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

29.10.2021 ж.
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Шетел тілін оқытуда компьютерлік технологияны қолдану
АМАНДЫҚ ГУЛЖАНАТ ӘБУБӘКІРҚЫЗЫ
Ақтөбе қаласы, Благодар орта
мектебінің ағылшын тілі мұғалімі
Қазіргі кезде жаңа білім жүйесі интернеттің пайда болуының арқасында
дамығанын барлығы мойындайды. Көптеген әдіскерлер видеофильм,
электрондық пошта (e-mail), мультимедиялық презентация, анимациялық
суреттер және тағы басқалардың көмегімен шетел тілінде монолог және диалог
түрінде сөйлеу қабілетін қалыптастыратын жаттығуларды құрастырумен
айналысып жатыр. Ал шетелде болмай-ақ, сол елдің тілінде сөйлей алу
қабілетіне ие болу оңай емес. Сондықтан, мұғалімнің маңызды тапсырмасының
бірі шет тілі сабағында жаңа технологиялардың түрлі амалдарын қолдана
отырып, сөйлеудің шын ситуацияларын құру болып табылады. Шет тілін
үйрету процессінде компьютер технологияларын қолдану сабақты қызықты
жолмен өткізуге көмектеседі. Мысалы, анимациялық суреттер, видеокөріністер, презентациялар және т.б. әртүрлі дыбыстар арқылы көрсетіледі.
Компьютер мониторындағы көріністер оқушының іс-қимылының арқасында
өзгеріп отырады. Бұл динамикалық және оқушының бар ойын өзіне
бағыттайды, сонымен қатар, оқу процессінде оқушының белсенділігі оянады.
Нәтижесінде, оқушы ақпаратты оңай әрі тез қабылдайды және оқушының
ынтасы мен қызығушылығы жоғарылайды.
ХХI ғасырды қоғамдық ақпараттандыру ғасыры деп жай атамаған.
Компьютер – адам іс-әрекетінің барлық салаларында қолданылады.
Дүниежүзілік қоғамдастықта қоғамдық өмірдің барлық саласын глобальді
ақпараттандыру процессі дамытылуда. Экономикалық жағдай, адам өмірінің
сапасы, ұлттық қауіпсіздік және мемлекеттің дүниежүзілік қоғамдастықтағы
рөлі ақпараттық-технологиялық дамудың және оның даму қарқынының даму
дәрежесіне байланысты. Барлық экономикалық дамыған елдерде және көптеген
дамушы елдерде білім беру жүйесін ақпараттандырудың қарқынды процессі
жүріп жатыр. Жалпы білімді жоғарылату жолдары жасалып жатыр және оқыту
процессіне жаңа ақпараттық технологияларды енгізуге көп қаражат бөлінуде.
Оқытудағы аса жаңа ақпараттық технологиялар алдыңғы қатарлы
университеттер мен институттардың ғылыми және білім беру потенциалын
белсендірек пайдалануға қашықтан оқыту курстарын құруға ең үздік
оқытушыларды тартуға, үйренушілер аудиториясын кеңейтуге мүмкіндік
береді.
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Компьютерлік оқыту саласындағы жинақталған бай тәжірибеге
қарамастан, көптеген шет тіл оқытушылары компьютерлік оқыту құралдарын
пайдалану мүмкіндігіне сақтықпен қарайды
Оқытудың
басқа
құралдарымен
салыстырғанда
дидактикалық
артықшылықтары болып табылады: полифункционалдылық, интерактивтілік,
диалогтық өзара әрекеттестік, жұмыстың ұйымдастырушылық нысандарының
мүмкін режимдерінің алуандығы.
Оқыту құралы ретінде компьютер барлық артықшылықтарлы іске асыруға
қабілетті. Сонымен бірге оқыту процесінде компьютерді пайдалану техникалық
құрылғыларға қойылатын талаптармен реттелген, және белгілі бір қағидаларға
сәйкес келуге тиіс.
Компьютерлік лингводидактикада пайдаланудың келесі қағидалары
релевантты болып табылады:
·келісімділік;
·қажеттілік;
·ақпараттылық;
·сенімділік;
Келісімділік қағидасы: Оқыту мазмұнына, мақсаттары мен кезеңдеріне,
пайдаланушылардың жастық ерекшеліктеріне, сондай-ақ қолданылатын оқыту
әдістемесіне байланысты пайдалану жағдайларын нақты анықтауды ұйғарады.
Қажеттілік қағидасы: Егер қандай да бір параметр бойынша оқу процесінің
тиімділігін арттыруға, атап айтқанда: материалды меңгеру жылдамдығын
жеделдетуге, сөйлеу қызметін белсендіруге, көбірек ұтымды тәсілмен оқу
мақсатына жетуге, оқытушының немесе оқушының жұмысын жеңілдетуге, оқу
уақытын қысқартуға мүмкіндік береді.
Ақпараттылық қағидасы: ДК пайдаланушыға аса қысқа уақыт ішінде көп
ақпарат алуға мүмкіндік беретіндіктен, оқу процесін анықтамалық – ақпараттық
қамтамасыз ету құралы ретінде компьютердің артықшылықтарын ашады. Оның
үстіне, компьютер шет тілін оқытудың ақпараттық – сөйлеу сипатына бәрінен
көбірек сәйкес келеді.
Сенімділік қағидасы: Оқыту үшін әрбір компьютерлік бағдарламасын
тәжірибелік тексеруді жүргізу қажеттілігіне, сондай-ақ дидактиканы
қолданумен сабаққа ұйымдастырушылық дайындық кезеңінің барын көрсетеді
Компьютер шет тілдері оқытушыларына бірнеше көмек көрсете алады.
Жаңа жағдайларда оқытушы дәстүрлі оқу құралдарын ғана емес, сонымен қатар
ақпараттық – коммуникациялық технологияларды пайдалануға тиіс.
Бүкіләлемдік желі, электрондық білім беру ресурстары өз оқушыларының,
сондай-ақ өзінің білімін кеңейткісі келетін оқытушы- пән мұғалімі үшін жақсы
көмекші бола алады. Оқытушы компьютер үйренушілердің өз бетімен
жұмысын ұйымдастыратын және әсіресе тілдік және сөйлеу материалымен
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жаттықтыру жұмысы процесінде оны басқаратын құрал болып табылады. Бұл
қолданылатын жаттығулар мен әдістемелік тәсілдер сипатын анықтайды.
Келесілер көбірек жиі қолданылады:
1. Сұрақ- жауаптық диалог. Үйренушінің жұмыс мәні негіз бен сұлба ретінде
сұрақта жазылған тілдік материалды пайдаланып, компьютерлдік сұрақтарына
тура жауаптар беруден тұрады.
2. Ішінара жауаппен диалог. Компьютерге жауап беру үшін үйренуші
болжанылатын нұсқалар қатарынан біреуін таңдайды.
3.
Еркін құрастырылатын жауаппен диалог. Мұндай диалогты компьютер
жауаптың дұрыстығын «танып», бағалай білуі үшін оның қойған әрбір
сұрағына жауаптарлы барлық мүмкін нұсқаларымен бағдарлама қамтамасыз
етеді. 4. Бос орындарды толтыруға жаттығулар. Компьютер үйренушіге бос
орындармен мәтінді немесе ұсыныстар жинағын ұсынады. Шет тіліне аударып,
қажетті түрде қолдану қажет орыс сөздері түріндегі сыбыр сөзді пайдаланып
бос орындарды толтыру қажет. Сондай-ақ компьютер ұсынғандардың ішінен
таңдап, бос орындарды сөздермен немесе сөз тіркестерімен толтыруға болады.
5. Сөздікті білуін өзі бақылауға арналған жаттығулар. Мұндай жаттығулардың
нұсқалары мүмкін: а) Компьютер аудару үшін сөздер тізімін ұсынады; б)
Компьютер сөздердің екі тізімінің арақатынасын белгілеп (орыс және шетел),
екі тілде бұл сөздердің балама жұптарын табуды ұсынады; в) Компьютер
шетелдік сөздердің екі тізімінің арақатынасын белгілеп, синонимдер мен
антонимдер жұбын анықтауды ұсынады; г) Компьютер шет сөздерінің тізімін
және бұл сөздердің дефинация тізімін ұсынады. 6. Компьютерлік
бағдарламалар (компьютерлік оқытудың шетелдік тәжірибесінен): 1. Уордсток
(сөздікпен жұмыс істеуге арналған бағдарлама) 2. Мэтчмастер (сәйкестіктерді
таңдауға бағдарлама 3. Чойсмастер (нұсқаларды таңдауға бағдарлама) 4.
Клоузмастер (бос орындарды таңдауға бағдарлама) 5. Кроссвордмастер
(кроссвордты толтыруға шебер) 6. Юнисаб (қоюға бағдарламашы) 7. Юнилекс
(мәтінге сөздікпен жұмыс жасауға арналған бағдарлама). 8. Гэпмастер (бос
орындарды толтыруға бағдарлама) 9. Пинпойнт (сезуге бағдарлама) 10.
Спидрид (жылдамдықпен оқуға бағдарлама) 11. Сториборд (мәтінмен жұмысқа
бағдарлама) 12. Тестмастер (сұрақ- жауапты түрде тестілеуге бағдарлама) .
Компьютерге сондай-ақ оқушылардың әр түрлі контингенті үшін грамматика
(ереже, қандай да бір өзге грамматикалық түрлердің қолданылу кестесі,
етістіктердің жіктелуі және басқаруылуы және т.б.) және лексика (берілген
сөзлің негізгі сөз тіркестерін, оның синонимдері мен антонимдерін көрсетумен)
бойынша анықтамалық материалды, оқу және айту ережесін, лигвоелтану және
тарихи ақпаратты және т.б. енгізуге болады. Қажетті анықтамалық материалды
іздеу үшін компьютерді пайдалану оқушыларды сәйкес сөздікті немесе
анықтамалықты іздеуден құтқарады, бұл уақытты көп ұтуға мүмкіндік береді.
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№ E00007

«Бүгінгі оқушы,ертеңгі студент» тақырыбындағы
студенттермен кездесу сағаты
УТЕБАЛИЕВА АЛМАЖАН УМИРБАЕВНА
Қызылорда облысы, Арал ауданы, Бөген ауылы
№ 20 З.Шүкіров атындағы орта мектебінің география пәнінің мұғалімі
Мақсаты:
Оқушыларды жоғары оқу орындарында белгілі бір мамандықта білім алып
жатқан студент жастармен кездестіре отырып, пікір алысуға, болашақ
мамандығын таңдауда жүйелі көзқарас қалыптастыруға, кәсіби мамандыққа
деген қызығушылығын арттыруға, сол жолда тиянақты да, саналы білім алуға
деген ұмтылысты оятуға бағыт беру.
Міндеті:
- мектеп бітіруші түлектерге кәсіби - шығармашылық тәрбие беру бағытында
кәсіби шығармашылық танымын кеңейту;
- болашақ мамандығын дұрыс таңдай білуге бағыт - бағдар беру;
- белгілі бір еңбек, кәсіби іс - әрекет саласына еніп, нақты көзқарас
қалыптастыруына көмек беру.
Күтілетін нәтиже:
Мектеп бітіруші түлектердің студенттермен кездесу барысында тиянақты
шешім қабылдауы, белгілі мамандық саласына таңдау жасауы.
Барысы
І.Студенттермен танысу
ІІ. «Қызықты ой толғау» бөлімінде ортаға оқушыларға таныс емес терминдер,
Университет, Декан , Диплом жұмысы, Жатақхана, Студенттік шақ т.с.с. сөздер
тасталып, студенттер сол сөздердің мағынасын ашып түсіндіру.
ІІІ. «Маман болам мен ертең» студенттердің диплом алған соң қандай іспен
шұғылданғысы келетіндігі туралы сөз қозғалып, мамандықтары туралы пікір
алмасу.
ІҮ. «Көрермен көкейіндегі ой» атты бөлімде оқушылар студенттерге
толғандырып жүрген сұрақтарын қойып, жауап алады
Ү. «Ең нағыз…» ойыны
ҮІ .Ұстаздар тілегі».
Ү.Ситуациялық жағдайлар.
ҮІ.Қорытынды
Армысыздар, қымбатты ұстаздар және оқушылар!
Студенттік өмір біздің де есімізде,
Тым ерекше көрінер өмір көшімізде.
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Біз түлеткен аяулы студенттер,
Қош келдіңіз, бүгінгі кешімізге -деп
Біздің кешімізге қонақ болып келіп отырған кешегі оқушылар бүгінгі студент
жастарымызды қошеметпен ортамызға шақырайық
Армысыздар, мектебіміздің түлектері,
Жайнасын көңілдердің жасыл бағы.
Ән шашу, әсем әуен түрлі өнер,
Бүгінгі күн сіздерге арналады
Ән: « Арманымай ». Орындайтын 11-сынып оқушысы – Абылаева Махаббат.
Құрметті, студент қауымы, оқушылар және ұстаздар! Баршаңыз да бүгінгі
«Бүгінгі оқушы,ертеңгі студент» атты кездесу кешіне қош келдіңіздер!
Мектептен түлеп ұшқалы отырған 11-сынып оқушыларын «қандай мамандықты
таңдаймын» немесе «таңдаған мамандығыма қалай қол жеткіземін» деген ойлар
мазалайтыны анық. Мамандық таңдау кезеңінде оқушыларға бағыт-бағдар
беріп, таңдау мүмкіндіктерін шешу үшін ұстаздармен, кешегі түлектер, бүгінгі
студент, болашақ маман иелерімен, кездестіріп ой бөлісу, пікір алмасудың
маңызы өте зор. Мынау көп салалы өмірде мамандықтың түрі көп. Әрине
таңдау жасау оңай емес. Ең бастысы – адам еңбекке қабілетті, зейінді болуы
қажет және оның мамандығы өзі өскен ортаға маңызды және бағалы үлес
қосатындай болуы шарт. Өз ісіне сенімді, дұрыс таңдаған адам ғана жетістікке
жетеді. Адам еңбегінен қуанышын таба білсе, бойына жаңа күш қосылып,
еңбекке деген шабыты арта түседі. Зор ықылас, шабытпен істеген іс – табыс
биігіне жеткізетін қанат.
Абай атамыз айтқандай: «Неге арналсаң, соны істе» деп, қашанда адам өмірден
орнын өз таңдауымен тапқан жөн.
І.Студенттермен танысу
Біздің кешке қонақ болып келіп отырған студент жастармен таныса отырайық.
ІІ.«Қызықты ой толғау»
Университет,
Декан ,
Диплом жұмысы,
Жатақхана,
Студенттік шақ
ІІІ.«Маман болам мен ертең» студенттердің диплом алған соң қандай іспен
шұғылданғысы келетіндігі туралы сөз қозғалып, мамандықтары туралы пікір
алмасу.
ҮІ. «Көрермен көкейіндегі ой» оқушы сұрақтары
Көрермендер әзіл де бар бойында,
Бір ғажайып қызық бізде ойын бар.
Шақырамыз ортамызға келіңіз,
Атсалысып бұған да ден қойыңыз.
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Ү. «Ең нағыз …» ойыны
Қазір сіздерге мамандықтардың кейбір ерекше мінездемелері ұсынылатын
болады,ал сендер берілген мінездемеге барынша сәйкес келеді деген
мамандықтарды атауларыңыз керек.

Ең жасыл мамандық;

Ең тәтті мамандық;

Нағыз ақшалы мамандық;

Ең күлкілі мамандық;

Нағыз ер бала мамандығы;

Нағыз адамдармен көп араласатын мамандық;

Ең ауыр мамандық;

Ең салмақты мамандық;

Ең қауіпті мамандық

Ең сирек кездесетін мамандық
Мұңға батқан жүректі ән оятар,
Тәтті үннің әсерін жан оятар.
Жаңға қуат, жүрекке шаттық сыйлап,
Жас балаша көңілді жадыратар,-деп әнге кезек береміз.
Ән: «Аққу арман» Орындайтын 11-сынып оқушылары Іңкәр мен Махаббат

«Ұстаздар тілегі».
Ұстаздар оқушыға басын иген,
Кей кезде тіпті оған кішірейген.
«Сыйға сый, сыраға -бал» деген сөздің,
Болмас ережесін бұза білген.
Өйткен, ұстаз – ана, ұстаз – дара –
Мамандық ол ерекше, жеке – дара – деп, сөз кезегін ұстаздарға береміз.
Ү.Ситуациялық жағдайлар.
Олай болса ендігі кезекті ситуациялық сұраққа берсек.
1. Сізді ақаңтардың 11 - жұлдызы күні сағат 10: 30 да болатын мектептегі
студенттермен кездесу кешіне шақырды. Дәл осы уақытта мектепке кіре
бергеніңізде алдыңыздан оқушы шығып, қолындағы шелектегі суын сіздің
үстіңізге төгіп алды. Сіздің сол кездегі әрекетіңіз.
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2. Сіз бүгін ашық сабақ өткелі тұрсыз. Барлық сабақ тақырыбын интерактивті
тақтаға сақтап қойдыңыз. Сабақ басталар уақытта жарық өшіп қалды. Ашық
сабағыңызды қатысып отырған оқушылармен ата - аналарға қалай түсіндіресіз.(
Динара,Жазира)
3. Ертең сіз қиналатын пәннен мемлекеттік емтихан. Бірақта сіздің ең жақын
досыңыздың туылған күні. Барсаңыз емтиханға даярлығыңыз төмендейді.
Бармасаңыз ең жақын досыңыз өкпелейді.
4. Сіз жатақханада тұрасыз. Ертең демалысқа қарсы бәрі бөлмелерін кілттеп,
үйлеріне қайтып кетті. Баратын үйіңіз жоқ. Сіздің қарныңыз ашып, мазаңыз
кетті. Бөлмеде шайдан басқа тағам түрлері жоқ. Сіздің әрекетіңіз.
5. Cіз Емтихан тапсыру үстіндесіз. Жақсы баға алу үшін мұғаліміңіз сізден
ақша талап етті. Сіздің қалтаңызда еш ақша жоқ. Бірақ қасыңыздағылардың
бәрі осы әрекетке көшіп, осылайша емтиханнан оңай құтылуда. Ал емтихан
уақыты аяқталуға аз ғана уақыт қалды. Осы кездегі сіздің әрекетіңіз.
Қорытынды:
Студенттер, аяулы ақ мамандар,
Жыл сайын жасарғандар, жаңарғандар.
Қыз қуып терезеге қарағандар
Білім қуып бөлмеге қамалғандар.
Студенттер, аптыққан пәк көңілдер,
Өкініштер, шаттықтар, тәтті өмірлер,
Ауылға жиі айтатын сәлемдері: “Ақша сал”, “Жетпей жатыр”, “Ап жетіңдер!”
Студенттер, сарылып ой қуғандар
Қарынды қанағатқа тойдырғандар
Қара нанды достарымен қақ бөліп жеп,
Күн сайын, апта сайын той қылғандар.
Студенттер, болашақ жас мамандар,
Үй жоқ деп үйленуден қорықпағандар.
Бастарына тек кітап жастағандар,
Студенттер, ұстазға ұнағандар.
Сүрінгендер, кей жерде құлағандар
Қайтадан тапсырам деп жылағандар
Тәттіні, ащыны да татып тұрар
Студенттің жан сырына құлақ саңдар,
Сонда да жандарында жанып тұрар.
Студенттік шақ қайтып бізге оралмайды,
Студенттер, Студенттер, Бақыттылар!!!
Ән: 11-сынып оқушылары «Студеттік өмір»
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29.10.2021 ж.

№ E00008

Менің кітапханам – менің таңдауым
ӘЛІМЖАНОВА ҚҰРАЛАЙ АЙБЕКҚЫЗЫ
Қызылорда облысы Арал ауданы Аманөткел а/о
№73 орта мектебінің кітапхана меңгерушісі
Әлемде сан түрлі мамандық иесі бар, қай мамандықтың да қиындығымен
қоса қызықты тұстары жетерлік. Сол мамандықтардың ішінде шоқтығы биік,
мәртебелі мамандықтың бірі – кітапханашы.
Кітапханашы қызметі көрер көзге көрінбейтін іс. Ал атқарар міндеті өте
зор. Мектепте кітапханашы болып 9 жыл бойы жұмыс жасап келемін.
Әр күнім бір –біріне ұқсамайды. Оқырманмен жұмыс, оқулықпен қамту,
жаңадан келіп түскен кітаптарды жарнамалау, мектептің тіршілігіне араласу,
әр атаулы даталарға, мереке күндеріне кітап көрмелерін ұйымдастыру сияқты
шаралар көп. Кітапхана - мектептің ақпараттық орталығы деп есептеймін.
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Қызығы мен қиындығы мол кітапханашы мамандығы туралы бір-ақ ауыз
сөзбен жеткізу мүмкін емес десем артық айтқандық емес, жұрт көп біле
бермейтін, көп елене бермейтін, бірақ дүйім оқырманның кітап жайлы бағытбағдар алуы үшін жан-тәнімен беріліп қызмет атқарып жатқан
кітапханашылардың еңбегі ұшан-теңіз дер едім.
Қасиетті қазынамызды көздің қарашығындай сақтап, насихаттап, ел
игілігіне жаратып жүрген кітапханашылар – ең қажет, абыройлы мамандық
иелері деп білемін. Кітапханашылар білім, ғылым, өнер мен мәдениеттің
дамуына өлшеусіз үлес қосып, өркениетті елге айналуымыздың негізін қалауда.
Эстетикалық талғамы бай, ойы зерек, қиялы жүйрік, өзінің кәсіби
шеберлігін шыңдаған, оқырмандарға білім мен қажетті ақпараттың тиімдісін
демдеп беріп отырған, ой-өрісі кең, жан-жақты, білімді, парасатты
кітапханашылардың орны өзінше бір бөлек.
Кітапхана саласы ақпарат және білім орталығы ретінде, ақпаратты беру
мен табу, іздестіру жолдарын білуде кітапханашы мамандар бірінші кезекте,
жоғары ақпаратты біліммен қаруланған, өз ісінің шебері, әмбебап маман болу
керек.
Сан түрлі мамандықтар бар, бірақ кітапханашы мамандығы өзінің өте
қызықты да, тартымдылығымен ерекшеленеді. Себебі күн сайын жаңалыққа
толы сәттер, яғни жаңа келген газет, журналдар, жаңа кітаптар және күн сайын
келіп кітап алып жатқан оқырмандар, оқытушылар, қызметкерлер легі
толастамайды.
Мен өз мамандығымды қиындығымен, қуанышымен қоса сүйемін, менің
кітапханам – менің таңдауым.

10

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

30.10.2021 ж.

№ E00010

Инновациялық технологиялық білім беру маңыздылығы
ЖЕКСЕНОВА МАЙГУЛ МАТАЕВНА
Павлодар облысы, Май ауданы, Кеңтүбек ауылы
КҚМК "Қарлығаш" сәбилер бақшасының тәрбиешісі
Еліміздің білім саласында жүргізіліп жатқан реформаның басты мақсатыой-өрісі жаңашыл, шығармашылық деңгейде қызмет атқара алатын,
дүниетанымы жоғары, жан-жақты қалыптасқан жеке тұлға тәрбиелеу. Мектеп
жасына дейінгі балаларды дамыту мәселесі қазіргі таңда мемлекеттік саясаттың
ажырамас бөлігі болып отыр.
Бала болашағымыз десек, сол балаға жүйелі білім беріп, ынта-ықыласын
дұрыс бағыттауды, қабілет-қасиеттерін дамытуды балабақшадан бастауымыз
керек. Мектепке дейінгі білім беру стандарты мектепке дейінгі тәрбие
педагогикалық үрдісті ұйымдастыруда жаңашыл әдіс-тәсілдерді пайдалануға
мүмкіндік береді.
Балабақшада жаңа педагогикалық технологияларды пайдаланудың басты
мақсаты: оқыту мен тәрбиелеуде инновациялық ойын технологиясының
элементтерін пайдалана отырып, жан-жақты, білімді, құзыретті тұлға
тәрбиелеу.
Қазіргі таңдағы білім беру инновациялық технология түрлері
1.Денсаулық сақтау технологиясы
2.Зайцев технологиясы
3.Ойын технологиясы
4.ТРИЗ технологиясы
Денсаулық сақтау технологиясы
Денсаулық сақтау технологиясының негізгі мақсаты :
Баланың денсаулығын нығайтуға, білім дағдыларын қалыптастыруға
бағытталған. Мектепке дейінгі тәрбие мен оқыту ұйымдары баланың
денсаулығы мен оның дене бітімінің қалыптасуына үлкен үлес қосады. Қазіргі
таңда адамдардың даму жағдайында оның денсаулығын қалыптастыруда реттік
жүйесіз мүмкін емес. Денсаулық сақтау педагогикалық технологиясы мына
төмендегілермен тығыз байланыста болады:
-Мектепке дейінгі мекемелермен;
-Ондағы балалардың күнделікті қатынасуы;
-Тәрбиешілердің жұмыс бағдарламасы;
-Мектепке дейінгі ұйымдардағы іс-шаралар;
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-Педагогтың кәсібі құзіреттілігі;
-Балалардың денсаулық көрсетілімі.
Жобалы-іс шығармашылық технологиясы
Балабақшада баламен педагог бірлесіп жүргізеді.
Яғни баланы тәрбиешімен бірге ізденуге,проблемелық іс-әрекетті жасай білуге
үйрету, танымдық және шығармашылық қабілеттерін дамыту. Балалардың
белсенділігін арттыру, оқу материалына баланы қызықтыратындай мәселе
тудыру, бала материалды сезім мүшелері арқылы ғана қабылдап қоймайды,
білімге деген қажеттілігін қанағаттандыру мақсатында меңгереді, бала оқытуды
өмірмен және еңбегімен байланыстырады. Жобалар бөлінеді:
Қатысушылар санына қарай : жеке,екі адам, топпен.
Ұзақтығына қарай: қысқа мерзім,орта және ұзақ мерзімдік.
Әдіс түрлері: шығармашылық, ойын, зерттеу, хабарлама.
Тақырып бойынша: баланың отбасын қатыстыру, табиғат, қоғам т.б
Зайцев технологиясы
Зайцев технологиясы бойынша оқыту бұл ойын арқылы оқыту.
Технологияның негізгі мақсаттары:
Мектепке дейінгі жастағы баланы санауға, оқуға үйрету;
Балаларға оқыту мен санаудың қатар жүргізілуі арқылы дұрыс сөйлеу
мәдениетін қалыптастыру;
Бүктеу арқылы оқыту;
Өлең айту арқылы оқыту;
Балаларды оқу арқылы жазуға үйрету;
Балалардың барлық есте сақтау түрлерін қолдану-дыбыстық, моторлық,
кинестикалық, түстік дағдыларын қалыптастыру;
Көрнекіліктерді кеңінен пайдалану;
Баланың білімді барлық сезім мүшелерімен қабылдауы.
Ойын арқылы оқыту технологиясы
Ойын арқылы оқыту технологиясының мақсаты: дидактикалық, тәрбиелік,
дамытушылық, әлеуметтендірушілік мақсатқа жету.
Ойын технологиясының ерекшелігі: ойындық іс-әрекеттің психологиялық
механизмі жеке бастың өзіндік талап-талғамдарына сүйенеді. Баланың
бойындағы білімділік, танымдық, шығармашылық қасиеттерін аша түсуді
көздейді.Ойын — балалар үшін оқу да, еңбек те. Ойын айналадағы дүниені
танудың тәсілі. Сонымен қатар, ойын балаларға өмірде кездескен
қиыншылықтарды жеңу жолын үйретіп қана қоймайды, олардың
ұйымдастырушылық қабілеттерін де қалыптастырады.
Ойын-әлеуметтік қызмет. Ол баланың жасына қарай өзін қоршаған ортаны
танып білуге құштарлығын арттырады.
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ТРИЗ технологиясы
ТРИЗ — дің мақсаты — тек қана балалардың қиялын ғана емес, сонымен қатар
шынайылықты түсініп жүйелі ойлауға, өзін — өзі тануға, қоршаған ортаның
қиындығын байқауға және де өздерінің шағын қиындықтарын шешуге баулу
болып табылады.
Тризшылардың ұраны — “Барлығын айтуға болады!” Балалық шақтағы ТРИЗбаланың ойлау процесімен, тілі, қиялы, есте сақтау қабілеті, зейінінің белсенді
және бірлесіп дамуды тұспалдайтын ТРИЗ элементтерін және шығармашылық
қиялды дамыту әдістері мен компьютерлік үйрету бағдарламаларын қолдану
арқылы қоршаған орта туралы білімдерін кеңейтетін, игерген біліммен білікті
өзіндік әрекет кезінде, көркем әдебиет, тілдік, ойын зерттеу, қатынас т.б
әрекетте қолданатын адамның ойлауын дамытып тәрбиелеудің белгілі бір
жүйесі.
ТРИЗ (ӨТШТ) технологиясын өткен ғасырдың 70 жылдары Г.С.Альтшулер
ойлап тапқан. Мектепке дейінгі балаларға бейімделген ТРИЗ (ӨТШТ)
технологиясы баланы шығармашылық тапсырмаларды орындауға үйретеді
және оның бойында шығармашылық қажеттіліктерді дамыта отырып, оның
қызығушылығына сүйене отырып шығармашылыққа баулиды.
Тәй-тәй технологиясы
Негізін қалаған: Джорж Сорос
Мақсаты: Балалардың шығармашылық және интеллектуалдық қабілеттерін
дамыту.
Монтессори технологиясы
Негізін қалаған: М.Монтессори
Мақсаты: Балалардың қоршаған әлемге қызығушылығын туғызу және оны
зерттеуге ұмтылдыру. Сауалдар қою және оларға жауап іздеу.
Дамыта оқыту технологиясы
Негізін салушылар мен зерттеушілер: В.Давыдов, В.Занков, В.Эльконин,
П.Эрдниев
Мақсаты: Баланың жалпы жан дүниесін және оның сезіміне әсер етіп
логикалық ойлауын дамыту. Сөздік қоры мен сөйлеу мәдениетін қалыптастыру.
Дамыта оқытуда тәрбиешінің басты міндеті оқу материалдарын балаға дайын
күйінде емес, баламен бірлесіп, жалпы іс-әрекетті ұйымдастыра отырып, алға
қойған міндеттерді түсіндіру сөздік қоры мен тілдің арасындағы
байланыстылыққа аса көңіл бөлу.
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Дамыта оқыту технологиясының балабақша жағдайында қолдануға болатын
тиімді әдістері:
1.Ой толғаныс әдісі
2.Ассоциация әдісі
3.Салыстыру әдісі
4.Раунд-Робин әдісі
5.Топтастыру әдісі
Ой толғаныс әдісі немесе психология тілінде «Миға шабуыл» деп те атайды.
Бұл әдіс көбіне ұйымдастырылған оқу іс-әрекетінің тақырыбын ашуда
қолданылады. Мысалы жұмбақ шешу, сөзжұмбақ, суретті ребустар арқылы.
Ассоциация әдісі. Бұл әдісте берілген тақырып бойынша балаларда қандай ой
туады соның барлығы сол сөздің жан-жағына жазылады. Мыс:
Жалпы отбасы: ата, әже, әке, ана, аға, әпке, іні
Салыстыру әдісі. Бұл әдісте балалар объектілер арасындағы ұқсастық пен
айырмашылықты анықтайды.
Мысалы: Алма мен қызанақтың ұқсастығы мен айырмашылығы
Раунд-Робин әдісі. Бұл әдіс өткен немесе жаңа тақырыпты бекіту үшін қолайлы
тәсілдердің бірі. Мұнда әр бала берілген тақырып туралы не біледі. Бір сөйлем
немесе сөз тіркесі арқылы бірінің айтқанын бірі қайталамай түгел айтып шығуы
тиіс. Мыс:
«Гүлдер» тақырыбында
-Гүл өсімдік
-Гүл әдемі
-Гүлді жұлуға болмайды
-Анамызға сыйлаймыз
-Достарымызға сыйлаймыз т.б.
Топтау әдісі. Топтау әдісінде балаларды деңгейлеріне қарай бірнеше топқа
бөледі де, өздері орындай алатындай топтық тапсырма беріледі.
Мыс: «Пішіндер» тақырыбын өткенде
І топ – Үлестірмелі картадағы бейнеленген суреттерден геометриялық
пішіндерді тауып, көрсету, атын атау.
ІІ топ – Жіпті пайдалана отырып әртүрлі пішіндерді жасау.
ІІІ топ – Санағыштан үшбұрыш пен төртбұрышты құрастыру.
Дамыта оқытудың нәтижелі болуы тәрбиеші мен тәрбиеленушінің арасындағы
жаңаша қарым-қатынас арқылы ғана өз жемісін береді. Бүгінгі күн бәсекелестік
пен жоғары технологияның, ғылым мен білімнің заманы.
Сондықтан оқыту процесінде жаңа педагогикалық технологияларды пайдалану
әрбір ұстаздың міндеті.
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Аталған педагогикалық технологиялар мен инновациялық құралдар
балабақшада балалардың жас ерекшеліктерін ескерген, әр сатыға балалардың
қабылдау мүмкіндіктерін ескерген жағдайда ғана пайдалануға болады.
Мектепке дейінгі балалардың есте сақтау қабілеті әлсіз, қабылдау
процестері тұрақсыз келеді. Сондықтан олар затты қолмен ұстап, көзімен
көргенді ұнатады. Осыған сәйкес, мектепке дейінгі балалардың оқу ісәрекеттеріне көрнекілік, ойын технологиясын кеңінен қолданған жөн.
Тәрбиеші – бала бойына білім нәрін себетін басты тұлға.
Жаңашыл тәрбиеші даярлауға қойылатын талаптар оқытудың жаңа
түрлерімен қаруландыра отырып, қазіргі уақыттағы кәсіптік дағдыларын
игеруге бағытталған оқытудың жаңа жолдарын енгізуді көздейді.
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30.10.2021 ж.

№ E00012

Балалардың ойын қызметінде дамуы
БИСЕНБАЕВА АЙЗАДА АЯПБЕРГЕНОВНА
Маңғыстау облысы Ақтау қаласы
№11 Кәусар балабақшасынің тәрбиешісі
Ойын- мектеп жасына дейінгі кезеңде басталып, адаммен өмір бойы ілесіп
жүретін ерекше қызмет түрі. Адамзаттың тарихи даму барысында баланың
жеке басын қалыптастыруда ойынның үлкен мәні бар.
Балалар оның көмегімен, ортамен өзара байланыс жасау тәжірибесін
меңгереді, адамзаттың ғасырлар бойы қалыптасқан моральдық нормаларын,
практикалық және ақыл-ой қызметінің тәсілдерін игереді.
Ойын баланың психикасында сапалы өзгерістер тудырады: бала зейінінің,
жадының қалыптасуына, ойлау, қиялдау қабілетінің дамуына әсер етеді.
Балалардың үлкендермен қатар өмір сүруге ұмтылуын бірлесе еңбек ету
арқылы ғана қанағаттандыру мүмкін емес, бұл қажеттілікті олар ойын үстінде
ғана қанағаттандыра алады. Өйткені олар ойын арқылы ересектердің рөліне ене
отырып, еңбекке араласып қана қоймай, сонымен бірге әлеуметтік өзара қарымқатынастарға түседі.
Баланың бірінші әрекеті ойын, сондықтан да оның мәнісі ерекше.
Ойын адамның өмірге қадам басардағы алғашқы адымы.
Қазақ халқының «Ойын ойнап, ән салмай, өсер бала бола ма?» - деп
айтқанындай баланың өмірінде ойын ерекше орын алатындыңын айтқан
болатынбыз. Жас баланың өмірді
танып, еңбекке деген қатынасы,
психологиялық ерекшеліктері ойын үстінде қалыптасады.
Ойын кезінде шартты түрде мақсат қойылады, ал сол мақсатқа жету
жолындағы іс-әрекет бала үшін қызықты. Ойын балаларға ақыл-ой,
адамгершілік, эстетикалық тәрбие берудің маңызды тетігі деуге болады.
Балалар ойын барысында:

Өзін еркін сезінеді;

Ізденімпаздық, тапқырлық әрекет байқалады;

Сезіну, қабылдау, ойлау, қиялдау, зейін қою секілді түрлі психологиялық
түйсікпенсезім әлеміне сүңгиді.
Ойын кезінде баланың психологиялық ерекшелігі мынадан көрінеді:

Ойланады;

Эмоциялық әсері ұшқындалады, белсенділігі артады, ерік-қасиеті, қиялелестерідамиды, баланың шыңармашылық қабілеті мен дарыны ұшталады.
Ойын үстінде бала бейне бір өмірдің өзіндегідей қуаныш, реніш сезімінде
болады.
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Ойын туралы тұжырым:
а) ойын-тәрбие құралы, ақыл-ойды кеңейтеді, тілді ұстартады, сезімді
шыңдайды
ә) ерік пен мінез қасиетін бекітеді, адамгершілік сапаны жетілдіреді.
б) ұжымдық сезімі қалыптасады
в) эстетикалық тәрбие беру құралы
е) еңбек тәрбиесін беру міндееттерін шешуге көмектеседі
д) бір-бірінен ептілікті үйренеді, өзінің денесін шынықтырады.
Ойын баланың көңілін өсіріп, бойын сергітіп қана қоймай, оның өмір
құбылыстары жайлы таным-түсінігіне де әсер етеді. Балалар ойын арқылы тез
тіл табысып, жақсы қарым-қатынас жасайды, сол қарым-қатынас барысында:

Адамдар іс-әрекеттің жақсы жақтарын аңғарады, жағымды ойындарды
үйренеді

Жанындағы адамдарды ұнатып, жақсы көре біледі

Бір-біріне көмектесе біледі, жанашырлық сезімі оянады, қамқорлық
жасай біледі

Кешірімді болуға, өзгені ренжітпеуге тырысады.
Ойынға басшылық жасау барысында бұйыруға болмайды. Егерде баланың
эмоциясына, қиялына әсер ету арқылы олардың қызығушылығын арттыра
түссек, онда баланың құштарлығы өсіп, ойынға құмарта түседі. Балалар
ойынында кейде өлең, тақпақтар жиі кездеседі. Осы өлең –тақпақтардың негізгі
мақсаты-тапқырлыққа, шапшаңдыққа, ептілікке баулу, қиялына қанат беріп,
ойын ұштау.
Ойын-тіршілік нышаны, еңбекке бейімделудің белгісі, денені шынықтыру мен
сергітудің құралы. Қазақ халқы «ойын баласы» деп жас баланың ойнауына
мүмкіндік туғызып отырған. Ойынның түрлері өте көп. Әрбір ойынның
тәрбиелік мақсаттары болады. Мысалы: «асық» ойыны бағдарлыққа, дәлдікке,
мергендікке үйретсе, доп ойыны бүкіл дененің тұтас қимылдап шынығуына
себепші болады. Ойнаудың түрлерін қауымдасып ойнау, одақтасып ойнау, жеке
ойнау деп, ал мазмұнына қарай тұрмыстық ойындар, шынығу ойындары,
кәсіптік ойындар, спорттық ойындар деп топтастыруға болады. Қауымдасып
ойнаған балалар бүкіл бір ұйымның не ұжымның көлемінде жалпылай ойынға
қатысады: мқз айдынында коньки тебу, жалпы жарысқа қатысу, әсіресе
одақтасып ойнау кезінде әдептілікпен қатар әділеттілік қажет болады. Жеке
ойнау кезінде басқаларға кедергі жасамайтындай әдепті әрекет жасау қажет.
Әрине ойын болған соң, шаттану да қажет, бірақ шаттанудың жөні осы екен
деп, орынсыз айғайлау, шыңғыру әдепсіздік.
Қарға тамырлы қазағымыздың «Ақсерек-Көксерек», «Ақсүйек», «Орамал
тастамақ», «Шілік», «Арқан тарту», «Аударыспақ» сияқты ұлттық ойындары
қайрат-жігерді, байқампаздық пен сезімталдықты, «Тоғыз құмалақ» ойыны
ойлау қабілетін арттырады. «Бірінші байлық-денсаулық»- дейді халық, ал ойын
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денсаулықты арттырады. Қазіргі таңда ойынды еңбекпен ұштастырып
ұйымдастыру тәсілдері қолданыла бастады.
Мысалы: әртістік ойын және әр түрлі кәсіптің сипатын көрсететін
«құрылысшы», «дастархан мәзірі» үй тапсырмасына байланысты «қуыршақтық
қойылымдар» т.б. ойындар баланы әрі ойнап, әрі кәсіпке үйретіп, әрі пайдалы
нәтиже шығаруға баулиды. «Әлсіз денеге ауру ұялайды» деген дана халқымыз.
Ертеңмен тұрып шынығу,
сергу-ойынның бастама негізі. Ойындарды
еріккеннің ермегі деп түсінуге болмайды. Жұмысы жоқтықтан тумаған. Әр
ойынның өзіндік мақсаты, маңызы бар. Олардың көбісі адамның денесін
шынықтырып, буынын бекітуге, шапшаңдыққа, алғырлыққа, жүректілікке
баулыса, кейбіреулері тіл сындыруға, өзін қоршаған табиғатты тануға,
тапқырлыққа баулиды. Ел арасында ең көп жайылған әйкөл, қашпа доп, ақ
сүйек, айгөйлек, ақсерек-көксерек сияқты ойындарда халықтың дене
тәрбиесінің негізі жатыр. Сондықтан да көптеген ойындарға мазмұны мен жаңа
форма беруге атсалысып, халқымыздың ертеден келе жатқан осы қазынасын
баға жетпес байлығымызға айналдыруымыз керек. Қазақтың
ұлттық
ойындарын түр сипаттарымен мазмұндарына қарай былайша төртке бөлуге
болады:

Балаларға арналған ойындар

Жасөспірімдерге арналған ойындар

Бозбалалар мен бойжеткендерге арналған ойындар

Үлкен-кішіге бірдей ойындар
«Балалықтың жанына ойын- азық» деп Сұлтанмахмұт Торайғыров атамыз
айтпақшы балалар үшін ойын үлкен талқы. Түрлі ойындар кезінде олардың
дүниетанымы кеңейіп, мінездері қалыптасады. Туған халқының әдет-ғұрпымен,
жақсы дәстүрімен танысады. Рухани тәрбие дегеніміздің өзі де кейбір ұлттық
ерекшеліктерді, ана тілін, туған халқының ауыз әдебиетін білуден басталады
емес пе?
Ойнайық деп айту өте оңай. Оны қызықты өткізу үшін ғасырлар бойы халық
талқысынан өткен ойындардың тәртібін біліп, мазмұнын, мақсатын түсіну
қажет.
«Ойын-өсіп келе жатқан бала организмінің қажеті», ойында баланың дене күші
артады, қолы қатайып, денесі шыңдай түседі, көзі қырағыланады, тапқырлығы,
ынтасы артып жетіле түседі. Ойында балалардың ұйымдастырушылық дағдысы
қалыптасып шыңдалады, ұстамдылығы мен жағдайларды салыстырып
бағдарлау іскерлігі жетіле түседі. Әр түрлі қимылдарға негізделген бұл
ойындар өсіп келе жатқан организмінің белсенді әрекеттерге деген қажетін
мейлінше толық қанағаттандырады. Қимылды ойындардың айрықша бағалануы
балалардың жалпы қимылының жетіле түсетіндігінде. Мұндай жағдайда
балалардың түрлі топтағы бұлшық еттері бірдей қызмет етеді де, соның
нәтижесінде олар бір қалыпты жетіледі. Алайда қимылдық ойындардың
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маңызы тек мазмұнымен ғана шектелмейді, олар сондай-ақ балалардың жанжақты өсіп-жетілуінде үлкен рөл атқарады. Қимылды ойындарда балалар тек
жүгірумен ғана тынбайды, біреулерді қуалап жетеді немесе өзін ұстағысы
келіп, біреулерден қашып құтылады; ол жай ғана секірмейді, қоянды немесе
торғайды бейнелейді. Олар ойнайды, ал сол ойынның процесінде олардың
қандай да болмасын бұлшық еттерінің белгілі бір топтары шыныға, жаттыға
түседі. Ойынның бұл ерекшелігін П. Ф. Лесгафт жоғары бағалаған. Ол
ойындардың жаттығулардан артықшылығын атап көрсетіп, ол ойындардың
мектепке дейінгі жастағы балалардың ойын образдарының, сюжеттерінің бала
қиялына жақындығынан, сондай-ақ оларда қалыптасқан қоғамдық бастаманың
болуы салдарынан деп қарап, оларды балаларға түсінікті де, қолдарынан
келетін нәрсе деп есептеген. Сонымен қатар зор тәрбиелік, білімділік күшін
көре білді, оны жекелеген гимнастикалық жаттығуларға қарағанда, одан
жоғарырақ тұратын күрделі әрекет, баланың жеке басын тәрбиелеудегі ең
жақсы құрал деп санады. Ол баланың ойын үстінде сергек те ширақ
болатынын, сезімтал келетінін, бар ынтасымен ойынға беріліп кететінін атап
көрсетті. Қимылдық ойындар зеректілікке, байқағыштыққа, зейінділікке,
қиялдауға, дұрыс сезімдердің дамуын тәрбиелеуге мүмкіндік жасайды. Бала
өзінің тең құрбыларының арасында өзін олармен тең сезінуге тиіс. Ойындағы
белсенді әрекет балалардың өз күшіне сенбеушілікті, ұялшақтықты,
жасқаншақтықты болдырмайды.
Ойын міндеті ойынның барысында шешіледі, бірақ кейде ол негізгі мақсат
болуы да мүмкін ондай жағдайда тәрбиеші ойынды зор тиімділікпен жүзеге
асыру үшін оны таңдайды. Қимылды ойындарды пайдаланған кезде
дидактикалық принциптерді: қолайлылықты, жүйелілікті, бірізділікті,
белсенділікті, парасаттылықты және басқаларды сақтау қажет. Ойын
барысында немқұрайлылыққа жол бермеу керек, бұл балалардың қимылды
ойындарға қызығушылығын төмендетудің негізгі бір себебі болып табылады.
Тәрбиешілер ойынды көңілді де қызықты ұйымдастырып, балалар «ойынды»
үлкен адам «жүргізгенін» сезбейтіндей, шын мәнісінде олармен бірге ойнаған,
олардың табысына қуанған, ал сәтсіздікке олармен бірге өкінген жағдайда ғана
тіпті сәбилер тобындағы балалардың өзі сүйіп ойнайтын ойындар да пайда
бола бастайды.
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№ E00013

Дара және күрделі етістік
АБДУЛЛАЕВА ГУЛЬМИРА САТАРГАЗЫКЫЗЫ
Шымкент қаласы №39 М.Жұмабаев атындағы
жалпы білім беретін орта мектебінің бастауыш сынып мұғалімі
Педагогтің
аты-жөні
Күні:
Сынып:
Сабақтың
тақырыбы
Оқу
бағдарламасына
сәйкес оқыту
мақсаттары
Сабақтың барысы.
Сабақтың
кезең уақыт
Басы

Қатысушылар Қатыспағандар саны:
саны:
Дара және күрделі етістік
41-46 жаттығу
2.1.4.1 - тірек сөздерді қатыстыра отырып, берілген
тақырып бойынша әңгіме құрау

Педагогтің әрекеті

Оқушының
әрекеті
Жаңа топ құру
Психология
Психологиялық ахуал лық ахуалға
қалыптастыру.
берілген
Бір-бірімізді
тақпақтарды
тыңдаймыз десек, 1
дауыстап
рет қол
айтып, тілді
шапалақтаймыз.
жаттықтыру
Ұйымшыл боламыз
және жаңа
десек, 2 рет қол
сабаққа
шапалақтаймыз.
назар
Белсенділік
аудару.
танытамыз десек, 3
Оқушылар
рет қол
сұраққа
шапалақтаймыз.
жауап
Жұмыс ережесін
береді,
келісу
жұмысты
1.
Сабақта бірберілген
бірімізді сыйлаймыз,
түріне қарай
20

Бағал
ау

Ресурс
тар
Психол
огиялы
қ
ахуал.

ҚБ:
От
шашу
арқыл
ы бірбірін
бағала
у.

Алдың
ғы
білімді
еске
түсірут
апсыр
малары
.
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Сабақтың ортасы

тыңдаймыз!
2.
Уақытты
үнемдейміз!
3.
Нақты,дәл жауап
береміз!
4.
Сабақта өзіміздің
шапшаңдығымызды,
тапқырлығымызды
көрсетеміз!
5.
Сабаққа белсене
қатысып, жақсы баға
аламыз!
Алдыңғы білімді еске
түсіру (ұжымда)
Оқу мақсатын
таныстыру
Күтілетін нәтижені
анықтау
Ширату тапсырмасы.
Белсенді оқу
тапсырмалары(топта,
ұжымда)

Дескриптор:
• Мəтін түрлері мен
құрылымдық
бөліктерін ажыратады.
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орындайды.

Берілген
сұраққа
жауап беріп,
тапсырмала
рды талапқа
сай
ҚБ:
орындайды.
От
шашу
арқыл
Жұмыс
ы бірдәптеріндегі
бірін
жазылым
бағала
тапсырмала
у.
рын
орындау

Оқылы
м,
жазыл
ым
тапсыр
малары
.
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Соңы

Жаңа білімді
меңгереді. Сауатты,
көркем жазады.
• Диалогке қатысады;
мұғалімнің көмегімен
негізгі ойды анықтай
алады.
• Берілген тапсырмалар
бойынша ой қорыту
жасай алады.
ҚБ: Бас бармақ
арқылы бір-бірін
бағалау.
Жұмыс дәптеріндегі
жазылым
тапсырмаларын
орындау
Қолдану
Оқулықта
берілген
тапсырмаларды
орындау.
Түсіндіру.
Топтық, жеке жұмыс
жүргізу.
Дәптермен жұмыс.
Суретпен жұмыс.
Жаңа білім мен
тәжірибені қолдану
«Ойлан, Жұптас,
Пікірлес»
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ҚБ:
Оқулықтағы Бағда
қосымша
ршам
тапсырмала көзде
р.
рі
арқыл
ы бірбірін
бағала
у

Топты
қ
тапсыр
малар.
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Кері байланыс

(ҚБ) “Екі жұлдыз, бір
тілек” әдісі.
Көп нүктенің орнына
керекті сөздерді қойып
жаз.
БББ кестесі
Білгенім

Білдім

Сабақтан
алған
әсерлерін
стикерге
жазып,
суретін
Білгім
жібереді.
келеді

Рефлексия
(жеке,жұпта,топта,
ұжымда)
Оқушылар
өздері
белгілейді.
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кері
байла
ныс
парағ
ы

кері
байлан
ыс
парағы
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№ D00074

29.10.2021 ж.

«ҒАЖАЙЫП МАТЕМАТИКА»
АЛЬМЕНОВА ЖАНАР МУКАНОВНА
Павлодар облысы Май ауданы "Казахстан негізгі білім беру мектебі" КММ.
Мектепалды даярлық сыныбы ның тәрбиешісі
Мақсаты:Балаларға тапсырма беру арқылы түстерді ажырата білуге,
геометриялық пішіндерді тануға,ойын арқылы жеткізе білу.Монтессори және
Триз әдістемесінің элементтерін қолдана отырып балалардың шығармашылық
ойлау қабілеттерін қол моторикасын дамыту.
Күтілетін нәтижелері: Балаларға тапсырма беру арқылы түстерді ажырата
білуге, геометриялық пішіндерді тануға,ойын арқылы жеткізе білді.
.Монтессори және Триз әдістемесінің элементтерін қолдана отырып
балалардың шығармашылық ойлау қабілеттерін қол моторикасын дамытты.
Қолданылатын әдіс-тәсілдер: Көрсету,таныстыру,сұрақ жауап
Белингвальды сыңары: Үшбұрыш-треугольник, төртбұрыш-квадрат, шеңберкруг
ҰОҚ кезеңдері

Жоспарланған іс-шаралар

ҰОҚ басталуы

Жылулық шеңбер
Үлкен шеңбер құрайық
Алақанды ұрайық
Күлімдесін күнде
Күлімдейік біз де
Алақанды ашайық
Күннің нұрын салайық
Таза ауаны салайық
Жүрек жұлуын салайық
Енді бәрін қонақтарға сыйлайық
Музыка ойналады топқа үрленген шар
ұшып келеді ішінде хат болады.Шарды
жарып хатты оқи бастағанда музыка
ойналып экраннан аю сөйлейді. Аю:
сәлем достар сәлем балалар мен сендерге
хат жолдаған себебім менің Маша досым
орманда адасып қалды соны таба алмай
жүрмін соны табуға көмектесіңдерші.
Аю: балалар сендерде орманға барам деп

ҰОҚ негізгі
бөлімі
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жолдан адасып қалмаңдар сендер
алдымен орманға бармас бұрын картадан
жолды көріп алыңдар
Аю: Таулардың аржағында
Орманың аржағында
Сандықша бар
Іші тола ғажайыпқа
Сол сандықшада маша досым тығылып
отыр соны маған әкеп беріңдер.
Аю: орманға бару үшін жол өте алыс
орманға паровозбен бару керек.
Балаларды паровозға отырғызу үшін
қалталы тақтайшадан әр түрлі пішіндерді
алғызып сол пішіндер арқылы паровозға
отырғызады.
Балаларға орманға келгендерін айтып
онда көптеген тапсырмалар
орындайтындарын айтады.
Тақтадағы үш құлыпқа назарларын
аудартып құлыптың кілтін ашу арқылы
тапсырманы орындайтынын айтады. Сол
кезде экраннан төртбұрыш сөйлейді
балаларға түсіндіріп құлыптың кілті
екенін түсіндіріп бірінші тапсырманың
ашылғанын айтады.
1-Тапсырма
Топтық жұмыс
Триз әдістемесін қолдана отырып
пішіндерге ұқсас суреттерді тауып
қыстыру.
Пішіндер туралы тақпақтар сұрау.
Экраннан шеңбер сөйлейді шеңбермен
таныстырып екінші құлыптың кілті
екенін айтып екінші тапсырманың
берілгенін айтады.
2-Тапсырма
Жеке жұмыс
Тәрелкедегі жемістер мен көкөністерді
санау арқылы сандарды тура тауып
құрастыру
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ҰОҚ
қорытындыла
у

Балаларға 1-10ға дейін санату және
орысша ағылшын тілде санату арқылы
білімдерін толықтыру.
Экраннан үшбұрыш сөйлейді үшбұрыш
пішінмен таныстырып үшінші құлыптың
кілті екенін айтып үшінші тапсырманың
берілгенін айтады.
3-Тапсырма
Тәрелкедегі түрлі макарондардан бау
өткізу арқылы балаларға санатып
түстерін тауып, монтессори әдістемесі
арқылы қол маторикасын дамыту.
Ғажайып сәт:
Орманда үлкен қорап тұрады ішінен
Маша шығады
Маша: сәлем достар мен орманда ойнап
жүріп мына үлкен қорапқа қамалып
қалдым рахмет сендерге мені
құтқарғандарыңа менім ішім қатты
пысты меніммен ойын ойнайсындарма
Сергіту сәті
Музыка ырғағымен қимылды жаттығулар
жасату.
Ойын «Өз орнынды тап»
Ал қане балалар өздерінің тұрған
пішіндеріңді қолдарыңа алып сол
пішіндер арқылы паровоздарына
отырайық тобымызға қайтайық.
Пішіндер арқылы паровозға отырады.
Балалар біз аюға Маша досын
қайтарайық Машаны аюға жібереді
Сұрақ жауап арқылы қорытындылау
Қане балалар біз кімге көмектестік?
Машаны қайдан таптық?
Біз қандай тапсырмаларды орындадық?
Жарайсыңдар балалар! мақтап мадақтау
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№ D00059 28102021 ж.ж.
«АСЫЛ АНАМ» Тәрбие сағаты
КУСАИНОВА ТОРГЫН ЕРГАЗИЕВНА
Алматы облысы, Панфилов ауданы, Кішішыған ауылы
"Шамшырақ" балабақшасы. Тәрбиеші
Мақсаты:
Балаларға «Ана» деген асыл сөзді ұғындыру, анаға деген махаббатын ояту,
түсіндіру. Балалардың сөздік қорын, тіл байлықтарын және анадан артық
ешкім жоқ екенін түсіндіру.
Баланың бойына ананы сыйлау, құрметтеу, қадірлеу сезімдерін тәрбиелеу.
О, аналар осындайсың бәріңде,
Осындайсың жасың дағы, кәрің де.
Сыйынатын болса өмірде құдірет .
Сыйынар ем ана деген тәңірге,-деп ана есімін ауызға алмаййтын адам жоқ
шығар.
Құрметті әжелер ,аналар,сұлу қыздар бүгінгі 8-наурыз аналар мерекесімен
сіздерді шын жүректен құтықтаймыз.8-наурыз аналар мерекесіне арналған
«Асыл анам » атты ертеңгілігімізге хош келдіңіздер!
Ән: «Әжемнің шайы»
Тақпақтар:
Айбын:
Әжеміздің мейрамы
Анамыздың мейрамы
Әлемдегі ақ,сары,
Қара қыздың мейрамы.
Мадияр:
Құтықтаймын гүл беріп
Өзімнің туған анамды
Адамдар қыз,ұл болып,
Аналардан жаралды
Айша:
Айтатын көп әңгімем
Тыңдасаңыз бар енді:
Бұл күні мен алдымен
Құтықтаймын әжемді
Ақжан:
Тентек болсам ашынып,
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Жақсы іс қылсам асырып
Маған сақтап жүреді
Тәттіні де жасырып
Күтеді ылғи асығып
Ұрсады апам, жатса егер
Ойыншығым шашылып
Аяулым:
Еркелесем күлімдейтін
Ұрысқаны білінбейтін
Маңдайымнан иіскеп менің
«Құлыншағым, күнім!» дейтін
Айсұлтан:
Мен ұйықтарда айтады
Ертегісін, әндерін
Біздің үйде осындай ,
Әжетайым бар менің
Айтөре:
Әлемдегі ақылды адам
Бәрінен сол жақын маған!
Ол жанымда жүрсе мен де
Батырларша батылданам
Би:Заманауи биі
Айару:
Жамандықтан сақтандырып
Жақсы ісімді мақтанқылып
Ақ мамамды мен әрқашан
Жүрсем деймін шаттандырып
Балым:
Таусылмайтын өлеңі
Күнде айтып береді
Барған сайын бір жаққа
Кәмпит алып келеді
Арсен:
Мені жақсы көреді
Күндей күліп келеді
Көп ертегі біледі
Маған айтып береді
Мен гүлдерді жұлмаймын
Торғайды да құмаймын
Айтқан сөзін тыңдаймын
Апашымды сыйлаймын
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Ән: «Менің әжем»
Ерада:
«Бал, бала, бала!» деп
Түнде шошып ойанған
Түн ұйқысын төрт бөліп
Түнде бесік таянған
Інжу:
Сыйлық әкеп әжеме
Таң қалдырам бар елді
Өте жақсы көремін
Өйткені мен әжемді
Сезім:
Тақпақ айтып жатқа енді
Құтықтаймын әпкемді
Ол мен үшін қолдағы
Бір алманы қақ бөлді
Илхам:
Менің әжем досымдай
Мені жақсы көреді
Менің әжем осындай
Ертегі айтып береді
Айерке:
Сегізінші наурыз
Әйелдер күні әлемдік
Бұл күнді бірге тойлаймыз
Бәрімізде құп алып
Аяла:
Бізде дәрігер ,мұғалім
Әйелдер көп деп ұғамын
Бәрін де жырмен құтықтап,
Сәлем жолдап шығамын
Фатима:
Өткізбес менсіз бір күнді
Құтықтаймын құрбымды
Аялап сақтап сырымды
Адалдық әркез білдірді
Ойын: Қыздарды сәндейміз:
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Би: Вальс
Жандос:
Ананың біз гүліміз
Ана біздің күніміз
Біздер үшін ана жан
Ұзақ өмір сүріңіз
Ернұр:
Іш ауырса ,тіс ауырса
Мамам дәрі береді
Барлық бала,барлық ана
Оны жақсы көреді
Азамат:
Ай қабақты анашым,
Күн сәлелі анашым.
Әлпештеген баласын,
Айналайын анашым
Айсұлу:М Мақатайев « Шеше»
Хор: «Нет дароже мамочки»

Құрметті аналар!Сіздерге әрқашан сыр бермес денсаулық, өмірдің лайым
жақсылығында, қуанышында, бақытты өмір сүре берулеріңізге тілектеспіз.
Көп-көп рахмет!
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№ D00060

28102021 ж.

БІЗ СПОРТТЫ ТАҢДАЙМЫЗ
ЖҰМАСАТОВА САМАЛ ЕРБОЛАТҚЫЗЫ
Маңғыстау облысы, Маңғыстау ауданы, Жыңғылды ауылы
МКҚК «Ақшағала» бөбекжайы. Денешынықтыру мұғалімі
Мақсаты: Спорттық эстафеталық жарыстарға деген қызығушылығын арттыр,
спортқа деген сүйіспеншілігін нығайту. Ептілікке, шапшаңдыққа баулу.
Ептілікке, шапшаңдыққа баулу. Балалардың жылдамдығын және ойынға деген
белсенділігін арттыру. Балаларды шапшаң қимылдауға үйрету.
Кіріспе:
Жүргізуші :Спорт деген азанда,
Алады да тұрғызып,
Еріншектік аз онда,
Бастайды ойын бір қызық.
Аяздада тоңбайсың,
Ыстыққа да күймейсің,
Сергектікті қолдайсың,
Жалқаулықты сүймейсің,
Бақыт сенен қашпайды,
Өнер білген пайдалы,
Спорт соның айғағы дей тұрып, балалар арасында өткелі жатқан «Біз спортты
таңдаймыз» атты сауықтыруымызға қош келдіңіздер! Құрметті қонақтар,
педагогтар және балаларды мерекесімен құттықтай отырып, зор денсаулық,
мол бақыт, жұмыста табыс .
Ойын: «Кенгуру» жарысы
Шарты: Үрленген шарлармен кедергілер арасымен секіріп, белгіленген
межеден айналып келеміз. Біріші жеткен топ осы бөлімнің жеңімпазы атанады.
Жүргізуші: Уа халқым, назар аудар денсаулыққа,
Өмірде бақыттысың, денің сауда.
«Денсаулық терең бақыт» деген сөзді
Құр айтпаған ұлы Абай данамыз да,
Денің сауда күштісің бұл әлемде,
Денің сауда сұлусың жер бетінде
Сол мықты денсаулықтың арқасында
Жетерсің әлі талай бақыттарға,-дей келе ортаға:
«Жүйрік паравоз» жарысы
Шарты: бірінше бала паравоз, қалған балалар вагондары болады. Бірінші
паравоз бала белгіленген жерден өзі айналып келіп, екінші баланы ерітіп
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айналып келіп, үшінші баланы ерітеді, жарыс осылай жалғаса береді. Жарыс
соңында қай топтың паравозы вагондарын жинап мәреге бірінші жетсе сол топ
жеңеді.
Ат өнері білінбес,
Бәйгеге түсіп жарыспай.
Ер өнері білінбес,
Қоян-қолтық алыспай.
«Бәйге» жарысы
Шарты: балаларға ағаш ат беріледі. Осы ағаш атқа бір топтың екі баласынан
мініп, белгіден айналып келеді. Қай топ бірінші болып аяқтаса, сол топ жеңіске
жетеді.
«Арқан тартыс» жарысы
Шарты: ортаға арқан беріледі. Арқанның қақ ортасынан бегісі бар. Екі топ
арқанның екі жағынан ұстап белгі бойынша тартысады. Қай топ арқанды өзіне
қарай тартып алса сол топ арқан тартыс жарысы бойынша жеңіске жетеді.
Жүргізуші:
Жарыс заңы ежелден,
Жеңімпазды анықтау,
Жеңімпаз болу шарты сол,
Еңбектену, жалықпау.
Біреу озса сайыста,
Біреу артта қалады.
Бұл сайыста ренжімей,
Тараса бізге жарады,–демекші сайысымыздың шарттары бойынша қорытынды
шығарып жеңімпазды анықтап, марапаттау сөз әділқазылар алқасына беріледі.
Жеңіске жеткен топ марапатталады.
Жүргізуші:
Жарқын,шаттық заман болсын,
Отбасымыз аман болсын.
Сыйластық пен бірлік болып,
Әрқашан орта толсын.
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КОПАБАЕВА АСЕМГУЛЬ СЕРИКОВНА
Нұр-Сұлтан қаласы №72 "Жанарым" балабақшасы тәрбиеші
Тақырыбы: «СИҚЫРЛЫ ТАЯҚШАЛАР»
Мақсаты: балаларды қағаз түрлерімен таныстыруды жалғастыру.Сурет салуға
қызығушылықтарын арттыру,қарындашты оң қолмен ұстатуға үйретіп,
жаттықтыру.Шығармашылық қабілеттерін дамыту,дөңгелек, таяқшаларды
салуға үйрету.Ұқыптылықпен тазалыққа тәрбиелеу.
Қолданатын көрнекті құралдар: демонстрациялық материалдар,қуыршақ
Айсана,шар, доптар.
Қажетті құрал – жабдықтар мен көрнекіліктер:қағаздың түрлері,түсті
қарындаштар.
Алдын ала орындалатын жұмыстар: шармен, доппен ойындар,бояуға
араналған кітапшаларды көру.
Сөздік жұмыс: дөңгелектер, таяқшалар,қарындаштар.
Әрекет
кезеңдері
Мотивац
иялық –
қозғауш
ылық

Тәрбиешінің әрекеті
-Балалар, бізге қуыршақ Айсана
қонаққа келген екен.Айсана балалармен
амандасады.
-Жолда келе жатып,сиқырлы қорап
тауып алдым,ол қорап мені сурет салуға
үйретті.Балалардың сурет салуға
ынталарын біліп,қызықтыратын
сұрақтар қояды.Қорапты алып
сылдырлатады,түстерін сұрайды,қалай
аталатынын ,неге сиқырлы
болғандығына тоқталады.Ұштағышпен
ұштап,оның ұшын шығарады.Бар сиқыр
осы қарындаштың ұшында екеніне
тоқталады.Қарындаштың ұшымен,
қатты баспай ,әдемілеп сызықтар
сызуды көрсетеді.Қызыл қарындаштан
қызыл,көк қарындашпен көк,тағы басқа
қарындаштан басқа түс шығатынын
айтады.
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Балалардың
іс-әрекеті
Балалар қуыршақ
Айсанамен
сәлемдесіп,қорапты
қарайды.Олар сурет
салуды жақсы
көретіндіктерін
айтады.Қорапты
құлақтарының тұсына
апарып, қозғап көреді,
ішін
ашып,таяқшалардың
түстерін атап,қатты
екендігін ұстап көреді.

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

Айсана қарындашпен сурет салу үшін
Ұйымдас қатты қағаздың түрлері керектігін
тырушы түсіндіреді.Қарындашты оң қолдың үш
лық саусағы –бас бармақ,сұқ саусақ,
ізденістік ортаңғы саусақпен ұстап,ұшын қатты
баспай әртүрлі
сызықтар,нүктелер,дөңгелектер
сызып,жұмыс жасау жолдарын
көрсетеді.Сонымен бірге
үлестірмеліматериалдағы суретке
назарын аудартады.
-Айсананың жақсы көретін досы
Күлдіргіштің қолындағы шардың
жіптері үзіліп қалыпты.Шарлар жеңіл
болғандықтан,ұшып кетуі мүмкін,
сондықтан жіп тағып,қоюымыз
керек.Өздерің қалаған түспен шарды
бояп шығыңдар.
Айсана саусақ жаттығуларын жасауды
ұсынады.
Оң саусағым шаршады,
Сол саусағым шаршады.
Саусақтарым бірігіп,
Билеп,билеп алады.
Рефлекси
ялықтұзетуші
лік

Тәрбиеші балаларға көмек
көрсетіп,балалармен жеке жұмыс
жүргіеді.Сөздік жұмыс жүргізеді.
Айсана:
-Осы сиқырлы таяқшамен әдемі
суреттер салдық.Мен сендерге
сыйлыққа осы қарындаштарды
беремін.Қоштасып,өзінің ойыншықтар
әлеміне кетеді.

Қағазды қолмен
ұстап,танысады.Қарын
даштың оң қолдарына
дұрыс ұстап,ауада
сурет салу жолдарын
қайталайды.Ұшына
қарап,қатты баспау
ережесін сақтап,қағаз
бетіне
сызықтар,дөңгелек
допты, шарды, кішкене
гүлдерді дөңгелек
ретінде салып
көреді.Сол қолмен
қағазды басып ұстап
отыруға
жаттығады.Кеңістікте
шарды ұстайтын
жіптерді сызып салады.
Балалар саусақтарымен
өлең сөздеріне сәйкес
қимылдар жасайды.
Бүгінгі танысқан
«таяқшалар»,
«қарындаш»,
«дөңгелектер» сөздерін
қайталап,сөздік
жұмысын жасайды.Өз
салған суреттеріне
қарап,әдемі сурет
салғандарына көз
жеткізеді.Айсанаға
рахмет айтып,шығарып
салады.

Күтілетін нәтежелер:
Жасайды:сурет салу үшін қағаз,қарындаштың қажеттілігін.
Түсінеді: әртүрлі суреттер салуға болатынын.
Қолданады: сызықтар, дөңгелектер салуды.
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4 саны және цифры
ИСИНА ЗУХРА ГАЙНУЛЛАЕВНА
Ақмола облысы, Зеренді ауданы, Васильковка ауылының НОМ
Бастауыш сынып мұғалімі
Пән: Математика
Мектеп: Васильковка ауылының НОМ
Ұзақ мерзімді жоспар бөлімі:
Күні:
Мұғалімнің аты-жөні: Исина З.Г
Сынып: 1
Қатысқандар саны:
Қатыспағандар саны
Сабақтың
4 саны және цифры
тақырыбы:
Осы сабақта
1.1.1.2 **біртаңбалы сандарды оқу, жазу және салыстыру
қол жеткізген
1.1.1.3 **біртаңбалы сандардың құрамын анықтау
оқу
мақсаттары(оқу
бағдарламасына
сілтеме)
Сабақ
Барлық оқушылар: Біртағбалы сандарды
мақсаттары:
оқиды,санайды,жазады, салыстырады.
Көптеген оқушылар: бір таңбалы сандарды қоршаған
ортадан анықтайды,мысал келтіреді
Кейбір оқушылар: сандық сәуледегі орнын таба
біледі,құрамымен таныстырады.
Бағалау
1.Бір таңбалы сандарды оқиды,жазады,салыстырады.
критерийлері:
2.Біртаңбалы сандардың құрамын анықтайды.
Тілдік
Пәнге тән лексика мен терминология
мақсаттар:
1-ден 10-ға дейінгі сандардың атауы
 сан және цифр
 алдыңғы сан, келесі сан
Төрт -четыре-four
Диалог пен жазу үшін пайдалы сөздер мен тіркестер
4 саны мен цифрын анықта
- 4 саны бір таңбалы санға жата ма?
-Қай сан артық?
-Қай сан кем?
-Қаншаға кем?/артық?
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Құндылықтард
ы дарыту:
Пәнаралық
байланыс:
АКТ қолдану
дағдылары:

Өмір бойы білімін арттыруға,шығармашылыққа деген
ынтасын қалыптастыру
Жаратылыстану ,көркем еңбек.

Интербельсенді тақтадан 4 санына,сан құрамына
,салыстыруға суреттер көретіледі,
https://youtu.be/XFM5Floxs1I
Бастапқы білім: 4 санының баспа түріндегі жазылуын және үш тілде
санай біледі
Сабақ барысы:
Сабақтың
жоспарланған
кезеңдері

Сабақта жоспарланған іс-әрекет

« Сиқырлы сандықша» әдісі
Сабақтың басы Музыка ойнап турады, білім алушылар
0-5 минут
шеңберге тұрады және «Сиқырлы
сандықшаны» бір –біріне
береді.Музыка тоқтағанда қолында
қалған сандықшадан бір санды
алады.Сол бала шеңберден шығып
тұрады.Осылай ойын жалғаса береді.
Оқушылар 10-ға дейінгі сандарды
алады және рет –ретімен тұрып
,саналады. «Сиқырлы сандықшадан» 4
цифры ерекше алтын түспен беріледі.
Қолында «Алтын саны» бар оқушы
ортаға шығады. 1- ден 4-ке дейін
саналып, топқа бөлінеді.
Дескриптор:
-1-ден 10-ға дейінгі сандарды
анықтайды.
-Рет- ретімен тура санайды.
-4 санын анықтайды.
- топқа бөлінеді
Сабақтың тақырыбы мен оқу
мақсатын хабарлау:
-Бүгінгі біздің жаңа тақырыбымыз «4
саны және цифры»
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Ресурстар
«Сиқырлы
сандықша»
«Алтын сан»

Сандықшадан
сандарды алады.

Цифрды
көрсетеді
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Сабақтың
ортасы
5-35 минут

Бүгінгі біздің сабағымыздың мақсаты
біртаңбалы санды оқу,жазу ,салыстыру
және сан құрамын анықтау.
1-ден 4-ке дейін санау арқылы топқа
бөлінеді.
МК. Бейнеролик
«Доп лақтыру» әдісі
Бейне роликтегі жаңа материалды
қаншалықты меңгергендігін
анықтауғак бағытталған әдіс.
Мұғалім допты бір оқушыға
лақтырады.Сол оқушыға сұрақ
қояды.Егер ол оқушы жауап бере
алмаса келесі оқушыға лақтырады.
ҚБ: «Бас бармақ» әдісі
Д Ж. «Cәйкестендіру» әдісі
Суретке мұқият қара . Заттарды
сана,қажетті цифрмен сәйкестендір.

https://youtu.be/X
FM5Floxs1I
Сұрақтарға жауап
береді.

Заттарды
санайды,
сәйкестендіреді.

1

2

3

4
Дескриптор
-Заттарды санайды
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-Цифрды сәйкестендіреді
- сандарды таниды және атайды.
ҚБ:«Бас бармақ» әдісі арқылы
бағалаймын.
Оқулықпен жұмыс
«Кір жайғыш» әдісі
ТЖ. БК -1. Суреттегі бейнелерді қию
арқылы сандарды рет-ретімен
орналастыр.Қандай жәндік шықты?
Тура және кері сана.10 көлеміндегі
сандарды кему ретімен жаз. 4 санының
көршілерін анықта.

Дескриптор
-Суретті қиып алады.
-Санды ретімен орналастырады
-Жұлдызқұрттың бейнесін
құрастырады.
- Тура және кері санайды
-10 көлеміндегі сандарды кему ретімен
жаз.
-Көршілері 3 және 5 санын анықтайды.
Қ: «Үш шапалақ»
БК-1. «Ойлан,жұптас, бөліс» әдісі
Суреттегі бейнелерді өз орнына
орналастырып жабыстыр ,сана , жаз,
салыстыр.
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Кір жайғышқа
жұлдызқұртты
орналастырады.

Суреттерді
жапсырып,
салыстырады
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Дескриптор
-Суреттегі бейнелерді өз орнына
жапсырады.
-Көбелектің , гүлдің санын
анықтайды ,жазады,салыстырады
-Қояндардың ,түлкілердің санын
анықтайды,жазады ,салыстырады.
-Балапанды,тауықтарды санайды
,жазады,салыстырады.
Қ:«От шашу» әдісі арқылы
бағалаймын.
Саралау
БК -2.Тапсырма арқылы саралау
тәсілі.
Суретке
мұқият
қара.Суреттегі
алмалардың түстеріне қарап,
4 санының құрамын анықта.

(Барлық оқушылар 4 санының құрамын
анықтайды, қабілеті жоғары оқушылар
өз беттерінше салыстыру таңбаларын
пайланып, сандарды салыстырады.)
Дескриптор
-Қызыл алманы санап ,жазады.
-Сары алманы санап ,жазады.
-4 санының сан құрамын анықтайды.
-Өз бетінше салыстыру жұмысын
жүргізеді.
Сергіту сәті
« Ең байқағыш»ойыны
Ойынның шарты.
Оқушылар
өз
орындығының,
көршісінің орындығының аяғын, тағы
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шкаф,
төрт қабырға,
төрт фломастер,
партаның төрт
бұрышы.
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сол сияқты сыныптағы саны 4 болатын
басқа заттарды тез табу керек.
(МК) Дәптермен жұмыс
Сабақтың
соңы
35-40минут

ДЖ. БК-1,2
ҚБ. «Сандар сөйлейді» әдісі
ӨЖ.Сандық сәуледегі сандар қатарын
жазып
жалғастыр,4
санының
көршілерін белгіле,4 санының құрамын
анықта .Тура және кері сана.

Дескриптор
-Сандық сәуледегі сандар қатарын
толықтырады.
- 4 санының көршілерін белгілейді.
- сандық сәуледен 4 санының құрамын
анықтайды.
-тура және кері санайды.
Рефлексия «Керемет асықтар» әдісі
Сабақ қызықты өтті барлығын
түсіндім
Сабақ көңілді өтті бірақ әлі де
үйренерім көп.
Түсінбедім,сабақ қызықсыз өтті.
Саралау –оқушыларға
қалай көбірек қолдау
көрсетуді жоспарлайсыз?
Қабілеті жоғары
оқушыларға қандай
міндет қоюды жоспарлап
отырсыз?
Оқушыларды саралау
барысында тапсырма
арқылы саралау жұмысын
жүргіздім.
Бұл тапсырмада
оқушының тақырыпты
қаншылықты

Бағалау- оқушылардың
материалды меңгеру
деңгейін қалай тексеруді
жоспарлайсыз

Денсаулық және
қауіпсіздік
техникасының
сақталуы

Сабақ барысында
оқушыларды «Бес бармақ»,
«От шашу», «Жұлдызша» ,
«Үш шапалақ» арқылы
бағалаймын,оқушыларды
ынталандыру,оқуға деген
қызығушылығын арттыру
мақсатында қолданамын.

Қайшы, желім
пайдаланғанда
мұқият болуды
ескертемін,
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меңгергендігін
анықтадым.Қабілеті
жоғары оқушылар өз
беттерінше сол сандарды
пайдаланып, салыстыру
жүргізеді.
Сабақ бойынша
Сабақ мақсаты оқу мақсатымен дұрыс қойылды.
рефлексия
Оқушылардың барлығы оқу мақсатына қол
Сабақ мақсаттары/оқу
жеткізді.Бір таңбалы сандарды тура және кері
мақсаттары дұрыс
санайды, цифрларды жаза алады,салыстыра
қойылған ба?
біледі. Қоршаған ортаға байланыты 4 санына
Оқушылардың
байланысты мысалдар келтіре береді.Сан
барлығы ОМ қол
құрамын анықтай алады.Оқушылар сабаққа
жеткізді ме?
қызығушылықпен, ынтамен қатысты.
Жеткізбесе, неліктен?
Тапсырма арқылы саралау жүргіздім.
Сабақта саралау дұрыс
Уақыт кезеңдерң сақталды.
жүргізілді ме?
Сабақ жоспарынан ауытқулар болмады.
Сабақтың уақыттық
кезеңдері сақталды ма?
Сабақ жоспарынан
қандай ауытқулар
болды, неліктен?
Жалпы баға
Сабақтың жақсы өткен екі аспектісі(оқыту туралы да, оқу туралы да
ойланыңыз)?
«Сиқырлы сандықша» әдісі бойынша білім алушылардың сабаққа деген
қызығушылығы артты, сабақтың тақырыбы,мақсаты
Сабақты жақсартуға не ықпал ете алады(оқыту туралы да, оқутуралы
да ойланыңыз)
2.
Топтық және жұптық жұмыстар.
3.
Қосымша тапсырмаларды орындау
Әліде белсенді әдіс- тәсілдерді өзгертіп отыру қажет.
Сабақ барысында сынып туралы немесе жекелеген оқушылардың
жетістік/қиындықтары туралы нені білдім, келесі сабақтарда неге
көңіл бөлу қажет?
Сан құрамын анықтау барысында қиындықтар туды.
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МАЗМҰНЫ
• АМАНДЫҚ ГУЛЖАНАТ ӘБУБӘКІРҚЫЗЫ
• УТЕБАЛИЕВА АЛМАЖАН УМИРБАЕВНА
• ӘЛІМЖАНОВА ҚҰРАЛАЙ АЙБЕКҚЫЗЫ
• ЖЕКСЕНОВА МАЙГУЛ МАТАЕВНА
• БИСЕНБАЕВА АЙЗАДА АЯПБЕРГЕНОВНА
• АБДУЛЛАЕВА ГУЛЬМИРА САТАРГАЗЫКЫЗЫ
• АЛЬМЕНОВА ЖАНАР МУКАНОВНА
• КУСАИНОВА ТОРГЫН ЕРГАЗИЕВНА
• ЖҰМАСАТОВА САМАЛ ЕРБОЛАТҚЫЗЫ
• КОПАБАЕВА АСЕМГУЛЬ СЕРИКОВНА
• ИСИНА ЗУХРА ГАЙНУЛЛАЕВНА
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