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№ E00038    21.09.2021 ж

Инновациялық технологияларды тиімді қолдану

САДЫКОВА КАМИЛА АБЛАКИМОВНА
Түркістан облысы Жетісай қаласы Жетісай ауданы

Д. Қонаев атындағы №  9 IT мектеп лицейінің көркем еңбек пәні мұғалімі

Қазіргі  қоғамның  жаһандану  үдерісінде  адамзаттың  ғылыми-
техникалық  прогресс  жетістіктерімен  жаңа  еңбек  салаларының 
қалыптасып дамуына  ықпал  етуде.  Ол  адам еңбегінің  икемді,  қолайлы 
және тиімді орындалуына мүмкіндіктер жасап келеді. Соның бірі, өндіріс 
пен қызымет көрсету салаларында замануи материалдардың пайда болуы, 
инновациялық  технологияялардың,  акпараттық-коммуникациялық 
технологиялардың үдемелі даму болып табылады.

Осы  замануи  инновациялық  технологиялар  барлық  қоғамның 
инфрақұрылымдарына  үйлесімді  енгізілуі  негізінде  тұрпайы  еңбек  түрлері 
еңбек нарығында жойылып, жаңа еңбек түрлерінің қалыптасуына ықпал етіп 
келеді.  Соның салдарынан қазіргі еңбек нарығында жаңа мамандықтар пайда 
болып, олардың еңбек мазмұны да жиі өзгерістерге ұшырып келеді. Осыған куә 
болатын үлгілерге өндірістердегі автоматтандырылған қондырғылармен өнімді 
жасау,  сол  сияқты  қызмет  көрсету  салаларында  кішігірім  құралдар  мен 
аппараттардың  кеңінен  қолданылып,  маманның  еңбек  опеацияларын 
жеңілдетуге  үлкен  көмегі  тиіп  келеді.  Бұл  үлгідегі  құрал-жабдықтар  қазіргі 
өндірісте,  қызмет көрсету саласында  және тұрмыста да  кең орын алып келе 
жатқаны белгілі.

«Көркем еңбек» пәнін оқытудың мақсаты – жеке тұлғаның қалыптасуы 
және  өз  ойын  білдіруінің  негізі  ретінде,  рухани-адамгершілік  мәдениетін 
дамыту,  шығармашылық,  кеңістіктік-образдық  ойлауын,  көркемдік-
технологиялықбілімінің негізін қалыптастыру. Оқу бағдарламасының мазмұны 
көркемдік-шығармашылық іс-әрекеттің алуан түрін қарастырады. Сабақта іске 
асырылатын қөркемдік іс-әрекеттің түрлерін «Көркем еңбек» пәнінің мұғалімі 
анықтайды.  Сонымен  бірге  міндетті  түрде  қөркемдік  іс-әрекеттің  үш  түрі 
жүзеге асырылады: конструктивті, бейнелеу, сәндік.

Көркем еңбек пәнін өткізуде көптеген жаңа технологияларды пайдаланып, 
оқушының жаңа материалды толық игеруіне баса назар аударудамыз. Бұл жаңа 
технологияларды негізгі үш топқа бөліп қарастыруымызға болады:

1.  Ойындық технология  -  мәнді  өмір  жағдаяттарын  үлгілеу  және  оның 
шешімін  іздестіруге  құрылады.  Жетекші  әдісі  –  ойын.  Оны  ұйымдастыру 
түрлері: іскерлік, рөлдік, оқиғалық және білімдік ойындар.
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2.  Коммуникативтік  технология  –  мүмкін  болған  барлық  ақпарларды 
қатыстыра отырып, оқу үрдісі оқушының өзара белсенді әрекетіне, қатынасына 
құрылады. Жетекщі әдісі – қарым – қатынас. Оны ұйымдастыру түрлері: өзара, 
жұптық, топтық оқу т.б.

3.  Зерттеу  технологиясы  –  проблемалық  ізденіске,  жаңалықтар  ашуға 
құрылады. Жетекші әдісі – проблемалық оқыту әдісі.

Осылармен  бірге  саралап,  жеке  дара,  жеделдетіп  оқыту,  оза  оқыту, 
деңгейлеп  оқыту,  оқу  мен  жазу  арқылы  сын  тұрғысынан  ойлау  т.б. 
технологиялар  көп  қолданыс  табуда.  Бұл  технологиялардың  бәріне  ортақ, 
негізгі мақсаты – жеке тұлғаны дамыту, оқуға шығармашылық ендіру, мұғалім 
мен оқушы арасындағы ынтымақтастық, өзара әрекеттестік сипатындағы жаңа 
әлеуметтік қатынастың пайда болуы, т.б. Оқыту технологияларын оқу мазмұны 
мен  оқушылардың  жас  және  психологиялық  ерекшеліктеріне  орай  таңдап, 
тәжірибеде  сынап  қараудың  маңызы  зор.  Қазіргі  білім  беру  саласындағы 
оқытудың озық  технологияларын  меңгермейінше  сауатты,  жан-жақты маман 
болу мүмкін емес. Жаңа технологияны меңгеру мұғалімнің интеллектуальдық, 
кәсіби,  рухани,  азаматтық  және  де  басқа  көптеген  адами  қабілетінің 
қалыптасуына игі әсерін тигізеді, өзін-өзі дамытып, оқу-тәрбие үрдісін тиімді 
ұйымдастыруына  көмектеседі.  Оқытуда  оқушының  еңбек  біліктері  мен 
шығармашылық  қабілетін  дамыту  үшін  жаңа  ақпараттық  технологияны 
пайдалануға да мүмкіндіктер көбеюде. Еңбек ету үрдісін даралауда оқушыны 
жеке  тұлға  ретінде  қабылдау,  яғни  оқушының өзіндік  танымдық  іс-әрекетін 
қалыптастыруға бағыттау, білім беруде жеке оқытуды дамыту көзделуі қажет.

Жас өспірімдерді  еңбекке тәрбиелеудің жалпы міндеттері  бірнеше жеке 
міндеттерді орындау арқылы іске асырылады. Олар білім алушыларды еңбекке 
практикалық  тұрғыдан  даярлау.  Білім  алушының  ынтасын  және  қабілетін 
дамыту еңбек тәрбиесіндегі  жеке міндеттердің бірі.  Халық шаруашылығында 
автоматтарды,  компьютерлерді,  т.  б  қолдану  барлық  мамандардан  жоғары 
техникалық сауаттылығы талап етеді.

Әдебиеттер тізімі: 
1. Ұ.Жазықбаева.  Жаңа  адамды  тек  жаңашыл  ұстаз  тәрбиелейді. 

Шымкент,2000. 
2. Т.Ш.Оралбекова Технология оқулығы. Алматы, 2016.
3. Т.Ш.Оралбекова  Әдістемелік  құрал  (технология),  Алматы,  2017
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№ E00039      21.09.2021 ж

Адамда белгілердің тұқым қуалауында гендер мен ДНҚ рөлі

СУЛЕКЕШОВ ЕСЕТ ЖАЛГАСБАЕВИЧ
Ақмола облысы Целиноград ауданы 

 «Р.Қошқарбаев ауылының ЖОББМ» 
Химия,биология пәні мұғалімі  

                                        
Бөлім: Тұқымқуалау мен өзгергіштік
Педагогтің аты-
жөні:

Сулекешов Есет Жалгасбаевич                                          

Күні:
Сыныбы: Қатысушылар саны:                 Қатыспағандар саны:
Сабақтың 
тақырыбы:

Адамда белгілердің тұқым қуалауында гендер мен 
ДНҚ рөлі. 
Жүре пайда болған және тұқымқуалайтын бегілер.

Оқу бағдарлама-
сына сәйкес оқу 
мақсаты

7.2.4.2  үздік  және  үздіксіз  өзгергіштіктің  мысалдарын 
келтіру

Сабақтың мақсаты: Барлық оқушылар үшін:
Егіздік әдісті оқып-үйренеді.
Көпшілік оқушылар үшін:
Генеологиялық әдісті  түсіндіре алады
Кейбір оқушылар үшін:
Цитогенетикалық әдісті сипаттап бере алады

Құндылықтарға 
баулу:

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

Сабақ 
кезеңі/

Уақыты

Педагогтің іс-
әрекеті

Оқушының 
іс-әрекеті

Бағалау Ресурстар

Сабақтың 
басы

Қызығушыл
ықты ояту

7 мин.

І.Ұйымдастыру кезеңі:
а)  Оқушылармен  сәлемдесу,  түгендеу.  Психологиялық 
жағымды ахуал туғызу
Мақсаты:  Оқушылар  бір-біріне  тілек  білдіреді,  тыңдау 
дағдыларын  дамытуға  бағытталады,  сондай-ақ  барлық 
оқушылардың  қатыстырылуы  арқылы  сабаққа  белсенділігі 
артады.
Тиімділігі:  Оқушылар  бір-біріне  тілек  айту  арқылы 
жақындасады,  көңіл  күйін  көтереді  және  бауырмалдығын 
оятады.
Саралау:  Бұл  жерде  саралаудың «Жіктеу»  тәсілі 
қолданылады.  Оқушылардың  оқуға  деген  қызығушылығын 
арттыру  мақсатында  мүмкіндігінше  оларға  таңдау  еркіндігі 
беріледі.

Жаңа 
сабаққа 
кіріспе

 (Ұ) «Миға 
шабуыл» 
әдісі арқылы 
өткен 
тақырыппен 
жаңа сабақты  
байланыстыру 
мақсатында ой 
қозғау 
сұрақтарын 
ұжымдық 
талқылау. Бір-
біріне 
сұрақтар 
қояды. 
Сыныптастыр
ының пікірін 
толықтырады.
Өз ойымен 
бөліседі.

1. Адамның 
тұқымқуалайты
н өзгерістеріне 
мысал келтірді.

2. Адамның 
тұқымқуаламай
тын 
өзгерістерінің 
себебі неде?

3. 
Тұқымқулаушы
лықты қандай 
әдістермен 
зерттеп біледі?

Осы 
тапсырманы 
орындау 

Мақсаты: 
Жылдам әрі 
функционал
ды түрде 
сыни 
ойлануды 
дамыту. 
Тиімділігі: 
оқушының 
танымдық 
дағдысы 
артады. 
Сонымен 
қатар 
оқушыға 
сабақтың 
өмірмен 
байланысын 
көрсетеді 
және 

Қалыптасты
рушы 
бағалау: Өз 
ойын дұрыс 
мағынада 
білдіріп, 
талқылауға 
белсенділікпе
н қатысқан 
оқушыға 
«Жарайсың!» 
деген 
мадақтау 
сөзімен    
ынталандыру.  
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Оқушылар 
сұрақтарға 
жауап беріп, 
өзара 
ұжымдық 
талқылау 
жасағаннан 
кейін мұғалім 
оқушыларға 
сабақтың 
тақырыбы, 
мақсатымен 
таныстырад
ы.

арқылы 
оқушылардың 
айтылым  
дағдысы 
қалыптасады

сабақтың 
тақырыбы 
мен 
мақсатын 
анықтауға 
мүмкіндік 
береді.
Саралау: 
Бұл жерде 
саралаудың 
«Диалог 
және 
қолдау 
көрсету» 
тәсілі 
көрінеді. 
Дұрыс 
мағынада 
жауап 
беруге 
бағыттау 
мақсатында 
кейбір 
оқушыларға 
ашық 
сұрақтар, ал 
кейбір 
көмек қажет 
ететін 
оқушыларға 
жетелеуші 
сұрақтар 
қойылады. 

Сабақтың 
ортасы

Мағынаны 
ашу.

26 мин.

№1-
Тапсырма
Оқулықтағы 
жаңа сабақтың 
мәтінін оқуға 
тапсырма 
береді

1. Адамның 
тұқымқуалаушылық 
белгілерін зерттеудің қандай 
әдістері бар және олар неге 
негізделген?

7-сынып 
оқулығы, 
жұмыс 
дәптері
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Дескриптор:              Жалпы 
– 4 балл.
-тапсырманы сипаттайды
--моделдеуді орындайды.

 «Түртіп 
алу» әдісі.

№2-
Тапсырма
Оқулықта 
берілген 
тапсырмалард
ы 
орындатады, 
бақылайды, 
мысал, үлгі 
көрсетеді.

1. Генеологиялық әдіспен 
цитогенетикалық әдісті 
салыстырып сипаттайды.

Дескриптор:              Жалпы 
- 4 балл.
-тапсырманы түсіндіреді
-әдістерді салыстырады.

7-сынып 
оқулығы, 
жұмыс 
дәптері

№3-
тапсырма
Оқулықта 
берілген 
тапсырманы 
орындатады, 
бақылайды, 
мысал, үлгі 
көрсетеді.

1.Егіздік әдіске анықтама 
береді

Дескриптор:                             
Жалпы - 2 балл.
-тапсырмаға жауап береді. 

7-сынып 
оқулығы, 
жұмыс 
дәптері

Сабақтың 
соңы
Ой 

толғаныс.
Рефлексия

7 мин.

 «Бір ауыз 
сөз» әдісі. 
Мұғалім 
сабақты 
қорытындыла
у мақсатында 
оқушылардың 
сабаққа деген 
көзқарасын, 
рефлексиясын 

Жеке жұмыс:
Оқушылар бір 
ауыз сөзбен 
сабақ туралы өз 
ойларын 
түсіндіріп 
береді. Бір ауыз 
сөздеріне  
сабақты 
бағалайтын 

Мұғалім 
оқушылард
ың сабаққа 
қатысқан 
белсенілігін
е қарай 1-10 
баллдық 
жүйе 
бойынша әр 
оқушының 
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тыңдайды.
Мақсаты: 
Оқушы алған 
білімін 
саралай білуге 
дағдыланады.
Тиімділігі: 
Тақырып 
бойынша 
оқушылардың 
пікірін 
анықтайды. 
Жинақталған 
деректердің 
құнды болуын 
қадағалайды.
Саралау: Бұл 
кезеңде 
саралаудың 
«Қорытынды
» тәсілі 
көрінеді.

келесі сөздерді 
айтуға болады 
ұнады, 
пайдалы, қажет, 
білдім, 
үйрендім, 
қызықтым, 
ұмтылдым, есте 
сақтадым, 
жасай аламын. 
т.б.

өзіне тиісті 
баллын 
қойып 
бағалайды. 
СОнымен 
қатар, 
оқушылард
ы 
ынталандыр
у үшін  
«Қошемет
теу» әдісі 
арқылы 
бағалайды.

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 

 «Мадақтау сөз» әдісі. 1-10 
баллдық жүйе бойынша 

бағаланады.

Денсаулық сақтау 
технологиялары.
Сабақта сергіту 
жаттығулары мен 
белсенді жұмыс 
түрлерін қолданамын.
Осы сабақта 
қолданылатын 
Қауіпсіздік техникасы 
ережелерінің 
тармақтары 
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ресурстарды 
оқушылардың  жеке 
қабілеттерін  ескере 
отырып  әзірлеуді 
қамтиды.

орындалады.

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:

8
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№ E00041      21.09.2021 ж

Пайыз

ТҰРСЫНБАЕВА ГҮЛСІМ ШПЕКБАЙҚЫЗЫ
СҚО, Жамбыл ауданы, Жамбыл жалпы орта білім беру

мектебінің математика және физика пәндерінің 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 

9
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қолданады, тұжырым жасайды.
Тілдік   мақсаттар Пәнге байланысты сөздік қор мен терминдер:

1. Пайыз;
2. 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?
«Пайыз» сөзін қайда кездестірдіңдер?

Смайликт
ер

           

Слайд 3
Слайд 4
Слайд 5
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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
32мин 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% ;

Дескриптор: Білім алушы
- пайызды бөлшекпен жазу ережесін 

тұжырымдайды;

Оnlinemek
tep
Слайд 6-8
Слайд 9-
10

Слайд 11-
13

А.Е.Әбілқ
асымова
Т.П.Кучер
З.Ә.Жұмағ
ұлова
Математи
ка-5
Алматы; 
«Мектеп» 
,2017 

А3 
форматты 
қағаздар, 
стикерлер  
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Сабақтың соңы
3 мин

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 19

Слайд 20
Слайд 21-
22

Слайд 23

Слайд
 24-25
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№ E00042      21.09.2021 ж

Бастауыш сыныпта сын тұрғысынан
 ойлау технологиясын тиімді қолдану

АЛТЫБАЕВА АДЕПКУЛ КИЛИБАЕВНА
Шымкент қаласы. «№ 39 М.Жұмабаев атындағы ЖОББМ» 

Бастауыш сынып мұғалімі 

Қазақстан  бәсекеге  қабілетті  50  елдің  қатарынан  лайықты  орын  алу  
үшін  өзінің  мәдениеті  мен  ғылымын,  білімі  мен  білігін,  рухани  байлығымен  
елімізді айдай әлемге таныта білуі керек  Н.Ә. Назарбаев

Елбасымыз  Н.Ә.Назарбаев  өзінің  «Қазақстан  -  2030»  стратегиясын 
қамтыған  Жолдауында:  «Жастарды  қазақстандық  патриотизм  мен 
шығармашылық жағынан дамыған жеке тұлға ретінде тәрбиелеу аса қажет» деп 
айтқаны баршамызға мәлім.

Болашақ  ұрпақтың  білікті  де,  білімді  болуы  алдымен  бастауыш  білім 
беруден бастау алатыны анық. Әр сыныпта оқитын оқушылардың ақыл–ойы, 
қабілеттері, зейіні, талғамы, сөйлеуі тіпті істеген істері,өмірге көзқарастары әр 
түрлі.  Пән  мұғалімдері  оқушының  ата–анасымен,  психологпен  және  сынып 
жетекшісімен жақсы қарым қатынаста болуы керек. В.А.Сухомлинский: «Жеке 
тұлғаның  психофизологиясна,  ішкі  жан  дүниесіне  жағымды  әсер  етіп,  оны 
дамыту мүмкін емес» деп жазады. Баланың қызығуынсыз қабылданған түсінік 
терең білім негізі бола алмайды. Сондықтан бала эмоциясына әсер етіп, оның 
қызығушылығын  оятып,  білімді  қызыға  қарау  жолдарын  үйрету  керек. 
Қызыққан тұлғаны оқыту, тәрбиелеу және оның дүниетанымын кеңейтіп, дағды 
мен іскерліктерін жетілдіру жеңілге түседі.

Тәуелсіз еліміздің тұғыры биік болып, қарышты  дамуына сапалы білімі, 
саналы тәлімі бар отаншыл жастар өлшеусіз үлес қосады. Ұрпақ  үшін заманауи 
әдістер мен технологияларды енгізу ,  білімге қол жетімділікті кеңейту, білім 
сапасын арттыру Қазақсатанның одан әрі қарыштап дамуы үшін қажет. Жарқын 
болашақ  кепілі–білімді  ұрпақ.  Тиісінше,  жастардың  жан–жақты  әрі  жүйелі 
білім алуына барлық жағдай жасалып отыр. Бұл-Елбасының қамқорлығы.

Қазіргі мектептің оқыту үрдісінде білім берудің тенденциялары мен даму 
бағыттарын  қамтамасыз  ететін  50  -  ден  аса  педагогикалық  технологиялар 
қолданыс  табуда.  Осы  жаңа  педагогикалық  технологиялардың  ішінде  сын 
тұрғысынан ойлауды дамыту технологиясының орны ерекше. 

Бұл технологияны жарыққа шығарған американдық педагогтар Дж. Стил, 
К.  Мередит,  Ч.  Темпл,  С.  Уолтер.  Олардың  пікірінше  оқу  міндетті  түрде 
белсенді болуы керек. 
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Оқушының әр нәрседен бір мән табуға  мүдделі  және білуге  құмарлығы 
болса ғана белсенділік пайда болады. Оқытуды жеке тұлғаға бағыттау арқылы 
кез  келген  сабақтың  дамытушылық,  тәрбиелілік  мүмкіндіктерін  пайдаланып 
және  осы  жүйені  қолдану  барысында  қазақ  тілі  мен  әдебиет  сабағында 
оқушының шығармашылық қабілеттерін дамыту ойдағыдай жүзеге асырылады. 
Қазақ  тілі  мен  әдебиет  сабақтарын  «Сын  тұрғысынан  ойлау»  технологиясы 
стратегиялары негізінде  құрып оқыту,  яғни  сыни тұрғыдан ойлау тәсілін  іс-
тәжірибеме  енгізу  нәтижесі  жеткіншектер  бойында  мынадай  іскерліктер  мен 
дағдыларды қалыптастыруға болатынын байқатты.

Әрбір оқушы өзінің жеке ойымен, өмірге деген көзқарасымен және ойлау 
қабілетімен ерекшеленеді;

•  Жеке  дауысты  (кейіпкер,  жазушы,  бірге  оқитын  оқушы)  қабылдауға 
үйренеді;

• Ойын жаңа ақпараттар арқылы білдіреді /мағынаны тану кезеңінде/;
• Өз ойларын толық, дұрыс тұжырымдайды;
• Өздеріне белгілі пайдалана алады;
•  Өз  біліміне  сүйеніп,  мәселенің  шешімін  дұрыс  тауып,  ойын  жеткізе 

біледі, яғни «Мен» деген сөзді ұғады.

Сыни тұрғыдан ойлау – Қазақстандағы білім беруді дамыту үшін маңызды 
болып табылатын қазіргі ең басты педагогикалық түсінік. Осы модуль бойынша 
оқушылардың  сыни  тұрғыдан  ойлауын  дамуын  ойларын  саналы  түрде 
қабылдап  жеткізуін  көздейміз.  Сыни  тұрғысынан  ойлауды  дамыту 
бағдарламасы  әлемнің  түпкір-түпкірінен  жиналған  білім  берушілердің 
бірлескен еңбегі. Мақсаты – барлық жастағы оқушыларға кез-келген мазмұнға 
сыни тұрғыдан қарап, екі ұйғарыммен пікірдің біреуін таңдауға саналы шешім 
қабылдауға үйрету. Сонымен қатар көп ақпаратты таңдай, жинақтай отырып, 
ішінен  қажетті  ақпаратын  алуына  және  өз  ойын  еркін  айта  білуге  үйретеді. 
Сыни  тұрғыдан  ойлаудың  ең  оңтайлы  тәсілі-балалардың  жеке  басының 
тәжірибесіндегі дәлелдерге мән беруге ынталандыру. Оқушылардың кез келген 
әңгіменің сапасымен мазмұнын білуі, біз үшін маңызды болып табылады.

Сыни тұрғыдан ойлауға үйрету. Бұл модуль оқушылар үшін де, мұғалімдер 
үшін де ең қажетті әдіс. Сыни тұрғыдан ойлау – Қазақстандағы білім беруді 
дамыту  үшін  маңызды  болып  табылатын  қазіргі  ең  басты  педагогикалық 
түсінік.  Сыни  тұрғыдан  ойлау  оқушылардың  да,  мұғалімдердің  де  сыни 
тұрғыдан ойлауды дамытуды саналы және оймен қабылдауын  көздейді.

Сыни тұрғыдан ойлау - бақылаудың, тәжірибенің, ойлау мен талқылаудың 
нәтижесінде алынған ақпаратты ойлауға, бағалауға, талдауға және синтездеуге 
бағытталған пәндік шешім. Ол болашақта әрекет жасауға шешім бола алады. 
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Сыни тұрғыдан ойлау көбінесе қарсы пікір айтуға, баламалы шешімдерді 
қабылдауға,  ойлау  іс-әрекетімізге  жаңа  немесе  түрлендірілген  тәсілдерді 
енгізуге  дайын  болуға,  ұйымдастырылған  қоғамдық  әрекеттерге  және 
басқаларды  сыни  тұрғыдан  ойлауға  баулуды  білдіреді.  (Мұғалімге  арналған 
нұсқаулық 49 бет) 

Сыни тұрғыдан ойлау «ойлау туралы ойлану» деп сипатталған. 
Ол  маңызды  мәселерді  талқылау  және  тәжірибен  ой  елегінен  өткізуді 

қамтиды.  Сыни  тұрғыдан  ойлау  әдісі  оқушыларды  шығармашылыққа, 
ізденімпаздыққа,  оқушының  жүйелі  ойлауына  жол  ашады.  Сыни  тұрғыдан 
ойлау әдісі оқуда да, жазуда да керек тәсіл екеніне көзімді жеткіздім. 

Сабақ  барысында   сыни  тұрғыдан  ойлау  модулін  былай  кіріктірдім. 
«Мозайка»  стратегиясы  кезінде  сыни  тұрғыдан  ойлана  отырып,  оқушылар 
кітапты қолдана отырып атомның сызбасын құрастырды. Бұл әдіс оқушыларға 
сыни тұрғыдан ойландырады, ойлана отырып жауап береді. 

Нәтижесінде  бір-бірінің  құрастырған  суреттеріне  сыни тұрғыдан  ойлана 
отырып,  бағалай  білді.  Сыни  тұрғыдан  ойлай  білетін  еркін  тұлғаны 
қалыптастыруға осы әдіс оң әсерін тигізді.

Сыни тұрғыдан ойлау көбінесе қарсы пікір айтуға, баламалы шешімдерді 
қабылдауға, ойлау және іс-әрекетімізге жаңа немесе түрлендірілген, тәсілдерді 
енгізуге  дайын  болуға,  ұйымдастырылған  қоғамдық  әрекеттерге  және 
басқаларды сыни тұрғыдан ойлауға баулуды білдіреді 

Мектеп жасындағы оқушылар сыни тұрғыдан ойлауды есепке ала отырып, 
бақылау  мен  тыңдау  арқылы,  өз  шешімдеріне  дәлелдер  жинау,  олар  үшін 
талапқа сай өлшемдерді қолдану сияқты дағдыларды дамытады. Бұл үдерісте 
оқушылар бақылау, талдау, қорытынды жасау, интерпретация жасайды.

Сыни тұрғыдан ойлаудың ашылуы қызығушылығын ояту бұрынғы алған 
біліммен жаңа білімді салыстыра отырып, сол кезде қызмет ететін «Топтау», 
«Түртіп  алу»,  «Ойлану»,  «Топта  талқылау»,  «Жұпта  талқылау»,  «Жұмбақ 
шешу», т.б. әдістер. Қызығушылығын ояту  мен қатар, оқушының белсенділігін 
арттыру  сияқты  әдістерден  тұрады.  Өйткені  оқушы  өзінің  білетінін  есіне 
түсіреді, қағазға жазады, көршісімен бөліседі, тобында талқылайды. 

Балалар  осы  әдістерді  қолдана  отырып  баланың  ойы  ашылады. 
Бағдарламаға енгізілген түрлі тәсілдердің бірі мұғалімнің өз тәжірибесі туралы 
нақты  мақсатқа  көшу,  және  тізбектелген  сабақтар  топтамасын  жүйелі  түрде 
енгізу.  Осы  сәтте  бағдарламада  қарастырылған  жеті  модульді  пайдалану 
мақсатында мемлекеттік стандартында көрсетілген мақсаттарды сақтай отырып 
тәжірибемде  тізбектелген  сабақтар  топтамасының  орта  мерзімді  сабақ 
жоспарын және қысқа мерзімді сабақ жоспарын жасадым. 

Сыни  тұрғыдан  ойлауға  үйрету  модулін  таңдаудағы  мақсатым 
оқушылардың ойлау шығармашылық қабілеттерін арттыру, ойын жетік жеткізе 
алу,  алған  білімдерін  кез-келген  жерде  қолдана  білу,  жаңа  технологиыны 
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пайдалана  отырып  өз  ойын  толық  жеткізуге  үйрету.  Сыни  тұрғыдан  ойлау 
модулінің мақсаты дегеніміз – алған білімдерін сыныптан тыс жерде, кез келген 
жағдайда  тиімді  пайдалана  білуін  қамтамасыз  ету. 
Венн диаграммасы – екі затты алып, олардың ерекшеліктері мен ұқсастықтарын 
салыстыру.

«Синквейн» тәсілі. Мұны бес жолдан тұратын өлең деп те атайды. 
Бұл әрбір ой толғау кезеңінде қолданылады.
Синквейн жазу ережесі:
1) Бірінші қатарға бір сөзбен тақырып жазылады (зат есім түрінде).
2) Екінші қатарға тақырыпты екі сөзбен келтіруі (екі сын есім түрінде).
3) Үшінші  қатарға  үш  сөзбен  осы  тақырып  бойынша  іс  -  әрекет 

жазылады (етістік, көсемше).
4) Төртінші қатарға төрт сөзден тұратын осы тақырыпқа қатысты сөйлем 

немесе сөз тіркесі.
5) Соңғы  қатарға  тақырып  мәнін  сипаттайтын  бір  сөзден  тұратын 

синоним (метафора) жазылады.

Эссе стратегиясын ой толғау кезеңінде қолданған тиімді. 
Мұнда  оқушылар  тақырыптық  ішкі  сырын  терең  түсініп,  өз  пікірін,  өз 

ойын дұрыс жеткізіп, оқу материалының негізін анықтап, сол арқылы оларды 
өмірмен  байланысын  жазады.  Сонымен  қатарКубизм  стратегиясы  –  кубик 
жасалынып, оның 6 қырына 6 түрлі тапсырма жазылады. 

Мұғалім  кубті  ортаға  тастап,  қай  қыры  түссе,  оқушы  сол  қырындағы 
тапсырмаға жауап береді.

Білемін. Үйрендім. Білгім келеді. 
Бұл стратегияны 1984 жылы Чикаго университетінің профессоры Донна 

Огл  шығарған.  Оның  мақсаты  –  таным  үрдісінде  рефлексивтілікті  дамыту.
«Эссе»  стратегиясы бойынша өз  ойынан әр  түрлі  пікірлер құрастырып,  оны 
дәлелдеуге үйренеді.

«Сауалнама-интервью»  стратегиясы  да  жаңа  білімді  меңгертуге  үлкен 
септігін  тигізеді.  «Сауалнама-интервью»  стратегиясы  бойынша  өтілген 
тақырыпқа  талдау,  салыстыру,  зерттеу  жұмыстары  бойынша  оқушы  білімін 
жинақы түрде қорытыныдылауға болады.

Оқушыларды жеке тұлға ретінде ала отырып, олардың іс-әрекет түрлерін 
мақсатты қалыптастыру,  өздік,  дербес  ізденуге  баулимыз.  әрбір  оқушыны өз 
беттерімен көркем туындыны оқуға, талдауға, бағалауға жетелейміз. 

«Сын тұрғысынан ойлау» технологиясы дайын білімді қайталап айту емес, 
оны  өз  белсенділіктері  бойынша  алуға  тәрбиеленеді.  Оқушылардың  өзіндік 
жұмысына мақсатты бағдарлар, айқын міндеттер қойғыза білуге үйретеміз.
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Қазақ тілі мен әдебиеті сабақтарында проблемалық сабақтарды бөліп алу, 
әзірлеу,  соны  талқылау,  өзіндік  қорытынды  жасау,  өз  беттерімен  анализ, 
синтезге,  бағаға  жету,  өзін-өзі  бақылау,  жұмыстары  балаларды 
шығармашылыққа, жүйелі білімге жетелейді.

Сонымен,  қазақ  тілі  мен  әдебиеті  сабағында  сын  тұрғысынан  ойлау 
технологиясы бойынша үйрету барысында мынадай қорытыныдыға келдім:

1. Оқушы өмірге деген өз ойын білдіретін жазу стилін тапты.
2. Жаңа білім бойынша өз жобалары, модельдері, болжамдарын тыңдап, 

талқылау (өздері талдайды, бір-бірін тыңдайды)
3. Өзіндік  қорытыныдылары,  оның  қаншалықты  ғылыми,  шындыққа 

жақын екенін саралайды.
4. Білімді өз бетімен алуға деген ынтасын, шығармашылық жұмыстарға 

қабілетін, танымпаздық белсенділіктерін арттырамыз.
5. Білім дәрежесі деңгейін саралау /өзіндік анализ, синтез, бағалауының 

деңгейі қалыптасады/
6. Бір-бірімен  ынтымақтастығы,  пікірлерін  айта  білуі,  қорғай  білуі, 

айтыса білуге дағдыланады.
7. Оқушыларда жазу кезінде ғажайып ойлар пайда болады, онымен қатар 

өзінің және өзгеледің пікірі мен тәжірибесіне құрметпен қарауға үйренеді.
8. Оқушы  әрекеті  адамның  ойлау  қабілетін  дамытады  және  ол  кітап 

оқыған кезде өз ойын тұжырымдайды.
9. Оқушылар  өз  ойымен,  іс-тәжірибесімен,  пікірелрмен  бөлісуге 

үйренеді, бұл бағыт топпен жұмыс істеуге мүмкіндік береді.
10. Жұмыс  барыстарын  алмасу  арқылы  оқушының  өз  ойын  ашық, 

жасқандай айтуға, басқа адамның ойын дұрыс қабылдауға үйренеді.
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№ E00045     21.09.2021 ж

Жаңартылған білім беру мазмұны бойынша 
оқытудағы жаңа әдіс-тәсілдер

СӘРСЕН ЖӘЗИРА СЕРІКБАЙҚЫЗЫ
Шымкент қаласы  «№ 39 М.Жұмабаев атындағы ЖОББМ»

Бастауыш сынып мұғалімі

     Білім беру мазмұнын жаңарту білім берудің қазіргі заманғы үрдістерін және 
қазақстандық білім берудің үздік практикасын кіріктіруге бағытталған. Білім 
беру мазмұнын жаңарту шеңберінде оқу бағдарламаларын әзірлеу кезінде 
қазақстандық педагог-практиктердің және ғалымдардың ұсыныстары ескеріліп 
жасалды.
 Бастауыш білім беру мақсаты — келесі негізгі кең ауқымды дағдыларға:
o білімдерді функционалдық және шығармашылық қолдану;
o сыни ойлау;
o зерттеу жұмыстарын жүргізу;
o ақпараттық-коммуникативтік дағдыларды пайдалану;
o әр түрлі коммуникация тәсілдерін пайдалану;
o топта және жеке жұмыс істеу ептілігі;
o проблемаларды шешу және шешімдер қабылдауға
ие оқушы тұлғасының үйлесімді қалыптасуы мен дамуы үшін қолайлы білім 
беру кеңістігін құру.
Педагогикалық әдіс-тәсілдер
1. құндылықты-бағдарланған;
2. әрекетті;
3. тұлғалық-бағдарланған;
4. кіріктірілмелі;
5. коммуникативті
әдіс-тәсілдер пән бойынша оқу бағдарламаларының құрылымы мен мазмұнын 
құрудағы негізгі бағдарлар болып табылады.
    Оқушылар барлық пәндерді оқу кезінде АКТ қолдану дағдыларын дамытады. 
Ақпаратты іздеу және өңдеу барысында ұжымда идеялармен алмасады, өз 
жұмыстарын бағалайды және жетілдіреді, түрлі жабдықтар пен 
қосымшалардың кең ауқымын пайдаланады. АКТ оқушы білімінің, оларды 
тиімді қолдану бойынша дағдыларының дамуына жәрдемдеседі.
    Оқу бағдарламаларында оқу мақсаттарының жүйесі түрінде берілген 
күтілетін нәтижелер тұжырымдалған. Күнделікті білім беру үдерісі оқу 
мақсаттарына жетуге және оқушыларда алынған білім мен дағдыларды кез 
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келген оқу және өмір жағдайында шығармашылық пайдалануға дайындығын 
қалыптастыруға бағдарланған.
Оқыту әдіс-тәсілдері:
    Құндылықты-бағдарланған тәсіл-оқушының құндылықтар жүйесін 
қалыптастырушы оқу-тәрбиелік үдерістің сәйкесінше формалары арқылы 
тұлғаның өзін-өзі танытуы үшін алғышарттар құруды көздейді.
Орта білім беру құндылықтары: қазақстандық отансүйгіштік және азаматтық 
жауапкершілік; құрмет; ынтымақтастық; еңбек және шығармашылық; 
ашықтық; өмір бойы білім алу.
     Тұлғалық-бағдарланған тәсіл— педагогтің назарын оқушы тұлғасының 
тұтастығына, оның тек ақылойы, азаматтық жауапкершілік сезімінің ғана емес, 
сондай-ақ эмоционалдық, эстетикалық, шығармашылық нышандары мен даму 
мүмкіндіктерімен қоса рухани дамуы туралы қамқорлыққа шоғырландыруды 
көздейді.
      Жүйелік-әрекетті тәсіл— оқу-тәрбие үдерісінде оқушының өз бетінше білім 
алуына бағытталып, осы мақсатта мұғалімнің тиімді іс-әрекеттің түрлі 
формаларын қолдануын көздейді.
     Коммуникативтік тәсіл-бірінші кезекте оқушылардың ауызша және жазбаша 
сөйлеу дағдыларын дамытуға, қарастырып отырған мәтін, қатысып отырған 
әңгіме мазмұнын түсініп, туындаған жағдаятқа сәйкес тілді қолданып үйренуге 
бағытталған.
     Интегративтік тәсіл-оқу үдерісін жобалау және өткізу кезінде әр түрлі оқу 
пәндерінің мазмұнын өзара кіріктіру есебінен оқушыда әлемнің тұтас бейнесін 
қалыптастыруға жәрдемдеседі.
Бастауыш білім беру мазмұнына ортақ тақырыптарды енгізу әр түрлі пәндік 
салалардан білімдерді кіріктіруге және сол арқылы алынатын білімдердің 
функционалдығына қол жеткізуге мүмкіндік береді.
Зерттеу тәсілі — зерттеушілік әрекет дағдыларын дамытуға, ғылыми таным 
әдістерімен танысуға жәрдемдеседі, оқушыларда танымдық қызығушылық 
қалыптастырады.
Интербелсенді әдіс
   Интербелсенді әдіс– үйретуші мен үйренушілердің өзара әрекеттесуін 
оқытудың негізі деп танитын және сондай қатынасқа жағдай жасайтын әдістер. 
(inter – аралық, бiрнеше, action- әрекет дегендi бiлдiредi) Өзара әрекеттестiк 
әдетте, белгiлi бiр мәселенi шешу, ол шешiмнiң тиiмдiлiгi Бiз оқытуды және 
бiлiм берудi, егер сабақ барысында мұғалiм мен оқушы арасында өзара 
әрекеттестiктiң жоғары деңгейiне қол жеткiзсе, «интерактивтi” деп атаймыз. 
Интерактивтi сөзi – ағылшын тiлiнен аударғанда туралы әңгiмелесу, талқылау 
түрiнде өтедi.
    Ең бастысы, мұнда мәселенi шешу процесi жауапқа қарағанда маңызды 
екендiгiн түсiну қажет. Бұл интерактивтi әдiстiң мақсаты– тек ақпаратты беру 
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ғана емес, оқушыларға жауаптарды өз бетiнше табу дағдысын меңгерту 
екендiгiмен байланысты.
Интерактивті негізде оқу мақсаты – білу емес, үйрене бiлу
· өзiне деген сенiмге тәрбиелейдi
· шешендiк өнерiн жетiлдiредi
· танымның мәнiн түсiнуге көмектеседi (яғни, кейде абсолюттi шындық 
болмайтынын)
· сыни ойлау дағдыларын дамытады
· өз пiкiрiне деген құқығын түйсiнуi артады
    Интербелсенді оқыту- әрекетпен және әрекет арқылы оқыту, бұл ұстаным 
үлкен нәтижелерге жеткізетін тиімді жүйе деп есептелінеді, себебі адам 
санасында бірінші кезекте өзінің әрекеттері мен өз қолымен жасаған істер 
қалады. Кезінде көне қытай ғұламасы Конфуций (Күн-цзы) былай деген екен : 
«Маған айтып берсең – ұмытып қаламын, көрсетсең – есте сақтармын, ал өзіме 
жасатсаң – үйренемін!» деген пікірі дәлел бола алады. Сондықтан 
интербелсенді оқыту оқушылардың оқу үдерісіндегі белсенді әрекеттерін 
үйренудің негізгі құралдары ән тәсілдері ретінде танылады.
Интербелсенді әдісте оқушылар төмендегідей білім, білік, дағды, машықтарға 
үйренеді:
o терең ойлану, жеке рефлексиялық қабілеттерді дамыту;
o  өз идеялары мен әрекеттерін талдау және оларға баға беру;
o ақпаратты өздігімен түсініп, жан-жақты талдап, таңдап алу;
o  өздігімен жаңа түсінік пен білім құрастыру;
o  пікірталастарға қатысып, өз ойы мен пікірін дәлелдеу;
o шешім қабылдау және қиын мәселелерді шешу;
Сол себепті интербелсенді оқытуда оқушылар келесі әрекеттерді атқаруға 
дайын болу керек:
· бірлескен жұмыс;
· — танымдық, коммуникативтік, әлеуметтік тұрғыдан белсенділік таныту.
Интербелсенді әдістемесінің жұмыс түрлері мен әрекеттері:
· — бірлескен жұмыстар (жұптық, топтық, ұжымдық),
· — рөлдік және іскерлік ойындар, пікірталастар,
· — ақпараттың әртүрлі көздерімен жұмыс жасау (кітап, лекция, интернет,
· құжаттар, мұражай т.б.)
· — презентациялар,
· — тренингтер,
· — интервью,
· — сауалнама т.б.
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Интерактивті әдістерді қолдануда кейбір ережелерді есте сақтау қажет:
· Бірінші ереже. Жұмысқа балалар толығымен қатысуы керек.
· Екінші ереже. Балаларды психологиялық тұрғыдан дайындау, сабақ 
барысында сергіту сәті, балаларды белсенділігі үшін марапаттау, баланың өзін 
— өзі көрсетуіне жол беру.
· Үшінші ереже.Кабинет талапқа сай болуы қажет .
· Төртінші ереже. Жұмыс орнына назар аудару қажет. Оқу орны ыңғайлы және 
жайлы болуы қажет. Бала өз пікірін, көзқарасын білдіріп, дәлелдеп беруге 
мүмкіндік жасалуы қажет.
· Бесінші ереже. Оқу барысында процедураға және регламентке назар аудару 
қажет. Мысалы, белгіленген уақыттан асып кетпеу, бөгде кісінің пікірін 
сыйлау, сөзді бөлмеу, оның ар-ожданын сыйлау.
· Алтыншы ереже. Оқушыларды проблема шешу барысында топқа бөлуге 
мұқият қарау .
Интерактивтік әдістеме өзара қарым – қатынастың мол ауқымын қамтиды. 
Дегенмен, әдістемелік амал қандай болса да, оқушылардың өздерінің өмірлік 
тәжірибелерін білім берудің негізгі көзі саналады. Оқу процесінің барысында 
мынадай қарым – қатынасқа түседі:
· Мұғаліммен (оқушылар мұғалімнің сұрағына жауап берген кезде);
· Өзге балалармен (қосақталып жұмыс істеу барысында)
· Шағын топтармен (3-5 баламен);
· Балалардың үлкен тобымен (көбіне пікірталас, сынып болып әлдебір мәселені 
талқылау барысында);
· Балалардың тобымен және халықпен (топ әлеуметтік сауалнама жүргізеді);
· Кейбір техника түрлерімен (мысалға , компьютермен);
Оқыту мен оқудың бұл тәсілі оқытудың сындарлы тәсілімен тығыз байланысты, 
себебі оқушылар бірлесіп жұмыс істей отырып, пәндердің аралығындағы 
мәселелерді талқылайды, зерттейді. Оған дәлел: Ми неғұрлым белсенді жұмыс 
істеген сайын, оқу үдерісі соғұрлым қарқынды жүзеге асады деген Хәтти
    Оқушылар тек тыңдаумен айналыспай, білім алуда белсенді әрекет етуі керек 
екенін көрсетеді. Белсенді оқу аясында көңілді білім алады. Жаңарту және 
критериалды бағалау жүйесін енгізу тұрғысынан мұғалімдер өз шеберлігін 
көрсетеді. Мұғалімдер әр сабақ соңында оқушыдан күтілетін нәтижелерін 
анықтайды, яғни бүгінгі тақырыпқа деген жаңаша түсінік пайда болды ма, 
немесе жоспар іске асты ма деген сияқты ……т.б.
Интербелсенді әдістер қолданылған сабақтарда сыныпты екі немесе үш, төрт 
ұялы топтарға бөліп, барлығына бірдей бір тапсырма не әр ұялы топқа бөлек-
бөлек тапсырма беруге болады.
    Оқыту тәжірибесі барысы пікірталасқа негізделген және оқыту үдерісінде 
қолданылатын дидактикалық ойындар сияқты интербелсенді әдістерді 
пайдалану тиімді екенін көрсетеді. Соның ішінде дидактикалық ойындар 
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оқушылардың білім алуға деген ынтасын, белсенділігін арттырып, алған 
білімдерін тәжірибеде дұрыс қолдануына көмектеседі. Ойын барысында 
оқушылардың бойында жағдаятты (ситуацияны) бағдарлау, яғни жағдайға 
талдау жасай білу, жағдаят (ситуация) кезінде өзінің атқаратын рөлін сезіну, 
әңгімеге қатысушы әріптестері арасында байланыс орнату, қарым-қатынас 
жасауда тілдік ұғымдарды дұрыс пайдалана білу сияқты қабілеттері 
жетілетіндігі байқалады.
«Маршрут» ойыны.
Бұл ойын чайнворд ұстанымы бойынша жүреді. Чайнворд (ағыл. chain – 
шыңжыр және word – сөз) бас қатыру есебі – ойланып табылған сөздің 
әріптерін, алдыңғы сөздің соңғы әрпі, кейінгі сөздің алдыңғы әрпі болып 
табылатындай етіп, бірінің соңына бірі тізбектеле орналасқан торкөздерге 
сөздер толтырады.
Мысалы, Алматы-ыдыс-сабын-нар-рахмет-тарақ,-қарбыз т.б.
«Екі әріп» ойыны.
Бірінші қатысушы бір сөз, зат есімді айтады. Келесі қатысушы сол сөздің соңғы 
екі әрпінен келетін сөзді ойлап табады, бірақ дауыстап айтпайды, тек өз сөзімен 
түсіндіреді, үшінші қатысушы мұның не туралы айтып жатқанын түсінеді де, 
сол сөздің соңғы екі әрпіне сөз ойлап табады. Бір қызығы балалар сөзді 
жасырушының не туралы айтып жатқанын біледі, бірақ ешкім оны дауыстап 
айтуына болмайды.
«Еске түсіру» ойыны.
Қатар отырған оқушылар бір-біріне теріс қарап отырады да, парталасының аты 
кім, көзінің түсі қандай, киімі қандай, аяқ киімі қандай, егер қыз бала болса 
юбкасының түсі қандай, құлағында сырғасы бар ма, осы сияқты белгілерді 
айтып шығады. Бұл ойын балалардың бір-бірін жақсы тануға, қарым-
қатынасын реттеуге көмектеседі. Балалардың есте сақтау қабілеті, 
бақылағыштығы жақсарады.
«Екі ассоциация» ойыны. Екі баған сызады да, оған төрт сөзден жазады. 
Бағанға кез келген адам, жануар, заттардың атын жазады. Осы екі жақтағы 
сөзді байланыстырып, ерекше бір ассоциация ойлап табуы керек. Мысалы егер 
бірінші бағанға мысық, екіншісіне жарық деп жазылса, екі сөзді қосып 
«жарыққа жылынған мысық», «лампочка спиралы мысық мұртына ұқсайды», 
«лампочка сияқты» мысық томпақ және жылы», «мысықтың басы лампочка 
сияқты» т.б. ерекше ұқсастықтар табады. Орындауға 5 минут уақыт беріледі. 
Жазғандардың ішінен ең қызықты ассоциация таңдалады.
«Қара жәшік» ойыны. Оқушылар екі топқа бөлінеді. Стол үстіне екі жәшік 
қойып, ішіне көзілдірік, түйме, гүл, желпуіш, айна т.б. заттарды салады. 
Ойыншының міндеті жәшік ішіндегі затты өмірде қай кезде, қалай 
қолданатынын сипаттап айтуы керек. Қарсы топ оларды жасырып отырған 
затын айтқан сөздеріне қарап табуы керек.
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«Дұрыс-дұрыс емес» ойыны. Ойынға қатысушыларды екі топқа бөледі. 
Оларды бір-біріне қарама-қарсы отырғызған дұрыс. Ортаға бос екі орындық 
қояды. Бір орындық «дұрыс» дегенді білдірсе, екінші орындық «дұрыс емес» 
дегенді білдіреді. Мұғалім немесе бір оқушы қағазда жазылған ой-тұжырымды 
оқиды: Ы.Алтынсарин – алғаш мектеп ашушылардың бірі». Бұл тұжырымды 
дұрыс деп санаса, олар тез барып «дұрыс» орындығына отыруы тиіс. «Дұрыс 
емес» деп санаса, соған сәйкес белгіленген орындыққа отырады. Қайсысы 
бірінші барып отырса және жауапты дұрыс тапса, сол жеңімпаз болады.
«Жолға шығу» ойыны. Ойын айналадағы заттарға талдау жасауға мүмкіндік 
береді. Жолға шыққан жолаушы қандай заттарды алады? деген сұрақ 
қойылады.Бір топ керекті заттар тізімін айтады, екінші топ ол заттар не үшін 
қажет екенін айтып беруі керек.
«Кемпірқосақ» ойыны. Бір минут ішінде түстері әртүрлі бес түсті затты 
ретімен тез айтып шығуға тапсырма береді. Мысалы: қарбыз (қызыл), лимон 
(сары), аспан (көк), жапырақ (жасыл), топырақ (қоңыр). Кімде-кім түске сәйкес 
заттың атын таппай қалса, ойыннан шығады
«Еске түсіру» ойыны. Қатар отырған оқушылар бір-біріне теріс қарап отырады 
да, парталасының аты кім, көзінің түсі қандай, киімі қандай, аяқ киімі қандай, 
егер қыз бала болса юбкасының түсі қандай, құлағында сырғасы бар ма, осы 
сияқты белгілерді айтып шығады. Бұл ойын балалардың бір-бірін жақсы тануға, 
қарым-қатынасын реттеуге көмектеседі. Балалардың есте сақтау қабілеті, 
бақылағыштығы жақсарады.
Жаңартылған білім бағдарламасының мазмұндық ерекшеліктері оқытудан 
күтілетін нәтижелерге оңтайлы қол жеткізуге мүмкіндік беретін 
стратегияларды, әдіс-тәсілдерді жетік білуді және таңдап қолдануды талап 
етеді.
1.“ Ыстық орындық” әдісі. Берілген тапсырмаға байланысты қойылған 
сұрақтарға жылдам жауап беру керек, себебі, орындық ыстық. 
2.“Автор орындығы” оқушының өзі жазған шығарма, эссесін оқытқанда 
отырғызып оқытуға болады. Бұл әдістер үй тапсырмасын сұрауда, өткен 
сабақты бекітуде тиімді.
3. «Миға шабуыл» стратегиясы
(Мұғалімдермен жұмыс) Тақырыпқа байланысты идеяларды көбірек жазыңыз. 
Уақыт аяқталғанда кезектесіп өз идеяларыңызды оқисыз, идея қайталанбау 
керек. Қайталанған идеяларды сызып тастап отырыңыз. Мысалы: “оқушылар 
мектепті тастамас үшін не істеу керек?”
4. “3 таяқша” әдісі (мұғалімдермен жұмыс) Берілген тақырыпқа байланысты 1 
сұрақ 1 жауап 1 идея әр топ даярлап, көпшілікке салады. Мысалы: “деңгейлі 
оқыту туралы”
5.«Бинго» ойыны. (Мұғалімдермен жұмыс) Лотоға түскен сандарға 
байланысты сұрақтар беру. Мысалы: 16 — сұрақ. Семинарға не үшін келдіңіз? 
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Алдымен мұғалімдерге жауап бергізіп, соңынан дайын жауапты ашу, 
салыстыру. «Әдіс алмасу үшін.»
6.«Өзіңізді тексеріңіз» әдісі. Бұл мәлімет ШЫНДЫҚ па немесе ЖАЛҒАН ба? 
Өтілген мәтін бойынша мысалдар келтіріледі. Мысалдарды оқу кезінде 
оқушылар ол келтірілген мысалдың өтілген мәтінде бар, жоғын анықтайды.
7. Ширату  ( Оқушыларға ширату түрлерін жасату)
8. «Он сұрақ!» әдісі. (мұғалімдермен жұмыс, гүл, семинар, сабақ, оқу сөздерін 
келтіру) Мұғалім бір оқушыны таңдап алады және оның маңдайына негізгі сөз 
жазылған стикерді жапсырады – қатысушы сыныпқа 10 сұрақ қоя алады, оған 
жауап не ИӘ, не ЖОҚ деп беріледі.
9.«Серпілген сауал» әдісі
Тақырыптың түсіну деңгейін арттыруға және талқылау дағдыларын дамытуға 
қол жеткізу үшін сыныптағы оқушылардың арасында сұрақтарды лақтырыңыз.
10. «Сұрақтар жаңбыры»
Ұйымдастыру: топпен жұмыс.
Мақсаты: оқушылардың сұрақ қою және сыни ойлау дағдыларын дамыту.
Сипаттамасы: оқушылар топтарға өз еркімен, қалауымен бөлінеді. Әр топ 
параққа сұрақтар жазып, бір-біріне лақтырады. Алған сұрақтарына жауап 
жазып, кері лақтырады. Жауап жазылған парақты қағып алған ойыншы, сол 
жауаптан сұрақ тудырып, ары қарай лақтырады. Ойын осылай жалғасады.
11. «Детектив» әдісі
Ұйымдастыру: топпен жұмыс.
Мақсаты: оқушылардың сыни ойлау, көшбасшылық дағдыларын дамыту.
Сипаттамасы: Оқушылар екі топқа біріктіріледі. Екі топқа да шытырман 
оқиғалы мәтін шағын бөліктерге бөлініп, қима қағаздарға жазылып беріледі. 
Олар 15 минут ішінде осы мәтіндегі шытырман оқиғаның шешімін табуы тиіс. 
Әр топ өз шешімдерін айтады. Қандай тәсілмен анықтағандары талқыланып, 
ақпараттармен жұмыс істеу туралы ой бөліседі.
12.«Коллаж әңгіме» әдісі
Ұйымдастыру: топпен жұмыс.
Мақсаты: оқушылардың сыни ойлау және коммуникативтік дағдыларын 
дамыту.
Сипаттамасы: оқушыларға түрлі-түсті суреттері бар журналдар беріледі. Олар 
журналдардан қиып алып алған суреттерін флипчартқа жабыстырып, әңгіме 
құрастырады.
13.«Менің сөзім» әдісі
Ұйымдастыру: ұжыммен жұмыс.
Мақсаты: оқушылардың сабақта алған білім, білігін бағалау.
Сипаттамасы: сыныптан бір оқушы тұрып, сабақтан бүгінгі үйренгендерін 
қорытындылап айтады. Айтып болған соң, басқа бір оқушының атын атайды. 
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Сөзді сол оқушы жалғастырып, сабаққа рефлексия жасайды. Барлық оқушы 
сабақты қорытындылауға осы ретпен қатысады.
14.«Жағымды, жағымсыз, даулы» әдісі
Ұйымдастыру: топпен жұмыс.
Мақсаты: оқушылардың сыни ойлау, талдау дағдыларын дамыту, сабаққа 
қызығушылықтарын арттыру.
Сипаттамасы: оқушылар шағын топтарға біріктіріледі. Әр топ оқылған әңгімені 
немесе мәтінді «жағымды, жағымсыз, даулы» мәселелерге бөліп, талқылап, өз 
ойларын(идеяларын) айтады. Содан кейін әр топқа тек бір мәселені бөліп беріп, 
олар үлкен топқа өз ойларын (идеяларын) ұсынады, ал басқа топтар 
толықтырып немесе қарсы пікірлер айтуына болады.
15.«Суретті әңгімеле» әдісі
Ұйымдастыру: барлық сыныппен, жұппен жұмыс.
Мақсаты: бір бөлігі берілген сурет бойынша әңгімелету, суреттегі оқиғаның 
басын және соңын болжату арқылы тапқызу.
Қажетті материалдар: сериялы суреттер
Сипаттамасы: оқушыларға сурет көрсетіліп, әңгімелетіледі. Қажет болған 
жағдайда әңгіменің жаңа сөздерін алдын ала үйретуге болады. Сурет әңгіменің 
бір бөлігі екені ескертіледі. Оқушыларға суретте бейнеленген сәттің алдында не 
болғаны және кейін не болатыны болжатылады. Оқушылардың өз әңгімелері 
тыңдалғаннан кейін әңгіменің толық нұсқасы оқып беріледі.
Оқушылар өздері құраған әңгіме мен әңгіменің шынайы сюжетін салыстырады. 
Оқушыларға әңгімедегі негізгі ойды табу тапсырылады.
16. «Неге? Неге? Неге?» әдісі
Ұйымдастыру: ұжыммен жұмыс.
Мақсаты: Орындалған тапсырмалардың түйінді тұстарымен ой бөлісу және 
оқушылардың рефлексиялық ойлауын дамыту.
Сипаттамасы: Оқушылар шеңбер бойымен тұрады. Жүргізуші осы сабақта не 
үйренгенін айтады және соңғы сөйлемін «неге?» деген сұрақпен аяқтайды. 
Келесі оқушы сол сұраққа жауап беріп, қасындағы әріптесіне «неге?» деген сөзі 
бар сұраулы сөйлем айтады. Келесі ойыншылар да осы әрекеттерді тізбек 
бойынша жалғастырады. Ойынның соңында оқушылар орындалған 
тапсырмаларды еске түсіріп, олардың түйінді тұстарымен ой бөліседі.
17. «Әңгімеге негізделген жазу»
Ұйымдастыру: топпен/жұппен жұмыс
Мақсаты: әңгіме желісі бойынша орындалған жұмысты топтарда немесе 
жұптарда талқылай отырып жазу; әңгіме туралы өз ойларын ортаға салу және 
пікір алмасу.
Қажетті материалдар: ақ парақтар, қалам
Сипаттамасы: берілген әңгіме бойынша шақыру қағазын, хат, ашықхат, 
электрондық хат, күнделік жаздыру үшін оқушылар шағын топтарға немесе 

26



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

жұптарға бөлінеді. Оқушылар берілген жұмыс түрлерінің бірін таңдайды 
немесе жеребе арқылы анықталады. Жазу уақыты белгіленіп, оқушыларға 
ескертіледі. Әр топта немесе жұпта бір хатшы сайланады. Оқушылар не 
жазатындарын талқылап, бір-бірімен пікіралмасады. Жазып біткеннен кейін 
олар өз жұмыстары төңірегінде ой бөліседі.
1. Шақыру қағазы. Оқушылар мазмұны кеш, туған күн немесе басқа да 
мерекелер туралы айтылған әңгімені тыңдағаннан кейін шақыру қағазын 
жазады.
2. Хат. Оқушылар әңгіме кейіпкерінің атынан хат жазады.
3. Ашықхат. Оқушылар әңгіменің кейіпкерінің атынан кейіпкердің ата-
анасына хат жазады.
4. e-mail. Оқушылар әңгіменің бір кейіпкеріне электрондық хат жазады.
18. «Қол белгісі»
Ұйымдастыру: ұжыммен жұмыс.
Мақсаты: оқушылардың рефлексиялық қабілетін дамыту
Сипаттамасы: Мұғалім оқушылардан тақырыпты түсінгендігін немесе 
түсінбегендігін қол белгілері арқылы арқылы көрсетуді сұрайды. «Мен түсініп 
отырмын және түсіндіре аламын» дегендер қолдын бас бармағын жоғары 
бағыттайды. «Мен әлі түсінбей отырмын» дегендер қолдын бас бармағын 
жанына қарай жантайтады. «Мен түсінгеніме сенімді емеспін» дегендер қолды 
бұлғайды.
Осы белгілерге сүйеніп, мұғалім сабақтың қай деңгейде өткенін біле алады.
19. «Бағдаршам»
Ұйымдастыру: ұжыммен жұмыс.
Мақсаты: оқушылардың рефлексиялық қабілетін дамыту
Сипаттамасы: Әрбір оқушыға бағдаршам түстеріне сәйкес карточкалар 
таратылады. Мұғалім олардан сабақты түсінген-түсінбегеніне сәйкес 
карточкаларды көтеруін сұрайды. Жасыл карточка көтерген оқушылар 
барлығын түсінген боп есептеледі. «Не түсіндің?» сұрағы қосымша қойылады. 
Сары және қызыл карточка көтергендерден не түсініксіз болғаны айқындалып, 
тақырып төңірегінде қосымша жұмыстар жүргізіледі.
Бұл жүйе арқылы тақырыпты пысықтауға немесе әлі де жетілдіру керектігін 
білуге болады.
    Бұл жаңартылған білім бағдарламасы оқушы үшін де , мұғалім үшін де тиімді 
бағдарлама. Мысалы: Брунер оқытудағы маңызды тәжірибені дамыту бойынша 
бірнеше өте маңызды кеңестер ұсынды. Брунер теориясының ажырамас бөлігі 
«Жаңалық ашу» және «Егер оқушыға бөліктерді бір жерге жинауға және өзін 
ашушы болуға рұқсат етілсе, алынатын нәтижелер шынайы» деген ұғымдар 
болды. (1962) Оқытудың мұндай типінің артықшылығына төрт аспектінің 
арасында; біріншіден, зияткерлік мүмкіндіктердің өсуі арқылы; екіншіден, 
сыртқы марапаттаудан ішкі марапаттауға өту арқылы; үшіншіден, жаңалық ашу 
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арқылы және соңғысы, жадыны дамыту үшін осындай оқытудың тиімділігі 
арқылы қол жеткізіледі.
    Осы кезде оқушы оқу үдерісіне белсенді қатысқанда ғана материалды терең 
меңгереді. Басқаша айтсақ, оқушыға бағдарланған оқыту ортасында мұғалім 
оқушылардың сыныпқа келген кездегі бастапқы сенімдерін, білімін және 
өзіндік ойын негізге ала отырып, өз пайымдарын жасауға қабілетті екенін 
түсінеді. Егер оқу үдерісі оқушы мен оқу материалын жалғастыратын «көпір 
салуға» негізделсе, онда осы үдерісті үйлестіретін мұғалімдер көпірдің екі 
жағын да қадағалай білуі тиіс. Мұғалімдер оқушылардың не білетінін және нені 
жасай алатынын, сондай-ақ олардың қызығушылықтарын, әр оқушының нені 
жақсы көретінін және не істегісі келетінін түсінуге тырысады.
    Жалпы қорыта айтқанда, аталған бағдарламаға сәйкес алынған тәсілдерді 
сабақта тиімді қолданысқа енгізсеңіз, баланың танымдық белсенділігін 
арттыруға, өз бетінше білім алуға, шығармашылығын қалыптастыруға ықпал 
етеді, оқушылар оқудың қызықты жеңіл өтетіндігін, ұжымда бірлесіп жұмыс 
жасауға үйрететіндігін, білімнің тереңдігі, әрі тиянақтылығы артатындығын 
баяндайды. Яғни, оқушы өз ой-пікірін ашық еркін айтады, бір-бірін тыңдауға 
үйренеді сыныпта ынтымақтастық атмосферасы қалыптасады. Сондықтан басқа 
пәндердің де осындай оқыту формасымен оқытылса, тиімді болатындығын 
айтуға болады. Осы бағдарламаны меңгергенде ғана жан-жақты дамыған, 
болашағы айқын, бағдары анық, бәсекеге қабілетті рухани бай тұлға 
қалыптастыра алатынымызға сеніміміз мол.
Келешекте өз тәжірибемде :
1.Оқушылармен үнемі тепе – теңдікті ұстауды, еркіндік беруді.
2. Оқытуды сапалы ету үшін жаңа тәсілдерді қолдана отырып,
сабақтарымды түрлендіруді
3. Әріптестерімді қызықтырып, бірлесе жұмыс жасауды
4. Ата – ана, мектеп психологымен жаңаша бағыттағы жұмысты
дамытамын.
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№ E00046     21.09.2021 ж

ҰРПАҚТЫ  РУХАНИЛЫҚҚА ТӘРБИЕЛЕУ КӨЗІ 
– ЖЫРАУЛАР ПОЭЗИЯСЫНДА

СЕЙТОВА АЙНАГҮЛ КЕНЖЕШОВНА
Маңғыстау облысы, Ақтау қаласы, № 21 орта

мектебінің қазақ тілі мен әдебиеті  пәні мұғалімі

«Халық  рухының  ұшқыны  ақындардың,  сазгерлер  мен
 айтқыш  абыздардың жүрегінде  тұтанып,  жалындай  бастады. 

Асан  қайғы,  Шалкиіз,  Бұқар  жырау  сияқты  бұл дәуірдегі  
ұлттың  шығармашылығында  шынайы  қазақ  руханияты 

қалыптасып  дамыды»  Н.Ә.Назарбаев «Тарих толқынында» 

Жыраулар   поэзиясы-  әдебиеттану  ғылымында,  әдебиет  тарихында 
көркемдік негіздері жөнінен де, әлеуметтік, тарихи мәні жөнінен де жан-жақты 
қарастырылып, жүйеге түскен сөз өнері. Жыраулар XV ғасырдың орта шенінен 
бастап,  қазақ  халқының  құрылу  дәуіріндегі  қилы  күйді  боямасыз  жеткізді. 
Асанның, Қазтуғанның, Шалкиіздің, Доспамбеттің жыр-толғауларында сол бір 
алыста қалған аласапыран арпалыс шақтардың тірі суреттері жатыр. 

Жырауларды халық қадір тұтқан. Ел толқыған кезде, бүліншілік шыққанда 
немесе ел шетіне жау келғен кездерде ақыл - кеңес сұрайтын болған. 

Мұндай  кезде  жырау  жұртшылықты  ауызбіршілікке  шақырып,  оларға 
күш-қуат, дем беріп, істің оң шешілуіне ықпал еткені белгілі. 

Ендеше көкірегінде сәулесі бар әрбір жан ұлы жыраулар өмірі мен оның 
қалдырып кеткен жақұт жырларына үңілсін. «Адам өткенге қарап өседі, бүгінге 
қарап  бой  түзейді,  болашақты  болжап  күн  кешеді».  Сондықтан  тарих 
мойындаған   ұлы  жыраулардың  өмірі  мен  шығармашылығын  ұлықтап,  оны 
оқушыға дұрыс меңгерту - маңызды іс.      

Отаншылдық  рухты  насихаттаушы  жыраулар  тақырыбын  өтудегі 
қолданып жүрген тәжірибеммен бөлісе кетсем деймін. 

Шәкірттеріме  сабақ  барысында  жыраулардың  қоғам  өміріне  белсене 
араласқанын,  өз  шығармаларында  қазақ  қауымы  үшін  мәні  зор  әлеуметтік 
мәселелерді  көтергенін, жырларының өзекті тақырыбы – туған елі, оған деген 
сүйіспеншілігі,  елдің  бірлігі,  бүтіндігі  екендігін  тапсырмаларды  түрлендіре 
қолдану арқылы  түсіндіремін. 

Осы жұмыстар төңірегінде «Қазақ әдебиетінен жұмыс дәптер. Жыраулар 
поэзиясы» атты арнайы жұмыс дәптерін құрастырдық. 
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Жұмыс  дәптерінде  студенттердің  өзіндік  ізденулеріне,  саралай  талдай 
отырып,  сыни ойлауларына бағытталған тапсырмалар  берілген.  

Жыраулық  поэзияның  қалыптасуы  мен  даму  кезеңдері,  көрнекті 
өкілдерінің  өмірі  мен  шығармалары,  мәліметтер,  ғалымдардың  пікірлері 
электронды турде жинақталып, ресурс ретінде ұсынылды. 

Тапсырмаларды  орындауда  студенттер  осы ресурсты пайдалана  алады. 
Берілген тапсырмалар студенттердің  оқу материалын өздігінен меңгерулерін, 
өзін-өзі   бағалауын  қамтамасыз  етеді.    Мысалы,   жыраулар  поэзиясының 
құндылығы неде?  М.Әуезов: «Бұл дәуірдегі  әлеумет тіршілігінің ең шешуші 
мәселесін  әдебиет  жүзіне  түсіріп,  алғашқы  рет  қалың  ел  қамын  ойлап, 
күңіренген қария – Асан. Бұл заман сыншысы сөйлесе,  шешілмеген жұмбақ, 
түйіні  шатасқан  сөздерді   сөйлейді,  өзі  туған  заманның  белгілерін  қарап, 
келешек заман не айтарын болжайды; сөзінің бәрі терең  ой, терең мағынамен 
сөйленеді.  Айтпақ  жайларын  ашып,  ұғымды  қылып  айтып  бермейді.  Әдейі 
көмескілеу  жұмбақ  қып  айтады.  Жыраудың  сөзі  мақсатсыз  айтылмайды.Не 
айтса да көптің мұңы , көптің жайы туралы , не көпке арналып ақыл, өсиет 
түрінде айтылады», -  дейді.  Ұлы жазушының пікірін деректермен жалғастыр 
деген тапсырмалар студенттің өзіндік ізденісін тудырады..

Сондай-ақ,  жыраулар  толғауларындағы  архаизм,  тарихи  көнерген, 
мағынасы  түсініксіз  сөздердің  танымдық  табиғатын  аш  немесе  толғаудағы 
түсініксіз сөздермен жұмыс жасаңыз.

Үлгі:
Жабысы – қазақ жылқысының байырғы қарабайыр тұқымы.
Жабағы – 6 ай мен 1 жас аралығындағы тай.
Батташығы –  шатырма  гүлділер  тұқымдасына  жататын  тамыры  сәбізге 

ұқсас, көп жылдық шөптесін өсімдік.Онда эфир майы болғандықтан, оны жас 
күйінде мал жемейді.

Кежі – үйдің бір түрі
Интербелсенді  әдістерге  құрылған  тапсырм  түрлері   оқушының 

қызығушылығы  мен  ізденісін  тудырады.  Мысалы,    Жәнібек  хан  мен  Асан 
арасындағы қарым-қатынасқа шағын диалог құр немесе «Алаң да алаң, алаң 
жұрт» толғауының кейіпкеріне ашық хат жаз т.б.

Жыраулар поэзиясын толық ашып оқыту - болашақ маман үшін күрделі 
тақырыптардың  бірі,  техниканың  қарыштап  дамыған  заманында  жыраулар 
әдебиетінің  көрнекті  өкілдерінің  шығармаларын жас  ұрпаққа  дәріптеу  жан - 
жақты жүргізілу маңызды. 

Ұлттық  рухы  біртұтас  халықтар  ғана  тарих  көшінде  ұлы  жеңістерге 
жететіні адамзат қоғамында  жыраулар мұрасы арқылы дәлелденіп отыр. Жас 
ұрпақты отансүйгіштікке,  патриоттыққа тәрбиелеуде,  «Мәңгілік Ел» идеясын 
бойларына сіңіруде  жыраулардың алатын орны ерекше. 
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Оқыту  үдерісінде  тиімді  қолданылған  бұл  жұмыс  дәптеріндегі 
тапсырмалар  мен  талдау  түрлері  студенттердің  пәнге  деген  ынтасын 
арттырады,  сол арқылы жыраулар поэзиясының терең қатпарларын игеруіне, 
асыл маржандарын түсінуіне мүмкіндік туғызады.

 Қорыта айтқанда, ұрпақты руханилыққа тәрбиелеу тұрғысынан жыраулар 
мұрасы өз мәнділігін жоғалтпақ емес. Сондықтан  ұрпағының келешегі  үшін ел 
тұтастығын жырлаған жыраулар шығармаларын дұрыс оқыту маңызды.  

Олар  толғаған  жырлар  арқылы  жас  ұрпақтың   бойына  рухтық  сезімді 
қалыптастыру – «Мәңгілік Ел" идеясын жүзеге асыру көзі. 

Ұрпақты  ұлттық  рухқа  тәрбиелеу  тұрғысынан  жыраулар  мұрасы  өз 
мәнділігін  жоғалтпайды  десек,   ақын  -  жыраулар  толғаған  жырлар  арқылы 
олардың бойына патриоттық сезімді қалыптастыруымыз қажет.   
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№ E00047    21.09.2021 ж

Қоршаған ортаның бала тілін дамытудағы рөлі

ТОЙМАНОВА АЛТЫНГУЛЬ ДОСЫМБАЕВНА
Ақтөбе облысы, Хромтау ауданы, Хромтау қаласы.  

№ 7 Хромтау мектеп-гимназиясының
мектепке дейінгі даярлық тобы мұғалімі

Бала тәрбиесі отбасынан бастау алады десек те, ғылымға негізделген әдіс-
тәсілмен берілетін тәлім-тәрбие ісі көбінесе балабақшадан басталып, мектепте 
жан-жақты педагогикалық өрісін табады. Әсіресе балабақшадағы тәрбие бала 
табиғатына ерекше әсер етіп, оған өмір бойы өшпестей із қалдырады. 

Біздің  қоғамымызда  тәрбиелік  мәні,  дүние  танымдық  орны  жоғары 
бағаланады. Мектепке дейінгі тәрбие үздіксіз білім берудің алғашқы сатысы. 
Бүгінде  мектепке  дейінгі  мекемелердің  мазмұнын  жаңарту,  басқаруды 
жетілдіру,  балабақшалар  желісін  сақтау  тұрғысынан  біршама  игі  істер 
жүргізілуде.Балалар бақшасында тәрбие бағдарламасының ең ауқымды бөлімі 
балаларға  айналадағы  өмірді,  түрлі  заттар  мен  құбылыстарды  бақылатуға 
арналған. Өйткені сәби тұңғыш білім-дағдыларын өмірден алады.

Айналасындағы  адамдарды  іс-әрекетін,  табиғат  пен  жан-жануарлар 
дүниесін  қоғамдық  өмірді  бақылап  көру,  сезініп  түсіну  арқылы  ой-өрісі 
кеңейіп,  тілі  дамиды  лексикалық  қоры  молаяды.  Осының  нәтижесінде  ол 
басқалармен сөздік қарым-қатынас жасайды.  

Қоршаған ортамен таныстыру барысында,  балалардың тілі дамиды: олар 
заттарды танып, қасиеттерін және атауларын біледі, өз пікірлерін айтуға, сұрақ 
қоюға, сұрақтарға жауап беруге, көргендерін айтып беруге үйренеді. 

Әрбір затты танып білуге  кезінде балаларға  сұрақтар қойып,  әңгімелету 
арқылы сөздік қоры дами түседі. 

Ұйымдастыру  оқу  іс-әрекеті  процесінде  дидактикалық  ойындар, 
жаттығулар,  балалармен  қарым-қатынас  жасау  арқылы  педагог  балалардың 
тілін дамыта отырып, заттар туралы нақты білім беріп, сөздік қорын молайтуға 
ден  қояды.  Қоршаған  ортамен  таныстыру  барысында  бақылау  жасаудан, 
мақсатты серуен және топтық саяхаттан алған әсерлерін, білімдерін нақтылау 
мақсатында әңгіме құру жұмысы кең көлемде жүргізіліп отырулы тиіс.

«Не өзгерді?»
Мақсаты:Көру арқылы ойлау қабілеттерін арттыру.
Көнекіліктер:Жеміс пен көкөністің мульяжы.
Ойын  барысы:Тәрбиеші  жеміс  пен  көкөністің  бір-екі  түрін  араластырып 
қойып.  Балаларға   көздерін  жұмуын  сұрайды.  Сол  арада  жеміс  пен 
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көкөністіңарасынанбіреуін  алып жасырып қояды. 
Көзін  ашқан  балалардан  не  өзгергенін  сұрайды. 
Ойын осылай жалғасады, барлық балалармен бірге 
ойналады... 
«Жыл мезгілдері»                                                 
Мақсаты:Балалардың  жыл мезгідері туралы 
білімдерін бекіту, мезгілдерді атауларын үйрету 
(қыс,көктем,жаз,күз).  Мезгіл өзгерістерін 
талқылау.

Көрнекіліктер: Жыл мезгілдері суреттері мен карточкалары.
Ойын  барысы:Тәрбиеші  балалардан  жылдың  қай 
мезгілі  екенін  сұрайды.  Жыл  мезгілі  төрт  бөліктен 
тұрады,әр  бөлікке  сәйкес  мезгілдердің  ерекшелік 

карточкасы бар.
Балалар жыл мезгілдерінің өзгерістері карточкасын алып 
сәйкес келетін мезгілдерге қойып шығады.(мысалы:қыс 

мезгіліне қар,шырша,аққала т.б.)

«Зоологиялық фриздер»
 Мақсаты:   Балаларды антоним сөздері туралы түсініктерін  қалыптастыру. 
Заттың көлеміне қарап салыстырып талдау жасауға үйрету. Жабайы аңдар мен 
үй жануарлары құстардың дене бітіміне қарап зообаққа орналастыру оларға 
қамқоршы болуға тәрбиелеу.                                                                   
Көрнекіліктер: жабайы аңдар мен үй жануарлары
Ойын барысы:Зообаққа әкелінген аңдар мен құстар, үй жануарларын торлауға 
орналастыру  қажет.  Балалар  пілді,  түйені  үлкен  торға,  қоян,тиін 
кіші торға орналастыруы қажет. Бала неліктен олай орналастырғанын, яғни піл 
үлкен,қоян кіші сондықтан үлкен торға пілді, қоянды кіші торға орналастыр. 
                     
«Заттық фриздер»
Мақсаты:Заттарды көріп сипаттау арқылы балалардың сезімталдығын дамыту, 
қоршаған орта жайлы танымдарын кеңейту,сөздік қорын дамыту.
Көрнекіліктер: ыдыс,суреттер(көкөністер мен жемістер)муляж, қоржын.
Ойыншарты:Әр  түрлі  жемістер  немесе  көкөністер  суретті  муляждары 
салынған ыдыстан бір затты алады. Сонан соң сол затты жан-жақты сипаттайды 
және заттың атын атап,түр-түсін ажыратады.
Бала  ыдыстан  немесе  қоржыннан  алманы  алып  пішінін,түсін,дәмін  және 
қасиеттерін  айтады.  Көзін  байлап қойып,  қоржыннан бірзатты алғызады.  Ол 
оны сипалап,не екенін ажыратады да сипаттайды,атын айтады.
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«Не қайда өседі?»
Мақсаты:Балалардың  өсімдіктер  жөніндегі  білімдерін  бекіту,  заттар 
арасындағы  кеңістік  байланыстарын  анықтау  дағдысын  дамыту,өсу  орнына 
қарай өсімдіктерді  топтастыру.  Балалардың өз бетінше ойлау қабілетін және 
белсенділіктерін дамыту.
Көрнекіліктер:бақ пен бақшаның,жеміс пен көкөністердің суреті.
Ойын шарты:бақ пен бақша салынған.

«Үй жануарлары мен жабай жануарларды ата»
Мақсаты:Үй жануарлары мен жабайы жануарлар туралы білімдерін бекіту. Тез 
ойлау қабілетін,зейінің тәрбиелеу,белсенділігін артыру.

Көрнекіліктер:орманның суреттері салынған үлкен 
картаның  астындағы  бос  тор  көздер,тиісті 
жануарлар.
Ойынның  барысы:ойыншылар  екі  топқа 
бөлініп,әртүрлі  табиғат  көрінісі  салынған  бір-бір 
үлкен  картадан  алады.  Жүргізушінің  белгісі 
бойынша  балалар  жануарлар  бейнеленген 
үлестірмелі  карточкаларды  үлкен  картадағы 

салынған сурет мазмұнына қарай бос тор көздерге орналастырады. Кім бос тор 
көздерді толтырып, жануарларды дұрыс атаса,сол жеңіске жетеді.
Қайсысы қайда тіршілік етеді?
Мақсаты:жануарларды  ұқсас  белгілеріне  қарай  табу,олардың  мекен-жайын 
анықтау. Сөздік қорын молайту.
Көрнекілік:әр түрлі жануарлар,құстар суреті
ойын  барысы:әр  түрлі  жануарлар,құстарды  көрсетіп,олардың  қайда  өмір 
сүретінін  сұралады.  Оларды  немен  қоректенетінін  айтқызады.  Балалардың 
сөздік қорына жаңа сөздер еңгізу үшін тапсырманы түрлендіруге болады. Олар 
туралы білетін тақпақтарын сұрайды.
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МАЗМҰНЫ

• САДЫКОВА КАМИЛА АБЛАКИМОВНА

• СУЛЕКЕШОВ ЕСЕТ ЖАЛГАСБАЕВИЧ

• ТҰРСЫНБАЕВА ГҮЛСІМ ШПЕКБАЙҚЫЗЫ

• АЛТЫБАЕВА АДЕПКУЛ КИЛИБАЕВНА

• СӘРСЕН ЖӘЗИРА СЕРІКБАЙҚЫЗЫ

• СЕЙТОВА АЙНАГҮЛ КЕНЖЕШОВНА

• ТОЙМАНОВА АЛТЫНГУЛЬ ДОСЫМБАЕВНА
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