап" әдісінен «Жауапқа 
сұрақ»  әдісі әлдеқайда тиімді. 

Өйткені  сұраққа  жауап  бергеннен  гөрі  ,  жауапқа  сұрақ  тудыру  күрделі 
ойлауды қажет етеді. 

Сабаққа  негіз  болатын  сөзді  жауап  ретінде  тақтаға  жазып  қоямын. 
Оқушылар  берілген  жауапқа  бірнеше  сұрақтар  тудыру  арқылы  білімдерін 
дамытады
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Роль олимпиад в развитии ребенка

АБЫКАНОВА ДИЛЬНАРА КАДЫРГАЛИЕВНА
Қарагандинская область Шетский район поселок Акжал

КГУ “ Опорная школа (ресурсный центр) им.Ш.Батталовой” 
Учитель начальных классов

В  первую  очередь,  стоит  отметить  огромную  роль  интеллектуальных 
конкурсов  в  становлении  личности  ребенка,  развитии  целеустремленности, 
трудолюбия и ответственности. Участие в олимпиадах, зачастую, предполагает 
дополнительную подготовку по определенному предмету.

Таким образом, совершенствуются знания школьника,  пробуждается его 
интерес  к  дисциплине,  стимулируется  желание  изучать  дополнительную 
тематическую литературу. К тому же, олимпиады - это отличная возможность 
сравнить свой уровень и выявить пробелы в знаниях, чтобы в следующий раз не 
допустить таких же ошибок.                                                   

Сегодня,  благодаря  развитию  образовательного  пространства  во 
всемирной сети Интернет, даже самые застенчивые школьники смогут принять 
участие  в  интеллектуальных  соревнованиях.  Всевозможные  дистанционные 
олимпиады,  викторины,  конкурсы  -  это  отличная  возможность  для  ребенка 
раскрыть  свой  потенциал  и  обрести  уверенность.  К  тому  же,  в  них  можно 
принимать участие вне зависимости от места  проживания,  в  удобное время, 
совмещая их с учебой.                                                                                    

Регулярно  участвуя  в  таких  состязаниях,  школьник  преодолевает  страх 
перед экзаменами, что в будущем поможет ему справиться с волнением в ходе 
написания итоговых аттестаций. Кроме того, олимпиадные достижения станут 
отличным дополнением к портфолио при поступлении. 

А  победа  в  некоторых  олимпиадах  даже  может  засчитываться  вузами 
вместо  вступительных  экзаменов.  В  рамках  участия  в  олимпиаде  школьник 
может более детально изучить науку, по которой проходит конкурс. 

Таким образом, он сможет определиться с будущей специальностью еще 
до поступления. Ну и, наконец, участие в интеллектуальных соревнованиях - 
это  повышение самооценки ребенка  и,  что немаловажно,  новые знакомства  
с людьми, которые имеют такие же интересы.

Уже на  этапе  подготовки  к  олимпиадам и  конкурсам создается  особый 
микроклимат между преподавателями и учащимися, тесная связь, основанная 
на более доверительных отношениях. Это не только способствует укреплению 
авторитета учителя, но и в значительной мере формирует отношение ребят к 
учебному процессу в целом. 
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Участие  в  олимпиадах  стимулируют  позитивное  отношение  к  учебе  не 
только на начальных этапах обучения, но и на протяжении всей последующей 
жизни. Предметные конкурсы и олимпиады развивают интерес  к изучаемым 
предметам, активизируют инициативность и самостоятельность ребят во время 
подготовки, в работе с дополнительной литературой. 

Они  развивают  активность  во  внеклассной  деятельности,  побуждают 
школьников  формировать  свой  уникальный,  особенный  внутренний  мир. 
Олимпиада  позволяет  ее  участникам  значительно  расширить  свой  кругозор, 
применить  собственные  знания,  эрудицию  и  логическое  мышление  в 
нестандартной ситуации.

Среди  дистанционных  олимпиад  и  конкурсов  можно  выделить  те,  в 
которых на выполнение заданий отводится более длительное время (2-3 дня). 
Такой  вид  работы  стимулирует  совместную  деятельность  родителей  с 
учащимися, тем самым способствует формированию позитивного отношения к 
учебному процессу.

В  Интернет  пространстве  представлены  материалы  дистанционных 
конкурсов,  олимпиад  и  викторин  по  различным  предметным  областям 
(математика,  языкознание,  литература,  окружающий  мир,  информационные 
технологии, ОБЖ), а также межпредметные конкурсы. 

Это  позволяет  учащимся  и  учителю выбрать  наиболее  интересную для 
себя предметную область, а также даёт возможность ребёнку попробовать себя 
в других областях знаний.                                                                                           

Конкурсы и олимпиады – это еще и импульс к самосовершенствованию, 
саморазвитию,  непрерывному  творческому  поиску.  Нестандартные  задания 
учат  школьников  преодолевать  психологические  нагрузки,  свойственные 
работе в незнакомой обстановке,  оперативно находить оптимальный выход в 
нестандартных ситуациях.

В  то  же  время,  подготовка  и  проведение  предметных  олимпиад  и 
конкурсов требует от организаторов особого подхода.  Нужно учитывать,  что 
олимпиада, особенно для младших школьников, – это экстремальная ситуация. 
Непривычные  условия  работы,  необходимость  принятия  самостоятельных 
решений,  необычное  содержание  заданий,  ограниченное  время  на  их 
выполнение.  И  организаторам  и  преподавателям  особенно  важно  учитывать 
психологические особенности каждой возрастной категории участников.

Помимо достижения широкого спектра воспитательных целей, конкурсы и 
олимпиады  способствуют  решению  многих  образовательных  задач.  Прежде 
всего,  предметные  олимпиады  и  конкурсы  –  это  интеллектуальные 
соревнования школьников в определенной образовательной области. 

Они позволяют выявить не только знания фактического материала, но и 
умение  эффективно  применять  их  в  новых  условиях,  требующих 
нестандартного подхода и творческого мышления. 
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Для успешного решения олимпиадных заданий необходима мобилизация 
всего  творческого  потенциала,  исследовательских  навыков  и  смекалки. 
Полученный опыт каждого участника олимпиады или предметного конкурса, 
безусловно,  станет полезным дополнением к основной школьной программе, 
стимулом к углублению своих знаний по отдельным предметам. 

Он  способствует  расширению  кругозора  и  интеллектуальному  росту 
учащихся.    Кроме того, с помощью подобных конкурсов и олимпиад ребята 
могут  самостоятельно  проверить  знания,  сравнить  свой  уровень  со  
сверстниками. Каждый  ребёнок,  принимающий  участие  в  конкурсах  и 
олимпиадах, преследует свои определенные цели. 

Тем не менее, важно помнить о том, что все олимпиадники, как правило, 
получают  свидетельства  и  дипломы.  Это  не  только  способствует 
формированию  правильной  самооценки,  но  и  помогает  профессиональному 
самоопределению,  является  прекрасным  дополнением  к  аттестату  или 
характеристике, что особенно актуально для старшеклассников при переходе на 
очередную ступень образования.

Современное общество требует от человека умения не просто выполнять 
поставленные задачи,  а эффективно действовать в нестандартных ситуациях, 
самообучаться на протяжении всей жизни. Уровень образованности человека 
напрямую  влияет  на  его  профессиональную  и  социальную  мобильность, 
открывает новые возможности для роста и совершенствования. 

Поэтому  педагоги  советуют  развивать  способности  детей,  начиная  с 
самого раннего возраста.
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26.08.2021 ж.    № A00015

Қауіпті  табиғат  құбылыстары

ЖАХМЕТБЕКОВА НАЗИРА ЕРКЕНОВНА
Қарағанды облысы Шет ауданы  Ақжал кенті 

Ш. Батталова атындағы ТМ(РО) КММ
Бастауыш сынып мұғалім 

Пән: Дүниетану
Бөлім: 
Қоршаған орта 
Күні: 
Сынып:  

Мектеп:  
Мұғалімнің аты-жөні:   Қатысқандар саны:
Қатыспағандар саны: 

Сабақ тақырыбы   Қауіпті табиғат құбылыстары
Оқу мақсаты 2.2.2.1.Ауа райының  адам өмірі мен шаруашылық 

іс-әрекетіне оң және теріс әсерін талдау

Сабақ мақсаты Барлық оқушылар: ауа райының адам өмірі мен 
шаруашылық іс-әрекетіне оң және теріс әсерлерін 
талдайды.
Көптеген оқушылар:Адамдарға қауіп туғызатын және 
қауіп туғызбайтын табиғат құбылыстарын ажыратып, 
одан қорғану жолдарын біледі
Кейбір оқушылар: Шаруашылықтарға қандай табиғат 
құбылыстар зиян келтіретінін және одан қорғану 
жолдарын біледі.

Ойлау 
дағдыларының 
деңгейлері

Білу, түсіну, қолдану, жинақтау

Бағалау 
критерийлері 

 Табиғат құбылыстары туралы біледі.
 Қолайсыз және қауіпті табиғат құбылыстардың 
ерекшеліктерін көрсетеді.
 Табиғаттың қолайсыз және қауіпсіз құбылыстарын 
талдау арқылы топтастырады.

Тілдік мақсат -Климат және сәйкес табиғи құбылыстар тақырыбын 
бейнелейтін лексиканы оқып үйренеді.
- Табиғи жағдайлар туралы айта алады.
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-Балалар, бұл жұмбақтардың шешуі не деп     
ойлайсындар?
 Табиғат құбылыстары.
 Табиғат құбылыстары нені құрайды?
 Ауа райын.
   Бүгінгі біздің сабағымыз қауіпті табиғат 
құбылыстарымен танысамыз және де ауа 
райының  адам өмірі мен шаруашылық 
іс-әрекетіне оң және теріс әсерін білетін 
боламыз.
ҚБ «Дұрыс па, бұрыс па?» әдісі

Сабақтың 
ортасы 
10 минут

10минут

Білу және түсіну МК: Табиғатта болып 
тұратын өзгерістер табиғат құбылыстары деп 
аталады. Кейбір табиғат құбылыстары 
жылдың белгілі бір уақытында ғана болып 
тұрады. Тірі және өлі табиғатта үнемі 
өзгерістер болып тұрады. Жылдың 4 
мезгіліне байланысты табиғатта өзгереді. 
Мысалы: ағаштар мен шөптер көктейді және 
құрайды. Жаңбыр, бұршақ, қар жауады. 
Жел, боран соғады. Осының барлығы 
табиғат құбылыстары. Оқушылар 
оқулықтағы негізгі тақырыппен танысады.
1-тапсырма
ТЖ«Ойлан,топтас,бөліс» әдісі. 
Табиғат құбылыстары туралы айтады және 
пайдасы мен зиянын жіктеу арқылы 
көрсетіп, сәйкестендіреді.
І-топ Найзағай адамға қандай зиян келтіреді?
ІІ- топ. Құрғақшылықтың адам өміріне 
зияны?
ІІІ-топ Толассыз жауынның адам өміріне 
әсері.
Дескриптор
  Табиғат құбылыстары туралы айтады, 
ерекшеліктерін көрсетеді.
 Пайдасы мен зиянын талдау арқылы 
көрсетеді.
 Табиғат құбылыстарының зияны мен 
пайдасы туралы жіктеп сәйкестендіреді.

Оқулық  
87бет
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10 минут

ҚБ «Қөңілді жұлдыздар»
2-тапсырма « Мозайка »  әдісі
Барлық оқушыларға табиғат 
құбылыстарының суреті беріледі, аталған 
құбылыстарды топтастырады.
Қолайсыз                     Қауіпті
Дескриптор
Қолайсыз және қауіпті құбылыстарды 
топтастырады.
ҚБ «Қол шапалақтау»
Тапсырманы өте жақсы деңгейде орындаған 
оқушыны қол шапалақтау арқылы бағалау
3-тапсырма «Сия жұмсаушы» әдісі арқылы 
табиғат құбылыстары туралы кластер 
құрастырады.

Дескриптор:
 -Табиғат құбылыстарының қауіпті 
жағдайларын атайды
-Табиғат құбылыстары туралы  жазады.
- Қолайсыз және қауіпті құбылыстардың 
ерекшеліктерін көрсетеді.
Саралау:Жұмысқа берілген қысқа уақытта 
әр топ тез және үйлесімді жұмыс жүргізе 
біледі.
ҚБ «Бір-бірін бағалау» әдісі
Оқушылар бір-бірінің жұмысын бағалайды. 
Өз жұмысында нені жақсарту керектігін 
анықтайды.

Оқулық 
89 бет

Сабақтың 
соңы
5 минут

ҚБ «Кім жылдам» әдісі
Табиғи қауіп төнген кезде қажет болатын 
заттарды 1минут ішінде сөмкеңе сал!
Рефлексия 

      -қолымнан бәрі келді

-бәрін үлгеремін, бірақ...

слайд 
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-қолымнан ештеңе келмейді
Бүгінгі сабақтан алған әсерлеріңізді үш түрлі 
суреттің біріне стикерлеріңізді 
жапсырыңыздар.

Үйге тапсырма Түсініп оқу 87-89 бет

Саралау 
Төмендегі  саралау 
тапсырмаларын сынып 
оқушыларының 
қажеттілігіне қарай 
мұғалім өз өзгертіп отыруы 
қажет. 

Бағалау -оқушылардың 
материалды меңгеру деңгейін 
қалай тексеруді жоспарлайсыз?

Денсаулық 
және 
қауіпсіздік 
техникасын
ың 
сақталуы

  1,2,3 тапсырма – 
«Тапсырма бойынша 
саралау» негізінде «Пазл», 
«Кір 
жайғыш» ,«Ойлан,топтас,б
өліс», «Мозайка», «Кім 
жылдам?»,  «Сия 
жұмсаушы» әдістер 
арқылы тапсырмалары 
орындалады. Тапсырманы 
орындау барысында әр 
оқушының ойлау 
деңгейінің әртүрлі 
болатындығын ескере 
отырып, әр оқушыға өз 
мүмкіндігі бойынша 
қолдау беріледі. 
«Уақыт арқылы саралау» 
негізінде «Рефлексия» әдісі 
арқылы тапсырма 
орындалады. Бұл тапсырма 
кезінде пікірлерді 
дәлелдеуде  мұғалімнің 
көмегін қажет ететін 

 «Дұрыс па, бұрыс па?»әдісі, 
«Қол шапалақтау» әдісі, «Көңілді 
жұлдыздар», «Бірін-бірі бағалау» 
әдісі
Дескриптор:
 -Табиғат құбылыстары 
туралы айтады, ерекшеліктерін 
көрсетеді.
 -Пайдасы мен зиянын 
жіктеу арқылы көрсетеді.
 -Қауіпті табиғи 
құбылыстар кезінде 112 құтқару 
қызметінің рөлі мен маңызын 
есте сақтайды.
-Табиғат құбылыстарының зияны 
мен пайдасы туралы жіктеп 
сәйкестендіреді

Демалыс 
кезіндегі 
қауіпсіздікті 
сақтау, өз 
заттарына 
ұқыптылықп
ен қарау.
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оқушыларға қолдау 
беріледі. 

Сабақ бойынша рефлексия
Саралау тәсілдері арқылы сабақты ұйымдастыру ұнады.
Оқу мақсаттарын , сабақ мақсаттарын, бағалау критерийлері мен 
дескрипторларын байланыстыра отырып, белсенді оқуды жоспарлау мен үшін 
құнды болды.
Жалпы баға
Сабақтың жақсы өткен екі аспектісі (оқыту туралы да, оқу туралы 
даойланыңыз)?
1: Оқушылардың қарқын тәсіл арқылы, деңгейлерін анықтау.
2:Топта ұйымшылдық жұмыс жасағандары. 
Сабақты жақсартуға не ықпал ете алады (оқыту туралы да, оқу туралы 
да ойланыңыз)?
1:   Оқушылармен диалогқа жиі түсу арқылы олардың қажеттілігін біліп 
отыру.
2: Оларды үнемі қолдап мадақтап, қолпаштап отыру. 
Сабақ барысында сынып туралы немесе жекелеген оқушылардың 
жетістік/қиындықтары туралы нені білдім, келесі сабақтарда неге көңіл 
бөлу қажет?
2. Оқушыларымның мүмкіндік деңгейінің жоғары екенін, шығармашылық 
қабілеті бар оқуларыммен жеке жұмыстарды жандандыру керек екенін білдім.
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26.08.2021 ж.     № A00016

Жаңартылған  білім  беруде  
қашықтықтан  оқуды  ұйымдастыру

ТУЛЕБЕКОВА ЖАНАТ НАГАШЫБАЕВНА
Нұр-Сұлтан қаласы  Ғали Орманов атындағы 

№7 мектеп- гимназиясының 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.
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  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.
 Оқушылар басқалардың да өз пікірін айту құқығын сыйлауы керек.
 Оқушылардың барлығының жұмыс жасауына назар аударыңыз.
 Жұмысын ерте бітірген оқушыларға жеке тағы да тапсырма беріңіз.
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 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.
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, 
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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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26.08.2021 ж.     № A00018

Шеңбер. Дөңгелек. Дөңгелек сектор

АРАПОВА САЛТАНАТ АБДУРАХИМОВНА
Нұр-Сұлтан каласы  Ғали Орманов атындағы 

№7 мектеп- гимназиясының   математика пәні мұғалімі

Бөлім: Диаграмма
Педагогтің аты-жөні: Арапова Салтанат Абдурахимовна                                  
Күні:
Сыныбы: 5 Қатысушылар саны:                   Қатыспағандар саны:
Сабақтың тақырыбы:
Оқу бағдарламасына 
сәйкес оқу мақсаты

 шеңбер,  дөңгелек  және  олардың  элементтері 
(центр, радиус, диаметр) ұғымдарын меңгеру;
 циркульдің көмегімен шеңберді салу;
5.3.1.6 дөңгелек сектор ұғымын меңгеру.

А.С.Сабақтың 
мақсаты:

Барлық оқушылар үшін:
Білім алушылар шеңбер, дөңгелек және олардың 
элементтері (центр, радиус, диаметр) ұғымдарын 
меңгереді.
Көпшілік оқушылар үшін:
Білім алушылар диаграммаларға арналған есептерді 
шығарады.
Кейбір оқушылар үшін:
Білім алушылар шеңбер, дөңгелекке арналған 
есептердің шығарылуын сипаттап бере алады. 

Сабақтың барысы:
Сабақ кезеңі

/Уақыты
Педагогтің 
іс-әрекеті

Оқушының 
іс-әрекеті

Бағалау Ресурстар

Сабақтың 
басы

Қызығушыл
ықты ояту.

7 мин.

(Ұ). 
Ұйымдасты
ру кезеңі:
1.Оқушылар
мен 
амандасу, 
түгендеу. 
2.Ынтымақта
стық 

1. Оқушылар 
сұрақтарға 
жауап беріп, 
өзара 
ұжымдық 
талқылау  
жасағаннан 
кейін мұғалім 
оқушыларға 

Оқушылардың 
белсенділігі үшін 
«Жарайсың!», 
«Керемет!» 
деген сақтау 
сөздерімен 
бағалайды.
Тиімділігі: 
Оқушылар  бір-

Оқулық, 
жұмыс 
дәптері
Кітап, 
дәптер, 
қалам 

суреттері 
бейнеленген 

қима 
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атмосферасы
н 
қалыптастыр
у

1.Мұғалім 
оқушыларды 
түгендейді.
2.Амандасад
ы  және 
тілектерін 
білдіреді.

сабақтың 
тақырыбы, 
мақсатымента
ныстырады.
Мақсаты: 
Жылдам әрі 
функционалд
ы түрде сыни 
ойлануды 
дамыту.
Тиімділігі: 
оқушының 
танымдық 
дағдысы 
артады. 
Сонымен 
қатар 
оқушыға 
сабақтың 
өмірмен 
байланысын 
көрсетеді 
және 
сабақтың 
тақырыбы 
мен мақсатын 
анықтауға 
мүмкіндік 
береді.

біріне  тілек  айту 
арқылы 
жақындасады, 
көңіл-күйін 
көтереді  және 
бауырмалдығын 
оятады.
Саралау:  Бұл 
жерде 
саралаудың 
«Жіктеу»  тәсілі 
көрінеді. 
Оқушылардың 
оқуға  деген 
қызығушылығын 
арттыру 
мақсатында 
мүмкіндігінше 
оларға  таңдау 
еркіндігі 
беріледі.

қағаздар 
топтамасы
 ДК экраны

Жаңа 
сабаққа 
кіріспе

 (Ұ) «Миға 
шабуыл» 
әдісі арқылы 
өткен 
тақырыппен 
жаңа 
сабақты  
байланыстыр
у 
мақсатында 
ой қозғау 

1. Әр оқушы 
өз ойымен 
бөліседі.
2. Өзгенің 
пікірін 
толықтырады.
Мақсаты: 
Оқушылар 
сұрақтарға 
жауап беріп, 
өзара 

Дескриптор:
1. Әр оқушы өз 
ойымен бөліседі.
2. Өзгенің пікірін 
толықтырады.
Жалпы- 2 балл.

Саралау: Бұл 
жерде 
саралаудың 
«Диалог және 

Өз ойын 
дұрыс 
мағынада 
білдіріп,  
талқылауға 
белсенділікп
ен қатысқан 
оқушыға 
«Жарайсың!
» деген 
мадақтау 
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сұрақтарын 
ұжымдық 
талқылау. 
Оқушыларға 
жалпылама 
төмендегі 
сұрақтар 
және 
жаттығу 
түрлері  
беріледі.
Сұрақтар:
1.Көпбұрыш
тар ұғымын 
білдік пе?
2.Көпбұрыш
тарға мысал 
келтір.
3.Көпбұрыш
тардың 
градустық 
өлшемдерін 
қалай 
анықтайды?

ұжымдық 
талқылау  
жасағаннан 
кейін мұғалім 
оқушыларға 
сабақтың 
тақырыбы, 
мақсатымен 
таныстырады.

қолдау көрсету» 
тәсілі көрінеді. 
Дұрыс мағынада 
жауап беруге 
бағыттау 
мақсатында 
кейбір 
оқушыларға 
ашық сұрақтар, 
ал кейбір көмек 
қажет ететін 
оқушыларға 
жетелеуші 
сұрақтар 
қойылады.

сөзімен 
ынталандыр
у.  

Сабақтың 
ортасы

Мағынаны 
ашу.

26 мин.

Оқулықтағы 
жаңа 
сабақтың 
мәтінін оқуға 
тапсырма 
береді

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

Тақырыпқа 
байланысты 
интернет 
көздерін 
пайдаланып 
бөліп шығару 
мүшелерімен 
танысады.

Слайд
Кітап 
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.
Тиімділігі:Та
қырып 
бойынша 
оқушыларды
ң пікірін 
анықтайды. 
Жинақталған 
деректердің 
құнды 
болуын 
қадағалайды.
Саралау: Бұл 
кезеңде 
саралаудың 
«Қорытынд
ы» тәсілі 
көрінеді.
Үйге 
тапсырма:
№1264 есеп.

Саралау.  Сіз  қандай 
тәсілмен  көбірек  қолдау 
көрсетпексіз? Сіз қабілетті 
оқушылардың  алдына 
қандай  тапсырмалар 
қоясыз? 

Бағалау.  Сіз 
оқушылардың 

материалды игеру 
деңгейін қалай 

тексеруді 
жоспарлап 
отырсыз?

Денсаулық және қауіпсіздік 
техникасын сақтау

«Диалог  және  қолдау 
көрсету»,  «Тапсырма», 
«Жіктеу».

Саралау  тапсырмаларды 
іріктеуді,  белгілі  бір 
оқушыдан  күтілетін 
нәтижені,  оқушыға  жеке 
қолдау  көрсетуде,  оқу 
материалы  мен 
ресурстарды 
оқушылардың  жеке 

 «Мадақтау сөзі» 
әдісі

Денсаулық сақтау 
технологиялары.
Сабақта сергіту 
жаттығулары мен белсенді 
жұмыс түрлерін 
қолданамын.
Осы сабақта қолданылатын 
Қауіпсіздік техникасы 
ережелерінің тармақтары 
орындалады.
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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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26.08.2021 ж.    № A00019

Пайыз 

ҚАДЫЛБЕКҰЛЫ АРАЙ
Нұр-Сұлтан каласы  Ғали Орманов атындағы 

№ 7 мектеп- гимназиясының   математика пәні мұғалімі

Ұзақ мерзімді 
жоспардың 

тарауы :
5.4А Пайыз

Мектеп :    

Күні: Мұғалімнің аты жөні: 

Сынып: 5 Қатысқандар –             Қатыспағандар –

Сабақ тақырыбы Пайыз 
Осы сабақта 

қолжеткізетін оқу 
мақсаттары (оқу 
бағдарламасына 

сілтеме)

5.1.1.16 Пайыз ұғымын меңгеру;
5.1.2.33 Бөлшекті пайызға және пайызды бөлшекке 
айналдыру

Сабақтың 
мақсаты

Барлық оқушылар: Пайыз ұғымын меңгереді,пайызды 
бөлшекпен  және  бөлшекті  пайызбен  жазу  ережесін 
оқып үйреніп,мағынасын түсінеді.                       
Басым оқушылар: Бөлшекті пайыз арқылы және 
пайызды бөлшек арқылы  өрнектейді,есептер шығаруда 
қолдана алады.
 Кейбір оқушылар: Бөлшекті пайызға және пайызды 
бөлшекке айналдыру туралы білімін проблемалық 
жағдаяттарға берілген есептерге  ұтымды 
қолданады,тұжырым жасай алады.

Бағалау 
криитерийі

 Пайыз ұғымын меңгеріп,пайызды ондық және жай 
бөлшекпен,бөлшектерді пайызбен жазады.                       
 Бөлшекті  пайыз  арқылы  және  пайызды  бөлшек 
арқылы өрнектеп,есептер шығарады.
 Бөлшекті  пайызға  және  пайызды  бөлшекке 
айналдыру  туралы  білімін  қолдануға  берілген 
проблемалық  жағдаяттарды  шешу  есептерінде 
қолданады, тұжырым жасайды.
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Тілдік   мақсаттар Пәнге байланысты сөздік қор мен терминдер:
 Пайыз;
 Пайыздық қатынас;
Диалогтер мен  жазу үшін қолданылатын тіркестер: 
Бір процент - ..... бөлік;
Процентті бөлшекпен немесе натурал санмен жазу 
үшін, ... керек;
Бөлшекті немесе натурал санды процентпен жазу 
үшін, .... керек; 

Құндылықтарға 
баулу

Математикалық тілде сауатты сөйлеуге, ұқыптылыққа, 
дәлдікке,сыни ойлауға тәрбиелеу.

Пәнаралық 
байланыс

Экономика,жаратылыстану.

Алдыңғы  білім Бөлшекті  натурал  санға  бөлу,бөлшекті  натурал  санға 
көбейту,аралас  сандарды  көбейту,ондық  бөлшекті 
10,100,1000... сандарына көбейту ережелерін білу және 
қолдану

Сабақ барысы
Сабақтың 

жоспарланған 
кезеңдері

Сабақтағы жоспарланған жаттығу 
түрлері

Ресурстар

Сабақтың 
басы
5 мин

Оқушылармен сәлемдесу
- Үйге тапсырмасын сұрау
Миға шабуыл сұрақтары
 Ондық бөлшекті  100- ге қалай 
көбейтеміз?
 Ондық бөлшекті  100- ге қалай 
бөлеміз?
Қалыптастырушы бағалау: Мадақтау
Жаңа тақырыпты ашу:
Проблемалық ситуация:
Видеоролик https://youtu.be/kVPkHrjBehw

Әдіс: «Атаулар туралы үш сұрақ» 
стратегиясы бойынша ой қозғау 
сұрақтары беріледі.
Қайда?
Сендерге «пайыз» сөзі  таныс па?

Смайликтер

           

Слайд 3
Слайд 4
Слайд 5
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«Пайыз» сөзін қайда кездестірдіңдер?
Қалай?
Өз тәжірибеңізден осы атауларды 
қолданудың мысалдарын келтіре 
аласызба?
Қандай?
Бүгінгі сабағымызды  жеңілдіктер туралы 
видеодан бастауымыздың     қандай 
себебі бар деп ойлайсыңдар?
ҚБ:Мұғалімнің мадақтауы (Өте жақсы!  
Жарайсыңдар! Сендер таптыңдар! 
Керемет!...

А3 форматты 
қағаздар, 
стикерлер   

Сабақтың 
ортасы
32 мин

1.Видео көру
2. Пайыз ,пайыздың шығу тарихы
3.Аздаған  мағлұмат

Келесі  кезекте «Ойлан-жұптас-бөліс» 
тәсілі арқылы топтық жұмыс жасайық. 
Жетелеуші сұрақтар арқылы 
оқушыларды жаңа білім қабылдауға және 
игеруге белсендіру, тақырыпты ашу.
Әр топ тапсырмаларын постермен 
қорғайды.
І топ.  Пайыз дегеніміз не? Мысал келтір
100,200,300,50,8,1000 –ның 1% -ы нешеге 
тең?
Дескриптор: Білім алушы
- пайыздың 
анықтамасын,оқылуын,жазылуын 
айтады;
- қарапайым мысал арқылы көрсетеді.
ІІ топ.  Пайызды бөлшекпен қалай 
жазады? Мысал арқылы түсіндір, 
ережесін тұжырымда
Ондық бөлшекпен жаз: 5%;  25,7%; 
0,06%;   1000% ; 648% ; 0,2% ;

Оnlinemektep
Слайд 6-8
Слайд 9-10

Слайд 11-13

А.Е.Әбілқасым
ова
Т.П.Кучер
З.Ә.Жұмағұло
ва
Математика-5
Алматы; 
«Мектеп» ,
2017 

А3 форматты 
қағаздар, 
стикерлер   
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Сабақтың 
соңы
3 мин

байланысты күндік норманың 12% 
орындай алмады. Комбайыншы күндік 
норманың неше пайызын орындай 
алды?
С деңгейінің есебі
Жеміс сусынын дайындау үшін алынған 
кептірілген жемістер- дің 35%-ы алма, 
30%-ы алмұрт, 25%-ы өрік, қалғаны 
алхоры. Кептірілген жемістердің неше 
пайызы алхоры?

Дескриптор: Білім алушы
- мәтін есептің шартын жазады
- толық шаманың пайызын біледі
- есептеулер жүргізеді
- есептің жауабын табады.
ҚБ:Топта бірін-бірі бағалайды,өзара 
бағалайды.
Қызыл –А деңгейі жауаптары
Сары – В деңгейі жауаптары
Жасыл – С деңгейі жауаптар

Ойын: “ Мерекелік жеңілдіктер. 
Бағалар 20% пайызға арзан”

Дүкендегі тауарларға 20% жеңілдік 
берілмекші. Ескі бағаның орнынан 
жаңасын белгілейік. Бізге есепшілер 
қажет. Есепшілер ескі бағаның орнына 
жаңасын жазады.

Үйге тапсырма №810,812

Слайд 20
Слайд 21-22

Слайд 23

Слайд 24-25
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26.08.2021 ж.     № A00020

Математиканы жаңаша оқыту

МУХАМБЕТ АЛТАЙ
Нұр-Сұлтан каласы  Ғали Орманов атындағы 

№7 мектеп- гимназиясының   математика пәні мұғалімі

Қазақстан  Республикасының  жалпы  білім  беретін  мектептері  
педагогтерінің  біліктілігін  арттыру  курстарының  бағдарламасынан  күтілетін 
нәтижелер  оқушылардың  қалай  оқу  керектігін  үйреніп,  соның  нәтижесінде 
еркін, өзіндік дәлел — уәждерін нанымды жеткізе білетін, сенімді сыни пікір — 
көзқарастары  жүйелі  дамыған,  қазақ,  орыс,  ағылшын тілдерін өз  деңгейінде 
меңгерумен  қатар,  сандық  технологияларда  құзырлылық  танытатын  оқушы 
ретінде қалыптасуын қамтиды. 

Осындай  нәтижеге  қол  жеткізу  үшін  мен  де  деңгейлік  курсынан  алған 
білімдерімді іс-тәжірибемде қолданамын.

• оқушылардың  идеяларын  зерттеу  үшін  кейбір  «ашық»  сұрақтар 
пайдаландым.

• оқушылардың  ойлары  мен  сөздері  арқылы  білімін  көрсету  кезінде  
«мүмкін»,  «егер»,  «бәлкім»  деген  сияқты  сөздерді  қолданып, 
оқушыларды көтермелей отырып,  жаңа идеялар  ойлап табу үшін жаңа 
сөздік қорларын ұсындым.

• оқушылардың  материалды  өңдеуіне  және  өз  көзқарастарын  білдіруіне 
ықпал  жасау  арқылы,  мысалы,  «Сіз  бұл  туралы  қалай  білдіңіз?», 
«Неліктен?», «Сіздің тағы бірдеме айтқыңыз келе ме?» деген сұрақтарға 
жауап алу арқылы ойлаудың жоғарғы сатысына шығуға көмектестім.

• Оқушыларға  олар күмәнданатын кезде  тез  қозғалудың орнына сұраққа 
мағыналы жауапты құрастыруы үшін жеткілікті уақыт берілді.

• Тақырыпты зерделеу міндеті мен мақсатын оқушылардың түсінуі үшін, 
класс ауқымында талқылау пайдаланылды.

Мұғалім оқушылардың жауабын олардың білім деңгейлерін тексеру үшін 
ғана  емес,  оларға  өз  ойларын  анық  жеткізуге,  дамытуға  және  кеңейтуге 
мүмкіндік беру үшін де пайдаланады. 

Олар мақсатына қаншалықты жетті, олар нені дұрыс жасайтынын, ал нені 
дұрыс жасамайтынын өздеріне бағалау жасау арқылы анықтап алды. 

Мен де оқыту тәжірибемде жетістіктерге жету жолдарын қарастырудамын. 
Оқушылар өз пікірлерін, көзқарастарын еркін және ерікті түрде білдірсе екен 
деп ойлаймын. 
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Тек білдіру емес, сонымен бірге өз пікірлерін дәлелдей алатын және оны іс 
жүзінде  де  асыра  алатын тұлға  болып қалыптаса  алса,  онда  менің  де  сыни 
тұрғыдан ойлауым биік мақсатқа ұмтылғаны  болмақ. 

Мұғалім  қызметіндегі  маңызды  дүние  –  жекелеген  оқушылардың 
тақырыпты қабылдау ерекшеліктерін, оқушылардың түсінігін жетілдіру немесе 
жақсарту  мақсатында  олармен  жұмыс  жүргізу  қажеттігін  ұғынуы,  сондай-ақ 
кейбір  оқушылардың  тақырыпты  өзіне  оңтайлы  бірегей  тәсілдермен 
меңгеретіндігін жете түсінуі.

Ұлы  ағылшын  ағартушысы  Уильям  Уарт:  «Жай  мұғалім  хабарлайды, 
жақсы  мұғалім  түсіндіреді,  керемет  мұғалім  көрсетеді,  ұлы  мұғалім 
шабыттандырады»  деген  екен.  Қазіргі  таңда  мұғалімдер  алдында  білім 
жүйесін, заман талабына сай үйлестіре, жаңа үлгіде жүргізу міндеті туындап, 
білімге бүкіл оқу-әдістемелік жүйеге жаңа талаптар қойылуда. 

Тәжірибеме  өзгеріс  енгізу  арқылы  менің  де  оқушымен  қарым-қатынас 
жасауым жеңілдеді. Бұрын оқушыларым маған өз ойын ашық айтуға ұялатын 
болса, енді мен оларға серіктес ретінде сеніммен қарауды үйрендім.

Жалпы  менің  түйгенім,  бұлай  оқытудың  бастапқы  идеясы  оқушыларды 
дайын, жаттанды біліммен сусындату емес, керісінше механикалық деңгейдегі 
сұрақтардан  туындайтын  жоғары  деңгейдегі  яғни  сыни  тұрғыдан  ойлануға 
түрткі болатын  «… не болар еді?», «қалай өзгертуге болады?», «егер де … сен 
не істер едің?» деген сияқты сұрақтарға оқушылар өздерінің ойын пікірталаста 
еркiн  айта  білетін,  өз  біліміне  өзі  жауап  беретін  жеке  тұлғаны  елімізде 
тәрбиелеп шығару.

Бұрынғы  сабақтарымда  мен  сөйлете  алмаған  белсенділігі  төмен  «үнсіз 
оқушының» өзі  басқа  балалардың ықпалымен жұрт алдына шығып,  өз ойын 
айта  білуге  үйренді.  Оқушылар  сабақта  «қалай  оқу  керектігін  үйренуді»  
меңгерді және дағдыланды. Яғни метатаным пайда болады. Өздері ой қорытты, 
нәтижеге  жетуге  ұмтылды.  Топтық  жұмыс  арқылы  оқушы  мен  оқушы 
арасында,  жұптық жұмысты пайдалану арқылы мақсатқа қол жеткізе  алдым. 
Нәтижесі таңқаларлық!  Оқушылар мен күткеннен де артық әсер алды. 

Өз  ойларын  Блум  таксономиясы  негізінде  құрылған  сұрақтарға  толық 
жауап берді.  Жаңа сабақты өз беттерімен тез меңгере алды. 

Осыдан  байқағаным  топ  оқушылары  сәтті  де,  табысты  орындалған 
жұмыстың «өзіндік тиімділігін» арттырып,  бірлескен  оқу барысында өзіндік 
орнын қалыптастырды. 

Топта  бірлесе  жұмыс  жасау  мен  топтық  таныстырылым ұсынған  кезде  
өткізілген  сабақтарым  оқушыларымның  білімге  деген  қызығушылық 
қабілеттерін арттырып, шығармашыл, ізденгіш, біреудің пікірін сыйлай білетін, 
құнды пікір айта алатын, көпшіл тұлға тәрбиелеуге мүмкіндік берді.  
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Бұрын сабақты өте  жақсы оқитын бала  ғана дарынды болып есептелсе, 
енді кез-келген баланың бойынан ерекше қабілетті көре білуге, соны әрі қарай 
дамытуды үйрендім. Оқушыларымның ішінен суретші, болашақ жазушы, АКТ-
ны жетік білетін  баланы анықтап, ол оқушыларға дарындылық қабілетін әрі 
қарай  шыңдайтындай  тапсырмалар  беріп,  әр  сабақ  сайын  балалардың 
ерекшеліктерін  ескере отырдым.

Балалар  ішкі  толғаныстарын,  сабақтан  алған  әсерлерін  қымсынбай 
жеткізуді әдетке айналдырды. Әрбір сабақ сайын оқушы үнін біліп, олардың 
ұсыныстарына құлақ асуды мен де үйрендім.

Оқушылармен  талқылау  кезінде  олардың  мұғалімдер  тапсырған  жұмыс 
туралы пікірін жиі талқылауға тырысатынын байқадым. Олар жалпы «Бұндай 
бағалаумен келіспеймін» дейді, себебі өлшемдердің қандай екенін біледі. 

Олар теріс пікірге қарсы шыға алады және меніңше олар өздері тапсырған 
жұмыстың құндылығы туралы ашық диалог жүргізу қабілетіне ие болды. 

Мен осы курста оқығаныма қуаныштымын. Өйткені қанша жаңа ақпарат 
алып,  сабақ  жүргізудің  жаңа  әдіс-тәсілдерін  меңгердім.  Өзімнің  бойымда 
өзгерістер  пайда  болды:  сабақта  көп  сөйлейтінмін,  ал  қазір  оқушылар  жаңа 
білімді өздері меңгере алатын жағдай туғызуға тырысамын. 

Мұғалім тек қана бағдар беруші. Ұлы ғалым Д.И.Менделеев: «Ғылымды 
сүйген  және  жақсы  меңгере  білген  мұғалім  ғана  оқушыларына  терең  де 
мағыналы білім бере алады» деген.

Оқушылардың  оқыған  тақырып  бойынша  білімдерін  өз  деңгейінде 
көрсетіп, кейбір болжамдар бойынша күмәнді ойларын білдіре алатындай пікір-
көзқарастарын  нақтылап,  жаңа  ұғым-түсініктерін  өрістетуге 
орайластырғанымда, оқу үдерісіндегі қажеттіліктерінен басқа, оқушыларымды 
жаңа қырынан байқай бастадым. 

Табысты оқу мен оқытудың мәні оқыту үдерісінде жеке тұлғалар өздерін 
еркін және қауіпсіз сезінуіне жағдай жасағанымды байқай отырып,  олардың 
математикаға деген қызығушылығын арттырамын. 

Жаңа  технология  қолдана  отырып  оқушылардың  білім  алғандығына 
дәлелдемелері қамтылған тізбектелген сабақтар топтамасына  осы жеті модуль 
негізінде өтілген сабақтардан мен төмендегідей ой түйіндедім. 

Біз  мұғалімдер  оқушылардың  қалай  оқу  керектігін  үйреніп,  соның 
нәтижесінде  еркін сөйлей алатын,  ынталы, сенімді,  сыни пікір-көзқарастары 
жүйелі дамыған, сандық технологияларда құзырлық танытатын, ойлау деңгейі 
дамыған,  механикалық  есте  сақтаумен  шектеліп  қалмаған,  алған  білімдерін 
өмірде  кез  келген  жағдайда  пайдалана  алатын оқушы ретінде  қалыптасуына 
жол көрсетуіміз қажет. 

Осы күнге дейін өзімнің және оқушыларымның бойындағы өзгерістер: 
• Сабақты жаңашыл түрде жоспарлауым;                                       
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• Оқушыларымның жаңашыл болуы;
• Балалар ретімен кезектесіп сөйлейді, бірлесе дамиды;
• Баға үшін емес,  ой даму үшін оқи бастайды, бірақ әлі  толық өзгеріске 

енген жоқпыз, себебі жаңашыл бағалауды да енді үйреніп келемін;
• Сабақ  барысында  жаңа  әдіс-тәсілдерді  өз  жанымнан  қосуға  мүмкіндік 

аламын; 
• Өз сабағыма  өзім  баға  беремін  және  кемшілігімді  түзеймін,  жаңа  жол 

іздеп, жаңаша талқылауды да үйреніп келемін.

Сыни тұрғыдан ойлайтын сұрақтар қоя біледі:
• Мен не білемін?
• Мен жаңаша нені білдім?
• Менің білімім қалай өзгерді? 
• Мен осы біліммен не істей аламын?

Әр  оқушымның  білімге  деген  құштарлығы  мен  ынтасын  арттыруға 
көмектесу – осы Бағдарлама аясында алып отырған кәсіби білімімді шыңдап 
жетілдіру барысындағы жеті модульді әр сабағымда ықпалдастыра өткізіп, әр 
оқушымның  жеке  даму  траекторясына  шығу  мен  үшін  жаңа  парадигмаға 
сәйкес  ізденісті  қажетсінетін,  үнемі  үздіксіз  даму  үстіндегі  жаңашыл  ұстаз 
ретіндегі  түйінді әрі ең маңызды аспект болып табылатынын ерекше атап өткім 
келеді.

Бұл оқудың бізге берері мол. Сондықтан өзім осы курстан алған ілімімді 
тәжірибеме толығымен енгізгім келеді. Мен үшін аталған Бағдарлама мені өз 
жұмысымды дұрыс ұйымдастыруға,  талдау жасауға сонымен қатар уақыттың 
тиімді  пайдалануын қадағалауға  бағыттады.  Сондықтан білімімді жетілдіруді 
тоқтатпай,  ары  қарай  дамытамын.  Қорыта  айтатын  болсам,  осы  жоғарыда 
айтылғандардың негізінде сабақты жаңа технология әдістерін қолдану арқылы 
жүргізу  —  оқушының  өзін-өзі  дамытуына,  өз  біліміндегі  олқылықтарды  өзі 
тауып, өз сұрағына өзі жауап іздеп жан – жақты білім алуына көмектеседі. 

Әр уақытта бала білімін алға қоюшы ұстаз үлкен көрсеткішке қол жеткізу 
жолында  талмай  талаптанып,  шаршамай  еңбектенеді.  Сол  кезде  ғана  еліміз 
көкке  шарықтап,  басқа  елге  елді  танытады.  Елді  өсіретін  де,  елді  төмен 
түсіретін де – білім. Сондықтан қолда бар амалдарды тиімді пайдана білу сіз 
бен біздің үлесімізде. Өз ісіне берілген, жаңалықты жатсынбай қабылдайтын, 
шәкіртінің  жанына  нұр  құйып,  өмірге  өзі  де  бақытты  болып,  өзгелерді  де 
бақытқа жеткізсем деп жүретін ұстаз болайық.
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Ағылшын тілі пәнінен тиімді әдіс-тәсілдер

УТЕУМУРАТОВА КАДИША АСЕНОВНА
Нұр-Сұлтан каласы  Ғали Орманов атындағы

 №7 мектеп- гимназиясының ағылшын тілі пәні мұғалімі 
 

«Шет  тілдерін  үйрену,  әсіресе  ағылшын  тілі  қазіргі  –  заманның 
қажеттілігі.»   Қазақстан  Республикасының  Президенті  Н.Ә.  Назарбаев 
республикалық  білім  және  ғылым  қызметкерлерінің  ІІІ  сьезінде  сөйлеген 
сөзінде  білім  беру  ісін  реформалаудағы  стратегиялық  міндеттердің  бірі  – 
шығармашылық тұрғыдан бәсекелестікке сай үш тілді жетік меңгерген,  жан-
жақты дамыған жеке тұлғаны оқытып – тәрбиелеу деп атап көрсетті. Бұл жерде 
негізгі ролді білім беру жүйесі алып отыр. 

Қазіргі  қоғам  сұранысына  сай  білімді,  шығармашылықпен  жұмыс 
жасайтын, өзін-өзі дамытып жетілдіре алатын жеке тұлға тәрбиелеуге аса назар 
аударылуда.

А.  Байтұрсынов  өзінің  «Мектеп  деректері»  еңбегінде  былай  деп  жазды: 
«….Мұғалім қандай болса, мектеп, пән сондай болмақшы. Яғни мұғалім білімді 
болса, ол мектептен балалар көбірек білім алып шықпақшы.

Сондықтан  қәзіргі  заманауи  мұғалім  өзінің  күнделікті  сабағын 
психологиялық  тұрғыда  қарастыра  отырып,  көптеген  тиімді  әдіс-тәсілдерді 
қолдана білсе ғана жемісін көретіні белгілі. 

Сабақты  психологиялық  тұрғыдан  дұрыс  ұйымдастыру  дегеніміз  – 
оқушының  ішкі  жан  дүниесіне  терең  үңілу,  ойына  ой  қосу,  қиялына  қанат 
бітіру, білім алуға деген құлшынысын, қызығушылығын ояту. Ол үшін мұғалім 
барлық мүмкіншілігін пайдаланады. Өйткені жай сабақ құнарсыз тамақ секілді, 
адам  бойына  жұқпайды.  Қызықты  сабақтар  мұғалімнің  ашқан  жаңалығы, 
өзіндік  қолтаңбасы,  әдістемелік  ізденісі,  қолданған  әдіс-тәсілдері  арқылы 
ерекшеленіп шәкірт жүрегінен орын алады.

Қорыта  айтқанда,  СТО технологиясын  ағылшын тілі  сабағында  қолдана 
отырып білім сапасын арттыру және оқушыларды шығармашылыққа тәрбиелеу 
жолында  жаңа  технологияларды  пайдалану  тиімді  екенін  өз  тәжірибемнен 
байқадым. 

Демек  әр  мұғалім  өз  ісіне  жауаппен  қарап,  жаңа  сапалы  білім  беру 
мақсатында  жаңа  әдіс-тәсілдер  қолдану  арқылы  инновациялық  өзгертулер 
еңгізуі тиіс. 
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Осы мақсатта қолданылып жүрген әдіс-тәсілдердің бір і-  сыни тұрғыдан 
ойлау.

Сыни тұрғыдан ойлау — қазіргі таңда Қазақстандағы білім беруді дамыту 
үшін өте маңызды болып табылатын педагогикалық тәсіл. 

Бұл  әдіс  оқушылардың  да,  мұғалімдердің  де  сыни  тұрғыдан  ойлауын 
дамытуды саналы және оймен қабылдауына мүмкіншілік береді.

Сыни тұрғыдан ойлау – бақылаудың, тәжірибенің, ойлау мен талқылаудың 
нәтижесінде алынған ақпаратты ойлауға, бағалауға, талдауға және синтездеуге 
бағытталған пәндік шешім.

Әрбір  технология  өзіндік  жаңа әдіс- тәсілдермен ерекшеленеді.
Әдіс-тәсілдерді мұғалімдердің ізденісі арқылы оқушы қабілетіне қабылдау 

деңгейіне  қарай  іріктеліп  қолданады.  Технологияларды  күнделікті  сабақ 
үрдісіне  пайдалану  үшін  мен  өзімнің  алдымдағы  оқушылардың  жас 
ерекшеліктерін  ескере  отырып,  педагогтік  мақсат-мүддеме  сай,  өзімнің 
шеберлігіме орай таңдап аламын және сыни тұрғыдан ойлау тәсілі оқушының 
еркін сөйлеуіне, пікір таластыруына, достарының ойын тыңдауға, проблеманы 
шешу жолдарын іздей отырып, қиындықты шешуге бағытталған әдіс-тәсіл. 

Ол негізінен ашық пікір айтуға, түрлі шешімдер қабылдауға, басқаларды 
сыни тұрғыдан  ойлауға  үйретуді  білдіреді.  Алғашқы кездері  сыни тұрғыдан 
ойлау  тәсілдерін  жоғары сынып оқушыларына  байланысты қолданған.  Бірақ 
уақыт  өте  келе  кішкентай  жастағы  балаларды  осыған  дағдыландыруға 
болатындығы дәлелденген.

Мұғалімнің  міндеті  –  баланың  өзіне  деген  сенімін  арттыру,  өзін  тұлға 
ретінде сезінетіндей мүмкіндік ашу, өзін тұлға ретінде сезінген бала әрқашан 
өмірде өз жолын таба алады.

Білім берудің сапасын жақсарту мақсатында мұғалім жаңашыл, сабағын да 
әртүрлі  әдіс-тәсілдерді  қолданып,  қызықты  да  сапалы  сабақ  ұйымдастырсақ 
еңбегіміздің жемесін көретініміз белгілі.
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Бала тілін дамытудың маңызы

ИМАНБАЕВА ЖАНАР КАИРОВНА
Атырау облысы,Индер ауданы, Есбол орта мектебінің 

мектепалды даярлық тобының тәрбиешісі

Балалардың тілін дамытудағы мақсаттары:
- Балалардың ойлау, дұрыс сөйлеу қабілеттерін дамыту, сөздік қорын молайту. 
Сөйлем құрап өз ойларын жеткізе білуге, қазақ тіліне тән ерекше дыбыстарды 
дұрыс айтуға үйрету;
- Сөздің жалпы ұғым беретін жағын меңгеруге көңіл бөліп ойлау қабілеттерін 
дамыту, өз ойын еркін жеткізуін, сөйлеу қабілеттерін қалыптастыру;
- Ертегілерді әңгімелеуге, өлең, тақпақ, мақал - мәтелдер, жаңылтпаштарды 
айта білуге үйрету.
Осы мақсатты іске асыру нәтижесіндегі міндеттері:
- Бала тілдік мәдениетінтәрбиелеу.
- Баланың сөздік қорын молайту;
- Байланыстырып сөйлеуін қалыптастыру;
- Балалардың ойын дамытып, тіл байлығын арттыру.
Балалар өз бетінше шығармаларды айтып, шығарманың мазмұны мен ойын 
дұрыс жеткізуге икемделеді. Бала тілін дамыту жұмысының негізгі мазмұны – 
сөздің жалпы ұғым беретін жағын меңгертуге көңіл бөліп, ойлау қабілеттерін 
дамыту, өз ойын еркін жеткізуін, қоршаған орта мен айналасындағы 
адамдармен еркін қарым - қатынасқа түсу, сөйлеу қабілеттерін қалыптастыру.
    Тіл мәдениетін игеру – баланың сәби шағынан іске аса бастайтын, біртіндеп 
жетілетін кезең. Олай болса, баланың тілін дамыту жұмысы отбасынан, 
балабақшадан бастап жүйелі түрде жүргізілуі тиіс.
Балабақшада тілдік қатынастың ең маңызды түрі ауызша сөйлеп үйрену 
жатады. Ол болса сөздерді байланыстырып айту арқасында жүзеге асады. 
Сөздің байланысты айтылуы баланың тілдік және ақыл - ой дамуымен біртұтас 
жүреді.
     Мектеп жасына дейінгі бүлдіршіндерді өздерінің бойына шақ әдеби 
мұралармен сусындатып тәрбиелеу педагогтардың алдындағы міндеті. Ертегі, 
әңгімені, өлең – тақпақтар мен жаңылтпаштарды, сондай - ақ мақал - мәтелдер 
мен жұмбақтарды мәнерлеп оқып беру мен әсерлеп айту – тек қана олардың 
сөздік құрамын байытып қана қоймайды, сонымен қатар, сәбидің ақыл - 
ойының жетілуіне әсерін тигізеді. Баланың әдепті, көргенді болып өсуіне 
ықпалы өлшеусіз, баланың Отанын, өз ұлтын, өз жерін сүюі, оны қадірлей білуі 
ауыз әдебиеті мен көркем әдебиеттің әсері деп білеміз. Өйткені, бала кітаптағы 
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жағымды кейіпкерлерге еліктеп, ер атанғысы келіп, еркелікке, еңбекке 
құлшынып өседі.
     Балалардың жас ерекшелігіне қарай топтарды үлкейген сайын тіл 
дыбыстарын айтып, үйренуге арналған жұмыс түрлері біртіндеп күрделене 
береді. Балабақшада жүргізілетін тәрбие, білім беру үрдісінде дыбысқа 
байланысты жаттығу түрлері кешенді түрде іске асырылады.
     Дыбыстардың ерекшеліктерін жете меңгеріп, дыбыстарды дұрыс айтуға 
жаттықтыру басқа да тілдерін дамыту сауат ашу оқу іс - әрекеттерінде ғана 
емес, ән, дене шынықтыру оқу іс - әрекеттерінде де, бос кезеңдерде де балаға 
өлеңдер, тақпақтар үйретіледі.
Балабақшада балалардың жас ерекшелігіне лайықты көркем әдебиет 
шығармаларын, оқыған шығарма мазмұнын әңгімелеп айтқызу, суретке қарап 
әңгімелеу, ертегілер оқып беру, мақал - мәтел, жаңылтпаш, тақпақтар үйрету 
сияқты жұмыстары арқылы бала тілін дамытуға болады.
   Тәрбиеші әр баланың тілін зерттеп, ерекшелігін жете меңгергеннен кейін, 
тәрбие білім беру үрдісіне күн тәртібінің қолайлы сәттерінде дыбыстарды 
дұрыс дыбыстауға орай жаттығу жұмыстарын жоспарлы түрде ұйымдастырып 
жүргізеді.
    Балалардың сөздік қорын, тіл байлығын дамыту барысында қолданылатын 
әдістерге тоқталатын болсақ:
1. Сахна ойындары. Оның барысында қажетті дыбысқа байланысты сөздер, 
сөйлемдер бірнеше рет қолданылады. әр кейіпкерді сөйлете отырып, балаларға 
қайталату.
2. Бағдарлама бойынша өтілетін шығармалардан тіл ұстартуға қажетті шумағын 
алып пайдалану. Сол шумақ қай ертегіден, қай өлеңнен алынғанын сұрап, 
жауабын алу арқылы тіл дамытудан игерген білім дағдыларын бекітеді, әрі 
қайталайды.
3. Сөздің дыбыстық жағын анық айтуға жаттықтыруда шағын әңгіме, 
ертегілерді мәнерлеп оқып беруге болады.
4. Көркем сөз шеберлерінің таспаға жазылған үндерін, мәнерлі дауыс ырғағын 
тыңдату.
5. Дидактикалық жаттығулар жасау. «Ғажайып қалта» «Не өзгерді?» үстел 
үстінде ойнайтын ойындарды пайдаланып, әр дыбысқа байланысты суреттерді 
топтап алу.
6. Жұмбақ, мақал - мәтел, жаңылтпаштарды айтқызу арқылы қажетті дыбысты 
бекіту.
     Жұмыстың осы түрлерін баланың жас кезінен бастап дер шағында қолға алса 
нәтижесі де ойдағыдай болады.
Балабақшада жүргізілетін тәрбие, білім беру үрдісінде дыбысқа байланысты 
жаттығу түрлері кешенді түрде іске асырылады. Мәселен, ән оқу іс - әрекетінде 
музыка үнімен бала сезіміне әсер етсе, тіл дамытуда оқылған әңгіме, ертегілер, 
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біріншіден баланың ақыл - ойын, танымын кеңейтсе, екіншіден ана тілін жақсы 
білуге көмектеседі.
    Оқу жылының басында өз тобымда тілдері з, р, с, ш дыбыстарын айта 
алмайтын балаларға дыбыстарды дұрыс айтқызу мақсатында ойын - 
жаттығулар, тақпақтарды айтқызып үйреттім. Мысалы: «З» дыбысын бекіту 
мақсатында А. Райымқұлованың «ауыл маңында» өлеңін айтқызуға болады.
Ауыл маңы саз, саз - саз,
Жайылады қаз, қаз - қаз.
Тоймай қалса қаз, қаз - қаз,
Шашқан дәнің аз, аз - аз.
    Дыбыстарды меңгерту барысында ассоциация әдісін қолданамын. Мысалы: 
«Қ» дыбысын бекіту мақсатында Қ – қарға, қолғап, қасқыр, қой, қарындаш
Ұрпақтан - ұрпаққа мұра болып келе жатқан ертегілер, мақал - мәтел, 
жұмбақтар, жаңылтпаш бала тілін дамытуда шешуші орын алады. Тобымдағы 
балаларға ертегілерді ең алдымен ауызша айтып беремін. Сонан соң айтылған 
ертегінің мазмұнын толық қабылдау және тіл байлықтарын арттыру 
мақсатымен сахналап рольдерге бөліп ойнатамын. Мысалы: «Бауырсақ» 
«Шалқан» «Мақта қыз бен мысық» «Алдар көсе мен тоңғақ бай» «Күз түсті» 
ертегілері.
Түрлі ойын - жаттығулардың бала тіліне тигізер ықпалы мол. 
Ертегілерден басқа көркем әдеби шығармаларды балаларға оқып беріп, олардан 
әңгіменің мазмұнын сұраймын. Мысалы: «Екі дос пен қайыршы қария» 
әңгімесін оқып беріп, әңгіменің мазмұнын сұрау арқылы Венн диаграмма әдісін 
қолданып, балаларға Алдан мен Сауранның мінезін салыстырамын.
       Халық ауыз әдебиетінде ерте заманнан келе жатқан өзіндік 
ерекшеліктерімен танылған халықтың асыл ойының көркем жиынтығы мақал - 
мәтелдер арқылы да беріледі.
Қазақты мақал - мәтелдері негізінен елдікті, ынтымақты, бірлікті, 
адамгершілікті, инабаттылықты қамтиды. Сондықтан, мен «Менің 
Қазақстаным» «Отбасы» «Менің ауылым» тақырыптарын өткенде:
• Туған жер – алтын бесік
• Өз үйім - өлең төсегім
• Отан – оттан да ыстық
Батырлық, ерлік туралы:
• Жауынмен жер көгереді, батамен ел көгереді
• Ер - елдің көркі, өсімдік жердің көркі
Білім туралы:
• Қына тасқа, білім басқа бітеді
• Көп сөйлеген білімді емес, көп білген білімді – деген мақал - мәтелдерді
пайдаланамын.
    Бала тілінің дамуына жұмбақтар үлкен роль атқарады. Әр оқу іс - әрекетінің 
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тақырыбына сәйкес жұмбақ айтудан бастаймын.
• Кешкісін маздап жанады, таң атса сөніп қалады (Жұлдыз)
• Қырманнан көрдім, ырыздығы елдің (Дән)
• Басында аппақ шәлі, етегі елдің сәні (Тау)
Халықтық шығармалар ішінде баланы дұрыс, айқын сөйлеуге үйрететін, тілін 
жаттықтыруға бейімді жанр – жаңылтпаш. Жаңылтпаш арқылы сөздерді дұрыс 
сөйлеуге, жеке дыбыстарды алмастырмай дұрыс айтуға үйретеді.
• Көк кесе, көп кесе, Көп кесені әкелді кеше

Қорыта айтқанда балалардың ана тіліндегі дыбыстарды анық айтып, дұрыс 
сөйлей білуге балабақшада берілер тәрбиенің ықпалы зор.
    Қазіргі заман талабына сай оқу - тәрбие үрдісін ұйымдастыру, яғни әр баланы 
жеке тұлға ретінде қабылдап, мектеп жасына дейінгі бүлдіршіндерді ойына, 
бойына шақ әдеби мұралармен сусындатып тәрбиелеу, тәрбиешінің алға қойған 
міндеті. Айналадағы дүниені, табиғатты бақылап түсіндіріп әрдайым жаңа 
сөздермен, сөздік қорын толықтырып отыру қажет деп есептеймін. Жоғарыда 
айтылған мүмкіндіктерге сай балалардың сөйлеу қабілеттерін тереңдетіп, 
шығармашылық қабілеттерін дамытуда айтқан әңгімесіне, өзі құрастырған 
қысқа әңгімелеріне бағыт - бағдар бере отырып, тіл байлығын, сөздік қорын 
дамытуды басты назарда ұстау керек деп ойлаймын. 

39



«БІЛІМ ЖОЛЫ НҰРЛЫ ЖОЛ» Республикалық журнал. Куәлік № KZ37VP№ № № № Y00015077
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

26.08.2021 ж.     № A00025

Математикалық  олимпиадаға  
ұсынылған  координаталық  есептер

КАСЕНОВА ДИНАРА ЕРЛАНКЫЗЫ
Алматы қаласы Алатау ауданы № 169 мектеп–лицейі

Бастауыш  сынып мұғалімі

1.Жазықтықта А және В нүктелері берілген. Осы нүктелердің координаталары 
сәйкес (1;3)  және (2;-1)  болатындай тік  бұрышты координаталар системасын 
салыңыздар.
Шешуі: Қалауымызша алынған  координата системасында  және  нүктелерін 
саламыз.  орындалатын ұқсастық түрлендіруі  нүктесін ізделінді  нүктесіне, ал 
және   осьтерін  ізделінді   және   осьтеріне  бейнелейді.  Ұқсастық  тегіне 
байланысты есептің екі шешуі болады.

 Егер  үшбұрыштың  төбелері   гиперболасына  тиісті  болса,  онда  осы 
үшбұрыш ортоцентрінің де гиперболаға тиісті болатынын дәлелдеңіздер.
Шешуі: Гиперболаның кез келген нүктесі үшін  орындалады, мұндағы нольден 
өзгеше  кез  келген  сан.  Гиперболаның   және   хордаларының  қажетті  және 
жеткілікті шарты:  түрінде болады.
Егер  үшбұрышы гиперболаға іштей сызылған үшбұрыш болып,  арқылы -ге 
жүргізілген перпендикуляр гиперболаны  нүктесінде қиып және  нүктелеріне 
-нің  және -ке тең мәндері сәйкес келсе, онда . Бірақ онда  және  болады, яғни 
ортоцентр.
 Екі парабола берілген:
Гомотетия  (немесе  көшіру)  арқылы  параболалардың  біреуін  екіншісіне 
бейнелеуге  болатынын дәлелдеңіздер.  Гомотетия  центрінің  координаталарын 
және гомотетия коэффициентін есептеңіздер.
Шешуі:   жағдайында  көшіруді  аламыз.   болсын  делік.  Егер   центірі   және 
коэффициенті   гомотетия  түрлендіруінің  формуласы  болса,  онда  бірінші 
парабола екіншісіне

 болғанда бейнеленеді.

    параллелепипедінің  төбесі арқылы AB, AD және  түзулерін M, N, P 
нүктелерінде сәйкес қиятын α жазықтығы жүргізілген. 
       екендігін дәлелдеңіздер.
Шешуі:  координата системасында  α жазықтығының теңдеуі  түрінде болады. 
Егер -нің координаталары  болса, онда , мұндағы
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 .

  және  нүктелері берілген.  болатындай  нүктелерінің жиынын табыңдар 
(мұндағы - берілген оң сан).
Шешуі: Ізделінді нүктелер жиыны сфера болады:

Егер   болса,  онда   кесіндісінің  ортасы  арқылы  өтетін  және  осы  кесіндіге 
перпендикуляр жазықтықты аламыз.

  және  нүктелері берілген.   болатындай барлық  нүктелерінің жиынын 
табыңыздар. мұндағы ,  және  - берілген сандар.
Шешуі: Егер  болса, онда ізделінді нүктелер жиыны центрі  үшін  орындалатын 
сфера болып табылады. Егер  болса,  онда ізделінді жиын -ге перпендикуляр 
жазықтық болады.
 Комбинаторика элементтерін зерттеу;
 Логикалық  есептерді  шешуде  комбинаторикалық  әдістерді  меңгерту. 
Факториалды есептей білу, есептер шығаруда қолдана білу.
Іс жүзінде адамға заттардың өзара орналасуының барлық мүмкін жағдайларын 
есептеуге немесе қандай да бір іс-әрекеттің барлық мүмкін нәтижелерін және 
оны орындауға қажетті барлық мүмкін тәсілдер санын есептеуге тура келеді. 
Мысалы 1: әр түрлі 5 кітапты екі оқушыға неше түрлі тәсілмен үлестіріп беруге 
болады?
Футболдан әлем біріншілігінде жартылай финалға шыққан 4 команда арасында 
алтын, күміс, қола медальдары неше түрлі тәсілмен иемделінеді және т.с.с.
Бұл  есептерде  заттардың  өзара  орналасуының  немесе  іс-әрекеттің  барлық 
мүмкін  комбинациялары   қарастырылады.  Сондықтан  мұндай  есептерді 
комбинаторикалық есептер деп атайды.
Комбинаторлық  әдістер  физика,  химия,  биология,  экономика,  тағы  басқа 
ғылымда қолдануға болады. Ал комбинаторикалық есептерді шешуде үйретуде 
математика саласын комбинаторика деп атайды.
Комбинаторика  есептерін  шешуде  қолданатын  өзіндік  заңдылықтар  мен 
формулалар бар.
A  жиынының элементтері санын  n(A) арқылы белгілейді. Мынадай заңдылық 
орындалады.
Қосу ережесі.
Кез келген санаулы элементтері бар А және В жиындары үшін 
                                      (1)
теңдігі орындалады.
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Ал  бұдан      (2)  математикалық  индукция  принципі  бойынша  бірнеше 
қосылғыштарға жазып шығуға болады. (3)
Есеп 1. Сыныптағы 32 оқушының 14-і мектепте өткен футбол турниріне, 10-ы 
баскетбол турниріне және 8-і волейбол ойынынан жарысқа қатысқан. Мұнда 6 
оқушы әрі футбол, әрі баскетбол жарысына, 5 оқушы әрі футбол, әрі волейбол 
жарысына, 4 оқушы әрі баскетбол, әрі волейбол турниріне, ал 3 оқушы барлық 
үш  ойыннан  жарысқа  қатысқан.  Сынып  оқушыларының  нешеуі  осы 
турнирлердің бірде – біреуіне қатыспаған?
Талдау:
Эйлер – Венн диаграммасын қолданайық.
А – футболға қатысқан оқушылар жиыны,
В – баскетбол,
С – волейбол,
U – сыныптағы барлық оқушылар жиыны болсын. Есеп шарты бойынша: 

Сурет 1 Эйлер – Венн диаграммасы

(3) формула бойынша 
                        
Сыныптағы оқушылардың жарыстың қандай 
да  бір  түріне  қатысқандарын  біліп  алдық. 
Онда сыныпта  оқушы жарыстың бірде – бір 
түріне қатыспаған.

Көбейту ережесі.
Кез келген санаулы элементтері бар А және В жиындары үшін барлық , қос 
элементтер саны  осы жиындар элементтері сандарының көбейтіндісіне тең.

Есеп 2.  Асханада 1-ші тамақтың екі түрін , 2 тамақтың үш түрін  және екі түрлі 
десерт ұсынады. Асхана қанша түрлі түскі тамақ ұсынуға болады?
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Сурет 2 
Талдау 

схемасы

Бұл  тәсіл  графиктік  жолмен  кескінделген.  Бұл  схеманы  талдау  ағашы  деп 
атайды.

Сонымен асханашы 12 түрлі түскі тамақ ұсынады.
Алмастырулар.
Х  жиыны  n  элементтен  құралған  жиын  болсын.  Онда  Х  жиынының 
элементтерінен құралған, ұзындығы k-ға тең және элементтері қайталанбайтын 
әрбір  шеруді  n  –  нен  k  бойынша алынған  қайталанбайтын орналастыру деп 
аталады. Оны  арқылы белгілейді.
 немесе 
Есеп 3. 4 оқушыны 7 орындыққа неше түрлі тәсілмен отырғызып шығуға 
болады?
Талдау:  Мұнда  Х  жиыны  7  элементтен  тұрады.  Онда  бізге  қажетті  сан 
барлық 7-ден 4 бойынша қайталанбайтын орналастырулар санына тең. Өйткені 
бірнеше оқушы бір орындыққа отырмайды деп есептейміз.

43



«БІЛІМ ЖОЛЫ НҰРЛЫ ЖОЛ» Республикалық журнал. Куәлік № KZ37VP№ № № № Y00015077
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Сонда .

Есеп 4. Бес адамды кезекке неше түрлі тәсілмен тұрғызуға болады?
Талдау: Бізге қажетті сан 5 элементтен алынған барлық алмастырулар санына 
тең.
.
Есеп 5. Үш таңбалы саннан қанша әртүрлі цифрдан құрастырылған үш таңбалы 
сан алуға болады?

.
Терулер.
n элементі бар Х жиынының әрбір k элементі ішкі жиынын n – нен k бойынша 
алынған қайталанбайтын терулер деп атайды.    

 арқылы белгілейді.
.
Есеп 6.  Шахмат  турниріне  12  ойыншы  қатысты  және  әрбір 
шахматшы  өзгелермен  бір-бір  ойыннан  ойнайды.  Турнирде  барлығы  неше 
партия ойналды?
Талдау: Әрбір  партияны  өткізуге  екі  ойыншы  қатысады.  Онда  барлық 
өткізілген партиялар саны 12-ден 2 бойынша алынған терулер санына тең.

.

Қорытынды:
1. Болжам:
Оқушылардың даму деңгейі оларды математикалық зерттеу іс-әрекетіне тартуға 
мүмкіндік береді және жоғары деңгейге көтереді.
Күтілетін нәтиже:
Оқушылар жетістіктері екі бағытта күтіледі:
- Сандар теориясының кейбір сұрақтарын терең зерттеу, факториялды 
есептей білу.
- Олимпиадалық  дайындық.  Жұмыстың  бұл  түрі  олимпиадаларға  қатысатын 
оқушыларға қызық және пайдалы, себебі конкурстық есептерді шығару үшін 
мектеп бағдарламасы негізінде білім жетіспейді.
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№ Z00061  24.08.2021 ж.

ТЕҢІЗ ЖАҒАЛАУЫНА САЯХАТ

ЕСБУСИНОВА  АЙНУР ТУЛЕУБАЕВНА
Ақтөбе қаласы, «№ 48 жалпы білім беретін

орта мектебі»  КММ.  Хореограф

Мақсаты:     IV-  аяқ және қол позиция  « Аққу » -би қимылын үйрету.
                     Баланың денесін түзеу, әдемі ұстауын  жетілдіру, әдемі серпілу,  
                    иіліп –бүгілу  қимылдарын меңгерту. Өткен  позицияларды 
қайталау.  Балаларды  би өнеріне деген сүйіспеншіліктерін арттыру.
Дамытушылығы:  Әуенді тыңдау арқылы,  бидің қимыл -қозғалыстарын  
еркін нақты ұқыпты жасай білуге үйрету.
Тәрбиелігі: Баланың биге деген құштарлығын арттыру, би кезінде денесін тік 
ұстай билеуін, ара қашықтықты сақтауын, жасалған жаттығуды дұрыс, нақты 
жасауға дағдырландыру. 
Керекті құралдар: Музыкалық орталық, аудио жазба, бейне таспа  биге 
арналған әуендер.
Жүру барысы: Балалар  әуен ойнағанда,  аяқтың ұшымен жүріп келіп , жарты 
шеңберге тұрады.
   Жетекшімен:  амандасады. ( поклон жасау арқылы)
- Балалар,  бүгін мен сендерді ауасы таза, толқыны тулай шулаған,  теңіз 
жағалауына, қызықты саяхатқа баруды ұсынамын.  
 Қане бәріміз көзімізді жұмайық. 1-2-3
( шулаған теңіз әуені естіледі)
1. Енді балалар теңіз жағасына  серуен  жасайық.  
 Сергіту жаттығуын бастаймыз.
Бірінші балаларға жаттығу жасар алдында ескерту, ара-қашықтықты сақтап 
жүру. 
1. Балалар аяқтың ұшымен әуен ырғағында жүреді.
2. Балалар  үш қатарға тұрады. Балалар қане тағы да теңіздің шуын тыңдап  
көрейікші,  көздеріңді  жұмып,  көз алдымызға теңіздің толқынын елестетеміз.
Ал енді сол толқынның  қимылын мына лента арқылы жасап көрейік. (балалар 
ленталарын алып көрсетеді). Бірінші жәй жел соққанда. Екінші қатты жел 
соққанда.
 Енді балалар осы  толқын  бейнесін  қолмен  қалай жасауға болатынын 
көрсетейікші. Алдымен жетекші өзі көрсетеді.  Содан соң балалар қайталайды. 
Балалар әрмен  қарай жағалауды жағалап жүреді.  Балалр қараңыздар, кеме 
жүзіп келеді. (бейне таспадан көрсетіледі)
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Ол біздің жанымызға тоқтайды. Барлық жолаушылар көк жиекке қарасам деген 
мақсатпен. Балалар сол  кеменің бейнесін біздер позиция арқылы көрсетеміз.
Олай болса бүгін  ІV- аяқ позициямен танысамыз.  Бірінші жетекші өзі 
көрсетеді, содан соң сурет арқылы  көрсетеді. Балалар нақты ұқыпты қарап, 
орындайды. Балалар  шеңбер жасап тұрады,  да  теңіз бейнесін көрсетулерін 
талап етеді, әр үйретілген позицияны қайталап пысықтайды.
І- позиция «Су толқындары»
ІІ- позиция  « Құстар теңіз үстінде қалықтайды»
ІІІ- позиция  « Күн теңіздің үстінде»
ІV- позиция «Кеме бейнесі
Балалар енді осы теңіздін құстарының қимылдарын би арқылы көрсетейік.
Бірінші шағала биін бейне таспадан көрсету.
Би: « Аққу биі»
 Құстың қанатын қағу. Бір орында тұрып, айналу қанат қағып. Жерге отырып су 
іші қимылы. Шеңбер бойымен жүріп қимыл жасау. Екі жаққа алама –кезек 
қимыл – қозғалыс жасау.
Ойын: « Көл  және өзен»
  Балалар көл  боламыз дегенде шеңберге тұрады, ал өзен боламыз дегенде 
ирелеңдеп жүреді.
Ойын осылай ойналады.
Ал, балалар сіздерге бүгінгі теңізге жасалған саяхат ұнады ма?  Қандай жаңа 
әсер алдыңыздар? Бейне таспадан не көрдіңдер? 
Қорытындылау белсене араласқан  балаларды мадақтау, көтермелеу ерекше 
атап өту.
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№ Z00062         24.08.2021 ж.

ҚАЗАҚ ТІЛІ МЕН ӘДЕБИЕТІ САБАҚТАРЫНДА 
КӨПТІЛДІЛІКТІ ТИІМДІ ЕНГІЗУ ЖОЛДАРЫ

БАҚБЕРГЕН  АҚЕРКЕ  ҚОНАҚБАЙҚЫЗЫ
Ақтөбе қаласы, «№ 48 жалпы білім беретін орта мектебі» КММ 

Қазақ тілі мен әдебиеті пәнінің мұғалімі
 

«Сабақ беру жай ғана шеберлік емес,
ол – жаңадан жаңаны табатын өнер» Ж.Аймауытов

Қазіргі жаһандану заманында біздің алдымызда, яғни ұстаздардың алдында 
жас  ұрпақты  болашақ  өмірге  және  еңбек  етуге  тиісті  деңгейде  даярлап, 
оқушының бойында  ХХІ ғасыр дағдылары деген жалпылама атауға ие болған 
дағдыларды қалыптастыру міндеті тұр.

Елбасы  Н.Ә.  Назарбаевтың  «Болашаққа  бағдар:  рухани  жаңғыру» 
бағдарламалық мақаласының жарыққа шығуы да бекер емес. 

Оқу  мен  жаңашылдық  дағдылары  күн  сайын  күрделеніп  жатқан  
ХХІ  ғасырда  өмір  сүріп,  еңбек  етуге  дайын  оқушыны  жан-жақты 
шығармашылық, сын тұрғысынан ойлау, қарым-қатынас және бірлесіп әрекет 
ету мәселесіне назар аудару маңызды.

Қазақ тілі мен әдебиеті сабағын жаңашыл үрдіспен өткізу, оқушылардың 
білім  сапасын  арттырып,  олардың  шығармашылық  және  ойлау  қабілеттерін 
дамытып  отырады,  ал  педагогтар  үшін  кәсіби  шеберліктерінің  өсуіне 
жәрдемдеседі.  Оқытудың  жаңа  технологиялық  әдістерін  пайдалана  отырып, 
өздіктерінен  ойлана  алатын,  ізденгіш,  шығармашылықпен  жұмыс  істейтін 
тұлғаны тәрбиелеу.

Көптілді  оқыту –  жас  ұрпақтың білім кеңістігінде  еркін  самғауына жол 
ашатын,  ғылым  құпияларына  үңіліп,  өз  қабілетін  танытуына  мүмкіншілік 
беретін бүгінгі күнгі ең басты қажеттілік. Бала бойындағы қажеттілікті тудыру 
үшін бірінші міндет үш тілді меңгертіп үйрету керек. 

Қазақстанда білім саласында қазақ, орыс, ағылшын тілдері оқу тілі ретінде 
және пән ретінде де қолданылады.

Өз  іс-тәжірибемде  оқушылардың  интеллектуалдық  қабілетіне  түрткі 
болатын  ойын технологиясын  қолдана  отырып сабақты  үш тілде  жүргізудің 
тиімділігі  зор.  Өнімді  нәтиже беріп  жүрген  іскерлік  ойындары:  «Полиглот», 
«Кім тапқыр?»,  «Үздік  тілші»,  «Кел,  сайысайық!»,  «Тілдер сөйлейді» сынды 
тағы басқа ойындарды өткізудің үштілді меңгертудегі маңызы айрықша.
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Оқушыларды  ойната  отырып,  үш  тілде  жүргізілген  сөзжұмбақтар, 
анаграммалар олардың коммуникативтік құзыреттіліктері мен функционалдық 
сауаттылықтарын арттыруға негіз болды. 

Шығармашылық  жұмыстарға  жетелейтін  тапсырмаларды  да  оқушылар 
қызыға орындап, еркін аударма жұмыстарын жасауға дағдыланды.

«Сәлемдесу - сөздің басы» деп дана халқымыз айтқандай сабақ басталған 
сәттен  бастап  мұғалім  оқушылармен  үш  тілде  амандасу  арқылы  оқушының 
қызығушылыға артады.

Қазақ  тілі  сабақтарында  мақал-мәтелдерді  үш тілде  үйрену  оқушының  
ой-өрісі мен сөйлеу мәдениетінің көркемдік дәрежесін арттыруға көмектеседі, 
тілін байытып, ақыл-ой деңгейін кеңейтіп жүйеге түсіреді.

Оқушылар  үш  тілде  мақал-мәтелдерді  қызығып,  зор  ынтамен  жаттап 
үйренеді.  Мақал-мәтелдерді  үйрену  барысында  сабақта  «Ғажайып  қоржын» 
ойынын ұйымдастыруға болады. 

Қоржынға салынған асықтар нөмірленіп, билеттер жасалынады да, қолға 
іліккен нөмірге билет бойынша жауап қайтарылады.

1. A good name is  better  than riches –  Доброе слова лучше богатства – 
Жақсы сөз – жарым ырыс.

2. East or west home is best – В гостях хорошо, дома лучше - Өз үйім өлең 
төсегім.

Мақалдарды бірнеше тілде білу сабақ барысында өзімізге де, оқушыға да 
пайдалы. Олар да түрлі тарихи жағдайда құрылған, бірақ сонда да халықтың 
арманын, мақсатын көрсетеді. Белгілі бір ойдың әр түрлі халықтардың, яғни әр 
түрлі  тілдегі  қалай айтылатындығын есту қызықты.  Сондықтан қандай тілде 
болсын мақал-мәтелдерді оқып, үйрену керек. 

Өйткені тіл өзгерсе де, сөз өзгерсе де мақалдың түпкі мағынасы, айтайын 
деген  ойы өзгермейді.  Бірақ  ең  алдымен  өз  тілі  әркім  өз  халқының  рухани 
байлығын білу керек. Бұл мақалдарды ағылшын тілінде ғана емес, қазақ, орыс 
тілі пәндерінде көптеген құрал ретінде пайдалануға болады.

5-сыныптарға мақал-мәтелдегі түсіп қалған сөздердің орысша, ағылшынша 
баламаларын табыңыздар деген тапсырма беруге болады.
1. Ас атасы - ... (нан, ....... , ........... )
2. Өнер алды - қызыл ... (тіл, .........., ............ )
3.Отан - ... басталады. (отбасы, ............., ............... )
4. Сабыр түбі сары … (алтын, .................., ................ )
5. Баланың бас ұстазы - … (ата-ана, ................., ............... )
6. Отырған … орын табар (қыз, .............., ................. )
7. Сөз тапқанға қолқа … (жоқ, ..........., ........... )
8.… көпті жау алмас. (дос, .............., ................... )
9. Таумен тасты … бұзар (су, ............, .................)
10. Кітап - ғалым, тілсіз … (мұғалім, ................., ................ )
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     6-сыныптың қазақ тілі сабағында тақырып бойынша оқушының сөздік 
қорын кеңейту мақсатында лексикалық тақырыптар, материалдар қолдану 
арқылы: үш тілде аудармасын келтіруге болады немесе қазақша айтып орысша, 
ағылшынша оқушылар өздері айтуға да болады.
Kazakhstan

English   Kazakh Russian
Country Ел Страна
Capital Астана Столица
Language Тіл Язык
Rivers өзендер Реки
Lakes Көлдер Озера
National anthem Ұлттық гимн Гимн
State emblem Ұлттық елтаңба Герб
Independent Тәуелсіз Независимость
Climate климат климат

Лексикалық тақырыптарды да үш тілде айтуға да болады, мысалы, Астана-
Astana-Астана. Астана жайлы не білесіз, кестені толтырып, үш тілде жазып 
беріңіз деген тапсырма орындатуға болады.

№ Theme Тақырып Тема
1 Мәдениеті
2 Қызықты жерлер
3 Дәстүрі
4 Ірі қала

 
«Полиглот» ойынын ойнату арқылы да оқушы сөздерді үш тілде айтады. 
Жасырылған сөздерді тауып ағылшын, орыс және қазақ тілдерінде аудармасын 
айтуға болады.
1.The----------of the country is Astana. (сapital - астана-столица)
2.Kazakh is the state ---------of the country.( language-тіл-язык)
3.The -------of the country is strongly continental. (сlimate-климат-климат)

«Мен саған, сен маған» ойыны да үш тілді меңгеруге ерекше. 
Ойынды доппен өткізуге болады. Допты кез келген ойыншыға лақтыруға 

болады. Ойынды бастаушы өткен тақырыпқа байланысты тірек сөздерді атай 
бастайды, ал оқушылар сол сөздердің аудармасын үш тілде айтулары керек. 

Мысалы:  5  спорттың  түрі,  5  мамандықтың  түрі,  5  оқу  құралдары,  5 
жануарлардың аттары.
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Үш тілде оқып үйренудің нәтижесінде қабілетті оқушы ретінде неге қол 
жеткіземіз?
1. Үш тілде әңгімелер құрастыра алады;
2. Өз бетінше әңгімелер, рефераттар жаза алады;
3. Пәнге деген қызығушылығы артады;
4. Өз бетімен білім алуына мүмкіндік беріледі;
5. Қиын грамматиканы оңай, әрі қызықты етіп түсінуге болады;
6. Оқуға белсенділігі арта түсті;
7. Материалды оңай меңгеруге түрткі болады;
8. Сыныптастарымен бірігіп жұмыс жасауға мүмкіндік туады;
9. Ағылшын, орыс, қазақ тілдерінің өмірге керек екеніне көзі жетеді;
10.Үш тілде жазуға, сөйлеуге, ізденуге, қызығуға үйренеді.

Өскелең  ұрпақтың  үш  тілді:  қазақ  тілін  –  мемлекеттік  тіл,  орыс  тілін 
ұлтаралық  қатынас  тілі  және  ағылшын  тілін  халықаралық  тіл  ретінде  оқып 
үйренуге  ұмтылыс  жасауы — заман талабы,  болашақ  ұрпаққа  қажеттіліктен 
туындап отыр.

Бүгінгі  жас  ұрпақты елдің  экононмикасын өркендететін,  білім  алуда  өз 
бетінше  әрекет  ете  алатын,  қоршаған  ортасын  құрметтейтін  тұлға  етіп 
қалыптасыру болашақтың талабы болып отыр. 

Сондықтан да білім берудегі бүгінгі бетбұрыстың үлкен мәні бар. 
Олай  болса,  жаңарған  Қазақстанға–жаңаша  білім  беру  үрдісін 

жетілдіретін,  қиындығы  мен  қызығы  мол  жұмыста  барша  қазақстандық 
ұстаздарға табыстар тілеймін!
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№ Z00070         26.08.2021 ж.

БАЛАБАҚШАДА БАЛА ТІЛІН ДАМЫТУДЫҢ МАҢЫЗЫ

ОРЫНБАСАРОВА МАҚПАЛ МУСАХАНОВНА
Шымкент қаласы № 82 «Еркемай» бөбекжай бақшасы тәрбиеші

Балалардың   дамытудағы  мақсаттары:
- Балалардың ойлау, дұрыс сөйлеу қабілеттерін дамыту, сөздік қорын молайту. 
Сөйлем құрап өз ойларын жеткізе білуге, қазақ тіліне тән ерекше дыбыстарды 
дұрыс  айтуға  үйрету;
- Сөздің жалпы ұғым беретін жағын меңгеруге көңіл бөліп ойлау қабілеттерін 
дамыту,  өз  ойын  еркін  жеткізуін,  сөйлеу  қабілеттерін  қалыптастыру;
-  Ертегілерді  әңгімелеуге,  өлең,  тақпақ,  мақал  -  мәтелдер,  жаңылтпаштарды 
айта  білуге  үйрету.
Осы  мақсатты  іске  асыру  нәтижесіндегі  міндеттері:
-  Бала  тілін  орфоэпиялық  дыбыстау  мәдениетіне  тәрбиелеу.
-  Сөздегі  грамматикалық  дағдыларды  қалыптастыру;
-  Баланың  сөздік  қорын  молайту;
-  Байланыстырып  сөйлеуін  қалыптастыру;
-  Балалардың  ойын  дамытып,  тіл  байлығын  арттыру.
Балалар  өз  бетінше  шығармаларды  айтып,  шығарманың  мазмұны  мен  ойын 
дұрыс жеткізіп, диалогтегі адамдардың сөздерін мәнерлі жеткізуге икемделеді. 
Балалар автордың сөз өнерін қолданып, сөз мәнерін өздері машықтануы қажет. 
Серіктестері  айтқан  әңгімені  тыңдап  отыруға,  мазмұнын  түсінуге,  әдеби 
кейіпкерлерін атымен айтуға үйретіледі.

Табиғи құбылыстардағы ақиқаттылықты сипаттаған кезде нақты дұрыс сөз 
қолдануға, үлкендердің көмегімен белгілі бір нәрсеге тиісті белгілерді табуға, 
нақты бейнелеуге, әңгімеде ой - өрісін жеткізуге үйрету керек.

Балалардың сипаттау әңгімелері түрлі сөз мәнерінде сонымен қоса тілдік 
(метафора, теңеу, эпитет, балама қолдануда) сөз өнері өзіндік ерекшелігін ашу 
қажет. Ойыншықтарды қолданып, суретке қарап әңгіме құрастырады. Баланың 
өзі құрастырған әңгімесінде жанрдың негізгі ерекшелігін таба білуінде. 

Сюжет ерекшеліктері мен әдеби шығармалардың мәнерлігі (ертегіні толық 
айтып  беру).  Ертегідегі  жақсылықтың  жеңгені,  сиқырлық  жайында, 
кейіпкерлерді басқа бір нәрсеге айналдырып, және т. б. қолдана отырып, ертегі 
құрастыруға  үйрету.  Бұл  жаста  балалар  шығарманы  қызығушылықпен 
тыңдайды, әңгімелерді түрлендіре біледі. 

Баланы  шығармашылық  қабілеттілігінен  туындаған  әңгімелеріне  көңіл 
аударып,  құрдастарының  әңгімелерін  тыңдауға  бейімдеп,  қиыншылық 
тудырған жағдайды, қол ұшын беріп, дұрыс емес жеріне түзету енгізе керек.
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Бала  тілін  дамыту  жұмысының  негізгі  мазмұны  –  сөздің  жалпы  ұғым 
беретін  жағын  меңгертуге  көңіл  бөліп,  ойлау  қабілеттерін  дамыту,  өз  ойын 
еркін жеткізуін, қоршаған орта мен айналасындағы адамдармен еркін қарым - 
қатынасқа түсу, сөйлеу қабілеттерін қалыптастыру.

Тіл  мәдениетін  игеру  –  баланың  сәби  шағынан  іске  аса  бастайтын, 
біртіндеп  жетілетін  кезең.  Олай  болса,  баланың  тілін  дамыту  жұмысы 
отбасынан, балабақшадан бастап жүйелі түрде жүргізілуі тиіс.

Балабақшада тілдік қатынастың ең маңызды түрі  ауызша сөйлеп үйрену 
жатады.  Ол  болса  сөздерді  байланыстырып  айту  арқасында  жүзеге  асады. 
Сөздің байланысты айтылуы баланың тілдік және ақыл - ой дамуымен біртұтас 
жүреді.

Жас жеткіншектерді баулып, тәрбиелеуде көркем әдебиеттің ролі ұшан - 
теңіз.  Ол  жаңа  өскін  балауса  буынының  сана  -  сезімін  оятып,  ақыл  -  есін 
дамытатын,  адамгершілік  моральға  тәрбиелейтін  өмір  оқулығы.
Мектеп  жасына  дейінгі  бүлдіршіндерді  өздерінің  бойына  шақ  әдеби 
мұралармен сусындатып тәрбиелеу педагогтардың алдындағы міндеті. 

Ертегі, әңгімені, өлең – тақпақтар мен жаңылтпаштарды, сондай - ақ мақал 
- мәтелдер мен жұмбақтарды мәнерлеп оқып беру мен әсерлеп айту – тек қана 
олардың сөздік құрамын байытып қана қоймайды, сонымен қатар, сәбидің ақыл 
- ойының жетілуіне әсерін тигізеді. 

Баланың әдепті, көргенді болып өсуіне ықпалы өлшеусіз, баланың Отанын, 
өз  ұлтын,  өз  жерін  сүюі,  оны  қадірлей  білуі  ауыз  әдебиеті  мен  көркем 
әдебиеттің әсері деп білеміз. Өйткені, бала кітаптағы жағымды кейіпкерлерге 
еліктеп, ер атанғысы келіп, еркелікке, еңбекке құлшынып өседі.

Ежелгі  қазақ  әдебиеті  өкілдерінің  балаларға  қалдырған  әдеби  мұрасы, 
Алтынсарин, Абай Құнанбаевтың өлең - әңгімелері осы күнге дейін тәрбиелеу 
мен оқытуда, ғылым жолын танытып, өнер - білімге баулуда қастерлі қасиетін 
еш  жойған  жоқ.  Жамбылдың,  Сәкеннің,  Жансүгіровтың,  Майлиннің, 
Мұқановтың  сондай  –  ақ  көптеген  жас  жазушылардың  балалар  сүйсінерлік 
қызығып тыңдарлық жақсы шығармалары бар. 

Мұның бәрі, жеткіншек ұрпақты тәрбиелеуде баға жеткісіз қазына. 
Әрбір  тәрбиеші  соларды  іздестіре  отырып,  термелеп  жинап  жүрсе,  өз 

жұмысына өте демеуші дәнекер таппақ.
Жас  кезінде  әңгіме,  жырларды  көп  тыңдаған  бала  өз  көрген  -  білгенін 

қиыстырып,  тұжырымдап достарына,  тәрбиешілеріне,  ата  -  аналарына айтып 
бере  алса,  тіл  шеберліктері  артады.  Мұндай  жақсы  қасиеттер  баланың 
парасатты, инабатты, әдепті, еңбексүйгіш, көргенді болып өсуіне әсер етеді.

Мектепке дейінгі шақта бала тілі икемді келеді, сондықтан - да балалармен 
жүргізілетін  жаттығу  түрлері  әр  алуан.  Балалардың  жас  ерекшелігіне  қарай 
топтарды үлкейген  сайын тіл  дыбыстарын  айтып,  үйренуге  арналған  жұмыс 
түрлері біртіндеп күрделене береді. 
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Балабақшада  жүргізілетін  тәрбие,  білім  беру  үрдісінде  дыбысқа 
байланысты  жаттығу  түрлері  кешенді  түрде  іске  асырылады.
Дыбыстардың  ерекшеліктерін  жете  меңгеріп,  дыбыстарды  дұрыс  айтуға 
жаттықтыру басқа да тілдерін дамыту сауат  ашу оқу іс -  әрекеттерінде ғана 
емес, ән, дене шынықтыру оқу іс - әрекеттерінде де, бос кезеңдерде де балаға 
өлеңдер, тақпақтар үйретіледі.

Балабақшада  балалардың  жас  ерекшелігіне  лайықты  көркем  әдебиет 
шығармаларын, оқыған шығарма мазмұнын әңгімелеп айтқызу, суретке қарап 
әңгімелеу, ертегілер оқып беру, мақал - мәтел, жаңылтпаш, тақпақтар үйрету 
сияқты жұмыстары арқылы бала тілін дамытуға болады.

Мектепке  дейінгі  тәрбие  жұмысы  жүйелі  жүргізуді  талап  етеді.  Қазіргі 
уақытта баланы халықтық педагогика негізінде тәрбиелеу ана тілі арқылы өз 
дәрежесінде жүзеге асатыны белгілі. Баланы ана тілінде анық, жүйелі, өзгелерге 
түсінікті, мәнерлі үн ырғағымен келістіре сөйлеуге, сөздің дыбыстық құрамын 
дұрыс жеткізуге мектепке дейінгі кезеңде үйрету керек.

Тәрбиеші әр баланың тілін зерттеп, ерекшелігін жете меңгергеннен кейін, 
тәрбие  білім  беру  үрдісіне  күн  тәртібінің  қолайлы  сәттерінде  дыбыстарды 
дұрыс дыбыстауға орай жаттығу жұмыстарын жоспарлы түрде ұйымдастырып 
жүргізеді.

Сөздің дыбыстық жағын меңгерту
• Бала тілін зерттеп, қай дыбысты айта алмайтынын анықтау;
• Артикуляциялық аппаратты дайындау кезеңі

Сөз,  сөйлем,  өлең,  жұмбақ,  жаңылтпаштарды  айтқызып,  дыбыстарды 
үйрету.

Балалардың сөздік қорын, тіл байлығын дамыту барысында қолданылатын 
әдістерге тоқталатын болсақ:

1. Сахна  ойындары.  Оның  барысында  қажетті  дыбысқа  байланысты 
сөздер,  сөйлемдер бірнеше рет қолданылады.  әр  кейіпкерді  сөйлете  отырып, 
балаларға қайталату.

2. Бағдарлама  бойынша өтілетін  шығармалардан  тіл  ұстартуға  қажетті 
шумағын алып пайдалану. Сол шумақ қай ертегіден, қай өлеңнен алынғанын 
сұрап, жауабын алу арқылы тіл дамытудан игерген білім дағдыларын бекітеді, 
әрі қайталайды.

3. Сөздің  дыбыстық  жағын  анық  айтуға  жаттықтыруда  шағын  әңгіме, 
ертегілерді мәнерлеп оқып беруге болады.

4. Көркем  сөз  шеберлерінің  таспаға  жазылған  үндерін,  мәнерлі  дауыс 
ырғағын тыңдату.

5. Дидактикалық  жаттығулар  жасау.  «Ғажайып  қалта»  «Не  өзгерді?» 
үстел  үстінде  ойнайтын  ойындарды  пайдаланып,  әр  дыбысқа  байланысты 
суреттерді топтап алу.
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6. Жұмбақ,  мақал  -  мәтел,  жаңылтпаштарды  айтқызу  арқылы  қажетті 
дыбысты бекіту.

Жұмыстың осы түрлерін баланың жас кезінен бастап дер шағында қолға 
алса нәтижесі де ойдағыдай болады.

Балабақшада  жүргізілетін  тәрбие,  білім  беру  үрдісінде  дыбысқа 
байланысты жаттығу түрлері кешенді түрде іске асырылады. 

Мәселен, ән оқу іс - әрекетінде музыка үнімен бала сезіміне әсер етсе, тіл 
дамытуда оқылған әңгіме, ертегілер, біріншіден баланың ақыл - ойын, танымын 
кеңейтсе, екіншіден ана тілін жақсы білуге көмектеседі.

Оқу жылының басында  өз  тобымда  тілдері  з,  р,  с,  ш дыбыстарын  айта 
алмайтын  балаларға  дыбыстарды  дұрыс  айтқызу  мақсатында  ойын  - 
жаттығулар,  тақпақтарды  айтқызып  үйреттім.  Мысалы:  «З»  дыбысын  бекіту 
мақсатында А. Райымқұлованың «ауыл маңында» өлеңін айтқызуға болады.

Ауыл маңы саз, саз – саз,
Жайылады қаз, қаз – қаз.
Тоймай қалса қаз, қаз – қаз,
Шашқан дәнің аз, аз – аз.
Дыбыстарды  меңгерту  барысында  ассоциация  әдісін  қолданамын. 

Мысалы:  «Қ»  дыбысын  бекіту  мақсатында  Қ  –  қарға,  қолғап,  қасқыр,  қой, 
қарындаш

Ұрпақтан  -  ұрпаққа  мұра  болып  келе  жатқан  ертегілер,  мақал  -  мәтел, 
жұмбақтар, жаңылтпаш бала тілін дамытуда шешуші орын алады. 

Тобымдағы  балаларға  ертегілерді  ең  алдымен  ауызша  айтып  беремін. 
Сонан соң айтылған ертегінің мазмұнын толық қабылдау және тіл байлықтарын 
арттыру мақсатымен сахналап рольдерге бөліп ойнатамын. 

Мысалы: «Бауырсақ» «Шалқан» «Мақта қыз бен мысық» «Алдар көсе мен 
тоңғақ бай» «Күз түсті» ертегілері.

Түрлі  ойын -  жаттығулардың бала тіліне  тигізер  ықпалы мол.  Мысалы: 
«Күз түсті» ертегісін алып ойын - жаттығу ретінде өткізіп жүрмін.

«Балалар тоғайға жеміс - жидек теруге барады. Барлығының қолдарында 
себет  бар.  Олар  тоғайға  келе  жатса,  бір  сиыр жатыр  екен.  Сиыр балаларды 
көріп  «мө  -  мө  -  мө»  деп  амандасады.  Содан  кейін  «балалар,  қайда 
барасыңдар?» дейді.

–Балалар:  -  Орманға  жидек  теруге  бара  жатырмыз
Деп жауап береді.

–Орманға  келіп  ағаштың  бұтағында  тоқылдақтың  отырғанын  байқайды. 
Тоқылдақ балаларды көріп «тық - тық» деп амандасады. Сонан кейін торғайлар 
«шиқ - шиқ» деп дыбыстайды. Қарға болса «қар - қар» дейді. Көкек те қалыспай 
«көкек - көкек» деп қалыспайды.
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Осы тәріздес ормандағы құстар, аңдар балалармен кездеседі. «Күз түсті» 
ертегісінің мазмұны бойынша жүргізілетін ойын - жаттығудың мақсаты ертегі 
мазмұны  бойынша  балаларды  қызықтырып,  дыбыстарды  анық  айтуға 
жаттықтыру. Ертегілерден басқа көркем әдеби шығармаларды балаларға оқып 
беріп, олардан әңгіменің мазмұнын сұраймын. 

Мысалы: «Екі дос пен қайыршы қария» әңгімесін оқып беріп, әңгіменің 
мазмұнын сұрау  арқылы Венн  диаграмма  әдісін  қолданып,  балаларға  Алдан 
мен Сауранның мінезін салыстырамын.

Халық  ауыз  әдебиетінде  ерте  заманнан  келе  жатқан  өзіндік 
ерекшеліктерімен танылған халықтың асыл ойының көркем жиынтығы мақал 
-мәтелдер арқылы да беріледі.

Қазақты  мақал  -  мәтелдері  негізінен  елдікті,  ынтымақты,  бірлікті, 
адамгершілікті, инабаттылықты қамтиды. 

Сондықтан,  мен  «Менің  Қазақстаным»  «Отбасы»  «Менің  ауылым» 
тақырыптарын өткенде:

• Туған жер – алтын бесік
• Өз үйім - өлең төсегім
• Отан – оттан да ыстық
• Батырлық, ерлік туралы:
• Жауынмен жер көгереді, батамен ел көгереді
• Ер - елдің көркі, өсімдік жердің көркі

Білім туралы:
Қына тасқа, білім басқа бітеді
Көп сөйлеген білімді емес, көп білген білімді – деген мақал - мәтелдерді

пайдаланамын.
Бала тілінің дамуына жұмбақтар үлкен роль атқарады. 
Әр оқу іс - әрекетінің тақырыбына сәйкес жұмбақ айтудан бастаймын.

• Кешкісін маздап жанады, таң атса сөніп қалады (Жұлдыз)
• Қырманнан көрдім, ырыздығы елдің (Дән)
• Басында аппақ шәлі, етегі елдің сәні (Тау)

Халықтық шығармалар ішінде баланы дұрыс, айқын сөйлеуге үйрететін, 
тілін жаттықтыруға бейімді жанр – жаңылтпаш. Жаңылтпаш арқылы сөздерді 
дұрыс сөйлеуге, жеке дыбыстарды алмастырмай дұрыс айтуға үйретеді.

• Көк кесе, көп кесе, Көп кесені әкелді кеше
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Қорыта айтқанда балалардың ана тіліндегі дыбыстарды анық айтып, дұрыс 
сөйлей білуге балабақшада берілер тәрбиенің ықпалы зор.

Қазіргі  заман  талабына  сай  оқу  -  тәрбие  үрдісін  ұйымдастыру,  яғни  әр 
баланы жеке тұлға  ретінде қабылдап,  мектеп жасына дейінгі  бүлдіршіндерді 
ойына, бойына шақ әдеби мұралармен сусындатып тәрбиелеу, тәрбиешінің алға 
қойған  міндеті.  Айналадағы  дүниені,  табиғатты  бақылап  түсіндіріп  әрдайым 
жаңа сөздермен, сөздік қорын толықтырып отыру қажет деп есептеймін.

Жоғарыда айтылған мүмкіндіктерге  сай балалардың сөйлеу қабілеттерін 
тереңдетіп,  шығармашылық  қабілеттерін  дамытуда  айтқан  әңгімесіне,  өзі 
құрастырған  қысқа  әңгімелеріне  бағыт  -  бағдар  бере  отырып,  тіл  байлығын, 
сөздік қорын дамытуды басты назарда ұстау керек деп ойлаймын. 

Баланы өз баламыздай жақсы көріп, білгенімізді олардың санасына құю, 
жеткізу  тәрбиешінің  алға  қойған  мақсаты.  Сол  мақсатқа  жету  үшін  талмай, 
қажымай еңбек етуге міндетіміз.
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№ Z00063    24.08.2021 ж.

ӨРТ ТІЛСІЗ ЖАУ

ЛУКПАНОВА МУНИРА МУБАРАКОВНА
Атырау қаласы  

№ 18 «Балдырған» бөбекжай бақшасының тәрбиешісі

Мақсаты:  Өрттің  қаншалықты  қауіпті  екені  туралы  балаларға 
түсіндіріп,білімдерін кеңейту.Өрттің алдына-алуға балаларды тәрбиелеу.
Сұрақ  –жауап  арқылы  қоршаған  ортаны  қорғауға  тәрбиелеу.Адам  өміріне 
өрттің зиянды екенін біле отырып сіріңкені тұрмыстық техникалық заттарды 
пайдалану  қауіпсіздік  ережелерін  білу.Оттың  тілсіз  жау  екенін 
ұқтыру.Өрттен,оттан  сақтану  жолдарын  үйрету.Оттың  адам  өміріндегі 
маңызын,пайдасын,пайда  болу  жолдарын  ұғындыру.Өрттің  зияны  мен 
қауіпсіздігі  туралы  толық  мағылмат  беру.Балаларға  оттан  сақтандырудың 
жолдарын,өрттің  табиғатқа  адамға  әкелетін  зардабын  түсіндіре 
отырып,сіріңке,оттық,т.б.қатерлі нәрселерден аулақ болуға тәрбиелеу.
Жүру барысы:Тәрбиеші:-Балалар,жан-жақтарыңа қараңдаршы қандай әдемі!
Терезеге қараңдаршы,күн алтын сәулелерін шашып тұр.Ендеше қоршаған орта 
мен амандасып алайық.
Шаттық шеңбер.
-Армысыз,қайырлы күн!
-Армысыз,қайырымды Аспан ата!
-Армысыз,мейірімді жер-ана!
-Армысыз,шұғылалы Алтын күн!
-Қуанайық шаттанайық бәріміз!
-Күліп шықты күн бүгін!
-Бәріміз күндей жарқырайық!
-Бәріміз тату болайық!
-Бәріміз дос болайық!
Тәрбиеші:Балалар біз бүгін қауіпсіздік ережелерінің бәрі өрттің қаншалықты 
қауіпті екенін білейік.
«От- досымыз,от-жауымыз»жалпы «от»деген сөзді қалай түсінесіздер?От 
өмірімізге қуат беріп,бойымызды жылтады.От өмір сәні.Отсыз тіршілік жоқ.От 
жағылмаса тамақ піспейді тоқ болмаса үтікпен киімдерді үтіктей алмаймыз,шаң 
сормаймыз,ұялы телефондар қуатын қоса алмаймыз,шам жоқ болса үй 
қараңғы,теледидар көрсетпейді, бүкіл үйде қуат жоқ   шаруа қалады,солай ма?
Ал қуат,жарық,бойымызда ас бармаса,бойымызда өмірге деген 
қызығушылығымыз жоғалады.
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От қалай пада болды?Біздің ата-бабаларымыз шөбі көп жерді отты жер деп 
бекер айтпаған.Отты жер –қуатты жер.Мал біткенге күш қуат беретін.Отсыз 
тоңып, жаураған адам ешқандай еңбек те істей алмайды.Сонымен от өміріміз 
десек те,әлем жайлаған алапаттың бірі-өрт қаупін шығаратынын да естен 
шығармаған жөн.Өзіміздің ұқыпсыздығымыздан немесе байқампаздығымыздан 
кейде өрттің қалай күш алып кеткенін де байқамай қаламыз.
Отпен ойна ма,күйесің:оттың зиянды жақтарына тоқталайық.Оттың зиянды 
жақтары:отты дұрыс пайдаланбаса,адам күйіп қалады.Ал енді  видео сжетке 
көңіл бөлейік,өрттің шығу себептері туралы,назар аударамыз.
Видео сюжет: «Өрттің шығу себептері»
Дидактикалық ойын: «Өрт сөндірушіге қажетті құрал.»
Өрттің шығу  себептері туралы не білеміз?
Балалар:1.Шырпымен ойнаса.
2.Үтікті қосып кетіп қалса.
3.Газды ашық қалдырса.
Би : «От шашу»
Өрт қауіпсіздігіне қандай тақпақтар білеміз?
Нұрдаулет:От жақпа күйерсің.
                      Өртеніп жүрерсің.
                      Сіріңкені ұстасаң.
                       Бәлеге сен түсерсің.
Айзере:Оттың ісі қуырмақ.
               Желдің ісі суырмақ.
               Қазір жанған жалынды,
               Алып ұшып қуалмақ.
Айзере:Кешір достым қателестім.
               Шырпыны ұстап көктемеспін.
               Ата-ананың рұқсатынсыз.
                Сіріңкіге беттемеспін.
Айару:Алыңдар ұғып балалар.
             Істері кейде шалалар.
             Шырпы,оттық электрге,
              Шама келсе жоламаңдар.
Тәрбиеші:От туралы мақал-мәтелдер білеміз бе?
1.Отпен ойнама,күйерсің.
2.От жақпа-пісерсің,
   Ор қазба-түсерсің.
3.Сумен ойнама-батарсың,
   Отпен ойнама күйерсің.
4.От пен су –тілсіз жау.
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Тәрбиеші:Ал енді балалар  ертегіге көңіл бөлейік.
Ертегі: «Ормандағы қоян мен көжектер.»
Міне ,балалар бүгін біз «Өрт  тілсіз жау»деген тақырыпта ашық шара 
өткіздік,жоғарыда айтылғандарды естеріңде сақтап әдепті болып 
жүріңдер,үлкендердің айтқанын тыңдар.
 Ән: «Өрт сөндіруші маршы»
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МАЗМҰНЫ

• БАКИЕВА НУРЖАМАЛ УЗАКБАЕВНА

• ЖУМАДИЛОВА  ЖАНАР  МАРАТОВНА

• АБЫКАНОВА ДИЛЬНАРА КАДЫРГАЛИЕВНА

• ЖАХМЕТБЕКОВА НАЗИРА ЕРКЕНОВНА

• ТУЛЕБЕКОВА ЖАНАТ НАГАШЫБАЕВНА

• АРАПОВА САЛТАНАТ АБДУРАХИМОВНА

• ҚАДЫЛБЕКҰЛЫ АРАЙ

• МУХАМБЕТ АЛТАЙ

• УТЕУМУРАТОВА КАДИША АСЕНОВНА

• ИМАНБАЕВА ЖАНАР КАИРОВНА

• КАСЕНОВА ДИНАРА ЕРЛАНКЫЗЫ

• ЕСБУСИНОВА  АЙНУР ТУЛЕУБАЕВНА

• БАҚБЕРГЕН  АҚЕРКЕ  ҚОНАҚБАЙҚЫЗЫ

• ОРЫНБАСАРОВА МАҚПАЛ МУСАХАНОВНА

• ЛУКПАНОВА МУНИРА МУБАРАКОВНА
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