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Білім беруде  жаңа  технологияларды қолданудың тиімділігі

БАКИРОВА  ГҮЛНАРА УСИНГИРОВНА
Шымкент қаласы Алпамыс батыр атындағы №40 мектеп – гимназиясы.

Директордың оқу ісі жөніндегі орынбасары

      ХХI ғасыр – ғылым мен техниканың дамыған кезеңі.Заман талабына сай
қазіргі білім жүйесіндегі игі істер мен жаңалықтар соның нәтижесі.Бүгінгі білім
беру үдірісінде жаңа ақпараттық техналогияны пайдалану және оны мақсатты
түрде  жүзеге  асыру-  ақпараттық  қоғам  дәуірінің  негізгі  көзі.Қазіргі  заман
мұғалімнен  тек  өз  пәнінің  терең  білгірі  болуы  емес,  тарихи  танымдылық,
педагогикалық  –  асихологиялық  сауаттылық,  саяси  экономикалық  білімділік
және ақпараттық сауаттылық талап  етілуде.  Ол заман ағымына сәйкес  білім
беруде  жаңалыққа  жаны құмар ,  шығармашылықпен жұмыс істеп ,  оқу  мен
тәрбие  ісіне  еніп,  оқытудың  жаңа  технологиясын  шебер  меңгерген  жан
болғанда ғана білігі жоғары жетекші тұлға ретінде ұлағатты саналады.
     Жаңа технологияның бізге ұсынып отырған тағы бір жетістігі бұл әрине
электрондық  оқулық.  Білім  берудің  кез  келген  саласында  танымдық
белсенділікті  арттырып,  ойлау  жүйесін  қалыптастыруға  шығармашылықпен
жұмыс істеуге жағдай жасайтын-  электрондық оқулық. Электрондық оқулықты
пайдалану мұғалімнің ғылыми-әдістемелік потенциялын дамытып, оның сабақ
үстіндегі  еңбегін  жеңілдетті.Оқытудың  әр  сатысында  комьпютерлік  тесттер
арқылы оқушыны жекелей бақылауды, графикалық бейнелеу, мәтіндері түрінде
,  мультимедиалық,  бейне  және  дыбыс  бөләмдерінің  бағдарламасы  бойынша
алатын  жаңалықтарды  іске  асыруға  көп  көмегін  тигізеді.Электрондық
оқулықтарды  қарапайым  оқулықтарға  қарағанда  пайдалану  ыңғайлы  және
оларда өзін-өзі текснру жүйесі бар.Осы электрондық оқулықтың артықшылығы
болып табылады.Мұғалім үшін электрондық оқулық бұл күнбе-күн дамытылып
тұратын ашық түрдегі әдістемелік жүйе, оны әрбір оқытушы өз педагогикалық
тәжірбесіндегі материалдармен толықтыра отырып, әрі қарай жетілдіре алады.
Мазмұны  қиындаубір  үлкен  тақырыптың  бөліктерін  өткенде  қосымша
бейнехабар  және  клиптер  қажетті  элемент  болып  табылады.  Бейнеклиптер
уақыт масштабын өзгертуге және көріністерді  тез және жәй түрде көрсеруге
пайдалы. Электрондық оқулық арқылы түрлі суреттер, видиокөріністер, дыбыс
және музыка тыңдатып көрсеруге болады. Бұл әрине, мұғалімнің тақтаға жазып
түсіндіргенінен  әлде  қайда  тиімді,  әрі  әсерлі.  Меңгерілуі  қиын  сабақтарды
компьютердің  көмегімен  оқушыларға  ұғындырса,  жаңа  тақырыпқа  деген
құштарлығын арттыррады. 
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Жаңа  технологияны  пайдалана  отырып  ,  биология  пәнінен  «Полезой
заманындағы  тіршілік»  сабағын  электрондық  оқулықтың  көмегімен
өттім.Сабақтың  мақсаты  Полезой  заманындағы  тіршілік  туралы  жалпы
мағұлмат білу:
      Суреттерді  пайдаланып –  полезой  заманындағы жалпы мағұлмат білу:
себептерін түсіну,  алған білімдерін күнделікті  өмірде қолдана білуді үйрену,
топта бағалауға  баулу болды. Электрондық оқулық арқылы оқкшылар Полезой
заманындағы  өсімдктер  мен  жануарлар  жөнінде  жалпы  мағұлмат  білді.   Ірі
организмдер құрылысының маңызы жөнінде жалпы мағлұмат біліп , себептерін
түсінді, алған білімдерін  күнделікті өмірде  қолдануды үйренеді. Сабақ үстінде
берілген  түсініктер:  Полезой,  Кембрий,  Ордовик,  Силлур,  Девон,  таскөмір,
Пермь,  Псилофиттер.  Сабақты  өту  барысында  ,  Топтық  жұмыс  «Джигсо»
Жұптық жұмыс ,жеке жұмыс «Тест» алынды. Сынып оқушыларына жағымды
ахуал туғызып, түгелдеп топқа (Архей, протерезой, полезой) сөздері арқылы 3
топқа  бөлінеді.  Топтың  көшбасшысы  ,  баяндамашы,  хатшы,  уақытсақшы,
бақылаушы сайлап алынады. Жұмыс төмендегідей жоспармен жүрді:
      Берілген мәтінді оқып, топпен бірлесе отырып, талқылайды және әр топтың
бақылаушысы жасаған  жұмыстарға  сәйкес  бақылау  парағын жүргізеді.  I  топ
оқушысы, II топқа барып түсіндіреді Өкіл әдісі бойынша. Түсіндіріп болғаннан
кейін
            1 топ – Ассоцация
            2 топ – Тұжырымдамалық карта 
            3 топ-  Фишбон әдісі бойынша әр топ постер қорғайды, оқушылардың
мақсаттарың бүгінгі тақырыпты салып түсіндіріп беру.
(Оқушылар тапсырманы орындағаннан кейін тақтаға іліп,Галереяға саяхат әдісі
бойынша әр оптан  оқушы түсіндіреді,)
      Әр оқушы өзіне жүктелген рөлдің міндеттерін атқарады. Топ пікірлерін
тыңдады.  Кері  байланыс  (Білемін,Білдім,Білгім  келеді.)жүргізіледі.  Сабақ  өз
дәрежесінде  өтті.Ақпараттық  техналогияны  пайдалана  отырып,  оқушылар
өздері іздену барысында көп мәлімет алды.
      Біз  бейбіт  елде,мемлекеттік  білімді  жетілдіруге  аса  мән  берген  елде
тұрамыз. Жалпы білім берудің мақсаты – терең білімнің, кәсіби дағдылардың
негізінде еркін бағдарлай білуге,  өзін-өзі  дамытуға адамгершілік тұрғысынан
жауапты шешімдерді қабылдауға қабілетті жеке тұлғаны қалыптастыруға, яғни
жеке  тұлғаны  қалыптастыруға  негізделген,  ақпаратты  технологияны  терең
меңгерген,  жылдам  өзгеріп  жататын  бүгінгі  заманға  лайықты,  жаңашыл
тұлғаны қалыптастыру.
      Ақпараттық технологияның келешек ұрпақтың жан-жақты білім алуына,
іскер  әрі  талантты,  шығармашылығы  мол,  еркін  дамуына  жол  ашатын
педагогикалық, психологияалық жағдай жасау үшін тигізер пайдасы аса мол
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12.10.2021 ж.     № C00040

Натурал сандарды жай көбейткіштерге  жіктеу

АБДРАХМАНОВА ОРЫНГУЛЬ АЙТКАЗЫЕВНА
ШҚО.Өскемен қаласы. «Мұхамет Шаяхметов атындағы

№ 23 орта мектебі»КММ.Математика  пәні мұғалімі 

Ұзақмерзімдіжоспардыңтарауы: 5.1В Натурал 
сандардың бөлінгіштігі

Мектеп: 

Күні: Мұғалімніңаты-жөні: 

Сынып: 5 сынып Қатысқандар: 
Қатыспағандар:

Сабақтың тақырыбы: Натурал сандарды жай көбейткіштерге  
жіктеу

        Оқу мақсаттары 5.1.2.7 - құрама сандарды жай 
көбейткіштерге жіктеу;

Сабақтың  мақсаты құрама санды жай көбейткіштерге жіктеуді
орындау

Бағалау   критерийі - Жай сан мен құрама санды анықтайды;
-  Құрама  санды  жай  көбейткіштерге
жіктейді;
-  құрама  сандарды  жай  сандармен
өрнектейді.
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Тілдік мақсаттар Оқушылар: 
- бөлінгіштік белгілерін тұжырымдайды;
- бөлінгіштік белгілерін қолданып,құрама 
санды жай көбейткіштерге жіктеу 
алгоритмін талдайды;
Пәнге қатысты лексика мен 
терминология
- санның бөлгіші;
- жай сандар;
- құрама сандар;
- өзара жай сандар; 
- жай көбейткіштерге жіктеу;
Диалогқа/жазылымға қажетті тіркестер
 Кезкелген натурал санды жай 
көбейткіштерге жіктеуге болады;
 Кезкелген құрама санды бірден басқа 
екі көбейткішке жіктеуге болады;
 Құрама санды жай көбейткіштерге 
жіктеу – оны тек қана жай сандардың 
көбейтіндісі түрінде жазу;
 Құрама сан өзі жіктелген жай 
көбейткіштердің көбейтіндісіне тең.

Құндылықтарға баулу «Қазақстанның Тәуелсіздігі және Астана»
- оқушыларды топтық жұмыс барысында 
бір-біріне сенімділікпен қарауға, бір-бірінің 
алдында жауапкершілікке баулу, бір-бірін 
тыңдауға, ұйымшылдыққа тәрбиелеу.

Пән аралық байланыс Тарих

        Алдыңғы білім Жай және құрама сандарды ,сандардың 
бөлінгіштік белгілерді біледі.

Сабақ барысы
Сабақтың жоспарланған

кезеңдері
Сабақтағы жоспарланған жаттығу

түрлері

Сабақтың басы Ұйымдастыру кезеңі.
Сыныптағы  оқушылардың  санын  анықтап,
сабаққа  келмеген  оқушыларды  белгілеп
болғаннан  соң,  «Бағдаршам» тәсілін
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пайдаланамын.
Оқушылар жасыл, сары, қызыл түсті шаршы
қағаздарды таңдайды. Түстеріне сәйкес 
оқушылар көршісімен таңдаған түстеріне 
сай амандасады, бүгінгі сабаққа жылы 
лебізін білдіреді.
Жасыл түстілер – қол былғайды.
Сары түстілер – бас изейді.
Қызыл түстілер – қол алысады.
Сынып оқушылары таңдалған түстері 
бойынша топқа бөлінеді. 
(Эвристикалық  тәсіл).  Үш  топқа  сөз
тіркестері таратылады. « Бұл жауабы болса,
онда  сұрақ  қандай  болады?»  әдісін
пайдаланып І топ ІІ топқа, ІІ топ ІІІ топқа,
ІІІ топ І топқа сұрақ қояды.

I топ: Санның еселігі
          Құрама сандар
          3-ке бөлінгіштік белгісі
II топ: Санның бөлгіші
            10-ға бөлінгіштік белгісі
            Жай сандар
IIІ топ:  Жұп сан
              5-ке бөлінгіштік белгісі
              2-ге бөлінгіштік белгісі
ҚБ: ауызша кері байланыс

(Сәйкестендіруәдісі).«Ұқсастарын
жинақтап,артығын  алып  тастау»  әдісін
қолдану.
 Интербелсенді  тақтада  сандар  жиынтығы
көрсетіледі,  оқушылар  сандардың  қай
сандар  жиынтығына  жататындығын
анықтайды.
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Дескриптор: 
 -Санның бөлгішін анықтайды;
 -Санның еселігін анықтайды;
 -Жай сандарды анықтайды;
 -Құрама сандарды анықтайды
ҚБ: ауызша кері байланыс

Сабақтың ортасы  Жаңа  тақырыпты  түсіндіру  (оқулықпен
жұмыс)
(Қорытынды  тәсілі,  қарқын  әдісі).  Барлық
оқушыларға бірдей тапсырма беріледі.

Қосымша тапсырма:
Тік  бұрышты  параллелипедтің  ұзындығы,
биіктігі  және  ені  жай  сандар.  Оның  бір
төбесі ортақ үш жағының аудандары: 35см2,
21 см2 және 15 см2. 
1. Тік  бұрышты  параллелипедтің
биіктігін,  енін,  ұзындығын  және  көлемін

6

Жай сан Құрама сандар
24;7;46;5;13;29;72;1; 17;81;125; 0;2

1 14  санын  жай  сандардың  көбейтіндісі
түрінде жаз.

2 78  санын  жай  сандардың  көбейтіндісі
түрінде жаз.

3 2*2*3*5  көбейтіндісі  қандай  құрама
санның  жай  көбейткіштерге  жіктелуі
болады?

4 24  санының  жай  сан  бөлгіштерін
табыңдар.

5 Өлшемдері  жай сан болатын жәшіктің
көлемі  70  дм3.  Жәшіктің  өлшемдерін
табыңдар.

6 Тік  бұрышты  параллелепипедтің  ені,
ұзындығы және биіктігі жай сандармен
өрнектеледі.  Көлемі  66  см3

параллелепипедтің  өлшемдері  неше
сантиметр?
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табыңдар.

Дескрипторлар: 
 - Жай сандарды анықтайды;
 - Құрама сандарды анықтайды;
 -  құрама  сандарды  жай
көбейткіштерге жіктейді;
 -  құрама  сандарды  жай  сандармен
өрнектейді.
ҚБ: әр түрлі фигуралар тарату, ауызша кері
байланыс
Әр  түрлі  фигураларды  тарату  арқылы
оқушыларды  деңгей  бойынша  үш  топқа
бөлеміз.

Сергіту сәті: «Билеп тұрған адамдар».

(Пікірталас тәсілі, «инсерт» әдісі). Барлық 
топқа бір тапсырма беріледі. 
Тапсырма: Мәтін ішінде кездесетін құрама 
сандарды жай сандардың көбейтіндісі 
түрінде жазыңдар.
1998  жылғы  деректерге  сүйенетін  болсақ,
Астанадағы  тұрғындар  саны  290  мыңдай
болған. Қазіргі таңда ол 3 еселеніп тұр, яғни
800  мыңға  жетеді.  1999  жылдан  бастап
Елордамызға  қоныс  ауыстырғандар  саны
өсіп келеді. Сол жылдары Астанаға 62 мың
адам  қоныс  аударған.  Қазіргі  таңда
Астанада 40 мыңнан астам адам тұрады.
Дескрипторлар: 
 -  Жай сандарды анықтайды;
 - Құрама сандарды анықтайды;
-   Құрама  санды  жай  көбейткіштерге
жіктейді.
ҚБ: айналма шиыршық әдісі.
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Сабақтың соңы Жеке дара жұмыс (деңгейлік өзіндік жұмыс)
Дескрипторлар: 
-  Жай  сан  мен
құрама  санды
анықтайды;
-  құрама
сандарды  жай
сандармен
өрнектейді ;
-  Құрама  санды
жай
көбейткіштерге

жіктейді.
ҚБ: бірін-бірін бағалау

Рефлексия    «3 сөйлемдік эссе».
 Үй тапсырмасы: №264(3), №270.

Саралау – Сіз қандай
тәсілмен көбірек қолдау

көрсетпексіз? Сіз басқаларға
қарағанда қабілетті
оқушыларға қандай

тапсырмалар бересіз? 

Бағалау – Сіз оқушылардың материалды
игеру деңгейін қалай тексеруді

жоспарлап отырсыз?

- Білімді өзектендіру 
кезеңіндегі «Бағдаршам» әдісі 
арқылы саралау
- Білімді өзектендіру 
кезеңіндегі «Топтастыру» әдісі 
арқылы саралау
- Мағынаны ашу кезеңінде 
«Қарқын» әдісі арқылы саралау
- Мағынаны ашу кезеңінде 
«Сәйкестендіру» әдісі арқылы 
саралау
- Деңгейлі тапсырмаларды 
орындау кезеңінде «Тапсырма»
әдісі арқылы саралау
- Мағынаны ашу кезеңінде 
«Қорытынды» әдісі арқылы 
саралау

Мұғалімнің қалыптастырушы бағалау
 Ауысша мадақтау
 Жазбаша 
Жеке тапсырма бойынша қалыптастырушы 
бағалау
  Топтық жұмыс қорытындысы 
бойынша қалыптастырушы бағалау
     - «Айналма шиыршық» әдісі арқылы 
топтық бір-бірің бағалау
Деңгейлік  тапсырманы  орындағанда
оқушылар  өздерін  дескрипторлар  арқылы
бағалайды;
-Топтық  жұмыста  мұғалім  оқушыларды,
оқушылар бір-бірін  бағалайды. 
-Топтық жұмыста оқушылар топпен келесі
топты бағалау орындалады

8

1 Бос орынды толтыр: 
3*□*5*7=315

2 L:M бөліндісінің мәнін 
табыңдар.

L=7*3*19  M=7*19
3 1□0=23*3*□
4 105 жай сандардың 

көбейтіндісі түрінде жаз.
5 Z=3*5*17

Z санының 1-ден басқа 
бөлгіштерін тап.
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- Кітаптан  мәліметтерді  
өздігінен оқып «Түртіп алу»  
әдісі арқылы саралау.
- Мағынаны ашу кезеңінде 
«Диалог және қолдау көрсету »
әдісі арқылы саралау
- Үй тапсырмасын алдау 
кезеңінде «Тапсырма»әдісі 
арқылы саралау
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12.10.2021 ж.     № C00041

Транспорт

КЕНЖЕГАЛИЕВА БИБИГУЛЬ УМБЕТКАЛИЕВНА
Атырауска область.пос .Индер ясли-сад «Айналайын»

Воспитатель

Образовательная  область: «Познание»
ОУД: Естествознание 
Цель:   Закрепить представление детей о транспортных средствах.
Задачи.
Закрепить знание названий отдельных видов транспорта и место их нахождения
(вода, небо, земля).
Развивать общие речевые навыки детей, упражнять в координации речи с 
движением.
Развивать мышление, учить отгадывать загадки.
Воспитывать умение играть в коллективе.
Способствовать развитию длительного плавного речевого выдоха.
Уметь создавать сюжетную композицию.
Оборудование: Картинки с изображением транспорта, таз с водой, бумажный 
кораблик, бумажный самолётик, мыльные пузыри, машинка (тяжёлая), лист с 
изображением облаков, волн, дороги.
Методы и приемы: Создание проблемных ситуаций, использование 
художественного слова, опыты и эксперименты, игра.
1. Организационный момент.
- Ребята, какое замечательное сегодня утро. К нам на занятие пришли гости. 
Давайте улыбнемся гостям и поздороваемся.
- Здравствуйте.
- А теперь посмотрите на меня своими глазками. А теперь я предлагаю вам 
узнать транспорт по звуку.
Игра: «Узнай по звуку транспорт»
Скажите, вы любите сказки? ….. И конечно, же знаете, что в каждой сказочной 
стране живут необычные герои. Они бывают добрые и злые. Но почти каждая 
сказочная история имеет хорошее окончание. Добро всегда должно побеждать 
зло.
Вот и нам сегодня пришло письмо из волшебной страны. Жители этой страны 
просят нас о помощи. Злой волшебник заколдовал весь транспорт в этой стране 
и теперь машины летают как птицы, а самолёты плавают как рыбы, а корабли 
передвигаются по земле. Из-за этого беспорядка человечки боятся выходить из 
своих домов.
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Ребята, вы готовы отправиться в необычное путешествие, чтобы помочь 
жителям сказочной страны?
Ответы детей…..
2. Основная часть. 
Воспитатель: Путь предстоит нам долгий и поэтому, прежде, чем отправиться в
путешествие, давайте вспомним, какой транспорт мы с вами знаем.
Что такое транспорт?....
- Это то, что помогает человеку быстрее передвигаться, на чём человек может 
ездить, плавать, летать…..(велосипед, машина, автобус, корабль, самолёт, 
вертолет и т.д.) 
- как называется транспорт, который плавает по воде?  (Водный).
- Как называется транспорт, который передвигается по земле? (Наземный).
- Как называется транспорт, который передвигается по воздуху? (Воздушный). 
Сегодня мы будем путешествовать на всех видах транспорта.
-А на чем?- отгадайте загадку. Слушайте внимательно:
Железные избушки
Прицепились друг к дружке.
Одна из них с трубой
Везет всех за собой?
- Что это такое?
- Поезд.
- Как едет поезд? (чух-чух)
- По какой дороге едет поезд? (по железной дороге, по рельсам)
Правильно. Поезд едет только по рельсам. А если железная дорога закончилась,
поезд поедет?
- Нет.
- Вот и мы сейчас поедем на поезде.
Воспитатель приглашает детей построиться друг за другом.
Вы будете вагончиками, а я паровозом.
Песенка «Паровоз-букашка»
Паровоз дает гудок, поезд начинает двигаться.
Проводится подвижная игра «Поезд».
- Молодцы, ребята! Но железная дорога закончилась, а это значит, что поезд 
дальше не едет, и наше путешествие должно продолжиться на другом 
транспорте.
А на каком? Отгадайте загадку:
Четыре колеса, резиновые шины,
Мотор и тормоза
И что это?
- Машина.
- А что машина делает? (едет)

11
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- А кого возит машина? (людей)
- А где едут машины? (по дороге)
- Как сигналят машины? (би-би)
- А кто водит машину? (шофер)
- Правильно, шофер. А вы хотите быть шоферами? Нам же надо ехать дальше?
- Да.
Проводится игра из серии «Расскажи стихи руками»: «Мы шоферы».
Дети сидят на стульчиках.
Едем-едем на машине, (имитируют движения рулем)
Нажимаем на педаль, (ногу сгибают, вытягивают)
Газ включаем, выключаем, (поворачивают воображаемый рычаг)
Смотрим пристально мы вдаль (приставляют ладони ко лбу)
Дворники счищают капли – (руки сгибают в локтях перед собой, ладони 
раскрывают, наклоняют руки вправо-влево)
Вправо, влево - чистота,
Волосы ерошит ветер. (над головой шевелят пальцами рук)
Мы шоферы хоть куда! (поднимают вверх большие пальцы рук)
-Молодцы, все выполнили. Ребята, понравилось вам быть шоферами?
-Да.
- Но, ребята, ехали, мы ехали, до реки доехали. Дальше нас машина не повезет.
Кругом вода, одна вода… (развести руки в стороны волнообразными 
движениями)
На чем мы поплывем туда? (сложить ладони в виде лодочки)
- На кораблике.
- Правильно, корабль-это тоже транспорт.
- Что делает кораблик? (плывет)
- А где плавают корабли? (по воде)
Обратить внимание на тазик с водой и кораблик, плавающий в нем. Мы знаем 
что транспорт можно поделить на несколько видов. Для этого давайте проведём
несколько опытов.

Опыт№1
Подойдите, пожалуйста к столу. Что вы     здесь видите ?....(ответы детей)….Да, 
это действительно, таз с водой, в который мы сейчас опустим бумажный 
кораблик и понаблюдаем, что же произойдёт. Кораблик плывет. Он плывёт по 
воде. Поэтому весь транспорт, который передвигается по воде называется 
водным транспортом.
Опыт№2
Все вы любите пускать мыльные пузыри. За таким пузырём мы и понаблюдаем,
обратите внимание, как он передвигается. Летит по воздуху.
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Если запустить бумажный самолётик, он тоже будет лететь по воздуху. А для 
того ,чтобы получить настоящую ракету, мы с вами надуем воздушный шарик и
резко его отпустим. Наша ракета умчалась вверх, по воздуху. Весь транспорт, 
который передвигается по воздуху называется воздушным транспортом.
Опыт№3
А теперь возьмем вот такую железную машинку и опустим её в тазик. Машинка
плыть не может. Попробуем запустить машинку в воздух, она падает, не летит. 
А как же может передвигаться машина?.... Правильно, у неё есть колеса, 
поэтому она едет. Едет по земле. Весь транспорт, который передвигается по 
земной поверхности называют наземным транспортом .
Переплыли мы реку. Но путешествие наше продолжаетсяется и нам пора 
дальше передвигаться.
- Но не проехать, не пройти, 
всюду горы на пути (переплести пальцы и поднять руки перед собой в виде 
горки)
- Какой транспорт поможет нам перебраться через горы?
Отгадайте загадку:
Серебристый, очень быстрый,
Он отправился в полет.
И на небе светлом, чистом появился?
- Самолет.
- Что это? (самолет)
- А как гудит самолет? (у-у-у…)
- А какие крылья у самолета, покажи.
- А где самолеты летают? (в небе)
- Тогда давайте мы с вами сядем в самолет и полетим.
Проводится физминутка «Самолет».
Руки в стороны - вперед
Полетел наш самолет
У-У-У-У-У-У
Повертелись, покружились
И на землю приземлились
Молодцы! 
Вот мы и добрались в волшебную страну. 
Дидактическая игра «Едет, плывет, летит».
 Обратите внимание, перед вами на столах лежит транспорт, который смешал 
злой волшебник. Перед вами наземный водный и воздушный транспорт .Ваша 
задача: отделить наземный транспорт от воздушного и  водного чтобы он опять 
не смешался закрепите его на нашей заготовке.
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Дети выбирают себе картинку с изображением какого-то транспортного 
средства, прикрепляют ее туда, где изображено место, соответствующее 
именно этому виду транспорта (дорога, небо с облаками, вода).
Какие вы молодцы ребята! Вы совершили хороший поступок, помогли 
человечкам из волшебной страны. Они вам очень благодарны. И они 
приготовили для вас ковер самолет
А теперь мы должны вернуться обратно в детский сад . 
 Закрываем глаза, произнесем волшебные слова «бибити-бубити –бом» и мы 
опять в саду своём. 
Рефлексия.
Скажите, пожалуйста, ребята где мы с вами были?
Какие виды транспорта мы теперь знаем?
Что вам больше всего понравилось и запомнилось? 
Ожидаемый результат
Воспроизводят: представление о транспортных средствах.Название отдельных 
видов транспорта и место их нахождения (вода, небо, земля). Уметь создавать 
сюжетную композицию; отгадывать загадки.
Понимают:что транспорт бывает наземный, водный, воздушный. И их  место 
передвижение. умение играть в коллективе; 
Применяют: участвуют в беседе, полученные навыки в процессе деятельности.
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12.10.2021 ж.      № C00042

Қауіпсіздік ережелері

БАЙТУРАЕВА НУСКА ОНГАРБАЕВНА
Жамбыл облысы. Т. Рысқұлов ауданы. Көгершін ауылы

Ақтоған шағын орталықты орта мектебі
Бастауыш сынып мұғалімі

Пәні: Дүниетану Мектеп: 

Күні: Мұғалімнің аты-жөні: 

Сынып: 2 

Сабақтың 
тақырыбы:

Қауіпсіздік ережелері

Осы  сабақ  
арқылы  жүзеге  
асатын 
мақсаттары:

1.1.4.3.  Үйдегі қауіпсіздік ережелерін түсіндіру.
1.1.4.6. Шұғыл көмек қызметтерін біледі және 
олармен хабарласу жағдайларын анықтайды.
2.1.2.1. Мектептегі оқу және оқудан тыс әрекет 
түрлерін түсіндіру.

Сабақ мақсаттары Барлықоқушылар: 

Оқулықта берілген және қосымша тапсырмаларды 
орындайды. Жазба жұмыс жасайды. Сұраққа жауап 
береді;
Оқушылардың басым бөлігі:

Топтықжұмыстыбірлесеорындайды.Өзбетіншежұмыс
жасайды. Сұраққажауапбереді. 
Қосымшаүлестірмересурстарменжұмысжасайды;
Кейбір оқушылар:

Оқулықтан тыс берілген қосымша тапсырмаларды 
орындайды, тақырып бойынша қосымша мәліметтер 
мен дәлелдер келтіре алады;

Бағалау 
критерийлері

1.Сабақ барысында тыңдаушының назарын өзіне 
аудара алады;
2.Жеке, жұптық, топтық тапсырмаларды орындай 
алады;
3. Сабақ барысында тыңдаушының назарын өзіне 
аудара алады;
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4. –Үйдегі және көшедегі қауіпті заттар мен 
жағдайларды атайды.
5.-Үйдегі  қауіпсіздік ережелерін тұжырымдайды.
-Жедел көмек көрсету қызметтерін атайды.

Тілдік мақсат Қауіпсіздік ережелері

Түйінді сөздер мен сөз тіркестері:
Тірек сөздерді сабақ барысында қайталап айту.
Талқылауға  арналған  сұрақтар:
1.Суретте қандай қауііпті жағдайларды байқадың?
2. Оған қандай қауіпсіздік ережелерін сақтау қажет?
3.Суқоймадағы қандай жағдайлар балалар үшін 
қауіпті? Неге?

Ишара Жасыл-түсіндім; қызыл-сыныптасымның көмегімен 
түсіндім;
сары-көмек қажет түсінбедім;

Алдынғы оқу Дұрыс тамақтана біл.

Жоспар

Сабақтың 
жоспарланған 
кезеңдері

Сабақтың басы 

Менің бүгінгі сабақта сендерге тілерім ұшқыр ой, 
ойларыңа саналы сөз тілеймін.
Топқа бөлу:
Оқушыларды А B  C  Dдәрумендері етіп 4 топқа 
бөлемін.
№1.
 Адамдар не үшін тамақтанады?
 Сенің ағзаңа қажетті өнімдердің құрамында 
қандай дәрумендер бар? 
 А  BCD   дәрумендер туралы айтылуы тиіс.
Дескриптор: 
1.Адам ағзасына пайдалы тағам түрлерін атайды;
2. Пайдалы тағам түрлерінің  маңызын түсінеді;
3.Жеміс –жидектер құрамында қандай пайдалы 
дәрумендер болатынын анықтайды;
5. Бір-біріне түсіндіреді;
№2-тапсырма: 
-Екі оқушы тақтаға пайдалы және зиянды тағамдарды 
бөліп салуға шығады....

16



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

Дескриптор:
1. Өз пайымдауларымен әңгімелейді;
2.Тағамдардың құрамын анықтайды;

Сабақтың ортасы:

3.Пайдалы тағам түрлерін атайды;
4.Бірін-бірі толықтырады, бағалайды;
Кері байланыс: «смайликтермен»
ҚБ «жұлдызшалар»
Сергіту сәті:
Орнымыздан тұрайық
Алақанды ұрайық
Бір отырып, бір тұрып
Біз демалып алайық.
 Ал , балалар, өмірде пайдалы және дұрыс 
тағамдарды тұтына біліңіздер дегім келеді.
 Ал  дұрыс тамақтанумен қатар тағы нені білуіміз
керекпіз, балалар?
 Қауіпсіздік ережелерін.
Жаңа сабақ:  «Қауіпсіздік ережелері»
№1. бейнежазба
 Олай болса, мына бейне жазбаға назарымызды 
аударайық.....
 Бейнежазба не туралы болды?
 - Сіріңкемен ойнауға болады ма екен?
 Бәрі бірге:
Ережелер еліне 
Саяхатқа барайық.
Қауіп-қатер төнсе егер
Сақтық жолын табайық!
 Өз өміріміздің қауіпсіздігін сақтау үшін бірнеше
ережемен танысайық.
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Мұғалімнің түсіндірмесі:
Ас үйге сән беретін-газ плитасы. Көгілдір от тұрмыс-
тіршілігімізде көп орын алады. Десек те, оны ұқыпты 
ұстап, жаға білуіміз керек. Егер газ плитасының бір 
кемшіліктері байқалса, дереу ата-анаңа айтып 
ескертуің керек.  Өйткені ата-анаң газ бөлімшесінің 
арнаулы мамандарын шақырады. 
Газ плитасы тұрған бөлмені жиі-жиі жеделдету  керек. 
Егер газдың күлімсіген иісін сезсең дереу 104 нөміріне
хбр су керек. Газдың иісі шыққан жерде сіріңке , 
электр жүйесіндегі лампаны жағуға болмайды.
Тұрмысымызда тағы бір көп қоданатынымыз- электр 
жүйесі. Электр-жарық көзі. Бір күн үйімізде жарық 
көзі келмей қалса, дүниені қараңғы түнек басады. 
Дегенмен, оны да ұқыпты пайдаланбасақ, одан да өрт 
шығуы мүмкін.

Өрт шықса 101 нөміріне хбр мыз керекпіз.

«Топтастыру» «Үйдегі қауіпті заттар»
тоқ ине от   газ
шырпы қайшы   үтік         су
-ҚБ  ... жұптық жұмыс (парақшамен)
Мына берілген 
 Ал , балалар, үйден өрт шықса, не бір жерін 
ауырып тұрса не ұры-қарақшылар келіп, есігіңді 
бұзып ашып жатырса қандай нөмірлерге телефон 
соғамыз?
 Оқушыларды 101,102,103 деп 3 топқа 
бөлемін.
 №2 бейнежазба
Жеке жұмыс : 
 Ол ережені қазір мына заттар суреттерін таңдай 
отырып, құрастырып айтасыздар:ЖЖ
 Қайшы
 Шырпы 
 дәрі
 Балалар, суретке қарап 2 сөйлемнен құрап 
айтады. Және қай тел нөміріне дереу хбр лау 
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керектігін айта кетулері керек
ТЖ.
 «Денсаулық пен қауіпсіздік» 
Суреттегі берілген жағдаяттарды қарап, не істеу 
керектігін топ болып талқылайды. 
Қоғамдық орындарда өзін-өзі ұстаудың қауіпсіздік 
ережелерін құрасытырып айтады.
«ИӘ»  «ЖОҚ»
 Жолдан бағдаршамның жасыл көзі жанғанда өту
керек.
 Жолдың бойында ойнауға болады.
 Үзіліс кезінде дәлізде жүгіруге болады.
 Суға рұқсат етілген жерлерде ғана шомылу 
керек.
 Аулада бөтен адамдармен сөйлесуге болмайды.
Қорытынды: 
Қауіп-қатер бізге кез келген уақытта және кез келген 
жерде кездесуі мүмкін. Ғалымдар адамның үйінің өзі 
де тіптен  қауіпсіз емес  екенін анықтады. Сондықтан 
үйде жазатайым жағдай болуы әбден мүмкін. Тұрғын 
үй қауіпсіз болуы үшін қауіптің алдын алу қажет. 
Байқампаз әрі мұқият болсаң , онда ешқандайда жаман
оқиғаға ұрынбайсың!

Сабақтың соңы Кері байланыс: «Білім  ағашы» арқылы сабақ 
түсінгенін, не түсінбегенін  білдіру.

Үйге тапсырма: 52-53 бет оқу . 
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12.10.2021 ж.     № C00044

Жаңартылған  білім  беруде
қашықтықтан  оқуды  ұйымдастыру

КУАТБЕКОВА ДАНА ЖУМАБАЕВНА
Тараз қаласы, № 47 орта мектеп. Бастауыш сынып мұғалімі 

Бүгінде  Елбасымыз  алға  қойған,  дамыған  отыз  елдің  қатарына  кіру
жөніндегі  «Ұлт жоспары-100 нақты қадам»-баршамызға ортақ жауапкершілік
жүктеп, Қазақстанның білім беру саласын жаңғыртуындағы негізгі бағыттарын
айқындауды көздейді. 

Білім  мазмұнын  жаңарту–білім  беру  бағдарламасының  құрылымы  мен
мазмұнын,  оқыту  мен  тәрбиелеудің  әдістері  мен  тәсілдерін  қайта  қарастыру
болып  табылады.  Ұлттық  және  жалпы  адамзаттық  құндылықтарды  бойына
сіңірген,  кез-келген  өмірлік  жағдайда  функционалдық  сауаттылығы  мен
бәсекеге қабілеттілігін көрсете білетін тұлғаның үйлесімді қалыптасуына және
зияткерлік  дамуына  қолайлы  білім  беру  ортасын  тудыру-жаңартылған  білім
мазмұнын енгізудің нәтижесі болуы керек. 

Қазіргі  заман  талаптарына  сәйкес  қазіргі  мектеп  «білімді  тұлға»,  яғни
білім,  білік  пен  дағдылары  қалыптасқан  жеке  тұлғаны  дайындаумен  ғана
шектеле  қоймай,  өмірдің  өзгерістеріне  дайын  болатын,  белсенді  және
шығармашыл  ойлайтын,  интеллектуалды  және  жан-жақты  дамыған  жеке
тұлғаны  дайындау  тиіс.  Білім  мазмұнын  жаңарту  тікелей  шығармашылық
ізденістегі мұғалімнің кәсіби шеберлігіне байланысты. 

«Мұғалім көп әдісті қолдана отырып, оны өзіне сүйеніш, қолғабыс нәрсе
есебінде пайдаланған дұрыс»,-деп Ахмет Байтұрсынов айтқандай, қазіргі заман
талабына  сай білім  беру  мәселесі  сол қоғам мүддесіне  сай  болуы керек.  Өз
ісінің шебері ғана жоғары жетістіктерге жетеді. 

Қазіргі таңда пәнді жақсы, терең білетін, күнделікті сабақтағы тақырыпты
толық  қамту,  оны  оқушыға  жеткізу,  оқытудың  дәстүрлі  және  ғылыми
жетілдірілген әдіс-амалдарын, құралдарын еркін меңгеру, оқушылардың пәнге
қызығушылығын арттыра отырып дарындылығын дамытудағы іздену-зерттеу
бағытындағы тапсырмалар жүйесін ұсыну өмір талабы. 

Ал оның негізі бастауыш сыныптарда қаланбақ. Сондықтан да бастауыш
сыныпта  әр  сабаққа  әр  түрлі  тиімді  әдіс-тәсілдерді  қолдана  отырып,
оқушылардың  білім  сапасын  арттыру  ең  басты  мәселе.  Еліміздің  ертеңгі
болашағы жас ұрпақ болғандықтан, оларға терең де сапалы білім берудің жаңа
әдіс-тәсілдерін құрастыру бүгінгі күннің өзекті мәселесі болып отыр. 
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Сабақ–мұғалімнің  шығармашылық  еңбегінің  нәтижесі.  Оның өз  мәнінде
өтуі ұстаздың біліміне, ұйымдастыру қабілеттілігіне, шеберлігіне байланысты.
Мемлекетімізде  болып  жатқан  өзгерістерден  білім  беру  саласы  шет  қала
алмайды.  Сондықтан  қазіргі  уақытта  оқытудың  жаңа  әдіс-тәсілдері
қарастырылып, енгізілуде. 

Қазіргі  заман  талабына  сай  сабаққа  қойылатын  мақсатміндеттерінің
ерекшілігі  өсіп келе жатқан жеке тұлғаны жан-жақты дамытуға бағытталған.
Репродуктивті білім беру кезінде оқушы тек 5 тыңдаушы, орындаушы ретінде
көрінген. Қазіргі таңда оқушыны қалыптастыруға мынадай мақсаттар қойылып
отыр:   Оқушыларды  сын  тұрғысынан  ойлауға  үйрету;   Оқушыларды
өздігінен жұмыс істеуге дағдыландыру;   Жұпта,  топта жұмыс жасай білуге
үйрету;   Бір-бірінің  білімін  бағалауға;   Жетістіктерін  қолдана  білуге
тәрбиелеу;  Тез әрі нақты ойлап,дұрыс шешім қабылдай алу және тапқырлық,
тиянақтылық  дағдыларын  дамыту:   Талабын  ұштап,  қиялын  дамыту.
Шындығында мұғалімнің алдында оқушыларға білім мен тәрбие беруде үлкен
жауапкершілік  тұр.  Әрбір  оқушыны  оқытып  тәрбиелеуге  байланысты
мәселелерді  өздігімен  және  шығармашылық  ынтамен  шешуге  қабілетті
жаңашыл мұғалім керек.  Жаңа,  тез өзгермелі  заманда білімді де білікті,  тың
серпіліске,  өзгеруге  дайын  және  жаңа  талап  межесінен  көріне  алатын
шығармашыл  да  кәсіби  шебер  мұғалімдерді  қажет  етіп  отырғанына  көзіміз
жетті.  Оқушылардың  мектепте  табысты  оқуы ғана  емес,  өмірде  де  табысты
болуы мұғалімнің қабілетіне,  оның құзыреттілігіне  байланысты екенін  терең
түсіндік.  Мұғалім оқушылар үшін қандай да бір  пән бойынша білім беретін
адам  ғана  емес,  сондай-ақ  олардың  оқудағы  еңбегін  қызықты,  тиімді
ұйымдастыра  алатын,  оларға  үлгі  болатын  ерекше  тұлға  болуы  керек.
Оқушының  қажеттілігін  қанағаттандыру  үшін  қазіргі  заманның  мұғалімі
жаңашыл,  икемді,  өзгерісті  тез  қабылдай  алатын,  жан-жақты,  жаңа
педагогикалық инновациялық технологияларды меңгерген болуы керек. Білім
беру  үрдісінде  мұғалімнің  оқушыны  дұрыс  бағалауға  көңіл  бөлгені  дұрыс.
Баға–оқушының білімін көрсететін нәтиже. Мұғалім жаңа форматта құрылған
сабақ  тақырыбына байланысты критерийлер  бойынша немесе  бағалаудың әр
түрлі тәсілдерін қолдануға болады. Қазіргі заман ағымына сай болашақ ұрпаққа
саналы  тәрбие,  терең  білім  беру  еліміздің  басты  мәселесі  болып  табылады.
Яғни,  сабағының  жемісті  болуы  үшін  үнемі  ізденіс  үстінде  болып,  жаңа
бағдарламаны меңгере отырып қолдану әр ұстаздың парызы деп есептеймін.
Осы әдістемелік құралдың ішінен мұғалімдер рефлексия мен кері байланыстың
айырмашылығын,  кері  байланыс  жасау  кезінде  және  сабақ  барысында
қолданатын әдіс-тәсілдерді, қысқа мерзім жоспар үлгілерін, ата-анамен жұмыс
түрлерін өз тәжірибелеріне пайдалана алады және түрлендіріп,  өзгертулеріне
болады.
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 12.10.2021 ж.        № C00045

Аман болсын ата-анам!

ТУЛЕУОВА ҚҰРАЛАЙ БАЙТЕНҚЫЗЫ
Павлодар қаласы, Мойылды ауылы №38 негізгі

жалпы білім беру мектебінің бастауыш сынып мұғалімі

Менің  әкем  Төлеуов  Бәйтен  Төлеуұлы,  1934  жылы  1  тамыз  айында
Павлодар  облысы,  Лебяжі  ауданында,  Майқарағай  совхозы,  Жаңа  -ауыл
колхозында қарапайым отбасында  дүниеге келген.  

Соғыс кезінде тылда жұмыс істеді. Егіннің арам шөбін жұлды, қозы бақты,
шөмелей салды. 5 класс бітірді. 1947-1949 - жылдары Жаңа-ауыл колхозында 4
өгізбен шөп шапты, қыста оны тасыды. 1950 жылы Щербақты училищесінде
электр  –  механик  оқуын бітіріп,  колхозда  қой  қырықты.  1951  жылы колхоз
ТРАКТОРИСТ курсына  жіберді.  Оны жақсы бітіріп,  1952  жылы Жаңа-ауыл
колхозында бірінші болып трактормен жер жыртты. Тың және тыңайған жерді
жыртып,  2-3  пұт  астыққа  миллиардқа   үлес  қосты.  Бірнеше  конкурстарға
қатысып, почётный граммота , жүлделі орындар алды. Бірнеше  рет  ударник
коммунистический атағын жеңіп алды. Үкімет пен Партия еңбегімді бағалап,
бірнеше Орден, Медальдармен марапатталды. 1993 жылы Құрметті демалысқа
шығарып салды.
        Әке-шешем, 1955 жылдың қаңтар айының 12-де отбасын құрғанда, әкеме
20 жас, анам 16 жаста еді. Анамның есімі Төлеуова Балшакар Ақтанқызы. Ата-
анамның тұңғышы 1957 жылы 28 қыркүйек айында дүниеге келді. 5 қыз 5 ұлды
болды. Ұлдың біреуі шетінеді. Қазіргі уақытта 9 бала: 5 қыз, 4 ұл бар, бірнеше
немере-жиендер,  шөберелері  бар.  Балалары  барлығы  оқу  бітіріп,  өз
мамандықтары бойынша жұмыс істеуде.
 Отбасымызбен  Павлодар  облысы,  Лебяжье  ауданы,  Қорт  ауылында  1996
жылға дейін тұрдық.
     Әкем тыл игеру кезеңімен  бірге механизатор болып жұмыс істеді. Анам үй
шаруашылығымен, бала күтумен болды. Анам жас кезінде тракторда сменшік
болып жұмыс істеді. Екеуіз бірге отар-отар қой қырықты.
    Ата-анам қарапайым отбасыннан  шыққан адамдар. Әкемнің еңбегін үкімет
бағалап отырды. Жыл сайын граммота, бағалы сыйлықтар алып отырды. 1957
жылдан бастап медальдармен марапатталды. Еңбек қызыл ту ардагерімен 1977
жылы марапатталып, еңбек ардагері,  үкіметке адал қызмет етті.Бізді  оқытып,
тәрбиелеріне  зор  мән  берді.  Үлкен  ағамыз  Қанат  Афган  соғысына  қатысып,
қазіргі күнге дейін медальдармен марапатталды. Ұлдарды ұяға, қыздарды қияға
аман - есен  қондырды. 
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Әрқайсысына білім берді. Бүгін де олар бір-бір маман иесі. Осы балалардан 25
немере, 28 шөбере,  1 шөпшек сүйіп отыр. Бүгін де әкемнің жасы 90-ға таянды.
      Әкем 1992 жылдың қазан айында құрметті демалысқа шықты. Аққу 
ауданының 70 жылдығында «Ауданның құрметті азаматы» деген атақ беріліп, 
медальмен марапатталды. Еңбек демалысында болса да жұмыстан қалған емес. 
Құрметті демалыста жүрген кезде жұмысын  ары қарай Мойылды ауылына 
көшіп келгеннен кейін де жалғастырды.Мая-мая шөп үйіп, қалады. Елге қол 
ұшын беріп отырдым. Ата-анам қай кезде шақырса да, әрқашанда көмекке 
дайын.Сондықтан да, барша  ата-аналар аман болсын демекпін. 
Қазіргі мекен-жайы: Павлодар қаласы, Мойылды ауылы.
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12.10.2021 ж.      № C00047

Қауіпті табиғат құбылыстары

ҚАЛИБЕК АЙСҰЛУ БАҚЫТЖАНҚЫЗЫ
Алматы облысы Талғар ауданы Еламан ауылы  

№41 ЖББОМ.  Бастауыш сынып мұғалімі 

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 

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

Тілдік мақсат -Климат және сәйкес табиғи құбылыстар тақырыбын 
бейнелейтін лексиканы оқып үйренеді.
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- Табиғи жағдайлар туралы айта алады.
-  Табиғи қолайсыз жағдайларды анықтай алады.

Құндылықтарды 
дарыту 

Топтық, жұптық жұмыстарды орындау барысында 
ынтымақтастық орта қалыптастыру. Адамгершілік, 
алған білімді қолдана білу, еңбексүйгіштік 
қасиеттерді насихаттау.

Пәнаралық 
байланыстар

Жаратылыстану пәнімен табиғи құбылыстарын 
ерекшелігін жіктеу.
Әдебиеттік оқу ауызекі сөйлеу тілдері дамиды.

АКТ қолдану 
дағдылары 

Ғаламтордан алған суреттер, интербелсенді тақта

Алдыңғы білімді 
игерулері

Табиғат құбылыстарын атау

Сабақ барысы

Сабақтың 
жоспарлан-ған 
кезеңдері 

Сабақтағы жоспарланған іс-әрекет 

Сабақтың басы
5минут

Ширату тапсырмасы. 
Оқушыларды «Пазл» әдісі арқылы табиғат құбылыстарын 
құрастыру арқылы 3 топқа бөлу.
1-топ «Жаңбыр» 
2-топ «Найзағай» 
3-топ «Жел»
«Кір жайғыш» әдісі арқылы жұмбақтарды шешеді. 
Жұмбақтар конвертке жасырылады, кір жайғыштан алады. 
1.Дүрліктіріп қырқаны
Шақпақ тастың жарқылы.
Бұлт көрпесін жыртады.(найзағай)
2.Таудан топ түсті,
Аяқ-қолы жоқ түсті.(бұршақ)
3.Жылт-жылт еткен,
Жылғалардан өткен.(су)
4.Үлкен алтын табақтан
Әлемге нұр таратқан.(күн)
5. Шөпті жапырып,
Құмды сапырып,
Қоқысты үйіріп,
Әкеткен не шүйіріп? (Құйын)
-Балалар, бұл жұмбақтардың шешуі не деп      
ойлайсындар?
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1. Табиғат құбылыстары.
2. Табиғат құбылыстары нені құрайды?
3. 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

10 минут

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
1.  Табиғат құбылыстары туралы айтады, 
ерекшеліктерін көрсетеді.
2. Пайдасы мен зиянын талдау арқылы көрсетеді.
3. Табиғат құбылыстарының зияны мен пайдасы туралы
жіктеп сәйкестендіреді.
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
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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.

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...

-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?

  1,2,3 тапсырма – «Тапсырма 
бойынша саралау» негізінде «Пазл»,
«Кір 
жайғыш» ,«Ойлан,топтас,бөліс», 
«Мозайка», «Кім жылдам?»,  «Сия 

 «Дұрыс па, бұрыс па?»әдісі, «Қол 
шапалақтау» әдісі, «Көңілді 
жұлдыздар», «Бірін-бірі бағалау» әдісі
Дескриптор:
 -Табиғат құбылыстары туралы 
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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 оқушыларға 
қолдау беріледі.
 

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

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?
1. Оқушыларымның мүмкіндік деңгейінің жоғары екенін, 
шығармашылық қабілеті бар оқуларыммен жеке жұмыстарды жандандыру 
керек екенін білдім.
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13.10.2021 ж.       № C00049

Шамалар  арасындағы  тәуелділік

АГАБЕКОВА УЛДАНАЙ АСИЛБЕКОВНА
Түркістан облысы.Сарыағаш ауданы. Достық ауылы. 

«№59жалпы орта білім беретін мектебі»КММ. 
Бастауыш сынып мұғалімі 

Мұғалімнің аты-жөні

Пән/Сынып: Математика   /  3-сынып  

Қай аптаның нешінші 
сабағы
Тарау немесе бөлім 
атауы:

Көбейту және бөлу

Сабақтың тақырыбы: Шамалар  арасындағы  тәуелділік

Оқу мақсаты: 3.2.3.4.      2 – 3 амалдан  тұратын  есептерді  
шығару

Бағалау критерийі: Білемін «+», білмеймін «-» белгісін қою.

Саралап оқыту тапсырмалары

Ұжымдық жұмыс
Жаңа тақырыптың 
түсіндірілуі

Бірлескен жұмыс (1,2 тапсырма)
Тапсырманы ұсыну және дұрыс 
жауапты ұсыну арқылы үйрету

Жеке 
жұмыс
Тапсырма
ны ұсыну,
оқушылар
өз бетімен
орындауы

Уақы
ты

Кезеңі Тапсырма Тапсырма-
ның мақсаты

Бағалау

 2 
минут

Ұйымда
с
тыру 

Тақырып, мақсаттармен 
таныстыру

Не меңгеретінін 
білу үшін

13 
минут

 Жаңа 
сабақ 

Жаңа сабақты цифрлық 
ресурстар арқылы 
түсіндіру
Кестені ауызша толтыру.

Жаңа 
тақырыпты 
меңгеру

Тапсырма
ны 
орындаған
оқушыны 
ауызша 
мадақтау
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Бағас
ы

Сан
ы

Құн
ы

9 теңге 3 
дана

 27 
теңг
е

5 теңге 6 
дана

30 
теңг
е

4 теңге 6 
дана

24 
теңг
е

Заттың құнын білу үшін 
заттың бағасын оның 
санына көбейту керек.   
  Қ = б · с              

Сатып алынған заттың 
санын білу үшін заттың 
құнын заттың бағасына 
бөлу керек.

с = Қ : б

Заттың бағасын білу үшін 
заттың құнын оның 
санына бөлу керек.
б = Қ : с
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15 
минут

Тәжіриб
е

1-тапсырма
«Дүкен» ойыны
Сен дүкенге келдің. Әрбір
сатып алынған заттың 
құнын анықта. Кесте 
бойынша есеп 
құрастырыңдар. 
Жолдастарыңнан оны 
шығаруды сұра. Бос 
орындарды толтыр және 
тексер. 
9 теңгеден 5 дәптер 45 тг
8 теңгеден 3 хатқалта 24 тг
7 теңгеден 4 
дәптерқап

28 тг

8 теңгеден 4 бетбелгі 32 тг
8 теңгеден 2 ашықхат 16 тг
10 теңгеден 5 өшіргіш 50 тг

2- тапсырма
Есепті құрастырып, шартын жазып,
Шешуін жазып, сұраққа жауабын жазу. 
Болды Сатып 

алынды
Қалды 

80 теңге

9 
теңгеден

? теңге

Шарты:
Болды- 80 тг
Сатып алды- 9 тг-ден 2 (д)
Қалды-? тг
Шешуі: 80 тг – 9 тг  х 2 = 62
Жауабы: қалды 62 теңге

Жаңа 
тақырыпты 
тәжірибе 
арқылы меңгеру

Бағалау 
критерийл
ерін 
ұсыну
Дүкен 
ойынында 
заттың 
құнын 
таба білдім.
Кестеге 
байланыс
ты есеп 
құрастыр
дым
Кері есеп 
құрастыра 
алдым.
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Болды Сатып 
алынды

Қалды 

70 теңге

3 
теңгеден

? теңге

Шарты
Болды- 70 тг
Сатып алды- 3 тг-ден 2 (қ)
Қалды-? тг
Шешуі: 70 тг – 3 тг  х 4 = 58
Жауабы: қалды 58 теңге

Кері есеп құрастырп көрейік!
Кері есеп
Болды Сатып 

алынды
Қалды 

? теңге

3 
теңгеден

58 теңге

Болды- ? тг
Сатып алды- 3 тг-ден 2 (қ)
Қалды-58 тг
Шешуі:  3 тг  х 4 + 58 тг = 70
Жауабы: болды 70 теңге

Дескриптор:
Есептеудің ауызша және жазбаша 
тәсілдерін пайдалана отырып, қосу
 және азайту амалдарын орындау 
біліктері, безендіру, түсініктеме беру, 
дәлелдеу, оқу тапсырмаларын шешуде
 болжамдар айту
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5 
минут Қосымш

а 
тапсырм
а

   
1. Көбейтудің мәнін қосу 
амалы арқылы тап.
2 * 2                                     
3 * 2                              
2 + 2                                     
3 + 3                              
2 * 20                                   
30 * 2                            
20 + 20                                 
30 + 30     
              
                 2. Өрнектің 
мәнін тап.
(85 – 85 ) * 18                      
(100 – 99) * 32                  
(25 + 49 ) * 0                       
(80 – 79) * 100  
       
                      3. Есепті 
шығар.
Әрқайсысы 3 килограмнан
6 банка қияр тұздалды. 
Барлығы неше килограмм 
қияр тұздалды?  
     

Дескриптор:
Берілген  қосымша  
тапсырмаларды өз 
бетінше орындайды

Бүгінгі  
тақырыпты  
қаншалықты  
деңгейде  
меңгергендерін  
тексеру

10  
баллдық 
жүйемен 
бағалау

Күнделік  
кз 

3 
минут

Бекіту
Жеке тапсырма ұсыну
 ңгеге не сатып ала 
аласың?

1)Торт, йогурт және 
шоколад.
       Иә                          Жоқ

2) Торт, «Чупа Чупс» 

Тақырыпты 
меңгергенін 
анықтау

Бағалау 
критерий
лерін 
ұсыну
500 теңгеге 
сатып ала 
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және батон кәмпит.
Иә                           Жоқ

3) Торт, пирожное, 
«Чупа Чупс» және батон 
кәмпит.
     Иә                           Жоқ

4) Йогурт, батон кәмпит 
және шырын. 
  Иә                             Жоқ

5) Йогурт, шоколад, 
шырын және торт. 
   Иә                             Жоқ

6) Йогурт, батон кәмпит,
шырын және «Чупа 
Чупс»
    Иә                            Жоқ

алатын 
нұсқаны 
дұрыс 
белгіледім.

2 
минут

Кері  
байланы
с

                 "Ауа  райы"  
әдісі

Бүгінгі  сабаққа  
кері  байланыс  
орнату
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13.10.2021 ж.     № C00051

Бастауыш сынып оқушыларының
шығармашылық қабілетін дамыту

ЖАМБАЕВА ШЫНАРАЙ МУХТАРХАНОВНА 
Жамбыл облысы, Т Рысқұлов ауданы, Көгершін ауылы, 

Ақтоған шағын орталықты орта мектебінің 
бастауыш сынып мұғалімі 

    Қазіргі таңда еліміздің болашақ ұрпақтарын тәрбиелеу бағытындағы білім
беру  мәселесі  мемлекетіміздің  басты  ұстанымдарының  бірі.  Осы  ұстанымға
жетудің  бірден-бір  жолы:  әлемдік  білім  кеңістігінен  орын  алу,  өркениетті,
қуатты  елдер  қатарына  қосылу  болып  табылады.Оқытудың  инновациялық
технологияларын пайдалана отырып білім сапасын арттыру,  сондай –ақ рухани
жан дүниесі  бай,  жан-жақты дамыған ұрпақ тәрбиелеу  осы ұстанымдардан
туып отырған өзекті мәселелердің бірі. Бүгінгі таңда білім саласының алдында
дайын білімді, дағдыдары меңгеретін, қайталайтын ғана емес, шығармашылық
бағытта жұмыс істейтін, тың жаңалықтар ашатын, біртума ойлау қабілетімен
ерекшелетін жеке тұлға қалыптастыру міндеті тұр.
«Оқушының  шығармашылық  іс-әрекетіне жағдай тудыру дегеніміз-оқушыны
ойлай  білуге  үйрету  екені  сөзсіз.  Бүгінгі  таңдағы  жаңаша  білім  міндеттерін
негізі үш мақсат қана шеше алады.Олар –дүниетанымдылық, шығармашылық
және терең білімділік».
     « Мұғалім әрдайым ізденісте болса ғана шәкірт  жанына нұр құя алады» деп
Ахмет  Байтұрсынұлы  айтқандай  мұғалімнің  ізденісі  жан-жақтылығы,
құзіреттілігі  арқылы  айқындалса,  сол  құзіреттілік  оқушы   шығармашылығы
арқылы  көрінеді.  Мектеп  қабырғасында  оқытылатын  пәндер  бойынша
дарындылық танытқан оқушылардың шығармашылық қабілетін дамыту өз ісіне
жауапкершілікпен  қарайтын  мұғалімнен  педагогикалық-психологиялық
көріністі талап етеді. «Шығармашылық» ұғымының жалпы теориясы зерттеген
С.Л.Рубиштейн « оқушы шығармашылығының ерекшілігі  оның сапалы түрде
мақсатты  әрекет  жасауцымен  анықталады»  -   деген,  «шығармашылық,
шешімінің  нәтижесі  баланың  өзі  үшін  жаналық  болса  жеткілікті»  екендігін
айтады,  яғни   шығармашылық  өнімді  еңбегі  оның  жеке  тәжірибесімен
салыстырылады.  Мектеп  мұғалімдері  шығармашылық  жұмыспен  айналысуға
даяр болуы тиіс, нәтижеге жетуге ұмтылу қажет.
   Жас  жеткіншектің  бойындағы  табиғат  берген  ерекше  қабілетті,
дарындылықты тани білу, оның басқаға ұқсамайтын қабілетін ашу ерекше қиын
іс. «Бұлақ көрсең көзін аш»  дегендей,  әр баланың  жеке қабілетін анықтап,
шығармашылығын арттыру ұстаздың парызы. Оқушылардың белсенділігі мен
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танымдық іс-әрекеттері арқылы шығармашылығын дамыту, қажетті  жағдайда
айрықша  шешім  қабылдай  алатын  жеке  тұлғаны  дайындау,  осыған  орай
оқытуды ізгілендіру, қазақ мектептерінің алдында тұрған үлкен міндет.
    Шығармашылық – ойлау қабілетінің ең жоғарғы қасиеті. Шығармашылық
арқылы  оқушының  жолдасына,  өмірге,  білімге  деген  сенімі,  көзқарасы
өзгереді.Ұзақ  жылдар  бойы  шығармашылық  барлық  адамның  қолынан  келе
бермейді   деп  қарастырылып  келсе,  қазіргі  ғылым  жетістіктері  негізінде
қабілеттің  мұндай  дәрежесіне  белгілі  бір  шарттар  орындалған  жағдайда  кез
келген баланы шығармашылыққа бейімдеуге болатыны көп айтыдуда. Адамның
шығармашылыққа ынтасы оның өз даралығын, өз қабілеттерін іске асыруға жол
ашады.
   Бастауыш  сынып  оқушылары  жалпы  алғыр,  шапшаң,  сезімтал,  ештеңені
жасырмай,  нені  болсада  ашық,  еркін  айтады.  Олар мұғалімнің жетегіне  тез
ілескіш, үлкендердің ой-пікіріне қатты сүйенеді.
    Сондықтан баланың шығармашығын дамытуда ұстаз көп еңбек сіңіруі керек.
Шығармашылық  қабілет  әр  баланың  табиғатында  болуы  мүмкін.  Біздің
міндетіміз  оқушыға оның бойында жасырынып жатқан мүмкіндіктерін ашып
көрсету.
     Әрбір оқушыны оқытып, тәрбиелеуге байланысты мәселелерді өздігімен
және  шығармашылық   ынтамен   шешуге  қабілетті  жаңашыл мұғалім  керек.
Оқушының білім  сапасын  көтеру  негізгі  мақсат.  Біз  соңғы нәтиже сипатын,
мектеп түлегінің білімділігі үлгісі арқылы құрдық.
  Біздің оқушыға қойған талабымыз:
1. Қоршаған ортаны сезе білу, құбылыс себептерін іздене білу;
2. Ақыл парасатты игеріп, ойлау, сезім қабілеттерін арттыру;
3. Алдына мақсат қоя білу және жетуге ұмтылу;
4. Өзін-өзі талдауды, өзін –өзі бағалай білуді меңгеру;
5. Басқа  адамдармен  қарым-қатынас  жасай  білу,  осы  заманға  сай
технологияларды пайдалана білу ( интернет, электронды почта);
6. Қоршаған ортада өз орныңды,  жеке рөлінді анықтай білу;
Оқушылардың  шығармашылық  қабілетін  арттырып,  ынталандыру  үшін
сабақтарды мынадай жолдармен өткізуге болады:
       Сабақта кең көлемде көрнекі құралдарды пайдалану;
       Сабақты түрлендіріп өткізу;
       Сабақта оқушылар өздері жасаған суреттер, схемаларды пайдалану;
       Техникалық құралдарды тиімді қолдану;
        Сабаққа қатысты бейнетаспаларды, фильмдерді көрсету.
О.Бальзактың   «Ұдай  еңбек  ету  өнердің  де,  өмірдің  де  заңы»  дегеніндей,
оқушылардың шығармашылық қабілеті мен белсенділігін арттыруда мұғалімге
үнемі ізденуге,  тұрақты еңбек етуді талап етеді.  Олай болса, қазіргі ұстаздар
қауымының алдындағы үлкен мақсат:  өмірдің барлық саласындағы белсенді,
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шығармашылық  іс-әрекетіне қабілетті, еркін және жан-жақты жетілген тұлға
тәрбиелеу.
       Бұл мақсатқа жетуде ұстаздар терең білімді, әдістемелік жағынан толық
қаруланған  және  жоғары  мәдени  деңгейі  болуы тиіс.  Себебі  қазақ  тілі  пәні
мұғалімі оқушылардың оқуға ынтасын оятып, олардың қабілеттерінің дамуына
жол  ашады.  Мұғалім  алғашқы  сабақтан  бастап  әрбір  оқушының   жеке
ерекшеліктерін, ынтасы мен бейімділігін, оқу мен еңбекке ұқыптылығын ескере
отырып оқу үрдісін жүргізуі керек.
   Ертеңіне лайық ұрпақ тәрбиелемеген елдің келешегі жоқ десек, сол ұрпақты
тәрбиелеудегі  ұстаз  еңбегі  –ұлы  еңбек.  «Ұстазын  сыйламаған  елдің  ұрпағы
азады»,-  дейді халық даналығы. Осыған байланысты шығармашылық, ізденіс
деген әр ұстаздың алдында тұрған үлкен міндет деп ойлаймын.
    Шығармашылық –бұл  адамның  өмір  шындығында  өзін-өзі тануға ұмтылу,
іздену.Өмірде  дұрыс жол табу үшін адам дұрыс ой түйіп,  өздігінен сапалы,
дәлелді  шешімдер  қабылдай  білуге  үйренуі  қажет.Адам  бойындағы
қабілеттерін   дамытып,  олардың  өмірден  өз  орнын  табуға  көмектеседі.
Шығармашылық   жұмыста,  әсіресе,  бала  қиялының  орны  ерекше.
Шығармашылық  сипаттағы  сабақтар  түрлерін  жүйелі  ұйымдастыру  арқылы
оқушылардың танымдық белсенділігі қалыптасып, ұстазы берген ақпаратты, іс-
әрекет  тәсілдерімен  бағалау  өлшемдерін  қамтитын  қоғамдық  іс-әрекетте
шығармашылық бағыт ұстанады, қабілет білігін ұштай түседі.
    Оқушыларды  шығармашылыққа  баулудың,  өзіндік  іс-әрекетін
ұйымдастырудың
 түрлері өте көп. Мысалы: тірек сөздер беру арқылы әңгіме құрастыру, өлең
құрастыру,  мысалдарды, ертегілерді сахналау, шығарма жазу, ертегі мазмұны
бойынша сурет салу, т.б.
2-сыныпта  әдебиеттік  оқу  сабағында  баланың  шығармашылық  қабілетін
дамытуда пайдаланған жұмыс түрлері.Өлең құрастыру.
   Бұл жұмысты екі тәсіл арқылы ұйымдастыруға болады.
Дайын өлең жолдарын ұсынып, оқушыларға соны аяқтауды тапсыруға болады.
Мысалы,  Ө. Тұрманжанов «Туған өлкем» өлеңінде қайталанып тұрған:
«Неткен сұлу, неткен көркем,
  Осы – менің туған өлкем» деген жолдар бар.
Оқушыларға осы дайын өлең жолдары ұсынылып, оны ары қарай жалғастыру
тапсырылады.Тапсырма  дұрыс  орындалу  үшін,  ең  алдымен,  оқушылар
құрастыруға  тиісті.  Оқушылардың  шығармашылық  белсенділігін
қалыптастыруда өлеңнің сызбасы түсіріледі:
«Неткен сұлу, неткен көркем,
  Осы – менің туған өлкем»-ұсынылған жолдар.
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« Ұлан –байтақ жерлері бар.Өз өлкемді мақтан етем»,  -оқушыныңи аяқтауы,
яғни бұл –жоспар, өлең ұйқасқа құрылады және бұл сызба бойынша өлеңнің
бірінші, екінші, төртінші жолдары ұйқасуға тиіс.
   Ұстаз еңбегі оқушы білімімен өлшенеді десек, ұстаз еңбегінің  күрделілігі
әрбір оқушы жүрегіне жол таба білуінде. Әрбір баланың бойындағы қабілетті
дамыту  арқылы  өзін,  өмірді,  әлемді  танып  білуге,  қоғам  алдындағы
жауапкершілік қасиеттерін сезіндіре білуінде жатыр.
   Оқушыны бойында шығармашылықты дамытуда үздіксіз құлшыныс, оқуға,
білім  алуға  деген  ұмтылыс  ұдайы  өшпей,  күннен  –күнге  дами  түсуі  қажет.
Сонда  ғана  оқушы  бойында  білім  нұры  тасып,  сыныптан-сыныпқа  көшкен
сайын  оқушының  ішкі  дүниесі,  сыртқы  ортамен  байланысы  дамып,  оқушы
дүниетанымы арта түсері анық. Заман талабына сай білім бере отырып, оқушы
бойында  танымдық  қабілетін  дамыту  бүгінгі  таңда  ұстаз  үшін  үлкен
жауапкершілік іс болып табылады.
      Қорыта келгенде, бастауыш сыныптың қай пәнінде болсын оқушылардың
танымдық  шығармашылық  қабілетін  дамыта  оқыту  олардың  сабаққа  деген
қызығушылығын  оятып,  ойын  ынтасын,  дамыта  түседі.  Мұғалім  өз  сабағын
шығармашылықпен өткізе алса,  өзінің білімін сарқып жұмсаса,  үнемі ізденіс
үстінде  болса,  шәкірттерді  анасындай  аймалап жүрек жылуын бәріне  бірдей
шаша білудің қорытындысы бағбанның жақсы ағаштан жиған сапалы жемісі
іспеттес.  Бүгінгі  күннің  мұғалімі  –шығармашылық  адамы.Ол  қанша  ізденсе,
болашақ  ұрпаққа  соншалықты  сапалы  білім  бермек.  Ендеше  мұғалім  күш
қуатын көңіл әрдайым жоғары  көтере  білсе,  сонда  сабақ беру сапасы  арта
түсіп, еңбегі жанады.

38



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

13.10.2021 ж.      № C00052

Топтық жұмыс арқылы оқушылардың
танымдық  қызығушылдығын арттыру

ЗИЯЕВА ГУЛЬМИРА АДЫРБЕКОВНА
Шымкент қаласы Алпамыс батыр атындағы 

№40 мектеп - гимназиясының бастауыш сынып мұғалімі

Мақсаты: Топтық жұмыс жүргізу арқылы оқушылардың тіл байлықтарын, 
шығармашылық қабілеттерін дамыту, танымдық қызығушылықтарын арттыру. 
Міндеттері:                                                                                                                    
1. Жаңа әдістеменің әдіс – тәсілдерін енгізу;                                                             
2. Топтық жұмыс түрін қалыптастыру.                                                                       
Өзектілігі:Оқу-тәрбиесінде мынадай өзекті проблемалар бар: Оқушылардың өз
бетінше ойланып, әрекет етулері жеткіліксіз. Бір оқу міндетін басқа түрлі 
жолдармен өзгертіп, шеше білу қабілеттері, сонымен қатар алынған білім-білік 
дағдыларын қазіргі өмір мен ғылым, техника жаңалықтарымен байланыстырып,
салыстырып, зерттеп өз болжамдарын жасау қабілеттері әлі де төмен деңгейде. 
Ал мұның себебі қайда жатыр және бұл проблемаларды шешу үшін, білім 
үдерісінде инновациялық технологияларды оқып үйреніп, өз іс-әрекетімде 
енгізу қажет деп ойлаймын. Білім берудің әртүрлі нұсқадағы мазмұны, 
құрылымы, ғылымға және тәжірибеге негізделген жаңа идеялар, жаңа 
технологиялар бар.
Бүгінгі таңдағы оқыту үдерісі жаңа әдіс-тәсілдерді, жаңаша идеяларды 
қолдануды талап етеді. Әр мұғалім өз іс-тәжірибесінде көптеген 
қиындықтармен, кедергілермен кездеседі. Ол заман көшіне ілесу үшін өз 
білімін жетілдіріп отыруы қажет. Мен де оқыту тәжірибемде жетістіктерге жету
жолдарын қарастырудамын. Оқушылар өз пікірлерін, көзқарастарын еркін және
ерікті түрде білдірсе, шығармашылықпен жұмыс істесе екен деген мақсаттарды 
көздеймін. Тек білдіру емес, сонымен бірге өз пікірлерін дәлелдей алатын және 
оны іс жүзінде де асыра алатын тұлға болып қалыптасcа екен деймін.                  
Мұғалім топтық жұмыс түрін қолданғанда, үнемі оқушы санасында болып 
жатқан өзгерістерді бақылап, оның дамуын жан-жақты зерттей отырып, өз 
сабақтарын соған сай өзгертіп отырады.                                                                     
Топпен жұмыс жүргізу кезінде оқушылар:                                                            
· Бір - біріне бірдей бағынышта, сыйластықта болады;                                             
· Бір - біріне деген жауапкершіліктері артады;                                                          
· Топтың барлық мүшелердің бір - бірін тыңдау, күту шыдамдылығы, кезектесе 
сөйлеу дағдылары қалыптасты. Топта бірлесіп жұмыс істеп үйренген 
оқушылардың білімдері нәтижелі шыңдалады;                                                         
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· Оқушылардың есте сақтау қабілеті жоғарылайды;                                                 
· Жиі - жиі ой талқысын жасау және өз пікірін білдіру арқылы оқушының 
сөйлеу дағдылары дамиды.                                                                                           
Бірлескен оқудың мәні                                                                                 
Ынтымақтастық оқу – бұл оқыту мен оқу тәсілі, аталған тәсіл проблемаларды 
шешу, тапсырмаларды орындау немесе әлдебір өнім жасау үшін оқушылар 
тобының бірлесіп жұмыс істеуін білдіреді. Ынтымақтастық оқу оқуды табиғи 
әлеуметтік әрекет ретінде қабылдауға негізделген, оған қатысушылар бір-
бірімен әңгімелеседі, және осы әңгімелесу арқылы білім алады.
Педагогикада ынтымақтастық оқу тәсілдерінің саны жеткілікті, бірақ та 
бірлескен оқу үдерісінің негізгі сипаттамалары мынадай:                                       
1. Оқу оқушылар ақпаратты игеретін және өздері игерген мәліметті бұған дейін 
меңгерген білімдерімен байланыстыратын белсенді үдеріс болып табылады.       
2. Оқу тапсырмаларды орындау үшін механикалық есте сақтау мен қайталау 
емес, құрдастардың белсенді қатысып, ақпараттарды өңдеуі және қорытуын 
талап етеді.                                                                                                                     
3. Қатысушылар әр адамның көзқарасымен танысудан пайда алады.                     
4. Оқу оқушылардың әңгімелесу кезіндегі әлеуметтік ортасы жағдайында 
жетіледі. Осы зияткерлік жаттығу кезінде оқушылар ой-пайымдарының негізін 
құрып, мәнін ұғады.                                                                                                       
5. Оқудың ынтымақтастық ортасында оқушылар әлеуметтік және 
эмоционалдық тұрғыдан да дами түседі, өйткені олар түрлі көзқарастарды 
тыңдап, өз идеяларын айтуға және қорғауға мәжбүр болады. Мұндайда 
оқушылар сарапшылардың немесе мәтін аясында шектеліп қалмай, өздерінің 
ерекше тұжырымдамалық түсініктерін құруды бастайды. Осылайша 
ынтымақтастық оқу жағдайында оқушылар құрбы-құрдастарымен қарым - 
қатынас жасауға, идеяларды ұсынуға және қорғауға, әртүрлі ұстанымдармен 
алмасуға, басқа тұжырымдамаларға күмәнмен қарауға және оған белсенді 
қатысуға мүмкіндік алады.
Сабақ беру кезінде мен сын тұрғысынан ойлау стратегияларын әдебиет 
сабақтарында қолдана бастадым. Олардың жаңашылдығы мен көп уақыт 
алатындығы топтық жұмыс түрінде көп қолдануға мүмкін болды. 
Оқушылардың тілдерін жетілдіру мен шығармашылыққа баулуда сыни 
тұрғыдан оқытустартегиялардың маңызы зор. Соның ішінде толғануды тиімді 
етуге лайықталған “Венн диаграммасы”, “Бес жолды өлең”, “Көрнекілік 
арқылы баяндау”, “Семантикалық карта”, “Автор орындығы” сияқты 
стратегиялар әр сабақтың ерекшелігіне, ауыр - жеңілдігіне қарай лайықтала 
қолданылады. Оқушы өз ойын сын тұрғысынан ойлап, дәлелдеуге тырысады, 
ой өрісін кеңейтеді, еркін ойлай отырып, тапсырмаларды орындау барысында 
өз ізденісімен қызығушылық танытып, шығармашылық қабілеттері ұшталады. 
Сондай - ақ топтық жұмыс арқылы оқушылар өз ойларын ашық айта білу, пікір 
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айтуға үйрену, пікір таластыру (дебат), жолдастарының ойын тыңдау, 
жауаптарын бағалай білу, сыйластық, ұйымшылдыққа, білім сапасының 
көтерілуіне көп әсерлерін тигізеді. Сынып бойынша көп сөйлемейтін, ойлау 
дәрежелері төмен оқушылардың да қызығушылығы туып, өз мүмкіндіктеріне 
қарай топтар бойынша сабаққа қатысуға тырысады.
Сынып оқушыларының топтағы білімдерін бағалау үшін бағалау 
критерийлерінбелгілеп алу қажет. Олар:                                                                    
· Оқушылардың сабақта белсенділік танытулары;                                                    
· Өз ойларын ашық та еркін жеткізе алуы;                                                                 
· Тақырып бойынша ең негізгіні түсініп, ажырата білулері;                                    
· Барлық топтар бойынша сыйластық, тәртіп, ұйымшылдықтың болуы.                
Бағалау критерийлері оқушыларға алдын ала таныс болуы тиіс немесе тақтаға 
ілініп қоюы тиіс.
Топтық жұмыс жүргізу арқылы байқағаным: оқушылар сабақты өз еріктерімен 
қажеттілік ретінде қабылдады. Бір-біріне деген жанашырлықтары, өзара 
татулықтары, ұйымшылдықтары үнемі байқалып тұрды. Алдағы уақытта да топ
мүшелері топ ережесін ұстанып, жұмыс істеуге тырысып отырды. Мен өз 
тарапымнан ынтымақтастық атмосфераны қалыптастыруға ықпал етіп 
отырдым. Мен оқушыларымның мінез - құлқының ерекшеліктерін жақсы 
білемін. Сондықтан маған сыныпта ынтымақтастық атмосфераны 
қалыптастыру айтарлықтай қиындық туғызбады. Сыныбымдағы тәртіп 
ережелері мен нормалары сақталды. Оқушылар бір-бірімен жұмыс істегенде 
өздерін жайлы сезінді. Олар топта, жұпта тапсырмаларды талқылау кезінде 
әңгімелесуге құлықты болды.
Топтық жұмыс түрін қолданған кезде менің сабағымда оқушылар арасында:· 
бір-бірінің пікірін тыңдау, сыйлауға ынтымақты қарым-қатынастың;                    
· өзін жеке дара тұлға ретінде тануға жол ашуға;                                                      
· бір-біріне құрметпен қарауға;                                                                                    
· өз ойын ашық, еркін айтуға, пікір алмасуға;                                                            
· өзін-өзі, бірін-бірі бағалауға;                                                                                     
· мұғаліммен еркін сөйлесіп, пікір алмастыруға;                                                       
· достарының ойын тыңдай отырып, проблеманы шешу жолдарын іздей 
отырып, қиындықты шешуге көмектесуге;                                                                 
· белсенді шығармашылықты ойлауға негіз қаланды.
Сабақта оқушыға білім дайын күйінде беріле салмауы керек. Мұғалім баланың 
білімді игеруге қызығушылығын оятуы, шығармашылықтарын дамытуы қажет.
Шығармашылық — бұл адамның өмір шындығында өзін-өзі тануға ұмтылуы, 
ізденуі. Өмірде дұрыс жол табу үшін адам дұрыс ой түйіп, өздігінен сапалы, 
дәлелді шешімдер қабылдай білуге үйренуі қажет. Адам бойындағы 
қабілеттерін дамытып, олардың өшуіне жол бермеу, оның рухани күшін 
нығайтып, өмірден өз орнын табуға көмектеседі. Шығармашылық 
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тапсырмаларды сыныпқа жаппай бере отырып, әр топтан тек қабілетті 
оқушылар орындап отырғанын байқадым. Бұл дарынды оқушыны анықтап алу 
үшін оңтайлы болды. Тапсырманы жеке орындаған оқушы да өз жұмысын 
топтың атынан қорғап, өз тобын алға сүйреуге ұмтылды. Бұл жерден 
ынтымақтастықтың белгісін анық байқауға болады.
Өз тәжірибемде оқытудың диалогтік тәсілдерін қолдануда топтық әңгімеге 
басты назар аудардым. Себебі сабақ берген сыныбымда оқушылар өз ойларын 
еркін жеткізуге тартынып тұрды. Ал топта жұмыс істегенде оқушылар 
меңгеретін материалды топта талқылап, бір - біріне айтып, тілдерін 
жаттықтырып алады. Содан соң сынып алдына шығып сөйлейді.
Топпен жұмыста оқушы өз білім деңгейін бағалайды, білімін жақсартады, 
сабаққа деген белсенділігі артып, қызығушылығы оянады, өзін-өзі, бірін-бірі 
бағалауды үйренеді. Топтық жұмыс жүргізу арқылы байқағаным: оқушылар 
сабақты өз еріктерімен қажеттілік ретінде танып, белсенділік танытуға 
тырысып бақты.Қорыта келгенде, аталмыш бағыттағы жұмыс жүргізуге дейінгі 
және кейінгі кезеңін (аралығын) салыстыру оқушылардың оқуға деген ынта-
ықыласының артқандығын, адами жақсы қасиеттердің қалыптасқандығын, 
мұғалімнің шыдамдылық, төзімділік сияқты сапаларымен қатар оқушылардың 
басқаны қабылдау, түсіну, сыйлауды үйренгендігімен сипатталады.Тәжірибе 
барысында көзім жеткені: оқушылардың топпен жұмыс жүргізу барысында 
сабақтағы белсенділіктері, шығармашылықты қажет ететін жұмыстарға 
қызығушылықтары арта бастады.Сабақтарымда топпен жұмысты әрі қарай 
қолданып, оқушылардың қазақ тілі мен әдебиеті сабақтарына деген 
қызығушылықтарын әрі қарай арттыру, топпен жұмыс істеу жағдайында 
оқушылардың құрбы-құрдастарымен қарым - қатынас жасауға, жаңа идеяларды
ұсынуға және қорғауға, әр түрлі ұстанымдармен алмасуға, 
шығармашылықтарын дамытуға және сабаққа белсенді қатысуға ықпал 
жасауды жалғастыруды көздеймін
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13.10.2021 ж.      № C00053

Балалардың  музыканы  қабылдауын  қалыптастыру  әдістері
 

ЖАПАРКУЛОВА ФАТИМА МУСИЛИМОВНА
Шымкент қаласы  Алпамыс батыр атындағы 

№40 мектеп- гимназиясының  музыка пәні мұғалімі
«Қазақстан Республикасының білім беру ісінің құрметті қызметкері"

Музыка  –  рухани мәдениеттің  биік  шыңы.  Музыка  әуезі  адаммен бірге
жасап,  асқақ  рух  береді,  сезімін  сергітіп,  шабытын  шыңдайды.Музыканы
қабылдауға  үйрету  -  музыкалық  мәдениетті  қалыптастырудың  негізі  болып
табылады.

 Музыкалық шығарманы балаларға ұсыну алдындағы музыка жетекшісінің
шығарма  барысын  шынайы,  рухани  сезімде  сипаттауы  және  оның  әдеби
шығармаларды  пайдалануы  шын  мәнінде,  сол  шығарманың  орындалуының
бөлінбес  бөлшегі,  шығарма  туралы  алғашқы  түсінік-танымының  алғышарты
ретінде аса маңызды қызмет атқарады. Мұның өзі баланың тыңдау, есте сақтау,
қиялдау,  өз  ойында  зерделеу  қасиеттерін  ұштап,  адамгершілік-эстетикалық
сапаға  ұмтылу  сияқты  шығармашылық  қабілетін,  музыкалық  талғамын
жігерлендіреді.

Музыканың  психологиялық  маңызын  зерттеушілерінің  бірі
Н.Н.Поддъяковтың  паймдауынша:  «Музыка  ойлаудың  әрекеттік,  бейнелілік,
логикалық түрлерін  қалыптастыра  алады және ол қалыптасулар өзара  тығыз
байланыста біртұтас жүзеге асады» дейді.  Әрекеттік ойлау - әрекет үрдісінде
белсенді  жүреді.  Мәселен,  музыкалық  шығарманы  қабылдау  алдындағы
музыканы «тыңдау» әрекетіне қызығушылығын арттыру арқылы ғана әрекеттік
ойлау  іске  қосылады.  Ойлаудың  әрекеттілік  түрінің  негізінде  бейнелі  ойлау
пайда болады. Музыкалық шығарма және оның авторы, шығу тарихы туралы
көркем  де,  әсерлі  әңгімелеу  баланың  бейнелі  ойлауын  оятады.  Осы бейнелі
ойлар бала зердесінде әдеби сөздермен бекіп, бала енді музыканың өзін іздей
бастайды да, ынта қойып тыңдайды.

Бала  музыканы  ойында  қабылдай  отыра,  музыка  туралы  өзіндік  қиялы
шарықтап,  ұтымды ойлар  мен  жүйелі  ұғымдар  жүйесі  пайда  болып,  ерекше
рухани сезімге бөленеді. Ендігі жерде оның шығарманы қабылдауға эмоциялық
дайындығы артады.

Халқымыздың  ұлттық  музыкалық  мұрасы  өте  бай.  Оған  мысал  ретінде
халық  күйі  «Ақсақ  құлан»,  Саймақтың  «Сары  өзені»  т.б.  көптеген  аңыз-
күйлерді алуға болады. Шығармамен таныстыру барысында болған қызықты,
таңғажайып  деректер  оқушыларға  әсерлі  етіп  баяндалуы  тиіс.  Мысалы,
М.Төлебаевтың «Домбыра  сыры» шығармасы.  Әнді  жаттау  барысында  қазақ

43



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

халық  аспабы  домбыраның  әсерлі  күші  және  «Ақсақ  құлан»  туралы  халық
аңызын айтуға болады. Аң аулап жүріп қайтыс болған ұлының өлімін Жошы
ханға естірту үшін «Ақсақ құлан» күйін домбырада орындап, Жошы ханның
«кімде-кім ұлым туралы жаман хабар әкелсе, оның көмейіне қорғасын құямын»
деген  қатыгез  жазалауынан  осы  домбыра  тілі,  күмбірлеген  үні  арқылы
құтылады. Осындай қызықты аңызды тыңдағаннан кейін «Ақсақ құлан» күйін
оқушыларға жеке домбырашының орындауында тыңдатқан орынды.

А.Қ.Жұбанов: «Ән айту сөйлеудің әуелгі және елеулі негізі іспеттес» - деп
айтқан.  Мектепке дейінгі жастағы балалар көңілді, қуанышты өлеңдерді бар
ынтасымен  тыңдайды.  Олар  қуаныш  пен  шаттыққа  толы  өздерінің  балалық
өмірі туралы шығармаларды немесе өлеңдерді қызыға қабылдайды.

Мысалы, «Көбелек» атты әнді үйретуге мысал келтіргім келеді, 
әні К. Қуатбаевтікі, сөзі Ж.Смақовтікі 

 

 

Бұл-қуанышты балалық шақты бейнелейтін көңілді ән.
Қоршаған  ортаның  әсемдігін,  күннің  шуағын,  жан-жануарлардың,  тіршілік
иелерінің жандануын,өзгеруін шат көңілмен жырлай білуге баулиды. 
1.Ақ қанатты көбелек,                           
Көк қанатты көбелек,                                                                 
Қызыл қанат көбелек                                                          
Бақшамызға келе кет.                                                                      
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Қайырмасы:
Көбелек-ау, көбелек, 
Бақшамызға келе кет. 
2. Гүлдер,гүлдер көктесін,
Көбелектер көп келсін.
Ақ қанатты көбелек
Бақшамыздан кетпесін.
Қайырмасы:
Мысалы, «қызыл қанат көбелек, бақшамызға келе кет» сөздерінде әуен төмен
түседі, ал «көбелек-ау, көбелек, бақшамызға келе кет» сөздерінде әуен жоғары-
төмен орындалады. Шынымен де, күн жылу шашады, күн барлық адамдарға,
жан-жануарлаға,  өсімдіктерге  қуаныш  сыйлайды.   Балалық  әлем  көркем
бейнелердің нақтылығы, поэтикалық мазмұны мен ырғақтарының үйлесімділігі,
тілінің қарапайымдылығы, айқындығымен ерекшеленеді.
Көрнекті педагог-композитор Д.Б Кабалевский: «Музыка- адамға эмоционалды
әсер ету күші бар өнер... Сондықтан да ол балалар мен жасөспірімдердің рухани
әлемін тәрбиелеуде үлкен рөл атқарады» - деген. Демек, музыка адамға әсер
етіп қобалжытуға, қуантуға, өзіне деген қызығушылық тудыруға қабілетті.
Заманымыздың заңғар жазушысы М.О.Әуезовтің: «Әнге әуес, күйге құмар бала
жаны  сұлу,  өмірге  ғашық  болып  өседі»  деген.  Ән  тыңдаушыға  жарасымды
музыка  мен  сөз  арқылы  әсер  ете  отырып,  орындаушының  өзіндік  сезімін
білдіруге  мүмкіндік  туғызып  қана  қоймайды,  сонымен  қатар  өзгелерде  де
эмоциялық ұғу, түсіну сезімдерін оятады, Б.Асафьев ұстаздар арасында кеңінен
қолдау тапқан тәсілдерге мән беруді ұсынады: белгілі бір шығарманы «жанды
орындау»  арқылы  таныстыру,  сол  арқылы  музыкалық  терминдерді  жеткізу,
оларды  пайдаланудың  анық  та,  айқын  түсінікті  түрін  қарау.  Ең  негізгісі  –
оларды қызықтыра білу.
Педагог  сабақ  барысында  музыканы  тереңірек  қабылдауға  қызығушылығын
оята  отырып,  әртүрлі  оқыту-тәрбиелеу  әдістері  арқылы  балаларды  өз
беттерінше эстетикалық жаңалықтар ашу деңгейіне жетелеуі қажет.
Осы  тұрғыда  Д.  Кабалевский  былай  деп  жазады:  «Музыкаға  деген
қызығушылық, музыкамен әуестену, ұнату – оның ғажайып сұлулығын түсіну
үшін қажетті шарт. Сонда ғана ол өзінің тәрбиелік және танымдық ролін атқара
алатын болады».
Белгілі  Ресей ғалымы, көрнекті  ұстаз  О.  Апраксина:  «Музыканы қабылдауға
тәрбиелеу,  басқа  қабілеттерді  дамыту  секілді  белгілі  бір  кезеңдерден  өтуі
керек»,-  дейді.  Балалар  әртүрлі  музыканы  тыңдай  отырып,  олардың  тек
жанрлық ерекшелігін ғана анықтап қоймай, белгілі бір шығарманың мазмұнын
жеткізу үшін композитордың қандай құралдарға жүгінгендігін әңгімелей білуі
тиіс. Мысалы, әуеннің желісі, ырғақ өрнегі, екпіннің ауысуы, саздың өзгеруі,
динамикалық белгілер және т.б.    Тыңдалатын музыканың сипатына орай түрлі
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ырғақтық қимылдар жасатуға,  аспапта қосып орындауға,  оның негізгі  әуенін
үйренуге болады. Музыканы қабылдау тек оны тыңдау барысында ғана емес,
сабақтың  барлық  кезеңінде  де  жүзеге  асырылады.  Мысалы,  ән  үйрену  үшін
алдымен тыңдау керек, сонан соң орындау барысында интонация тазалығына,
мәнерлігіне назар аудару керек. Балаларға арналған соқпалы аспаптармен ырғақ
өрнегін  орындағанда  болсын,  музыканың әуеніне  би  қимылдарын жасағанда
болсын,  музыканың  қалай  өзгеретінін  байқап,  сол  көңіл-күйді  бала  өзінің
қимылы  арқылы  жеткізе  білуі  тиіс.  Міне,  мұның  барлығы  да  музыканы
қабылдау кезеңіне жатады.
  Осы орайда пәнаралық байланыс тәсілін ұсынғым келеді. Бұл тәсіл- ішкі терең
эмоциялы  қабылдау  үшін  өте  қажетті  тәсіл.  Ол  музыканың-  әдебиет,  өнер,
тарих,  бейнелеу  өнері,  би  өнері,  табиғатпен  өзара  байланысы  арасындағы
жалғастыққа негізделінеді. Бала ерте жастан бастап музыканы қозғалыс арқылы
меңгереді.  Пластикалық  қозғалыстар,  пластикалық  этюдтер  балаға  өзінің
рухани күйін түсіндірмей, музыканы өзіндік қабылдауын көрсетуге мүмкіндік
береді  және  музыкамен  жеке  қарым-қатынастың  құпиясын  бұзбай,
шығарманың  поэтикалық  әлемінің  тереңдігіне  педагогтың  рухани  зейінін
аударуға көмек береді. Мен осы тәсіл негізінде ересек топ балаларына арналған
Ж.Қалжанованың «Наурыз» әнін үйрету үшін қолданылатын тәсілге тоқталғым
келеді.

Сабақ жоспары:

1. Кіріспе сөз: (Наурыз мерекесі туралы алдын-ала жұмыс жүргізу. Жыл басы
наурызға  байланысты салт-сана,  дәстүр,  түрлі  жорамалдар,  ырымдар  туралы
әңгіме өткізу. Наурыз көже туралы түсінік беру. Наурызға байланысты өлеңдер,
мақал-мәтелдер үйрету.  Наурыз туралы әндерді орындату барысында музыка
әуеніне шаттана білу, қуана білу, музыка әуенін сезіне білуге талпындыру.)
 2. Аспапта ойнау.
Барысы: Наурыз – бұл Ұлыстың ұлы күні,   мейрам. Наурыз мейрамында ән
шырқалады, ойын-сауық өткізіледі. Наурыз мейрамы жайлы түсінік бере келе,
«Наурыз» әнін аспаптың сүйемелдеуімен орындап беремін.  Ән әуенін жақсы
меңгерту үшін ән әуенінің ерекшеліктері туралы түсінік жұмысын жүргіземін.
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Балалармен диалог орнату барысында, ән сипаты, ән ырғағының ерекшеліктері
туралы  балалардың  өздері  айтып,  анықтама  беруге  бейімдеп,  ізденуге
талпындыру қажет. Балалар Наурыз әнінің  ырғағына еліктеу арқылы ырғақтық
қимылдарды   жасауды  ұсынуға  болады.  Сонымен,  эмоционалды-  саналы
қабылдау музыканың мазмұнына терең үңілу және оның идеясын түсінуге игі
әсер етеді.
Баланы  музыка  тыңдауға,  тыңдай  отырып,  оны  саналы  түрде  қабылдауға
баулу – музыкалық тәрбие беру жұмысындағы күрделі міндеттердің бірі.
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13.10.2021 ж.          № C00055

Жылдам оқыту және зияткерлікті дамыту

КАМАЛАДДИНОВА БАХТЫГУЛ  АХМЕТОВНА
Қызылорда қаласы, С. Лапин атындағы  

№261 орта мектептің бастауыш сынып мұғалімі 

Ақпараттық  технологиялардың  қарқынды  дамуына  орай,  адамдардың
оқуға деген қызығушылығы төмендеген деп айтуға толық негіз бар және оған
таң қалудың қажеті жоқ. Өйткені теледидар, ғаламтор, түрлі газеттер кітапты
алмастырып, оқырмандардың  оқуға деген ынтасын  едәуір бәсеңдеткені анық.
Бұл  қаншалықты  маңызды?..   Оқу  адамның  ой-өрісін  дамытып,  есте  сақтау
қабілетін шынықтырады.
           Қазіргі ғасыр ақпарат ғасыры. Ал ақпараттар күннен күнге ауысуда.
Бүгін шыққан ақпарат ертең актуалды емес болып қалып жатыр. Дамуға  ілесу
үшін,  сол  ақпараттардың  барлығын  оқып,  біліп,  оны  аналитика  жасай  алу
керекпіз. Осы аналитиканы жасай алу үшін жылдам оқу әдіс тәсілі қажет. 
         Жылдам оқу адамның санасына ғана емес, сонымен қатар денсаулығына
да  оң  әсерін  тигізеді.  Жылдам  оқу  барысында,  адамның  бойында  ерекше
өзгерістер байқалады. Тарихта кітапты жылдам оқумен ерекшеленген тұлғалар
аз емес. Жылдам оқу әдісін дамыту арқылы адамның түрлі қабілеті ашылады.
Бұл  әдісті  5-6  жастан  бастап,  кез  келген  жастағы  адам  меңгере  алатыны
дәлелденген. 
           Жылдам оқу әдісінің басты мақсаты білімді арттыру және уақытты
үнемдеу.  Асықпай оқу  барысында  адам кітапта  жазылған  мәтіннің  60% -ын
ғана  қабылдайды.  Жылдам  оқығанда  керісінше,  кітаптың  80%-ын  түсінуге
мүмкіндік туады. Жылдамдыққа сай ақпарат тез қабылданып тез сіңеді. 
        
 Шульте кестесі.

         Жылдам  оқуға  не  кедергі?   Оқу  жылдамдығын
ұлғайтуға  кеңістікке,  оқиғаға  бейімделу  қиындықтары
кедергі  келтіреді.  Мәтінді  тез  оқуға  машықтану  үшін
мамандар Шульте кестесінің арнайы жаттығуларын жасауды
ұсынады.  Бұл  жаттығулар  әдістемесі  ауқымды  көруді
жақсартуға,  бірден  оқылатын   мәтін  санын  арттыруға және
сәйкесінше оқуды жеделдетуге бағытталған.  Шульте кестесі
әр торында нақты бір ақпарат                           ретсіз

орналасқан кестеден тұрады (көбіне реттік сандар). Шульте кестесінің (немесе
Shultz tables)    кең                              таралған түрі – бұл 1-ден 25-ке дейінгі
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кездейсоқ  сандар  орналасқан  5  бағана  мен 5  жолдан тұратын шаршы кесте.
Мұндай кесте төменгі суретте көрсетілген:
 Мнемотехника 

         Балаларды жан-жақты дамыту, олардың барлық
кемістіктерін  жөндеу,  мектепке  дайындаудағы
балабақша алдындағы басты мақсат. Сөйлеу - бас мидың
бірнеше  бөлігінің  бірігіп  жұмыс  істеу  нәтижесі.
Артикуляция  мүшелері  тек  мидан  келген  бұйрықты
орындаушылар.  Мнемотехника  –  дегеніміз  не?
Мнемотехника  -  тіл  дамытуда  тиімді  есте  сақтау,оны
дұрыс жеткізе білудегі әдіс пен тәсілдер жүйесі. Қазіргі
кезде мектеп жасына дейінгі балалардың тілін дамытуда
мнемотехниканы  қолдану  өзекті  болып  тұр.  Бұл
мақсатты  іске  асыру  үшін,  баланың  тілін  дамытуға
әртүрлі тәсілдер мен әдістерді қолдану қажет. Қойылған
мақсатты нәтижелі етуге қолданылатын тәсілдер: 

1. Көрнекіліктер, 
2. дидактикалық ойындар; 
3. суреттер; 
4. буындық кестелер;
5.  тірек-сызба;
6. үлгілер ;

7. жаңылтпаштар, тақпақтар, жұмбақтар,
саусақ жаттығулары, нейро жаттығулары.

 Айырмашылығын тап
Балаларға  екі  суреттің  немесе  заттың
айырмашылығын  таба  білуге,  ой  –  өрісін
дамытып, шапшаңдыққа, байқағыштыққа және
жылдымдыққа үйретеді.
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 Лабиринт .
        Бұл кез келген құрылым, кездейсоқ түрде
болатын,  не  шығу  жолына  немесе  тұйыққа
бағыттайтын  жолдар.  Саябақтағы,  жолдардағы,
аллеялардағы  келушілерге  шығуға  қиын
болатындай  етіп  ұйымдастырылған  орын.
Лабиринт ойны  арқылы  балалар  жылдам
ойлау  арқылы  тығырықтан  шығуға
жаттығады,  жылдам  оқуға  дайын  болуды

үйренеді.

 Көңілді нүктелер.
Көңілді нүктелер әдісінде нүктелерді сандарды
ретімен  бір-біріне  қосу  арқылы  белгілі  бір
бейнені  шығаруды  үйрету.  Балаларды
зейінділікке,  байқағыштыққа,  шапшаңдыққа
үйрету.

 Суретті көріп есте сақтау.
      Баланың  тал бойындағы қабілеттерінің бірі - оның еске сақтау қабілеті.
Көріп есте сақтауда балаларға нүктенің жан жағында суреттер беріледі.  Бала
кеңістікті бағдарлай отырып бейнелерді есте сақтайды. Белгіленген уақыттан
кейін еске сақталып, қайта жаңғырғаны естің мазмұны болып саналады.   Көру
арқылы еске қалдыру баланың жылдам ойлау тәжірибесін байытады.

 Есту жады
 Есту арқылы есте сақтаудың түрлерін қиял мен зейінді

қалыптастыру.  Жалпы  оқу  икемдігі  мен  дағдыны
қалыптастыру. Жаңа шешімдер іздеу, қажетті нәтижеге
жету қабілеттерін шыңдау. Алған білімдерін күнделікті
өмірде пайдалана білуге дағдыландыру.

 Динамикалық есте сақтау.
-Жылдам оқу– қоршаған ортаны, дүниені және өзін тануға көмектеседі. 
- Жылдам оқу – жадыны және ойлауды дамытады. Яғни, көп оқыған адам жады
мықты, тез ойлап, тез қорыта алады. 
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-  Жылдам  оқу  –  талдауға,  сараптауға,  өзіндік  жүйелі  пікір  қалыптастыруға
үйретеді.
- Жылдам оқу – көптеген табыс пен жетістіктің ең басты негізі. 
-  Жылдам  оқу  –  адамдармен  дұрыс  қарым-қатынас  жасауға  үйретіп,  әдемі
сөйлеу дағдыларын қалыптастырады.
-  Жылдам  оқу  –  сөздік  қорды  байытады  және  жалпы  сауаттылық  деңгейін
арттырады. 
-  Жылдам оқу  –  адам бойында бұғып жататын шығармашылық қабілеттерді
дамытады. 
Жылдам  оқуға  дағдыланған  адамда  ерекше  антиципация  тәсілін  үйренеді.
Антиципация -  бүкіл мәтінді бірдестен оқуға мүмкіндік береді. 
       Кітап – бүгінгі  күн тұрғысынан алғанда да маңызын жоймаған дүние.
Ендеше, қоғамның сан-салалы мақсаттарының ішіндегі ажырамас бір мақсаты
ол – үнемі жас оқырман тәрбиелеп отыру. Бұл біздің бөбекжай-бақшамыз үшін
абыройлы әрі үздіксіз жүре беретін міндет болмақ.

     

 Мектеп  –  барлық  тәрбие  мен  білімнің  ең  алғашқы  баспалдағы  іспеттес.
Мұндағы тәрбие мен білім балалардың табиғи мінезін, қабілетін ерте жастан
дамытады.
      Мұғалімнің шығармашылығы және шеберлігі. Оқытудың нәтижелі өтуіне
негіз болатын оқу қызметінің мақсатының айқындығы. Себебі оқу материалын
баяндауда негізгі идеясын немесе балалардың іс-әрекетін анықтап алмай, оқыту
мақсатына жету мүмкін емес.
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13.10.2021 ж.     № C00057

The best cities in Kazakhstan   

ДАУЫЛБАЕВА АЙГУЛ САРСЕНБЕКОВНА
Шымкент каласы  № 94 Жалпы орта білім 

беретін мектебінің ағылшын тілі  пәні мұғалімі     
                                                            
Unit of a long term plan        Holidays
and Travel.

School: 

Date: Teacher 
name: 

CLASS: Number present: absent:

Lesson title: The best 
cities in 
Kazakhsta
n 

Learning objectives(s) 
that this lesson is 
contributing to (link to 
the Subject programme)

7C.3 Respect differing 
points of view.
7S.7 Use appropriate 
subject-specific 
vocabulary and syntax 
to talk about a range of
general topics, and 
some curricular topics.
7 R.2 Understand 
specific  information 
and details in texts on a
range of familiar 
general and curricular 
topics.
7UE.17 Use if\unless 
in first conditional 
clauses, use defining   
relative clauses with 
which who that where 
on a wide range of 
familiar general and 
curricular topics.
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Level of thinking skills Knowledge, 
understanding, 
application.

Lesson objectives All learners will able 
to:
-speak about the best 
cities of Kazakhstan;
Most  learners will 
able to:
-speak on a topic using
new expressions;
. use first conditional 
in speaking activities ;
Some  learners will 
able to:
-Speak  about  
sightseeing  of  
Kazakhstan and it’s 
nature;

Assessment criteria -Can relate vocabulary 
and use first 
conditional;

Values links -Teach the students to 
be patriot;
-Teach pupils to love 
and know about our 
country;
-Protect  and respect  
the nature and 
motherland;

Cross-curricular links History, Geography, 
Kazakh, Russian.

Previous learning The best places in 
Kazakhstan

Planned timings Planned activities (replace the notes below with your planned 
activities)

Start Teacher’s activities Students’ activities
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8 min Greeting 

Psychological spirit:

Training: “I wish you …”
Let’s stand in a circle and 
wishes to each other

Check  Hometask.
Let’s stand in a circle
Method “Spider”
Repeat last lesson.
Let’s repeat the dictionaries
that we learned and hold 
the tip and throw to another
pupil. 

Greeting.
Duty’s report.

- I wish you luck!
 -I wish you Success!
 -I wish you health!
 -I wish you happiness!
 -Be pretty!   
 -Be boldness! 

5 min
Pre-learning.
Watching video.
I.Brainstorming.
Pupils now we are 
watching video. Be 
attentive please!
-What can you say about 
this video?
-What is the best places  do
you know in Kazakhstan?
- Why do you think so?
-How do you think our 
today’s new theme  is?

T: ok ,very good.
As you guessed, today 
we’ll talk about our country
and the best places to visit 
in Kazakhstan.
II. T :There are a lot of  
wonderful places to visit in 

-Learners answer  to the questions.
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Middle

3 min

7 min

Kazakhstan. Today we 
have unusual lesson.   You 
will admire places of 
interest, and I’m sure you 
will show  your knowledge 
and we’ll talk about our 
country. Let’s begin our 
travelling from the visiting 
the capital of our country. 
Work with translation.
Be Attentive!

III. After reading the text 
you should answer the 
questions. choose a reporter
for another subgroup.

Work with translation.
I’ll check you, how did you
understand the text?
Method “Reporter”.

Sightseeing-көрнекі жерлер
Mountain-тау
forest-тау
Entertainment-ойын-сауық
Mausoleum-кесене
Attractive-қызықты
tower-мұнара
aquarium-аквариум
desert-шөл
steppe-дала
fabulous-ертегі
domes-күмбез
exciting-қызықты
nature- табиғат
Buildings-ғимараттар

Task for more able students.
Reporter 1:
Reporter 2:

Astana (NURSULTAN )
AkOrda is the residence of our 
president. He works and lives in 
AkOrda.
Duman is the biggest oceanarium in 
the Central Asia. There are many 
different kinds of fish there. 
Baiterek is an observation tower in 
Astana. It is  97  meters tall. On the 
top level there is a handprint of the 
right hand of NursultanNazarbayev, 
the first President of the Independent 
republic of Kazakhstan.

“Almaty”
Almaty was the capital of Kazakhstan 
from 1929 to 1997. Now it is big 
commercial and cultural center of 
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5 min

IV. Make true and false 
statements on the text.

country. There are a lot of sightseeing 
in Almaty. 
Medeu is located in mountain. It is the
highest skating rink in the world.
Kok-Tobe mountain. It has a variety 
of a musement park. There is also 372
metres tall TV Tower. There is also a 
ski resort in Almaty- Shymbulak. It is 
elevated 2200 metres  above sea level.

 Astana the heart of  Kazakhstan
is an ancient city (T)
  Astana The most of the 
buildings found here are old-
fashioned (F)
 Almaty is a number of one city 
in Kazakhstan  ( F )
 Kok-tobe is a nature park and 
mountain (T)
 Baiterek is 115 metres tall ( F)
 Ak Orda is not just a work 
place of president but his home too
 

 2 min

5 min

V . Extension activity. 
Energizer.
There are some pictures. 
I’ll give your instructions  
and you should  do it.
F.ex: .
1)We Go to the musical 
school  and play the 
dombra.
2) We go to the horror film 
and we are in a terrible 
state.
3) We go to the nature park
and we have rest
4) We go to school and 
Hands up!

-Pupils do the Total Physical 
Response activity to get energized.

Task for the more able learners : 
-match and write on  your copybook 
the sentences using  Present Simple
Task for the less able learners.
1.I …. to school every day (go)
2.We often …. basketball (Play)
3.We ….. to the Almaty every week
(Go)
4.  She…… how to cook (Do, 
not,Want ) 
5. We … for a picnic to mountain 
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Hands down! 
Stand up!
Sit down!
5)Applause 
Clap-clap your hands!

Thank you very much!

VI. Work in pairs.  Let’s 
revise our grammar: 
Present Simple
 Use  Present 
Simple by method “Add 
details”
Teacher  gives  “Wait 
time” Read an translate.

every month. (Go)
6)… you … in Astana ? (do,live)
7) He …… the car. (do not, drive)
8)  She … Spanish and English 
(Speak)
9) I … hairs every day (wash up)
10) They ……to the cinema every day
(go)

   Descriptor:
 -applies correct form of the Present 
simple;
 -makes up the sentences;
 -reads and translates the sentences;

  End
5 min.

VII. W:Open the “Magic 
box” and take one of the 
stickers.
If you answer the question, 
you’ll have the ticket to the
cities.
Astana,
Almaty,
Kokshetau,
Turkestan,
Shymkent,
New York,
 London, Japan,
Washington,
Holywood
Feedback
Today’s lesson
Hometask:  Write a topic 
about the beautiful place 
and the sight there which 
you have visited or like 
best

 Pupils go to the  box and choose 
stickers.

57



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

Additional information

Differentiation – how do you 
plan to give more support? How 
do you plan to challenge the 
more able learners?

Assessment – how are
you planning to check
learners’ learning?

Health and safety check

Task for more able learners:
-Take a role of reporter and 
giving hometask.
-make the sentences in first 
conditional;
 Task for less able students:
-answer the questions
-match the sentences

by questioning ,by 
feedback activities
through observation 
pupils' pair work
Feedback by method 
3:2:1 
3- facts known from 
the lesson
2- interesting things 
learned from the 
lesson
1 -question for  the 
lesson

Be careful while you work in
pairs.
to be accurate while working
with scissors,pen.

     Classroom rules.
Be a good Listener.
Follow directions.
Raise your hand to speak.
Be kind to others.
Do your best and work hard.

Reflection
Were the lesson objectives/learning 
objectives realistic? 
Did all the learners achieve the lesson 
objectives/ learning objectives? If not, why?
Did my planned differentiation work well? 
Did I stick to timings?
What changes did I make from my plan and 
why

Use the space below to reflect on your 
lesson. Answer the most relevant 
questions from the box on the left 
about your lesson.  

Summary evaluation
What two things went really well (consider both teaching and learning)?
1:
2:
What two things would have improved the lesson (consider both teaching and 
learning)?
1: 
2:
What have I learned from this lesson about the class or individuals that will inform 
my next lesson?
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13.10.2021 ж.      № C00059

Развитие речи у дошкольников

АЛПЫСБАЕВА КУРАЛАЙ СУЛТАНОВНА
Маңғыстау облысы  Жаңаөзен қаласы  

Атп 5 «№11 Теңге бөбекжайы» Тәрбиешісі

Для  того  чтобы успешно существовать  в  социуме,  человеку  необходим
важнейший навык — умение общаться с другими людьми. Часть информации
при общении человек передает собеседнику при помощи жестов, мимики. Но
львиная  доля  ее  приходится  на  то  уникальное  умение,  которое  доступно на
земле  только  человеку.  Это  умение  —  речь.  Нормальное  развитие  детей
непременно включает в себя овладение связной речью. Она не является для
людей врожденным умением, и освоить ее малышу придется самостоятельно.
Формируясь и непрерывно изменяясь на протяжении многих поколений, речь
является  одной  из  самых  важных  составляющих  жизни  человека.  Перед
маленьким  ребенком  стоит  большая,  важная  задача  — овладеть  искусством
правильно  и  понятно  выражать  свои  мысли,  усвоить  все  богатство  и
многообразие русского языка. И ребенок, как правило, успешно справляется с
ее выполнением.

Основы  пользования  речью,  ее  развитие  приходится  на  ранний  период
детства. То есть в промежутке от года и до 5-6 лет закладывается тот базис,
на  котором  в  дальнейшем  ребенок  будет  строить  всю  свою  жизнь  в
социуме. Развитие  речи  —  уникальное  явление,  напрямую  связанное  и  с
интеллектуальным развитием ребенка, и с его коммуникативными навыками. И,
конечно, маленькому человеку в это период как никогда необходимы помощь и
поддержка  близких,  нужен  кто-то,  кто  сможет  направлять  его  развитие  и
помогать в освоении богатого и разнообразного языкового материала, научит
правильно обращаться с удивительным и сложным инструментом общения —
речью.

Развитие  связной  речи  у  маленького  человека  —  долгий  и  сложный
процесс.  Актуальность  этой  задачи  для  дошколенка  сложно  переоценить.  С
помощью речи ребенок познает окружающий мир, развивает коммуникативные
навыки, ассоциативное мышление. С научной точки зрения этот процесс и его
закономерности изучаются даже отдельной лингвистической дисциплиной —
онтолингвистикой.

Свой первый опыт воспроизведения человеческой речи ребенок черпает из
своего ближайшего окружения, слушая и запоминая речь взрослых, которую
слышит вокруг себя. 
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Особенности  детской  психологии  предполагают  подражательное
поведение  как  одно  из  основных  для  маленького  ребенка.  Психологами  и
социологами установлено, что дети, проведшие первые несколько лет жизни в
социальной  изоляции,  впоследствии  так  и  не  могут  окончательно
адаптироваться  ни  к  языку,  ни  к  жизни  в  обществе.  Этот  факт  доказан  на
примере  так  называемых  диких  детей  —  детей,  по  каким-то  причинам
оказавшихся лишенными контакта с людьми в возрасте до 6 лет.  Истории о
таких  детях,  повторяющих  судьбу  героя  сказки  Киплинга,  Маугли,
периодически находят документальное подтверждение.  Только,  в  отличие от
Маугли,  адаптироваться  к  нормальной  жизни  ребенок,  в  раннем  возрасте
оказавшийся изолированным от человеческого общества, не может. Такие дети
с  трудом  осваивают  основы  человеческой  речи  и  страдают  серьезным
отставанием в развитии.

Из этого можно сделать вывод, что ранний период развития речи — один
из  важнейших  в  общем  развитии  ребенка,  и  со  стороны  родителей  этому
процессу  стоит  уделять  самое  пристальное  внимание.  Овладение  речью
является  для  детей-дошкольников  ключевым  показателем  их  общего
умственного развития.

Освоение речи ребенком в дошкольном возрасте можно разделить на три
этапа, каждый из которых имеет свои особенности. Они тесно взаимосвязаны
как с возрастом, так и с общим психоневрологическим развитием малыша.

Период до года
В  этом  возрасте  малыш  только  начинает  различать  для  себя  речь

окружающих  его  взрослых.  С  первого  месяца  жизни  кроха  внимательно
всматривается и вслушивается во все, что происходит вокруг него. Он очень
быстро учится различать голоса и интонации. Поэтому старайтесь чаще ласково
говорить  с  малышом,  вслух  комментировать  свои  и  его  действия.  Отлично
подойдут уже в раннем возрасте стихи и песенки.

Если вы, находясь рядом с ребенком, постоянно будете обращаться к нему,
разговаривать,  играя,  показывать  предметы и игрушки,  то вскоре,  уже в 3-4
месяца,  ваш  малыш  начнет  вступать  с  вами  в  беседу,  приветствуя  вас
радостным гулением.

К  шести  месяцам  ребенок  понемногу  начинает  лепетать,  пытаясь
произносить слоги. В 7 месяцев уже твердо знает, как его зовут, поворачивает
голову,  когда  вы  зовете  его  по  имени.  Можете  начинать  играть  с  ним  в
«Ладушки»,  «Сороку-ворону» или в «Идет коза рогатая».  Эти игры-потешки
помогут  малышу  лучше  воспринимать  ритмически  организованную
стихотворную речь, да и просто доставят немало радости. Попробуйте — вот
увидите, ребенок будет в восторге!

В 9-10 месяцев малыш уже умеет смеяться, пытается произносить первые
слова, например, «папа» или «мама». 
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Подпевать  музыке,  которую  слышит.  Понимает  слова  «нет»,  «нельзя»,
может реагировать  на  приветствие (махать ручкой при словах «привет» или
«пока-пока»).  Словарный  запас  вашего  ребенка  понемногу  начинает
формироваться,  при этом постоянно пополняется извне новыми понятиями и
выражениями. Стихи, потешки, сказки на ночь и просто постоянные беседы с
малышом послужат для него отличным стимулом начать говорить самому.

Первоначальное овладение речью                                                                       
Этот этап речевого развития приходится на возраст примерно с одного и до 
трех лет и имеет свои особенности.

Нужно иметь в виду, что прежде, чем начать овладевать активной речью и
говорить самому,  ребенок учится понимать речь  окружающих.  Примерно до
полутора лет в словарном запасе ребенка можно наблюдать только несколько
базовых  слов-определений:  мама,  папа,  тетя,  дядя,  дай.  Примером  для
подражания  ему  все  так  же  служат  родные  люди,  поэтому  не  забывайте
продолжать рассказывать малышу, что и зачем вы делаете. Он действительно
уже все понимает.

В этом возрасте маленькие дети склонны к обобщениям. Таким образом,
«Ням!»  может  означать  не  только  процесс  кормления,  но  и  тарелку,  ложку
ребенка  и  даже  чувство  голода.  Также  во  многих  словах  они  отбрасывают
окончания,  игнорируют  некоторые  буквы  (произнося  «Ая»  вместо  «Аня»  и
т.п.), а иногда и вовсе сокращают слово до одного ударного слога. Не нужно
переживать по поводу этих «неправильностей» — они абсолютно нормальны.
Со  временем  ребенок  научится  верно  произносить  слова  и  звуки,  а  задача
родных — ненавязчиво объяснить ему, как сделать это правильно.

Старайтесь  четче  артикулировать,  разговаривая  с  малышом.  Дайте  ему
возможность  следить  за  вашей  мимикой,  когда  произносите  новое  слово.
Показывайте и называйте предметы, попавшие в поле зрения малыша, особенно
на  прогулке:  машина,  собака  или  пролетающая  мимо  ворона  не  только
развлекут ребенка на улице, но и помогут в нелегком деле развития речи.

На  втором году  жизни дети  прекрасно  различают интонации.  Поэтому,
читая малышу сказки, обратите его внимание, что волк или медведь, например,
говорит басом, а мышка-норушка пищит тоненьким голосом.

После двух с половиной лет ребенок уже может использовать в связной
речи  простые  предложения,  состоящие  из  двух-трех  слов.  В  его  сознании
начинают формироваться закономерности в  согласовании слов между собой,
разнице между единственным и множественным числом. Языковой материал
приобретает  черты  определенной  системы  в  восприятии  ребенка.  И  этой
системой  он  начинает  активно  пользоваться,  вступая  в  следующую  стадию
овладения речью.

Словотворчество
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Развитие  речи  у  детей  дошкольного  возраста  проходит  еще  один
интересный этап. В возрасте около трех лет или чуть старше ребенок переходит
от накопления языкового материала к его активному освоению. Для этого он
старается использовать закономерности языка, которые успел проследить для
себя на данный момент. У знаменитого детского писателя Корнея Ивановича
Чуковского есть вполне взрослая книга «От двух до пяти». Будучи лингвистом,
Корней  Иванович  в  этой  работе  попытался  определить,  чем  же
руководствуются маленькие носители языка, ежеминутно создавая новые слова
своего  особого  детского  наречия.  И  что  же  выяснилось?  Оказывается,  дети
создают  эти  неологизмы  не  случайно,  а  сортируя  части  слов  по  смыслу,  и
составляют их, следуя грамматическому строю русского языка. Так, сухарики
превращаются  в  «кусарики»  благодаря  смысловому  соответствию  глаголу
«кусать», вентилятор — в «вертилятор», лохматая собака с длинной шерстью
емко характеризуется  как  «мохматая»,  а  прописанный доктором постельный
режим тут же становится «постельным лежимом».

Ежедневно,  ежечасно  на  ребенка  обрушивается  множество  незнакомых
слов,  форм,  значений.  Тем  не  менее  он  с  легкостью  ориентируется  в  этом
разнообразии, классифицируя, распределяя, переиначивая, приспосабливая под
себя весь доступный ему лексический запас. Речь ребенка развивается легко, с
минимумом  напряжения  со  стороны  маленького  носителя  языка,  интуиция
которого по отношению к родному языку просто поразительна!

Окончание дошкольного периода: подготовка к чтению и письму
На этом этапе продолжается усвоение ребенком грамматических норм. Но

теперь  он  стремится  не  столько  создавать,  сколько  соответствовать  связной
речи взрослых, делать ее как можно более правильной. В монологах ребенка
пяти-шести  лет  начинают  появляться  сложносочиненные  и
сложноподчиненные  конструкции,  слова-связки.  Выравнивается
грамматический строй речи.

В этом же возрасте ребенок начинает осваивать письменную речь. И если
в  первые  годы  жизни  буквы  и  цифры  были  для  ребенка  невозможной
абстракцией,  но  теперь  благодаря  полученному  опыту  он  уже  может
проследить взаимосвязь между реальным миром и письменной речью. Так как
чтение  и  письмо  являются  психофизиологическими  процессами,  то  их
взаимосвязь  с  общим  развитием  речи  у  детей  дошкольного  возраста  очень
велика.

Как  правило,  читать  дети  учатся  раньше,  чем  писать.  Речевое  развитие
включает  в  себя  восприятие  звукового  состава  слова  на  бумаге,  понимание
соотношения звуков и букв происходит легче,  если у ребенка в достаточной
степени развиты внимание, память, есть навык системного мышления. Поэтому
подготовка  к  чтению  и  письму  включает  не  только  развитие  речи  у  детей
дошкольного возраста, но также системного мышления и воображения.
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Что делать маме с папой?
Как  же  родители  могут  помочь  дошкольнику  в  освоении премудростей

родного языка? В первую очередь, как уже было сказано выше, не стесняйтесь
беседовать  с  ребенком. Разговаривать  можно  на  любые  темы,  но  лучше
использовать при этом простые, понятные слова. 

Малыш как губка впитывает все, что вы делаете и говорите, и стремится
подражать вам.

Неплохим развивающим вкладом в речь ребенка станет совместное чтение
книг, разучивание стихов и песен. Не стоит проводить обучение в виде долгих
лекций  —  играйте  с  ребенком,  общайтесь  с  ним.  Ваши  внимание  и  забота
значат для него куда больше, нежели диплом по педагогике.

Разучивайте  вместе  с  ребенком  старшего  дошкольного  возраста
скороговорки,  соревнуйтесь,  кто  больше  знает  их  и  сможет  повторить.
Разучивая  скороговорки,  вы  стимулируете  деятельность  артикуляционного
аппарата,  способность  различать  похожие  звуки  и  их  комбинации  на  слух.
Чаще играйте в загадки — необходимость узнавать определенное слово через
его описание разовьет у ребенка логическое и образное мышление.

Играйте  с  малышом  в  рифмы,  сочиняйте  простенькие  стишки,  вслух
сравнивайте различные предметы, предлагайте и ребенку сравнить и описать
их. Разучивайте новые слова, сочиняйте вместе с ребенком сказки и истории.
Это  поможет  ему  связно  выражать  свои  мысли  и  правильно  составлять
предложения.

Речь и чувство ритма
Незаменимым помощником в развитии речи станет для вашего  ребенка

чувство  ритма.  Просто  двигаться  под  музыку,  попадая  в  такт,  петь,  читать
стихи очень важно для психофизиологического развития маленького человека.

Читайте  с  ребенком стихи.  Как правило,  дошкольники с  удовольствием
повторяют  сказки  Чуковского,  Барто.  Их  простая,  но  в  то  же  время  очень
ритмичная структура, звуковые особенности, построенные на повторении групп
определенных  звуков,  окажутся  полезны  для  артикуляции.  Не  нужно
механически заучивать непонятные ребенку стихотворения.  Выберите вместе
что-нибудь, что будет интересно для ребенка. Особенности речевого развития
дошкольников предполагают, что дети с удовольствием запоминают и лучше
усваивают  ту  информацию,  которая  им  интересна.  Попросите  ребенка
самостоятельно подобрать рифмы, закончить строчку за вас. Вот, к примеру,
игра-стихотворение «Добрый слон», прекрасно подходит для такой задачи:

Жил на свете добрый слон.                                                                                  
Сочинял рассказы он.                                                                                                    
Книжки добрые писал,                                                                                                  
И друзьям их раздавал.                                                                                                  
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В рифмы он любил играть,                                                                                           
Чтоб с друзьями не скучать

Вот картина, вот… (машина, корзина и т.д.),                                                     
Вот ромашка, вот… (букашка),                                                                                    
Вот мой домик, вот твой (сомик, томик)                                                                     
Вот и пушка, вот и (кружка, мушка, лягушка и т.д.),                                                
Вот вам пышка, а вот (книжка, мышка…),                                                                 
Вот сосед, а вот (кларнет, обед, омлет).                                                                      
Чтоб и нам не заскучать — станем рифмы подбирать!

Играть можно долго — насколько хватит фантазии вам и ребенку.
Можно  играть  с  ребенком  в  профессии,  предлагая  самому  подставить

нужные слова по смыслу и звучанию: например, учитель — учит, строитель —
строит, водитель — водит, а вот врач — совсем не врет, а лечит! Пользуясь
случаем, расскажите ребенку об однокоренных словах.

Формирование словарного запаса
Словарный запас человека делится на активный и пассивный. Активный

словарный  запас  составляют  те  слова,  которые  человек  использует  в  речи
постоянно.  Пассивный словарный запас  ему знаком,  но в речи используется
крайне редко или не используется совсем.

Словарный запас является одним из ключевых показателей развития речи
у детей дошкольного возраста. Как расширить лексикон ребенка? Главную роль
здесь  играет,  конечно,  чтение.  В  процессе  чтения  ребенок  усваивает  новые
слова и речевые ситуации, в которых эти слова можно использовать.

Если вы будете стараться не только читать малышу, но и чаще обсуждать с
ребенком  прочитанное,  то  некоторые  слова  можно  перевести  из  пассивного
словарного  запаса  в  активный.  Попросите  ребенка  пересказать  прочитанное,
вспомнить,  какими  словами  в  рассказе  или  сказке  характеризуется  какой-то
предмет  или  действия,  придумать  свои  определения.  Придумав  простое
предложение,  попросите  ребенка  дополнить  его.  Придумывайте  вместе  с
ребенком  продолжение  понравившихся  сказок  и  историй,  развивая  речь  и
фантазию.

Еще  одним  эффективным  способом  расширить  словарный  запас
дошкольника является заучивание стихов. Стихи являются как тренировкой для
памяти,  так  и  прекрасным  средством  для  заучивания  новых  слов.  К  шести
годам активный лексикон дошкольника должен насчитывать не меньше 3000
слов. 

Что  делать,  если  ребенок  не  говорит?  Проблема  речевых  нарушений  у
дошкольников сегодня очень актуальна для родителей, логопедов и психологов.
Если вам кажется, что ваш ребенок говорит хуже, чем положено в его возрасте,
речь  бедная  и  несвязная  или  малыш  не  торопится  заговорить  совсем,
обратитесь за помощью к специалисту. 
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Он поможет выявить причину нарушения в речевом развитии малыша и
посоветует пути решения этой проблемы.

О нарушениях речевого развития могут свидетельствовать следующие 
симптомы. Ребенок в 2-3 года:                                                                                     
не откликается на свое имя;                                                                                          
не пытается подражать звукам;                                                                                    
не реагирует на простые слова и просьбы, озвученные при помощи простых и 
часто употребляемых слов;                                                                                           
не реагирует на изменение интонации, когда вы обращаетесь к нему;                   
сам мало говорит, пытаясь передать информацию мимикой и жестами.                
В возрасте старше трех лет насторожить родителей должны следующие 
признаки:        ребенок не может пересказать содержание стишка, сказки, 
объяснить, что он нарисовал, что случилось в детском саду;                                   
не задает вопросов;  не может и не хочет играть в речевые игры, досказать 
слово, описать что-нибудь;  не говорит предложениями сложнее двух-трех 
слов;    речь монотонная, невыразительная, посторонние люди не понимают 
речь вашего ребенка;   не может удержать внимание на одной и той же теме, 
быстро отвлекается, теряет нить разговора.

Во всех перечисленных выше случаях будет лучше не затягивать визит к
специалисту.  Логопед поможет вам подобрать необходимые упражнения для
развития речи. Помните: чем раньше начать коррекцию речевого развития, тем
успешнее  и  с  меньшим напряжением  со  стороны ребенка  можно  исправить
ситуацию.

Причины нарушений речевого развития можно разделить на три группы. В
первую группу войдут проблемы, вызванные биологическими факторами. Это в
первую очередь поражение центральной нервной системы и аномалии строения
речевого  аппарата.  К  ним  относятся  следующие  отклонения  в  развитии
ребенка:

1. Афазия.  Поражение  зон  коры  головного  мозга,  отвечающих  за
речевую функцию, в результате чего страдают все компоненты речи.

2. Алалия. Поражение речевых зон мозга, возникающее еще в первый
год  жизни  ребенка  (доречевой  период),  следствием  которого  становится
комплексное недоразвитие речи.

3. Дизартрия.  Нарушение  нормальной  работы  мускулатуры,
обеспечивающей  речь,  в  результате  которой  ребенок  не  может  нормально
произносить звуки. Дизартрия имеет несколько видов, отличающихся друг от
друга  очагом  поражения:  бульбарная,  псевдобульбарная,  мозжечковая,
подкорковая.

4. Ринолалия. Возникает у детей, у которых нарушена структура неба.
5. Механическая  дислалия.  Нарушение строения носоглотки,  носа и

рта, ведущее к дефектам произношения.
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Вторую  группу  составляют  нарушения  речи  дошкольника,  вызванные
психологическими  факторами,  повлекшими  за  собой  функциональное
изменение ЦНС. Это могут быть:

a. Заикание.  Нарушение  нормального  ритма  речи  вследствие
непроизвольных остановок, прерывающих высказывание, или повторов слогов
и звуков.

b. Мутизм.  Ребенок  отказывается  говорить  в  присутствии
посторонних при наличии дефектов речи.

c. Сурдомутизм. Нарушение слуха, ведущее к проблемам с речью.
В третью группу входят нарушения речевого развития, спровоцированные

некими неблагоприятными социальными условиями. Если, к примеру, родители
не общаются с ребенком, не разговаривают с ним, то малышу просто неоткуда
черпать новый языковой материал, и, конечно, его речь будет бедной и менее
связной,  чем  речь  ребенка,  потребность  которого  в  полноценном  общении
удовлетворяется в семье.

Как помочь ребенку заговорить?
Если у вашего ребенка обнаружились проблемы с речью, ни в коем случае

не  давите  на  малыша  и  не  ругайте  его.  Напротив,  хвалите  за  малейший
прогресс,  поощряйте  его  успехи,  пусть  они  и  кажутся  пока  не  слишком
значительными. Ребенку не так просто, как кажется на первый взгляд.

Речевое развитие ребенка составляют несколько факторов:
умение правильно произносить звуки (артикуляция);
умение различать разные звуки на слух (фонематический слух);
возможность связной речи (грамматический строй);
эмоциональность, разнообразие в речи (активный словарный запас).
Во многих случаях развитию правильной, четкой и связной речи у детей-

дошкольников может помочь специальная артикуляционная  гимнастика.  Она
поможет ребенку справиться с особенно трудными в произношении звуками.

Если ваш ребенок неверно произносит какой-то звук, не нужно перебивать
и  поправлять  его.  Это  типичная  ошибка  многих  родителей.  Характерные
особенности восприятия речи маленькими детьми предполагают, что ребенок
старается  копировать  то,  что  слышит  или  видит  вокруг  себя.  Поэтому  в
разговоре с ребенком используйте проблемный звук сами, делайте это чаще,
старайтесь произносить его более четко.  Так ребенок быстрее запомнит, что
именно вы хотите от него слышать.  Могут помочь речевые игры, многие из
которых приведены выше. Это и игра в рифмы, и придумывание совместно с
ребенком сказок  и  историй  — вариантов  великое  множество.  Что-то  может
посоветовать  специалист-логопед,  что-то  вы  с  ребенком  вполне  можете
придумать сами. 

Станьте  благодарным  слушателем  для  своего  малыша,  будьте
внимательны к нему, и вы увидите, как это для него важно. 
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  13.10.2021 ж.    № C00060

БІЛІМ БЕРУ ЖҮЙЕСІНДЕГІ
ИННОВАЦИЯЛЫҚ ТЕХНОЛОГИЯНЫ ПАЙДАЛАНУ

КУРМАНГАЛИЕВА БАКТЫГУЛ САГИНГАЛИЕВНА 
Атырау облысы  Махамбет ауданы   Қ.Ахмедияров атындағы 

орта мектептің бастауыш сынып мұғалімі

Қазақстандағы  қазіргі  кезде  жүріп  жатқан  өзгерістер  білім  саласына,
мектепте тәрбие мен оқыту үдерісіне де өз әсерін беруде. 

Бәсекеге қабілетті білім беру кеңістігін құруға бағытталған қазақстандық
білім  беру  жүйесінің  басты  міндеттерінің  бірі,  білім  мекемелеріндегі
әдістемелік  қызметті  ұйымдастырудың жаңа  тиімді  үлгілерін  жасап,  оны іс-
тәжірибеге енгізу, пайдалану. 

Өйткені,  тәуелсіз  еліміздің  ертеңі  –  жас  ұрпақтың  рухани  байлығы,
мәдениеті,  саналы  тәрбиесі  мен  сапалы  білім  алуы  білім  мекемелеріндегі
әдістемелік  қызметтің  дұрыс  ұйымдастырылуына  байланысты.  Еліміздегі  әр
білім  беру  ұйымдарындағы  педагогикалық  ұжым,  білім  беру  жүйесін
ізгілендірудің,  оқыту мен тәрбиелеу үдерісін әлемдік деңгейге  жеткізудің,  өз
кезеңіндегі  қоғам  талабын  қанағаттандырудың  жаңа  жолдарын  іздеп,  жаңа
сұраныстарға  жауап  беруді  көздейді.білім  беру  ұйымдарындағы  әдістемелік
қызметтің  жалпы  мақсаты  –  ғылым  мен  озық  педагогикалық  тәжірибелерді
тарату,  оқу-тәрбие  үдерісіндегі  әр  педогогтың  шығармашылық  мүмкіндігін,
біліктілік деңгейін және кәсіби шеберлігін үздіксіз дамыту, олардың теориялық
білімдерін практикада қолдана білуге жағдай жасау. Оқу-тәрбие үдерісінің өз
деңгейінде  жүргізілуі  осы әдістемелік  қызметтің  дұрыс ұйымдастырылуынан
бастау алады. Ал оны жүзеге асыру, педагогикалық ұжым иелігінде. 

XXI  ғасырда  ғылымның  қарыштап  алға  дамуында  мұғалімнің
инновациялық білімге деген қажеттілігі артып отыр. Мұғалімнің инновациялық
дайындығын  қалыптастыруда,  ең  алдымен,  мұғалімнің  инновациялық
белсенділігін  ескеру  керек.  Мұғалімның  инновациялық  белсенділігінің  жаңа
өзгерістеріне  мұғалімнің  көзкарасын,  жаңаны  білсем,  үйренсем,  қолдансам
деген  іс-әрекеттерін  жатқызуға  болады.  мұғалімнің  инновациялық-
дидактикалық  іс-әрекеті  жалпы  әрекеттің  реттілігімен,  нақтылығымен
сипатталады.  Педагогтың  инновациялық-дидактикалық  іс-әрекетке  қатысуы
жаңалыққа көзқарасы, педагогикалық біліктілік деңгейі, жеке педагогикалық іс-
тәжірибесі, педагогикалық теориялық дайындық деңгейлерімен сипатталады.
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Қазақстанның өз дамуындағы жаңа серпіліс жасау қарсаңында, жаңа заман
талаптарына сәйкес мұғалімнің инновациялық дайындығын қалыптастырудың
моделін  жасауда,  ең  алдымен,  ғылымның  қазіргі  кезеңдегі  әдіснамасына,
педагогикалық әдіснамасына, әдіснамалық негіздемесіне сүйену қажет.

Мұғалімнің инновациялық дайындығын қалыптастыру дегеніміз – әлемдік
бәсекеге  қабілетті  білім  беруді  жүзеге  асыру  білім  беру  жүйесінде
инновациялық  өзгерістерді,  оқу-тәрбие  үрдісінде  жаңа  ақпараттың,
коммуникациялық технологияларды кеңінен пайдалану. 

Мұғалімнің  инноваицялық  дайындығын  қалыптастырудағы  мұғалімнің
өзін-өзі дамытуы инновациялық іс-әрекеттің мақсаты мен мазмұнын белсенді
ұғынуынан басталады. Мұғалім инновациялық іс-әрекетке ненің кіретіндіктерін
дұрыс  ажырата  білуі  тиіс.  Инновациялық  іс-әрекет  педагогикалық  еңбектің
өнімділігін  сапалы  өзгертетін  оқыту  мен  тәрбиелеудің  жаңа  үлгілері  мен
әдістерін құру үрдісіне ықпал жасайды. 

Педагогтың инновациялық іс-әрекеті келесі талаптарға сай болуға тиісті:
өзінің жеке қасиеттерін есепке ала отырып, басқалардың инновациялық

тәжірибесін өзгерту, жетілдіру, қабылдау қабілетіне;
жаңа  ғылыми  идеялар  мен  басқалардың  тәжірибесімен  хабардар  бола

отырып, өз жұмысын ұғына білу;
жаңа  ғылыми  зерттеулер,  олардың  әдістемелік  жүзеге  асуын  үздіксіз

тәжірибеге енгізе алу;
педагогикалық жаңа әдіс-тәсілдерін өз бетінше жасау.
Қазіргі  қоғам  талабына  сәйкес,  оқушыларға  әлемдік  бәсекеге  қабілетті

білім  беретін  жаңа  формацияның  іскер,  шебер,  талантты  мұғалімі-мұғалім
ізденуші болады. 

Инновация дегеніміз білім беру, тәрбиелеу жұмысына жаңалықты енгізу,
яғни  жаңа  әдіс-тәсілдерді,  амалдарды,  құралдарды,  жаңа  консепцияларды
жасап, оларды қолдану деп анықталған. 

Жаңа  технологияны  меңгеру  мұғалімнің  интеллектуалдық,  кәсіптік,
адамгершілік,  рухани,  азаматтық  және  басқа  да  көптеген  адами  келбетінің
қалыптасуына игі әсерін тигізеді, өзін-өзі дамытып, оқу-тәрбиесі үрдісін тиімді
ұйымдастыруына көмектеседі. 

Әрбір педагогикалық технология және тұлғаның өзін-өзі дамытуға, оның
өзіндік  және  шығармашылық  қабілетін  арттыруға  қажетті  іскерліктері  мен
дағдыларын қалыптастыруға және өзін-өзі дамытуына қолайлы жағдай жасауға
қажетті обьективті әдістемелік мүмкіндіктерін қамтиды. 

Болашақ ұрпақ үшін білім беру мен тәрбиелеудегі тиімді ізденістер және әр
елдің  озық  тәжірибелерін  жүзеге  асырып,  педагогикалық  озық  үлгілерін
жаңашылдықпен дамыту – әр ұстаздың міндеті. 
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Қазіргі  таңда  мұғалімдердің  алдында  тұрған  негізгі  міндеттердің  бірі  –
ұлттық ділі жоғары, сана – сезімі дамыған, өзіндік көзқарасы бар жеке тұлғаны
қалыптастыру.  Әдістемелік  шеберлік  сан қырлы,  әр  алуан.  Оның күрделілігі
мұғалімнің еңбегінің өзіндік ерекшелігімен түсіндіріледі. 

Ұстаздың әдістемелік шеберлігіне оның білімі, іскерлігі, дағдысы, қарым-
қатынасы,  бейімділік,  зерттеушілік,  үйлестірушілік,  ұйымдастырущылық
қабілеті, сөйлеу мәдениеті, педагогикалық техниканы жетік меңгеруі жатады.

Сондықтан да  мұғалімнің,  біріншіден,  саяси  сауатты,  жан-жақты білімді
болу  қажеттігі  туады,  екіншіден,  тәлімгер  ұстаз  өз  бойындағы  білімді  бала
жүрегіне ұялата аларлықтай әдіскер щебер болуы қажет,  үшіншіден, мұғалім
педагогикалық үрдісті орындау барысында оқушының даму дәрежесін бақылай
алатындай сезімтал психолог болуы қажет.
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С00035         11.10.2021 ж.

АҒЫЛШЫН ТІЛІ САБАҒЫНДА
ЖАҢА ТЕХНОЛОГИЯЛАРДЫ ПАЙДАЛАНУ

ЖУРМАГАНБЕТОВА  НУРГУЛЬ  ТУРЕБЕКОВНА
Ақтөбе қаласы, Ақтөбе құрылыс және бизнес колледжінің

 Ағылшын тілі пәні  оқытушысы

Елімізде білім беру саласында жаңа ақпараттық технологияларды қолдану
басты мақсат болып отыр. Ол тек қана техникалық құрал емес, сонымен бірге
жаңа ақпараттық- коммуникациялық технология және білім беру жүйесіндегі
сабақ берудің жаңаша әдісі болып отыр.

Елбасымыздың Қазақстан халқына жолдауында ХХІ ғасырда ақпараттық
қоғам  қажеттілігін  қанағаттандыру  үшін  білім  беру  саласында  төмендегідей
міндеттерді шешу керектігін атап көрсетті: 

«Компьютерлік  техниканы,  интернет,  телекоммуникациялық  желі,
электрондық  және  телекоммуникациялық  құралдарды,  мультимедиялық
электрондық оқулықтарды оқу үрдісіне тиімді пайдалану арқылы білім сапасын
көрсету.     

Сонымен қатар тәуелсіз еліміздің болашағы - жарқын, білімді, парасатты,
өз ана тілімен бірге шетел тілі «ағылшын тілінде» еркін сөйлеп, өз елін, халқын,
мәдениетін шетелге таныстыра алатын үш тілде еркін сөйлейтін азамат болып
шығуы керек деген еді». 

Инновациялық  тәсіл  оқу  процесіне  –  тіршілік  және  әрекет  етудің  даму
динамикасы  ерекшелігіне,  дистанциялық  оқудың  өзгешелігіне  және  жеке
тұлғалардың, қоғамның және мемлекеттің талаптары мен әлеуметтік пайдалы
білім  алуына,  сеніміне,  мінез-  құлықтың  сапасы  мен  өзгешелігіне,  тәлім
тәжірибесі мен қатынасына негізделген жаңалық енгізуге бағыттайды. 

Бүгінгі  таңда жеке тұлғаны емес,  оның даму процесін басқару қажеттігі
айқындалып  отыр.  Ал  бұл,  педагог  жұмысындағы  артықшылық  жанама
педагогикалық  ықпал  жасауға  берілетіндігін  білдіреді:  тікелей  жасалатын
әдістерден,  лозунгтардан  және  үндеулерден  бас  тартылады,  артық
дидактизмнен,  ғибаратты  сарыннан  тежелуді;  оның  есесіне  бірінші  орынға
қарым-қатынас жасаудың сұхбаттық әдістерін, шындықты бірлесіп іздеуді, сан
алуан  шығармашылық  әрекетті  тәрбиелеуші  шарттарды  жасау  арқылы
дамытуды білдіреді. 

Негізгі  әдістемелік  инновациялар  бүгінгі  таңда  оқытудың  интерактивті
әдістерін  қолданумен  байланысты.  «Интерактив»  сөзі  бізге  ағылшын  тілінің
«interact» деген сөзінен келген. «Іnter»- бұл «өзара», «act» - әрекет ету дегенді
білдіреді.       
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Интерактив  сөзі  -  өзара  әрекет  ету  бейімділігін  білдіреді  немесе
әңгімелесу,  кіммен  (адаммен)  не  болмаса  немен  (мысалы,  компьютермен)
сұхбаттасу режімінде болады. 

Демек, интерактивті оқыту – бұл, ең алдымен, сұхбаттасып оқыту, оның
барысында оқытушы мен оқушының өзара әрекет етуі жүзеге асырылады. 

Бұл  өзара  әрекеттестіктің  ерекшелігі  мыналардан  тұрады:  -  білім
субъектілерінің бір мағыналық кеңістікке келуі;  -  күрделі мәселелер өрісінде
шешілетін  тапсырмаларды  бірігіп  көтеру,  яғни  бірыңғай  шығармашылық
кеңістікке  қосылу;  -  тапсырмаларды  шешуді  жүзеге  асыратын  әдістер  мен
құралдарды  таңдауда  келісушілік;  Интерактивті  әдісің  мәндік  ерекшелігі,
сипаттамасы  –  бұл  субъектілердің  өзара  әрекеттестігінің  бір  бағыттағы
белсенділігінің  жоғарылығы,  қатысушылардың  өзара  әрекеттестігі,
эмоционалдық, рухани бірігуі. 

Интерактивті  әдістерді  пайдалану  кезінде  оқушылар  түсіну  процесіне
толық қанды қатысушылар болады,  оның тәжірибесі  оқу  танымының негізгі
қайнар  көзі  қызметін  атқарады.  Оқытушы  дайын  білімді  бермейді,  бірақ
оқушыларды өз бетімен ізденуге үйретеді. 

Білім  берудің  дәстүрлі  нысандарымен  салыстырғанда,  интерактивті
оқытуда  оқытушы  мен  оқушының  өзара  әрекеттестігі  ауысады:  педагогтың
белсенділігі  оқушының  белсенділігіне  орын  береді,  ал  педагогтың
тапсырмалары олардың инициативасы үшін жағдай жасаушы болады.

   Интерактивті  оқыту әдістеріне  білім алу және оны дамыту процесіне
белсенді ат салысуға тарту жатады:
– Шағын-лекциялар
– Топтардағы жұмыс
– Бақылау парағы немесе сынақ
– рөлдік ойын * ойын жаттығулары
– жобаны әзірлеу
– жағдайлық тапсырмаларды шешу
– Сапаршыны (визитерді) шақыру
– Сарапшы топтарының пікірсайыстары
– Сұхбаттар
– Сахналау
– Жағдайдан жеңілу
– Оқушының рөліне ену
– Сюжеттік суреттерді талқылау
– Сұрақ – Квиз (бақылау) және т. б.
     Интерактивті әдіске сондай-ақ әр түрлі көмекші құралдарды пайдалана 
отырып тақта, кітаптар, бейне материалдар, флипчарттар, постерлер, 
компьютерлер және т.т. таныстырулар жатады. Компьютерлік және ақпараттық 
технологиялар заман талабы. Бұл жұмыстың басты мақсаты компьютер желісін 
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және мультимедиялық - электрондық құралдарды шет тілі сабағында тиімді 
қолдану, нақтылап айтқанда ағылшын тілі сабағында презентацияларды және 
мультимедиялық - электрондық құралдарды мектеп қабырғасында және білім 
беру процесінде терең қолдану. Ең тиімді программалардың бірі ActiveStudio 
программасы мен Microsoft Power Point. Олар мұғалімге қысқа мерзімде өзінің 
үлкен дидактикалық материалдармен қамтамасыз етіп, компьютерлік білімін 
даярлауға көмектеседі. Және ол оқушылардың түрлі қабілеттерін ашады. Олар: 
есте сақтау, көру, есту, ойлау, эмоционалды, автоматты және т.б. Интерактивті 
тақтамен презентацияны бірге қолдану оқушылардың сабаққа деген 
қызығушылығын ерекше арттырады. Ағылшын тілі сабағында компьютерді, 
мультимедиялық және электрондық оқулықтарды және интерактивті тақтаны 
пайдаланғанда:
 лексиканы оқып үйретеді;
 сөйлеу ырғағын;
 диалог, монолог және рөлдік ойындарды;
 хат жазуға үйретеді;
 грамматикалық құрылымдарды түсіндіріп, оқушылардың есінде сақтауға 
көмектеседі.
     Қазіргі кезде ағылшын тілімен компьютер, телекоммуникациялық 
құралдарды меңгеруді уақыттың өзі талап етеді, тіпті кейінгі жылдары олардың
рөлі зорая түсуде. Оқушылардың ағылшын тілі пәніне деген қызығушылығын 
арттыруда көп ізденіп, жаңа ақпараттық технологияларды меңгеруді, әр - түрлі 
әдіс-тәсілдерді білуді қажет деп санаймын және мен өз сабақтарымда 
қолданамын. Жаңа технологиялар мен интерактивті әдістерді, ақпараттық 
құралдарды ағылшын тілі сабағында қолданғанда күтілетін нәтижелер:
- үлгерімі төмен оқушыларға көмектеседі;
- оқушыларың сабаққа деген қызығушылығын арттырады;
- сабақта пайдаланылатын көрнекіліктердің санын арттырады;
- оқушылардың шығармашылығын арттырады;
- оқушыларды жеке жұмыс істеуге үйретеді;
- грамматикалық құрылымдарды оңай түсінуге көмектеседі;
- оқушылардың есте сақтау, есту, көру, сөйлеу, ойлау қабілеттерін 
дамытады; 
-  пікірталас, талдау, анализ жасау мүмкіндіктерін арттырады;

Көбіне  мен  ағылшын  тілі  пәнінде  интерактивті  әдістерді  және  түрлі
ақпараттық  технологияларды  жаңа  сабақ  түсіндіргенде,  грамматикалық
құрылымдарды өткенде және қорытынды сабақта қолданамын. 

Бұл әдістер бойынша сабақ барысында оқушылар көп сөйлеп, оқытушылар
аз сөйлеуге тиісті болады. Оқытудың басқа әдістеріне қарағанда, интерактивтік
әдіс оқытушының жоғары белсенділік танытуын талап ететін әдіс. 
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Сабақ  кезінде  оқытушының  көбінесе  тыңдаушы  рөлін  атқаруы  оның
процестен шет қалуы болып саналмайды. Сабақтың жоспары оқушылар өзара
талқылау  барысында  нені  ұғынуы  керектігін  көрсетеді,  яғни,  оқытушы
оқушылардың  іс-әрекетін  алға  қойған  мақсатқа  жетуге  бағыттайтын
басқарушының міндетін атқарады.   

Қорыта  келгенде  ағылшын  тілі  сабағында  интерактивті  әдістерді,
компьютерді және т.б. жаңа ақпараттық құралдарды пайдалану заман талабы.

Жаңа замандағы – Жаңа Қазақстанымыздың дамып келе жатқан қадамында
оқу  процесіне  жаңа  ақпараттық  технологиялардың,  интерактивті  әдістердің
енгізілуі де, келешекте компьютер заманы болатынына көз жеткізеді.
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С00036         11.10.2021 ж.
 

Натурал сандар және нөл

ТУРЕБЕКОВА  МИРАМГУЛ  ҚУАНДЫҚҚЫЗЫ
Ақтөбе қаласы «№48 жалпы білім беретін орта мектебі» КММ

Математика пәнінің мұғалімі

Сабақ:  Натурал сандар және нөл Мектеп:  №48 орта мектебі

Күні:  Мұғалімнің аты-жөні:  Туребекова М.Қ

Сынып: 5 Қатысқан оқушы саны:
Қатыспаған оқушы 
саны:

Осы сабақта қол 
жеткізілетін оқу 
мақсаттары 

5.1.1.1 натурал сандар жиыны ұғымын меңгеру; 
5.1.1.2 тақ және жұп сандар ұғымдарын меңгеру;

Сабақтың мақсаты

Тақырып аясында берілген есептерді шығара алады,
яғни теориялық алған білімін практикада қолдана 
алады.

Жетістік      
критерийлері

Оқушылар  осы тақырып бойынша білу, түсіну, 
талдау, қолдану, анализ, синтез ойлау дағдыларын 
қалыптастыруы тиіс.
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Тілдік мақсат

Осы тақырыпқа қатысты терминдерді үш тілде 
меңгереді, қазақ, орыс, ағылшын тіліндегі 
әдебиеттердегі материалдарды меңгере алады. Ол 
үшін мынадай сөздіктер қолданамын.
Қазақша Русский English
Натурал сан Натуральное число Natural number
Қосынды Сумма The sum
Сан және 
бөлшектерге 
есептер

Задачи на дробь и 
числа

Number and fraction 
problems

Мәтін есептер Текстовые задачи Written problems
Жұп Четный Even
Тақ Нечетный Odd
Тізбектес бүтін 
сандар

Последовательные 
целые числа

Consecutive integer

Шешімі Решение Solution
Сияқты Үлкенірек Больше As large as
Бірден көп Больше одного One more than
Қосу Сложение Add

Құндылықтарды  
дамыту

Әділдікке, патриоттыққа тәрбиелеу, адамгершілік 
қасиеттерін дамыту

Пәнаралық 
байланыс

Геометрия, тұрмыста қолдана алу

АКТ қолдану  
дағдылары

Интерактивті тақста, интернет ресурстары (сайттар,
видеолар, есептер), таратпа материалдар, көрнекі-
демонстрациялық құралдар, фигуралар

Бастапқы  білім

Сабақ барысы

Сабақтың
кезеңдері

Сабақта орындалатын іс-әрекеттер

Басы
5  минут

Ұйымдастыру сәті
Үй жұмысын тексеру
Математикалық логикалық есептер беру арқылы «Миға 
шабуыл»
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Негізгі
бөлім

Тақырыпты
ашу

10 минут
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Топпен
жұмыс

15  минут

Жеке
жұмыс

12  минут

Оқулықпен жұмыс, деңгейлік тапсырмаларды қолдану
А  деңгейінің есептері   № 3, 4,5
В  деңгейінің есептері   №  7,9,11
С  деңгейінің есептері   №  14,16
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Соңы
3  минут

Сабақты бекіту
Рефлексия
Қызыл - өзіне сенімді, алдына мақсат қоя білетін жандар
Жасыл – ақ көңіл, табиғатты сүйетін жандар\
Сары – ниеті таза, пейілі кең жомарт жандар
Көк – мейірімді, сенімді, биік армандарды көздейтін жандар
Үйге тапсырма:  № 8,10

Саралау – оқушыларға қалай
көбірек қолдау көрсетуді

жоспарлайсыз? Қабілеті жоғары
оқушыларға қандай міндет

қоюды жоспарлап отырсыз? 

Бағалау –
оқушылардың

материалды
меңгеру

деңгейін қалай
тексеруді

жоспарлайсыз? 

Денсаулық және
қауіпсіздік

техникасының
сақталуы 

Саралау іріктелген тапсырмалар, 
бір оқушыдан күтілетін 
нәтижелер, оқушыға дербес қолдау
көрсету жұмыстары. 

Тапсырманы 
толық дұрыс 
орындаған 
оқушыларды 
марапаттау

Нұсқаулықпен 
жүргізіледі.

Сабақ бойынша рефлексия 
Сабақ мақсаттары/оқу мақсаттары дұрыс қойылған 
ба? Оқушылардың барлығы ОМ қол жеткізді ме? 
Жеткізбесе, неліктен? 
Сабақта саралау дұрыс жүргізілді ме? 
Сабақтың уақыттық кезеңдері сақталды ма? 
Сабақ жоспарынан қандай ауытқулар болды, 
неліктен?

Бұл бөлімді сабақ 
туралы өз пікіріңізді 
білдіру үшін 
пайдаланыңыз. Өз 
сабағыңыз туралы 
сол жақ бағанда 
берілген сұрақтарға 
жауап беріңіз.  

Жалпы баға 
Сабақтың жақсы өткен екі аспектісі (оқыту туралы да, оқу туралы да 
ойланыңыз)?
Сабақты жақсартуға не ықпал ете алады (оқыту туралы да, оқу туралы да 
ойланыңыз)?
Сабақ барысында сынып туралы немесе жекелеген оқушылардың 
жетістік/қиындықтары туралы нені білдім, келесі сабақтарда неге көңіл бөлу 
қажет?
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С00037         11.10.2021 ж.

Құрылымы күрделі теңдеулер

КАРАБЕКОВА  МОЛДИР  КИДИРБАЕВНА
Ақтөбе облысы, Хромтау ауданы,Сарысай OM

Бастауыш сынып  мұғалімі

Пәні: Математика
Бөлімі: Өнер 
«Әдебиет»
Күні: 

Мектеп: Сарысай OM                                         
Мұғалімнің аты-жөні: 
КАРАБЕКОВА  МОЛДИР  КИДИРБАЕВНА
Сынып: 3

Сабақ тақырыбы: Құрылымы күрделі теңдеулер

Осы сабақта қол 
жеткізілетін оқу 
мақсаттары 

3.2.2.2    2 көбейту мен бөлуге берілген х:8=9; 
51:х=17; 23 х=46 түріндегі қарапайым теңдеулерді,
құрылымы күрделі х  (25:5)=60; (24 3):х=6;  х: (17 
2)=2;  k+124:4=465 түріндегі теңдеулерді шешу

Сабақ  мақсаттары Барлық оқушылар: көбейту мен бөлуге берілген 
х:8=9; 51:х=17; 23∙х=46 түріндегі қарапайым  
теңдеулерді; құрылымы күрделі х∙ (25:5)=60; 
(24∙3):х=6; х: (17∙2)=2;  k+124:4=465 түріндегі 
теңдеулерді шеше алады
Көптеген оқушылар:құрылымы күрделі 
теңдеулерді шешуді, сол жақ бөлігін қарапайым 
түрге келтіруді түсіндіру, белгісіз компоненттерді 
атау, белгісіз компоненттерді табу ережелерін айта
алады
Кейбір оқушылар: оң жағы да және сол жағы да 
күрделірек теңдеулерді шеше алады

Бағалау  критерийлері көбейту мен бөлуге берілген х:8=9; 51:х=17; 
23∙х=46 түріндегі қарапайым  теңдеулерді; 
құрылымы күрделі х∙ (25:5)=60; (24∙3):х=6; х: 
(17∙2)=2;  k+124:4=465 түріндегі теңдеулерді 
шешеді. құрылымы күрделі теңдеулерді шешуді, 
сол жақ бөлігін қарапайым түрге келтіруді 
түсіндіру, белгісіз компоненттерді атау, белгісіз 
компоненттерді табу ережелерін айтады. оң жағы 
да және сол жағы да күрделірек теңдеулерді 
шешеді.

80



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

Тілдік мақсаттар Оқушылар игереді:Құрылымы күрделі теңдеулер
шешуді  түсіндіру,  сол  жақ  бөлігін  қарапайым
түрге  келтіру,  белгісіз  компонентті  атау,  белгісіз
компонентті табу ережесін біледі.
Пəндік лексика жəне терминология: көбейту 
мен бөлуге берілген қарапайым теңдеулер,  
құрылымы күрделі теңдеулер.
Диалог/жазу үшін пайдалы сөздердің 
жиынтығы 
Талқылау:
–Егер теңдеу күрделендірілген болса, не істеу 
қажет?
–«Өрнекті  жеңілдету» дегенді қалай түсінесің?
–Құрылымы күрделі теңдеуді қалай тексеруге 
болады?
Жазу:
Теңдеуді шешуді және оны тексеруді жазу.

Құндылықтарды 
дамыту

Еңбексүйгіштікке баулу, адамгершілікке 
тәрбиелеу

Пәнаралық 
байланыстар

Әдебиеттік оқу, көркем еңбек

АКТ қолдану 
дағдылары

Интернет-ресурстар, дерекқордан және 
интернеттен сабаққа қатысты ақпаратты іздеу; 
аудио жазба, 

Бастапқы білім Топқа бөлуге арналған парақшалар, интерактивті 
тақта, жұмыс дәптері, қалам мен түрлі түсті 
қарындаш, стикер, видеоматериалдар., постер, кері
байланыс парағы т.б

Сабақ барысы

Сабақтың 
жоспарлан-ған 
кезеңдері

Сабақтағы жоспарланған іс- әрекет
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Сабақтың басы Психологиялық дайындық
Музыкалық серпіліс
Топқа бөлу
Сөз өнерінің майталмандары, қазақтың билерінің 
айтқан шешендік сөздері арқылы  топқа бөлу.
І топ. Төле би ауылы
ІІ топ. Қазыбек би ауылы
ІІІ топ Әйтеке би ауылы
Сабақтың мақсатымен таныстыру.
Көбейту мен бөлуге берілген қарапайым және 
құрылымы күрделі теңдеулерді шешіп үйренеміз.

Сабақтың ортасы Жаңа сабақ. Ұжымдық жұмыс. 
1-тапсырма. Есептеулерді орындасаң, балалардың 
қайсысы кітапханаға неше рет барғанын білетін 
боласың. 
Әлия            18 * 2 =36            36:12=3         3*20=60
Дәулет        360 : 6=60           60 : 20 = 30          30 * 30 
= 900
Марат   360 : 3 = 120          120 : 60 = 20        20 * 38 =
760
Әсел           280 : 10 = 28          28 : 2 = 14            14 * 10
= 140
Дескриптор: 
-амалдарды орындайды
Бағалау: мадақтау арқылы
2- тапсырма.
Теңдеуді қалай шешуге болатынын түсіндір. Оң және 
сол жақ бағандардағы теңдеулерді салыстыр. Олардан 
қандай айырмашылық пен ұқсастықты байқауға 
болады?
Х*30=210         Х * (5*6)=210

Теңдеудішешеміз:
Х * 30 = 210
Х = 210 : 30
Х = 7
7 * 30 = 210
210 = 210

Х * (5*6)=210
Х * 30 = 210
Х = 210 : 30
Х = 7
7 * 30 = 210
210 = 210
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       Мұндай теңдеулерді шешу үшін қосымша есептеулерді 
орындап, алдымен оларды ықшамдап алу қажет.

Дескриптор: 
1. құрылымы күрделі теңдеулерді ықшамдайды; 
2. теңдеудің түбірін табады
3. кестеден тыс жағдайда көбейту мен бөлуді 
ауызша орындайды
Бағалау: смайликтер арқылы
3-тапсырма. Топтық жұмыс.
І топ                                             ІІ топ                         
ІІІ топ               
Х*(25:5) =350                           (40*3):х=6                 х:
(15*2)=3
Х * 5 =350                                    120 : х 6                  х : 
30 3
Х =350 : 5                                  х =120 : 6                  х 
=30 * 3
Х =70                                                х =20                  х 
=90
70 * (25:5)=350                       (40*3):20= 6             90 : 
(15 * 2) =3
          350 =350                                6 =6                         3 
=3

k+120 :4=150                         25:5*x=450                 
c*50*2=500
k+30=150                               5 *x=450                     c* 
100=500
k=150-30                                x= 450 :5                     c= 
500 : 100
k= 120                                    x= 90                            c= 5
120+120:4=150                     25:5*90=450               
5*50*2 = 500
150=150                                 450 = 450                    500 
= 500

Дескриптор: 
4. құрылымы күрделі теңдеулерді ықшамдайды; 
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5. теңдеудің түбірін табады
Бағалау: бағдаршам арқылы
Сергіту сәті
Тірек-қимыл аппараттары арқылы цифрларды салу.

4-тапсырма 
Жауаптарын сандықтан тап. 
 А)12 * 2 =24    12 * 4 = 48        350 : 5 = 70
600 : 300 = 2        48 : 2 = 24        600 : 20 = 30
140 : 20 = 7          7 * 12 = 84        48 : 4 = 12
Ә) Осындай 6 мысал құрастыр.
Дескриптор: 
 Амалдардыорындайды
 Жауабын сандықшадан табады
Бағалау: бармақ арқылы
5-тапсырма: 

810 : 9

90 * 5

450

Дескриптор: 
 Амалдарды орындайды
 Шешуін табады
 Жауабын жазады
Бағалау: шапалақ арқылы
6-тапсырма. Топтық жұмыс.
Қабырғалары 4 см және 3 см болатын 
тіктөртбұрыш сыз. Оның периметрі мен ауданын 
тап.
7-тапсырма. Жұптық   жұмыс.
Бос орындарды толтыр
Дескриптор:  
 Белгісіз сандарды анықтайды
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 Амалдарды орындайды
Бағалау: мадақтау арқылы

Үйге тапсырма: 23-бет. 4 (ә) нұсқасы
Сабақтың соңы ««иә» және «жоқ»»ойыны

 -бөліндінің мәнін тез таңдау үшін, бөлгіштің соңғы 
цифрына назар аудару керек. 
-480:4=140-қа.  
-қалдық қашанда бөлгіштен кіші болуы тиіс. 
-700:5=100-ге 
-тиімді есептеу үшін көбейті мен бөлудің қасиеттері  
қолданылады. 
5:8=0 (қалд5) 
12*11=132 
Кері байланыс 
«Нысананы таңда» әдісі
Жасыл- түсіндім
Сары- толық түсінбедім
Қызыл-түсінбедім

                
Саралау-оқушыларға қалай көбірек

қолдау көрсетуді  жоспарлап отырсыз?
Бағалау-

оқушылардың
материалды

меңгеру деңгейін
қалай тексеруді
жоспарлайсыз?

Денсаулық және
қауіпсіздік

техникасының
сақталуы

Сабақ бойынша рефлексия 
Сабақ мақсаттары\оқу мақсаттары 
дұрыс
қойылған ба?
Оқушылар барлығы ОМ қол 
жеткіздіме? 
Сабақта саралау  дұрыс  жүргізілді ме?
Оқушыларға  жаңа  сабақ түсінікті  
болды ма?
Уақыттан  үнемді  пайдаландыңыз ба? 
Сабақтан тыс  ауытқулар   болдыма?

Бұл бөлімді сабақ туралы өз 
пікіріңізді білдіру үшін 
пайдаланыңыз. Өз сабағыңыз туралы
сол жақ бағанда берілген сұрақтарға 
жауап беріңіз.  
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МАЗМҰНЫ

• БАКИРОВА  ГҮЛНАРА УСИНГИРОВНА
• АБДРАХМАНОВА ОРЫНГУЛЬ АЙТКАЗЫЕВНА
• КЕНЖЕГАЛИЕВА БИБИГУЛЬ УМБЕТКАЛИЕВНА
• БАЙТУРАЕВА НУСКА ОНГАРБАЕВНА
• КУАТБЕКОВА ДАНА ЖУМАБАЕВНА
• ТУЛЕУОВА ҚҰРАЛАЙ БАЙТЕНҚЫЗЫ
• ҚАЛИБЕК АЙСҰЛУ БАҚЫТЖАНҚЫЗЫ
• АГАБЕКОВА УЛДАНАЙ АСИЛБЕКОВНА
• ЖАМБАЕВА ШЫНАРАЙ МУХТАРХАНОВНА 
• ЗИЯЕВА ГУЛЬМИРА АДЫРБЕКОВНА
• ЖАПАРКУЛОВА ФАТИМА МУСИЛИМОВНА
• КАМАЛАДДИНОВА БАХТЫГУЛ  АХМЕТОВНА
• ДАУЫЛБАЕВА АЙГУЛ САРСЕНБЕКОВНА
• АЛПЫСБАЕВА КУРАЛАЙ СУЛТАНОВНА
• КУРМАНГАЛИЕВА БАКТЫГУЛ САГИНГАЛИЕВНА 
• ЖУРМАГАНБЕТОВА  НУРГУЛЬ  ТУРЕБЕКОВНА
• ТУРЕБЕКОВА  МИРАМГУЛ  ҚУАНДЫҚҚЫЗЫ
• КАРАБЕКОВА  МОЛДИР  КИДИРБАЕВНА
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