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№ F00014       05.10.2021 ж

Шамалар  арасындағы  тәуелділік

БЕКБЕРГЕНОВА АЙДАНА ТАЛҒАРҚЫЗЫ
Шымкент қаласы  № 39 М.Жұмабаев атындағы ЖОББМ

Бастауыш сынып мұғалімі

Мұғалімнің аты-жөні
Пән/Сынып: Математика   /  3-сынып  
Қай аптаның нешінші
сабағы
Тарау немесе бөлім 
атауы:

Көбейту және бөлу

Сабақтың тақырыбы: Шамалар  арасындағы  тәуелділік
Оқу мақсаты: 3.2.3.4.      2 – 3 амалдан  тұратын  есептерді  шығару
Бағалау критерийі: Білемін «+», білмеймін «-» белгісін қою.

Саралап оқыту тапсырмалары
Ұжымдық жұмыс
Жаңа тақырыптың 
түсіндірілуі

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

Жеке жұмыс
Тапсырманы ұсыну,
оқушылар өз 
бетімен орындауы

Уақы
ты

Кезеңі Тапсырма Тапсырма-
ның

мақсаты

Бағалау Ресурс-
тар

 2 
минут

Ұйымд
ас
тыру 

Тақырып, мақсаттармен
таныстыру

Не 
меңгеретіні
н білу үшін

Презент
ация № 
1бет

13 
минут

 Жаңа 
сабақ 

Жаңа сабақты цифрлық
ресурстар арқылы 
түсіндіру
Кестені ауызша 
толтыру.

Жаңа 
тақырыпты 
меңгеру

Тапсыр
маны 
орын
даған  
оқушыны 
ауызша 
мадақтау

Презент
ация № 
1-2 бет
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Бағас
ы

Сан
ы

Құн
ы

9 теңге 3 
дана

 27 
теңг
е

5 теңге 6 
дана

30 
теңг
е

4 теңге 6 
дана

24 
теңг
е

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

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

с = Қ : б

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

Тәжіри
бе

1-тапсырма
«Дүкен» ойыны
Сен дүкенге келдің. 
Әрбір сатып алынған 
заттың құнын анықта. 
Кесте бойынша есеп 
құрастырыңдар. 
Жолдастарыңнан оны 
шығаруды сұра. Бос 
орындарды толтыр 
және тексер. 
9 теңгеден 5 дәптер
8 теңгеден 3 хатқалта
7 теңгеден 4 
дәптерқап
8 теңгеден 4 бетбелгі
8 теңгеден 2 ашықхат
10 теңгеден 5 өшіргіш

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

алынды
80 теңге

9 
теңгеден

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

 
теңг
е

Жаңа 
тақырыпты 
тәжірибе 
арқылы 
меңгеру

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

Презент
ация № 
3бет

Презент
ация № 
4бет
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Жауабы: қалды 
62 теңге
Болды Сатып 

алынды
70 теңге

3 
теңгеден

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

Кері есеп 
құрастырп 
көрейік!
Кері есеп
Болды Сатып 

алынды
? теңге

3 
теңгеден

 
теңг
е

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

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

5 
минут Қосым

ша 
тапсыр
ма

   
1. Көбейтудің мәнін 
қосу амалы арқылы тап.
2 * 2                                 
3 * 2                              
2 + 2                                 
3 + 3                              
2 * 20                               
30 * 2                            
20 + 20                             
30 + 30     
              
                 2. Өрнектің 
мәнін тап.
(85 – 85 ) * 18                 
(100 – 99) * 32                
(25 + 49 ) * 0                   
(80 – 79) * 100  
       
                      3. Есепті 
шығар.
Әрқайсысы 3 

Бүгінгі  
тақырыпты 
қаншалықт
ы  деңгейде
меңгергенд
ерін  
тексеру

10  
баллдық 
жүйемен 
бағалау

Күнделік  
кз 
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килограмнан 6 банка 
қияр тұздалды. 
Барлығы неше 
килограмм қияр 
тұздалды?  

Дескриптор:
Берілген  қосымша  
тапсырмаларды өз 
бетінше орындайды

3 
минут

Бекіту
Жеке тапсырма ұсыну
 ңгеге не сатып 
ала аласың?

1)Торт, йогурт және 
шоколад.
       Иә                          
Жоқ

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

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

4) Йогурт, батон 
кәмпит және шырын. 
  Иә                             
Жоқ

5) Йогурт, шоколад, 

Тақырыпты
меңгергенін
анықтау

Бағалау 
критерий
лерін 
ұсыну
500 теңгеге 
сатып ала 
алатын 
нұсқаны 
дұрыс 
белгіледім.

Презент
ация № 
5 бет

6
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шырын және торт. 
   Иә                             
Жоқ

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

2 
минут

Кері  
байлан
ыс

                 "Ауа  райы"  
әдісі

Бүгінгі  
сабаққа  
кері  
байланыс  
орнату
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№ F00015      05.10.2021 ж

Жаңартылған білім беруде қашықтықтан оқуды ұйымдастыру

УАЛИОВА САУЛЕ НИЯЗБЕКОВНА 
Алматы каласы  Н. Островский атындағы № 4 арнайы

лицей  интернатының   тәрбиешісі

Бүгінгі   таңда   елімізде   білім  беру  мазмұны жаңа  бағытқа  бет  бұрды.
Қазақстан  Республикасында  орта  білім  беру  мазмұнын  жаңарту  шеңберінде
білім беру үдерісінің құрылымы мен мазмұнына елеулі өзгерістер енгізілуде.

Жаңартылған  білім  беру  бағдарламасының  негізгі  мақсаты –  білім
мазмұнының  жаңаруымен  қатар,  критериалды  бағалау  жүйесін  енгізу  және
оқытудың  әдіс-тәсілдері  мен  әртүрлі  құралдарын  қолданудың  тиімділігін
арттыруды талап етеді.   Жаңартылған  білім берудің  маңыздылығы – оқушы
тұлғасының үйлесімді қолайлы білім беру ортасын құру және коммуникативті
қарым-қатынасқа түсу, жеке, жұппен, топта жұмыс жасай білу болып табылады
десек, оларды жүзеге асырудың бір жолы – оқыту процесінде топтық оқытуды
қолдану болып табылады.

Жаңа қоғамға қажетті тұлғаны дайындауда топтық оқытудың қажеттілігі
өмір талабы екендігі айқын сезіледі.

Оқытудың топтық формасы деп – оқу тапсырмасын бірігіп орындау үшін
сынып  базасында  құрылған  жұмысшы  топтардың  іс-әрекетін  ұйымдастыру
түрін айтады. Топтық оқытудың басты мақсаты – оқушыларды шағын топтағы
бірлескен жұмысқа тарту. Топтық жұмыстар – оқушылардың танымдық қызмет
үдерісіне  көтеріңкі  көңіл-күймен    қатысуын,  зерттеу  тақырыбын  түйсініп,
терең  зерделеуді,  алынған  білімнің  тұтастығы  мен  оқушылардың  танымдық
белсенділігін қамтамасыз етеді.

Дәстүрлі  ұйымдастырылған  оқу  үдерісіне  қарағанда,  топтық  жұмыс
арқылы  оқыту  үдерісінде  оқушылар  көп  мағлұмат  алады,  ойын  үдерісінде
жағымды  эмоциялар  алып,  белсенділігі  артады,  сөздік  қоры  дамиды  жеке
тұлғаның қажеттіліктері қанағаттандырылады.

Дұрыс ұйымдастырылған топтық жұмыс – командада шығармашылықпен
ынтымақтастықта жұмыс істеуге мүмкіндік береді.

Бұрын әркім өз бетінше ізденіп жұмыстанып, белсенді балалар нәтижеге
жетіп отырса, көмекке зәру бала өз ойының дұрыс бұрыстығына көз жеткізе
алмай  білмеген  күйде  қалып  отырды.  Топта  оқушылар  өз  даралығын
жоғалтпайды, қажетті жағдайда олар бір-бірінен көмек сұрап, ортақ міндеттерді
шешеді.
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Топтық  жұмыс  барысында  топтасып  постер  дайындау,  бірлесіп
тапсырмаларды  орындау,  ресурстарды  талдау  жұмыстары  барысында  бір–
бірімен  ой  бөліседі,  өзінің  білмегенін  талқылау  барысында  тыңдау  арқылы
біледі,  естігеніне  қорытынды  жасап,  жүйелі  талқылауға  қатысады,  бағалап,
талдап,  өз  пікірлерін  білдіре  алады  және  бәрі  бір  тоқтамға  келіп,  берілген
мәселені бірлесе отырып шешіп, оны қорғауға өз үлестерін қосады, тұжырым
шығарады.

Топтық   жұмыс   формалары оқушы   тұлғасының танымдық қабілеттерін,
танымдық  процестерді  дамытуға,  оқуға  жағымды  қызығушылық
қалыптастыруға, тұлғаның қиындықтарға даяр болу және жеңе білу, танымдық,
сыйласу, шығармашылық өзін-өзі өзектілендіруге   ықпал етуде алатын орны
ерекше.

   Топ – қазіргі адамның қоғамдық өмірін ұйымдастырудың басты тәсілі,
оның ажырамас қасиеті болып табылады.

Топтық  жұмыс  өзінің  барлық  белгілері  көрініс  табатын  оқу
ынтымақтастығының идеалды моделі болып табылады

   Топтық жұмыс дәстүрлі сынып-сабақ жүйесіне қарағанда оқушылардың
бір-бірімен  байланысын  құруға  мүмкіндік  береді.  Олар  жеке  жұмысқа
қарағанда топтық жұмыста тапсырмаларды жақсы орындайды және сабақтағы
психологиялық микроклимат жақсарады.

Топтық  жұмыстың  педагогикалық  құндылығы  –  оның  жалпы  бала
тұлғасын қалыптастыруға, оның ақыл-ой қабілеттерін дамытуға жағымды әсер
етуінде.

    Қазіргі  мектепте  топтық  жұмыстарды  ұйымдастыруды  оқу  үдерісін
жандандыру және жылдамдату үшін пайдаланады.

Ғалым Шаталов топта жұмыс істеудің “сабақта қияр тұздау” сияқты әдісін
ұсынады,  яғни  тұзды  суға  түскен  қиярдың  тұздалатыны  секілді  топтық
жұмысқа қатысу арқылы білмегеніңді үйрену. Топта жұмыс істеу механизмін
іске дұрыс қосқанда, оқушының білмегенін білуге ұмтылысы нәтижелі болады.

Топтық  жұмыстар  тиімді  әрі  көңілден  шығу  үшін  жақсы  ұйымдастыру
қажет. Ол үшін:

 Топтардың  құрамын  жиі  өзгертіңіз,  әрбір  оқушы  қалған  барлық
оқушылармен жұмыс жасай алатын болсын. Оқушылар тек өз достармен ғана
жұмыс жасамауы керек. Ұлдар мен қыздардан немесе ұлты әр түрлі балалардан
құралған аралас топтың жұмысы жақсы нәтиже көрсетеді.  Топтың құрамын әр
түрлі етіп өзгертуге болады.

 Әрбір топ мүшелері өз ролін толық түсінгенін біліңіз. Мысалы: 1 нөмірлі
сен хатшысың, 2 нөмірлі сен реттейсің деген сияқты т.б.

 Оқушылар басқалардың да өз пікірін айту құқығын сыйлауы керек.
 Оқушылардың барлығының жұмыс жасауына назар аударыңыз.
 Жұмысын ерте бітірген оқушыларға жеке тағы да тапсырма беріңіз.
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 Топпен жұмыс жасау барысында оқушылар бір-бірін қорқытуы мүмкін.
Мысалға сен мені қошта, болмаса маған 5 қой деген сияқты. Сондай бұзақылық
жағдай болмау үшін бұзық оқушыларыңызға төреші, хатшы, реттеуші боласың
деу керек.

 Топпен жұмыс жүргізгенде жұмыс шуы болады. Ол үшін жұмыс жасау
барысындағы шу мен күнделікті болатын шуды айыра білуіңіз керек.

 Мұғалім – бақылаушы қызметін атқарады.
 Оқушылардың мәселелерді толық талқылап жатқанын бақылау.
  Топқа  бөліп  жұмыс  жасату  ойын  емес,  бұл  проблеманы,  мәселені

шешудің бірден – бір  жолы екенін  оқушыларды топқа бөлерде ескертіп  өту
қажет.

 Топтық жұмысты жариялау кезінде тақтаға шығып сөйлеу қажет. Себебі,
барлық оқушының назары сол баяндамашыда болады.

 Топпен  жұмысты  барлық  сыныпта  қолданғаннан  гөрі  бір  сыныпта
жүргізіп,  балаларды  жаттықтырып  алған  жөн.  1.  Топтың  көлемі.  Ресми  топ
салыстырмалы түрде үлкен болмау керек деген пікір бар. Кит Девис топтағы
адамдар саны бесеу болу керек деп есептейді. Ральф Дэвис бойынша тамаша
топ  3-9  адам.3.  Топтық  нормалар. Топ  басшылары  топтың  өзге  мүшелеріне
қарағанда  өздерін  басқаша  сезінеді.  Оларда  топтық  қызығушылықты
бағындыратын топтық рух басым болады.

 4. Топтық сананы құру амалдары:
 2.  Топтың  құралы.  Құрылу  кезінде  топта  ұқсамайтын  тұлғалар  болу

керек,  бұл  үлкен  тиімділікке  әкелуі  мүмкін.  Көптеген  көзқарастар  және
қабылдаулардың көмегі өз жемісін береді.

 Топтардың тиімділігіне ықпал ететін факторлар:
 мақсатқа сенімділік;
 мүшелердің бір-біріне сенімділігі;
 жетекшіліктің оңтайлы стилі;
 басқаруға қатысу.Топтық уақыт өткізудің мәні мен жалпыға ортақтығын

Д.Картрайттың және А.Зандердің мына сөздері дәлелдейді: “егер … болжамдық
марстық адам Жерді бір қарап шықса, ол, мүмкін, жер адамдарының бір нәрсені
топта  жасап,  өз  уақытының  сонша  бөлігін  бірге  өткізетініне  таң  қалатын
шығар?”Топтық жұмыс формалары оқушы тұлғасының танымдық қабілеттерін
дамытуға,  оқуға  жағымды  қызығушылық  қалыптастыруға,  тұлғаның
қиындықтарға  даяр  болу  және  оларды  жеңе  білу,  танымдық,  сыйласу,
шығармашылық өзін-өзі өзектілендіруге ықпал етуде алатын орны ерекше.

 Г.А. Цукерман әлемде жүргізілген зерттеулерді жалпылау кезінде, топтық
оқу іс-әрекетіндегі келесі мәселерді көрсетеді:

 Бүгінгі таңда топтық жұмыс оқыту үдерісінің тиімді тәсілдерінің бірі деп
есептеледі. 
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 Ол  сабақта  табиғи  тілдік  қатынас  жағдайын  құруға  әсер  етеді,
оқушыларды оқу үдерісіне белсенді қатысуға еріксіз тартады, ынталандырады,
оқып-үйренуге  деген  қызығушылығын  тудырады.  Сондай-ақ,  топтық  жұмыс
оқушылардың өздерін  сенімділікке тәрбиелейді,  өзін-өзі  ортада ұстай білуге,
бірін-бірі  тыңдауға,  сыни  ойлануға,  пікірлердің  сан  алуан  болатындығын
жақсырақ түсінуге үйренеді, өз пікірін айтуға құқығының бар екенін сезінеді.

 Сынып-сабақ жүйесінің жалпыдан жеке және топтық формаға өтуі мода
емес, бұл заман талабы.

2. балалардың  танымдық  белсенділігі  мен  шығармашылық  деңгейі
өседі;

3. оқушылар арасындағы өзара қатынас сипаты өзгереді;
4. оқушылар  маңызды  әлеуметтік  дағдыларға  ие  болады:  әдеп,

жауапкершілік, басқалардың позициясын есепке ала отырып, өз мінез-құлқын
қалыптастыру іскерлігі,

5. қарым-қатынастың гуманистік түрткілері;
6. мұғалім топқа бөлуде балалардың өзара  бейімділіктерін,  олардың

дайындық  деңгейлерін,  жұмыс  қарқындарын  есепке  ала  отырып,  оқытуда
дараландыру мүмкіндігін алады. 

   Қазіргі  заманғы  оқыту  мектептен,  яғни  мұғалімнен  оқушылардың
психикалық және физикалық денсаулығын қорғауды талап етіп отырғандықтан,
іс-әрекетті ұйымдастырудың топтық формасы тәжірибесі өзекті әрі болашақта
дамушы  болып  есептеледі.  Олардың  бастамашылдығын,  дербестігін  қолдау,
баланың  мектепке  келуіне  байланысты  бірлесіп,  серіктесіп  жұмыс  істеу,
басқалармен тығыз қарым – қатынаста болу дағдысын қалыптастыру, өзіндік
таңдауға үйрету қажет.
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№ F00016     05.10.2021 ж

Жаңарылған білімге- жаңаша көзқарас

ОРАЗЫМБЕТОВА ГУЛДАУРЕН КАБЛАНОВНА 
Алматы каласы  Н. Островский атындағы №4 арнайы 

лицей интернатының   тәрбиешісі

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.

Оқытудың парадигмасы өзгерді. 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.  Мемлекетіміздің  білім  беру  үдерісіне  енген
жаңартылған білім беру бағдарламасы - заман талабына сай келешек ұрпақтың
сұранысын  қанағаттандыратын тың бағдарлама.

   Қай елдін болсын өсіп-өркендеуі, ғаламдық дүниеде өзіндік орын алуы
оның ұлттық білім жүйесінің деңгейіне, даму бағытына байланысты. 

«Ұрпағы білімді халықтың болашағы бұлыңғыр болмайды» дегендей, жас
ұрпаққа сапалы, мән-мағыналы, өнегелі тәрбие мен білім беру-бүгінгі күннің
басты талабы. Ал, жанаша оқытудың негізгі мақсаты – оқушының белгілі бір
пән  бойынша  терең  түсіну  қабілетін  дамыту  және  алған  білімдерін  өмірде
кездесетін  кез-келген  жағдайда  тиімді  пайдалана  білуін  қамтамасыз  ету
екендігін білдім.

Бұрын сабақтарымда мен оқушыларға өзім ізденіп дайын білімді ұсынып,
сабақты бүге-шүгесіне дейін өзім түсіндіріп берсем, осы бағдарлама аясында
оқушылардың  ойлауы  дамитыны,  жаңа  білімді  түрлі  дерек  көздерінен,
мұғалімнен,  оқулықтан және достарымен пікірлесе  отырып алатынына көзім
жетті.  Жанартылған  білімнің  негізгі  идеясын  түсіне  отырып,  оқушылардың
ойлау  қабілетін  қалай  дамытатынымды  ойластырып,  жеті  модульді  кірістіре
отырып химия пәнінен 7-8 сыныптарға арналған сабақтар топтамасын құрдым.

Мақсатым  оқушылардың  топтасып  жұмыс  жасауына,  өздерін,  бірін-бірі
бағалауына және сабақты өз беттерінше меңгеруіне мүмкіндік жасау.

Зерттеу  бойынша  ересектермен  интерактивті  қарым-қатынас  пен
сыныптастарымен  бірігіп  жүргізген  жұмыс баланың оқуына  және  танымдық
әсері жоғары екені дәлелденген.
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Сондықтан  да  сабақтарымда  диалогтік  оқытуды  тиімді  пайдалануға
тырыстым. Мен оқушыларымды диалогтік оқуға тарту үшін тиімді сұрақтар қоя
білуім  керек  екенін  түсіндім.  Сабақтарымды  көбіне  «Ойшақыру»,  «Миға
шабуыл» т.б. әдістері арқылы бастаймын, себебі балалар сұрақтарға жауап беру
арқылы өз ойларын еркін айтып, сабақтың мақсатын ашып отырды.

ЖИГСО  әдісі  арқылы  да  жұмыс  жасау  барысында  оқушылардың
қызығушылықпен  жұмыстанатынын  байқадым.  8-класта  өткізген  «Адам
организміндегі химиялық элементтердің биологиялық рөлі.» атты ашық сабақта
осы  әдісті  пайдаландым.  Барлық  оқушыларымқызығушылықпен  жұмыс
жасады. Десек те бір оқушының өз ойын еркін жеткізе алмағанын байқадым.
Сондықтан  да  ол  оқушыға  түрткі  сұрақтар  қою  арқылы  өз  ойын  айтуға
ұмтылдырдым.

Психологиялық  тренингтер  арқылы  кейбір  оқушылардың  бойындағы
сенімсіздік  пен  қорқынышты  жойып,  класта  жайлы  атмосфераны
қалыптастырдым.Үйреніскеннен  кейін  оқушылардың  шаттық  шеңберіне
ықыласпен  шығатынын  байқадым.  Үнсіз  оқушыларымның  өздері  ортаға
шыққан кезде сөйлеуге тырысып жатқаны мені қуантып тастады.

Топпен  жұмыс  жасатудың  алғы  шарты  –  оқушыларды  топтарға  бөлу.
« «ЖИГСО» әдісі арқылы т.б. топқа бөлу әдіс – тәсілдерін меңгеріп, сабақтар
кезінде оларды дамыта түстім. 

Алғашында  сабағымда  кейбір  оқушылар  топпен  жұмыс  жасағысы
келмейтіндіктерін  айтты,  себебі  топ  құрамы  ұнамайды  деді.  Өзімнің
жұмысымның  жемісі  деп  оқушылардың  осы  әдіске  үйренгеннен  кейінгі
сабақтарымдағы  оқушылардың  топқа  бөлінудегі  белсенділігін  атап  айта
аламын.

Заман  ағымына  сай  өзгере  отырып,  техологиялардың  дамыған  күрделі
техника  ғасырында  оқушылардың  пәнге  деген  қызығушылықтарын  арттыра
білу  шебер  мұғалімнің  ерекшелігі.  Қазіргі  балаларды  таң  қалдыру  қиын,
сондықтан  да  балалардың  химия  пәніне  деген  қызығушылығын  арттыру
мақсатында , сабағымда түрлі әдістерді шебер қолдана білдім. 

Сабақтарымда  тақырыппен  таныстыру  үшін  өздерін  ізденіске  түсіруді
көздедім. Осы тапсырманы орындаған кезде оқушылардың АКТ – мен жұмыс
жасаудағы қызығушылығын байқадым.

Қосымша мәліметтерді ғаламтордан сабақ үстінде алуды, оны пайдаланып
түрлі  таныстырылымдар  дайындауды  үйренді  және  не  білгендерін  анықтау
мақсатында түрлі әдістер арқылы жұмыстар жүргізуді тапсырдым. 

Барлық тапсырмаларды оқушылар топта, жұпта орындады. Сөйтіп, топта
жұмыс  жасауды  үйренді.Топ  мүшелерінің  пікірін  тыңдауға,  құметтеуге,  өз
ойымен бөлісуге,  ортақ шешімге келуге дағдыланды. Бұрынғы сабақтарымда
оқушылар топтық жұмысты сайыс деп түсінетін болса,  осы әдіспен оқытуда
ынтымақтастықта жұмыс жасау керектігін ұғынды.
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Топпен  жұмыс  барысында  постер  құруда,  сыныптағы  суретті  жақсы
салатын  қабілетті  оқушыларды  байқадым.  А.  деген  үнсіз  оқушымның сурет
салудағы қабілетін бұрын – соңды білмейтінмін. Өйткені сабақ үстінде сурет
салуды  уақыт  тапшылығына  байланысты  өткізу  мүмкін  емес  ,  ондай
тапсырмаларды үйге беріп жіберетінмін.

Топтық  жұмыста  дарынды  және  қабілетті  оқушылардың  да
көшбасшылығын  байқап  отырдым.  Себебі  бірлесіп  жұмыс  жасауда,  топтағы
дарынды  оқушы  өзге  топ  мүшелеріне  көмек,  қолдау  көрсете  отырып,  оның
ойын құрметтеп отырды.

«Оқыту мен оқу үшін бағалау» модулінің де теориясың мәнін жете түсініп,
тәжірибеде қолданған кезде оның тиімділігін білдім.

Формативті  бағалаудың  сапалы  білім  берудегі  ролі  басым  екендігімен
келісемін. Өйткені формативті бағалауды күнделікті сабақта қолдана отырып,
менімен қатар оқушылар да өз білімдерінің сапасына әсер ете алады.

Сонымен  қатар  формативті  бағалау  оқушының  сабаққа,  оқуға  деген
ынтасын  арттырады,  себебі  бағалаудың  әртүрлі  әдістерін  қолдану  баланың
қызығушылығын  оятады.  Бағалауда  оқушылар  өз  –  өздерін,  бір  –  бірін
бағалауды, топтық, жұптық бағалау түрлерін меңгереді.    

Бір  сабағымда  мен  оқушыларды  критерий  арқылы  бағалатсам,  кейбір
сабақта  топ басшылары бағалады,  ал  кейбір  сабақтарда  өз-өздерін  бағалады.
Кейде  критерийді  өзім  дайындап  алып  келсем,  екінші  сабақта  өздеріне
дайындаттым. Осы кезде мен кедергіге тап болдым . Себебі оқушылардың әлі
де болса сөздік қорының аздығы, жүйелі сөйлей алмауы қатты әсер етті.

Сондықтан да осындай кедергілерді  болдырмау мақсатында әр сабақтың
кезеңдеріне  тиімді  бағалау  түрлерін  қолдана  отырып,  өз  беттерінше  пікір
айтуға, тілек білдіруге дағдыландырдым.

Қорыта  айтқанда,  жаңа  бағдарламаның  мәні,  баланың  функционалдық
сауаттылығын қалыптастыру. Оқушы өзінің мектеп қабырғасында алған білімін
өмірінде  пайдалана  білуі  керек.  Сол  үшін  де  бұл  бағдарламаның  негізі
«Өмірмен  байланыс»  ұғымына  құрылған.  Ұстаздарға  үлкен  жауапкершілік
міндеттелді. Оқушылардың бойына ХХІ ғасырда өмірдің барлық салаларында
табысты болу үшін, қажетті дағдыларды дарыту үшін, мұғалімдер тынымсыз
еңбектену  керек.  Жаңартылған  оқу  бағдарламасы  аясында  тек  өз  пәнін,  өз
мамандығын шексіз сүйетін, бала үшін  ұстаз ғұмырын құдіретті деп санайтын
білімді мұғалімдер ғана жұмыс істей алады. Үйренгеніміз де,  үйренеріміз  де
көп Үнді халқының тарихи тұлғасы Махатма Гандидің «Егер сен болашақтағы
өзгерісті байқағың келсе, сол өзгерісті уақытында жаса» деген ілімін негізге ала
отырып,  оқушы  бойындағы  қабілетті  жетілдіріп,  оқушыларды  болашаққа
жетелеп,  жақсы  істі  бастағалы  отырмыз.  Жаңартылған  білім  –  болашақтың
кепілі.
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 № F00020    05.10.2021 ж

The best cities in Kazakhstan

ЖАДУОВА ГУЛЬМИРА СЕРІКҚАЛИҚЫЗЫ 
ШҚО.Урджар ауданы,Мақаншы ауылы

«Сейфуллин атындағы орта мектеп бала- бақша» КММ
Ағылшын пәні мұғалімі

Unit of a long term plan        
Holidays and Travel.

School: 

Date: Teacher name: 

CLASS: Number present: absent:

Lesson title: The best cities in Kazakhstan 

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

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

Level of thinking skills Knowledge, understanding, application.
Lesson objectives All learners will able to:

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

Assessment criteria -Can relate vocabulary and use first conditional;

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

Cross-curricular links History, Geography, Kazakh, Russian.
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Previous learning The best places in Kazakhstan
Planned 
timings

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

Resources

Start Teacher’s activities Students’ activities Resources

8 min Greeting 

Psychological spirit:

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

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

Greeting.
Duty’s report.

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

PPT Slide

Pictures.

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

-Learners answer  to the 
questions.

https://www
.youtube.co
m/watch?
v=dHz_Pvy
EooA

The 
Teacher 
assesses 
students 
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Middle

3 min

7 min

-How do you think our 
today’s new theme  is?

T: ok ,very good.
As you guessed, today 
we’ll talk about our 
country and the best 
places to visit in 
Kazakhstan.
II. T :There are a lot of 
wonderful places to 
visit in Kazakhstan. 
Today we have unusual
lesson.   You will 
admire places of 
interest, and I’m sure 
you will show  your 
knowledge and we’ll 
talk about our country. 
Let’s begin our 
travelling from the 
visiting the capital of 
our country. 
Work with translation.
Be Attentive!

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

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

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

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

Astana (NURSULTAN )
AkOrda is the residence of our 
president. He works and lives in 
AkOrda.
Duman is the biggest oceanarium 
in the Central Asia. There are 
many different kinds of fish 
there. 

with smiles.

Pictures

PPT 
,Pictures  of
the best 
places.
Activeboard
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5 min

IV. Make true and 
false statements on the
text.

Baiterek is an observation tower 
in Astana. It is  97  meters tall. 
On the top level there is a 
handprint of the right hand of 
NursultanNazarbayev, the first 
President of the Independent 
republic of Kazakhstan.

“Almaty”
Almaty was the capital of 
Kazakhstan from 1929 to 1997. 
Now it is big commercial and 
cultural center of country. There 
are a lot of sightseeing in Almaty.
Medeu is located in mountain. It 
is the highest skating rink in the 
world.
Kok-Tobe mountain. It has a 
variety of a musement park. 
There is also 372 metres tall TV 
Tower. There is also a ski resort 
in Almaty- Shymbulak. It is 
elevated 2200 metres  above sea 
level.

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

The teacher 
assesses  
each pupils 
by “Star”.
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 ( T )

 2 min

5 min

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

Thank you very much!

VI. Work in pairs.  
Let’s revise our 

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

Task for the more able learners : The teacher 
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grammar: Present 
Simple
 Use  Present 
Simple by method 
“Add details”
Teacher  gives  “Wait 
time” Read an translate.

-match and write on  your 
copybook the sentences using  
Present Simple
Task for the less able learners.
1.I …. to school every day (go)
2.We often …. basketball (Play)
3.We ….. to the Almaty every 
week
(Go)
4.  She…… how to cook (Do, 
not,Want ) 
5. We … for a picnic to mountain
every month. (Go)
6)… you … in Astana ? (do,live)
7) He …… the car. (do not, 
drive)
8)  She … Spanish and English 
(Speak)
9) I … hairs every day (wash up)
10) They ……to the cinema 
every day  (go)

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

assesses  
each pupils 
by Stickers

  End
5 min.

VII. W:Open the 
“Magic box” and take 
one of the stickers.
If you answer the 
question, you’ll have 
the ticket to the cities.
Astana,
Almaty,
Kokshetau,
Turkestan,
Shymkent,
New York,

 Pupils go to the  box and choose 
stickers.

The teacher 
assesses 
learners 
with tickets:

20



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

 London, Japan,
Washington,
Holywood

Feedback
Today’s lesson

Hometask:  Write a 
topic about the 
beautiful place and the 
sight there which you 
have visited or like best

Pupils stick 
Stars

Additional information

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

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

Health and safety check

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

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

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

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

Reflection

Were the lesson 
objectives/learning 
objectives realistic? 
Did all the learners 

Use the space below to reflect on your lesson. Answer the 
most relevant questions from the box on the left about 
your lesson.  
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achieve the lesson 
objectives/ learning 
objectives? If not, why?
Did my planned 
differentiation work 
well? 
Did I stick to timings?
What changes did I make
from my plan and why?

Summary evaluation
What two things went really well (consider both teaching and learning)?
1:
2:
What two things would have improved the lesson (consider both teaching and 
learning)?
1: 
2:
What have I learned from this lesson about the class or individuals that will inform 
my next lesson?
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№ F00017      05.10.2021 ж

Бала тілін дамытудың маңызы

САГИЗБАЕВА ЗАМИРА ЖАКСЫБЕКОВНА
Жамбыл облысы, Сарысу ауданы Қамқалы ауылы
Тоқтар Әубәкіров атындағы негізгі мектебінің 

мектеп алды даярлық тобының тәрбиешісі 

Балалардың тілін дамытудағы мақсаттары:
- Балалардың ойлау, дұрыс сөйлеу қабілеттерін дамыту, сөздік қорын молайту. 
Сөйлем құрап өз ойларын жеткізе білуге, қазақ тіліне тән ерекше дыбыстарды 
дұрыс айтуға үйрету;
- Сөздің жалпы ұғым беретін жағын меңгеруге көңіл бөліп ойлау қабілеттерін 
дамыту, өз ойын еркін жеткізуін, сөйлеу қабілеттерін қалыптастыру;
- Ертегілерді әңгімелеуге, өлең, тақпақ, мақал - мәтелдер, жаңылтпаштарды 
айта білуге үйрету.
Осы мақсатты іске асыру нәтижесіндегі міндеттері:
- Бала тілдік мәдениетінтәрбиелеу.
- Баланың сөздік қорын молайту;
- Байланыстырып сөйлеуін қалыптастыру;
- Балалардың ойын дамытып, тіл байлығын арттыру.
Балалар өз бетінше шығармаларды айтып, шығарманың мазмұны мен ойын 
дұрыс жеткізуге икемделеді. Бала тілін дамыту жұмысының негізгі мазмұны – 
сөздің жалпы ұғым беретін жағын меңгертуге көңіл бөліп, ойлау қабілеттерін 
дамыту, өз ойын еркін жеткізуін, қоршаған орта мен айналасындағы 
адамдармен еркін қарым - қатынасқа түсу, сөйлеу қабілеттерін қалыптастыру.
    Тіл мәдениетін игеру – баланың сәби шағынан іске аса бастайтын, біртіндеп 
жетілетін кезең. Олай болса, баланың тілін дамыту жұмысы отбасынан, 
балабақшадан бастап жүйелі түрде жүргізілуі тиіс.
Балабақшада тілдік қатынастың ең маңызды түрі ауызша сөйлеп үйрену 
жатады. Ол болса сөздерді байланыстырып айту арқасында жүзеге асады. 
Сөздің байланысты айтылуы баланың тілдік және ақыл - ой дамуымен біртұтас 
жүреді.
     Мектеп жасына дейінгі бүлдіршіндерді өздерінің бойына шақ әдеби 
мұралармен сусындатып тәрбиелеу педагогтардың алдындағы міндеті. Ертегі, 
әңгімені, өлең – тақпақтар мен жаңылтпаштарды, сондай - ақ мақал - мәтелдер 
мен жұмбақтарды мәнерлеп оқып беру мен әсерлеп айту – тек қана олардың 
сөздік құрамын байытып қана қоймайды, сонымен қатар, сәбидің ақыл - 
ойының жетілуіне әсерін тигізеді. Баланың әдепті, көргенді болып өсуіне 
ықпалы өлшеусіз, баланың Отанын, өз ұлтын, өз жерін сүюі, оны қадірлей білуі
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ауыз әдебиеті мен көркем әдебиеттің әсері деп білеміз. Өйткені, бала кітаптағы 
жағымды кейіпкерлерге еліктеп, ер атанғысы келіп, еркелікке, еңбекке 
құлшынып өседі.
     Балалардың жас ерекшелігіне қарай топтарды үлкейген сайын тіл 
дыбыстарын айтып, үйренуге арналған жұмыс түрлері біртіндеп күрделене 
береді. Балабақшада жүргізілетін тәрбие, білім беру үрдісінде дыбысқа 
байланысты жаттығу түрлері кешенді түрде іске асырылады.
     Дыбыстардың ерекшеліктерін жете меңгеріп, дыбыстарды дұрыс айтуға 
жаттықтыру басқа да тілдерін дамыту сауат ашу оқу іс - әрекеттерінде ғана 
емес, ән, дене шынықтыру оқу іс - әрекеттерінде де, бос кезеңдерде де балаға 
өлеңдер, тақпақтар үйретіледі.
Балабақшада балалардың жас ерекшелігіне лайықты көркем әдебиет 
шығармаларын, оқыған шығарма мазмұнын әңгімелеп айтқызу, суретке қарап 
әңгімелеу, ертегілер оқып беру, мақал - мәтел, жаңылтпаш, тақпақтар үйрету 
сияқты жұмыстары арқылы бала тілін дамытуға болады.
   Тәрбиеші әр баланың тілін зерттеп, ерекшелігін жете меңгергеннен кейін, 
тәрбие білім беру үрдісіне күн тәртібінің қолайлы сәттерінде дыбыстарды 
дұрыс дыбыстауға орай жаттығу жұмыстарын жоспарлы түрде ұйымдастырып 
жүргізеді.
    Балалардың сөздік қорын, тіл байлығын дамыту барысында қолданылатын 
әдістерге тоқталатын болсақ:
1. Сахна ойындары. Оның барысында қажетті дыбысқа байланысты сөздер, 
сөйлемдер бірнеше рет қолданылады. әр кейіпкерді сөйлете отырып, балаларға 
қайталату.
2. Бағдарлама бойынша өтілетін шығармалардан тіл ұстартуға қажетті шумағын
алып пайдалану. Сол шумақ қай ертегіден, қай өлеңнен алынғанын сұрап, 
жауабын алу арқылы тіл дамытудан игерген білім дағдыларын бекітеді, әрі 
қайталайды.
3. Сөздің дыбыстық жағын анық айтуға жаттықтыруда шағын әңгіме, 
ертегілерді мәнерлеп оқып беруге болады.
4. Көркем сөз шеберлерінің таспаға жазылған үндерін, мәнерлі дауыс ырғағын 
тыңдату.
5. Дидактикалық жаттығулар жасау. «Ғажайып қалта» «Не өзгерді?» үстел 
үстінде ойнайтын ойындарды пайдаланып, әр дыбысқа байланысты суреттерді 
топтап алу.
6. Жұмбақ, мақал - мәтел, жаңылтпаштарды айтқызу арқылы қажетті дыбысты 
бекіту.
     Жұмыстың осы түрлерін баланың жас кезінен бастап дер шағында қолға алса
нәтижесі де ойдағыдай болады.
Балабақшада жүргізілетін тәрбие, білім беру үрдісінде дыбысқа байланысты 
жаттығу түрлері кешенді түрде іске асырылады. Мәселен, ән оқу іс - әрекетінде 
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музыка үнімен бала сезіміне әсер етсе, тіл дамытуда оқылған әңгіме, ертегілер, 
біріншіден баланың ақыл - ойын, танымын кеңейтсе, екіншіден ана тілін жақсы 
білуге көмектеседі.
    Оқу жылының басында өз тобымда тілдері з, р, с, ш дыбыстарын айта 
алмайтын балаларға дыбыстарды дұрыс айтқызу мақсатында ойын - 
жаттығулар, тақпақтарды айтқызып үйреттім. Мысалы: «З» дыбысын бекіту 
мақсатында А. Райымқұлованың «ауыл маңында» өлеңін айтқызуға болады.
Ауыл маңы саз, саз - саз,
Жайылады қаз, қаз - қаз.
Тоймай қалса қаз, қаз - қаз,
Шашқан дәнің аз, аз - аз.
    Дыбыстарды меңгерту барысында ассоциация әдісін қолданамын. Мысалы: 
«Қ» дыбысын бекіту мақсатында Қ – қарға, қолғап, қасқыр, қой, қарындаш
Ұрпақтан - ұрпаққа мұра болып келе жатқан ертегілер, мақал - мәтел, 
жұмбақтар, жаңылтпаш бала тілін дамытуда шешуші орын алады. Тобымдағы 
балаларға ертегілерді ең алдымен ауызша айтып беремін. Сонан соң айтылған 
ертегінің мазмұнын толық қабылдау және тіл байлықтарын арттыру 
мақсатымен сахналап рольдерге бөліп ойнатамын. Мысалы: «Бауырсақ» 
«Шалқан» «Мақта қыз бен мысық» «Алдар көсе мен тоңғақ бай» «Күз түсті» 
ертегілері.
Түрлі ойын - жаттығулардың бала тіліне тигізер ықпалы мол. 
Ертегілерден басқа көркем әдеби шығармаларды балаларға оқып беріп, олардан
әңгіменің мазмұнын сұраймын. Мысалы: «Екі дос пен қайыршы қария» 
әңгімесін оқып беріп, әңгіменің мазмұнын сұрау арқылы Венн диаграмма әдісін
қолданып, балаларға Алдан мен Сауранның мінезін салыстырамын.
       Халық ауыз әдебиетінде ерте заманнан келе жатқан өзіндік 
ерекшеліктерімен танылған халықтың асыл ойының көркем жиынтығы мақал - 
мәтелдер арқылы да беріледі.
Қазақты мақал - мәтелдері негізінен елдікті, ынтымақты, бірлікті, 
адамгершілікті, инабаттылықты қамтиды. Сондықтан, мен «Менің 
Қазақстаным» «Отбасы» «Менің ауылым» тақырыптарын өткенде:
• Туған жер – алтын бесік
• Өз үйім - өлең төсегім
• Отан – оттан да ыстық
Батырлық, ерлік туралы:
• Жауынмен жер көгереді, батамен ел көгереді
• Ер - елдің көркі, өсімдік жердің көркі
Білім туралы:
• Қына тасқа, білім басқа бітеді
• Көп сөйлеген білімді емес, көп білген білімді – деген мақал - мәтелдерді
пайдаланамын.
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    Бала тілінің дамуына жұмбақтар үлкен роль атқарады. Әр оқу іс - әрекетінің 
тақырыбына сәйкес жұмбақ айтудан бастаймын.
• Кешкісін маздап жанады, таң атса сөніп қалады (Жұлдыз)
• Қырманнан көрдім, ырыздығы елдің (Дән)
• Басында аппақ шәлі, етегі елдің сәні (Тау)
Халықтық шығармалар ішінде баланы дұрыс, айқын сөйлеуге үйрететін, тілін 
жаттықтыруға бейімді жанр – жаңылтпаш. Жаңылтпаш арқылы сөздерді дұрыс 
сөйлеуге, жеке дыбыстарды алмастырмай дұрыс айтуға үйретеді.
• Көк кесе, көп кесе, Көп кесені әкелді кеше

Қорыта айтқанда балалардың ана тіліндегі дыбыстарды анық айтып, дұрыс 
сөйлей білуге балабақшада берілер тәрбиенің ықпалы зор.
    Қазіргі заман талабына сай оқу - тәрбие үрдісін ұйымдастыру, яғни әр баланы
жеке тұлға ретінде қабылдап, мектеп жасына дейінгі бүлдіршіндерді ойына, 
бойына шақ әдеби мұралармен сусындатып тәрбиелеу, тәрбиешінің алға қойған
міндеті. Айналадағы дүниені, табиғатты бақылап түсіндіріп әрдайым жаңа 
сөздермен, сөздік қорын толықтырып отыру қажет деп есептеймін. Жоғарыда 
айтылған мүмкіндіктерге сай балалардың сөйлеу қабілеттерін тереңдетіп, 
шығармашылық қабілеттерін дамытуда айтқан әңгімесіне, өзі құрастырған 
қысқа әңгімелеріне бағыт - бағдар бере отырып, тіл байлығын, сөздік қорын 
дамытуды басты назарда ұстау керек деп ойлаймын. 
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№ F00019    05.10.2021 ж

Сюжетті-рөльдік ойындардың маңызы

ШАЛЕНОВА ЖАНЗИЯ ЖАҢАБЕРГЕНҚЫЗЫ
Ақтөбе облысы, Шалқар ауданы  "Алабас негізгі орта мектебі"КММ

Мектепалды даярлық  сыныбының  тәрбиешісі 

Ойын  -  бұл  мектеп  жасына  дейінгі  бала  үшін  өзін-өзі  еркін  сезінуді,
заттарға,  іс-әрекеттерге,  қарым-қатынасқа  бағыну  сезімін  қамтамасыз  ететін,
өзін  «осында  және  қазірде»  толығымен  жүзеге  асыруға,  эмоционалды
жайлылық  жағдайына  жетуге,  теңдестірушілердің  еркін  қарым-қатынасына
негізделген  балалар  шығармашылығына  араласуға  мүмкіндік  беретін  өзіндік
құнды қызмет.  Балаға  арналған  ойынның субъективті  құндылығы мен  оның
объективті  дамытушылық  құндылығы  үйлесімді  ойынды  балалардың  өмірін
ұйымдастырудың  ең  қолайлы  формасына  айналдырады,  әсіресе  мектепке
дейінгі білім беру жағдайында.

Барлық уақытта ойын мектеп жасына дейінгі балалардың жетекші әрекеті
болды.  Психологтар  мен тәрбиешілер (Л.С.  Выготский,  Д.Б.  Эльконин,  А.П.
Усова,  Т.Е.  Конникова,  Д.В.  Менджерицкая,  Р.М.  Римбург,  Р.И.  Жуковская,
Т.А. Маркова, Н.Я.Михайленко, Р.А.Иванова және басқалар) мектепке дейінгі
жасты ойын жасына жатқызды.  Іс  жүзінде балалар біраз  уақытқа қалдырған
барлық  нәрсені  ойын  деп  атайды.  Зерттеушілер  ойынның  құндылығын  атап
өтіп,  оның  әлеуметтік  мінез-құлықты  қалыптастырудағы  маңыздылығын,
адамның өзін-өзі растауы мен қарым-қатынас жағдайында оның мінез-құлқын
болжау мүмкіндігін көрсетеді.

Баланың дамуын ойынсыз елестету мүмкін емес, ал рөлдік ойындар мектеп
жасына дейінгі баланың негізгі қызметі болып табылады. Олар баланың ойдан
шығарылған  жағдайында  кез-келген  рөлдік  әрекеттерді,  оны  қызықтыратын
функцияларды жүзеге  асыруға,  түрлі  оқиғаларға  қосылуға  мүмкіндік  береді.
Рөлдік ойын - бұл кішкентай адамның әлеммен алғашқы, саналы өзара әрекеті,
онда  бала  жасаушы  субъектінің  жетекші  рөлін  атқарады,  бұл  оның  өзін-өзі
жүзеге асыруы мен өзін-өзі көрсету тәсілі. Онда бала өзі қалағандай болады,
ойында  бала  өзі  қалаған  жерде  болады,  ол  қызықты  және  тартымды
оқиғалардың қатысушысы болып табылады.

Рөлдік  ойындар  баланың  психикалық  дамуында  үлкен  маңызға  ие,
олардың  ерікті  есте  сақтау  қабілетін  дамытады.  Ойынды  жүргізу  кезінде
міндетті болып табылатын ережелер балаларды мінез-құлқын басқара білуге  
тәрбиелейді,  олардың  импульсивтілігін  шектейді,  сол  арқылы  мінездің
қалыптасуына ықпал етеді.
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Құрдастарымен бірлескен ойын кезінде балалар қарым-қатынас жасауға,
басқалардың тілектері мен іс-әрекеттерін ескере білуге, өз пікірін қорғай білуге,
өздігінен талап ете білуге, сонымен қатар жоспарларды бірлесіп құруға және
жүзеге асыруға үйренеді.

Бала әр түрлі рөлдерді орындай отырып, әр түрлі қызмет түрлерін қамтуды
бастайды,  бұл баланың ойлау қабілетін дамытуға,  басқа біреудің көзқарасын
қабылдауға көмектеседі.                                                             

Рөлдік  ойын ойнау,  қандай да  бір  образға  үйрену,  бала  алған әсерлерін
жаңғыртады,  қайта  ойластырады  және  ашады.Ойын  жағдайының  ойдан
шығарылатындығын  түсінген  балалар,  дегенмен,  шынайы  сезімдер  мен
тәжірибелерді бастан өткереді және осылайша ішкі әлемін байытады.

Мектеп жасына дейінгі балалар бірге ойнағанды ұнатады. Алайда өмірлік
тәжірибенің  аздығы,  адамгершілік  сезімдерінің  көрінуінде  тұрақтылықтың
болмауы, өз тілектерінен бас тарту қабілетінің жеткіліксіз дамығандығы кейде
ойынның  ыдырауына,  қалыптасқан  достық  байланыстардың  бұзылуына
әкеледі.Біз ойынға басшылық жасай отырып, балаларға әр түрлі ұсыныстардың
ішінен ең  қызықтысын таңдауға  көмектесіп  қана  қоймай,  оларды бір-бірінің
жоспарын құрметтеуге, жолдастарына мұқият болуға үйретуіміз керек. Баланы
өзі үшін өзі ойнағысы келетін құрдастарының рөлдеріне сәйкес келетін рөл таба
білуге  үйрету  өте  маңызды,  бұл  үшін  баланы  қабылданған  рөлді  жаңасына
ауыстыруға үйрету қажет.Рөлдік ойынның анықтамаларын, оның ерекшелігін
педагогика мен психология тұрғысынан зерттей келе, рөлдік ойын - бұл мектеп
жасына  дейінгі  баланың  іс-әрекетінің  ең  тартымды  түрі  деген  қорытынды
жасауға болады. Дәл осы рөлдік ойын балаға екі жағдайда - нақты және қиялда
бір уақытта болуға мүмкіндік береді. Рөлдік ойын процесінде баланың ақыл-ой
қабілеттерін  ғана  емес,  зейінін,  есте  сақтауын,  қиялын  қамтитын  білімді
игерудің маңызды және күрделі процесі жүреді.
Сюжетті-рөлді ойын картатекасы:
 
Картотека №1 «Киім дүкені»
Мақсаты: Ойын барысында
 рөлдерді ойнай білуге үйрету.                                  Сатушы 
әртүрлі киімдер түрлері                                             туралы 
әңгімелейді.
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Картотека №2 «Балабақша»
Мақсаты: Тәрбиеші балаларды

қабылдап, таңертеңгілік жаттығуды
өткізеді, ойнатады.

 
Картотека №3 «Зообақ»

Мақсаты: Балалар ата-аналарымен
 зообаққа келеді, әртүрлі жануарларды 
көреді, әйткеншекте тебеді.

Картотека №4 «Шаштараз»
Мақсаты: Балаларды шаштараз ойынымен 
таныстыра отырып, шаштарын үнемі тарап 
әдемілеп жүруге үйрету. Шаш өрудің әр түрлі 
үлгісін көрсету. Әсемдікке, әдемілікке баулу.

                                                                                                                 
Картотека №6 «Құрылысшы»
Мақсаты: Балаларды құрылысшының                                                             
қызметімен таныстыру. Қаншама үйлер,                                                                 
мектеп, балабақшаны құрылысшылар                                                                     
салатынын түсіндіру. Ойын арқылы                                                                          
үйлерді қалай салатынын көрсету.                                                                         
Құрылысшы маманының еңбегі зор                                                                            
екенін саналарына сіңіру.  
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Картотека №7 «Аурухана»
Мақсаты: Өздіктерінен рөл дерді 
бөле білуге үйрету. Қызығушылықтарын 
арттыру. Бір-біріне деген қамқорлыққа 
тәрбиелеу.

                                                 Картотека №8 «Дүкен»
                                                               Мақсаты: Сатушының рөлін ойнай 
                                                                        білу біліктклікке үйрету.

Картотека №9 «Дәрігер»
Мақсаты: Балалардың білім деңгейін,                                                                       
ойындарды ойната 
отырып, әрі қарай жан - жақты дамыту тіл,                                                                
байлығын жетілдіру, сөздік қорын молайту.                                                              
Үлкендер еңбегін құрметтеуге, сыйлауға,                                                                  
адамгершілікке тәрбиелеу. Балаларды                                                          
ұйымшылдыққа,жауапкершілікке, 
адалдыққа, кішіпейілділікке тәрбиелеу.

Картотека №10«Жолаушылар»
Мақсаты: Балалардың көңілдерін көтеріп 
саяхатқа шығару. Саяхатқа баратын көлік 
түрлерімен таныстыру. 

Жолғашыққандабалаларғажолжүруережесінтүсіндіру.
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№ F00021    05.10.2021 ж

ҚАЗІРГІ  ЗАМАН  МҰҒАЛІМІ

АБИШЕВА ЖАНЫМ ДУЛАТОВНА
СҚО. Жамбыл ауданы  "Майбалық негізгі орта мектебі "КММ.  Қазақ тілі мен

әдебиеті пәні мұғалімі 
                                                                

Маған жақсы мұғалім бәрінен де қымбат,
өйткені мұғалім – мектептің жүрегі.

Ыбырай Алтынсарин.

Ұстаз деген сөзді, ұстаз деген мамандықты мен ең қасиетті құндылық деп
есептеймін. Себебі, ұстаздың алдына келмейтін адам болмайды. 

Әр бала үшін ұстаз оның екінші анасы, әкесі, досы. Неге? 
Себебі, баланың кішкентай жүрегі осы ұстаздан жылулықты, қамқорлықты

сезіп,  қамқоршы  ретінде  қабылдап,  әрі  өзінің  досындай  сырласа  алады.
Мұғалімге тән ең бірінші қасиет- баланы құрметтеу. 

Оның  адамшылық   ар  –  ожданы,  намысы,  тұлғасын  жасына  қарамай
сыйлау, құрмет тұту. Бұл мұғалімнің терең дүниетанымы мен үлкен жүрегінен
келіп шығады. Әр баланы жас ерекшелігі, мінез құлқы, өскен ортасына қарай
танып, азамат қылып қалыптастыру – әр педагогтың мұраты. 

Ұстаз қандай болу керек? – деген сұрақтың жауабын дана, данышпан Абай
атамыздың шығармаларынан табамыз. Ол «Ыстық қайрат, нұрлы ақыл, жылы
жүрек»  иесі.  Елбасымыз  айтқандай  «Біз  білім  –  ғылым  саласында  бәсекеге
қабілетті болмасақ, өз мақсатымызға жете алмаймыз. 

Барлығы  мектептен,  ХХI  ғасыр  ұлттық  бәсеке,  ақпараттық  сайыс,
инновациалық  технологиялар,  реформалар  сияқты  көріністерімен
ерекшеленеді. Ұстаздың басты мақсаты – шәкірттерін өмір сүруге және адам
болуға  баулу.  Әлемдік  білім  беру  жүйесі  де  жеке  тұлғаны  қалыптастыруға
бағытталған. Бұл ұстаным Қазақстан Республикасының  Білім туралы заңында
жан – жақты сипатталған: «Білім беру жүйесінің басты міндеті – ұлттық  және
жалпы  азаматтық  құндылықтар,  ғылым  мен  практика  жетістіктері  негізінде
жеке  адамды  қалыптастыруға  және  кәсіби  шыңдауға  бағытталған  білім  алу
үшін қажетті жағдайлар жасау, оқытудың жаңа технологияларын енгізу, білім
беруді  ақпараттандыру,  халықаралық  ғаламдық  коммуникациялық  желілерге
шығу».  Сондықтан  бүгінгі  ұстаз  оқушыларға  белсенді  әрекеттер  жасауға
жағдай  жасауы  керек,  ол:  ойлау,  оқу,  сөйлеу,  талқылау,  жазу,  пікірлесу,
пікірталастыру.
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Ұлы ағылшын ағартушысы Уильям Уорд: 
Жай мұғалім - хабарлайды, 
Жақсы мұғалім - түсіндіреді, 
Керемет мұғалім - көрсетеді,
Ұлы  мұғалім  -  шабыттандырады,  -  дейді.  Бүгінгі  күні  білімді  дайын

қалпында қабылдамай, оны өздігімен құрастырудың тұлғаны дамытатындығы,
құрастырылған білімнің есте ұзақ мерзімде сақталатындығы дәлелденіп отыр.
Білім игеру процесінің еңбасты мәселесі мен мақсаты үйренушілердің белсенді
әрекеттерін  ұйымдастыру.  Белсенді  әрекеттер  арқылы  шәкірттер  білімді
өздігімен  меңгереді,  үйренеді.  Ұстаз-  сенім  атмосферасын  қалыптастырып,
мейірім  шапағатын  сыйлайды,  оқушылардың  қызығушылығын  арттырып,
олармен бірге  ізденеді,  жұмыс  жасайды.  Ұстаз  –  білімге  шығаратын  жолды
нұсқаушы, осы жолмен өзі де жүріп келеді. «Заманына қарай адамы» - деп, осы
өзіміз  өмір  сүріп  отырған  уақытқа  сай  ұлтжанды,  білімді  ұрпақ  тәрбиелеп
шығару  міндетіміз.  Қасиетті  білім  ордасы  мектепке  білсем,  көрсем,  білімді
азамат болып өссем деп үлкен арманмен келіп отырған кішкентай азаматтарды
оқытып, тәрбиелеуге ұстаздық ықыласпен қарау – парызымыз.

Ұстаз деген кім? Оның қандай міндеттері бар? Оны  небәрі осы 4 жолдан
көруге болады.

Ұстаз болу – жүректің батырлығы,
Ұстаз болу – сезімнің ақындығы,
Ұстаз болу – мінездің күн шуағы,
Азбайтұғын адамның алтындығы
Ұстаз деген сөз, қандай да бір мамандық, өзінше қызықты да, күрделі. Ал,

осы мамандықтардың ішінде жан-жақты білімділікті,  икемділікті,  шеберлікті,
ерекше  шәкіртжандылықты,  мейірімділікті  қажет  ететін  мамандықтың бірі  –
мұғалім  мамандығы.  Мұғалім  мамандығы  киелі  де  көне  мамандықтың  бірі.
Адамзатты  ежелден  ойландырып,  толғандырып  келе  жатқан,  қоғамдық
құрылыс өзгеріп жатса да, қажеттігін жоймайтын маңызды мәселе, жас ұрпақты
өмір сүруге дайындау. Бұл қиынның-қиыны. Себебі, әр адам-қайталанбас жеке
тұлға. Бүгінгі мұғалімнің мақсаты бәсекеге қабілетті өмір сүре алатын білімді,
жаңадан танымы бар, білімге деген қызығушылық деңгейі жоғары, экономика
деңгейіне шыға білетін ұрпақты тәрбиелеу қажет. Иә, бұл кез-келген мұғалім
қолынан келе бермейтін қасиет. Тек қажырлы да, өз жұмысын жақсы көретін,
өз  оқушыларын  биік  шыңға  жетелегісі  келетін  ұстаздың  қолынан  келеді.
Төзімділік - адам бойындағы жақсы қасиеттерінің бірі. Төзімді болғанда ғана
жақсы  бір  нәтижелерге  жетуге,  нақты  дұрыс  шешем  қабылдауға  болады.
         Ұстаздар, қандай ғажап халықсыздар!

 Шәкіртке шыңдай биік алыпсыздар. 
 Жан біткен жанарына нұр сыйлаған, 
 Күндей боп күлімдеген жарықсыздар!
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№ F00023    05.10.2021 ж

«Брейн-ринг» - интеллектуалдық сайыс сабақ

САРСЕНОВ МУХТАР ТУРАРОВИЧ
Маңғыстау облысы, Жаңа өзен қаласы «№17 ЖББМ» КММ

Химия және биология пәні мұғалімі, педогог-зерттеуші                                      

Мақсаты: Оқушылардың логикалық ойлау қабілетін дамытып, жаратылыстану 
(биология) ғылымына деген танымдық қызығуын арттыру және пәнаралық 
байланысты дамыту. Шапшаңдылыққа, ізденімпаздыққа, ұқыпттылыққа үйрету
Өтілу әдісі: сайыс                                                                                                         
Құрал-жабдықтар: 2 үстел, 5-6 орындық, құм сағаты (30сек) мүмкіндігінше 
немесе секундомер, житон қызыл картон (7×15см)                                                   
Сайыс ережесі: Бұл ойынға, кез келген сыныпты алуға болады (8-11 сыныптар 
аралығы). Қатысушылар жалпы IV топтан құралған, әр-топта 5-6 ойыншыдан 
және командаға атау берілгені дұрыс, мысалы: «Сұңқар», «Ядро» т.б. 
фантазияңызға байланысты.                                                            I тур – үш (3) 
ұпайға дейін, келесі II-ші және III-ші турда 6 ұпайға дейін жүргізіледі. Ортаға 
немесе ойын алаңына, қарама-қарсы екі үстелге 5 немесе 6 оқушыдан 
шақырылады әр-бір командаға, сәттілік және жеңістікке жетуін тілейміз.  Ойын
сұрақтар қойылуы мен басталып, жүрү барысында I турда үш  ұпайды 
еншіленген (бірінші жеткен) команда жеңістікке жетіп, ойынды жалғастырады, 
ал жеңіліп қалған команда «түгел» ойыннан шығып кетеді-де, орнына басқа 
команда шақырылып II-ші тур немесе кезең басталады, дәл осы тәртіп 
бойынша, жеңілген команда ойыннан шығып кетеді-де, басқа команда 
шақырылып III-ші кезең басталады яғни қай топ жеңсе, сол топ қала береді.       
II-ші тур аяқталғаннан кейін, «Сергіту сәтін» жүргізуге болады, содан кейін III-
ші кезеңге жол береміз. I орынға әрине барлық топтарды жеңіп шыққан 
команда ие болады, осыдан II-ші және III-ші орындар белгілі болады. 
Қойылатын сұрақтар қысқа – да нұсқа, қызықты болғаны тәуір, себебі сабақ 40 
минутқа арналатын болса уақытылы сайыстың бітуіне септігін тигізеді. Әр-бір 
команда үстеліне, төрт бұрышты «қызыл»  карточка таратылады                    
(Ескерту: карточканың түсі «қызыл» болғаны абзал!).  Ойын барысында 
сұрақтың қойылуына назар аударып, ақырына дейін тыңдап, жауабы дайын 
команда «қызыл» житонды көтеріп жауабын айтады (Ескерту: «Қызыл» 
житонды қай команда бірінші көтерсе, сол команда, жауап беруге мүмкіншілік 
алады, сұрақ қойылымыннан бұрын житонды көтеріп қойса «Фольстарт»  - 
деп,  жауап беру қарсылас командаға өтеді және ойлануына 30 сек.,  уақыт 
беріледі). Төреші мұқият зер салу қажет қай командаға жауап беруіне жол 
беріледі, әйтпесе спор тұындауы мүмкін!).  
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Ал енді, дұрыс жауап берілсе 1 ұпаймен бағаланады, дұрыс жауап берілмесе, 
келесі қарсылас командаға жауап беруіне 30 секунд уақыт беріледі, жауаптары 
дайын болса айтабереді, екі команда-да, қәтеге жол беріп қойса, «ноль» ұпай 
беріледі-де, сұрақ қою жалғаса береді. Әр-бір сұрақ 1 ұпаймен бағаланады, 
сұрақтың күрделілігіне қарап 2 ұпай ойнатылады. Мектепте сыныптар саны көп
болса IV орындарды –да және ынталандыруды-да тағайындауға болады, бұл 
кезде команда саны көбейіп, екі-үш есе уақыт қажет болады, сол себепті ең 
тиімдісі 4 топ пен шектелу. Төменде, әр-бір кезеңге арналған сұрақтар үлгісі 
берілген, әріне қатып қалған сұрақ жоқ, әр-бір ұстаз өзінің логикасына, 
фантазиясына байланысты және оқушылардың білім деңгейіне байланысты  
құрастыруыңызға болады. 11 сынып оқушыларына ҰБТ – ға дайындалуына 
және сұрақтарына көз жүгіртіп өтсе, қосымша көмек береріне кәміл сенемін!     
Құрметті, әріптестер!!! Сіздермен бірге, өзімнің танымдық сабағымды 
бөліскеніме құаныштымын, сәттілік және творчествалық табыс тілеймін. 
Рахмет!!!
 I тур                                                                                                                               
1. Жасушаның көбеюіне қатысады? ( Ядро)                                                               
2. Жасуша ішіндегі сұйықтықтың қысымын реттейді? (Вакуоль)                           
3. Улы заттарды ыдыратады? (Вакуоль)                                                                     
4. Жабын ұлпа бөлінеді? (Өң, тоз, қыртыс)                                                                
5. Өсімді мүшелерге жатады? (Тамыр, сабақ, жапырақ)                                           
6. Емізік тамырлар? (Сұңғыла, арамсояу)                                                                   
7. Тек қысқарған өркенге орналасады? (Гүл бүршігі)                                               
8. Көбею мүшелері?  (Гүл, жеміс, тұқым)                                                                   
9. Гүлдің көбеюге қатысатын бөлімі? (Аталық)                                                         
10. Аталық тозаңының аналықтың аузына түсуі? (Тозаңдану) 

II тур
1. Құстарда тістің қызметін атқарады? (Етті қарын) 
2. Қоңыр балдырлар теңіздің қандай тереңдігінде өседі? (180-200м) 
3. Даражарнақты класының түрі қанша? (73мың) 
4. Аутосомды хромосомалардың 21 – ші жұбында артық бір хромосома 
болатын ауру?  (Даун синдромы) 
5. Саңырауқұлақтарды зерттейді? (Микология) 
6. Биохимик Де Дюв лизосоманы ашқан жыл? (1955) 
7. Ылғал тапшы аймақтарда  өсетін өсімдіктер? (Ксерофиттер) 
8. Ми бөлімдерінің саны? (5) 
9. Есту мен тепе-теңдік мүшелері? (Шытырман) 
10. Адамның ортан жілік тік тұрғанда қандай қысымға шыдайды? (1,5т)
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III тур
1. Қарын сөліндегі фермент? (Пепсин) 
2. Ұрықтың дамуын зерттейтін ғылым? (Эмбриология) 
3. Ағзада кадмий элементі мөлшері көбеюінен болатын ауру? (
Итай-итай ауруы)                            
4. 1 грамм қара топырақта болатын балдыр мөлшері? (5000)                                   
5. Мүктәріздес өсімдік? (Сфагнум)                                                                              
6. Қағаз өндірісінде пайдаланылатын жасыл балдыр? (Кладофора)                        
7. Қарын бездерінің секрециясын күшейтетін гормон? (Гастрин)                           
8. Микроэволюцияның нәтижесінде түзіледі? (Түр)                                                 
9. Балықшылар ауруы? (Минамата)                                                                             
10. 1914 жылы гетерозис деген ұғымды енгізген ғалым? (Дж.Шелл)
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 № F00024      06.10.2021 ж

Жж дыбысы мен әрпі

КАЗБЕКОВА СВЕТА АКЖИГИТОВНА
Атырау қалалық  Мақаш Бекмұхамбетов  атындағы орта мектебінің

бастауыш сынып мұғалімі

Пәні: Сауат ашу   Сынып: 1 Мектеп:

Күні: Мұғалімнің аты-жөні : 
Қатысқандар: 
Қатыспағандар саны: 

Сабақтың 
тақырыбы:

Табиғатқа саяхат.
Жж дыбысы мен әрпі

Оқу мақсаты 1.2.9.1 Әріпті тану,ажырату оны дыбыспен 
сәйкестендіру.
1.2.1.2 Оқудың түрлерін (буындап оқу,жиі кездесетін 
сөздерді тұтас оқу,түсініп оқу) қолдану.
1.1.9.3 Сөздің буыннан тұратынын түсіну және сөздегі 
буын санын анықтау.
1.2.4.1 Мұғалімнің көмегімен қарама-қарсы 
мағыналы,мәндес,көп мағыналы сөздердің мағыналарын
ажырату.
1.3.11.1 Сөйлемді бас әріптен бастап жазып,сөйлем 
соңына тыныс белгілерін қою.

Сабақ 
мақсаттары

Барлықоқушылар:Әріпті біледі, жаза алады, оқи 
алады.
Оқушылардың басым бөлігі:  Әріптерді таниды және 
ажыратады.Әріпті дыбыспен сәйкестендіріп оқиды.
Кейбір оқушылар:Мәтінді оқи алады, өз ойын еркін  
жеткізе алады.
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Бағалау 
критерилері

- Әріпті таниды,ажыратады оны дыбыспен 
сәйкестендіреді.
- Оқудың түрлерін (буындап оқу,жиі кездесетін 
сөздерді тұтас оқу,түсініп оқу) қолданды.
- Сөздің буыннан тұратынын түсінді және сөздегі 
буын санын анықтайды.
- Мұғалімнің көмегімен қарама-қарсы 
мағыналы,мәндес,көп мағыналы сөздердің мағыналарын
ажыратды.
- Сөйлемді бас әріптен бастап жазып,сөйлем соңына
тыныс белгілерін қояды.

Тілдік мақсат Оқушылардың «Сұрақтар әлеміне саяхат»әдісімен  
айтылым дағдысын, сөздікпен, мәтінмен жұмыс жасауда
оқылым, айтылым дағдысы, «Топтастыру» әдісі арқылы 
айтылым, жазылым дағдыларын дамыту.   
Жазылым дағдысы бойынша негізгі сөз тіркестерімен 
үш тілде танысады, жазады, айтады.
Жапырақ-листья,Жалау-флаг,Жеті-семь

Құндылықтарға 
баулу

Біз Мәңгілік Елдің мызғымас Жеті тұғырын 
нығайту.Сабақ барысында оқушылардың бірін-бірі 
тыңдау, көмектесу, жұптасып тапсырма орындау, 
жауапкершілікті арттыру, өзгелердің мәдениетіне 
қамқорлықпен қарау

Денсаулық және
техника 
қауіпсіздігінің
сақталуы

Техникалыққауіпсіздікережесіментаныстыру. 
Алтын ережетаныстырылады
Топ  ережесінсақтау. 

Пәнаралық 
байланыстар

 Дүниетану, музыка, бейнелеу, өзін-өзі тану

АКТ 
қолданудағдысы 
(сабақта 
қолданылатын 
болса көрсетіңіз)

Интербелсенді тақта, аудиожазба,суреттер,әріптер.

Алдыңғы 
меңгерілген білім 

Ә.ә  дыбысы мен әрпін біледі. Әріпті тану,ажырату оны 
дыбыспен сәйкестендіре алады. Оқудың түрлерін 
(буындап оқу,жиі кездесетін сөздерді тұтас оқу,түсініп 
оқу) қолдана алады.. 

Сабақбарысы
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Сабақтың
жоспарланған

кезеңдері

Сабақтажоспарланғаніс-әрекет Ресурстар

Сабақтың басы
 Минут 10

Ынтымақтастық атмосферасы 
қалыптастыру. Балалар сабақты бастамас 
бұрын,  бір-бірімізге сәттілік тілейік .
Шеңбер болып тұрайық жылы жүзбен,
Бізге келсін қуаныш, нұр іздеген.
Шуақ толған жанымыз, жүрегіміз
Үлгі алсын көрген жан мына бізден. 

Суреттер арқылы  3 топқа бөлемін.

І топ Жапырақ   ІІ топ Жұлдыз     ІІІ топ
Жеміс

Балалар өткен әріптерімізді қайталап 
алайық!
«Сұрақтар әлеміне саяхат» әдісі арқылы 
өткен тапсырмаларды пысықтау 
мақсатында сұрақ-жауап өткіземін.
1.Балалар қазақ тілінде неше әріп бар?   
2.Дыбыстар нешеге бөлінеді? т.б.
 Жауап берген оқушыға жұлдызша беру 
арқылы бағалаймын.

Сабақтың тақырыбын  жұмбақ  жасыру 
арқылы  ашамын.

Өлең
шумақтары

Жапырақ, 
жұлдыз, 
жеміс 
суреттері.

Жұлдызшала
р

 Жұмбақтар
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Жасыл болып жыпырлап өнеді,
Сары болып жерге түседі.       (Жапырақ)

Күндіз бәрі қашады
Түнде аспанды басады.(Жұлдыз)

Бұтақта ілініп тұрамын,
Піскенде себетке құладым.       (Жеміс)

Сабақтың
ортасы  

20 минут

Балалар бүгінгі өтетін  жаңа  сабағымыздың
тақырыбы  «Ж ж» дыбысы  мен әрпі.

Ж дыбысы туралы бейнежазба көрсетемін.

Жеті сөзіне дыбыстық талдау жасаймыз

Ж  дыбысы –ұяң дауыссыз дыбыс. 
Жасалуына қарай – тіл алды дауыссыз.
Айтылуына қарай –ызың дауыссыз.

1. Сөздікпен жұмыс:
1.Хормен оқу         
2.Тізбектей оқу
жаға    жалау   жасыл    жақсы    жылтыр   
жарыс
жаса   жасау   жайлау   жаман   жауын       
Жарас
Жеке жұмыс
2. Тапсырма
Мәтінді дауыстап оқыңыз. Сұрақтарға 
жауап беріңіз.

АКТ

Оқулық
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- Мәтінде не туралы айтылған?
- Жарыс мәресіне кім тез жетеді?
Дескриптор: Білім алушы
 - мәтінді қатесіз оқиды; 
- мәтіннің мазмұны бойынша қойылған 
сұрақтарға жауап береді.
3.Тапсырма.
1 -тапсырма
Әр жұп суретке мұқият қараңыз. Сөздерді 
оқыңыз және оған қарама-қарсы
мағыналы сөздер тауып айтыңыз.                  
сол жақ - ...               үлкен - ...                

   жылдам - ...           ыстық - ...                 
ашық - ...
Дескриптор: Білім алушы
 - берілген сөздерге қарсы мағыналы 
сөздерді айтады. 7
2-тапсырма
Сөздерді оқыңыз. Мәндес сөздерді 
анықтаңыз және бір-бірімен 
байланыстырып
сызыңыз.

Дескриптор: Білім алушы
 - мәндес сөздерді анықтайды және 

Суреттер

     АКТ
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байланыстырып сызады.
Топтық жұмыс:«Мені тауып көр» 
ойыны.

І топ «Жапырақ.
Ждыбысы сөз басында  келетін заттарды  
атап, аттарын жазады.

ІІ топ «Жұлдыз»
Суреттердің атын тауып жаз. 

ІІІ топ «Жеміс»

Топтық жұмысты «Екі жұлдыз, бір тілек» 

арқылы бағалаймын.
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Сергіту сәті

Топтық жұмыс
Жаңбыр тамшыларынан қандай сөздер 
құрауға болады?

Аралар арқылы бағалаймын

Дәптермен жұмыс
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Қарамен берілген сөздердің мағынасын 
ажырата  біл.
Тұрма  жай,                Суға   жуа-жуа,
Қамыр  жай.               Тазаланды  жуа.

Сабақтың соңы

Қорытынды:

«Топтастыру» әдісі
1.Ж  дыбысынан  келетін сөздер айту.
2.Сөздерді буынға бөлу.
3. Ж  дыбысын дауысты және дауыссыз 
екенін ажырату.

                Жалау                Жүгері

                                                                
Жапалақ
     Жеміс                 Ж

 Жантақ

                                 Жаға

Саралау – 
оқушыларғакөбірекқолд
аукөрсетудіқалайжоспар
лайсыз? Қабілеті 
жоғары оқушыларға 
қандай тапсырмалар 
қоюды жоспарлап 
отырсыз? 

Бағалау –
оқушылардыңматериалды
меңгеру деңгейін тексеру

жоспарыңыз?

Денсаулық
және

қауіпсіздік
техникасын
ың сақталуы

Оқушыларға берілген 
тапсырмаларды  
уақытылы кері байланыс 
арқылы білім деңгейін 
анықтау жұмыстарын 

Білім алушылырдың деңгейлерін 
анықтауда қалыптастырушы 
бағалау жүргізіледі.

Жұлдызшалар арқылы бағалау

Техникалық
қауіпсіздік
ережесімен
таныстыру. 
Алтын ереже
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жүргізу. 
Визуальды оқушыларға 
жеке жұмыс  арқылы жаңа
білімді меңгертуге ықпал 
ету.
Барлық оқушыларға 
сөздікпен және мәтінмен 
жұмыс жасата отырып 
жаңа білімді меңгертуге 
назар аударамын.
Жақын арада даму 
аймағын 
ұйымдастырамын.

«Екі жұлдыз бір тілек» арқылы 
бағалау.

Аралар арқылы бағалау

Кері байланыс:

Өте

жақсы     
Жақсы     

түсінбедім

Тақтада тұрған смайликтерге 
стикер жапсырады.

таныстырыла
ды

Топ  ережесін
сақтау. 

Сабақ бойынша рефлексия 

Жалпы бағалау
Сабақта қандай екі нарсе табысты болды (оқытуды да, оқуды да 
ескеріңіз)?
1:

2:

Қандай екі нарсе Сіздің сабағыңызды жақсарта алады (оқытуды да, 
оқуды да ескеріңіз)?
1:

2:

Сабақ кезінде мен сынып немесе жекелеген оқушылардың 
жетістіктері /қиыншылықтары туралы нені анықтадым, келесі 
сабақтарда неге назар аудару қажет?
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№ F00025     06.10.2021 ж

Эссе «Тәрбиеші  болу – бақыт!»   
                                                                                                                   

ТУРГАНБАЕВА АЙЖАН ЭКИЗБАЕВНА
Маңғыстау облысы Жаңаөзен қаласы 

№ 11 Теңге бөбекжайы» Тәрбиеші

«Ел есінде бір жыл қалғың келсе - ас бер,  он жыл қалғың келсе - ағаш
отырғыз, ал  мәңгі  қалғың   келсе - бала тәрбиеле» дейді  халық  даналығы.
Өскелең  ұрпаққа тәлімді  тәрбие сіңіру, болашаққа жарқын бағыт-бағдар беру,
келешекке кемел боларлық ақыл-парасат меңгерту  аса жауапты іс екені мәлім.
Сондықтан да жауапкершілік жүгі ауыр осынау қажырлы  іске бой ұрған әрбір
маман қоғам арасында үлкен құрметке ие болатындай дәрежеге ие.   

Мен үшін  де осынау өмірімдегі ең қастерлі әрі қасиетті мамандық ол –
тәрбиешілік.   «Жол  таңдауда  жалтаңдауға  болмайды»  дегендей,  әу  баста
ұлтымыздың,  тәуелсіз  еліміздің  ертеңі  боларлық  бүлдіршіндерді  тәрбиелеу
жолын  таңдағаныма  еш   өкінбеймін.  Керісінше,  ауыртпалығы  мен
жауаптылығы қыры қатаңға жүк боларлық осы кәсіпті таңдау арқылы қоғамдық
дамуға өлшеусіз үлес қосып келе жатқанымды мақтан  етемін. 

Адам баласының өмірінде  болуға  тиіс  бақыттың  бірі  не  десек,  ол  –  өз
қалауыңмен  таңдаған  кәсіп-мамандығыңа  деген  салиқалы  ынтызарлық   әрі
ыстық  ықылас  дер едім. 

Өз   еңбегіне   жан-тәні  мен  берілген   жанғана  өмірдің  мән-мағынасын,
қоғамдық  ортадағы  жауапкершілікті,  тұтастай  ұлттың  ертеңіне  қоса  алар
өзіндік үлесін тереңнен  салмақтай  алса керек. 

Бір сөзбен айтқанда, өмірдің  мәні  адал...
Көрнекті  тұлға  Ахмет Байтұрсынұлы: «Балам  дейтін ел болмаса, елім

дейтін  бала қайдан болсын» деген екен. Балабақша тәрбиешілері қай кезеңде
болсын  ертеңгі  елім  деп  еңірейтін  ұрпақты  тәрбиелеуге  тер төгуде. 

Бұл  жолда  үлкен  ізденіс, парасат  қажет. Ендеше, тәрбиешінің әр күні
ізденіспен,  ертеңгі  азаматты   қалыптастыру  жауапкершілігі  мен  ұштасып
жатады. Тәуелсіз  елдің  жас  ұрпағын  лайықты  түрде  тәрбиелеу – біздерге
артылған  аса жоғары  міндет. 

Осы  міндетті  орындау  үшін  әрбір  тәрбиеші   жанын   салады.  Ендеше,
олардың әрқайсысының еңбегі  қашанда құрметке  лайық  деп  білемін.

Педагог  К.Гельвеций: «Тәрбиеші – балаларға ересек әлемге есік ашатын
сиқыршы.  Тәрбиешінің    білімі   мен  біліктілігіне   тәрбиеленушілерінің
болашағы  тәуелді», деген  екен  бір сөзінде. 
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ТӘРБИЕШІ!  Бұл  әрдайым  үлкен  әріптермен жазылуға тиіс мазмұнды
сөз   деп  танимын.  Өйткені,  біз  елдің  ертеңгі  азаматтарын  тәрбиелеудеміз.
Өйткені, біз  жас ұрпаққа қазыналы да бай ана тілі – қазақ тілін сіңірудеміз. 

Тіл  арқылы  бала  бойына  ұлттық  құндылықтарды, дәстүр мен салтты,
ұлтымызға   тән   ізгіліктерді,  жалпы   адамзатқа  ортақ  өркениеттік
ұстанымдарды жұғысты  етудеміз. Даңқты  қаһарман  Бауыржан Момышұлы:
«Анамыздың   ақ  сүтімен  бойымызға  дарыған  ана  тілімізді  ұмыту  бүкіл  
ата-бабамызды, бар тарихымызды  ұмыту»  деп ескерткен болатын. Біз осынау
қауіптің  болмауына  бас-көз болып, тіліміздің, діліміздің  жас ұрпақ  бойына
бай әрі қазыналы қалпында сіңірілуіне күш салудамыз.

«Ұстаздық  еткен   жалықпас,  үйретуден   балаға»  деп  ұлы Абай  атамыз
айтқандай,  менің де осынау  қастерлі  мамандықтың  иесі атанғаныма сегіз
жарым   жыл  болған   екен.  Қиындығы  мен  қызығы,  ауартпалығы  мен
жауапкершілігі  қатар   жүретін  осы  еңбектің  жолындағы  педагогикалық
ұстанымым – үнемі жаңалыққа  ұмтылып, алдыңғы қатардан  көріну және әр
тәрбиленушімнің   бойынан  жылт   еткен   жақсылықты,  талап  пен  талантты
тауып, бұлақтың  көзін  ашу, биікке жетелеу, сондай ізденістер арқылы биік
мақсаттарды  орындау.  

Тәрбиеші болу – әр  балаға екінші ана  болуға пара пар  еңбек. 
Анадай  мейірім мен қамқорлық  таныту, аялы сөздер мен ілтипат білдіріп,

ізгіліктерге бағыттау біздің күнделікті еңбегімізде өріліп жатыр.  
Сондықтан да бұл іс екінің  бірінің  қолынан   келе  бермейді. 
Өйткені, бұл – бала жанын   тереңнен сезінетін, өз  ісін жан-жақты білетін,

бүлдіршіндерді   жан-тәнімен   сүйе  алатын,  оларды  бағалай  білетін  нағыз
маманның қолынан   ғана  келетін  жұмыс. Ұлы педагог Г.Песталоцци: «Егер де
сүйе  білмесең, тәрбиелеу   құқығы  жоқ», деген  екен.

Ал   В.Сухомлинский:«Баланың   шығармашылық   қабілеті   мен
дарынының  бастауы   саусақ  ұштарында»,  дейді. Тәрбиешілік жолдағы  басты
мақсатым     мектеп жасына дейінгі  балалардың констркутивтік,  танымдық,
шығармашылық, іскерлік  қабілеттерін  дамыту.

Балалардың  шығармашылық  қабілеттерін  дамыту  еңбекке  деген  рухани
адамгершіліктің қалыптасуына серпін беріп, негіз болады. Бірақ бұл қажеттілік
балаға күш салмай іске асуы мүмкін емес, сондықтан оны еңбек сүйгіштікке,
шыдамдылыққа,  ұқыптылыққа,  дербестікке,  белсенділікке  және  өз  еңбегімен
айналасындағыларға қуаныш сыйлауға талпынуына тәрбиелеу қажет.

Халқымызда «Жаскелсе - іске» деген керемет сөз бар. 
Демек,  мен  бойымдағы жастық жігерімді,  күш-қуатымды,

жаңашылдығымды талапты әрі таланты шәкірт  тәрбиелеуге жұмсауым керек.
Болашақта өз тәрбиеленушілерімді биік белестерден көріп жатсам,  сол

үшін өзімнің   аз да болса үлесім тиіп жатса,  мен өзімді  бақытты тәрбиеші-
ұстаз, бақытты жанмын деп  білемін.
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МАЗМҰНЫ

• БЕКБЕРГЕНОВА АЙДАНА ТАЛҒАРҚЫЗЫ

• УАЛИОВА САУЛЕ НИЯЗБЕКОВНА

• ОРАЗЫМБЕТОВА ГУЛДАУРЕН КАБЛАНОВНА

• ЖАДУОВА ГУЛЬМИРА СЕРІКҚАЛИҚЫЗЫ 

• САГИЗБАЕВА ЗАМИРА ЖАКСЫБЕКОВНА

• ШАЛЕНОВА ЖАНЗИЯ ЖАҢАБЕРГЕНҚЫЗЫ

• АБИШЕВА ЖАНЫМ ДУЛАТОВНА

• САРСЕНОВ МУХТАР ТУРАРОВИЧ

• КАЗБЕКОВА СВЕТА АКЖИГИТОВНА

• ТУРГАНБАЕВА АЙЖАН ЭКИЗБАЕВНА
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