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№ E00014

Магнитный поток. Электромагнитная индукция
ТОРГАЕВА САНЖАН ЧАЯНБАЕВНА
Мангистауская область г.Актау. КГУ «Общеобразовательная школа
№5 имени Н. Оңдасынова» АГОО учитель физики и математики
Основное содержание темы, термины и понятия:
Магнитный поток. Исследования М.Фарадея. Явление электромагнитной
индукции.
Цели урока:
Образовательная: изучить физические особенности явления
электромагнитной индукции, определить направление тока по правилу Ленца,
сформировать понятия: электромагнитная индукция, индукционный ток.
Развивающая: формировать у учащихся умение выделять главное и
существенное в излагаемом разными способами материале, развитие
познавательных интересов и способностей школьников при выявлении сути
процессов.
Воспитательная: воспитывать трудолюбие, точность и четкость при
ответе, умение видеть физику вокруг себя.
Требования к уровню подготовки:
Знать: понятие «электромагнитная индукция», «индукционный ток»,
«магнитный поток»способы получения индукционного тока, технику
безопасности при работе с электроприборами.
Уметь: получать индукционный ток, объяснять получение индукционного тока
разными способами.
Вид контроля, измерители: самостоятельная работа, оформление работы и
выводов, поэтапная оценка достижений, рефлексия.
Оборудование: ноутбук, мультимедийная установка (доска, проектор),
гальванометр, миллиамперметры, катушки, магниты.
Характеристика основных видов деятельности (предметный результат):
наблюдение иисследование электромагнитной индукции.
Познавательные. Уделять внимание практическому освоению обучающимися
основ проектно-исследовательской деятельности, развитию стратегий
смыслового чтения и работе с информацией, практическому освоению методов
познания, соответствующего им инструментария и понятийного аппарата,
регулярному обращению в учебном процессе к использованию общеучебных
умений, знаково-символических средств, широкого спектра логических
действий и операций.
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Регулятивные: учиться ставить учебные цели и задачи, планировать их
реализацию в ходе урока, осуществлять выбор эффективных путей и средств
достижения целей, контролировать и оценивать свои действия как по
результату, так и по способу действия, вносить соответствующие коррективы в
их выполнение.
Коммуникативные: формирование действий по организации и планированию
учебного сотрудничества с учителем и сверстниками, умений работать в паре
и группе и приобретение опыта такой работы, практического освоения
морально-этических и психологических принципов общения и сотрудничества.
Развития речевой культуры в процессе общения и взаимодействия с партнерами
по совместной деятельности или обмену информацией.
Структура урока открытия нового знания:
1. Этап мотивации (самоопределения) к учебной деятельности.
2. Этап актуализация и фиксирование индивидуального затруднения в
пробном действии.
3. Этап выявления места и причины затруднения.
4. Этап построения проекта выхода из затруднения.
5. Этап реализации построенного проекта.
6. Этап первичного закрепления с проговариванием во внешней речи.
7. Этап самостоятельной работы с самопроверкой по эталону.
8. Этап включения в систему знаний и повторения.
9. Этап рефлексии учебной деятельности на уроке.
Ход урока
Организационный момент (приветствие)
1. Этап мотивации (самоопределения) к учебной деятельности
Для начала я предлагаю вам посмотреть следующий опыт(движение стального
шарика в трубке с алюминиевой фольгой, а затем магнита).
Поставим вопрос, почему магнит значительно медленнее падает в трубке,
обмотанной металлической фольгой? Попробуем на него ответить в течение
урока, а пока давайте сначала немного обратимся к истории…
Начало XIX века… Около 1800 г. Вольта изобрел источник постоянного тока.
В 1820 г. Эрстед открыл действие тока на магнитную стрелку. Некоторое время
спустя Ампер установил, что два параллельных проводника, по которым идет
ток в одном направлении, притягиваются друг к другу и отталкиваются, если
токи имеют противоположные направления. Эта эпоха больших открытий и
бурного прогресса в промышленности. Резко увеличилась потребность в более
совершенной технике производства, транспорта, связи.
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Ученые лучших университетов Европы занимаются исследованием и решением
совершенно новых проблем и шаг за шагом все глубже проникают в неведомый
мир электрических явлений и законов строения материи. Среди этих блестящих
ученых выделяется английский физик и химик — Майкл Фарадей, ученый
самоучка, получивший в школе только начальное образование.
Краткая биография Фарадея (знакомит ученик).
Как вы думаете, чем мы будем заниматься сегодня на уроке?
Для чего нам это нужно?
Фронтальная беседа с учащимися
2. Этап актуализация и фиксирование индивидуального затруднения в
пробном действии. Работа у доски по определению направления силы Ампера с
применением правила левой руки.
(параллельно в процессе повторения знаний)
Сегодня на уроке мы продолжим изучать магнитные явления. Нам предстоит
заглянуть в XIX век и увидеть первые шаги в науке, которые привели к
созданию многих технических устройств. Но вначале нам необходимо
вспомнить основные понятия, которые будут нам необходимы. Работа в парах.
(по каждому вопросу фиксируйте у себя в тетради: знаю +, не знаю -)
1.
Назовите источники магнитного поля.
2.
Что является основной характеристикой магнитного поля?
3.
Покажите с помощью рисунка линии индукции прямого тока?
4.
Покажите с помощью рисунка линии индукции соленоида?
5.
Как можно определить направление линий магнитной индукции?
6.
По какому правилу можно определить направление силы, действующей
на проводник с током?
7.
Как можно изменить магнитные полюса катушки с током?
8.
Кто и когда обнаружил появление магнитного поля, созданного
электрическим током?
9.
Какая связь существует между электрическим током и магнитным
полем?
10. Что представляют собой линии индукции прямого тока?
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3. Этап выявления места и причины затруднения
Оцените себя на этапе I. (смайлики)
А. На данном этапе мне всё понятно и я готов к восприятию нового
материала
Б. На данном этапе мне не всё понятно, но я готов воспринимать новый
материал
В. На данном этапе мне ничего не понятно, и я не готов воспринимать новый
материал
4. Этап построения проекта выхода из затруднения.
Знаменитую фразу записал в дневнике ученый Фарадей в своем дневнике в
1822 г. “Превратить магнетизм в электричество”. И только практически через10
лет, в 1831 году, он смог решить эту задачу.
Вспомним открытие Эрстеда.
Мы с вами откроем то, что Фарадей не мог открыть 10 лет, за несколько минут.
Какие же опыты проводил Фарадей? Давайте повторим эти опыты, с помощью
которых он открыл явление ЭМИ.
5. Этап реализации построенного проекта . Работа в группах.
Учащимся предлагается провести практическую работу «Наблюдение явления
электромагнитной индукции», предварительно получив инструктаж по технике
безопасности.
6. Этап первичного закрепления с проговариванием во внешней речи.
Делаем выводы: (беседа с учащимися о проведенной работе)
1. При каком условии возникал индукционный ток в катушке?
Вывод 1. Для возникновения индукционного тока необходимо действие
переменного магнитного поля (изменение магнитного потока).
2. От чего зависит сила и направление индукционного тока?
Вывод 2. Сила индукционного тока зависит от скорости изменения
магнитного потока. Направление – от полюсов магнитного поля.
Как вы думаете, почему для открытия, которое вы сделали за несколько минут,
ученому потребовалось почти 10 лет?
Фарадей не мог понять одного: что только движущийся магнит вызывает ток.
Покоящийся магнит не вызывает в ней тока.
Привести пример «Казус с Коллодоном»
Долгое время ученым не удавалось обнаружить связь тока и магнитного поля.
Почти одновременно с Фарадеем получить электрический ток в катушке с
помощью магнита пытался швейцарский физик Колладон. Индикатором тока –
гальванометром – служила легкая магнитная стрелка. Чтобы избежать влияния
на нее постоянного магнита, который вдвигался в катушку, эта стрелка была
вынесена в соседнюю комнату, туда же были протянуты и провода от катушки.
Вставив магнит в катушку, Колладон шел в соседнюю комнату и с огорчением
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убеждался, что гальванометр ничего не показывает. Он шел, удалял магнит из
катушки, смотрел на прибор в соседней комнате, стрелка стояла на месте.
Трудно было додуматься до главного, а именно: только движущийся магнит
или меняющееся во времени магнитное поле может возбудить электрический
ток в катушку. Что же помешало Колладону сделать это открытие?
Открыть явление электромагнитной индукции Колладону помешала
неправильная постановка опыта.
Оцените себя на этапе II. (смайлики)
А. На данном этапе мне всё понятно
Б. На данном этапе мне не всё понятно
В. На данном этапе мне ничего не понятно
Этап самостоятельной работы с самопроверкой по эталону

Обратимся к рисунку (презентация)
I уровень:
1.
Назвать все элементы электрической цепи
Обратить внимание, что катушка 1 соединена с
гальванометром, а катушка 2 - с источником тока. При
замыкании ключа в цепи катушки 2, в катушке 1 фиксируется ток, о чем можно
судить по показаниям прибора (гальванометра).
II уровень:

Подумайте и назовите все способы получения индукционного тока в
катушке 1.
III уровень

Какие изменения можно внести в проведение данного опыта, чтобы в
катушке 1 был зафиксирован индукционный ток обратного направления?

Начертите схему данной цепи в тетради
Проверьте себя по готовым ответам:
1.
Источник тока, ключ, реостат, катушка 1, катушка 2, гальванометр.
2.
а) при замыкании и размыкании ключа; б) при движении катушки 1
относительно катушки 2 при замкнутой цепи, в) при движении катушки 2
относительно катушки 1 при включенном ключе; г) при перемещении ползунка
реостата; д) при вращении катушки 1 в поле катушки 2.
3.
переключить полюсы у источника тока или перевернуть катушку 1 или 2.
Сделайте соответствующие выводы
Оцените себя на этапе III.
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А. Я все выполнил верно
Б. Я, в основном, выполнил все верно, допустив несколько ошибок, которые я
понял и учту в дальнейшем
В. Я допустил много ошибок, мне нужно поработать с этим материалом
8. Этап включения в систему знаний и повторения
Итак ребята, давайте попытаемся ответить на вопрос, поставленный в начале
урока: почему магнит значительно медленнее падает в трубке, обмотанной
металлической фольгой? (предполагаемые ответы учеников)
Ребята, более полный ответ на этот вопрос мы получим, изучив на следующих
уроках тему «Направление индукционного тока, правило Ленца»
Открытие электромагнитной индукции имело очень большое значение для
развития электро- и радиотехники.
Видеоролик «Принцип действия генератора переменного тока»
Домашнее задание: § 39, упр. 36 №1, 2; подготовиться к лабораторной работе
№4
Дополнительно, по желанию (из занимательной физики).
8. Этап рефлексии учебной деятельности на уроке.
Учащимся дается индивидуальная карточка, в которой нужно подчеркнуть
фразы, характеризующие работу ученика на уроке по трем направлениям.
«Для меня сегодняшний урок…»
1. Выпишете буквы ваших ответов с предыдущих этапов урока.
1. __________ 2. _____________ 3. ___________
2. Подчеркните фразы, характеризующие вашу работу на уроке
Урок прошел

Я на уроке

Итог

интересно

работал

Я понял материал

скучно

отдыхал

Я узнал больше, чем знал

безразлично

помогал другим

Я ничего не понял

3. Меня удивило ___________________________________________________
4. Оценка за урок: мне _____, классу _____, учителю ______.
Ребята, вы сегодня все активно работали на уроке, всем спасибо. С учетом
ваших пожеланий все получают хорошие и отличные оценки!
Урок окончен.
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30.10.2021 ж.

№ E00015

Обработка одномерных массивов
НСАНГАЛИЕВА АРАЙЛЫМ ЕРБОЛОВНА
Мангистауская область город Актау.
КГУ «Общеобразовательная школа
№5 имени Н. Оңдасынова» АГОО Учитель информатики
Информатика
9 класс
Тема урока
Цели урока

Результаты
обучения для
учащихся

Подход в
преподавании /
обучении

Источники,
оснащение и
оборудование:

Дата проведения
Обработка одномерных массивов

закрепить знания по теме «Массивы»

отработать умения и навыки решения задач с
использованием одномерных массивов;

организовать самостоятельную деятельность
учащихся и взаимоконтроль.

Развивать средствами информатики творческие
способности учащихся.
Учащиеся знают:
1.
заполнение массива элементами,
2.
преобразование массива (действия с элементами
массива),
3.
вывод элементов массива.
4.
Могут применять полученные знания в решении
задач по теме «Одномерные массивы.
«Обучение критическому мышлению»,
«Оценивание для обучения и оценивание обучения»,
«Использование ИКТ в преподавании и обучении»,
«Управление и лидерство в обучении»,
работа с одаренными детьми
Раздаточные материалы по теме для самостоятельного
изучения, интерактивная доска, презентация
«Одномерные массивы», мультимедийный проектор,
приложение № 1, № 2
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Ход урока
Организацион
ный момент

Мозговой штурм

Деятельность учителя

Деятельность
учащихся
Приветствие. Учитель отмечает
Приветствуют.
отсутствующих. Психологический
Называют
настрой на урок. “Здравствуйте,
отсутствующих.
ребята! Мы как всегда рады видеть
(2 мин)
друг друга и готовы к совместной
У детей
творческой работе. Перед вами на
поднимаются
столах лежат карточки с красивыми настроение.
цветочками, посмотрите на эти
Получают
цветочки какие они красивые. На
инструкцию по
обратной стороне вы можете
заполнению листа
записывать по ходу урока что у вас обратной связи
получается хорошо и не получается.
Вопросы:
Учащиеся
1. Что такое массивы? Приведите
отвечают на
примеры массивов.
вопросы и
2 Что такое индекс массива?
получают баллы,
Номер элемента в списке.
вносят на лист
3. Что такое элемент массива?
оценивание
Каждое значение в массиве.
4. Какие типы переменных
используются в массивах?
integer, real, string, char….
5. Могут ли в одном массиве быть
элементы разных типов?
Да.
6. Как объявляются одномерные
массивы?
Var A:array [нач _индекс ..
кон_индекс]
7. Как осуществляется доступ к
элементам массива?
Доступ осуществляется по имени
массива и его индексу.
8. Способы ввода данных в массив.
С клавиатуры;
с помощью генератора случайных
чисел;
с помощью вычислений;
8

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

Изучение нового
материала

Закрепление
«Творческая
лаборатория»

9. Какой цикл используется при
вводе элементов массива?
Цикл FOR – TO – DO.
10. Этапы работы с массивами.
1. Заполнение массива элементами
2. Преобразование массива
(действия с элементами массива).
3. Вывод элементов массива.
Итак, массив – это составной тип
данных, состоящий из однотипных
элементов.
Организовать обсуждение
программы из домашнего задания
№6 через интерактивную доску, т.к.
решение данных задании является
подготовкой к работе программами
по обработке одномерных массивов.
На примерах 1-7 учебника 9 кл,
рассматриваем возможные операции
с одномерным массивом: поиск мин
элем, нах-е суммы, произведение,
упорядочивание элементов. Стр 188195
Сегодня мы представляем НИИ,
который занимается постановкой,
сбором данных, программированием
практических задач. В институт
прибыл представитель фирмы,
желающий приобрести наш
программный продукт.
Представитель будет наблюдать за
процессом работы и вынесет свое
суждение о результатах работы.
I.Класс разбивается на 3 группы,
каждая из которых получает
следующее задание
1 группа
“Имиджмейкеры” Вывести
максимальный и минимальный рост
сотрудников института.
9

Индивидуальная
работа, ( читают
тему: «Обработка
одномерного
массива», работа с
классом
обсуждение д/р

Учащиеся
знакомятся
постановкой
задачи

Класс делится на
группы и получают
задания
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Практическая
работа

2 группа
“Экономисты” Определить среднюю
зарплату сотрудников в заданном
месяце.
3 группа
“Статисты” Найти количество
сотрудников института с
нормальным зрением (=1)
II. Распределение ролей в группе.
Учащиеся внутри группы
распределяют роли:
• Начальник отдела – управляет
работой отдела
• Теоретик – отвечает на
теоретические вопросы
• Программист – записывает
программу в компьютер и отвечает
на вопросы по ней
• Статистик – отвечает за выбор
нужных сведений их таблицы и за
заполнение массива данными
III. Объявляются критерии оценки
работы

Распределяют роли
между собой,
обсуждая вместе с
членами групп

Так как времени у нас очень мало,
поэтому я решила упростить задачу.
Заготовила шаблоны к каждой
задаче.
1. На рабочем столе найдите папку
TP 7. Откройте файлы:
1 группа «Имиджмейкеры» «MIN_MAX.PAS»
2 группа «Экономисты» «ZARPLATA”
3 группа «Статисты» «ZRENIE.PAS»
2. Дописать программу
3. Отладить
4. Ввести с клавиатуры исходные
данные ( N=10)

Примеры
выполняют на
компьютере,
получают
результаты и
защищают перед
группами

10

Составляют
критерии
оценивания

Повторяют
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5. Получить результат
правила ТБ
6. Защитить программный продукт.
Прежде чем вы приступите к
практической работе, я напомню
вам о некоторых правилах техники
безопасности на уроках
информатики.
1. Перед началом работы убедитесь в
отсутствии видимых повреждений
рабочего стола;
2. Запрещается: 1. Трогать разъёмы
соединительных кабелей;
2. Прикасаться к питающим
проводам и устройствам заземления;
3.Прикасаться к экрану и тыльной
стороне монитора;
3. Правильная посадка при работе за
компьютером:
А) Сидеть нужно на расстоянии 6070 см от монитора, допустимо не
менее 50 см, соблюдая правильную
посадку, не сутулясь, не наклоняясь;
Б) Экран монитора не должен
находиться выше уровня глаз;
В) Ноги должны стоять на полу,
согнутыми в коленях под прямым
углом. Они не должны свисать со
стула.
4. К работе на компьютере вы
приступаете только с разрешения
учителя.
Всё понятно?! Приступаем к
практической части.

11
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физминутка

Тест

Зарядка для глаз:

Хорошенько потянитесь,
перекатитесь несколько раз с боку на
бок. Не задерживайте при этом
дыхание. Напротив, дышите глубоко
и спокойно.

Несколько раз широко
раскройте глаза и рот.

Крепко зажмурьтесь (6 раз),
сделайте 12 легких морганий.

Сделайте упражнение "письмо
носом".

Сделайте упражнение для
бровей (описание смотрите ниже).

Сделайте пальцевые повороты.

Сделайте пальминг.
http://www.youtube.com/watch?
v=pjnMgshSBCI

Проходить
усталость,
улучшается
самочувствие

- А сейчас, мы проведём небольшой
тест. Откройте, пожалуйста, рабочие
тетради на экане ваших
компьютеров тесты. ( Приложение
№1) Работа содержит 2 варианта
тестовых заданий с открытыми
ответами. Каждый тест оценивается
1 баллом.

Уч-ся отвечают и
получают баллы

Обменяйтесь тестами с соседом.
Проверьте и поставьте оценки в
листах самооценки.
Критерии оценивания:
«5» 5 б.
«4» 4 б.
«3» 3 б.
«2» 2-1 б.
Рефлексия урока

Учитель предлагает на постерах
написать мнение об уроке Как
12

Решают тестовые
вопросы и
получают баллы
Ключ к заданиям:
I вариант II
вариант
1 -2. 1. - 1
2 -1. 2. - 2
3 -1 3. - 2
4 -2 4. - 2
5 -1. 5. -1.

Ученики
письменно пишут
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общение в ходе работы влияло на
выполнение задания?
- делало её более эффективной
- тормозило выполнение задания
- не позволило точно выполнить
задачу, испортило отношения в
группе
Домашнее задание Задания из учебника стр 195-196, по
желанию уровень А,В,С
Подведем итоги
Что нового для себя узнал на
урока
сегодняшнем уроке?
А какое значение для вас имеют
полученные знания.
Слово оценщикам групп.

13

свое мнение на
обратной стороне
карточек ч
цветочками об
уроке и оставляют
на парте.
Записывают в
дневник д/з
Высказывают
своё мнение.
Коментирует
деятельность
каждого ученика в
группе.
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30.10.2021 ж.

№ E00016

Решение текстовых задач
ЖИЕНБАЙ МАРЖАН ЖАЛГАСБАЙҚЫЗЫ
Мангистауская область город Актау.
КГУ «Общеобразовательная школа
№5 имени Н. Оңдасынова» АГОО.Учитель математики
6.2А Действия над рациональными числами
Дата:
Класс: 6
Тема урока
Цели обучения,
которые достигаются
на данном уроке
(ссылка на учебную
программу)
Цели урока

Критерии оценивания

ФИО учителя:
Количество
присутствующих:
Решение текстовых задач
6.5.1.4
решать текстовые задачи с рациональными
числами;
Учащиеся будут:
знать:

как
решать
текстовые
задачи
с
рациональными числами;
уметь:

составлять математические модели при
решении текстовых задачи с рациональными
числами;

решать текстовые задачи с рациональными
числами;

обосновывает свое решение.
Критерии оценивания
Учащийся:
знает:

как
решать
текстовые
задачи
с
рациональными числами;
умеет:

составлять математические модели при
решении текстовых задачи с рациональными
числами;
14
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решать текстовые задачи с рациональными
числами;

обосновывает свое решение.
Учащиеся будут:

аргументировать свои выводы, работая в
группе, при повторении теоретического материала
на более высоком уровне;

описывать ход своих действий и делать
выводы;

при устной работе обосновывать ответ,
используя терминологию.
Серия полезных фраз для диалога/ письма:
какие величины надо знать, чтобы ответить на
вопрос
задачи?
какая из величин известна, а какая нет?
что нужно знать, чтобы найти эту величину?
как это узнать, исходя из условия задачи?
Умение
учиться,
добывать
самостоятельно
информацию,
анализировать
ситуацию,
адаптироваться к новым ситуациям, ставить
проблемы и принимать решения, работать в
команде, отвечать за качество своей работы, умение
организовывать свое время.
Привитие ценностей осуществляется посредством
работ, запланированных на данном уроке.
Взаимосвязь с геометрией. Взаимосвязь с жизнью,
через решение практических задач.
Знание формул, арифметическая краткая запись
условия задачи (цель этого этапа - осмысление
задачи и выяснение связей между величинами).
Знание различных форм записи, в том числе
схематический чертёж или таблица всех известных
и неизвестных данных задачи.
Умение систематизировать и обобщить знания,
умения и навыки по решению задач разных типов.


Языковые цели

Привитие ценностей

Межпредметные связи
Предварительные
знания

15

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

Ход урока:
Запланированные
этапы урока
Начало урока
5 мин

Середина урока
15 мин

Запланированная
деятельность на уроке
Организационный момент.
Мотивация к учебной деятельности.
Деление на группы
Проверка домашнего задания.
Приложение 1
Индивидуальная работа. Работа в
паре. Взаимопроверка
«Метод Качели»
Выполнить устно:
2.
Сравни: а) -8 и 4; б)-3.6 и -5
в) -7 и 0;
г)
3.
Вычисли:
а) 0,3 -3;
б) -1,4-5,8
в) -2,4+0,9
г) -4,6+
д) е) 6
Совместно с учащимися определить
тему и цели урока, «зону ближайшего
развития».
Изучение нового материала.
Работа с классом. Одним из способов
решения задач на части является метод
Прокруста.
Прокруст - это древнегреческий
мифологический злодей, стремящийся
«отрезать лишнее» или «добавить
недостающее».
Метод «Прокруста»
«Отрезать лишнее или добавить
недостающее…»
С помощью данного метода можно
решить следующие задачи:
1.
Решите задачу без составления
уравнения. Двое поделили между
собою 700 тенге, причем один получил
на 300 тенге больше другого.
16
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Приложение
2
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2.
Сколько кому досталось?
Решение.
«Отрезаем лишнее» и получаем два
равных меньшему, (700 - 300) : 2 = 200
(тг) – у одного, 200 + 300 = 500 (тг) –
у другого.
Ответ. 200 тг; 500 тг.
Закрепление нового материала.
Групповая работа
На данном этапе урока у учащихся
развивается умение сотрудничать с
одноклассниками и учителем при
совместной работе, умение
прислушиваться к мнению других.
Каждая группа получает задания.
Решая задания, учащиеся закрепляют
вычислительные навыки, умение
решать примеры на все действия.
Задания у всех групп одинаковые.
Предложить ученикам выбрать уровень
сложности задания на более высоком
Приложение
уровне.
2
2. Решите задачу методом
«Прокруста».
Приложение 2
2. У Рината и Фармана 1200 тенге. У
Фармана на 460 тенге больше, чем у
Рината. Сколько денег у каждого?
3. На двух полках 28 книг. На первой
полке на 2 книги меньше, чем на
другой. Сколько книг на каждой полке.
4. Сумма четырех последовательных
четных чисел равна 2012. Найдите эти
числа.
1) Решить задания из учебника
«Математика 6» проверить по ответам.
17
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2) Следующие задания для подготовки
к следующему уроку и углубления
темы, которую изучают. Провести
тренинг на решение задач.
Приложение 3 (дополнительное
задание)
Решите задачи методом «Прокруста».
1. На двух полках 27 книг. На одной из
них на 3 книги больше, чем на другой.
Сколько книг на каждой полке.
2. Два карандаша и ластик стоят
столько же, сколько один карандаш и
четыре ластика. Во сколько раз
карандаш дороже ластика?
3. Хозяин обещал работнику за 30
дней 9 тенге и чапан. Через три дня
работник уволился и получил чапан.
Сколько стоил чапан?
4. Сумма четырех последовательных
чисел равна 58. Найдите эти числа.
5. Найди значения выражений:
а)
б)
После выполнения заданий, учащиеся
проводят взаимопроверку
правильности выполнения заданий по
образцу, выданному учителем. Если в
классе несколько одинаковых групп по
уровням усвоения, то можно провести
взаимопроверку групп.
Учащиеся в группе делят между собой
задания, после выполнения
осуществляют взаимопроверку перед
тем как отчитаться о выполнении.
Учитель проходит по рядам, слушает,
при необходимости задает
дополнительные вопросы,
корректирует решения учащихся,
18
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проверяет и оценивает похвалой работу
групп, оказывает помощь
слабоуспевающим.
Предоставить учащимся достаточно
времени для выполнения заданий.
Проверить правильность ответов,
провести анализ ошибок. Выслушать
выводы учащихся по заданиям. Каждая
группа демонстрирует свой результат
выполнения заданий.

Конец урока
5 мин

Вопросы учителя:

Все ли задания выполнили?

Какие задачи вызвали
затруднения?

Как вы пытались найти решения
таких задач?
Беседа.
Обратите внимание на достижение
целей обучения, которые поставлены
вначале урока. урока.
1.
Что вы узнали нового?
2.
Что вам показалось интересным
на уроке?
3.
Какой вид работы понравился?
4.
Какие задачи вызвали
затруднения?
Рефлексия.
Мне на уроке было интересно. Я смог
все выполнить. +Урок был интересный. +Некоторые задания были трудноваты
для меня.
Урок для меня был неитересный.
Задания были трудными для меня.+Домашнее задание.
Составить текстовую задачу

19
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Дифференциация – каким
образом Вы планируете
оказать больше
поддержки? Какие задачи
Вы планируете поставить
перед более способными
учащимися?
На уроке предусмотрена
дифференциация в виде
работы в разнородных
парах (разного уровня
обучаемости). Ученики,
распределяя в группе
задания, самостоятельно
выбирают уровень
сложности.

Оценивание – как Вы
планируете проверить
уровень усвоения
материала учащимися?

Здоровье и
соблюдение техники
безопасности. Связи
с ИКТ.

Предусмотрена
взаимопроверка по
ключу, в ходе которой
оценивается умение
учеников применять
теоретические знания. В
ходе групповой
деятельности при
выполнении задании
оцениваются умение
провести анализ, синтез
задачи, производить
арифметические
действия, применять
свойства действий.

Запланированы виды
деятельности на
уроке,
способствующие
передвижению
учащихся по классу,
необходимо
обеспечить
безопасность.
Следить за осанкой
учащихся.
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30.10.2021 ж.

№ E00017

Communication and technology
ТУРЕХАНОВА АЙЖАН ЕРКИНШЕЕВНА
Мангистауская область город Актау.
КГУ «Общеобразовательная школа
№5 имени Н. Оңдасынова» АГОО. Учитель английского языка
School:
Date:15.10.2019

Teacher name:

Grade:7

Number present: absent:

The theme

Communication and technology

Learning
objectives(s) that
this lesson is
contributing to

7.C3 respect different points of view
7.L3 understand more complex supported questions on a
growing range of general and curricular topics
7.L6 deduce meaning from context in supported extended
talk on a range of general and curricular topics
7.S5 keep interaction going in longer exchanges on a range
of general and curricular topics
7.S7 use appropriate subject-specific vocabulary and syntax
to talk about a limited range of general topics, and some
curricular topics

Lesson objectives

All students will be able to
a.
use new topical vocabulary
b.
match at least 2 communication types to the speaker
Most students will be able to
c.
match 2-3 communication types to the speaker
Some students will be able to
d.
predict possible answers during listening activity
e.
give their opinion with the help of prompts

Assessment criteria Students will be considered successful if they are able to
match the types of communication in listening section with
2-3 correct answers
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Value instilled at
the lesson
(including Global
citizenship key
elements (GC)

GC Knowledge and understanding: The importance of
respect and protection of human rights.
GC Skills: Understand personal strengths and weaknesses.
GC Values and attitudes: appreciate own individuality and
individuality of other people.

Cross curricular
links

Kazakh and Russian languages

ICT skills

Interactive board

Previous learning

Hobbies and leisure

Plan
Planned timings
Beginning
10 min

2 min

Planned activities (replace the notes below with your
planned activities)
Warming up:
Divide the class into two groups of equal size.One group
should stand in a circle,looking out.The other group should
stand in a larger circle around them,looking in.So the two
circles of students will be facing each other , with a partner
for each student.
What is the Kazakh for bag?
watch,laptop,ID card ,keys,mobile phone, money, mp3
player,ticket
Techer asks students come to teacher’s table and choose one
piece of the puzzle then find the other parts of the puzzle
which have other students by this way you will collect three
pictures and compound three groups W
Teacher asks: Look at your pictures, what are they?
T elicits from Ss the theme of the lesson and introduces
the LO

Middle
5 min

Lead – in: T asks Ss to brainstorm their ideas about What
about our today’s theme? Watch the video
Ss –about ICT
Pre – teaching: T uses flascard technique to present new
vocabulary.
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20 min

13 min

This order is repeated for each word .
New words: navigatormemory stick
printer;
camera;
refrigerator.
Touching the flashcards
Write the names of the most popular gargets.

1_____________2______________3_____________

6______________

7_____________

Think pair share Activity 1: Ss work in pairs. Comlate the
dialogue with 4 of the words.

10 min

10 min

Ann:Hi Jason,. I have a question for you.

Jason: OK, what's up?

Ann:I've been having a problem with my computer. I
know you're an engineer so I thought you might be able to
help me.
Jason I see. What's the problem?
Ann I have a file that I can't open for some reason.
Jason: What type of file is it?
Ann: It's a Word document I've been working on. I need to
23
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7 min

finish it by tomorrow.
Jason: Do you think your computer might have a virus?
Ann: No, I checked and there weren't any.
Jason: OK. I'm not sure what's wrong. If it's possible, email
the file to me and I'll see if I can get it to open.

Ann: OK, I'll do that when I get home. Are you going
to be around tonight?
Jason: Yeah, I'll be home after 8PM. Send it to me when you
get a chance and I'll call you later.
Pre – listening: T gives each S a copy with the task and give
them the time to study it.
Then (T explains the meaning of “keep in touch”) and asks
the question: How do you keep in touch with your friends?
T elicits from Ss what kind of information should they write
in a missed spaces.
Ss share their ideas.
Listening: T plays the record twice and Ss match the speakers
to the type of communication. T shows right answers on the
PPT and Ss peer check.
Answers: 1 text messages, 2 Skype, 3 a blog, 4 social
networking sites
Students listen again and note down the benefits and negative
points the speakers mention.
Post-listening; Students discuss the advantages and
disadvantages of technology.
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End
3 min

Prompts:
1.
I get really annoyed when you’re talking to someone,
but they’re texting to
someone else.
2.
Generally, I think technology is ….
3.
The only problem with my smartphone is that I keep
(gerund) when I should …
Plenary
White-spots strategy
Learners evaluate their achievement according LOs of the
lesson. Learners write questions what was unclear and still
needs some explanation.
Homework: Learn new words. Make up sentences their own
sentences. Weak Ss just make up sentences, stronger Ss have
to make up a story with sentences with new vocabulary
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?
Formative peer assessment
for thelistening task:
2-3 correct answers –
Achieved
1 correct answer – Working
Towards

Health and
safety check
ICT links

Differentiation can be by task,
by outcome, by individual
support, by selection of
teaching materials and
resources taking into account
individual abilities of learners
(Theory of Multiple
Intelligences by Gardner).
Differentiation can be used at
any stage of the lesson
keeping time management in
mind

Differentiation: 1) While
introducing new vocabulary
strong Ss can make up their
own sentences with new
words. 2) In pre – listening
activity strong Ss can easily
predict possible words. 3) As
a hometask weak Ss just
make up sentences, stronger
Ss have to make up a story
with sentences with new
vocabulary

Safety rules
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Reflection
Were the lesson objectives/learning objectives realistic?
Did all learners achieve the LO?
If not, why?
Did my planned differentiation work well?
Did I stick to timings?
What changes did I make from my plan and why?
Summary evaluation
What two things went really well (consider both teaching and learning)?
What two things would have improved the lesson (consider both teaching and
learning)?
What have I learned from this lesson about the class orachievements/difficulties of
individuals that will inform my next lesson?
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30.10.2021 ж.

№ E00018

Механикалық жұмыс және энергия
ӘМЕТОВА ГҮЛМАРАЛ АЙЖАРЫҚҚЫЗЫ
Маңғыстау облысы Ақтау қаласы
АҚББ «Н. Оңдасынов атындағы №5 жалпы
білім беру орта мектебі» КММ Физика пәні мұғалімі
Ұзақ мерзімді
жоспардың тарауы:
«Сақталу заңдары»
Күні:

Мектеп:

Сынып: 9

Қатысқандар:

Сабақтың
тақырыбы:
Оқу мақсаты:

Механикалық жұмыс және энергия

Сабақ мақсаттары

Бағалау критерийі

Тілдік мақсат
Құндылықтарға
баулу
Пәнаралық
байланыс

Мұғалімнің аты-жөні:
Қатыспағандар:

9.2.3.5. –механикалық жұмысты аналитикалық және
графиктік тәсілдермен анықтау
9.2.3.6.- жұмыс пен энергияның байланысын
түсіндіру

Сынып бойынша оқушылардың барлығы
сабақтың соңында механикалық жұмысты
аналитикалық және графиктік тәсілдермен сипаттау.

Оқушылар жұмыс пен энергияның
байланысын түсіндіру.

Күнделікті өмірмен байланыстыра отырып
механикалық жұмыс пен энергияның формуласын
түрлендіріп, есептер шығару

Механикалық жұмысты аналитикалық және
графиктік тәсілмен сипаттайды

Жұмыс пен энергияны бір-бірінен түрлендіреді

Механикалық жұмыс пен энергияның
формуласын түрлендіріп, есептер шығарады
Энергия, потенциалдық энергия, кинетикалық
энергия, механикалық күй
«Мәңгілік ел» жалпыұлттық идеясы:
Жалпыға бірдей еңбек қоғамы
Математика
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Тақырып бойынша
алдыңғы білім
Сабақтың
жоспарланған
кезеңдері
Сабақтың басы
0-5 минут

Жұмыс, энергияның түрлерін, энергияның сақталу
және айналу заңдары
Сабақ барысы
Сабақтағы жоспарланған жаттығу түрлері
Психологиялық ахуал.
«Жүректен-жүрекке» . Оқушылар шеңберде тұрып бірбіріне тілектерін білдіреді.
Топқа бөлу.
«Пазл» құрастыру арқылы.
Үй тапсырмасы:

«Сен маған, мен саған» әдісі.
Cұрақтарға жауап береді.
1. Реактивті қозғалыс дегеніміз не?
2. Зымыран қанша бөліктен тұрады?
3. Ғарышты зерттеудегі қандай жетістіктерді
білесіңдер?
4. Импульстің өзгерісі қандай шамаға байланысты?
5. Дене импульсі мен күш импульсі арасында қандай
байланыс болатынын түсіндір.
6. Күш импульсі деген не, векторының бағыты қандай?
ҚБ. «Гүл сыйлау» арқылы

Сабақтың ортасы
0-30 минут

«Stop-кадр»
Механикалық жұмыс пен энергия туралы бейне фильм
көрсету.
(Сабақтың тақырыбы мен мақсатымен таныстыру)
1-тапсырма:
G: «Ойлан, жұптас, бөліс» -графикалық органайзердің
түрлерін пайдаланып екі топ «Жұмыс және энергия»
тақырыбына органайзер құрады.
1-топ – Механикалық жұмыс
2-топ- Энергия
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ҚБ: «Екі жұлдыз, бір тілек»
Сергіту сәті: «Тропикалық жаңбыр»
2-тапсырма
I. «Түйінді байланысын тап» әдісі.
Фотосуреттерді кинетикалық энергияның ең
төменгісінен бастап ең жоғарғысына дейінгі тәртіппен
орналастырыңыз.

1-сурет: Массасы 0,004кг
Жылдамдығы 600м/с
2-сурет: Массасы 70кг
Жылдамдығы 10 м/с
3-сурет: Массасы 1000 кг
Жылдамдығы 108 км/сағ
4-сурет: Массасы 3*10 6кг
Жылдамдығы 72 км/сағ
5-сурет: Массасы 2 т
Жылдамдығы 5 км/с
ҚБ. «Смайликтер» арқылы бағалау
3-тапсырма.
«Қар кесегі» әдісі. Есеп шығару.
1-деңгей.
1.Дене 15м жолды горизонталь бағытта жүріп өткенде,
20Н күш қандай жұмыс атқарады? Бұрыш а=30 0
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2-деңгей.
2. Массасы 15 т троллейбус 1,4 м/с2 үдеумен орнынан
қозғалады. Егер кедергі коэффициенті 0,02 болса, онда
алғашқы 10 м жол жүргендегі тарту күші мен кедергі
күшінің жұмысын анықтаңдар. Троллейбустың алған
кинетикалық энергиясы қандай?
3-деңгей
3. Автокөлік моторын сынау барысында оның
қуатының уақытқа тәуелділік графигі алынды.
Мотордың сынақ барысындағы атқарған жұмысын
графикке қарап анықтаңдар.

ҚБ. «Бағдаршам» әдісі. Екі топ бірін-бірі бағалайды.
Үйге тапсырма: 92-94 бет оқу,
19-жаттығу есеп шығару
Сабақтың соңы
Кері байланыс
0-10 минут
«Бес саусақ» әдісі
Рефлексия. «Аяқталмаған сөздер”
Менің бүгінгі сабақтағы көңіл күйім...
Маған бүгін сабақта қызық болды....
Маған бүгінгі сабақта ұнамағаны...
Саралау
Бағалау.
Сіз қандай тәсілмен көбірек қолдау Оқушылардың меңгерген
көрсетпексіз?
білімдерін қалай тексеруді
Сіз басқаларға қарағанда қабілетті жоспарға енгізіп отырсыз?
оқушыларға қандай тапсырмалар
бересіз:
Саралау сабақтың мақсатында
«Гүл сыйлау»,
басталып, тапсырмаларлда, үй
«Екі жұлдыз, бір тілек»,
жұмысында болды.
«Смайликтер», «Бағдаршам»
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30.10.2021 ж.

№ E00019

«Қобыланды батыр» жыры. Кейіпкерлер бейнесі
ЖАНБАТЫРОВА КЫЗГАЛДАК АДИЛОВНА
Маңғыстау облысы Ақтау қаласы АҚББ «Н. Оңдасынов
атындағы №5 жалпы білім беру орта мектебі» КММ
Қазақ тілі мен қазақ әдебиеті пәні мұғалімі
Бөлім:
Педагогтің аты-жөні:
Күні:
Сыныбы: 5
Сабақтың тақырыбы:
Оқу бағдарламасына
сәйкес оқу мақсаты
Сабақтың мақсаты:

Құндылықтарға баулу:

Таза, мінсіз асыл сөз
Қатысушылар саны:
Қатыспағандар саны:
«Қобыланды батыр» жыры. Кейіпкерлер бейнесі
5.Т/Ж3. Көркем шығармадағы кейіпкерлер портреті
мен іс-әрекеті арқылы образын ашу.
5.А/И1. Әдеби шығармадағы екі нәрсені салыстыра
суреттеулер мен қарама-қарсы суреттеулерді табу
Барлық оқушылар үшін:
Көркем шығармадағы кейіпкерлер портреті мен ісәрекеті арқылы образын ашу. Әдеби шығармадағы
екі нәрсені салыстыра суреттеулер мен қарамақарсы суреттеулерді таба алады.
Көпшілік оқушылар үшін:
Көркем шығармадағы кейіпкерлер портреті мен ісәрекеті арқылы образын ашу. Әдеби шығармадағы
екі нәрсені салыстыра суреттеулер мен қарамақарсы суреттеулерді табады.
Кейбір оқушылар үшін:
Көркем шығармадағы кейіпкерлер портреті мен ісәрекеті арқылы образын ашу.
Әдеби шығармадағы екі нәрсені салыстыра
суреттеулер мен қарама-қарсы суреттеулерді таба
алады.
«Мәңгілік ел» жалпыұлттық идеясы бойынша
«Жалпыға бірдей еңбек қоғамы» құндылығына
баулу. Бұл арқылы оқушыларда шығармашылық
және сын тұрғысынан ойлауы, функционалдық
сауаттылығы, қарым-қатынас жасау қабілеті мен
жауапкершілігі артады. Сонымен қатар өмір бойы
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оқуға, еңбеу етуге, Қазақстандық патриотизм және
азаматтық жауапкершілікке
деген дағдысы
қалыптасады.
Сабақтың барысы:
Сабақ
Педагогтің
кезеңі/
іс-әрекеті
Уақыты
Сабақтың
басы
Қызығушы
лықты
ояту.
7 мин.

(Ұ). Ұйымдастыру
кезеңі:
1. Оқушылармен
амандасу, түгендеу.
2. Ынтымақтастық
атмосферасын
қалыптастыруда
сұрақ-жауап
жүзеге асырылады.
3.
Оқушыларды
топтарға біріктіру.

Оқушының
іс-әрекеті
Топқа
Жұлдыз,Қайр
ат,Білім
суреттері бар
қима қағаздар
беріледі. Әр
оқушы қима
қағаздарды
таңдау
арқылы ұқсас
құралдармен
3 топқа
бірігеді.
1 топ:
Жұлдыз
2 топ: Қайрат
3 топ: Білім
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Бағалау

Ресурстар

Мақсаты:
Оқулық,
Оқушылар
жұмыс
бір-біріне
дәптерлері
тілек
Жұлдыз,Қа
білдіреді,
йрат,Білім
тыңдау
суреттері
дағдыларын
бейнеленге
дамытуға
н қима
бағытталады,
қағаздар
сондай-ақ
топтамасы
барлық
оқушыларды
(Қазіргі
ң
жағдайда
қатыстырылу ДК экраны)
ы арқылы
сабаққа
белсенділігі
артады.
Тиімділігі:
Оқушылар
бір-біріне
тілек айту
арқылы
жақындасады
, көңіл-күйін
көтереді және
бауырмалдығ
ын оятады.
Саралау: Бұл
жерде
саралаудың
«Жіктеу»
тәсілі
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Жаңа
сабаққа
кіріспе

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

Қазіргі
заманда
батыр қажет
деп
ойлайсыңдар
ма?

Оқушылар
сұрақтарға жауап
беріп, өзара
ұжымдық
талқылау
жасағаннан кейін
мұғалім
оқушыларға
сабақтың
тақырыбы,
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көрінеді.
Оқушыларды
ң оқуға деген
қызығушылы
ғын арттыру
мақсатында
мүмкіндігінш
е оларға
таңдау
еркіндігі
беріледі.
Мақсаты:
Жылдам әрі
функционалд
ы түрде сыни
ойлануды
дамыту.
Тиімділігі:
оқушының
танымдық
дағдысы
артады.
Сонымен
қатар
оқушыға
сабақтың
өмірмен
байланысын
көрсетеді
және
сабақтың
тақырыбы
мен мақсатын
анықтауға
мүмкіндік
береді.
Саралау: Бұл
жерде
саралаудың
«Диалог

Қалыптаст
ырушы
бағалау:
Өз ойын
дұрыс
мағынада
білдіріп,
талқылауға
белсенділік
пен
қатысқан
оқушыға
«Жарайсың
!» деген
мадақтау
сөзімен
ынталанды
ру.

Тоқыма жіп
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мақсатымен
таныстырады.

Гипербола туралы
түсінік

Сабақтың №1-тапсырманы
ортасы
орындатады.
Мағынаны
ашу.

26 мин.

№2-тапсырманы
орындатады.

«Қобыланды
батыр»
жырының
мазмұны
бойынша
хрестоматияд
ан тауып оқу
«Қобыланды
батыр»
жырының
мазмұны
бойынша
оңай және
қиын
сұрақтар
кестесін
құрастыру
Топтық
жұмыс
«Венн
диаграммасы
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және қолдау
көрсету»
тәсілі
көрінеді.
Дұрыс
мағынада
жауап беруге
бағыттау
мақсатында
кейбір
оқушыларға
ашық
сұрақтар, ал
кейбір көмек
қажет ететін
оқушыларға
жетелеуші
сұрақтар
қойылады.
Дескриптор:
хрестоматияд
ан тауып,
мәнерлеп
оқуы
Дескриптор:
Жалпы – 5
балл.
Сыни ойлау
қабілеті бар
оқушыларды
анықтайды

Дескриптор:
Жалпы – 5
балл.
Сыни ойлау
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Топтық
жұмыс

№3-тапсырманы
орындатады.

Сабақтың
соңы
Ой
толғаныс.
Рефлексия
7 мин.

«Бір ауыз сөз»
әдісі.
Мұғалім сабақты
қорытындылау
мақсатында
оқушылардың
сабаққа деген
көзқарасын,
рефлексиясын
тыңдайды.
Мақсаты: Оқушы
алған білімін
саралай білуге
дағдыланады.
Тиімділігі:
Тақырып бойынша
оқушылардың
пікірін анықтайды.
Жинақталған

» әдісі
Кейіпкерлерд
ің бейнесін,
шығарма
ерекшеліктері
н, мазмұнын
салыстыру
арқылы
көрсету
Берілген
тапсырмадағ
ы кейіпкердің
іс-әрекетін
дәптерлеріңе
ретімен
жазыңдар.

Жеке
жұмыс:
Оқушылар
бір ауыз
сөзбен сабақ
туралы өз
ойларын
түсіндіріп
береді. Бір
ауыз
сөздеріне
сабақты
бағалайтын
келесі
сөздерді
айтуға
болады
ұнады,
пайдалы,
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қабілеті бар
оқушыларды
анықтайды

Дескриптор: Оқулық,
Жалпы – 5
жұмыс
балл.
дәптері
-Әңгімеден
үзіндіні
оқиды.
-Кейіпкер
мақсатын
саралайды.
-Кейіпкердің
іс-әрекетін
бағалайды.
Мұғалім
оқушыларды
ң сабаққа
қатысқан
белсенілігіне
қарай 1-10
баллдық
жүйе
бойынша әр
оқушының
өзіне тиісті
баллын
қойып
бағалайды.
СОнымен
қатар,
оқушыларды
ынталандыру
үшін
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деректердің құнды қажет, білдім, «Қошеметт
болуын
үйрендім,
еу» әдісі
қадағалайды.
қызықтым,
арқылы
Саралау: Бұл
ұмтылдым,
бағалайды.
кезеңде саралаудың есте
«Қорытынды»
сақтадым,
тәсілі көрінеді.
жасай
Үй жұмысы :
аламын. т.б.
«Егер мен батыр
болсам...» сөйлемді
аяқтап, өз ойларын
жазып келу
Саралау.
Бағалау.
Денсаулық және
Сіз қандай тәсілмен
Сіз оқушылардың
қауіпсіздік техникасын
көбірек қолдау
материалды игеру
сақтау
көрсетпексіз?
деңгейін қалай
Сіз қабілетті оқушылардың тексеруді жоспарлап
алдына қандай
отырсыз?
тапсырмалар қоясыз?
«Диалог және қолдау
«Мадақтау сөз»
Денсаулық сақтау
көрсету», «Тапсырма»,
әдісі. 1-10 баллдық
технологиялары.
«Жіктеу».
жүйе бойынша
Сабақта сергіту
Саралау тапсырмаларды
бағаланады.
жаттығулары мен
іріктеуді, белгілі бір
белсенді жұмыс түрлерін
оқушыдан күтілетін
қолданамын.
нәтижені, оқушыға жеке
Осы сабақта
қолдау көрсетуде, оқу
қолданылатын
материалы мен
Қауіпсіздік техникасы
ресурстарды оқушылардың
ережелерінің
жеке қабілеттерін ескере
тармақтары орындалады.
отырып әзірлеуді қамтиды.
Жалпы бағалау
Сабақтың қандай екі аспектісі жақсы өтті? Оқыту туралы да, сабақ беру
туралы да ойланыңыз.
Сабақты жақсартуға не жәрдемдесер еді? Оқыту туралы да, сабақ беру туралы
да ойланыңыз.
Сабақ
кезінде,
сынып
немесе
жекелеген
оқушылардың
жетістіктері/қиыншылықтары туралы мен нені
анықтадым? Келесі
сабақтарда неге назар аудару керек?
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30.10.2021 ж.

№ E00022

Географиялық аудандастыру әдістері
АЙЖАРЫҚҚЫЗЫ ЛӘЙЛӘ
Маңғыстау облысы Ақтау қаласы
АҚББ «№19 мектеп-гимназиясы» КММ.
География пәні мұғалімі
Мұғалім:
Күні:
Сынып:

Қатысқандар саны:
Қатыспағандар саны:

Сабақтың
тақырыбы

Географиялық аудандастыру әдістері

Осы сабақта қол
жеткізілетін оқу
мақсаттары
(оқу
бағдарламасына
сәйкес)
Сабақтың
мақсаттары:

10.1.1.5 - зерттеу тақырыбына сәйкес аудандастыру
әдістерін қолданады

Бағалау
критерийлері

Тілдік мақсаттар

Барлық оқушылар:География аудандастыру
әдістерінің ерекшеліктерін сипаттайды,
аудандастырудың басты мақсатын айқындайды.
Басым бөлігі: Қазақстан ірі физикалық-географиялық
аудандарының таралу аймақтарын картадан көрсете
алады, оларды талдайды.
Кейбірі: Зерттеу тақырыбына сәйкес аудандастыру
әдістерін қолданады, географиялық аудандарды
талдайды және өмірмен байланысты мысалдар
келтіреді.
Аудандастыру ареальдарының негізгі
ерекшеліктерін сипаттайды;
Қазақстан ірі физикалық-географиялық
аудандарының таралу аймақтарын біледі және оны
картадан көрсетеді;
Аудандастыру әдістері географиялық аудандарды
топтастырады,және мысалдар келтіреді.

Тыңдалым –жазылым
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Құндылықтарға
баулу

Пәнаралық
байланыс
Алдыңғы білім

Оқушылар «Қазақстанның физгеографиялық
аудандастыруы» деген тақырыбы бойынша бейнеролик
көреді, бейнероликтегі роликтен көргендерін ортаға
салып талқылайды,қорғайды.

Оқылым –айтылым
Әрбір топ өзара оқулықтан мәтінді оқиды,бірлесіп
ортаға салып талдайды,пікірлерін білдіреді. Қазақстан
ірі физикалық-географиялық аудандарының таралу
аймақтары анықтайды.

Оқылым- жазылым
Әрбір топ тапсырманы ортаға салып талқылайды, және
геоэкологиялық факторлар негізінде Қазақстанның
аумағындағы 9 физикалық-географиялық аймақтарын
картаға түсіреді
Пән бойынша сөздер мен
терминдер:ареал,жинақтамалы аудан,
таңдамалы аудан.
«Мәңгілік ел» идеясының «Ұлттық қауіпсіздік және
еліміздің бүкіләлемдік,өңірлік мәселелелерді шешуге
жаһандық тұрғыдан қатысуы»-мемлекетіміздің
белсенді,теңестірілген,сындарлы және жауапты ішкі
саясатының басты мәні.Құндылыққа баулу арқылы
еліміздің физгеографиялық ерекшеліктерін анықтап
оларды ескере отырып құрметтеуге баулу.Сонымен
қатар сыйластыққа ауызбіршілікке үйренеді.
Биология -өсімдіктер мен жануарлар дүнесі
Экология –Табиғатты пайдаланудағы экологиялық
жағдайлар
Табиғат кешендері
Географиялық қабық

Жоспар
Сабақтың
жоспарланған
уақыты

Сабақтағы жоспарланған жаттығу түрлері
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Сабақтың басы
7 минут

Сабақтың
ортасы 28 минут

Ұйымдастыру кезеңі.
Оқушылармен салемдесу, түгелдеу.
«Шаттық шеңбері» әдісі арқылы оқушылар бір-біріне
тілек айтады . Ол арқылы оқушылар бір -біріне
жақындасады, көңіл күйін көтереді, бауырмалдығын
орнайды.
Сыныпта жағымды психологиялық ақуал қалыптастыру .
«Мені тап»әдісі арқылы дөңгелек пішіндегі қағаздарды
алады, Қағаздың астында Алтай ,Мұғалжар, Тянь –Шань
тауларының суреті жасырылады.Оқушылар суретке қарап
өздерінің қай топта екендігін ажыратып, сурет бойынша 3
топқа біріктіріледі олар:
1 топ-Алтай
2 топ-Мұғалжар
3 топ-Тянь-Шань

Алтай тауы
Мұғалжар тауы
Тянь-Шань тауы
Алдағы білімді «Конверт сұрақ» әдісі арқылы еске
түсіреді. Әр топқа бір-бір конверт беріледі.Конверт ішінде
2-3 сұрақ болады,олар;
1.Аудандастыру дегеніміз не?
2.Ірі табиғат кешендеріне не жатады?
«Кинометафора әдісі» арқылы жаңа сабақты ашу
мақсатында «Географиялық аудандастырдың әдістері»
туралы бейнеролик көреді.
Бейнероликтен не байқадыңызлар?
1.Аудандастырудың негізгі қағидалары қандай?
Аудандастыру ерекшеліктері дегеніміз не?
Оқушылар өзара ақылдасып сұрақтарға жауап береді.
1 тапсырма «ДЖИГСО» әдісі арқылы оқулықтағы
мәтінмен жұмыс жасайды.Әр топ өздеріне берілген
тапсырманы келесі топқа түсіндіреді,нәтежесінде топтар
арасында ынтымақтастық орындайды.
1 топ .Аудандастыру ареалдары
2 топ.Жетекші фактор әдісі
3 топ.Беттестіру әдісі
Әр топ оқушылары өздеріне берілген мәтінді талқылап,
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ақылдасып постер қорғайды.
Дискриптор
-География аудандастыру әдістерінің
ерекшеліктерін сипаттайды.
- Аудандастырудың басты мақсатын
айқындайды.
-Жетекші фактор әдісі арқылы физгеографиялық
аудандарды жіктейді.
-Беттестіру әдістері арқылы шекарасын анықтап
ажыратады.
ҚБ оқушылар бір –бірін қол шапалақтау арқылы
бағалайды.
2 тапсырма.
«Елестету көрінісі әдісі» арқылы Қазақстанның
физгеографиялық аудандарын картадан көрсетеді,және
олардың шекарасын кескін картадан белгілейді.

Қазақстанның физгеографиялық аудандары картасы.

Кескін карта
Дискриптор
-Қазақстанның физгеографиялық аудандарын
картадан көрсетеді.
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-Шекараларын кескін картадан анықтайды
және оларлы белгілеп картаға түсіреді.
ҚБ Оқушылар бір-бірінің тобын «Екі жұлдыз бір тілек»
әдісі арқылы бағалайды.
3 тапсырма
«Атаулар кестесі»әдісі арқылы аудандастыру әдістерін
қолданып геоэкологиялық аудандардың ерекшеліктерін
кестеге толтырады, және пайдалы қазбаларын карта
бетінен бейнелейді, сонымен қатар өзі тұратын жерінің
қандай геоэкологиялық ауданға жататынын анықтап
кестеге толтырады.
№ Ауд Жер
Пайдал Өзенд Көлде Біз
ан
бедері ы
ері
рі
тұрат
ата
қазбала
ын
уы
ры
физге
огра
фиял
ық
аудан

Сабақтың соңы
5минут

Қазақстанның пайдалы қазбалар
Дискриптор
-Физгеографиялық аудандырдың жер бедерін
анықтайды.
-Пайдалы қазбаларды картадан анықтап жазады
-Геоэкологиялық аудандағы өзен көлдерді
айқындайды.
-Өзі тұратын аймақтың қандай геоэкологиялық
аудан екенің анықтайды.
ҚБ оқушыларға «Мадақтау сөздер» әдісі арқылы
«кереметсің», «жарайсың», «тамашасың» деген
сөздермен бағалайды.
Кері байланыс«Аяқталмаған сөйлем» тәсілі арқылы
жүреді.
«Мұғалімге жеделхат» тақтасына оқушылар стикер
жапсыру арқылы орындалады.
Оқушылар өздеріне жақын сөйлемді таңдап, айтылған
ойды жалғастырады:
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бүгінгі сабақта мен....түсіндім, ...білдім, ....көзімді
жеткіздім.
–
бүгін сабақта қуантқаны.....
–
мен өзімді.....үшін мақтар едім.
–
маған ерекше ұнағаны.....
–
сабақтан соң маған........келді.
–
бүгін маған..........сәті түсті.
–
қызықты болғаны.....
–
......қиындық тудырды.
–
менің түсінгенім.....
енді мен......аламын
–

Саралау- сіз
оқушыларғақандай тәсілмен
көмектесесіз? Сіз басқаларға
қарағанда қабілетті
оқушыларға қандай
тапсырмалар бересіз?
Сабақта саралап оқыта отырып
оқушылардың қажеттілігіне
қарай қарапайымнан күрделіге
қарай тапсырмалар
құрастырдым.
Жолдастарының көмегіне
мұхтаж оқушыларға
««ДЖИГСО» әдісі арқылы
оқулылар мәтінмен жұмыс
жасайды, әр топ өздеріне
берілген тапсырманы келесі
топқа түсіндіреді оқушылары
өздеріне берілген мәтінді
талқылап, ақылдасып постер
қорғайды.
Мұғалімнің көмегін аздап қажат
етпейтін оқушыларға «Елестету
көрінісі» әдісі арқылы кескін
картада Қазақстанның
физгеографиялық аудандарың
картадан көрсетіп олардың
шекараларын белгілейді.

Бағалау- Сіз
оқушылардың материалды игеру
деңгейін қалай тексеруді жоспарлап
отырсыз?
Оқушылардың пән бойынша оқу
жетістіктері қалыптастырушы бағалау
жиынтық бағалауға ықпал етеді.
Оқушылар оқу жетістіктерін
қалыптастырушы бағалау арқылы
бағаланады. Қалыптастырушы бағалау
күнделікті оқыту мен оқу үдерісінің
ажырамас бөлігі болып
табылады.Критериалды бағалау негізінде
оқушылар дискрипторларды негізге ала
отырып бағаланады.
1 тапсырма бойынша Калыптастырушы
бағалау оқушылар бір –бірін қол
шапалақтау арқылы бағалайды.
2 тапсырма бойынша«Екі жұлдыз бір
тілек» әдісі арқылы бағалайды.
3 тапсырма мадақтама сөздер
бойынша«кереметсің», «жарайсың»,
«тамашасың» деген сөздермен
бағалайды.Кері байланыс жүргізгенде
«Аяқталмаған сөйлем» әдісі
арқылы
жасайды.
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Ойлау қабілеті жоғары дамыған Оқушылар өздеріне жақын сөйлемді
ешкімнен қолдауды қажет
таңдап, айтылған ойды жалғастырады:
етпейтін оқушыларға арнап
-бүгінгі сабақта мен....түсіндім,
«Атаулар кестесі» әдісі арқылы ...білдім, ....көзімді жеткіздім.
геоэкологиялық аудандардың
-бүгін сабақта қуантқаны.....
жер бедерін,пайдалы қазбаларын -мен өзімді.....үшін мақтар едім.
өзен көлдерін және өмір
-маған ерекше ұнағаны.....
қажеттілігі бойынша жауаптар
-сабақтан соң маған........келді.
береді, және оларды кестеге
-бүгін маған..........сәті түсті.
түсіреді.
-қызықты болғаны.....
-......қиындық тудырды.
-менің түсінгенім.....
енді мен......аламын
оқушылар өздеріне жақын сөздерді тауып
сөйлемді аяқтайды.
Сабақ бойынша рефлексия
Бұл тарауды сабақ
Сабақ мақсаттары немесе оқу мақсаттары
туралы рефлексия жасау
шынайы және қолжетімді болады ма?
үшін пайдаланыңыз. Сол
Барлық оқушылар оқу мақсатына қол жеткізеді бағандағы өзіңіз маңызды
ме ?
деп санайтын сұрақтарға
Егер оқушылар оқу мақсатына жетпеген болса, жауап беріңіз.
неліктен деп ойлайсыз? Сабақта саралау дұрыс
жүргізілді ме? Сабақ кезеңдерінде уақытты
тиімді пайдаландыңыз ба? Сабақ жоспарынан
ауытқулар болды ма және неліктен?
Қорытынды бағалау
Сабақта ең жақсы өткен екі нәрсе (оқыту мен оқуға қатысты)?
1:
2:
Сабақтың бұдан да жақсы өтуіне не оң ықпал етер еді (оқыту мен оқуға
қатысты)?
1:
2:
Осы сабақтың барысында мен сынып туралы немесе жекелеген оқушылардың
жетістіктері/ қиындықтары туралы нені анықтадым, келесі сабақтарда не
нәрсеге назар аудару қажет?
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30.10.2021 ж.

№ E00025

Еліміздің әкімшілік аймақтарға бөлінуі
ИЗТУРГАНОВА КАМАР НАЗАРБАЕВНА
Маңғыстау облысы Жаңаөзен қаласы
«№18 жалпы білім беретін мектеп» КММ.
Бастауыш сынып мұғалімі
Пән: Дүниетану

Мектеп:

Күні:

Мұғалімнің аты-жөні:

Сынып: 4-сынып

Қатысқандар саны:

Қатыспағандар саны:

Сабақ тақырыбы

Еліміздің әкімшілік аймақтарға бөлінуі

Осы сабақта қол
жеткізілетін оқу
мақсаттары (оқу
бағдарламасына
сілтеме)
Сабақ мақсаттары

4.1.3.1
түрлі
дәрежедегі
әкімшілік-аумақтық
бірліктерді (аймақ, аудан, облыс) ажырату

Бағалау
критерийлері

Тілдік мақсаттар

Барлық оқушылар: Олар елді мекендерді түрлі
белгілері бойынша ажырата алады (тип, көлемі,
қызметі). Оқушылар картамен жұмыс жасай алады:
өзінің облысын, ірі қалалар, өзен-көлдерді,
тұрғылықты жерін таба біледі.
Көптеген
оқушылар:
Оқушыларда
климат,
климаттық белдеулер туралы алғашқы түсінік алады.
Кейбір оқушылар: Олар өз өңіріндегі табиғи
жағдайлардың оң және кері әсерін талдай алады.
1.
Өз аймағының экономикалық қызмет атқаратын
субъектілеріне сипаттама береді.Экономика туралы
ұғымдарын кеңейтеді.
2.
Адамдардың шаруашылық іс-әрекеттері табиғи
жағдайларға (жер бедері, климат, өсімдік және
жануарлар әлемі, су нысандары) тікелей байланысты
екенін талдау арқылы түсінеді.
Тілдік мақсат Пәнге қатысты лексика мен
терминология Диалогқа/жазылымға қажетті
тіркестер
Оқушылар:
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Құндылықтарды
дарыту
Пәнаралық
байланыстар
АКТ қолдану
дағдылары

•
түрлі дәрежедегі әкімшілік-аумақтық
бірліктерді ажыратады;
•
ауылдық округ, аудан, облыс ұғымдарын
түсіндіреді;
•
өз аймақтарындағы адамдардың шаруашылық
іс-әрекетін талдайды.
•
өз аймағының экономикалық қызмет
атқаратын субъектілеріне сипаттама береді.
•
әкімшілік аумақ;
•
ауылдық округ, аудан, облыс;
•
рельеф, климат;
•
жануарлар және өсімдіктер әлемі;
•
табиғи жағдайлар;табиғат ресурстары
•
агрошаруашылық іс-әрекет.
Мысалы (тілдік мақсатқа байланысты):
Талқылауға арналған сұрақтар:
•
Әкімшілік аумақ деген не?
•
Адамдардың шаруашылық іс-әрекетіне табиғи
жағдайлар қалай әсер етеді?
•
Табиғи жағдайлар мен табиғи ресурстардың
айырмашылығы қандай?
•
Тұрғылықты жерлеріңнің экономикасы туралы
не білесіңдер?
Неліктен екенін айта аласың ба?
•
Неліктен адамның шаруашылық іс-әрекеті
табиғи жағдайларға байланысты?
Жазу үшін мысалдар:
«Мен -болашақ кәсіпкермін» тақырыбында эссе
жазады.
«Өз аймағының экономикасы» туралы PowerPoint
арқылы таныстырылым жасайды.
Түрлі дереккөздерге негізделе отырып, аймақтың
экономикалық қызмет атқаратын субъектілеріне
сипаттама береді.
Оқушыларды бір-біріне деген құрмет көрсетуіне
тәрбиелеу.
Математика, жаратылыстану, әдебиеттік оқу, көркем
еңбек.
Интернет-ресурстар, дерекқордан және интернеттен
сабаққа қатысты ақпаратты іздеу;
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Бастапқы білім

Оқушылар Қазақстанның облыстары, еліміздің
көрікті жерлері туралы 2-сыныптан «Менің туған
өлкем», 3 сыныптан «Сәулет» тарауынан біледі.
Олар елді мекендерді түрлі белгілері бойынша
ажырата алады (тип, көлемі, қызметі). Оқушылар
картамен жұмыс жасай алады: өзінің облысын, ірі
қалалар, өзен-көлдерді, тұрғылықты жерін таба
біледі. Оқушыларда климат, климаттық белдеулер
туралы алғашқы түсініктері бар (1 тарау «Жанды
табиғат» 3 сынып). Олар өз өңіріндегі табиғи
жағдайлардың оң және кері әсерін талдай алады.

Сабақ барысы
Сабақтың
Сабақтағы жоспарланған іс-әрекет
жоспарланған
кезеңдері
Сабақтың басы Жаңа топ құру
Психологиялық ахуал қалыптастыру:
«Гүлмен тілек»
(сергіту және топқа біріктіру)
Тыңдау
дағдыларын
дамыту, сондай-ақ оқушыларды қатыстыру арқылы
барлығын теңестіру, жағымды ахуал қалыптастыру.
Оқушыны бір-біріне тілек айту арқылы жақындастырады,
көңіл күйін көтереді, бауырмалдығын оятады.
Оқушылар
арнайы
дайындалып
келген
гүлді
алақандарына салып тұрып, бір-біріне тілек тілейді
және гүлдің түстері бойынша топқа біріктіріледі.
1-топ - қызғылт
2-топ – жасыл
3-топ – көк

Жұмыс ережесін келісу
Алдыңғы білімді еске түсіру (жеке,жұпта,топта,
ұжымда)
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Сабақтың
ортасы

«Кезектескен интервью» әдісі.
(Әр топқа өткен сабақтардан сұрақтар беріледі.
Микрафон қолдану.
Автор орындығы әдісі.
Үй тапсырмасын орындаған кез-келген оқушы. Орындыққа
жайғасып, барлық сыныпқа үй тапсырмасын қалай
орындағанын түсіндіріп береді.
ҚБ «Бағдаршам» арқылы бағалау. Оқушылар
бағдаршамның түстерін белгілеу арқылы кері
байланыс береді.
Оқу мақсатын таныстыру
Күтілетін нәтижені анықтау
Қазақстан республикасы – тәуелсіз ел, Еуразия
құрлығының ортасында орналасқан. Халқының саны 18
млн адамнан асады. Орталығы – Астана қаласы.
Біздің еліміз 17 әкімшілік-аумақтық бөліктерге бөлінген.
Олар – 14 облыс және республикалық маңызы бар 3 қала –
Астана мен Алматы. Шымкент қаласы да республикалық
мәртебеге ие болды. Әр облыстың өз орталығы бар.
Ширату тапсырмасы (Жұптық, ұжымдық жұмыс)
https://atamuraweb.kz/?page_id=5107 видео тамашалау

«Ойлан-жұптас-бөліс» әдісі
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Дескрипторы:
Берілген тақырып бойынша өз көзқарасын білдіріп, ой
қорыту жасай алады.
Оқу мақсатына сәйкес дауыстап, түсініп, іштей, мәнерлеп,
сын тұрғысынан бағалап, көз жүгіртіп оқу дағдылары
жетілдіріледі.
Тақырыпты және негізгі ойды анықтап үйренеді.
Тапсырманы дұрыс ережеге сай орындайды.
Сергіту сәті
Сергіту сәті. Мен қазақпын.
Сабақтың соңы Жаңа білім мен тәжірибені қолдану

Топтық тапсырма:
1-топ – қызғылт
Қазақстанның ауылшаруашылығы мен өнеркәсібі бар карта
сызбасына мұқият қара. Қазақстанның әрбір облысы
несімен танымал екенін айтып бер.
2-топ – жасыл
Өзің тұратын облыстың несімен танымал екенін айтып бер.
3-топ – көк
Нұр-Сұлтан қаласы туралы не білесіңдер!
Рефлексия (жеке,жұпта,топта, ұжымда)
Оқушыларға «Білім пирамидасы» кері байланыс постері
түсіндіріледі. Стикерлер таратылады. Оқушылар өздері
қалаған шың басына жабыстырады.
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Қосымша ақпарат
Саралау. Сіз қосымша көмек көрсетуді қалай
жоспарлайсыз? Қабілеті жоғары оқушыларға
қандай міндет қоюды жоспарлайсыз?

Бағалау. Оқушылардың үйренгенін,
материалды меңгергенін тексеруді қалай
жоспарлайсыз?
Сабақ бойынша рефлексия
Сабақтың оқу мақсаты шынайы ма?
Бүгін оқушылар не білді?
Сыныптағы ахуал қандай болды?
Мен орындаған саралау шаралары тиімді
болды ма?
Мен сабақжоспарымды орындап үлгердім бе?
Мен өз жоспарыма қандай түзетулер енгіздім
және неліктен?
Қорытынды бағалау

Дереккөздер: Кейбір
оқушылар басқа
сыныптастарына
қарағанда анағұрлым
күрделі дереккөздермен
жұмыс істей
алады.
Бағалау парақтары

Қандай екі нәрсе табысты болды (оқытуды да, оқуды да ескеріңіз)?
1.
2.
Қандай екі нәрсе сабақты жақсарта алады (оқытуды да, оқуды да ескеріңіз)?
1.
Сабақ барысында сынып немесе жекелеген оқушылардың
жетістіктері/қиындықтары туралы не
білдім? Менің келесі сабағымды жетілдіруге не көмектеседі, неге көңіл бөлу
керек?
1.
2.
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30.10.2021 ж.

№ E00026

5, 6 цифрлары
ИСАГАЛИЕВА АКМАРАЛ УАКАФОВНА
Атырау облысы Қызылқоға ауданы
"Жасұлан" бөбекжай- балалар бақшасы" КМҚК. Тәрбиеші
Білім беру саласы: «Таным»
Бөлімі: Математика негіздері
Смарт мақсат: 6 саны көлеміндегі сан мен цифрды таниды және атай алады.
Күтілетін нәтиже: 5, 6 саны көлеміндегі санды атай алады. 1 ден 10-ға дейін
тура және кері санай алады.
Әдіс-тәсілдері:
4 к (сыни ойлау, коммуникативтілікті дамыту, командамен жұмыс, кретивтілік),
бала үні, ашық сұрақтар, бақылау, саралау.
Ресурс: 1 мен 10 ға дейін сандар қатары, үлестірмелі суреттер, алтыбұрыш,
омарта, ара, қоңыздың суреттері, таяқшалар, дәптер, бояу қарындаштар.
Жүру барысы:
Іс-әрекет
Тәрбиешінің іс-әрекеті
кезеңдері
Мативациялық
кезең
Педагогтің жетекшілігімен
жүргізілетін қимылдық ойын:
«Отбасы»
Смарт мақсаты: қозғалыс
ойындарында ойын ережелерін
сақтай алады.
Ойын шарты: нұсқау бойынша
айтылған сан бойынша топ құрау.
4к (сыни ойлау,
коммуникативтілікті дамыту),
бала үні.
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Баланың
іс-әрекеті
Ойынды қызыға
ойнайды.
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Ұйымдастыру
шылық,
оқутушылық,
ізденушілік.

Жұмбақ
Ұшады, қонады,
Гүлдердің қонағы
(ара)
-Ара бізге не береді?
-араның, қоңыздың аяқтарын
санап көрейік.
Балалар, көптеген жәндіктерде
ара да, қоңыз да, шыбын да алты
аяқ болады екен. Ал, біздің оң
қолымызда неше саусақ? Сол
қолымызда неше саусақ?
Ал, мынау араның омартасы. Ол
қандай пішінге ұқсайды.
Қане, бұрыштарын санайықшы.
Сонымен, бүгін қандай
сандармен танысамыз?
5 цифры сандық сәуледе 4 тен
кейін тұрады.
6 цифры сандық сәуледе 5
цифрынан кейін тұрады екен.
Көршілерін анықтайық. 5
санының көршісі 4 пен 6,
Ал 6 санының көршілері 5 пен 7
саны.
Суретте не көріп тұрсыздар?
Қолтырауынның неше добы бар?
Маймылдардың неше бананы
бар?
Ауада 5 пен 6 санын жазып
көрейік.
Балалар қазір қандай мезгіл?
Күз мезгілінде неше ай бар?
Қандай?
Бір аптада неше күн бар?
Қандай?
Санамақ айтамыз
Араның омартасына ұқсайтын
алтыбұрышты алдарыңыздағы
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Ара
Бал береді.
1,2,3,4,5,6
Алты аяқ
5 саусақ
5 саусақ
Алтыбұрышқа
Балалар бұрыштарын
санайды.
5 саны
6 саны
4 және 6 саны
5 және 7 саны
Қолтырауын
Доп
5 добы
6 маймылдың 6 бананы
бар.
Балалар ауада 5 және 6
сандарын жазып көреді.
Күз мезгілі
3 ай бар
Қыркүйек, қазан,
қараша
7 күн бар
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таяқшалардан құрастырамыз.
Сергіту сәті:
Оң қолымда бес саусақ,
Сол қолымда бес саусақ,
Оңды солға қосқанда
Болады сонда он саусақ.
Дәптермен жұмыс(жеке жұмыс)
Құрылымдалған
дидактикалық ойын:
«Қанша болса, сонша?»
Смарт мақсаты: 6 саны
көлеміндегі заттарды ажырата
алады.
Құрылымдалған
дидактикалық ойын: «Қандай
сан түсіп қалды?»
Смарт мақсаты: 10 көлемінде
сандардың ретін біледі.
Тәрбиешінің жетекшілігімен
жүргізілетін дидактикалық
ойын:
«Адасқан сандар»
Смарт мақсаты: 10 ға дейін
тура және кері санай алады.
4к (сыни ойлау,
коммуникативтілікті дамыту),
бала үні.
Қорытынды
кезең

Балалар сонымен біз бүгін
қандай сандармен таныстық?
Бүгінгі оқу қызметіне өте жақсы
қатыстыңдар.
Шапалақ әдісімен мадақтау. Бас
бармақ әдісімен бағалау.
Балаларды смайликтермен
мадақтау.
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Дүйсенбі, сейсенбі,
сәрсенбі, бейсенбі,
жұма, сенбі, жексенбі.
Бір дегенім - білім
Екі дегенім - елім.
Үш дегенім - үміт,
Төрт дегенім - түлік.
Бес дегенім - берік,
Алты дегенім - арық.
Жеті дегенім - желім,
Сегіз дегенім - сенім,
Тоғыз дегенім - той,
Он дегенім -ой,
Онға дейін санап қой!
Таяқшалардан
алтыбұрыш
құрастырады.
Балалар қимылдармен
санамақты айтады.
Дәптердегі
тапсырмаларды
орындайды.
Бала үні тыңдалады.
Балалар ойындарды
қызыға ойнайды.
1-ден 10-ға дейін
сандарды тура және
кері санап, айтады.
5 және 6 сандарымен
таныстық.

Балалар қуанады.
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30.10.2021 ж. № E00027
ҚАЗАҚ ХАЛҚЫНЫҢ ТҰРМЫСТЫҚ ЗАТТАРМЕН ТАНЫСУ
ЖАМАЛОВ ҚҰРАЛБАЙ САПАРОВИЧ
Түркістан облысы Жетісай қаласы
Б.Момышұлы атындағы мектеп-гимназиясының
технология және көркемеңбек пәні мұғалімі
Ұзақ тарих бойы ұлы дала тұрғындары, қазақтар адам мінез-құлқының
өзіндік салттары мен дәстүрлерін, ережелерін, нормалары мен принциптерін
әзірледі. Дала еңбеккерлерінің қиын өмірі қатал талап қойды.
Адамдар физикалық тұрғыдан мықты, шыдамды болып қана қоймай,
көшпелі өмір салтының қиындықтарына төтеп беруге көмектесетін тиісті
психикалық беріктікке ие болуы керек еді. Көшпенділер аң аулап, мал бағатын.
Ер адам жауынгер, қойшы және отбасының басшысы болған. Осыдан қазақтың
халық мақалы: «жігітке жетпіс өнерде аз».
Қазақтар арасында жетекші этикалық дәстүрлердің бірі өзінің шежіресін,
өзінің генеалогиялық ағашын білу болып табылады, бұл көшпенділердің руды
жалғастыруға, өз қауымының салттары мен дәстүрлерін дамытуға ұмтылуына
әрдайым тән болды. Көптеген отбасыларда ұрпақтан-ұрпаққа, әкеден ұлға және
т.б. берілетін жәдігерлер сақталды.
Ұлттық тұрғын үйдің, киімнің, тұрмыстық заттардың, ас үйдің
ерекшеліктері өте зор мән берген.
Қазақтардың ата-бабалары көшпелі өмір салтына бейімделген киіз үй
ойлап тапқан. Киіз үйде әр түрлі ру өкілдеріне, отбасы мүшелеріне, қонақтарға
арналған орындар нақты бөлінген. Мысалы, дәстүр бойынша шығу орнына
жақын үй иесінің орны киіз үйдің сол жағында.
Құрметті орын – төре, тұрғын үйдің ең шалғай жерінде, кіреберіске
қарама-қарсы орналасқан, Ру ақсақалдарына, қонақтарға, малшыларға арналған.
Сол жақта киіз үй иелерінің отбасы (әйелдер) жартысы – сол жақ болды. Оң
жақ бөлігі – оң жақ ер немесе қонақ болып саналды, сондай-ақ ересек
балаларға, бірінші кезекте кәмелетке толған үйленбеген қыздарға берілді. Киіз
үйдің ортасында ошақ – от үшін қасиетті орын болды.
Үлкен ұлдарды бөлу кезінде оларға үлкен әкелік рулық киіз үйден бөлек
киіз үй мен от берілді. Сондай – ақ ұлдарына малдың бір бөлігі – енші (садақа)
бөлінді.
Киіз үй керемет жабдықтарымен ерекшеленді. Ағаш негіздері сүйек
әшекейлерімен безендірілді, ішіне түрлі-түсті кілемдер, маталар, жолдар
жайылып, іліп қойылды, тордың артына кеуделер мен балдар орнатылды.
Оның екі жағына бас киім мен сыртқы киімге арналған адалбакан ілінді.
53

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

Ұлттық киім кез-келген халықтың ерекшелігі болып табылады.
Қазақтың ұлттық киімдері климаттық жағдайларға сәйкес, ыңғайлы және
практикалық болды. Егер көшпелілердің киімдері негізінен өзгермесе, уақыт
өте келе қыздардың, жас әйелдердің киімдері кейбір өзгерістерге ұшырады.
Қазақтарда қыздар мен әйелдер киімдері бір-бірінен ерекшеленеді.
Қыздар қос еденге бекітілген көйлек киді. Камзолдар кестелермен
шектесіп, металл бекітпелермен немесе күміс белбеумен байланған. Басына үкі
қауырсындарымен безендірілген тақия тағылды. Ер адамдар бір-бірінен ерекше
айырмашылықтарсыз бірдей киінді. Киімнің де жас ерекшелігі болды.
Жас жігіттердің киімдері талғампаз болды. Олар әдетте тіке немесе онсыз
жібек көйлек, барқыт бешпет, шалбар және шикі былғарыдан жасалған етік
киген. Үстіне түйе жүнінен чекмен немесе шапан киген. Басында олар бас киім,
бурек шляпасын киіп, аң терісімен шектеседі.
Қазақтар ежелден өзіндік ерекшелігін сақтап келген. Олардың сәндікқолданбалы, зергерлік өнердегі, нақыштаудағы, керамикадағы жетістіктері
кеңінен танымал.
Қазақ халқының үй кәсіпшілігі мен көркем қолөнері ежелгі уақытта пайда
болған. Қазақтардың үй қолөнерінен былғары өңдеу, кілем, мата, жиектеме
және басқа да бұйымдар жасау кең тараған.
Көшпелі малшылардың тұрмыстық заттары: ер-тоқым, ат әбзелдері,
ағаштан, сүйектен және металдан жасалған бұйымдар – ою-өрнектермен
молынан безендірілген. Әдетте ай, жұлдыздар, геометриялық фигуралар,
стильдендірілген жапырақтар, гүлдер, қой мүйізі бейнеленген. Ұлттық
ерекшеліктер интерьерде де сақталады. Бұл кеуделердің, кілемдердің,
жолдардың, шайға арналған дөңгелек үстелдердің болуы.
Шеберлер әртүрлі заттарды жасады: қымыз сақтауға арналған былғарыдан
жасалған саба, тостағандар, шелектер, шөміштер, күбі (сары майды шайқауға
арналған ағаш ыдыс), тостағандар, құмғандар (жуынуға арналған шойын
шәйнектер), табалар (қамырға арналған ағаштан жасалған тостаған), құмыралар
және т. б.
Үй өндірісінде жүнді өңдеу, киіз (киізбөлу), кілемдер, боялған жіптерден
(Алаштан) жолдар жасау, кейбір шаруашылықтарда үй тоқымалығы, киім мен
бас киім тігу, ешкі түбітінен шалей, шұлық тоқу және т.б. өзінің маңызын
сақтайды.
Өз халқының мәдениетін білу ерте жастан басталып, ана сүтімен сіңуі
керек. Сонымен бірге, біз ұлы көпұлтты болғандықтан, бізбен бірге тұратын
халықтардың мәдениетін білуіміз керек. Бұл өз мәдениетін басқа халықтардың
мәдениеттерімен
салыстыру,
материалдық
және
рухани
әлемнің
құндылықтарымен алмасу ұлттық және діни толеранттылықтың кепілі, біздің
халықтар арасында осы негізде соғыстардың болмауы.
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Әр түрлі ұлттар арасындағы өзара құрмет пен тату көршілік қарымқатынастар бұрыннан қалыптасқан. Біздің әдет-ғұрыптарымыз жоғалмайды,
бірақ басқа халықтармен өзара байланыста ұрпақтан-ұрпаққа беріледі.
«Білімі жоқ адам – тамыры жоқ ағаш». Бұл қазақтың мақал-мәтелі терең
мағынаға ие және мектепте алынған білімге ғана емес, сонымен бірге өзінің
ұлттық мәдениетінің, ана тілі мен дәстүрлерінің, өз халқының салтдәстүрлерінің негіздерін білуге де қатысты. Дәл осы тамырлар ұлттық мәдениет
пен ұлттық өзін-өзі танудың «діңгегі мен тәжін» жасайды
Ұлттық мәдениетті жай ғана ойластыру мүмкін емес, өз халқының салтдәстүрін, әдет-ғұрпын сақтау, туған халқының толымды өмірімен өмір сүру
және сен оның өкілі болғаныңды мақтан тұту қажет.
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30.10.2021 ж. № E00028
Мамандығым – педагог-психолог
ИЛИМОВА КАМИЛА НУРЛАНОВНА
Шымкент қаласы №39 М.Жұмабаев атындағы
жалпы орта білім беретін мектептің
педагогика психология мұғалімі
«Мен бір жұмбақ адаммын» оны да ойла – деп Ұлы Абай атамыз
айтқандай, әрбір тұлға – жұмбақ. Сол жұмбақтың кілтін тауып, жүрек кілтін
аша білу, әрбір жүректің құпия сырын оқи білу мен қалаған мамандықтың
ғажайып тылсым сыры.
Бұл қандай мамандық? Болашақта қандай мамандықты таңдасам?
Осы бір сұрақ өмірге келіп, сана-сезімі жетілген әрбір адамды
толғандырары сөзсіз. Бір кездері мен де осы бір сұрақтың жетегінде көп
ойланып, толғанып, қиялдап, өзім қалайтын, өзім сүйіп айналысатын істі таңдау
жетегінде жүрдім.Ақырында осы бір сұраққа жауап та таптым.
Ол әлем – психология әлемі – жан туралы ғылым.
Қазіргі заманда адамның тұтыну құралдарының дамуы артқанымен, адам
бойындағы асыл қасиеттердің құндылығы азайып келе жатыр. Күн ұзағына
пенделік қым-қуат тірлікпен арпалысқан адам бір сәт жабырқау тартқан
жанына рухани қуат іздейді. Сол сәтте оның жағдайын түсініп, көмек қолын
созатын адам психолог қана. Психологпен әңгімелесу сананы сілкіндіріп,
тұнық ойлардың тұма көздерін ашары бүгінгі күні дәлелденген шындық.
Тағы бір еске ұстайтын жайт бала тәрбиесіндегі психолог маманының
орыны. Бүгінгі баланы еш нәрсемен қызықтыра алмайсын. Техника әлдилеген
сәбилер, қазіргі балалар шынайы ойындарға құмар емес. Компьютер мен ұялы
телефон балаларымыздың 4-5 жастан бастап сенімді серігіне айналды.
Тоқтаусыз тіршілікпен арпалысып жүрген ата-ананың оның тәрбиесіне уақыты
да, мұршасы да келе бермесі анық. Ал психолог маман бұл тұрғыда жас
өскіннің жетіліп өсуіне, оның көк тіреген дараққа айналуына септігін тигізер
бағбан іспеттес.
Осындай адам тағдыры ұстара жүзінде тұрған уақытта әр жүрекке
мейірімділік шуағын ұялатып, адамдар арасындағы махаббат пен достықты,
адалдық пен шыншылдықты, ақпейілділік пен дархандықты нығайта түсетін
жан өте қажет. Сондықтан психолог мамандығы өзінің өміршеңдігін жоймақ
емес. Бұл кәсіп адамзат баласы тіршілік етіп тұрған уақытта қай кезде де
құндылығын жоғалтпайды.
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Заман ағымына қарай адамның психологияға, жалпы психологтарға деген
көзқарасы, қатынасы өзгермес үшін біз осы мамандықты ұстанушылар оның
беделін түсірмей, керісінше асқақтата білуіміз қажет. Негізгі кез-келген
жұмыстың нәтижелі болуы, ол біздің жұмысқа деген қатынасымызға
байланысты деп ойлаймын. Қазіргі жаһандану заманында мамандыққа
қойылатын талап та адамның оған деген көзқарасы да қатты өзгерді десем
келісетін шығарсыздар? Яғни, елімізде қазіргі уақытта талқыланып жатқан
педагог мәртебесі, біздің мамандыққа да жат емес ұғым.
Қазіргі балабақшаға келетін ата-ананың балабақшаға деген сенбестік
көзқарасы, психологтардың шынайы жұмыстан гөрі, сансыз көп
жиналыстардың тыңдаушысы болып жүруі, мамандық бойынша нақты ортақ
бағдарламалардың жоқтығы, психологтың әлеуметтік беделінің төмендеуіне өз
әсерін тигізбей қоймайды. Әрине, біз адамдар кез-келген қиындық үшін
басқаны немесе мемлекетті кінәлауға асықпыз, бірақ негізі кез-келген іс-әрекет
адамның өз ісіне жауап ретінде болады, не ексең соны орасың дегендей.
Мысалы, бір дана келе жатса, алдынан тас тиелген ауыр арбаны итеріп келе
жатқан адамды кездестіреді. «Сен не істеп келе жатырсың?»- деп сұрайды дана
одан. Ол: «Көрмей тұрсың ба, мына қарғыс атқыр арбаны сүйреп келемін», —
деп жауап береді. Алдынан екінші арбаны сүйреген кісі шығады.
Сондай сұраққа ол «Не істейін ойнап жүрген жоқпын, ақша табудың
амалын жасап жүрмін»,- дейді. Тап сондай арбамен үшінші адам келеді. «Ал
сен не істеп келесің?» деген сауалға ол: «мен ана тұрған қасиетті мешітті салып
жатырмын» — деп қуана жауап беріпті. Барлығының да салып жатқандары
мешіттің құрылысы екен. Бәрінің орындап жүрген жұмысы бірдей, бірақ сол
еңбекке қатынасы, көзқарасы әр түрлі. Міне, жақсы психолог пен жаман
психолог, жақсы мұғаліммен мен нашар мұғалім, жақсы маман мен жаман
маман деген бағаға неліктен, не себепті ие болатынымызға жауап
тапқандаймын. Ол өз қызметіңе, алдыңдағы ісіңе, яғни балаға деген
қатынасыңа, сеніміңе байланысты екен.
Әсіресе психолог мамандығын таңдаған адамға жұмысқа ақша табу үшін,
не басқа жұмыстың реті болмағасын амал жоқ-психолог болып, қалай болса
солай қарым-қатынас жасауға мүлдем болмайды. Себебі балалық шақ бұл
маңызды кезең, бұл үлкен өмірге дайындық немесе мектепке дайындық емес
бұл баланың қазіргі өмірі, ертеңгі болашағы.
Сөзімді қорытындылай келе, мамандықтың жаманы жоқ, бірақ мұның кезкелгеніне икемділік қажет, ол үлкен өнерді, зор шеберлікті қажет ететін еңбек.
Кімде -кім өзінің мамандығын сүйіп, жүрек қалауымен қызмет етсе, өз басына
да, қоғамға да үлкен пайда келтірмек. Мамандығымыз - мақсатымыз,
мақтанышымыз және болашағымыз болсын дегім келеді.
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