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№ E00051      24.09.2021 ж

Уақытты анықтау не үшін қажет?

МУТАЛИЕВА ГҮЛЧЕХРА ДЖАКСИЛИКОВНА
Түркістан облысы. Сарыағаш ауданы

№ 59 Қ. Спатаев атындағы ЖОББМ.Бастауыш сынып мұғалімі.  

Пән:  жаратылыстану
Ұзақ мерзімі жоспар бөлімі: «Жер және ғарыш» 4.3 Кеңістік және уақыт
Күні:  
Сынып: 1

Мұғалімнің аты-жөні
Қатысқандар  саны:
Қатыспағандар саны:

Сабақтың тақырыбы: Уақытты анықтау не үшін қажет?

Осы сабақта қол 
жеткізілетін оқу 
мақсаттары (оқу 
бағдарламасына 
сілтеме)

1. 4. 3. 1 уақыттың маңыздылығын түсіндіру;
1. 4. 3. 2 уақытты өлшеу құралдарын анықтау        
1.1.2.2. көрсетілген эксперементті түсіндіру

Сабақ мақсаттары 1. Уақытты өлшеу құралдарын  (сағат, 
күнтізбелік) анықтайды. 
2. Күнтізбелік арқылы мерекелік күндерді  
табады; уақыттың маңыздылығын мысалдар 
келтіру арқылы түсіндіреді. 
3. Оқушылар көрсетілген экстерементті бақылап, 
уақыттың өтіп, тоқталмауына байланысты 
қорытынды жасайды.

Бағалау критерийлері Білім алушы:
Уақытты тиімді пайдалану туралы әңгімелейді.
Уақытты өлшеу құралдарын атайды
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Тілдік мақсаттар Сабақ  барысында  оқушылар  мысалдар  келтіру
арқылы    уақытты  тиімді  пайдалануды
түсіндіреді;  бақылау  нәтижесінде  қорытынды
шығарады.
Пәнге тән лексика мен терминология:   Жыл,
ай, апта, күн, сағат, минут, күн тәртібі.
Уақыт – время- time
Сағат – часы- clock
Диалог  пен  жазу  үшін  пайдалы  сөздер  мен
тіркестер: көп,  аз,  бәріне  үлгеру,  уақытты
бағалау, уақытты өлшеу, күн тәртібін сақтау, апта
күндерін білу.
-Уақыт деген не?
-  Өмірдің  қай  жерінде  бізге  уақытты  бақылау
керек?
-«Уақыт алтыннан да қымбат деген» нақыл сөздің
мағынасы нені білдіреді?
-Адамның  өмірінде  уақыттың  алатын  орны
қандай?

Құндылықтарды 
дарыту

Адам өміріндегі уақыттың үздіксіз жылжуына 
байланысты оның қайта келмеуін ұғыну 
барысында уақыт бағалау құндылығы 
қалыптасады.  

Пәнаралық 
байланыстар

Математика:  уақытты өлшеу құралдарын  (сағат,
күнтізбелік)  анықтайды;  қанша  уақыт  өткенін
есептейді, салыстырады.

АКТ қолдану дағдысы 
(сабақта қолданылатын 
болса көрсетіңіз)

Білімленд оқу фильмдерін көру арқылы айтылым 
және тыңдалым дағдылары 
қалыптасады.«Уақытыңды құртпа!» балалар 
бейнефильмі  https://www.youtube.com/watch?
v=XgzWweh89Uk

Бастапқы білім  Уақыт  шамаларын  ажыратады,  оларды  өлшеу
үшін  құралдарды біледі, өлшемдер жүргізеді.
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Сабақ барысы
Сабақтың

жоспарланған
кезеңдері

Сабақта жоспарланған іс-әрекет Ресурстар

Сабақтың
басы

Оқушылармен амандасу. 
 1.Ынтымақ  атмосферасын
калыптастыру.
Күлімдеп күн бүгін,
Қарады маған да.
Күлімдеп күн бүгін
     Қарады сағанда.
«Кір жаю» әдісі арқылы оқушыларды 3
топқа  бөлу.  Оқушылар  ілулі тұрған
суреттерді  таңдау  арқылы   «Кұмсағат»,
«Механикалық  сағат»,  «Электронды
сағат» болып үш топқа бөлінеді.
 (Ұ)  Ширату  «Доп  лақтыру»  ойыны
арқылы 
-Оқушылардың туған күндерін, айларын, 
жылдарын сұрау. (оқушылар өз туған 
күндерін айтады)
-Сіздер сол дүниеге келген кезде келдіңіз бе
мектепке?(жоқ, оған дейін балабақшада 
болдық)
-Сіз мектепке неше жаста келдіңіз? (5 
жаста)
- 1 ші сыныпқа қашан келдің? (қыркүйек 
айында)
-Оған қанша уақыт өтті? (6 ай)
-Міне, бұл аралықты біз қалай деп айта 
аламыз?
-Уақыт.
(Ұ) «Миға шабуыл»
- Балалар  кенеттен,  бір  мезетте  барлық
сағаттар  жоқ  болып  кетсе  немесе  жұмыс
істемей қалса, не болатынын көз алдарына
елестетіңізші.
Оқушылардың ойларын тыңдау.
(Ұшқыштар,  жүргізушілер  және  т.б.  сағат
нешеде жолға  шығу керектігін  білмес еді.

Құмсағат, 
механикалық 
сағат, 
электронды 
сағат 
суреттері 
таратылады.
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Апат  көп  болушы  еді.  Адамдар  жұмысқа
кешігетін еді және т.б.)
-Ендеше,  сол  уақытты  анықтау  не  үшін
қажет екен?
Оқушылармен  бірге  сабақ  мақсатын
анықтау.
-Балалар  бүгінгі  біздің  сабағымыздың
мақсаты:
Уақыттың  маңыздылығын  түсініп  және
өлшеу құралдарын анықтап үйренеміз.

Сабақтың
ортасы

(МК) «Уақытыңды құртпа!» атты 
анимациялық фильмді көру
Оқушыларға «Уақытыңды құртпа!» атты 
анимациялық фильмді көруді ұсынылады. 
Көрген соң талқыланады: 
 -Уақыт деген не?  
- Өмірдің қай жерінде бізге уақытты 
бақылау керек? Уақыт алтыннан да 
қымбат»  мағынасы нені білдіреді?
-Адамның өмірінде уақыттың алатын орны 
қандай?
Уақытты өлшеу құралдарын  анықтау    
1,Өлшеу құралдары  арқылы уақытты 
анықтау.
2.Мерекелі күндерді тап, анықта                    
3. Уақыт,сағат сөздерін үш тілде айту
Уақыт – время- time
Сағат – часы- clock

 
 

«Уақытыңды 
құртпа!» 
балалар 
бейнефильмі  
https://www.yo
utube.com/wat
ch?
v=XgzWweh8
9Uk 

ҚБ    35бет
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(Т) )«Ойлан-жұптас-бөліс» әдісі 
Оқушыларға уақыттарын барынша тиімді 
пайдалану үшін өз күн тәртіптерін құру 
ұсынылады. Топтар өздері талқылап, өз 
нұсқаларын өздері көрсетеді. Жалпы күн 
тәртібін қабылдап, оны сыныпқа ілінеді.
Дескриптор арқылы топтар бір-бірін 
бағалайды.
« Кеш - ерте » тапсырмасын ұсынамын.  
Оқушыларға суреттерді қарауды 
тапсырамын.
 –“Ағаш бас кезінде қандай болды?
- Содан кейін қандай болды?
- Ол бірден үлкен болып өсті ме? 
-Қалай өсті?”  Оқушылар суреттерді дұрыс 
ретімен орналастырып, нөмірлеп, бояйды.
Дескриптор
Білім алушы:
-оқушылар уақытты анықтайтын құралдар 
мен құрылғыларды біледі.
(Ұ) Гүлдің өсуіне қанша уақыт қажет? 

Суреттерге назар аударайық.
-  “Бірінші  суретте  не  бейнеленген?
(Тұқым.)
- Екіншіде? (Өскін.)

Сурет 
оқулықтан 
алынды. 
Оқулық
 1 сынып 60-
бет
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- Өскін қайдан пайда болды? (Тұқымнан.) 
-Үшінші суретте не бейнеленген? (Өсімдік 
гүл жарды.) -Сендер қалай ойлайсыңдар, 
бірінші сурет пен үшінші сурет арасында 
қанша уақыт өтті? (Бір айға жуық.) 
-Уақытты тоқтатып қоюға бола ма? (Жоқ.) 
“Егер уақыт тоқтап қалса, онда...” — деп, 
қиялдауды ұсыныңыз.

Уақыт көзге көрінбейді, қолға ұсталмайды 
деп қорытынды жасап, жинақтаңыз. Ол 
өткен шақтан болашаққа қарай жылжиды. 
Барлық өзгерістер уақыт аралығында 
болады.
(ОТ, С) «Зерттейік!»  Оқушылар төмендегі
жаттығуларды жасағанда адамның қанша 
уақыт жұмсайтынын анықтайды.
 10 рет отырып, тұрады.
 20 рет дем алып, дем шығарады.
 10 рет көзін ашып-жұмады.
1-топ бұл тәжірибе нәтижесін құмсағат 
арқылы өлшейді.
2-топ бұл тәжірибе нәтижесін механикалық 
сағатпен өлшейді.
3-топ бұл тәжірибе нәтижесін электронды 
сағат арқылы өшейді.
Тәжірибе  аяқталғаннан  оқушылардан  қай
сағат бәрінен де нақты болғаны сұралады.

Оқушылар “Құмсағатта циферблат жоқ, 
сондықтан дәл уақытты анықтау қиын. 
Механикалық және электрондық 
сағаттардың көмегімен дәл уақытты 
анықтауға болады, алайда электрондық 
сағат ыңғайлы” деген қорытынды жасай 
алады. 
Тәжірибе нәтижесінде топтар бір-бірін 
дескриптор арқылы бағалайды.
ҚБ   мұғалімнің мадақтауы  
«Жарайсыңдар!», «Тамаша!» 

 

 ҚБ-дан   
алынды.
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ҚБ «Екі жұлдыз,бір ұсыныс» топтық 
бағалау
(Ұ) Сергіту сәті                                               
Сағаттың тіліндей, иіліп оңға бір                   
Сағаттың тіліндей, иіліп солға бір                 
Оң аяқ, сол аяқ                                                 
Жаттығу оңай-ақ
(Ж)
1-тапсырма
         Оқушыға күн тәртібі кестесін құру 
не үшін қажет деп ойлайсың? Сен бос 
уақытыңды ойлайсың?  Жұпта ой бөліс. 

Дескриптор
Білім алушы
- күн тәртібінің кестесін құру себебін 
түсіндіреді; 
- өз уақытын тиімді пайдалану туралы 
әңгімелейді; 
- күн тәртібін сақтаудың маңыздылығы 
туралы ойын айтады. 
Оқушылар жұпта бір-бірін дескриптор 
арқылы бағалайды.
(Ө) 2-тапсырма
          Суреттерге мұқият қара. Бұл 
оқиғалар аптаның қай
 күндерінде болуы мүмкін? Демалу мен 
еңбек ету уақытын жоспарлау не үшін 
қажет? Түсіндір.
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Білім алушы
 - суреттегі оқиғаларды  апта 
күндерімен сәйкестендіреді;
 - уақытты жоспарлаудың  маңыздылығын
түсіндіреді.
Дескриптор арқылы бағалайды.

Сабақтың
соңы

Сабақ соңында:
-  нені білдім, нені үйрендім? 
-  нені толық түсінбедің?
-  немен  жұмысты жалғастыру қажет ? 
Кері байланыс:
Жетістік баспалдағы

Саралау – оқушыларға
көбірек қолдау
көрсетуді қалай

жоспарлайсыз? Қабілеті
жоғары оқушыларға
қандай тапсырмалар

қоюды жоспарлап
отырсыз? 

Бағалау – оқушылардың
материалды меңгеру деңгейін

тексеру жоспарыңыз? 

Денсаулық 
және 
қауіпсіздік 
техникасыны
ң сақталуы 

Әрбір оқушының жеке 
қажеттілігін 
қанағаттандыру 
мақсатында саралау 
әдістерін қолданамын.

ҚБ 1: «Тамаша!», 
«Жарайсыңдар!» деген 
сөздермен кері байланыс 
жүргіземін.

АКТны 
қолданғанда 
қауіпсіздік 
ережесін 
сақтау
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1. «Диалог және 
қолдау» әдісі арқылы 
саралау.
«Зерттейік» әдісі топта 
тәжірибе жасау арқылы 
оқушылардың басым 
уақытты дәл анықтау 
үшін қай құралдың тиімді
екеніне тәжірибе жасау 
барысында көз жеткізеді.
Кейбір оқушылар 
тәжірибе туралы ойларын
қорытындылайды. 
Кейбір түсінбеген 
оқушыларға қателерді 
түзетуге, жауапты 
толықтыруға ұсыныс 
беремін, қастарына 
жақындап қолдау 
көрсетемін.
2.Өзіндік жұмыс 
барысында   Бұл оқиғалар
аптаның қай
 күндерінде болуы 
мүмкін? Демалу мен 
еңбек ету уақытын 
жоспарлау не үшін 
қажет? Түсіндір.
тапсырмасын орындауда 
түсінбей отырған 
оқушыларға қолдау 
көрсетемін.
2. «Тапсырма» әдісі 
арқылы саралау.
«Ойлан,жұптас,бөліс»
әдісі  Оқушыларға 
уақыттарын барынша 
тиімді пайдалану үшін өз 
күн тәртіптерін құру 
ұсынылады.Тапсырманы  

ҚБ 2:  «Екі жұлдыз,бір ұсыныс»
топтық бағалау
Топта  тапсырманы  толық 
орындаған оқушыларға 2 
жұлдызды бөліп  береді.
Кейбір түсінбеген оқушыларға 
қателерді түзетуге, жауапты 
толықтыруға  ұсыныс 
айтады.Қ.Б.3:Жұптық бағалау, 
топтық бағалау, өзара бағалау
ҚБ4-:дескриптор арқылы бағалау.

Уақытты 
бағалау керек.
Уақытты 
босқа өткізбе.
Ширату, 
сергіту 
сәттерін 
өткізгенде 
оқушылардың
арақашықтары
н ескеремін.

9
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тез әрі қате орындаған 
және жай әрі қате 
орындаған оқушылардың 
қасына барып қолдау 
көрсетемін.
Қарқын
Топтық жұмыс. 
«Ойлан,жұптас,
бөліс»әдісі  күн 
тәртіптерін құру 
ұсынылады.Тапсырманы 
толық, тез орындаған 
оқушыларға                       
« Кеш — ерте. » 
тапсырмасын ұсынамын.  
Оқушыларға суреттерді 
қарауды тапсырамын.       
–“Ағаш бас кезінде 
қандай болды?                   
- Содан кейін қандай 
болды?                                
- Ол бірден үлкен болып 
өсті ме?                               
-Қалай өсті?”  Оқушылар 
суреттерді дұрыс ретімен 
орналастырып, нөмірлеп, 
бояйды.
Сабақ бойынша рефлексия 
Сабақ мақсаттары/оқу мақсаттары 
дұрыс қойылған ба? Оқушылардың 
барлығы ОМ қол жеткізді ме? 
Жеткізбесе, неліктен? 
Сабақта дифференциация дұрыс 
жүргізілді ме? 
Сабақтың уақыттық кезеңдері 
сақталды ма? 
Сабақ жоспарынан қандай ауытқулар 
болды, неліктен? 

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

10
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Жалпы баға
Сабақтың жақсы өткен екі аспектісі (оқыту туралы да, оқу туралы 
даойланыңыз)?
1:
2:
Сабақты жақсартуға не ықпал ете алады (оқыту туралы да, оқу туралы 
да ойланыңыз)?
1: 
2:
Сабақ барысында сынып туралы немесе жекелеген оқушылардың 
жетістік/қиындықтары туралы нені білдім, келесі сабақтарда неге көңіл 
бөлу қажет?

11
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№ E00061    01.10.2021 ж

Теңдеулерді   шешу

УДЕРБАЕВА АЛМА ТАСМАГАНБЕТОВНА 
Солтүстік Қазақстан облысы Жамбыл ауданы Майбалық ауылы "Майбалық
негізгі орта мектебі" КММ. Математика және физика пәндерінің мұғалімі

Ұзақ мерзімді жоспардың 
тарауы: 
Квадрат теңдеулер

Мектеп:

Күні: Мұғалімнің аты-жөні:
Сынып: 8 Қатысқандар: Қатыспағандар:

Сабақтың тақырыбы Теңдеулерді шешу
Осы сабақта қол 
жеткізілетін оқу 
мақсаттары (оқу 
бағдарламасына сілтеме)

8.2.2.6.Бөлшек-рационал теңдеулерді шешу

Сабақтың мақсаты - Бөлшек-рационал теңдеулерді ажырату 
- Бөлшек-  рационал  теңдеулерді  ортақ
бөлімге келтіру
- Бөлшек-рационал теңдеулерді шешу және
бөгде түбірлерді анықтау

Бағалау критерийі - Бөлшек-рационал  теңдеулерді  ажырата
алады
- Бөлшек-  рационал  теңдеулерді  ортақ
бөлімге келтіреді
- Бөлшек-рационал теңдеулерді шешеді
-  бөгде түбірлерді анықтайды

12
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Тілдік мақсаттар Пәнге қатысты сөздік қор мен терминдер: 
теңдеу, теңдеудің түбірлері, бүтін рационал 
өрнек, бөлшек рационал өрнек, квадрат теңдеу, 
бүтін рационал теңдеу, бөлшек рационал 
теңдеу, квадрат теңдеу түбірлерінің 
формуласы,бөгде түбір.
Диалогтер мен жазу үшін қолданылатын 
тіркестер: 
бүтін рационал теңдеулер деп…..,
….. теңдеуді бөлшек- рационал теңдеу деп 
атайды
Теңдеудің екі жақ бөлігін ……… келтіреміз
Егер бөлімдері бірдей болса, онда…….
Бөгде түбір деп......... деп атаймыз
Егер  теңдеудің түбірлері теңдеуді 
қанағаттандырса.....
Егер  теңдеудің түбірлері теңдеуді 
қанағаттандырмаса.....

Құндылықтарға баулу Патриоттылыққа, жауапкершілікке, 
ынтымақтастыққа, бірін-бірі сыйлауға, достық 
парызды түсінуге, бір-бірінің пікірлерін 
тыңдауға, топпен жұмыс жасауға, сыни 
тұрғыдан ойлауға қалыптастыру 

Пәнаралық байланыс  Тарих, геометрия
Алдыңғы білім Ортақ бөлімге келтіру, бөлімдері бірдей, 

бөлімдері әртүрлі, мәндес теңдеулер, квадрат 
теңдеулер, бүтін рационал өрнектер,  бөлшек 
рационал өрнектерді біледі.  

Сабақ барысы

Сабақтың
жоспарланғ
ан кезеңдері

Сабақтағы жоспарланған жаттығу түрлері Ресурстар

Сабақтың
басы

3минут

4 минут

 Ұйымдастыру.  Оқушылармен  сәлемдесіп,
түгендеп,  зейінін жинақтап, сабаққа ынтасын
аудару.  «Жақсы  дос  болу  үшін....»  әдісі
арқылы  жағымды  ахуал  орнатамын.
Оқушылар  бір-біріне  қарсы  тұрады.Бір-бірін
қайталамай жақсы дос болу үшін қандай болу
керектігін  әр  қадам  сайын  айтып,  бір-біріне
жақындайды.

Слайд№1
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5 минут

  Cыныпты геoметриялық фигyрaлaр бoйыншa
үш тoпқa бөлемін 
/үшбұрыш,  төртбұрыш,  дөңгелек/  және  топ
ережесімен таныстырамын.
Үй  жұмысын  «Адасқан  әріптер»  арқылы
тексеру.
Есептердің жауаптарын ретімен орналастырса
«Ордабасы»  сөзі  шығады.  Ордабасы  тауы
туралы қысқаша шолу.

7;-
11

-
3;2

0,5;
0

-
1;2

1,5;
4

3;-
2

-
1;3

4;1

р д о ы б а с А

Ой  қозғау. «Галереяда  ой  шарлау»  әдісі
бойынша сабақ мақсатын оқушылармен бірге
ашамын.  Сынып  қабырғасына  теңдеулердің
түрлері жазылған парақтар ілінеді. Оқушылар
жұптасып  жүріп  талдайды.  Төмендегі
сұрақтарға жауап береді:
Қандай тақырыпқа арналған?
Сендерге таныс емес теңдеулер бар ма ?
«Смайликтер» әдісі бойынша бағалау

Кесте 

Слайд №2
Слайд №3
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Сабақтың
ортасы

 5минут

3 минут

5 минут

6 минут

Прoблемaлық oқытy» әдісі- оқушылар жaңa 
бiлiмдi өз беттерiнше қaлыптacтырaды. 
Тақырыпқа байланысты жағдаяттар 
туындатамын. Оқушылар оқулықпен жұмыс 
жасап, негізгі ұғымдарды анықтайды.
«Т» кестесі арқылы берілген өрнектердің 
ішінен бүтін- рационал теңдеулер мен бөлшек-
рационал теңдеулерді ажыратып жазады:
4
а
 =  

6
15

;    
1

у+3
=7;   

х−2
7

 =  
5
8

х ;   
в+1

в
 =

 
3

в+6
;  

3х
14

=  
6
7
;   5=    

х ²
6

;      
( х−3)

4+ х
=х

 
4
7
( х− у ) =  

5 х ²
9

Бөлшек –рационал теңдеулерді шешу 
алгоритмін көрсетемін, сыныпта 
талқылаймыз.
Әр тoпқa жеке тaпcырмa берiледi.Тoптa 
тaлқылaйды және әр топ тапсырманы тақтада 
орындайды. Топтық жұмыстың орындалуын 
бақылаймын.
Тaпcырмa 1. Топтық жұмыс.
1. Үшбұрыш тобы: Бөлімдері бірдей 
бөлшек-рацонал теңдеулерді шешуге есептер 
шығару
2. Төртбұрыш тобы: Бөлімдері әртүрлі 
бөлшек-рацонал теңдеулерді шешуге есептер 
шығару
3. Дөңгелек тобы: Бөлшек-рацонал теңдеу 

     
Слайд №4

Слайд №5

Есептер 
жазылған 
үлестірме 
қағаз

смайликтер

8 сынып 
Алгебра 
оқулық
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нольге тең болғандағы теңдеуді шешуге 
есептер шығару
Дескриптор: 

Бөлшек-рационал  теңдеулерді
ажыратады
Бөлшек-рационал  теңдеулерді
шешеді
Бөгде түбірлерді анықтайды

Топтар  бір-бірін  өзара  смайликтер  арқылы
бағалайды.
Саралау:  Ерекше  білім  беруді  қажет  ететін
оқушыларға  жіберілген  қателері  туралы
нұсқау беремін.
Тапсырма  2.  «Ойлан,  жұптас,  бөліс»  әдісі.
Оқулықпен жұмыс. №173, №174 
Әр  топқа  А,  В  деңгейіндегі  екі  тапсырма
беріледі. Өз беттерінше орындайды, жұптасып
талқылайды.  Содан  кейін  топта  талқылайды.
Топта  тапсырмалардың  нәтижелерін
салыстырады.Теңдеулерді шешіңдер : 

Топ аттары А В
Үшбұрыш 16

х ²+1  = 
х ²+1

х ² ¿
¿

4 х+1
3

=
3 х−1

х

Төртбұрыш 2 у
у−5

= 
5

у−5
х−4

2
  =  

10+2 х
х

Дөңгелек х ²
х ²−9

= 
х

х ²−9
3 х+5

6
=  

2−4 х
х

 Дескриптор:Бөлшек-рационал  теңдеулерді
шешеді
            

             Теңдеудің түбірлерін дұрыс жазады
Бағалау: «Бас бармақ» әдісі арқылы бірін-бірі 
бағалайды.
Саралау: Жоғарғы деңгейлі оқушылар оқу 
мақсатына жете алмаған оқушылармен 
жұптық талқылау жасайды.
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Сабақтың
соңы

4  минут

2 минут

2 минут

«Серпілген сауал» әдісімен сабақты 
қорытындылау. Тақырыпты түсіну деңгейін 
арттыруға, талқылау дағдыларын дамытуға 
қол жеткізу үшін сыныптағы оқушылардың 
арасында сұрақтарды лақтырамыз.
«Плюс, минус, қызықты» әдісі арқылы кері 
байланыс аламын.    

«Плюс» - алған, білімдері жайлы жазады;

«Минус»- түсініксіз болып тұр деген ойларын

жазады.
«Қызықты»-не  жайында  көбірек  білгісі
келетінін  жазады. 

Үйге   тапсырма:  «Бөлшек  –рационал
теңдеулерді шешу» 
тақырыбын оқу. № 176 59 бет

 доп

«Плюс, 
минус, 
қызықты» 
плакат, стикер

Саралау – Сіз қандай
тәсілмен көбірек қолдау

көрсетпексіз? Сіз басқаларға
қарағанда қабілетті
оқушыларға қандай

тапсырмалар бересіз?  

Бағалау – Сіз
оқушылардың

материалды
игеру деңгейін

қалай
тексеруді

жоспарлап
отырсыз?

Денсаулық және
қауіпсіздік техникасын

сақтау

Oқyшылaр caбaқ бoйы жұпта 
және топтa жұмыc жacaйды. 
Баяу оқушыларға мұғалім 
тарапынан нұсқаулар беріледі.
Жылдамдығы жоғары 
оқушылар оқу мақсатына жете
алмаған оқушылармен жұптық
талқылаулар жүргізеді.

«Смайликтер» 
әдісі
«Бас бармақ» 
әдісі

«Өзара бағалау»
әдісі

АКТ мен жұмыс жасау 
кезіндегі қауіпсіздік 
техникасын сақтау, көз 
жаттығуларын орындау.
Сабақ уақытында 
қарастырылатын  әр түрлі 
жұмыс түрлері 
оқушылардың қимыл 
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қозғалыс жасауына 
мүмкіндік береді.

Сабақ бойынша рефлексия
Сабақ мақсаттары немесе оқу 
мақсаттары шынайы, қолжетімді болды 
ма?
Барлық оқушылар оқу мақсатына қол 
жеткізді ме? Егер оқушылар оқу 
мақсатына жетпеген болса, неліктен деп 
ойлайсыз? Сабақта саралау дұрыс 
жүргізілді ме?
Сабақ кезеңдерінде уақытты тиімді 
пайдаландыңыз ба? Сабақ жоспарынан 
ауытқулар болды ма және неліктен?

Бұл тарауды сабақ туралы 
рефлексия жасау үшін 
пайдаланыңыз. Сол бағандағы 
өзіңіз маңызды деп санайтын 
сұрақтарға жауап беріңіз. 

Жалпы 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/ қиыншылықтары туралы нені анықтадым,
келесі сабақтарда не нәрсеге назар аудару қажет? 
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№ E00053        24.09.2021 ж

Оқыту мен оқуда өз тәжірибеме өзгеріс енгізудің маңыздылығы

САРСЕНБИНА МЕРЕКЕ ТУРАРОВНА
Шығыс Қазақстан облысы  Тарбағатай ауданы  "М.Әуезов атындағы

Көкжыра орта мектебі" КММ. Бастауыш сынып мұғалімі

Педагог  кадрларының  біліктілігін  арттырудың  деңгейлі  бағдарламалары
аясында үшінші (базалық) деңгей бағдарламасы бойынша мұғалімдерді оқыту
курсына келгенімде бұл оқу мұғалімдер үшін қаншалықты маңызды екен? 

Өз  тәжірибиеме  қаншалықты  әсер  етуі  мүмкін?  деген  оймен  оқуды
бастағанымды жасырмаймын. Бірінші бетпе-бет кезеңіндегі тренердің үшінші
деңгей  тыңдарманы  болып  саналатын  бізге  берген  дәрісінің  мазмұны
төмендегідей болды: Оқу үдерісі қалай жүретіні және сапалы оқыту дегеніміз
не  екендігі  туралы материалдарды  зерделеу,  оқыту  мен  оқудың қалай  жүру
керектігі  туралы  өзінің  білімі  мен  ұстанымдарын  талдап,  бұл  саладағы
таптауырындарға  қатысты  күмән  тудыру;  сыныптағы  жұмыс  тәсілдерін
модельдеу  арқылы  белсенді  оқуға  қатысу;  Бұл  бірлескен  топтық  жұмыстан,
талқылаудан,  таныстырулар  мен  жеке  зерттеулерден  тұрды;  Бағдарламаның
жеті  модулі  аясында  оқыту  мен  оқудағы  жаңа  тәсілдерді  зерделеу;  сынып
практикасына енгізілуге  тиісті  Бағдарламаның идеяларын пайдалана отырып,
сабақтар топтамасын жоспарлауды үйрендік. 

Тренер  дәрісін  өн  бойымнан  өткізіп,  ой  жүгірткеннен  кейін  бүкіл  жан
дүниемді, мұғалімдік болмысымды барынша өзгерту қажет екендігін түсіндім.
Дәстүрлі  оқыту  мен  сындарлы  оқытудың  арасында  үлкен  алшақтық
жатқандығын аңғардым.  Дәстүрлі  оқытуда  оқушылардың белгілі  бір  шеңбер
ішінде  ғана  білім  алатындығындығы,  топтық,  жұптық  жұмыстарға
тартылмағандығы белгілі. Оқу мен оқытудағы жаңа тәсілдерді өз тәжірибиеме
енгізудің ауадай қажеттілігін түсіндім және мұғалімдік қызметіме деген жаңа
көзқарас, серпін, жұмысқа деген ынта-жігерімнің артқандығын сезіндім. 

Мұғалімнің өз бастамасына негізделген кәсіби даму үдерісінің нәтижесі, ең
бірінші  кезекте,  жоба  аяқталған  соң  емес,  оның  барысында  сезілуі  керек.
Сапалы даму жұмысына жаңа бағыттарды сынақтан өткізу, бағалау, талқылау
және шолу жатады. Нәтижелері әрдайым практикалық бағытта болады, олар:
тәжірибиедегі  өзгерістер  немесе  жақсартулар;оқыту  мен  оқытудағы
жақсартылған әдістері. 

Олар сонымен бірге кәсіби өсуде маңызды бола алады, бұл – осы құжаттың
басында келтірілген оқытудың көп деңгейлі моделіне бейнеленген сыртқы және
ішкі өсу деп көрсеткендей менде Чиксентмихайдың «өзіндік мақсат» пен Райан
мен Декидің «ішкі уәж» деп аталатын қасиет пайда болғандай болды. 
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Өзгеріс  енгізудің  астарында  оқушыға  қатысты  ұшы-қиыры  жоқ  даму
жатқандығын жете түсіндім. 

Мұғалім жұмысының жемісі – оқушыларының білім деңгейімен, жоғары
мәдениетті  оқушы  бейнесімен  сипатталады.  Ендеше  өз  тәжірибиеме  өзгеріс
енгізу  арқылы  өзін-өзі  дамытуға  ынталы  және  үлкен  жүректі  оқушыларды
тәрбиелегім келеді. Бірінші бетпе-бет кезеңін тамамдағаннан кейін өз мектебіме
бет түзегенде алдыңда үлкен міндет пен мақсат тұрады екен. 

«Мұғалімге  арналған  нұсқаулықты»  басшылыққа  ала  отырып,  өзіме
бірнеше  мақсат  қойдым:  Әріптестеріммен  өзгеріс  жайлы  кездесу  өткізу,
тізбектелген сабақтар топтамасына бағдарламаның жеті модулін ықпалдастыру,
Бағдарлама идеяларын енгізу арқылы пәнге деген қызығушылығын арттыру.

Алдымен  мектепке  ат  басын  бұра  салысымен  әріптестеріммен  кездесу
өткізуді жөн көрдім. Көптеген мұғалімдер өз тәжірибиесін жетілдіру жұмысын
жақсы  бастама  деп  санайды,  егер  жоба  басынан  нәтижелі  болып,  мұғалім
әріптестерін  қызықтыра  алса,  онда  бұл  өзгерістер  мектепте  кеңінен  қолдау
тауып отырады. Басқаша айтқанда, мектеп басқаша жұмыс істеуге үйренеді.

Сол  себепті  әріптестерді  қызықтырып,  оларды  бірлесе  отырып  жұмыс
істеуге шақыру қажет.  Әріптестеріме «Мен неге және қалай өзгердім?» атты
бірнеше таныстырылым жасадым. 

Бұл таныстырылымдардың мазмұны төмендегідей болды: 
Сындарлы теорияның тиімділігі қандай? 
Репродуктивті оқытудың конструктивті оқытудан айырмашылығы неде?
Жаңа тақырыпты өз бетімен меңгертудің сырын білесіз бе? 
Бүгінгі  таңда өзекті  болып отырған «оқу қоғамдастығы» - білім сапасын

көтерудің  қайнар  көзі.Таныстырылымдарды  көрсете  отырып,  өзгеріс  жайлы
егжей-тегжейлі  айтып  бердім.Топтық  жұмыстың  маңыздылығын  түсіндіру
мақсатында «Қаздар туралы» бейне фильмді көрсеттім. Бұрынғы оқып келген
мұғалімдерге  тартылып  жүрген  әріптестер  фильмді  көргеннен  кейін  барып
топтық  жұмыстың  мәнін  түсінгендерін  айтты.  Олар  топтық  жұмыста
спикерлердің ауысып отыратындығын түсінбей жүрген екен. 

Бастауыш  мұғалімдерінің  зейнеткерлік  жасқа  таяғандарынан
басқаларының барлығы оқу мен оқытудағы жаңа тәсілдерді өз тәжірибиелеріне
енгізуге ынталы екендіктерін жасырмады. Келесі оқу жылында менімен бірлесе
жұмыс жасайтындындықтарын жеткізді. Бұл кездесуден әріптестерім өздеріне
тыңғылықты  ой  түйгендіктерін,  көп  мағлұмат  алғандықтарын  қуанышпен
айтты.  Кездесуді  «Көршінің  портреті»  деп  аталатын  тренинг  өткізумен
аяқтадым. 

Келесі  жоспарым  бойынша  сабақтар  топтамасына  бағдарламаның  жеті
модулін ықпалдастыруды көздедім. Барлық сабағым да балалардың көңілінен
шығып, олар тарапынан қызығушылық тудырғанын байқауға болады.
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Оқу  мен  оқытуда  жаңа  тәсілдерді  енгізудің  алды  сынып  ахуалын
қалыптастыру. сабаққа деген қызығушылығын ояту. 

Әрбір  сабақтың  сәтті  әрі  табысты  өтуі  сыныпта  көтеріңкі  көңіл  күйді
орнатудан бастау алады десем артық айтпаған болар едім.  Бірінші бетпе-бет
кезеңінде сынып ахуалын қалыптастырудың маңызы зор екендігін тренеріміз
Жақсылықова  Гүлмира   апай  баса  айтып  өткен  еді.  Мұғалімнің  мақсаты
бірқалыпты ахуалды, айрандай ұйыған атмосфераны сабақ соңына дейін бұзбай
сақтай  білу.  Сабағымдағы  бұл  өзгерісті  оқушылар  қуанышпен  қарсы
алғандығын байқадым. Мен сонда міндетті түрде оң өзгерістер қажет екендігін
түсіндім.  Тізбектелген  сабақтар  топтамасында сынып ахуалын қалыптастыру
үшін «Қара жорға», «Биші адам», «Биші шырша», «Мен қазақпын» сынды ой
ашарларын ұйымдастырдым. Бұрынғы дәстүрлі оқытуда сынып ахуалына аса
мән  берілмейтін.  Бірінші  сабағымдағы  жаңа  тақырып   саннан  бесті  азайту,
санға бесті қосу тақырыбын оқушылар өз бетінше меңгерді. 

Жаңа материалды игеру «Кезбе тілші» стратегиясы арқылы жүзеге асты.
Мұнда топта оқушылар бір-бірімен пікірлесті,  өз идеяларымен бөлісті,  ортақ
шешімдер қабылдады. Нәтижесінде топ өнім дайындады. Бұл тәсілде диалог
модулі айқын көрініс тапты. 

Зерттеушілік  әңгіме  барысында  оқушылар  өз  сыныптастарымен  шағын
топтарда жұмыс жасайды. Оларда ортақ проблема болады, берілген тапсырма
бойынша  бірлескен  түсінік  қалыптастырады;   пікір  алмасып,  бір-бірінің
идеяларын  талқылайды,  баға  береді;  ұжымдық  білім  мен  түсінікті
қалыптастырады. Басқаша айтқанда, оқушылар бірге ойланады. 

Оқушылар  зерттеушілік  әңгімеге  тартылғанда,  өз  ойларын  дауыстап
айтады;  болжамдар  ұсынып,  талқылайды.  Талқылау  кезінде  олар  «мүмкін»,
«егер», »бәлкім» деген сөздерді қолданып, топ тарапынан қолдау қажет болған
жағдайда  «Солай  емес  пе?»  деген  сұраққа  сүйенеді.  Жаңа  тақырыпты
мұғалімнің көмегінсіз өздері түсіндірді. Топ ынтымақтастықта жұмыс жасады.

Әр  топ  спикерлері  өз  өнімдерін  қорғады.  Балалар  жасаған  өнімдерін
тақтаға апарып ілгенде оқушылардың көздерінен мақтаныш сезімдері байқалып
тұрды. Бұдан оқушылардың сабаққа деген қызығушылықтарының артқандығын
байқауға болады.

Бұл оқушылар үшін үлкен жаңалық болды. Өйткені дәстүрлі оқытуда жаңа
тақырыпты  мұғалім  өзі  түсіндіретін.  Онда  оқушылар  бір-бірімен
әңгімелеспейтін. Бірінің білмегенін бірі үйретпейтін. 

Үшінші  сабағым  санға  жетіні  қосу,  саннан  жетіні  азайту  тақырыбы
бойынша   жаңа  тақырыпты  меңгерту  мақсатында  «Ақсүйек»  стратегиясын
қолдандым.  Мен  бұл  тәсілде  оқу  мен  оқытудағы  бағалау  модулін  енгізудегі
өзгерісті оқушылардың қалай қабылдағаны туралы айтқым келеді. Бұл тәсілдегі
бағалау  қадамдары:  өрнек түрін анықта,  өрнектің  мәнін  тап,  компоненттерін
анықта, өрнектерге кері амалдар ойластыр. 
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Оқушылар  бағалау  қадамдарымен  танысып,  тапсырманы  орындау
барысында  оқудың қандай  сатысында  тұрғанын,  қандай  бағытта  даму  керек
және қажетті деңгейге қалай жету керек екендігінен анықтай білуі қажет деген
түсінікке  де  оң  көзқарас  білдірді.  Тапсырманы  орындай  отырып,  бағалау
балдарын әр қадамды орындаған сайын қоршап көрсетіп отырды. 

Оқушылар  бағалаудағы  өзгерісті  түсінді  және  оны  ынтамен  орындады.
Мен  бұл  сабақта  жаңа  материалды  қаншалықты  меңгергендіктерін  білу
мақсатында  және  кері  байланыс  алу  үшін  «Күн  мен  түн»  стратегиясын
пайдаландым.  Тақырыпты  толық  түсінген  оқушы  стикерге  атын  жазып,
стикерді күнге жапсырады, түсінбесе, түнге жапсырады. Берілген тапсырманы
орындап болғаннан кейін оқушылар «Күн мен түн» белгісіне өз стикерлерін
жапсырды. Қызығушылық, қуаныш бет-әлпеттерінен байқалып тұрды. 

Балалық танытып өзін жоғары бағалаған оқушыны мен орнымда отырып-
ақ  сеземін  де  алдындағы  бағалау  қадамдарындағы  балдармен  салыстыруды
сұраймын.  Оқушы  партада  жатқан  бағалау  парағындағы  дұрыс  орындалған
тапсырмалар санына қарап, ой елегінен өткізіп алғаннан кейін өзін-өзі дұрыс
бағаламағандығын аңғарады. Осылайша оқушыларда өзін-өзі реттеу біртіндеп
қалыптасады екен. Бірінші өлшем жеке білімге қатысты; өзін оқушы ретінде
тани отырып, бала, мысалы, өзінің мықты және әлсіз жақтарын сезінеді,  оқу
үдерісінде  не  ұнайтынын,  не  ұнамайтынын түсінеді  және  жеке  мақсаттарды
белгілеу қабілеті туындайды. 

Флейвел оқушылардың өзінің оқуын саналы түрде сезінуі дамыған сайын
балалардың басқа оқушылардың да өз оқуына қатысты таңдауы, күшті  және
әлсіз жақтары бар екендігі туралы метакогнитивті түсінігінің де кеңейетіндігін
анықтады.  Үй  жұмысын  бағалаудың  жаңа  тәсілі  оқушылар  үшін  үлкен  тың
жаңалық  әкелді. 

Әр түрлі сәнді жұлдызшалар да оларға көтеріңкі көңіл-күй сыйлады. 
Бұл жерде үйге берілген тапсырмалар оқушының жас ерекшелігіне сәйкес

құрылғандықтан   мұғалім  оқушы  жасына  қарай  талаптың  орындалуын
бақылайды.  Ендеше  жас  ерекшелік  модулінің  бірі  бағалау  оқушылардың
қызығушылықтарын  туғызғанымен,  бірін-бірі  тексеру  кезінде  мұғалім
тарапынан  көп  көмек  болды.  Жұптық  жұмысты жетілдіруім  қажет  деген  ой
түйдім. 

Өзгерістерді  өз  тәжірибиеме тізбектелген  сабақтар топтамасына енгізуде
өзіме  үлкен  сабақ  болды.  Өзгерістерді  енгізу  оқушыларға  қуаныш,  жаңалық
сыйлады.  Өзгерістер  болашақта  қуаныш немесе  жаңалық емес,  оқушыларды
дамытудың  қайнар  көзіне  айналады  деп  сенемін.  Оқушылар  үзілісте  басқа
сыныптарға өздеріндегі өзгерісті мақтанышпен жеткізгендері байқалды. 

Өзім  жетекшілік  ететін  сыныбымды  әрі  қарай  дамытып  әкетемін  деген
ойдамын. 
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Дамыту  бойынша  жүргізілетін  жұмыс  басқаларды  серіктестікке  тартып,
рефлексия  мен  өзін-өзі  бағалауға  қатыстыратын  тапсырмаларды  қамтиды.
Тізбектелген  сабақтар  топтамасында  жеті  модульді  қолдану  кестесі
төмендегідей болды:

 - сынып ахуалын қалыптастыруды алға қойдым;
- жаңа тақырыпты сыни тұрғыдан ойлай отырып, өз бетінше игереді;
- сабақта АКТ –ны тиімді қолдануға тырыстым;
- әр оқушыны жеке пікір білдіруге жетеледім;
- диалогтық әңгіме сабақтың тиімділігін арттырды;
- түрткі сұрақтар арқылы дарынды балалармен жұмыс жүрді;
-  сабақтардың  өн  бойында  оқушылардың  жас  ерекшелігі  ескеріліп

отырылды;
- бағалау қадамдарына орай бағаладым.
Сабақтың қиындықтары:
- диалогтық әңгімеге толық қатыспауы;
- оқушылар тапсырманы өте жай орындауы;
- топтық, жұптық жұмыстарда мұғалімнің көмегінің болуы;
- бағалау қадамдарына аса мән бермеуі;
- сыныпта шудың болуы.
Келешекке жоспарым:
- қалай оқу керектігін үйрету тәсілін кеңінен пайдаланамын;
- әрбір оқушыдан үлкен үміт артамын;
-  оқыту  мен  оқу  барысында  әріптестеріммен  өзара  ізгі  ниетті  қарым-

қатынаста болудың маңызы зор деп ойлаймын;
- мектептің оқыту мен оқу тәжірибиесін жетілдіруге үлесімді қосамын;
- оқу мен оқыту үшін бағалаудың ұтымды жолдарын ұйымдастыру;
- АКТ-ның пайдалануды өз сабағымда жетілдіру;
- жеті модульді ықпалдастыруды дамыту;
- диалогтық әңгімеге түгел дерлік қатыстыру;
- оқушыларды сыни тұрғыда ойлауға үйретуді одан әрі тереңдету;
-  оқушылардың  жаңа  сабақты  өз  беттерінше  меңгерту  жолдарын

қарастыру;
- бағалау қадамдарымен жұмысты жандандыру;
- өз тәжірибиеме өзгерістерді түбегейлі енгізіп, талдау жасаймын.

Пайдаланылған әдебиеттер
1. Мұғалімге арналған нұсқаулық, «Назарбаев Зияткерлік мектебі» ДББҰ, 2012
2.  Математика  оқулығы,  Т.Қ.  Оспанов,  Қ.Ә.  Өтеева,  Ж.Т.  Қайыңбаев,  К.Ә.
Ерешева, М.В. Маркина, Алматы 2012 
3. Курсалды тапсырмаларға нұсқаулық
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Бастауыш сыныпта сын тұрғысынан
ойлау технологиясын тиімді қолдану

АЙДАРГАЗИЕВА ГУЛНУР ЖАППАРОВНА 
Шымкент қаласы, Аль-Фараби мектебінің бастауыш сынып мұғалімі

  Елбасымыз Нұрсұлтан Назарбаев: «Қазақстан жолы – 2050: бір мақсат, бір
мүдде, бір болашақ» атты Қазақстан халқына арналған Жолдауында: «Ұлттық
білім берудің барлық буынының сапасын жақсартуда бізді ауқымды істер күтіп
тұр.»  деген  болатын.  Елдің  елдігін  сақтап,  көркейтетін,  өркендететін  және
болашақты айқындап беретін – білім мен тәрбие беру ісі. Бүгінгі таңда білім
беру жүйесінде көптеген жаңалықтар мен өзгерістер өмірге келуде. Заманауи
қоғамның  өркендеп  өсуі  білім  жүйесінің  сапасын  жақсартуды,жаңа
технологияларды  тиімді  қолдануды,  жаңа  формациядағы  ұстаздар  арқылы
еліміздің білім жүйесін халықаралық стандарт деңгейіне жеткізуді мақсат етіп
отыр.   
  Қазақстандағы  білім  беруді  дамытудың  2011-2020  жылдарға  арналған
мемлекеттік бағдарламасында да білім беру жүйесінің сапасын арттыру үшін ең
алдымен  мұғалімнің  кәсіби  біліктілігін  арттыру  мәселесіне  үлкен  мән
берген.Бұл бағдарламаның міндеті – қазақстандық мұғалімдерге педагогикалық
тәжірибелерін  жетілдіру  мен  бағалауға  көмектесу.  Бағдарлама  барысында
педагогиканың әртүрлі аспектілері талқыланады.
Әлемдік  тәжірибеге  негізделе  жасалған  бұл  жоба  оқушылардың  өз  дәлелін
еркін жеткізе алатындай, сенімді, сыни пікір – көзқарастары жүйелі дамыған
оқушы  қалыптастыруды  мақсат  етеді.  Сыни  тұрғыдан  ойлау  –  бақылаудың,
тәжірибенің, ойлау мен талқылаудың нәтижесінде алынған ақпаратты ойлауға,
бағалауға,  талдауға,  синтездеуге  бағытталған  пәндік  шешім.  Сыни  тұрғыдан
ойлау дағдылары: Бақылау. Талдау. Қорытындылау. 
     Өз  тәжірибемде   «Оқу  мен  жазуды сын  тұрғысынан ойлауды дамыту»
технологиясының әдіс – тәсілдерін ана тілі, қазақ тілі, дүниетану сабақтарында
қолданамын.  Тәжірибемде  қолданған  кейбір  тәсілдерге  тоқтала  кетейін.
Қызығушылықты  ояту  кезеңінде  бұрынғы  білетіні  мен  жаңа  білімді
ұштастыруда  «Топтау»,  «Ойлану»,  «Жұпта  талқылау»,  «Болжау»  әдістерін
қолданамын.  Мағынаны  ашу–  кезеңінде  оқушылар  жаңа  ақпаратпен
танысады,  тақырып  бойынша  жұмыс  істейді,  тапсырмалар  орындайды.
Сондықтан оқушының өз бетімен жұмыс жасап, белсенділік көрсетуіне жағдай
жасаймын. Бұл кезеңде көбіне INSERT әдісін қолданған қолайлы. 

Ой толғау-кезеңінде оқушы не үйренгені  саралап, оны қандай жағдайда
қолдану керектігін ой елегінен өткізеді.  
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Белсенді түрде өздігінен үйрену жолына қайта қарап, өзгерістер еңгізеді.
Сабақтың  бұл  кезеңінде  «Еркін  жазу  әдісі»,  «Бес  жолды  өлең»,  «Венн

көрсетуі»  т.б  осы  сияқты  стратегиялар  әр  сабақтың  ерекшелігіне  қарай
лайықты  қолданылады.  Белгілі  бір   мәтінді  толық  меңгерту,  кейіпкерлер
бейнесіне талдау жасап, өз ойын жүйелі жеткізе алуға үйрету, өзіндік ой қорыта
білу,  шығармашылықпен  жұмыс  істеу  қабілетін  жетілдіру,  ой  -  өрісі  мен
дүниетанымын  кеңейту,  сөздік  қорларын  молайту,  кейіпкерлер  бойындағы
жақсы қасиеттерді үлгі ету мақсат етіп алынды.

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

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

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

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

«INSERT» әдісімен   мәтінді  үш бөлікке  бөліп,  үш топқа бөліп  берілді.
Оқушылар өздері жаңа сабақты оқып, өздері талдап, түсіндіріп, қорғайды.

"Жауапқа  сұрақ"әдісіне  келетін  болсам,  "Сұраққа  жауап"  әдісінен
«Жауапқа сұрақ»  әдісі әлдеқайда тиімді. Өйткені сұраққа жауап бергеннен гөрі
,  жауапқа сұрақ тудыру күрделі ойлауды қажет етеді.  Сабаққа негіз болатын
сөзді жауап ретінде тақтаға жазып қоямын. 

Оқушылар берілген жауапқа бірнеше сұрақтар тудыру арқылы білімдерін
дамытады
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Transport 

МУТАЛИЕВА АҚЖАРҚЫН САРСЕНҚИЗИ
Түркістан облысы, Сарыағаш ауданы, «№5 9 Жалпы орта

білім беретін мектебі» КММ. Ағылшын пән мұғалімі

Short-term  plan
Professions and way of 
communication

School: № 9.

Date: Teacher name: 

CLASS: 4 Number present: absent:

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

4.3.5.1 understand the main points of short simple texts
on a
growing  range  general  and  some  curricular  topics  by
using
contextual clues
4.2.6.1 take turns when speaking with others in a growing
range of short, basic exchanges;
4.4.7.1 Spell most familiar high-frequency words  
accurately when writing independently

Lesson objectives All learners will be able to: 
 -  recognize  short  supported  narratives  when  listening
with 75% accuracy
-explain the difference between  means of transport with a
few errors
  - identify the main idea of the text about means of 
transport when reading with some support
Most learners will be able to:
- recognize short supported narratives when listening with
85% accuracy
-explain the difference between  means of transport with 
few errorrs
- identify the main idea of the text about means of 
transport when reading without any support
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Lesson objectives Some learners will be able to: 
- recognize short supported narratives when listening with
90% accuracy
-explain the difference between  means of transport 
without any errors
- summarize  the main  idea of  the text  about  means  of
transport when reading without any support

Assessment criteria - recognize correctly short supported narratives when
listening 
- identify appropriately the main idea of the text 
about means of transport when reading
- recognise spelling of words from limited range of 
topics

Target vocabulary Means of transport: hot-air balloon, helicopter, plane, 
tram, minibus, underground, van, scooter, motorbike, 
ferry, ship, yacht

Values links 
Cross-curricular links
Previous learning Body language 

ICT skills Pictures, cards, worksheets, presentation

Plan

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

Resources

Start

5 minutes
  

5 minutes

Greeting students Hello, children !How
are you? 
I am glad to see you, sit down please 
Who is on duty today?
Who is absent?

Warming   Up. “Video clip” Strategy.
Watching a video and sing ‘hello” 
song. 

Teacher gives cards
 Students will see picture.  Students find
their answer and  do worksheets 

Cards 
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Middle

15 minutes

2 minutes

Watching video about means of 
transportation

- Our new theme: Transport

- Tell me please, what kind of 
transport do you know?

- I will show you kind of transports

Works AT THE BLACBOARDS
BIKE     CAR    BUS
TRAIN   PLANE   SHIP
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5 minutes

Reading text and writing
The most popular means of transport is 
a car. Nowadays there are so many car 
producers and brands that a car 
becomes the most popular and 
comfortable type of transport. You can 
travel by car everywhere. The only 
thing that can stop you is your driving 
license and the foreign country rules. А 
dream of many people is to buy a car 
and for most of them it comes true.

End
5 minutes 

Reflection “Target”
Students write their names and stick on 
the target. Share their opinion

Additional information

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

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

Health and safety check

More able learners- read 
and understand the 
advantages and 
disadvantages of transport 

- self assessment 
“fingers up”
- peer assessment

Health saving technologies.
Using physical exercises 
and active activities.

Reflection

3 minutes

Give feedback “Target” Giving the smiles
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 or 
individuals that will inform my next lesson?

Give the homework
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№ E00063        01.10.2021 ж

АТА-АНА, БАЛА  БАЛАБАҚША

ДОСЖАНОВА ТАНСУЛУ  САМАЛОВНА
Маңғыстау облысы  Ақтау қаласы  

№ 31 "Еркемай"бөбекжайы жоғары санатты педагог зерттеуші әдіскер   

   «Адамның адамшылығы ақылы, ғылымы, жақсы ата, жақсы ана,                    
    жақсы ұстаздан болады. Адам баласын бауырым деу жүректің ісі»

 
Баланың жақсысы - әке мен шешенің ары, ата-ананың абыройы. 
Қоғамның болашағы мен беделіне айқын жол ашар өскелең ұрпақ. 
Тал бесіктен басталар тәрбиенің тереңді меңзейтіні осында.
Ата-  ана  өз  баласын  махаббатың  нұрына  бөлеп,қуанышына,  бақытына

бөлейді.  «Ұлт  боламын  десең,  бесігіңді  түзе»-деп  бабымыз  айтқандай
баланыбесіктен,  тіпті  бала  тәрбиесі  туралы  сөз  ете  қалғанда,  алты  айлық
баласын  тәрбиешіге  әкелген  ата-анаға  «Сіз  балаңызды  1,5  жыл  тәрбиесін
өткізіп алдыңыз, баланы іште тәрбиелеу керек» деген еврей халқынын мысалын
келтіріп жатады. Баласының жақсы болғанын армандамайтын ата-ана жоқ.

Тіпті  баласының болашағы үшін отқа  да,суға  да түсетін  ата-аналар бар.
Бала  тәрбиесі-  қиында  күрделі  процесс.  Біз  баламыздың тәрбиелі  де  өнегелі
болып  өсіп,  өз  қатарының  алды  болғаның  қалаймыз.  Бірақ  баламызды  осы
мақсаттарға тәрбиелеу үшін үлкен еңбек, күш –жігердің қажет етеді.

Біз баламызға үнемі талап қойғышпыз. Әуелі талапты қоймастан бұрын,
балаға  өзіміз  үлгі  көрсете  білуіміз  керек.  Баланың  көзінше  қырсық  мінез
көрсетету,  өзге  адамды  жамандау  сияқты  қылықтар  бала  бойына  теріс
көзқарастарды қалыптастыруға негіз болады.

Бала тәрбиесін ойлайтын ата- ана ең әуелі өзін тәрбиелегені жөн болар еді
деп ойлаймын. Балаға дұрыс тәрбие берудің өзекті бір саласы жас жеткіншекті
еңбекке деген әлеуметтік көзқарасын қалыптастыру болып табылады. Бұны тек
тәрбиеші ғана емес әрбір ата-ана қолға алып, өз балаларының гүл, ағаш егіп,
көгаландыру  сияқты  игілікті  іске  қатысуын  қадағалап  отыру.  Сонда  ғана
еңбексүйгіштік қасиет берік дағдыға айналады.

 Еліміздің болашағы - ертеңгі тәртіпті де тәрбиелі ұрпақ екені даусыз. 
Сол тәртіпті, тәрбиелі ұрпақ өсіру - баршаға ортақ, әрі міндет. Құрметті ата

-  аналар,  балаларыңыздың  бойынан  жат  қылық  көрсеңіздер  тәрбиешіні
жолдастарын, қоғамды кіналаудан гөрі, «мен баламды тәрбиелеуде қай жерінен
ағаттық кетті, баламның бойына жақсы әдет сіңіруде, жақсы тәрбие беруде қай
жерден жаңылдым» деген ой түйсеңіздер екен. 
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Тәрбиенің от басынан басталатыны сөзсіз. Күнделікті « беті қолыңды жу,
тісіңді тазала, өтірік айтпа, біреудің затын рұқсатсыз алма т. б» деген сияқты
сөздерді айтуға жеңіл болғанмен, осы сөздердің тәрбиелік мәні зор екенін естен
шығармау керек. 

Осыдан бала тазалыққа, шыншылдыққа, ұқыптылыққа үйренеді. 
Адам баласының шыр етіп өмірге келгенде көретіні ата - ана, ал ата - ана

өмірінің жалғасы - бала. Өмірінің жалғасы баласының керемет ғалым болмаса
да, тәрбиелі үлгілі, ақылды кішіпейіл, бауырмал, мейірімді болып өсуін ата –
ана  қадағалайды.  «Тәрбие  басы  тал  бесік»,  «Ұяда  не  көрсең,  ұшқанда  соны
ілерсің» деп айтылған дана сөздер текке айтылмаса керек. 

Баланы тәрбиелеуде ата – ананың бір – біріне деген қарым -  қатынасы,
қалай сөйлесетіндігі, туған – туыспен, көрші - көлеммен қалай араласатындығы,
келген  қонақты  қалай  сыйлайтыны,  тіпті  ұсақ-түйек  болса  да  қалай
тамақтанатыны,  дастархан  басындағы  әдептілігі,  қалай  киінетіні  бұның
барлығы  балаға  әсер  етеді.  Бала  үлкенге  қарап  өседі.  Баланы  үнемі  ұрып  -
соғып, қателескен жерінде қатаң жазалап тәрбиелеудің қажеті жоқ. 

Ақылмен, мысал келтіре отырып түсіндіру керек. Баланы адамгершілікке,
қарапайымдылыққа,  жақсы  әдетке,  әдемілікке,  әдептілікке  ұқыптылыққа,
жауапкершілікке сөзбен жеткізе отырып тәрбиелеуге болады. «Жақсы сөз жан
азығы» деп бекер айтылмаса керек. Қай заман, қай қоғамда болмасын адамзат
баласы жас  ұрпақ тәрбиесіне  зор мән беріп  келген.  Өркениет жолында  алға
ұмтылған ұлт, ең алдымен жастарға оқу білім беру ісін дұрыс жолға қоюы тиіс.
Сондықтан да Елбасымыз XXI ғасырды білім жарысы ғасыры деп атап отыр.
Тәрбиенің мақсаты пәнді керемет меңгерген оқушы тәрбиелеу емес, ең бастысы
Адамды тәрбиелеу. Бүгінгі күні біз – әлем халқы, бір кісідей жаңа дәуір, жаңа
ғасыр - жаңа мыңжылдыққа аяқ басып отырмыз. 

Шәкәрімнің: «Адамның жақсы өмір сүруіне үш сапа негіз бола алады, олар
барлығынан басым болатын адал еңбек, мінсіз ақыл, таза жүрек. Бұл саналар
адамды  дүниеге  келген  күннен  бастап  тәрбиелейді»-  деген  сөзі  бар.
Адамгершілікке  тәрбиелеу  ісі  білім берумен ғана шектелмейді.  Бұл баланың
сезіміне  әсер  ету  арқылы  ішкі  дүниесін  оятудың  нәтижесінде  оның
дүниетанымын қалыптастырады.

Ана - тілінің тағдыры отбасынан басталады. Рухани байлық дүниетаным,
түсінік,  рух,  иман  отбасынан  осы  түсініктерді  ана  -  тілі  арқылы  халықтың
сарқылмас  мол  рухани  қазынасынан  сусындаса,  өзіміздің  дәстүрлі  ұлттық
дүниетанымымыздың арнасында әлемдік өркениет жетістіктерін игеріп терең
меңгерсек,  ешкімге  есемізді  жібермейтін  дәрежеге  жетсек,  онда  дербес  ел
ретінде нық тұрамыз. Қазақ халқы баланы дүниедегі барлық асылдан жоғары
бағалаған, болашағына, арманына бағалаған. Сондықтан да халқымыз «Балалы
үй - базар, баласыз үй - мазар» деп асыл сөзін арнаған.
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Қазіргі  уақытта  бала  тәрбиесінің  табысты  болуы  ата  –  аналардың
тәжірибесіне,  кәсіби  шеберлігіне,  ынтымақтастығына,  отбасы  мүшелерінің
өзара  қарым –  қатынасына,  көзқарастарының  және  мақсаттарының  бірлігіне
байланысты.  Ол  үшін  ата  –  аналар  күнделікті  өмірде  балаларының  мінез  –
құлқына, қажетті қасиеттердің қалыптасуына назар аударуды, тәрбие үрдісінде
теріс  қылықтарды болдырмауды ойластыруы шарт.  Отбасында тәрбие ісімен
айналысу үшін, ең алдымен ата – ана өз өмірін, өз ісін дұрыс ұйымдастыра білуі
қажет. Баланың көп уақыты сәби шағынан бастап отбасында өтеді. 

Оның өмірін, іс - әрекетін, демалысын бірқалыпты ұйымдастырып, реттеп
отыру үшін  қажетті  жағдай  керек.  Ал  жағдай  ұтымды күн  ырғағы  негізінде
жасалады.  Күн  ырғақ  –  бұл  өмір  тәртібі.  Ал  бала  өз  міндетін  қашан  да
орындауға  тырысады.  Отбасында  бала  әр  нәрсені  естиді,  көреді,  қалай  өмір
сүру  керек,  өзін  -  өзі  қалай  ұстай  білу  керек,  жағымды,  жағымсыз  мінез  –
құлықтарды байқайды. Сондықтан ата – ана балаға үңіле қарап, үнемі бақылап
бала жан дүниесіне оң әсер ететін іс - әрекеттерді дағдыға айналдыру керек.

Ата-ана  бала  тәрбиесіндегі  басты  тұлға.  Сондықтан  әке  де,  шеше  де
балаларының жан дүниесіне үңіліп,  мінез - құлқындағы ерекшеліктерді  жете
білгені жөн. Балалармен әңгімелескенде олардың пікірімен де санасып отырған
орынды. Өз баласымен ашық сөйлесе алмай, сырласа білмейтін ата — аналар
«Екеуміз  де  жұмыстамыз,  кешкісін  үй  шаруасынан  қол  тимейді,  баламен
сөйлесуге уақыт жоқ» дегенді айтады. Бұл дұрыс емес. Баламен сөйлесуге тіпті
арнайы  уақыт  бөлудің  қажеті  жоқ.  Әке  мен  шеше  ұл  -  қыздармен  үй
шаруасында жүріп - ақ әңгімелесіп, ой бөлісуге неге болмасқа.

Баланы  мектепке  апарып  алып  қайтар  жолда  сырласып  әңгімелесуге
болатынын  естен  шығармаған  жөн.  Бала  мектепте  болған  жайды әңгімелеп,
достары жайлы ой пікірімен бөліскісі  келеді.  Балаға уақытым жоқ деп тиып
тастамай, сұрақтарына жауап беріп өз пікіріңізді ортаға салсаңыз ол баланың
ойында  дұрыс  пікір  қалыптастырады.  Бала  дегеніміз  –  болашақ.
Балаларымызды қалай тәрбиелесек болашағымыз солай болмақ. Келешегіміздің
қожасы балаларымызды білімді де мәдениетті, тәрбиелі де әдепті, кішіпейіл де
қарапайым етіп тәрбиелеу өз қолымызда.

«Ұл тәрбиелей отырып,  жер иесін тәрбиелейміз,  қыз тәрбиелей отырып,
ұлтты тәрбиелейміз».  Отбасындағы тәрбие әрбір  мүшенің өзін  -  өзін сақтау,
ұрпақты жалғастыру, өзін - өзі сыйлау қажеттігінен туындайды. 

Отбасында адамның жеке басының қасиеті қалыптасады. 
Баланы  дұрыс  тәрбиелеу  отбасында,  алдымен,  жанұя  жағдайы,  онда

қалыптасқан  он  моральдық  -  психологиялық  ахуал,  татулық  пен  өзара
түсіністік, сүйіспеншілік пен сыйластық, ауызбіршілік, отбасы мүшелерінің бір
- біріне деген құрмет сезімдері, яғни, отбасындағы кіршіксіз таза, мөлдір көңіл -
күйі тікелей ықпал етеді. 
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№ E00065      01.10.2021 ж

Жалпыадамзаттық  құндылықтарды  меңгереміз

ТЛЕУБЕРГЕНОВА ГУЛЬНИСА ЖАППАРБЕРГЕНОВНА
Қызылорда облысы.Қызылорда қаласы. Қосымша білім беру оқу-әдістемелік
орталығы. Мектепалды даярлық топтарында  Өзін-өзі тану пәні мұғалімі 

Елбасы  Н.Ә.Назарбаев  өзінің  2006  жылғы  наурызда  «Қазақстан  -  өз
дамуындағы жаңа серпіліс жасау қарсаңында» атты Қазақстан халқына жасаған
жолдауында: «Бізге экономикалық және қоғамдық жаңару қажеттіліктеріне сай
келетін осы заманғы білім беру жүйесі қажет»- деп атап көрсеткен болатын.

Қазақстан  бүгінгі  күні  қарқынды  дамыған  заман  талабына  ілесу  үшін
болашақ  ұрпаққа  берілетін  білім  мен  тәрбие  саналы  да  сапалы  болатындай
Отанымыздың жарқын болашағына қызмет ететіндей болуы керек. Елу елдің
қатарына  өткелі  тұрған  уақытта  сапалы  білім  болуы  қажет.  Әрбір  қоғам
мүшесінің бойында адамгершілік рухани қасиеттерімен орын алуы тиіс.

«Өзін-өзі тану» бағдарламасы Қазақстандағы ең тиімді бағдарламалардың
бірі деп ойлаймыз. Себебі бүлдіршендерді ізгілікке үйретіп тәрбиелеудің ең бір
тиімді жолдарын көрсетіп отыр. «Өзін - өзі тану» пәнінің болашағынан үлкен
үміт күтеміз.                                                                                                               

Бүгінгі  таңда  рухани  құндылықтар  қоғам  талабына  сай  өзерістерге
ұшырап, адамдардың арасында ізгілік, әділдік, өзара көмек, төзімділік сияқты
қарым - қатынастар орнатуына ықпал ететін құндылықтар мен әр жеке тұлғаны
шығармашылық мүмкіндіктерінің ашылуы және оларды жүзеге асыруға түрткі
болатын құндылықтарды зерттеу көкейкести мәселелердің бірі болып отыр.

Осы  орайда,  қоғамдық  мұраттар  мен  адамдардың  тәлімдік  үдерістері
өзгерді, сондықтан да білім мазмұнын түбегейлі жаңғырту, әдістерді жаңарту
жас ұрпаққа тәрбиемен білім беру технологияларын жетілдіруде « Өзін - өзі
тану » сияқты бірегей курсттың шүбәсіз өзектілігі мен маңызы зор. 

Оның  аясында  жалпыадамзаттық  құндылық,  адамгершілік  бағдарларын
жоғалтқан  қазіргі  замандағы  технократикалық  өркениетті  тажалдан  –  тек
адамның рухани көзінің  ашылуы,  оның өзінің  жоғарғы рухани субстанцияға
бастапқы қатынасын сезінуі ғана құтқара алуы мүмкін. «Өзін- өзі тану» пәні
адамзатқа  ортақ,  планетарлы  импульс  пен  бір  уақытта  ұлттың
жалпыадамзаттық  құндылықтарды  жас  ұрпақтың  бойына  сіңірудегі  рухани
бастаудың қайнар көзі.

     « Өзін - өзі тану » пәнінің әлемде теңдесі жоқ пән ретінде Қазақстанның
білім  беру  саласына  енгізілгені  және  рухани  адамгершілік  білім  беру
бағдарламасының тарихи негіздерін  айқындауға  әлемдік  рухани тұлғалардың
идеяларына сүйене отырып заманауи ғылымдағы рухани бастауларға баса назар
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аударылып, Қазақ мәдениетіндегі рухани-адамгершілік білімнің маңызын аша
түсуде.

Құндылықтар  туралы  мәселені  алғаш  рет  көтерген  Сократтың  ой
тұжырымдарын  басшылыққа  ала  отырып,  сұрақтар  қою  арқылы  өзгелерді
танығандығын, оны игілік тұрғысында қарастырады. Сократ философиясының
мақсаты адамды ізгілікке тәрбиелеу деп түсінді және адам оған өзін тану және
өзін сынау арқылы жете алады. 

Оның әйгілі «Менің білетінім – мен ештеңе білмеймін, басқалар оны да
білмейді», «Өзіңді - өзің танып біл!», «Әр адамның бойында күн бар, нұр бар,
тек  оның  нұрлануына  мүмкіндік  беріңдер»  деген  қағидаларының  негізгі
мазмұны  да  осы.  Сократтың  ойынша,  белгілі  бір  асыл  қасиет  туралы  білім
жинаған адам сол қасиетке жете алады, бәрі адамның өзіне байланысты, адам
тәнін емес, рухын, жанын шыңдауға үнемі ұмтылуы тиіс, себебі, жаны бақытқа
бөленген адам ғана бақытты.

Адамзат тарихында ғылыми ойдың үздіксіз даму барысында адамның өзін
танымақтық  жөніндегі  ілімнің  алғашқы  қадамы  көне  грек  философтарынан
басталса  да,  «Өзін-  өзі  тану»  пәні  ұлы  ғұлама  ойшылдарымыздың
тұжырымдарына  негізделгендігімен  құнды.  Оны  өз  заманындағы  ғылыми
жүйеге  түсіріп,  қалыптастырған  шығыс  елдерінде  тұңғыш  сындарлы
педагогикалық  жүйе  жасаған  ағартушы,  оқымысты  Жүсіпбек  Баласағұнның
«Ізгілік ілімі»,  Қожа Ахмет Яссауидің «Хал ілімі»,  Әбу Насыр Әл – Фараби
«Жан қуаты ілімі»,  Абай Құнанбаевтің «Толық адам», «Имани гүл ілімдері»,
Шәкәрім Құдайбергеновтің  «Шын адам»,  «Ар ілімі» тағылым мен тәрбиенің
тірегі болуында.

Оқушылардың  адамгершілік  қасиеттері  мен  жалпыадамзаттық
құндылықтарды дамытуда « Өзін- өзі тану » пәнінің рөлі біріншіден, рухани –
адамгершілік білімнің қазіргі әлемдегі басымдылығы, « Өзін- өзі тану » рухани
– адамгершілік білім беру бағдарламасының тарихи кезеңдері, Заманауи білім
кеңістігін ізгілендірудің жаңа тәсілдемелері. Рухани – адамгершілік білім беру
бағдарламасының психологиялық – педагогикалық негіздері, өзін - өзі тану пәні
басқа пәндердің интеграциясы, сабақтан тыс іс - әрекеттер арқылы «Өзін - өзі
тану» рухани – адамгершілік білім беру бағдарламасының жүзеге  асырылып
жан – жақты талдау жасалуда.

Екіншіден, Өзін  -  өзі  тануды  оқытудың  аксиологиялық  аспектілері,
Ақиқат, Сүйіспеншілік, Дұрыс әрекет, Ішкі тыныштық және қиянат жасамауды
жалпы адамзаттық құндылық ретінде қарастырылған «Өзін - өзі тану» рухани –
адамгершілік  білім  беру  бағдарламасындағы  мұғалімнің  рөлі  және  шынайы
көшбасшыға  тән  адамгершілік  қасиеттер  айқындалып,  нақты  мысалдармен
дәйекті дәлелдер келтіріледі.
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Үшіншіден, «  Өзін  -  өзі  тану  »  пәнінің  құрылымдық  мазмұндық  және
әдістемелік  сипаттауда  сабақтағы  жағымды  ойлау,  әңгімелеу  әдісін  терең
рухани  –  адамгершілік  құндылықтарға  бағыттау,  ән  айту  мен  музыканың
маңызына жан – жақты тоқталады. Ата – аналармен байланыс жасау жолдары
және  сыныптан  тыс  іс  –  шараларды  өткізудегі  тоерия  мен  тәжирибиенің
сабақтастығы қарастырылатыны маңызды.

Төртіншіден, Өзін  -  өзі  тану  пәні  адам  оқу  білім  алу  үшін  алдымен
қоршаған  дүниені,  табиғат  құбылыстарын  танып  -  білу  арқылы  табиғатты
аялап,  ізгілікке  баулу  ұлттық  тамырдан  нәр  алады,  табиғатқа  деген  адам
көзқарасының дұрыс бағытта болуы оның ой – сезіміне әсер етіп, мінез құлқын
жетілдіру арқылы жүзеге асады.

Бесіншіден, өзін  -  өзі  тану  пәнін  оқытуда  сүйіспеншілік,  сенім,
шығармашылық  шабыт  атмосферасын  құру,  өзін  -  өзі  зерделеуде  өзін  -  өзі
интуитивті  түрде ұғынуға жағдай жасалады. Рухани адамгершілік білім беру
үдерісінде тек жағымды және ізгі әдістерді қолдану көзделуде. Өзін - өзі тану
сабақтарындағы жағымды ойлау, жағымды күйге келу әдісін қолдану арқылы:
тәртіп, өзін - өзі қадағалау, денсаулық, зейін қою, ақылдың байсалдылығы, ес,
интуиция,  басқаларға  деген  сүйіспеншілік,  ішкі  тыныштық  орнатуға
болатынын, ішкі тыныштық орнағанда еш уақытта қиянат жасалмайтындығы
ақиқат.

Алтыншыдан,  өзін-  өзі  тану  пәнінің  негізгі  идеясында  бүгінгі  қоғамда
білім  беруде  сыртқы  білім:  сыртқы  дүниені  зеттейді,  китаби  білімге
негізделген, қалауларды оятады, дүниеде күн көру үшін қажет деп есептейді,
ақыл  мен  тәнге  қарасты  мәселелерді  шешіп,  мұндағы  білім  беру  мақсаты
ақпарат берумен шектеледі.

     Рухани білім берудің яғни, ішкі маңыздылығы: ішкі рухани қасиеттерді
аша  ашады,  адамның,  баланың  ішкі  дүниесін  зеттейді,  өмірлік  тіжірибиеге
негізделген,  әрбір  адамның  жүрегіне  жасырынған  жалпыадамзаттық
құндылықтарды айқындайды, білім беруді  өмірлік мақсаттармен байланысты
қарастырады,  интуицияны  дамытады  және  ақылмен  ойлап,  жүрекке  жүгіне
отырып әрекет ететіндігін нақты дәлелдейді.

Жетіншіден, Өзін - өзі тану пәнін өткізетін мұғалім қандай болу керек?
деген сауалға жауап іздеуде әрине, көрнекті педагог, ізгілік педагогикасының
негізін  қалаушы  Ш.А.Амонашвили:  «  Мектепті  емес,  мұғалімнің  рухани
дүниесін  реформалау  қажет  »  деген  ой  тұжырымы  басты  ұстаным  ретінде
алынған. Оны мына сөздерден көреміз: « Оқушыға білім ұшқынын шашу үшін
мұғалім  өз  бойына  телегей  теңіз  нұр  жинау  керек.  Мұғалім  өз  сабағын
сәулендіретін нұрды қайдан алады? ... Мұғалім өз бойындағы рухани әлемінен
алады, егер ол әлем әсемдікке және асқақтыққа толы болса...» деген сөзінен
ізгіліктің  иісі  аңқиды.  Ол ізгілік  педагогикасының үш постулатын айқындап
берді.
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Баланың бойындағы рухани адамгершілік білімге сенім.
Өз бойындағы рухани адамгершілік білімге сенім.
Ізгі әдіс – тәсілдердің күшіне деген сенім – болуын үнемі өзі
қадағалап отыруы шарт деп есептейді.

Мұғалім – шабытты еңбек етіп, шеберлігінің шыңына жету үшін - баланың
таным – түсінігін жете қадағалап, дамыта отырып, рухани бастауларға жол ашу
арқылы, оқу әрекетіне қызықтыра білу,  ізденіске,  жаңалыққа ұмтылдыра алу
қажет  деп  ойлаймыз.  Ол  үшін  мұғалімге  басты  екі  қасиет  қажет:  біреуі
қарапайымдылық,  өз  кемшіліктерін  түсінетін,  екіншісі  кемелденуге  тілек,  өз
кемшіліктерінен құтылу үшін. 

Ұстаз деген мамандық Алладан берілген СЫЙ – екенін сезіне білу керек.
Сонымен  ойымызды  қорытындылай  келе,  оқушылардың  адамгершілік
қасиеттері мен жалпы адамзаттық құндылықтарды дамытуда «Өзін- өзі тану»
пәнінің алар орны ерекше. « Өзін -  өзі  тану » пәні жас ұрпақты өмірден өз
орнын  табуына  бағыттай  отырып,  олардың  кәсіби  –  тұлғалық  жетілуін,
интелектуалдық  дамуын  қамтамассыздандырады,  рухани  –  адамгершілік
тәрбиесін  жетілдіреді  және  қоғамға  қызмет  ету  дағдыларын  дамытады.
Осындай адами құнды, қоғамдық маңызды құндылықтарды бойларына сіңірген
жеткіншектер  елімізде  қолға  алынған  жаңашылдық  бағыттағы  кеңестерге  өз
үлестерін қоса алатыны ақиқат.
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№ E00066     01.10.2021 ж

Музыка пәнін оқытудың заманауи аспектілері

АБИШЕВА БИБИГУЛЬ МУХАМЕТЖАНОВНА
Солтүстік Қазақстан облысы, Жамбыл ауданы

"Майбалық негізгі орта мектебі " КММ. Музыка пәнінің мұғалімі
   

Қазақстан  -  2030  стратегиялық  бағдарламасы  білім  берудің  ұлттық
моделінің қалыптасуымен және Қазақстанның білім беру жүйесін әлемдік білім
беру кеңестігіне кіріктірумен сипатталады. Қазіргі таңда қазақ тілі-мемлекеттік
тіл, қарым-қатынас тілі – орыс тілі және ағылшын тілі – әлемдік кеңістікті тану
тілін  оқытуда  жаңа  идеяларды  әр  сабақта  жан-жақты  қолданып,  жаңаша
оқытудың тиімді жолдарын тауып, жүйелі түрде қолдану-заман талабы болып
отыр. Білім берудің мазмұны жаңарып, жаңаша көзқарас пайда болды. Осыған
байланысты ұстаздар алдында оқытудың әдіс-тәсілдерін үнемі жаңартып отыру
және  технологияларды  меңгеру,  оны  тиімді  қолдана  білу  міндеті  тұр.Қай
кезеңде, қай қоғамда болсын жеке тұлғаның қалыптасуы ұстаздан басталады.
Білім саласындағы түбегейлі  өзгерістер  ұстазға  үлкен жауапкершілікті  талап
етеді.  Өздігінен  білім  алатын,  жан-жақты  ізденетін,  алдағы  өмір  жолын  өзі
болжай  алатын  тұлға  тәрбиелеу-ұстаздың  қолында.
Ал жаңа бағдарлама  ұстаздарға  қазіргі  заманға  оқыту  әдістерін  жеті  модуль
арқылы ұсынады.

1.Білім беру мен білім алудағы жаңа тәсілдер.
2. Сыни тұрғыдан ойлауға үйрету.
3. Білім беру үшін бағалау және оқуды бағалау.
4.  Білім  беруде  ақпараттық-коммуникациялық  технологияларды

пайдалану.
5. Талантты және дарынды балаларды оқыту.
6. Оқушылардың жас ерекшеліктеріне сәйкес білім беру және оқыту.
7. Білім берудегі басқару және көшбасшылық.

Музыка  пәнінің  басқа  пәндерге  қарағанда  көптеген  ерекшеліктері  бар.
Мұнда  негізінен  оқушының  қабілеті,  бейімділігі  баса  назарда  болуы  керек.
Дегенмен  де  оқушыларды  бейімдеу,  қабілетін  дамыту,  музыкаға  деген
қызығушылығын  арттыру  жақсы  ұйымдастырылған  сабаққа  байланысты.
Сондықтан  оқушылардың  пәнге  қызығушылығын  арттыру  үшін  сабақта
тақырыпқа  байланысты  музыка  түрлерінің  шығу  тарихы,  музыка  түрлері
дамыған елдерде, музыканың әр саласындағы белгілі композиторлар өмірімен,
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Қазақстандағы, әлем елдеріндегі композиторлар мен музыка жұлдыздары,
тағы да басқа музыка туралы толық мәліметтер беріп отыру – мақсат. Сонымен
бірге  оқушыларға  бұқаралық ақпарат құралдары,  журналдардың,  тағы басқа,
әлем елдеріндегі атақты композиторлар және мәдени жаңалықтарға шолу жасап
отыру қажет. Осы тұрғыда оқушылар атақты композиторлардың жетістіктерге
жетудегі  еңбектерімен  таныса  отырып,  өздері  де  сабақта  әр  тапсырманы
белсенділікпен орындауға дағдыланады.

Жаңа білім алу үрдісі оқытушы мен оқушыға шығармашылықпен жұмыс
жасауға итермелейді, сол себепті оқушы білімді өздігінен іздену арқылы білім
алуына  себептер  мен  жағдайлар  жасап  отырамын.  Осы  тұста  мен
К.Д.Ушинскийдің «Балаға  күштеп білім беруден гөрі,  баланың білімге деген
құштарлығын  ояту  ең  маңызды  мақсат»  -  деген  сөзіне  сүйенемін.  Ол  үшін
мұғалімнің  сабақты  жан-жақты  дайындауы  қажет,  сабақ  үстінде  қандай
болмасын  оқушы тарапынан  әртүрлі  сұрақтар  туындауы мүмкін.  Сол  жерде
мұғалім қажетті бағдар беріп жіберуіне тура келеді.  Курстан алған білімімді
жүйелі  түрде  қолданып  сабақтың  қызықты,  сапалы  өтуіне  аса  мән  беремін.
Сабақтың  әр  кезеңдерінде  түрлі  әдістерді  орнымен  пайдалану  арқылы,  көп
нәтижеге жетуге болатынына толық көзім жетті. 

Жұптық  жұмыстағы  диологтік  сұрақтар  мен  тапсырмаларды  сабақ
барысында іске асыру үлкен шеберлік пен тапқырлықты талап етеді. 

Сол себепті мен сабақты түрлендіріп өткізуге мән беремін. Әр сабақ сайын
оқушылардың асыға күтетін сәттері ол топқа бөліну. «Ырыс алды – ынтымақ» -
деген  мақсатты  басшылыққа  ала  отырып  сынып  оқушыларын
топтастырамын. Жұпқа  бөлудің өзі  оқушы  назарын  аудару,  қызықтыру  үшін
тақырыпқа сай бөлуге тырысамын. Жұпқа бөлінгенде оқушылар арасында тепе-
теңдік  орнап,  тапсырманы бірлесе  отырып білімдерімен бөліседі.  Мұның өзі
үлгерімі  төмен  оқушы  үшін  де  маңызы  зор.  Өйткені  берілген  тапсырманы
орындау кезінде әрбір оқушы өз үлесін қосады.

Дамыту бойынша бірнеше сабақ үлгілерін жасадым, эксперемент ретінде
ашық  сабақтар  өткіздім.  Оқушылармен  жұмыс  жасауда  тақырып  туралы
толғаныс,  ой  толғаныс,  тақырыпты  түсінуге  қызығушылықты,  белсенділікті
арттырады. Осы сабақтарды өткізе отырып стратегиялардың бағыттарына сай
әрбір оқушы өз пікірін айтады, салыстыра зерттеуге үйренеді ,бірлесіп білім
алуға жауапты іс-әрекет қалыптасады. 

Сын  тұрғысынан  шыңдалған  ойлаудың  арқасында  оқушы  білім
негіздерімен толығып, болашақты ойлауға құлшыныс алады. 
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Оқушылар өз ойларын ашық айтуға, басқалардың ойын тыңдауға үйренеді.
 Осы дағдыларды негізге ала отырып: 
 Оқушылардың сабаққа деген қызығушылықтарын ояту; 
 Ойлау қабілеттерін арттыру барысында сөздік қорын дамыту; 
 Өздігінен ойларын еркін жеткізе білуге үйрету;
 Шығармашылық қабілеттерін дамыту. 

Бүгінгі күні Қазақстандағы білім беру жүйесінде оң өзгерістер байқалуда.
Жаңа  оқыту  бағдарына  бет  бұру  күн  тәртібіндегі  басты  мәселе.  Жарық

көріп  жатқан әдістемелік  құралдар мен инновациялық технологиялар қатары
көбеюде. Жаңа технологиялардың артықшылығы-білім беруді ізгелендіру мен
демократияландыру қағидаларынан көрінеді.

Оқушыға:
1.Өз ойын еркін айтуына мүмкіндік беру;.
2.Ойын дамыта өзгертуіне мүмкіндік беру;
3.Шығармашылық жұмыстағы еркіндікке мүмкіндік беру;
4.Кез келген мәселені өзінше шешуге мүмкіндік беру;
5.Баға беруге, таңдау жасауға мүмкіндік беру;
Оқығанын өмірмен байланыстыруына,  өмірде қолдана алуына мүмкіндік

беру.

Сын тұрғысынан  ойлаудың стратегияларын  сабаққа  қолдану  барысында
«Қызығушылығын ояту» кезеңі мұғалім үшін ең басты мәселе болу керек.

Сонымен  қатар  оқушы  барлық  жұмыстарды  өзінің  шығармашылық
қайнауынан өткізу арқылы ғана сабақты бағалап, мәселені шешуге ұмтылады.

Ол сол арқылы ешкімге ұқсамайтын жол іздейді, өзінше болжайды және
оқушылар  үшін  мұғалімнің  оны  мән  беріп  тыңдауы  сонша  маңызды  екенін
ұмытпағаны жөн.
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ИМАКАНОВА ВЕНЕРА АДИЛОВНА
ШАРИПОВА АСЕЛЬ МАХСУТОВНА 

Западно-Казахстанская область, г.Уральск

Раздел долгосрочного плана: 
Законы сохранения
Подросток в современном мире

Школа: КГУ «Областная 
специализированная школа-
интернат-колледж олимпийского 
резерва», г.Уральск

Дата: 28.01.20 ФИО учителя: Имаканова В.А., 
Шарипова А.М.

Класс: 9 б 
Предмет: физика+русский язык

Количество присутствующих: 
отсутствующих: -

Тема урока Закон сохранения и  превращения энергии.  Подросток  в
современном мире.

Цели обучения,
которые

достигаются на
данном уроке

9.2.3.7  -  применять  закон  сохранения  энергии  при
решении задач
9.1.4.1  –  прогнозировать  тему  и  начало  урока  по
представленным заданиям
9.4.4.1  –  использовать  знаки  препинания  в  бессоюзных
сложных предложениях

Цели урока

Понимают  и  объясняют,  что  энергия  не  исчезает,  а
превращается из одного вида в другой; применяют закон
сохранения  энергии  при  решении  задач.  Прогнозируют
тему   и  начало  урока  по  представленным  заданиям  и
используют знаков препинания в БСП.
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Критерии
оценивания

Учащийся:
 Формулирует  закон  сохранения  и  превращения
энергии.
Описывает,  как  меняется  кинетическая  и
потенциальная энергия при переходе системы из одного
состояния в другое.
Учащиеся  создают  ассоциативную  цепочку  слов  и
предполагают тему урока
Расставляют  знаки  препинания  в  бессоюзных
сложных предложениях и анализируют их.

Языковые цели

Лексика и терминология специфичная для предмета:
Сила, работа силы, кинетическая и потенциальная 
энергия, изменение энергии.
Подросток, современный мир, энергия подростков.
Полезные выражения для диалогов и письма:
При деформации тела сила совершает работу …
При переходе во второе состояние …
Из полученных данных следует, что …
Это бессоюзное предложение со значением 
перечислением так как ...
В предложении ставится запятая … потому что …
Грамотно использовать предметную лексику 
и терминологию.

Привитие
ценностей

Расширение  кругозора  учащихся,  развитие
функциональной   грамотности,  ответственности  и
самостоятельности в своем обучении. 
Формирование  уважения к  разнообразию  культур и 
мнений
Привитие  ценностей  осуществляется
посредством/через  развитие  способности
анализировать  и  давать  оценку  проблеме  с  различных
точек зрения.

Межпредметные 
связи

физика+русский язык

Предварительны
е знания

Данный урок основывается на знаниях и навыках, 
полученных на предыдущих уроках
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Ход урока

Запланированны
е  этапы урока

Запланированная
деятельность на уроке

Ресурсы

0-10 мин 1. Организационный  этап. 
(Самоопределение к деятельности)
Цель: Проверить готовность 
обучающихся, их настрой на работу.
–  Сегодня  мы  проведем
интегрированный  урок  физики  и
русского  языка,  на  котором  мы
постараемся  показать,  как  можно
пользоваться  знаниями  одного
предмета  на  другом.  И  как
оказывается,  очень  близки  эти  два
предмета. Чтобы работа спорилась, мы
должны приступить к ней с хорошим
настроением,  поэтому  посмотрите
друг  на  друга,  улыбнитесь  друг
другу. Постарайтесь  во  всем
разобраться.
Есть удивительные законы и один из
них мы сегодня рассмотрим... Многие
ученые  посвятили  жизнь  изучению
этого  закона,  а  мы  с  Вами  еще
посмотрим,  как  он  влияет  на  нашу
жизнь – жизнь подростка. Попробуем
понять,  почему  он  необходим
подросткам  в  повседневной
жизнедеятельности.  (записать  число
урока)
  Для  того,  чтобы  сформулировать
тему  и  цель  нашего  урока,  мы
вспомним  то,  что  проходили  на
прошлых уроках по русскому языку и
физике. А сейчас обратим внимание на
2 слайд, здесь даны слова подросток и
энергия.
Составляя   ассоциативную  цепочку

Презентация

Слайд 2

Слайд 3
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слов   каждый  у  себя  в  тетради,  мы
должны будем сформулировать тему и
цель нашего урока.
1. Задание «Кластер» (подросток, 
энергия) (индивидуальная работа).
ФО:  Комментарий учителя, словесная 
похвала.
Как вы думаете, о чем будет сегодня 
наш урок?
Как вы думаете, что общего между 
двумя темами?
Ответ учащихся
Запишем тему урока слайд 3
«Закон сохранения  и превращения
энергии и подросток в 
современном мире.»
Цель урока: слайд 4
Прогнозировать  тему  и  начало  урока
по  представленным  заданиям  и
использовать знаки препинания в БСП.
Раскрыть  смысла  закона
сохранения  энергии  при  движении
тел и решении задач. Использование
знаков препинания в БСП.
Организация  работы  (в  группах  -
парах)  с  дидактическими
карточками),  направленной  на
выяснение степени усвоения заданного
на  дом  материала,  определение
типичных недостатков 
в  знаниях  и  их  причины,  ликвидацию
обнаруженных недочетов.
-  Я  раздам    карточки  (дописать
название,  единицы  физических
величин, формулы)
Ваша задача заполнить пустую строку 
таблицы для определенной 
физической величины: работы, 
потенциальной или кинетической 
энергии.  

Слайд 4

Слайд 5
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10-20 мин

 КАРТОЧКА 
Обознач
ение
физичес
ких
величин

Название Еди
ниц
а
изм
ере
ния
СИ

Фор
мулы

А
Энергия -

Fтяж H
Сила
упругости =  - k

x
Сила трения F  =

…mg
Ер Потенциальн

ая  энергия
тела
поднятого
над Землей

Дж Ер=
…

Потенциальн
ая  энергия
упруго
деформирова
нного
тела

….=
k x2/2

Ек …
=mv2

/2

Слайд 6
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Обоз
наче
ние
физи
ческ
их
вели
чин

Название Едини
ца
измере
ния
СИ

Форм
улы

А Работа Дж А=F·S
·cosα

Е Энергия Дж 

Fтяж  Сила
тяжести

H  F =
mg

 Fуп
р

Сила
упругости

Н F=  - k
x

 Fтр Сила
трения

Н F =
μmg

Ер Потенциал
ьная
энергия
тела
поднятого
над Землей

Дж Ер=mg
h

Ер

 
Потенциал
ьная
энергия
упруго
деформиро
ванного
тела

Дж
 

Ер=
kx2/2

Ек Кинетичес
кая
энергия

Дж 
 

Ек=m
v2/2

Постарайтесь  выполнить  это  задание
за 3-5 минут. Слайд 5,6
 ФО: Взаимопроверка.(1 мин)
(1. Заполняют  карточки.  Работают
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(в группах) с предложенными
 учителем  карточками,  показывая
глубину и осознанность знания 
данной темы. 
Первую  часть  задания  мы  с  вами
выполнили,  оценили,  подвели  итоги.
Теперь  для  того  чтобы  выполнить
экспериментальную  часть  нашего
урока  мы  должны  разделиться  на  2
подгруппы. У меня в руках мешочек с
конфетами  в  каждом  из  них
пословицы. Учащимся с конфетками о
подростке  нужно  пройти  в  первый
столик,  а  конфетки  об  энергии  во
второй столик.
Цель:  Опыт  предполагает
самостоятельность поиска знаний.
Я  предлагаю  вам  самим  сделать
открытие. (опыты делают по группам,
а затем делают выводы)
      Демонстрационные  опыты.
(учитель  рассказывает  как
проделывать  опыт,  затем  ученики
делают выводы)
1  опыт.  Опытная  установка
изображена  на  рис.  1.  В  ходе  опыта
изменяем высоту скатывания  шарика,
замечаем  расстояние,  на  которое
сдвигается  брусок,  лежащий  на
горизонтальной плоскости.

Рис. 1.

2.  опыт.  Опытная  установка
изображена на рис. 2. 
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Нитяной  маятник  в  начале  висит
неподвижно. Отмечаем это положение
как  нулевой  уровень  потенциальной
энергии.  Отклоняем  маятник  на
некоторый  угол  и  замечаем,  что
маятник проходит  нулевой уровень и
отклоняется  в  противоположное
направление. Что произошло? Почему
колебания прекращаются?

Рис. 2.

(Объясняют опыты учащиеся)
Из 1 опыта 
 Вывод:  Чем  с  большей  высоты
скатывается  шарик,  тем  большую
скорость  он  приобретает  и  тем
большую работу он может совершить,
передвигая  брусок.

Из 2 опыта
Вывод:  Чем  на  больший  угол
отклоняем  маятник  из  нулевого
положения,  тем  большую  скорость
будет  иметь  маятник,  проходя  его.
Значит,  накопленная  потенциальная
энергия  при  отклонении  маятника
превращается  в  кинетическую,  при
прохождении  нулевого  положения,  а
затем  снова  превращается  в
потенциальную  при  отклонении  в
противоположном  направлении.
Колебания прекращаются потому, что

Слайд 7
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механическая  энергия  теряется  в
результате действия непотенциальных
сил (силы сопротивления воздуха). 

ФО: Комментарий учителя.

IV. Этап усвоения новых знаний
Из всех поставленных экспериментов, 
какой вывод можно сделать?
Учащиеся  (предполагаемый  ответ):
Энергия не исчезает и не 
появляется  вновь.  Она  только
переходит  от  одного  тела  к  другому
или из одного  вида в другую.
Выразим это математически.
Деятельность  учителя.  3  опыт.
Поиграем в мячик.
Отпускает из рук мячик. Мячик падает
на  пол  и  отскакивает.  Рассмотрим
движение  мячика  с  точки  зрения
превращения механической энергии.
1.  Вопрос:  За  счёт  действия,  какой
силы  происходит  движение  мячика
вниз?
Ответ. За счёт действия силы тяжести
2.  Вопрос:  Чему  равна  работа  силы
тяжести? Можно это выразить 
математически?
Ответ.  Работа  силы  тяжести  равна
убыли потенциальной
 энергии.
              

A= - (Ep2 – Ep1)    (1)
3.  Вопрос:  Что  можно  сказать  о
скорости  мячика  при  мере
приближения к полу?
Ответ: Скорость мячика возрастает
4. Вопрос: Значит ли это, что с другой
стороны работа силы тяжести 
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равна  изменению  кинетической
энергии тела? Если да, 
то выразите это математически?
Ответ: Да.
              A = Ek2 - Ek1                (2)
5.  Вопрос:  Насколько  убывает
потенциальная  энергия  и  насколько
увеличивается кинетическая?
    Ответ.  Можно предположить,  что
одинаково, учитывая, что работу 
одной и той же силы мы выразили в
одном случае через убыль 
потенциальной  энергии,  а  другом
через увеличение 
кинетической.
Следовательно (1) =(2)
- (Ep2 – Ep1) = Ek2 - Ek1

6.Вопрос:  Преобразуй,  полученное
выражение  так,  чтобы  в  левой  части
выражения  стали  потенциальная  и
кинетическая энергии на
 начало  движения,  а  в  правой  на
момент удара о землю.
     Ответ.       Ek1 +Ep1 = Ek2+Ep2 

Спасибо,  ты  можешь  садиться  на
место. 
ФО: Похвала учителя.
Ты  получил(а)  очень  важное
математическое соотношение, которое
носит  название   математическая
запись закона сохранения энергии.
Движение  мячика  могло  бы
продолжаться  сколь  угодно  долго,
если  бы  не  было  потерь  энергии  на
сопротивление,  т.е.  если  бы  тела
взаимодействовали  бы  только  друг  с
другом  и  не  взаимодействовали  бы
только  силами  тяготения  или
упругости. В данном случае речь идёт
о замкнутой системе тел.
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Если  ввести,  что  
EEE pk 

 -  есть

полная механическая 
энергия,  то  закон  сохранения  полной
механической энергия можно записать
в виде:

 -

математическая запись закона 
сохранения  полной  механической
энергии. Слайд 7
Запишите  в  тетради  формулировку
закона сохранения и 
превращения энергии: 
Полная  механическая  энергия
замкнутой, или изолированной,
 системы  при  всех  изменениях  в
системе сохраняется.

20-35мин

Следующий  этап  урока  выглядит
таким образом. Перед вами задания по
физике  и  русскому  языку,
дескрипторы к заданиям).
Закрепление: 
1. Определите  работу  силы  тяги
двигателя  автомобиля  массой  1,5  т,
скорость  которого  изменилась  от  36
км/ч до 108 км/ч.
Дескриптор:
- записывает данные и вопрос задачи;
- переводит единицы измерения в СИ;
-  записывает  теорему  об  изменении
кинетической энергии;
- выполняет вычисления;
- записывает ответ задачи.
Дано:                 СИ                   Анализ и
Решение:
m=1,5  т              1500кг

Слайд 8
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22

2
1

2
2  mm

A 

υ1=  36  км/ч        10  м/с
кДжДжA 600600000

2

101500

2

301500 22









υ2= 108 км/ч      30 м/с            Ответ:
600кДж
найти А-?

2. Используя  теорему  об
изменении  кинетической  энергии,
определите  работу  силы  тяжести  за
первые 2 с падения копра сваебойной
установки массой 2 тонны.
Дескриптор:
- записывает данные и вопрос задачи;
- переводит единицы измерения в СИ;
-  записывает  теорему  об  изменении
кинетической энергии;
- определяет скорость движения копра;
- выполняет вычисления;
- записывает ответ задачи.

Дано:                 СИ                   Анализ и
Решение:
t= 2 с                                         

m=  2  т          2000  кг

м
gt

h 20
2

210

2

22






найти А-?
кДжДжА 40040000020102000 

                                                         Ответ
: 400кДж

3. Велосипедист,  движущийся  со
скоростью 5 м/с,  попадает на дорогу,
покрытую  толстым  слоем  песка.
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Определите  среднюю  силу
сопротивления,  действующую  на
велосипед, если велосипедист проехал
по инерции 2 м до полной остановки.
Масса  велосипеда  с  велосипедистом
100 кг.
Дескриптор:
- записывает данные и вопрос задачи;
-  записывает  формулу  расчета
механической работы;
-  выражает  неизвестную  величину,
прорешивая совместно два уравнения;
- выполняет расчеты;
- записывает ответ задачи.
Дано:                 СИ                   Анализ и
Решение:
m=100 кг                             

sFA 

м
g

h 25,1
102

5

2

22







υ=  5  м/с
H

s

mgh

s

A
F 625

2

25,110100





S= 2 м                                          Ответ:
625Н
найти Fс-?
Задание по русскому языку
Подростковый  возраст  –  возраст
перехода  из  детства  во  взрослую
жизнь,  этот  переход  происходит
постепенно, не одномоментно.
Некоторые  молодые  люди
рассматривают  общественную работу
как стартовую площадку для карьеры,
для  них  целью  лидерства  является
командное  достижение,  конкретный
результат деятельности.
Мы даем советы ведрами, принимаем
мы их каплями.
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Современные подростки находят себе
занятие по душе очень быстро, потому
что в  век  интернета  это  делается  без
особых проблем.
Родители  читали книги из библиотек,
современные  дети  скачивают  в
интернете, выбирая только интересное
для них.
Исследования  дали  возможность
понять,  что  подростки  предпочитают
читать  не  только  современных
авторов,  но  и  активно  знакомятся  с
классикой мировой литературы.
Нынешние  школьники  читают
документальную  прозу  и
классическую    литературу  вне
программы,  их  родители  в  том  же
возрасте  читали  Жюль  Верна  и
Пушкин.
Самое  трудное  –  познать  себя,  самое
легкое – давать советы другим.
Дескрипторы:
- находят БСП
- расставляет знаки препинания в БСП
- выделяет грамматическую  основу

ФО: Взаимооценивание.

35-40 мин

      7.  Подведение итогов урока.
       Цель: Соотнесение поставленных 
целей     достигнутым результатам.
Д/з. По физике п.23 и повторить главу 
4 «Законы сохранения»
        По русскому языку повторить 5 
раздел  подросток в современном 
обществе.
Учитель: Наш урок подходит к концу. 
Мы с Вами в очень активной форме 
изучили  закон сохранения энергии, 
вспомнили основные формулы, а 
также связали с такой интересной 
темой как подросток. На уроке сегодня
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научились применять свои знания в 
различных ситуациях, провели ряд 
экспериментов.И у Вас это 
получилось. А теперь чтобы четко и 
ясно подытожить наш урок, каждый из
команд напишет свой акростих.
ФО: Словесная похвала.
Благодарю всех за урок. До свидания.

Дифференциация
– каким образом
Вы планируете
оказать больше

поддержки?
Какие задачи Вы

планируете
поставить перед

более
способными
учащимися?

Оценивание  –  как  Вы  планируете
проверить  уровень  усвоения
материала учащимися?

Здоровье  и
соблюдение
техники
безопасности

Поддержку  
планируем 
осуществить 
через 
индивидуальное 
консультирование 
во время 
кластера, в парах 
через карточку, 
групповое 
консультирование 
во решения задач 
и текста.

По результатам выполнения 
тренировочных заданий в конце 
каждого урока.Формативное 
оценивание: взаимооценивание, 
комментарий учителя, словесная 
похвала учителя.

Создание 
благоприятно
й 
психологическ
ой 
атмосферы, 
соответстви
е заданий 
уровню 
подготовленн
ости 
учащихся, 
смену видов 
деятельности
, 
консультиров
ание.
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№ E00069     01.10.2021 ж

Заман көші – болашақ бағдары

СЕМЕЙБАЕВ НУРЛАН СЕРИККАЛИЕВИЧ
Алматы қаласы  Н Островский атындағы № 4 арнайы 

мектеп-интернатының  тәрбиешісі

Мектеп қабырғасын қайыспайтындай етіп тұрғызуға алғаш себеп болған
ғұлама ұстаз Ыбырай Алтынсариннің білімінің түбірі сақталғанымен, ғылыми
тұрғыда педагогикалық әдістер өркендеуде. Ғылыми жұмыс – білімді жетілдіру,
дәлелдеу, оны жарыққа шығару үшін берілетін үлкен мүмкіндік. 

Егеменді  еліміздің  өскелең  ұрпағын  ойлы  да  іскер,  өзіне  -  өзі  сенімді,
интеллектуалдық деңгейі биік азамат етіп тәрбиелеуде мектептің алатын орны
ерекше.  Ұстаздардың  міндеті  –  жеке  тұлғаны  дамытып,  оның  білімге  деген
сенімін нығайту, оқуға қызығушылығын оятып, ынтасын арттыру. 

Қазіргі  заманғы  ғылыми  -  техникалық  үрдістің  қарқыны  білім  беру
жүйесінің алдына үлкен мақсаттар мен жаңа міндеттер жүктейді. 

Жас ұрпақты жан - жақты жетілген, ақылды, парасатты, ой - өрісі биік,
бәсекеге қабілетті азамат етіп тәрбиелеу – қоғамның мақсаты. 

Бұл  әр  мұғалімнің  шығармашылық  ізденіспен,  жаңаша  әдіспен  жұмыс
істеуін қажет етеді. Білім - ел қазынасы, білімді ұрпақ – ел байлығы, білімнің
негізі мектепте, яғни бар ғылымның бастауы – мектеп. «Елдің келешегі бүгінгі
жастардың  қолында,  ал  жас  ұрпақтың  тағдыры  –  ұстаздың  қолында»,  -  деп
Тұңғыш Елбасы бізге үлкен міндет артып отыр. 

Мектеп оқушыларын ғылыми жұмысқа баулу – педагог шығармашылының
нәтижелі жұмысы. ХХІ ғасырдың озат оқушылары қазіргі таңда ғылыми ортада
қалыптасып,  дамып келеді.  Себебі,  жаңа технологиялар,  жаңа сала,  жаңа іс-
әрекет,  әлеуметтік  желідегі  жаңа  ақпараттар  барлығы  оларды  ғылыми  іс-
әрекеттерге  жетелейді.  Бұл  келешек  ұрпақтың  ой-санасының  дамуының
жоғарғы  деңгейін  көрсетеді.  Әрбір  оқушының  жас  ерекшелігіне,  қабілетіне
қарай дарындылығын әр түрлі әдістермен айқындау және дамыту, оның ішінде
ғылыми іздеу қызметімен ұштастыру – жаңашыл педагогтің міндеті. 

«Ұстаздан шәкірт озар», - деиекші, заман біздердікі, яғни, бойында намыс
оты  қайнаған,  болашағы  жарқын  жайнаңан,  өздерінің  білімімен  сайланған
жастардыкі. Мен кеудесінде «қазақ» деген ұшқыны бар, ғылым-білім жолында
оза  шапқан  білімді  ұрпақтың  келешегін  ғылыми  тұрғыда  толық  елестете
аламын. Егемен еліміздің саналы ұрпағы ғылым жолында шың басына шығуы
үшін, қазірден бастап, өмірді жаңашылдықпен елестетуі тиіс. 
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№ E00070    01.10.2021 ж

Қоршаған ортаның бала тілін дамытудағы рөлі

МАМАНОВА НУРЛАН АЙДАРХАНОВНА
Алматы  облысы Талдықорған қаласы 

ММ «Еңбек  ауылындағы мектепте  дейінгі шағын орталығы бар 
№22 орта мектеп»  КММ. Тәрбиеші  

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

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

Айналасындағы  адамдарды  іс-әрекетін,  табиғат  пен  жан-жануарлар
дүниесін  қоғамдық  өмірді  бақылап  көру,  сезініп  түсіну  арқылы  ой-өрісі
кеңейіп,  тілі  дамиды  лексикалық  қоры  молаяды.  Осының  нәтижесінде  ол
басқалармен  сөздік  қарым-қатынас  жасайды.   Қоршаған  ортамен  таныстыру
барысында,  балалардың тілі  дамиды: олар заттарды танып,  қасиеттерін және
атауларын біледі, өз пікірлерін айтуға, сұрақ қоюға, сұрақтарға жауап беруге,
көргендерін айтып беруге үйренеді. Әрбір затты танып білуге кезінде балаларға
сұрақтар қойып, әңгімелету арқылы сөздік қоры дами түседі. 

Ұйымдастыру  оқу  іс-әрекеті  процесінде  дидактикалық  ойындар,
жаттығулар,  балалармен  қарым-қатынас  жасау  арқылы  педагог  балалардың
тілін дамыта отырып, заттар туралы нақты білім беріп, сөздік қорын молайтуға
ден  қояды.  Қоршаған  ортамен  таныстыру  барысында  бақылау  жасаудан,
мақсатты серуен және топтық саяхаттан алған әсерлерін, білімдерін нақтылау
мақсатында әңгіме құру жұмысы кең көлемде жүргізіліп отырулы тиіс.
«Не өзгерді?» Мақсаты: Көру арқылы ойлау қабілеттерін арттыру.
Көнекіліктер: Жеміс пен көкөністің мульяжы.
Ойын  барысы:Т  әрбиеші  жеміс  пен  көкөністің  бір-екі  түрін  араластырып
қойып.  Балаларға  көздерін  жұмуын  сұрайды.  Сол  арада  жеміс  пен
көкөністіңарасынанбіреуін алып жасырып қояды. Көзін ашқан балалардан не
өзгергенін  сұрайды.  Ойын  осылай  жалғасады,  барлық  балалармен  бірге
ойналады...                                                                                                        
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 «Жыл мезгілдері»  
Мақсаты:Балалардың  жыл мезгідері туралы білімдерін бекіту, мезгілдерді 
атауларын үйрету (қыс,көктем,жаз,күз).  Мезгіл өзгерістерін талқылау.
Көрнекіліктер: Жыл мезгілдері суреттері мен карточкалары.
Ойын барысы:Тәрбиеші балалардан жылдың қай мезгілі екенін сұрайды. Жыл
мезгілі  төрт  бөліктен  тұрады,әр  бөлікке  сәйкес  мезгілдердің  ерекшелік
карточкасы бар.
Балалар  жыл  мезгілдерінің  өзгерістері  карточкасын  алып  сәйкес  келетін
мезгілдерге қойып шығады.(мысалы:қыс мезгіліне қар,шырша,аққала т.б.)
«Зоологиялық фриздер»
 Мақсаты:   Балаларды антоним сөздері туралы түсініктерін  қалыптастыру. 
Заттың көлеміне қарап салыстырып талдау жасауға үйрету. Жабайы аңдар мен 
үй жануарлары құстардың дене бітіміне қарап зообаққа орналастыру оларға 
қамқоршы болуға тәрбиелеу.                                                                   
Көрнекіліктер: жабайы аңдар мен үй жануарлары
Ойын барысы:Зообаққа әкелінген аңдар мен құстар, үй жануарларын торлауға
орналастыру  қажет.  Балалар  пілді,  түйені  үлкен  торға,  қоян,тиін
кіші торға орналастыруы қажет. Бала неліктен олай орналастырғанын, яғни піл
үлкен,қоян кіші сондықтан үлкен торға пілді, қоянды кіші торға орналастыр.
«Заттық фриздер»
Мақсаты:  Заттарды  көріп  сипаттау  арқылы  балалардың  сезімталдығын
дамыту, қоршаған орта жайлы танымдарын кеңейту,сөздік қорын дамыту.
Көрнекіліктер: ыдыс,суреттер(көкөністер мен жемістер)муляж, қоржын.
Ойыншарты:Әр  түрлі  жемістер  немесе  көкөністер  суретті  муляждары
салынған ыдыстан бір затты алады. Сонан соң сол затты жан-жақты сипаттайды
және заттың атын атап,түр-түсін ажыратады.
Бала  ыдыстан  немесе  қоржыннан  алманы  алып  пішінін,түсін,дәмін  және
қасиеттерін  айтады.  Көзін  байлап қойып,  қоржыннан бірзатты алғызады.  Ол
оны сипалап,не екенін ажыратады да сипаттайды,атын айтады.
«Не қайда өседі?»
Мақсаты:Балалардың  өсімдіктер  жөніндегі  білімдерін  бекіту,  заттар
арасындағы  кеңістік  байланыстарын  анықтау  дағдысын  дамыту,өсу  орнына
қарай өсімдіктерді  топтастыру.  Балалардың өз бетінше ойлау қабілетін және
белсенділіктерін дамыту.
Көрнекіліктер: бақ пен бақшаның,жеміс пен көкөністердің суреті.
Ойын шарты: бақ пен бақша салынған.
«Үй жануарлары мен жабай жануарларды ата»
Мақсаты:Үй жануарлары мен жабайы жануарлар туралы білімдерін бекіту. Тез
ойлау қабілетін,зейінің тәрбиелеу,белсенділігін артыру.
Көрнекіліктер:орманның суреттері  салынған үлкен картаның астындағы бос
тор көздер,тиісті жануарлар.
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Ойынның  барысы:ойыншылар  екі  топқа  бөлініп,әртүрлі  табиғат  көрінісі
салынған бір-бір үлкен картадан алады. Жүргізушінің белгісі бойынша балалар
жануарлар бейнеленген үлестірмелі карточкаларды үлкен картадағы салынған
сурет мазмұнына қарай бос тор көздерге орналастырады. Кім бос тор көздерді
толтырып, жануарларды дұрыс атаса,сол жеңіске жетеді.
Қайсысы қайда тіршілік етеді?
Мақсаты:жануарларды  ұқсас  белгілеріне  қарай  табу,олардың  мекен-жайын
анықтау. Сөздік қорын молайту.
Көрнекілік:әр түрлі жануарлар,құстар суреті
ойын  барысы:әр  түрлі  жануарлар,құстарды  көрсетіп,олардың  қайда  өмір
сүретінін  сұралады.  Оларды  немен  қоректенетінін  айтқызады.  Балалардың
сөздік қорына жаңа сөздер еңгізу үшін тапсырманы түрлендіруге болады. Олар
туралы білетін тақпақтарын сұрайды.
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№ E00071   01.10.2021 ж

Құрамында квадрат түбірлері бар өрнектерді түрлендіру

АБЖАНОВА АЛУА НУРЖАНОВНА
Ақмола облысы Целиноград ауданы Нұресіл ауылы 

орта  мектебнің математика  пәні мұғалімі

Ұзақ мерзімді жоспар тарауы:                          Мектеп: 
8.1А Квадрат түбір және иррационал өрнек
 Күні:                                                                     Мұғaлімнің аты-жөні: 
Cынып: 8
Қатысқандар саны:           Қатыcпағандар саны:

Сабақ тақырыбы Құрамында квадрат түбірлері бар өрнектерді 
түрлендіру

Осы сабақта қол 
жеткізілетін оқу 
мақсаттары (оқу 
бaғдарлaмасынa 
сілтеме)

8.1.2.3 көбейткішті квадрат түбір белгісінің алдына 
шығару және көбейткішті квадрат түбір белгісінің 
астына алу;
8.1.2.4 бөлшек бөлімін иррационалдықтан арылту;
8.1.2.5 құрамында түбір таңбасы бар өрнектерді 
түрлендіруді орындау;
8.1.2.6 нақты сандарды салыстыру;

Сабақтың мақсаты - көбейткішті квадрат түбір белгісінің алдына шығару 
және көбейткішті квадрат түбір белгісінің астына 
алуды қолданып, өрнектің мәнін табады;
- бөлшек бөлімін иррационалдықтан арылтуды 
орындай алады ;
- құрамында түбір таңбасы бар өрнектерді 
түрлендіруді орындай алады;
- нақты сандарды салыстыра алады;
- түбір таңбасымен берілген өрнектерді түрлендіреді, 
өмірмен байланысқан есептерді шығара алады.

Бағалау критерийі -көбейткішті  түбір  белгісінің  алдына  шығаруды
қолданып, өрнектердің мәнін табады;
- көбейткішті түбір белгісінің астына алуды  
қолданып, өрнектердің мәнін табады;
- бөлшек бөліміндегі иррационалдықтан арылту  
тәсілдерін қолданады;
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- құрамында түбір таңбасы бар өрнектерді 
түрлендіруді орындайды;
- нақты сандарды салыстырады;
- түбір таңбасымен берілген өмірмен байланысқан 
есептерді түрлендіріп шығарады.

Ойлау дағдылар 
деңгейлері

Қолдану

Тілдік мақсаттар Оқушылар:
-Квадрат түбірдің анықтамасын айтады.
-Квадрат түбірдің қасиеттерін түсіндіреді.
-Нақты сандар туралы түсіндіреді.
-Сабаққа қатысты пәндік лексика мен терминологияны
қолданады
Пәнге қатысты лексика мен терминология:
  Квадрат түбір, көбейткіш, нақта сан, иррационал сан, 
рационал сан, таңба, өрнек, түйіндес 
өрнек,ықшамдау,түрлендіру, көбейткішті түбір 
белгісінің алдына шығару, көбейткішті түбір астына 
енгізу, нақты сандарды салыстыру. 
Диалогқа/жазылымға қажетті сөз тіркестер:
-Нақта сан......
-Рационал сандарды шексіз периодтты....
-Иррационал санда шексіз периодты емес...
 а санының арифметикалық квадрат түбірі деп...
 а санының квадрат түбірі деп.....

Құндылықтарға  
баулу

«Жалпыға бірдей еңбек қоғамы» құндылығы бойынша 
оқушылардың еңбек өнімділігін арттыру. Топта, жұпта
жұмыс істеу, өз жұмысының сапасына жауап беру, өз 
уақытын ұйымдастыра білу.

Пәнаралық 
байланыс

Геометрия, Физика

Алдыңғы білім Квадрат түбір. Арифметикалық квадрат түбірдің 
қасиеттері. Нақты сан
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Сабақ барысы
Сабақтың

жоспарланған
кезеңдері

Сабақтың жоспарланған кезеңдері Сабақтың
жоспарланған

кезеңдері
Сабақ басы

8 мин

I.Ұйымдастыру кезеңі
-оқушылармен амандасу;
-сыныпты түгендеу;
-назарларын сабаққа аудару;
-сабақ мақсатымен таныстыру;
Саралау тәсілі: Жіктеу. Аралас  3-  
топқа  бөлу 
Белсенді  оқу  әдісі:  «Магниттік
құбылыс(тарту)» арқылы топқа бөлу.
  Оқушылар үстелдегі үлестірмелі 
карточкаларға жазылған сандарды 
таңдайды және қандай сан екенін 
ажыратып, үш қатарда орналасқан Z, Q,  
I-сандарына сәйкестері магниттік тартуға
ұшырап, топқа бөлінеді. 
I. Бүтін сандар
II.Рационал сандар
III.Иррационал сандар
ҚБ:  Мұғалімнің  мадақтауы;  "өте
тамаша,  жарайсың,  жaқсы,  дұpыс
тaптыңыздap, ойлaныңыз..."
Үй тапсырмасын тексеру (4.22)
Белсенді оқу әдісі: «Өз-өзінді тексер»
Интербелсенді  тақтадан  шыққан  жауап
бойынша өзін-өзі  тексереді,дұрыс болса
жасыл  жалаушаны  ,  қате  болса  қызыл
жалаушаны көтереді
1)  √7            2 )  √17         3)  √92           4)  √179

5)  √876       6) √1245      7) √946,5       8)

√1207,45   саны  арасында  орналасқан

тізбектей  алынған  екі  натурал  санды
табыңдар
Жауабы:
1) 2 және 3       2) 4 және 5      3)9 және 10
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4) 13 және14
5) 29 және 30   6)35 және 36   7)30 м 31
8) 34 және 35
ҚБ: «Бас бармақ»  әдісі арқылы өзі-өзін
бағалау
Саралау тәсілі: Диалог және қолдау 
көрсету (Оқушыларды ойланту үшін 
және бірқатар жауаптар алу үшін алдын 
ала дайындаған сұрақтар қойылады )
Белсенді оқу әдісі: «Миға шабуыл»
Оқушылар интербелсенді тақтада 
көрсетілген фигураларды таңдау арқылы 
қайталау  сұрақтартарына жауап береді

1. Нақты сан дегеніміз не? 
2.Рационал   мен  иррационал  сандар
дегеніміз не?
3.Арифметикалық  квадрат  түбір
дегеніміз не?
4.Саннан квадрат түбір алу үшін бұл сан
қандай болу керек?
5.  Квадрат  түбірі  бар  өрнектерді  қалай
түрлендіруге болады? 
6.Бөлшектің бөлімін иррационалдықтан 
қалай босатуға болады?
ҚБ:  «Бір  ауыз  сөз» әдісі  арқылы бір-
бірін  өзара бағалау.

Интербелсенді
тақта

Презентация
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Сабақ ортасы
8- 37 мин

Саралау  тәсілі:  Диалог  және  қолдау
көрсету
Белсенді оқу әдісі: «Қазына іздеу»
Бүгінгі  сабаққа  қатысы  бар  сөздерді
тауып  қазына  қоржынына  салу  арқылы
сабақтың  тақырыбы  ашылады,  оқу
мақсаты анықталады
Нақты  сан,функция,  квадрат  түбір,
Рационал  сан,  таңба,  мода,  дәреже,
арифметикалық  орта,  интервал,
түйіндес өрнек, түбір шығару, жазыңқы
бұрыш,натурал  сан,парабола,  өрнекті
ықшамдау,  формула,  аудан  табу,санды
дөңгелектеу 
 ҚБ:  «Қол  шапалақтау»   әдісі  арқылы
бағаланады
Жеке жұмыс
Саралау  тәсілі:  Тапсырма
(оқушылардың  қажеттіліктеріне  қарай
көмек)
Белсенді оқу әдісі:  «Ақиқат -  жалған»
(бұл әдіс  бойынша оқушылар
көбейткішті  квадрат  түбір  белгісінің
алдына  шығару  және  көбейткішті
квадрат  түбір  белгісінің  астына  алуды
еске  түсіреді) «+»  және  «-»  таңбасын
қою  арқылы  кестені  толтырады,
есептің дұрыстығын тексереді
Бағалау критерийі: 
-  көбейткішті  түбір  белгісінің  алдына
шығаруды  қолданып, өрнектердің мәнін
табады;
- көбейткішті түбір белгісінің астына 
алуды  қолданып, өрнектердің мәнін 
табады;
Ойлау  дағдыларының  деңгейі:
Қолдану

Өрнек Ақиқат Жалған

Кеспе қағаздар

Үлестірме

Интербелсенді
тақта

Оқулықтан
(35бет)

Әбілқасымова
А., Корчевский
В., Абдиев А.,
Жұмағұлова З.,
«Мектеп», 2016
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−4√2=√32 +

3
4

√48=6 -

−8√7+20√7=−12√7 -

√28+√63=5√7 +

4√a+5√b−7√a=3√a+5√b -

√24+8√6=10√6 +

√a−√b+29√a−√b=2(15√a−√b)+

Дескриптор:    Білім алушы
- көбейткішті түбір белгісінің 
астына алады, мәнін есептейді;
- көбейткішті түбір белгісінің 
алдына шығарады, мәнін есептейді;
- ұқсас мүшелерді біріктіріп, өрнекті
ықшамдайды;
- кестені толтырады 
ҚБ: Мақсаттар бойынша көршісін 
бағалау
Оқушылар бұл тапсырманы орындауда 
ұмтылатын қарапайым мақсаттар 
белгілейді. Жұмыс аяқталған кезде 
оқушылар ол мақсаттарға қаншалықты 
қол жеткізгені туралы ойланады
Жұптық жұмыс
Саралау тәсілі: Бағалау
Белсенді оқу әдісі: « ойлан- жұптас - 
бөліс» 
Бағалау критерийі: Білім алушы
-Бөлшек бөліміндегі иррационалдықтан 
арылту  тәсілдерін қолданады
Ойлау дағдыларының деңгейі: 
Қолдану
Бөлшектің бөліміндегі 
иррационалдықтан арылыңыз:

«Алгебра»
пәнінен

Қалыптастыруш
ы бағалауға

арналған
тапсырмалар

жинағы.
8 сынып
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a)
15

2√3
;                b)   

3

√8−√5
;

c)  
√2 a−b
b+√2 a

;           d)   
√x+2

x+2√ x+4 ¿
¿

        
Шығарылу жолы:

а)   
15

2√3
∙
2√3
2√3

=
30√3

12
=

5√3
2

;  

b )    
3

 √8−√5
∙ √8+√5
√8+√5

=
3(√8+√5)

8−5
=√8+√5

с)  √2 a−b
b+√2 a

∙
b−√2 a
b−√2 a

=
(b−2 a )

2

b2
−2 a

d)
x+2√ x+4

√ x+2
∙ √ x−2
√ x−2

=
(x+2√x+4) ∙(√ x−2)

x−4
=

x√ x−8
x−4

Дескриптор:    Білім алушы
- бөлшек бөліміндегі иррационалдықтан 
арылу тәсілін таңдайды: (бөліміндегі 
иррационал өрнекті бөлшектің алымына 
да, бөліміне де көбейтеді / бөліміндегі 
иррационал өрнектің түйіндесін 
бөлшектің алымына да, бөліміне де 
көбейтеді);
- қажетті тепе-тең түрлендірулерді 
орындайды;
- өрнекті ықшамдайды.
ҚБ: Сыйлық  «+» - жетістігі, «-» - 
жетілдіру қажет
Топтық жұмыс
Саралау тәсілі: Тапсырма 

(1596-1650жж)
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(оқушылардың қажеттіліктеріне қарай.) 
Дереккөз.
Белсенді оқу әдісі: «Құпия сөз » . Бұл 
әдiс құпияны тaбу, шешiм қaбылдaу 
немесе оқиғaның болжaлды 
түсiнiктемелерiн қaрaстыру үшiн 
оқушылaрдың проблемaлaрды шешу 
және шешiм қaбылдaу дaғдылaрын 
қaлыптaстырaды.
Бағалау критерийі: Білім алушы
-Өрнекті түрлендіру үшін квадрат 
түбірдің қасиеттерін қолданады
Тапсырма
Е (2−√a) (2+√a)−4

Т (3−√2 a)(3+√2 a )+4 a

Д (2√3−3√a )(2√3+3√a )

А (2√7−√7 a )(2√7+√7 a)

К (3−√a )(3+√a)+9

Р (4−√3 a) (4+√3 a)+4 a

Табылған жауаптарды ескере отырып  
төмендегі  кестені сәйкес әріптермен 
толтырсаңыз, 1637 жылы 
арифметикалық  квадрат түбір ұғымын 
ғылымға енгізген
француз математигі, әрі философы Р 
Декарт тегін оқи аласыз.

12−9 a −a 18−a 28−7a 16+a

Жауабы: 
12−9 a −a 18−a 28−7a 16+a

Д Е К А Р
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Дескриптор:    Білім алушы
--қажетті тепе-тең түрлендірулерді 
орындайды;
-өрнекті ықшамдайды.
ҚБ:  «Еркін  микрофон» әдісі  арқылы
топтар бір-бірін бағалайды 
2-тапсырма
Сергіту сәті: «Ребусты шеш»
              
            ‘‘‘‘   ’  ‘‘‘‘‘        ’’    ‘‘          ‘‘

   

                                                
                                  ’     ‘         
             

           …                   

   Ребусты шешу арқылы мақалдың 
жалғасын айтады 
Жауабы: 
Еңбек етсең ерінбей, 
Тояды қарның тіленбей.
ҚБ:  Мұғалімнің  мадақтауы "өте
тамаша,  жарайсың, жaқсы,  дұpыс
тaптыңыздap, ойлaныңыз..."
Саралау тәсілі: Дереккөз
Белсенді оқу әдісі: «Суреттер 

Интернет желісі
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сөйлейді»
Ойлау дағдыларының деңгейі: Білу 
және түсіну,  қолдану
Бағалау критерийі: Білім алушы
- түбір таңбасымен берілген өмірмен 
байланысқан есептерді түрлендіріп 
шығарады
Тапсырма
 Нұр-Сұлтан қаласында орналасқан 
«Гранд Алатау» кешенінің ұзындықтары 
144м және √12544  м. Ғимараттың 

қайсысы ұзын?
 

Дескриптор:    Білім алушы
- арифметикалық квадрат түбірдің 
қасиетін қолданады;
- квадрат түбірлердің мәнін бағалайды;
- өрнектердің мәнін салыстырады;
ҚБ. «Қол шапалақтау» әдісі арқылы 
бағалау
Бүкіл сыныппен жұмыс
Саралау тәсілі: Қорытынды
Белсенді оқу әдісі: «Элективті тест»
Мұғалім алдын ала әрбір оқушыға А, В,
С,  D,  Е  түстері  сәйкес  ақ,  көк,  сары,
қызыл,  жасыл  стикерді  тарады.  Әрбір
сұрақты  қойғаннан кейін 20 сек. кідіріп,
сыныптан  тест  жауабына  сәйкес  әріпті
көтерулерін  сұрайды.  Өзін-өзі   және
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бірін –бірі бағалауды жүзеге асыру үшін
дұрыс  немесе  дұрыс  емес  жауаптарды
диалог құру арқылы талқылайды.
Бағалау критерийі: Білім алушы
- Рационал және иррационал сандардың 
қосындысын ажыратады;
- құрамында түбір таңбасы бар 
өрнектерді түрлендіруді орындайды;
- нақты сандарды салыстырады;
-  көбейткішті  түбір  белгісінің  алдына
шығаруды  қолданып, өрнектердің мәнін
табады;
- көбейткішті түбір белгісінің астына 
алуды  қолданып, өрнектердің мәнін 
табады;
Тест тапсырмалары
1.Рационал және иррационал сандардың
қосындысы қандай сан болады?
A. Рационал сан
B. Иррационал сан
C. Бүтін сан
D. Натурал сан
2.  √167  санынан  кіші  ең  үлкен  бүтін

санды табыңдар.
A. 12 
B. 14
C. 15
D. 13
3. Дұрыс теңсіздікті көрсетіңіз.
A. 6,1<√37<6,2  

B. 3,8<√15<3,9

C. 10,1<√101<10,2

D. 21,8<√482<21,9

4. Қай өрнектің мағынасы болмайды?
A. −√8,9  
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B. √(−11)
2

C. √−41

D. √−(−
13
49

)
3

5.  √1,21+5√2,25−0,7√400

ө р н е г і н і ң   м ә ні н  т а б ы ң да р .

A. 7,2
B. -5,4
C. 22,6
D. -6,4
6. (3−√5)

2
−6(1−√5)  өрнегін

ықшамдаңдар.
A. 8 
B. 20−12√5

C. 10
D. 20+12√5

7. √ х=5

A. Түбірі болмайды.
B. -25
C. 25; -25
D. 25
8.  5√10a  өрнегіндегі  көбейткішті  түбір

астына енгізіңдер.
A. √50a

B. √15a

C. √250 a

D. √25a

9.  √180  өрнегінде  көбейткішті  түбір

таңбасының алдына шығарыңдар.
A. 9√10

Әбілқасымова
А.Е.,Кучер Т.П.,

Жұмағұлова
З.Ә., Корчевский
В.Е., «Мектеп»,

2018
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B. 6√10

C. 18√10

D. 6√5

10.Егер  шаршының  ауданы  416,16   с м2

болса,  онда  шаршы  қабырғасының
ұзындығы неге тең?
A. 2,04см 
B. 20,4см
C. 20,6см
D. 2,06см
Жауабы: 
1.В        6.А
2.А       7.D
3.В        8.C
4.С        9.D
5.В        10.B
Дескриптор:    Білім алушы
- рационал және иррационал сандардың 
қосындысын ажыратады;
- құрамында түбір таңбасы бар 
өрнектерді түрлендіруді орындайды;
- нақты сандарды салыстырады;
-  көбейткішті  түбір  белгісінің  алдына
шығаруды  қолданып, өрнектердің мәнін
табады;
- көбейткішті түбір белгісінің астына 
алуды  қолданып, өрнектердің мәнін 
табады;
- тест жауабын белгілейді.
ҚБ. «Бaғдaршaм» әдiсi. бұл әдiс 
қиындықтaрды ерте aнықтaуғa, 
оқушылaрдaн өз жұмыстaрының 
нәтижелерi бойыншa оқу мaқсaтынa 
қaншaлықты жеткендiгiн және өзiнiң 
бiлiмдерiне қaншaлықты сенiмдi 
екендiгiн көрсетудi сұрaйды.
Саралау  тәсілі: Қарқын   (кейбір
оқушылар  басқаларына  қарағанда  тез
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жұмыс істейді).
Белсенді оқу әдісі: «Кім жүйрік»
Бағалау критерийі: Білім алушы
- құрамында түбір таңбасы бар 
өрнектерді түрлендіруді орындайды;
- теңдеуді шешеді.
С деңгейі
1. ( х+1) ∙√3=х+3

2 .( х−1) ∙√2=2 х−1

3.√7 х−1=2

4 .√6−х=2√2

Жауабы:
1. х1,2=±√3  

2. х=√1
2

3. х=
5
7

4. х=−2

Дескриптор:    Білім алушы
- жақшаны ашады;
- қажетті тепе-тең түрлендірулерді 
орындайды;
- теңдеуді шешеді;
- жауабын жазады.
ҚБ: «Егер 5 минутыңыз болса …» 
Оқушылар қосымша 5 минут берілсе, 
жұмысты қалай жақсартатын едіңіз. Бұл 
оқушылардың берілген уақыт ішінде 
тиісті нәтижеге жетпесе де, неге 
ұмтылатынын түсінуге көмектеседі.

Сабақ соңы
37-40 мин
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Смайликке мұрын салайық:  
!      – егер жақсы түсінсеңіз;
?      – егер әлі жақсы түсінбедін және 
сізде сұрақтар бар болса;
Енді аузын салайық:
+      - Сабақ ұнады сіз өз 
жұмысыңызға ұнасыз;
=      - Сабақ ұнамады, мен өз 
жұмысыма риза емеспін»
Үй тапсырмасы: Aстaнaдaғы 
Бейбiтшiлiк пен келiсiм сaрaйының 
тaбaны шaршы тәрiздес. Оның aудaны 
3025 м2. Осы ғимaрaттың тaбaнының 
ұзындығы неге тең?
Дескриптор
-бөліндінің  квадрат  түбірі   қасиеттерін
қолданады; 
-дәреженің  квадрат  түбірі  қасиеттерін
қолданады; 
-мәндерін салыстырады.
-шaршының aудaнының  формулaсын 
бiледi;
 -квaдрaт түбiрдiң қaсиетiн 
қолдaнып  шaршының қaбырғaсын 
тaбaды;
 -есептiң жaуaбын жaзaды.

Саралау–оқушыларға
қалай көбірек қолдау

көрсетуді
жоспарлайсыз? Қабілеті

жоғары оқушыларға
қандай міндет қоюды
жоспарлап отырсыз? 

Бағалау – оқушылардың
материалды меңгеру

деңгейін қалай тексеруді
жоспарлайсыз? 

Денсаулық
және

қауіпсіздік
техникасының

сақталуы
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1. СТ: Жіктеу 
БОӘ: «Магниттік 
құбылыс(тарту)»
2. СТ: Диалог және 
қолдау көрсету
БОӘ: «Миға шабуыл»
3. СТ: Диалог және 
қолдау көрсету
БОӘ: «Қазына іздеу».
4. СТ:  Тапсырма
БОӘ:  «Ақиқат - 
жалған»
5. СТ:  Бағалау
БОӘ:  «ойлан- жұптас - 
бөліс» 
6. СТ:  Тапсырма, 
дереккөз.           
БОӘ: «Құпия сөз » 
7. СТ:  Дереккөз
БОӘ: «Суреттер 
сөйлейді»
8. СТ:  Қорытынды
БОӘ:  «Элективті тест»
8. СТ:  Қарқын
БОӘ: «Кім жүйрік»

1. ҚБ: Мұғалімнің мадақтауы 
2. ҚБ: «Бас бармақ»  әдісі
3. ҚБ: «Бір ауыз сөз» әдісі
4. ҚБ: «Қол шапалақтау»  
әдісі 
5. ҚБ: Мақсаттар бойынша 
өзін-өзі бағалау
6. ҚБ: Сыйлық  «+» - жетістігі,
«-» - жетілдіру қажет
7. ҚБ: «Еркін микрофон» әдісі 
8. ҚБ: «Бағдаршам» әдісі
9. ҚБ: «Егер 5 минутыңыз 
болса …»

Оқушылардың 
партада 
орналасуын, 
техникалық 
қауіпсіздігін 
қадағалаймын.
АКТ қолдағанда 
уақыт ережесі 
сақталады.
Сергіту сәті:
«Ребусты шеш»
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МАЗМҰНЫ

• МУТАЛИЕВА ГҮЛЧЕХРА ДЖАКСИЛИКОВНА

• УДЕРБАЕВА АЛМА ТАСМАГАНБЕТОВНА

• САРСЕНБИНА МЕРЕКЕ ТУРАРОВНА

• АЙДАРГАЗИЕВА ГУЛНУР ЖАППАРОВНА 

• МУТАЛИЕВА АҚЖАРҚЫН САРСЕНҚИЗИ

• ДОСЖАНОВА ТАНСУЛУ  САМАЛОВНА

• ТЛЕУБЕРГЕНОВА ГУЛЬНИСА ЖАППАРБЕРГЕНОВНА

• АБИШЕВА БИБИГУЛЬ МУХАМЕТЖАНОВНА

• ИМАКАНОВА ВЕНЕРА АДИЛОВНА

• ШАРИПОВА АСЕЛЬ МАХСУТОВНА 

• СЕМЕЙБАЕВ НУРЛАН СЕРИККАЛИЕВИЧ

• МАМАНОВА НУРЛАН АЙДАРХАНОВНА

• АБЖАНОВА АЛУА НУРЖАНОВНА
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