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                                      № G00046      13.11.2021 ж.  

 

АКИМБАЕВА ЖАЙНАР АКИМБАЙКЫЗЫ 

Алматы қаласы, М.Әуезов ауданы, № 202 мектеп-гимназия                                             

Қазақ тілі мен әдебиеті пәні мұғалімі 

                                       

       Қысқа мерзімді жоспар 

 

Пәні: Қазақ тілі Мектеп:  М.Әуезов ауданы, №202 мектеп-гимназия 

Күні:  

 

Ұзақ мерзімді жоспар бөлімі:Тыңдалым, айтылым, 

оқылым, жазылым. 

Ортақ тақырып: «Саяхат» 

Сынып: 2 Мұғалімнің аты-жөні: Акимбаева Ж.А 

 Қатысқандар:-                           Қатыспағандар саны:- 

Сабақтың 

тақырыбы 

Сан есім 

Осы сабақта қол 

жеткізілетін оқу 

мақсаттары (ОБ 

сілтеме) 

 

 2.1.3.1 - күнделікті өмірде кездесетін жағдаяттарға 

байланысты сөйлеу мәдениетін сақтап, диалогке қатысу  

2.2.3.1 - мәтін мазмұнын анықтауға бағытталған сұрақтар 

құрастыру және жауап беру 

2.3.1.1 - мұғалім көмегімен жеке сурет арқылы шағын 

әңгімелеу мәтіндерін құрап жазу 

Сабақ мақсаттары 

 

Жеке суреттерді пайдалана отырып, әңгіме құрап жазу. 

Сан есімді сұрақ қоя отырып ажырату. 

Сан есімге байланысты мақал- мәтел құрастыру. 

Бағалау  

критерийлері 

Жеке суреттерді пайдалана отырып, әңгіме құрап жазады. 

Мәтінді оқып, сан есімді сұрақ қоя отырып ажыратады. 

Сан есімге байланысты мақал- мәтел құрастырады. 

Тілдік мақсат 

 

Пәнге қатысты лексика мен терминологиясы: 

Сан есім, қанша? Неше? Нешінші? 

Диалог пен жазуға пайдалы сөз тіркестері: 

Егжей-тегжейлі, бекерден-бекер, туризм. 

Құндылықтарды 

дарыту 

Қазақстандық патриотизм, ынтымақтастық, еңбек пен 

шығармашылық. 

Пәнаралық 

байланыстар 

Математика, дүниетану 

Алдыңғы 

меңгерілген білім 

Сөз таптарын біледі, 
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Сабақ барысы 

 

                             

Сабақтың 

жоспарланға

н кезеңдері  

Сабақта жоспарланған іс-әрекет  Ресурстар 

Сабақтың 

басы  

3 мин. 

 

 

              2 

мин. 

 

 

 

5 мин. 

 

 

 

 

 

 

 

 

5 мин. 

 

(Мк) Ұйымдастыру кезеңі: Психологиялық 

ахуал: Оқушыларды шаттақ шеңберге тұрғызу 

(Оқушылар өзінің есіміне сын есімді қосып 

айтады). 

 

Топқа бөлу 

Оқушылар сөз таптарына байланысты сөздермен 

топқа бөлінеді. 

1-топ «Зат есім» 2-топ «Етістік» 3-топ «Сын есім» 

 Білу. (Ұ) «Иә, жоқ» ойыны арқылы сөз 

таптарын бекіту. 

Сұрақтар: 

1. Зат есімге кім? Не? сұрақтары қойылады?              

-иә 

2. Бота сөзі жалпы есім?                                                

-жоқ 

3. Үйлер сөзі зат есімнің көпше түрі?                           

- иә 

4. Не істеді? Қайтті?  сын есімнің сұрақтары?            

-жоқ  

5. Ойнайды сөзі етістік?                                                  

-иә 

(Ұ, Ө) Білу және түсіну. Видеожазба  

тамашалау. Видеожазбаны мұқият көріп, тыңдап 

қай қалаға саяхатқа шыққанымызды анықтап, 

тақырып бойынша түсінік қалыптастыру. 

Ашық және жабық сұрақтар: 

Видеожазбада неше қалаға саяхатқа шықтық? 

Жауабы: 1 

Қай қалаға? Иә Астана қаласы. 

 

 

 

 

 

А4 қағазына 

жазылған сөз 

таптары 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.you

tube.com/watch?

v=7GBYVlCm0

sY 

 

Интербелсенді 

тақта. 

https://www.youtube.com/watch?v=7GBYVlCm0sY
https://www.youtube.com/watch?v=7GBYVlCm0sY
https://www.youtube.com/watch?v=7GBYVlCm0sY
https://www.youtube.com/watch?v=7GBYVlCm0sY


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

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

3 

Астана қаласының қанша зәулім ғимараттарын 

көрдік, санадық па? Жауабы: (1,11) 

Бұл сөздер заттың несін білдіріп тұр? Олай болса, 

бүгінгі сабағымыздың тақырыбы сөз таптарының 

бірі «Сан есім». 

 Сан есім дегеніміз не? 

Ереже құрастыр. 

Қорытынды шығару. (топтар постерға сан есім 

туралы ереже құрастырады). 

Мұғалім қорытындылап салыстырып, ережемен 

таныстырады. 

Сабақтың 

ортасы 

5 мин. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

5 мин. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(Ұ,Мк) Қолдану. 1-тапсырма. Белсенді оқыту. 

 «Допты лақтыру» ойыны. Ашық және жабық 

сұрақтарға жауап береді. 

Мәтінді түсініп оқу арқылы, диалогке түседі. 

- Туризм дегенді қалай түсінесің? 

- Саяхатшылар саяхатта жүргенде не істейді? 

- Мәтіндегі қанша? неше? сұрақтарына жауап 

беретін сөздерді ата? 

Дескриптор:   

- мәтінді түсініп оқиды. 

- сұрақтарға жауап береді. 

      -  қанша? неше? Сұрақтарына жауап беретін 

сөздерді табады. 

Қалыптастырушы бағалау: 

«Білдім, білемін, үйренгім келеді» кестесі 

арқылы. 

Білдім Білемін Үйренгім 

келеді 

   

 

(Т) Талдау. Саралау тәсілі. 2-тапсырма. 

«Астанаға саяхат» тақырыбына байланысты, әр 

топқа Астана қаласының әдемі ғимараттарының 

суреттері беріледі. Қанша? неше? сұрақтарына 

жауап беретін сөздерді пайдалана отырып, жұмыс 

жасайды. 

 

https://kk.wikipe

dia.org/wiki/Бас

ты_бет 

Энциклопедия 

журналдар, 

сөздік кітаптар. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.info

rm.kz/ru/astana-

gimarattary_t94

07 

 

 

 

 

 

https://kk.wikipedia.org/wiki/Басты_бет
https://kk.wikipedia.org/wiki/Басты_бет
https://kk.wikipedia.org/wiki/Басты_бет
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           2 мин. 

 

       5 мин. 

 

 

 

 
            (В)                                     (С) 

            (А)                      

 

                                                                                     

I-топқа Байтеректің 

суретін салу.             

II- топқа Қанша? неше? 

сұрақтарына жауап 

беретін сөздерді пайдалана отырып,  

әңгіме құрастырады. 

III- топқа Қанша? неше? сұрақтарына жауап 

беретін сөздерді пайдалана отырып, өлең 

шығарады. 

 

Дескриптор: 
- сурет бойынша әңгіме құрастырады; 

- әңгімені құрастыру барысында сан есімді 

қолданады. 

Қалыптастырушы бағалау: 

«2 жұлдыз 1 тілек» әдісі арқылы  

 

Сергіту сәті. Көңілді күн. 

(Ө) Қолдану. Жазылым. 3-тапсырма Мәтінді 

тиісті тыныс белгісін қойып, көшіріп жаз. Сан 

есімнің астын сыз. 

Дескриптор: 

- мәтінді тиісті тыныс белгісін қойып, қатесіз 

көшіріп жазады. 

- сан есімнің астын сызады. 

Қалыптастырушы бағалау: 

Бір-бірінің қатесін тексеру арқылы бағалау.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://go.mail.r

u/search_video?

rf=775012&fm=

1&gp=843035&

q=көңілді%20к

үн%20сергіту%

20сәті&frm=ws

_p&d=2582925

597&sig=637f2

8ce47&s=Vk.co

m 

 

 

 

https://go.mail.ru/search_video?rf=775012&fm=1&gp=843035&q=көңілді%20күн%20сергіту%20сәті&frm=ws_p&d=2582925597&sig=637f28ce47&s=Vk.com
https://go.mail.ru/search_video?rf=775012&fm=1&gp=843035&q=көңілді%20күн%20сергіту%20сәті&frm=ws_p&d=2582925597&sig=637f28ce47&s=Vk.com
https://go.mail.ru/search_video?rf=775012&fm=1&gp=843035&q=көңілді%20күн%20сергіту%20сәті&frm=ws_p&d=2582925597&sig=637f28ce47&s=Vk.com
https://go.mail.ru/search_video?rf=775012&fm=1&gp=843035&q=көңілді%20күн%20сергіту%20сәті&frm=ws_p&d=2582925597&sig=637f28ce47&s=Vk.com
https://go.mail.ru/search_video?rf=775012&fm=1&gp=843035&q=көңілді%20күн%20сергіту%20сәті&frm=ws_p&d=2582925597&sig=637f28ce47&s=Vk.com
https://go.mail.ru/search_video?rf=775012&fm=1&gp=843035&q=көңілді%20күн%20сергіту%20сәті&frm=ws_p&d=2582925597&sig=637f28ce47&s=Vk.com
https://go.mail.ru/search_video?rf=775012&fm=1&gp=843035&q=көңілді%20күн%20сергіту%20сәті&frm=ws_p&d=2582925597&sig=637f28ce47&s=Vk.com
https://go.mail.ru/search_video?rf=775012&fm=1&gp=843035&q=көңілді%20күн%20сергіту%20сәті&frm=ws_p&d=2582925597&sig=637f28ce47&s=Vk.com
https://go.mail.ru/search_video?rf=775012&fm=1&gp=843035&q=көңілді%20күн%20сергіту%20сәті&frm=ws_p&d=2582925597&sig=637f28ce47&s=Vk.com
https://go.mail.ru/search_video?rf=775012&fm=1&gp=843035&q=көңілді%20күн%20сергіту%20сәті&frm=ws_p&d=2582925597&sig=637f28ce47&s=Vk.com
https://go.mail.ru/search_video?rf=775012&fm=1&gp=843035&q=көңілді%20күн%20сергіту%20сәті&frm=ws_p&d=2582925597&sig=637f28ce47&s=Vk.com
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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 

Сабақ бойынша рефлексия                           

Сабақ мақсаттары /оқу 

мақсаттары дұрыс қойылған ба?                      

Оқушылардың барлығы ОМ қол 

жеткізді ме?                            

 

Сабақтың 

соңы 

5 мин. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 мин. 

Жинақтау. 4-тапсырма.  «Ойлан, жұптас, 

бөліс» ойыны. 

Әр топ суреттер арқылы сан еісмге байланысты 

мақал-мәтелдер құрастырады. 

1-топ:  

Жүз теңгең болғанша, 

Жүз досың болсын. 

ІІ-топ: 

Алтау ала болса ауыздағы кетеді, 

Төртеу түгел болса, төбедегі  келеді. 

ІІІ-топ: 

Батыр бір рет өледі, 

Қорқақ мың рет өледі. 

Дескриптор:   

- сан есімге мақал-мәтел құрастырады; 

- мақал-мәтелдердің мағынасын түсіндіреді. 

Кері байланыс: 

«SMS» хабарлама арқылы. Оқушыларға қағаз 

ұялы телефондарға сабақтың қалай өткендігі 

туралы, ол қалай жемісті жұмыс істегені туралы 

бір-біріне қысқа хабарлама (SMS) жазу 

ұсынылады. 

Үйге тапсырма: 26 жаттығу. Жұмбақты шешу. 

https://massaget.

kz/tag/суреттер

+топтамасы?&

page=2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

А4 қағазда 

салынған ұялы 

телефон суреті. 

https://massaget.kz/tag/суреттер+топтамасы?&page=2
https://massaget.kz/tag/суреттер+топтамасы?&page=2
https://massaget.kz/tag/суреттер+топтамасы?&page=2
https://massaget.kz/tag/суреттер+топтамасы?&page=2
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Жеткізбесе, неліктен?                                 

Сабақта саралау дұрыс жүргізілді 

ме?                                             

Сабақтың уақыттық кезеңдері 

сақталды ма?                                   

Сабақ жоспарынан қандай 

ауытқулар болды, неліктен? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Қорытынды бағалау 

Сабақтың ең ұтымды кезеңдерін атаңыз. 

Сабақты жақсартуға септігін тигізген екі сәтті атаңыз. 

Келесі сабақтың   өткізуіне септігін тигізетіндей осы сабақтан сынып және жеке 

оқушылар жайлы не білдім? 
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            19.11.2021 ж. ж  № Н00037 

 

Мектепте оқушылардың кәсіптік шеберлігін 

 қалыптастыруда еңбек тәрбиесінің жүйесі 

 

АБДРАСИЛОВА ТОЛКЫН БОЛАТОВНА 

Алматы  облысы Көксу ауданы  «М.Құрманов атындағы №2 ОМ» КММ                 

Көркем еңбек пәнінің мұғалімі 

 

Еңбек тәрбиесінің маңызы мен мәнін дұрыс шешу оның міндеттері мен 

мазмұнын және жүзеге асырудың әдісі мен құралдарын айқындай білумен 

шарттас. Мектептегі еңбек тәрбиесі саласындағы басты міндеттер: 

 

1. Еңбекке сүйіспеншілік пен еңбек адамдарына құрметпен қарау.  

2. Оқушыға техниканың қарқынды дамуын, өндірісте қолдануын, оның 

әлеуметтік-экономикалық мәнін ұқтыру.  

3. Қарапайым станоктар мен құрал-жабдықтарды меңгертіп, олармен жұмыс 

істей білудегі білік дағдыларын қалыптастыру.  

4. Өнімді еңбекке қатыстыру арқылы оқушының қабілетін, ақыл-ойын, ерік 

қасиеттері менқызығушылық, т.б. Тағылымдарын арттыру.  

5. Еңбектегі ар, ұжданды сақтап, тиісті істі ыждаһатты атқарып, еңбекке 

деген ынтымақты жебеп, оған қажеттілік туғызу.  

6. Кәсіби мамандыққа бейімдеу.  

 

Орта оқу орындары жағдайында бұл міндеттердің орындалуы еңбек пәндерін 

өту арқылы, мектептегі түрлі еңбектерге қатысу және сыныптан тыс еңбектерді 

атқару, жазғы кездегі еңбек лагерлеріндегі жұмыстарды орындау барысында 

жүзеге асырылады. Еңбек тәрбиесі саласындағы іс-әрекеттің нәтижелі болуы 

оны ұйымдастырудың әдістемесі мен формасына байланысты екендігіне зейін 

қойып, оқушының еңбекке деген ынтасын аударуға бағытталған таңдаулы 

даңқты еңбеккерлермен кездесу, экскурсиялар ұйымдастыру, еңбек акцияларын 

өткізу, бәсекелестік туғызу, т.б. Мән беру керек. 

Еңбек тәрбиесі үшін өте маңызды еңбек сабағы, онда оқушылар еңбек үйренеді, 

техникалық білімді игереді. Еңбек сабақтары барысында оқушылар жалпы және 

техникалық білімге сүйенеді. Білім еңбек сабақатарының ғылыми негізі болады, 

ал еңбек сабақтары мен тәрбие барысында оқушылар алған өмір тәжірибесіне 

теориялық білім жүйесі арқылы түсінеді. 

Еңбек сабақтарының процесін жетілдіру оқушылардың еңбекке зерттеу және 

шығармашылық қатынасын қалыптастырады. Оқушылардың өндірістік бригада 

базасында, оқушылардың еңбек және демалыс лагерлерінде ұйымдастырылған 

еңбек сабақтары туралы жағымды мысалдар аз емес. Оқушылар мектепте алған 
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білімдерін пайдаланып, әр түрлі өсімдіктерді өсіреді, тәжірибелер жасайды, 

практикалық дағдылар мен іскерлікті игереді, кейбір мамандықтардың түрлерін 

меңгереді. 

Осындай шығармашылық жұмыстың барысында химия, биология және өндіріс 

негіздері пәндері пәндері бойынша оқушылардың білімі байыйды тереңдейді, 

ғылыми-зерттеу ісіне қашықтанады, ауыл шаруашылық және өнеркісіп еңбек 

дағдыларына ие болады, олардың кәсіптік бағдары тәрбиеленеді. Қорыта 

айтқанда, еңбек сабақтарының педагогикалық тиімділігі, олардың білім және 

тәрбие беру мәнділігінде. 

Оқу еңбегі бала үшін ойға толы, ұзақ, инемен құдық қазғандай, ақыл-ойдың 

кемелденуін талап ететін ең ауыр еңбек екенін к.д.ушинский ескерткен 

болатын. Оқу еңбегінің күрделілігі, оның нәтижесі бірден айқындалмауында, 

оқушыларға әрдайым көріне бермеуінде. 

Еңбекке тәрбиелеу мен оқытудың міндеттері еңбек пәні сабақтарында шешіледі. 

Бастауыш сыныпта балалар қағаз қию, балшық пен пластилиннен бейне құру, 

өсімдіктерді күту, ағаш, пластмасса, қаңылтыр, сыммен жұмыс істеуді үйреніп, 

мектеп жанындағы үлесті жер бөлшектерінде еңбек етеді. 

Ортаңғы сыныптарда арнайы бөлінген оқу-тәжірибелік үлесті жер бөлігіндегі, 

оқу шеберханасындағы еңбек, жоғары сыньштардағы өнеркәсіп жәнс ауыл 

шаруашылық практикумдағы| оқушыларды жалпы еңбектің білік, 

дағдыларымен қаруландырып, политехникалық ой-өрісін кеңейтеді, кәсіптік 

ниетін және өмір жолын қалыптастыруға икемдейді. 

Сыныптан тыс үйірме және жаппай жұмыстың еңбек тәрбиесін іске асыруда 

тәрбиелік мүмкіндігі өте зор. 

«жас натуралистер», «жас техниктер», «жас тәжірибешілер» және пән 

үйірмелеріндегі сабақтар оқушыларды еңбекке баулиды, олардың 

шығармашылық ойларының дамуына мүмкіндік туғызады. Әрбір оқушының 

үйірме сабақтарында еңбекке шығармашылық қатынасы байқалады, олар 

еңбегін ұйымдастыру тәсілдерін іздестіреді, ғылыми зерттеу дағдыларына 

(әдебиеттермен жұмыс істеу, жазып алу, мәліметтерді жинақтай білу т.б.) 

Төселеді. 

Мектепті өндіріске жақындату мақсатымен техникалиқ үйірмелер саны көбейіп 

келеді. Мысалы, село мектептерінде “жас механизаторлар», «жас малшылар», 

«жас өсімдік өсірушілер» т.б: үйірмелср құрылған. Бұл үйірмелер келешек 

мамандықты таңдап алуда оқушыларға ой салады. «олар әр мамандықтың 

болымды, болымсыз жақтарымен танысады, зерттейді, сөйтіп, өзімше тиісті 

шешім қабылдайды. Осыған орай, мұғалімдер мен ата-аналар оқушыларға 

үнемі, бірізді педагогикалық пікір айтып, кеңес беріп отырса, олардың 

мамандықты таңдауда бірте-бірте шабыты, қызығушылығы арта түседі. 

Үйірме жұмыстарын- жаппай жұмыстар толықтырады. Оқушылар қызғылықты, 

үлкен тәрбиелік мәні бар көптеген шараларға белсенді қатысады және оларды 
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тікелей ұйымдастырды. Мұндай жаппай жұмыстарға «құстар күйі», «орман 

күні», «бақ аптасы», «еңбек мерекесі», т. Б. Жатады. 

Өзіне-өзі қызмет ету — еңбек тәрбиесінің қажетті элементтерінің бірі. Балалар 

өзіне-өзі қызмет ете отырып, әр түрлі еңбек іс-әрекеттерін орындаудың 

тәсілдеріне үйренеді, өздерінің жауапкершілігін сезеді, бұл менің адамгершілік 

борышым дейді, сонымен бірге олар үлкендердің еңбегін бағалайды, олардан 

үлгі алады. 

Мектеп жағдайнда өзіне-өзі қызмет ету – оқу құралдарын, кабинеттерді, 

жиһазды, сынып бөлмесін, мектеп үйін жөндеу, сыныптарды, дәліздерді, 

шеберханаларды, спорт алаңдарын, мектеп үйлерін жинау, т.б. 

Үйелменде өзінің-өзі қызмет етудің түрлеріне төсек-орынды, пәтерді жинау, 

киім, аяқ киім және басқа үй мүліктерін тазалау, кір жуу, үтіктеу, киімді жамау, 

тамақ дайндау, т.б. Жатады. 

Мектеп және үйелмен алдындағы басты міндет бұл өзіне-өзі қызмет етудің 

берік жүйесін жасау, тұрмыстық еңбекті әр адамның күнделікті өмір игілігіне 

айналдыру қажет. Әсіресе мұндай әртүрлі тұрмыстық еңбекті орындаудың 

барысында оқушылар арасында байқалатын ақсаусақтыққа, нәуетектікке, жас 

шонжарларға жол берілмейді. Оларға дұрыс бағыт беру – мұғалімдердің, ата-

аналардың және әрбір үйелмен мүшесінің адамгершілік борышы. 

Мектепте білім беруді оқушылардың ақыл-оймен еңбек ету мәдениетн 

қалыптастыру – аса маңызды мәселелердің бірі болып табылады. Әрбір бала 

дер уақытында жақсы бағалар алып, оқуын жақсы нәтижелермен аяқтағанды 

қалайды. Дегенмен, түрлі себептерге байланысты: дәріс алудың сыртқы 

салдарларынан мәжбүрлік сипаттарына қарай, баланың өзінің жеке-дара мінез-

құлығына байланысты (жалқаулық, мақсатшылдықтың болмауы), тұрмыс 

жағдайының күрделілігі сияқты, т.б. Себептерге байланысты мұндай 

тілектеріне барлығы жаппай, әрқашан қолдары жете бермейді. Оқушының 

оқуының төмен үлгерімде болуына кең таралған себептердің бірі – оқу, тәлім-

тәрбие алу қызметінің ішкі түрткілерінің болмауы, сондай-ақ, парасатты қызмет 

әрекеттерінің әдіс-тәжірибесінің жеткіліксіздігі себеп. Осысебеп салдарға 

байланысты ақыл-оймен еңбек ету мәдениетін игеріп және оны дамыту 

қажеттілігі туындайды. Бұл мәселеге л.и.рушинский, в.а.кан-каяик, т.б. Өз 

еңбектерінде көңіл бөлген. 

Оқушының ақыл-оймен еңбек ету қабілетін қалыптастыруда жетекші 

факторлардың бірі -–оның белсенділігі болып табылады. Белсенділік - жеке 

тұлғаныңқоршаған ортаға бейімделу қабілеті ғана емес, ол сондай-ақ, 

оқушының сол қоршаған ортамен өзара қарым-қатынастық әрекетке түсуі, сол 

қоршаған ортаны оның өзгерте білуі. Ол жеке тұлғаның өзін қоршаған ортаның 

жалпы мәдени және кәсіби даму деңгейін көтеруге ұмтылып, талаптанумен, 

оқушының осындай талабының ішкі қажеттілігінен туындайды. Оқушылар 

өздерінің не істеп жүргендерін жете ұғынулары, оқуға үйренулері, өздері үшін 
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жаңа білім көздерін өздері аша білулері керек. 

Оқушылардың іс-әрекетін ұйымдастыруда ақыл-ой еңбегінің мәдениетін 

қалыптастыру айрықша орын алады. Оқу еңбегінің мәдениеті оқушылардың 

ақыл-ой іс-әрекетінің сапасын сипаттайды. Еңбектену мәдениеті — бұл оқу 

еңбегін дұрыс жоспарлау жане тиімді ұйымдастыру, оқу гигненасы ережесін, 

сақтау, жұмыс орнын және қажетті материалдарды реттеу, оқу құралдарын 

пайдалана білу. 

Ақыл-ой жұмысының дұрыс ұйымдастырылған- ырғағы демалыспен еңбек 

түрлерінің орынды ауысып келіп отыруын қажет етеді. Оқушы осылардың бәрін 

бірізділік пен жүйелі түрде басшылыққа алып отырса, оқу еңбегінің тиімділігі 

артады. 

Оқу еңбегінің мәдениеті ақыл-ой іс-әрекетінің жалпы ережелерін білуді және 

оны өз еңбегінде басшылыққа ала білуін талап етеді. Жалпы ережелерді білу 

оқушының болашақ оқу еңбегіндегі өзіндік еңбек мәәдениетінің тәсілдері мен 

стилін қалыптастыруға көмектеседі. 

Ақыл-ой еңбегінде оқушылардың мәдениеті оқулықтармен ғылыми және әдеби 

кітаптармен жұмыс істегенде байқалады. Сондықтан оқушыларды жұмыс істей 

білуге дағдыландыру үшін оларды кітаппен жұмыс істеудің көптеген 

тәсілдеріне үйрету қажет. Олар: кітап мазмұнын ұтымды пайдалану, текстің 

түсініксіз жерлерін бөлу, текске сұрақтар қою, оларға жауап қайыру, жұмысты 

жоспарлау, конспектілеу, қысқаша желісін (тезис) дайындау т.б. 

Оқушының, өзіндік жұмысы, одан білімнің әр түрлі саласына байланысты 

кейбір ерекше қасиеттерді талап етеді. Мысалы: жұмыс барысында жинақты 

бөлу; қиыншылықты жеңу; ақыл-ой қабілетін дамыту; естің әр түрлі 

формаларын пайдалану — логикалык, моторлы және көз капері; бақылау, жазып 

алу т.б. Бұл қасиеттер тұлғаның өзін-өзі ұстай білуіне және жан-жақты 

сауаттылығына байланысты. 

Сонымен еңбек тәрбиесінің нәтижесі оқушының еңбекті тіленіп қажет етуі, 

еңбекті атқаруға деген ықылас - ынтасы, оған қызығуы мен белсенділік 

танытып шын пейілімен атқарған ісінен ләззат алып, өнімді еңбекке орай кәсіби 

мамандық таңдауға деген құлқын айқындай түсу ниетінен көрінеді. Еңбек 

тәрбиесінің бағыт-бағдарын оқушының санасына сіңіріп, шама мүмкіндігіне 

үйлесімді еңбек дағдысына қалыптастыру олардың болашағында жалғастық 

табатын әдетке айналатын өмірмен құбылыс.  
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              20.11.2021 ж.        №  H00044 

 

Қарттарым асыл қазынам 

 

РАМЕТОВ МУХИТДИН СУННАТОВИЧ                                                                                      

ТОАӘДБ «Тілінде ауыр кемістігі бар балаларға арналған облыстық арнайы    

мектеп- интернаты» кмм- нің бастауыш топ тәрбиешісі 

 

Сынып: 2 ә Мектеп: «Тілінде ауыр кемістігі бар 

балаларға арналған облыстық арнайы 

мектеп - интернат» коммуналды 

мемлекеттік мекемесі 

  

Бағыты:  Тәрбиешінің  аты-жөні: Раметов М 

Сабақ тақырыбы Қарттарым асыл қазынам 

Сабақ мақсаты 

 

 

 

 

 

Түзету жұмысы: 

Оқушыларға ұлттық қадір-қасиеттер, имандылық, 

үлкенді қадірлеу, үлкенге ізет, кішіге құрмет 

көрсету керектігін түсіндіру. Оқушыларға еңбекті 

сүюге, Отанымыздың білікті де білімді адал 

азаматы болуға тәрбиелеу.Танымдық әрекетін, ой-

өрісін дамыту. Байланыстырып сөйлеу дағдысын 

қалыптастыру. Сөздік қорларын арттыру. 

Күтілетін нәтиже 

 

 Оқушылардың сөздік қорын молайтып, ой – өрісін 

дамыту дене  дамуы мен психологиялық 

денсаулықты сақтау, денсаулыққа зиян келтіретін 

факторларды анықтау біліктілігін ойдағыдай 

қалыптастыру үшін кеңістік орнату. 

Өзін - өзі күте білуге, тазалыққа, ұқыптылыққа, 

әдемілікке, салауатты өмір салтын қалыптастыруға 

тәрбиелейді. 

Құндылықтарды 

дарыту 

 

Мәңгілік Ел, бұл – Жалпыұлттық бірлік, 

бейбітшілік пен келісім. 

Салауатты өмір салты дағдыларын тиімді меңгеру, 

дене дамуы мен психологиялық денсаулықты 

сақтау, денсаулыққа зиян келтіретін факторларды 

анықтау біліктілігін ойдағыдай қалыптастыру үшін 

кеңістік орнату. 

Пәнаралық 

байланыстар 
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АКТ қолдану 

дағдылары 

Слайд, видео тақырып жазылған плакат, нақыл 

сөздер 

Сабақ барысы 

Сабақтың 

жоспарланған 

кезеңдері 

Сабақта жоспарланған іс-әрекет 

 

Сабақтың 

басы  
І.Кіріспе сөз: 
А) Келген қонақтарды қарсы алу. 

Ә) Қарттарымыз қазына екендігін түсіндіру; 

Б) Қарттар күніне арналған ақын жазушылардың өлең 

шумақтары; 

В) Аталарымыздың оқушыларға берер ақыл кеңестері, 

оқушылардың сұрақтары; 

Көп жасаған қария, 

Ақылы теңіз-дария. 

Көп өнеге сөзі бар, 

Сөзі соқпақ, сөзі нәр. 

Ата салты ардақты, 

Әрбір сөзі салмақты. 

Сол сөздерді ұқпасаң, 

Тістерсің бір күн бармақты. 

Қымбатты ақ жаулықты әжелер мен ақылдың кенін 

арқалаған айбынды аталар. 2 «ә» оқушыларының 

қатысуымен  1  қазан - Қарттар күніне орай 

ұйымдастырылған «Қарттарым-асыл қазынам» атты тәрбие 

сағатымызға қош келдіңіздер! 

Мерекеңіз құтты болсын ата-апа! 

Көкіректен жыр төгілмей жата ма? 

Зейнетіне жетіңіздер өмірдің, 

Кенеліп бір ілтипатты батаға. 

Қадірлі ата-әжелер бүгінгі мерекелеріңізбен шын жүректен 

құттықтаймыз. Сіздер жас ұрпаққа әрқашан төзімділіктің, 

даналықтың үлгісі болып келесіздер.Сіздерге зор 

денсаулық, ұзақ ғұмыр тілейміз. 

Біздің бүгінгі тәрбие сағатымыз үш бөлімнен тұрады. 

І бөлім Ата-әжем мақтанышым  

ІІ бөлім Жырымды сізге арнаймын 

ІІІ бөлім Мен атамның жалғасымын 

Қарт адамдарды мадақтап, мәңгі есте сақтау өсіп келе 

жатқан жастардың міндеті. Ол кісілерді ұмытпай, 
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ақылдарын тыңдап, көмектесу бәріміздің міндетіміз. 

Алдарыңызда жатқан параққа күннің суретін салып, жан - 

жағына шуақтарын салыңыздар. Дәл ортасына өздеріңіздің 

ата немесе әжелеріңіздің есімін жазып, сипаттап беріңіз.  

Сабақ ортасы   І бөлім   «Ата-әжем мақтанышым» 

        Ата-ардақты тұлға. Иә, «Әкеден ұл тусайшы, ата 

жолын қусайшы» деп халық ұрпаққа атаның мұрасын 

жалғастыруды уағыздайды. Ата ұрпағының қайырымды, 

мейірімді, ақылды, іскер болуын тілеп, сол үшін қамқорлық 

іс-әрекеттерін басы жерге жеткенше дамыта береді, өнеге 

көрсетеді, өсиет айтады. 

Әже-ақ сүт берген аналардың анасы. Әже әрқашан да 

балалық бал дәреннің басықасында болып, асыраушы, 

аялаушы,тәрбиелеуші басты кісі. Өмір өрнектеріне, 

тіршілікке көбірек араласқан ана перзентін көбінесе әженің 

қарауында қалдырады. «Жан жүрегім, жарығым» деп әже 

немересін, шөбересін жүрегіне теңейді. Жан жүрегін салып 

нәрестені, бүлдіршін жасөспірімді тәрбиелейді. 

ІІ бөлім «Жырымды сіздерге арнаймыз» 

Қазақтар – « Төріңнен қарт кетпесін» деп тілеген халық. 

Жасы үлкенге құрмет ету, қарттың бүгілген беліне сүйеу 

болу – біздің ата дәстүріміз. 

Өзіңді өмірге келтірген, тіршілігіңе нәр берген ата-ананың 

алдында адамның парыз-міндеті өлшеусіз. 

Бала, немере туралы ақын Мұзафар Әлімбаев былай дейді. 

Бала деген бал екен, 

Бал дегенің бала екен. 

Немеренің бойында, 

Бар жақсылық бар екен. 

Туған балаң жай ғана, 

Демесең де жат бөтен, 

Нағыз бала ойласаң. 

«Немере» екен тәтті екен. 

 Оқушылардың ата-әжелеріне деген жыр шумақтарына 

берелік. 

Ата күні - әже күні әлем күні  

Әлемде теберінділер ақылды үні  

Әжесіз жан туған жоқ жер бетінде  

Ұғып ал бөбектерім сендер мұны 

 Ата - әже мерекелеріңіз құтты болсын  

Жанұяңызға тек қана шаттық толсын  
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Немерелеріңіздің өнерін тамашалап  

Жүздеріңізге көтеріңкі көңіл толсын. 

Аталар – асқар таудай қорғанымыз, 

Аналар – саясы мол орманымыз. 

Қызығын ұрпағыңның көре берші 

Жортқанда бола берсін жолдарыңыз.  

Құттықтаймыз мейрамыңмен аталар! 

Әр күлгенің бізге бақыт саналар 

Еңбегіңді еш етпейтін өмірде 

Тентек болсам ашынып, 

Жақсы іс қылсам асырып. 

Маған сақтап жүреді, 

Тәттіні де жасырып. 

Тосып тәтті дәмдерін, 

Ол бар жерде бал жедім. 

Мен ұйықтарда айтады, 

Ертегісін әндерін. 

Біздің үйде осындай, 

Әжетайым бар менің. 

Атама Аташым менің тірегім.  

Көп еді- ау сенің тілегің. 

 Атыңды сенің ардақтап,  

Жүремін әр кез мақтанып.  

Көп жүріп кейде ойланам,  

Атам жайлы толғанам.  

Қарттарым жүректерің неткен дархан, 

Көтерген тұрмыс жүгін сенің арқаң. 

Жолыңды жүріп өткен қарасам мен 

Оқитын келешекте бір-бір дастан. 

Ата-әжем мақтанышым менің де, 

Қонақ болып отыр менің төрімде. 

Өзіңе арнап былай тәтті үніммен, 

Ән салатын кезім келді менің де. 

Сабақтың 

соңы 

- Сіздердің жастық уақыттарыңыз бен қазіргі таңдағы 

жастардың қандай айырмашылығы бар деп ойлайсыздар? 

(Қарияларымыз оқушылардың сауалдарына жауап береді) 

Бейбітшілік тілегі, 

Өмірлері толы аңыз. 

Ел деп соққан жүрегі, 

Бізде азамат боламыз. 

Ата менен әженің. 
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Оқушылардың ата-әжеге арналған өздерінің шығарған өлең 

шумақтарына кезек берейік. 

Атаменен немере – аяқталмас бір дастан 

Екеуіне керегі – ашық болсын нұрлы аспан! 

Балаңнан тәтті дейді немере, 

Маған ақы сен өмірде төлеме 

Гүл сияқты алақанмен аялап 

Күн сияқты көтеремін төбеме 

-дей келе Қазақстанның болашағы – жастардың қолында 

дейді, сондықтан біз сияқты жастарға берер ақыл 

кеңестеріңізді немелеріңізбен және оқушылармен бірлесе 

отырып «Тілек ағашына» өздеріңіздің жылы лебіздеріңізді 

жазуыңызды сұраймыз.  

- Сіздердің тілектеріңіз үшін көп рахмет! 

        Қарттарымызды ардақтап өтейік! оларды сыйлап, 

қадірлеңдер! олай болса, алдағы өмірлеріңде жүрегі кең, 

адал, мейірімді, қайырымды азамат болып өсіңдер! 

Қарттардың алдында әрқашанда бас иіп тұрыңдар! Енді 

бүгінгі кездесу кешімізде қадірлі қонақтарымыздан бата 

алып, шарамызды аяқтаймыз! 

(Бата алу) «Бабаларым, рахмет сендерге! 

       Балаларым болмасын деп бос кеуде, 

       Қобызыңмен қосып ән мен тіл бердің, 

       Өмірге мен мылқау болып енгенде 

        Бабаларым, рахмет сендерге!»,- деп Мұқағали 

Мақатаев атамыз айтқандай міне, балалар, біз өзіміздің ата-

әжелеріміз алдында қарыздармыз. Ол қарызымызды тек 

жақсы тәрбие арқылы, адамгершілігі мол, мейірімді болу 

арқылы ғана, оларды көрген жерде құрметтеп сыйлау 

арқылы ғана қайтара аламыз. 

        Қарттарымызды ардақтап өтейік! Оларды сыйлаңдар, 

қадірлеңдер! 
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                                                                         20.11.2021 ж.    №   H00045 

 

Ф.Оңғарсынова. Білім керек бәріне 

 

БАБАЕВА РОЗА ТУРАЛИЕВНА                                                                                        

Маңғыстау облысы Ақтау қаласы   

№28  орта мектебінің бастауыш сынып мұғалімі 

  

Педагогтің аты-

жөні 

 

Күні:  

Сынып: Қатысушылар саны: Қатыспағандар саны: 

Сабақтың 

тақырыбы 
Білім керек бәріне 

Фариза Оңғарсынова. 

Білім. Өтебай Тұрманжанов. 

Оқу 

бағдарламасына 

сәйкес оқыту 

мақсаттары 

3.2.1.2 – шығарманы іштей саналы түрде түсініп, көз жүгіртіп, 

шолып, түртіп алып, қажетті ақпаратты тауып, белгі қойып, сын 

тұрғысынан бағалап оқу. 

Сабақтың барысы.  

Сабақтың 

кезең 

уақыт 

Педагогтің әрекеті Оқушының 

әрекеті 

Бағалау Ресурс

тар 

Басы Жаңа топ құру 

Психологиялық ахуал 

қалыптастыру. 

«Мен күлгенді ұнатамын» ойын 

жаттығуы 

Педагог балаларға:тұңжыраған 

жәнекөңілсіз,жабырқаған және 

ойланған көңілді және 

күлкілі;қайрымды және 

қуанышты,т.б.кейіпке еніп,бір бірімен 

рольге кіріп,адамдардың бейнесін 

келтіруге ұсынады.балалар айнаға 

қарап, әдемі ақкөңіл кейіпте 

күлімдейді.педагог осы «Мен күлгенді 

ұнатамын » жаттығуын күніне бірнеші 

рет қайталап көңіл күйді күлкімен 

Психологиял

ық ахуалға 

берілген 

психогиялық 

жаттыңулард

ы орындау 

арқылы  

жаңа сабаққа 

назар аудару. 

 

 

 

 

Оқушылар 

сұраққа 

жауап береді, 

 

 
  

ҚБ: От 

шашу 

арқылы 

бір-бірін 

бағалау. 

 

 

Психол

огиялы

қ 

ахуал. 

 

Алдың

ғы 

білімді 

еске 

түсірут

апсырм

алы. 
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көтеруге бола- тынын түсіндіреді. 

«Күлкі-көңіл күйдің сиқырлы 

кілті.Адам күлгенде өз көңіл күйін,өз 

денсаулығын жақсартады және 

айналасындағы адамдардың көңіл 

күйімен денсаулығына жақсы әсер 

береді.»  

Жұмыс ережесін келісу 

 Сабақта бір-бірімізді сыйлаймыз, 

тыңдаймыз! 

 Уақытты үнемдейміз! 

 Нақты,дәл жауап береміз! 

 Сабақта өзіміздің 

шапшаңдығымызды, 

тапқырлығымызды көрсетеміз! 

 Сабаққа белсене қатысып, жақсы 

баға аламыз! 

Алдыңғы білімді еске түсіру 

(ұжымда) 

Өлеңді «Шынжыр» әдісі бойынша 

тізбектеп жатқа сұрау. 

жұмысты 

берілген 

түріне қарай 

орындай ды. 

Ортасы Ширату тапсырмасы. 

Белсенді оқу тапсырмалары(топта, 

ұжымда)  

«Көршіңе әңгімелеп бер» 

Бұл әдіс оқушылар өз ойларын 

дауыстап айтып беру үшін 

пайдаланылады. Сұрақ қойыңыз, 

ойластыруға уақыт беріңіз, одан кейін 

оқушылардан өз ойларын көршілерімен 

бөлісуді сұраңыз, оқушыларға жаңа 

тақырыпты айтыңыз және осы тақырып 

бойынша өздері білетін барлық 

жағдайды көршісіне айтуын ұсыныңыз. 

Мағынаны ажырату. 

1-тапсырма. Мақалды түсіндір. 

Оқусыз білім жоқ, 

Білімсіз күнің жоқ. 

Білу (оқушы әдістер мен жұмыстың 

орындалу ретін біледі). 

Тақырыпты болжау. 

 

Берілген 

сұраққа 

жауап беріп, 

тапсырмалар

ды талапқа 

сай 

орындайды. 

 

Белсенді оқу 

тапсырмалар

ы(топта, 

ұжымда)  

«Көршіңе 

әңгімелеп 

бер» әдісі 

арқылы 

суретпен 

және 

мәтінмен 

 

 

 

Формат

ив 

ті 

бағалау. 

 

 

 

 

ҚБ: Бас 

бармақ  

арқылы 

бір-бірін 

бағалау. 

 

 

Оқылы

м, 

жазыл

ым 

тапсыр

малары

. 
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Мақсатқа сәйкес оқушыларға

 бағалау критерийін шығарту. 

Түсіну. 

Тыңдалым. 2-тапсырма. Өлеңді 

тыңда. «Білім керек бәріне». 

Автормен танысу айдары. Ф. 

Оңғарсынова, Ө. Тұрманжанов. 

Қолдану. 

 

Дескриптор: 

 мәтіннің тақырыбын анықтай 

алады, негізгі ойды табады. 

жұмыс 

жасайды. 

 

Жұмыс 

дәптеріндегі 

жазылым 

тапсырмалар

ын орындау 
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 шығармашылыққа негізделген 

сұрақтар қояды. 

 берілген тақырып бойынша ой 

қорыту жасай алады. 

Жұмыс дәптеріндегі жазылым 

тапсырмаларын орындау  

Соңы Жаңа білім мен тәжірибені қолдану 

Топтық жұмыс. «Галлерияда ой 

шарлау» 

Берілген тақырыпта топтық жұмысы 

жүргізіліп, әр топтың жұмысы 

қабырғаға ілінеді де, оқушылар жүріп, 

аралап, оған әр оқушылар кішкене 

жапсырма қағазға бағасын беріп, 

пікірін жазып жабыстырып кетеді. 

Ең  жақсы баға алған топтың жұмысы 

қаралады. 

 
 «Ойлан, Жұптас, Пікірлес» 

 Оқушыларға  қандай да болмасын 

сұрақ, тапсырма берілгенен кейін 

оларды тыңғылықты орындауға 

бағытталған интербелсенді тәсіл. 

Тақтада сұрақ/тапсырма жазылғаннан 

кейін әрбір оқушы жекеше өз ойлары 

мен пікірін берілген уақыт ішінде (2-3 

минут) қағазға түсіреді. Содан кейін 

оқушы жұбымен жазғанын 3-4 минут  

талқылайды, пікірлеседі. Мұғалімнің 

екі-үш жұпқа өз пікірлерін бүкіл 

сыныпқа жариялауын сұрауына болады.  

Кестені 

толтыр.

 

ҚБ: 

Бағдарш

ам 

көздері 

арқылы 

бір-бірін 

бағалау. 

 

Топтық 

тапсыр

малар. 

Кері 

байланыс 

«Бес саусақ» кері байланыс. Сабақтан 

алған 

әсерлеріне 

кері 

«Бес 

саусақ» 

Кері 

байлан

ыс 

тақтай 
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байланыс 

береді. 

шасы. 
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                                                                   20.11.2021 ж.     № H00046 

 

Ақпаратты өңдеу тәсілдері 

 

ЖҰМАТАЕВА ДАНА НҰРБОЛАТҚЫЗЫ                                                                                                    

Алматы облысы Ақсу ауданы «М.Мәметова атындағы орта мектебі,                         

МДШО» КММ. Информатика пәнінің мұғалімі 

 

Тақырыбы:  Ақпаратты өңдеу тәсілдері.  

 Мақсаты: Оқушыларға ақпарат сөзін оның мазмұнын, ақпараттың түрлері мен   

                   қасиеттерін алыну таралу жолдарын түсіндіру меңгерту. 

Күтілетін нәтиже: Оқушыларға ақпарат сөзін оның мазмұнын, ақпараттың 

түрлері мен   

                   қасиеттерін алыну таралу жолдарын түсінеді және өмірде 

қолданады. 

Модульдің кіріктрілуі: Оқыту мен оқудағы жаңа тәсілдер.  

Оқыту мен оқуда ақпараттық-коммуналдық технологиыларды АКТ пайдалану. 

Оқушылардың жасерекшеліктеріне сәйкес оқыту және оқу   

 

Уақыты Мұғалімнің іс-әрекеті Оқушының іс-әрекеті Ресурстар 

3 минут 

 

 

 

 

Кіріспе. 

Ұйымдастыру кезеңі. 

Оқушылармен  сәлемдесу. 

Оқушыларды түгендеу.  
Ынтымақтастық 

атмосферасын 

қалыптастыру  

Топтастыру.  

 2 топқа топтастыру  

 

 

Мұғаліммен сәлемдесу. 

 

 

 

1, 2 ге саналу арқылы  2  

топқа бөлінеді.  

 

 

 

Компьютер. 

Саналу 

арқылы. 

10 минут 

 

 

 

 

Үй тапсырмасын  

пысықтау: 

«Топтық» әдісі арқылы 

барлығына сұрақтар 

беремін.  

Техникалық қауіпсіздік 

ережесі туралы. 

A. Жалпы сыныптағы 

қауіпсіздік талаптары. 

B. ДК-да жұмысты ба-

стау алдындағы талаптар. 

 

Оқушылар үй жұмысы 

бойынша берілген  

сұрақтарға топ болып 

орындарында отырып 

жауап береді. 
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C. Жұмыс істеу 

кезіндегі талаптар. 

D. Апаттық жағдайлар-

дағы талаптар. 

E. Жұмысты аяқтағанда 

қойылатын талаптар. 

F. Топты, бірін-бірі 

бағалауға нұсқау беру. 

 

 

 

 

 

Топты бағалайды 

бағдаршам   арқылы. Өзара 

бірін-бірі бағалау. 

 

 

 

Бағдаршам 

түстері. 

10 минут 

 

 

 

 

 

 

 

Негізгі бөлім: 

Сабақтың мақсатын 

түсіндіремін. 

Оқулықтарынан өз 

беттерінше жаңа 

тақырыпты оқуға нұсқау 

беремін. 

 

 

Оқушылар оқулықтарынан  

жаңа сабақтың  

материалын көріп бүгінгі 

тақырыптың мән-

мағынасын  өздері ашып 

береді. 

 

Оқулық. 

 

 

 

 

10 минут 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

«Әңгіме дебат» әдісін 

қолдана отырып, 

оқушылардың жаңа 

тақырыпқа қатысты 

ойларын ортаға салып 

мәлімет алмасып 

тақырыпты талқылауына 

нұсқау беремін. 

 

 

 

 

Топты, бірін-бірі  бағалауға 

нұсқау беру. 

Әр топ тақырыпты 

талқылап, түйінді 

идеяларын және берілген 

тапсырманың жауабын 

ортаға салып талқылайды.  

Оқушылар өздігімен 

мазмұн мен тапсырма 

орындаудың форматын 

таңдайды, ақпарат 

жинастырады, оларды 

талдап, бағалайды. Топтар 

бір-біріне сұрақ қояды. 

  

Топты бағалайды қол 

саусақтары   арқылы. Өзара 

бірін-бірі бағалауға нұсқау 

беру. 

Флипчарт, 

маркер. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Қол 

саусақтары. 

10 минут Қорытынды: 

 «Ромашка» әдісі арқылы 

бүгінгі тақырыпты 

қорытындылауға нұсқау 

беремін. 

 

Оқушылар плакатқа 

ромашка гүлінің суретін 

салып оны бүгінгі 

тақырыпта туындаған 

мәселелермен оның 

шешілу жолдарын жазу 

 

Плакат, 

маркер. 
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арқылы толтырады. 

2 минут 

 

«Екі жұлдыз бір тілек» 

әдісі бойынша бүгінгі 

сабақта қызықты болған екі 

мәселені  және білгісі 

келетін бір мәселені  

стикерге жаздырып тақтаға 

ілуіне нұсқау беру. 

 

Үйге тапсырма: 

Ақпараттың өңдеу 

тәсілдері. 

 

Жиынтық бағаны өзім 

қоямын. 

Стикерге өз ойларын 

жазады. 

 

 

 

 

 

 

Үй тапсырмасын белгілеп 

алады. 

 

 

Стикер. 

 

 

 

 

 

 

 

                                                             № F00026      05.11.2021 ж. 

 

АТА-АНА, БАЛА  БАЛАБАҚША 

 

КУРБАНБАЕВА ГУЛЗИРА РАХМАТУЛЛАЕВНА 

Атырау облысы Индер ауданы «Балбөбек» бөбекжай-бақшасының тәрбиешісі 

 

 «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 
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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. 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 
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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. 

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. 
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«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. «Адамға ең бірінші білім 

емес, тәрбие берілуі керек, тәрбиесіз берілген білім адамзаттың қас жауы, ол 

келешекте оның барлық өміріне апат әкеледі»- дейді Әл - Фараби. Сонымен 

қорыта келе, жас ұрпаққа тәлім тәрбие беруді қоғам болып, ұстаздар қауымы 

болып, ең бастысы ата - аналар болып қолға алсақ болашағымыз жарқын 

болмақ. Балаларымызды отансүйгіштікке, ата - баба салт - дәстүрін 

құрметтейтін ұрпақ тәрбиелеу баршаға бірдей міндет. 
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Некоторые основы обучения русскому языку в казахской 
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 школе в рамках обновленного содержания образования. 

 

ИСАБЕКОВА АЛТЫНАЙ РАФИКОВНА 

Туркестанская область,Ордабасинский район,СШ им.Жамбыла 

                    Учитель русского языка и литературы 

    

      В Послании Президента Республики Казахстан,Лидера нации 

Н.А.Назарбаева народу Казахстана «Стратегия «Казахстан 2050»- Новый 

Политический курс состоявшегося Государства» подчеркнуто: «...Всем 

очевидно, что владение русским языком-это историческое преимущество нашей 

нации. Нельзя игнорировать тот факт, что именно посредством русского языка 

уже на протяжении не одного столетия казахстанцы обретают дополнительные 

знания, расширяют свой кругозор и круг общения как внутри страны, так и за её 

пределами». 

   Да, действительно, русский язык как средство межнационального общения и 

как официальный язык Республики Казахстан занимает одно из ведущих 

положений. Функционирующее в обществе казахско-русское двуязычие играет 

позитивную роль в процессе овладения русским языком учащимися казахской 

школы. Изучение языка помогает ученикам приспособиться к изменениям на 

мировом уровне, понять языковые ценности и по-новому взглянуть на 

окружающую его жизнь. 

И мы, учителя второго языка, в данном случае русского языка в классах с 

казахским языком обучения, должны привить детям важность изучения языков. 

Понимание, уважение к русскому языку, удовольствие от чтения художественной, 

научной литературы и материалов СМИ будет способствовать приобретению 

более глубоких знаний и навыков мышления, а также критическому и 

творческому выражению. Улучшение когнитивных навыков благодаря изучению 

русского языка позволит учащимся открыть для себя богатый мир знаний. 

 Сегодня речевая культура испытывает значительные изменения. Среди них 

мы можем выделить такие положительные тенденции, как: 

 расширение словарного состава языка в области экономической, 

политической и юридической лексики; 

 приближение языка СМИ к потребностям достоверного освещения 

реальности. 

 Наряду с этими положительными тенденциями в современной речи 

получили развитие и отрицательные тенденции: 

 множество необоснованных заимствований; 

 бесчисленное количество нововведений; 

 следование речевой моде; 

 чрезмерное употребление просторечий, жаргонов, вульгаризмов, 

обесцененной лексики; 
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 употребление сленгов; 

 снижение уровня общей культуры и как следствие культуры речи. 

   Поэтому задача школы, а особенно преподавателей гуманитарных дисциплин, 

состоит в том, чтобы сохранить национальные языковые и культурные традиции. 

В среде школьников заметно усилилось использование слов сниженной 

стилистической окраски, что ведет к снижению уровня языковой компетенции 

носителей языка, к обеднению индивидуального словаря, к расшатыванию норм 

языка литературного. 

Конечно, мы прекрасно понимаем, что источником формирования речевой 

культуры школьника в современном мире является не только школа, но и семья, 

книги, друзья, СМИ, ИНТЕРНЕТ, причем, телевидение и ИНТЕРНЕТ-самое 

массовое и доступное средство информации, активно влияющие на 

формирование ценностных установок учащихся, в том числе языка. 

Следовательно, свою задачу мы видим в том, чтобы научить ребенка не только 

говорить правильно и отличать правильные в языковом отношении выражения от 

неправильных, но и использовать языковые средства применительно к контексту 

и ситуации общения. Учащиеся должны уметь выбрать из всего языкового 

богатства необходимые по смыслу слова или его формы, соблюдать единство 

стиля, избегать повторений, заботиться о чистоте и благозвучии речи. Этому его 

должен научить педагог. 

    И цели моей профессиональной деятельности вытекают и согласуются 

с данными целями и целями деятельности образовательного учреждения, в 

котором я работаю. С нового 2016-2017 учебного я веду русский язык в первом 

классе по обновленной программе обучения. 

Педагогические подходы, используемые при обучении предмету «Русский 

язык» в казахских классах. 
    Перед педагогами встала новая дилемма: учащиеся должны научиться учиться 

и стать самостоятельными, мотивированными, заинтересованными, 

уверенными, ответственными и интеллектуально развитыми личностями. 

 Необходимо воспитывать и развивать эти качества у учащихся, 

используя: 

 деятельностный подход в обучении и преподавании (на основе учебной 

деятельности учащиеся приходят к пониманию необходимости получения новых 

знаний); 

 исследовательский подход (что я знаю, что я хочу узнать, чему я научился); 

 развивающее обучение (учащийся овладевает способами действий, учится 

конструировать свою учебную деятельность и управлять ею); 

 мотивирование, поддержка обучения учащихся посредством «оценивания 

для обучения»; 

 взаимообучение, взаимооценивание учащихся; 
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 организация индивидуальной, групповой деятельности учащихся и работы 

всего класса; 

 дифференцированное обучение (постановка задач согласно потребностям 

ученика, через формирующую оценку). 

Рекомендуемые стратегии, методы и технологии обучения предмету 

«Русский язык»: 
 стратегии: самоуправляемая, экспериментальная, критическая, 

коммуникативная, контекстная; 

 технологии: работа в малых группах (команде), кейс-стадии (анализ 

конкретных ситуаций), ролевые и деловые игры, модульное обучение; 

 методы: проблемное обучение, индивидуальное обучение, 

междисциплинарное обучение, обучение на основе опыта, проектный метод. 

    Необходимо обратить внимание на постановку четких целей обучения и 

критериев успеха для измерения успешности и определения последующих шагов 

в обучении. 

    При планировании уроков для детей данного возраста обязательными 

являются: разнообразие видов деятельности, частая их смена; применение 

технологий и методик обучения, воспитания и развития, ориентированных на 

результат, создающих атмосферу сотворчества, сотрудничества. 

    Для оценивания результатов обучения в 1 классе применяется формативное 

оценивание. Посредством него учитель осуществляет проверку правильности 

направления обучения, определяет потребности по приданию дополнительной 

мотивации учащихся, осуществляет оценивание учебных достижений учащихся. 

Компонентами формативного оценивания являются: 

 обеспечение учителем эффективной обратной связи с обучающимися; 

 активное участие детей в процессе собственного учения; 

 корректировка процесса обучения с учетом результатов оценивания; 

 признание глубокого влияния оценивания на мотивацию и самоуважение 

учащихся, которые, в свою очередь, оказывают важное влияние на учебу; 

 умение учащихся оценивать свои знания самостоятельно. 

 Важность предмета «Русский язык» определяется необходимостью 

создания условий для развития у учащихся четырех видов речевой деятельности 

(аудирования, говорения, чтения и письма). 

 Изучение предмета «Русский язык» способствует: 

 формированию навыков слушания, чтения и понимания текста, говорения 

и письма; 

 пополнению словарного запаса коммуникативной лексики русского языка; 

 развитию коммуникабельности, диалогической и монологической речи; 

 развитию умения работать в паре, в группе, выполнять различные роли 

(лидера, испол-нителя); 
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 получению первоначальных знаний о разделах русского языка (лексике, 

грамматике, орфографии и пунктуации); 

 развитию уважения к культуре народов многонационального Казахстана и 

других стран. 

     Предмет «Русский язык» способствует развитию навыков общения, создавая 

стимулирующую и поддерживающую среду, в которой поощряется и ценится 

коммуникация в различной форме и где учащиеся уверенно выражают свое 

мнение. 

    Существуют ряд заданий, способствующих развитию навыков говорения и 

слушания , которые отражены и в методическом пособии: 

 интервьюирование по заранее составленным вопросам и умение давать 

правильные ответы; 

 понимание устных выступлений и умение отвечать на вопросы; 

 составление диалога на заданную тему. 

     Примеры заданий, способствующих развитию навыка чтения: 

 прогнозирование развития событий по началу текста или по заголовку; 

 ознакомительное чтение, чтение для выявления сути и деталей, чтение с 

целью нахождения информации, чтение для удовольствия, чтение для 

высказывания точки зрения. 

 Примеры заданий, способствующих развитию навыка письма: 

 изложение содержания прослушанного или прочитанного текста, описание 

впечатлений о просмотренном фильме, прочитанной книге; 

 написание небольшого сообщения в виде диаграмм, маркированных 

рисунков; 

 подготовка вопросов для интервью. 

  Существуют определенные требования к уровню подготовки учащихся 1 класса 

по четвертям. Например если первоклассник I четверти должен показать по 

разным видам речевой деятельности следующие навыки, то к IV четверти другие 

навыки. /См.таблицу/ 

Виды речевой 

деятельности 

Навыки I четверти 

СЛУШАНИЕ          

И 

ГОВОРЕНИЕ  

Учащиеся будут развивать навыки слушания: 

• слушать разговорную речь и использовать её в играх, следуя 

простым индивидуальным указаниям; 

• слушать и повторять несложные песни и стихотворения; 

• распознавать произношение и значение новых звуков и слов в 

знакомом контексте; 

• отвечать на приветствия, комментарии, вопросы или указания 

при поддержке учителя. 

Учащиеся будут развивать навыки говорения: 

• повторять простые слова и фразы для сообщения смысла, 
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соблюдая порядок слов и произношение; 

• передавать содержание текста, используя отдельные слова и 

фразы; 

• использовать словарь изученных слов. 

ЧТЕНИЕ Учащиеся будут развивать навыки чтения: 

• узнавать свое имя, знакомые слова и некоторые буквы; 

• узнавать надписи вокруг школы при поддержке учителя; 

• распознавать отдельные буквы и звуки алфавита; 

• осознавать, что печатный текст содержит смысл и надо читать 

слева направо и сверху вниз. 

ПИСЬМО Учащиеся будут развивать навыки письма: 

• копировать знакомые слова и писать слева направо; 

• демонстрировать отдельные знания звуков /букв на письме; 

• объяснять значение слов в письменной форме в виде рисунка. 

ЯЗЫКОВЫЕ 

НОРМЫ 

• использовать слова, обозначающие предметы; различать 

слова, отвечающие на вопросы «кто?» или «что?»; 

• правильно писать слова, понимая различия между звуками и 

буквами; 

• использовать слова, обозначающие один или несколько 

предметов. 

Виды речевой 

деятельности 

Навыки IV четверти 

СЛУШАНИЕ          

И 

ГОВОРЕНИЕ  

Учащиеся будут продолжать развивать навыки слушания. 

Они будут учиться: 

• внимательно слушать и понимать нескольких говорящих; 

• реагировать на простые комментарии с указанием, вопросами 

и действиями; 

• знать и повторять несколько рассказов, сказок, песен и 

стихотворений; 

• распознавать и правильно произносить буквы и слова в 

незнакомом контексте; 

• отвечать на простые комментарии и указания, используя 

пояснения. 

Учащиеся будут продолжать развивать навыки говорения. 

Они будут учиться: 

• говорить о фильмах или аудиоисториях, используя ключевые 

слова; 

• задавать вопросы и отвечать на них, используя знакомые 

слова; 
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• говорить правильно, показывая степень понимания текста. 

ЧТЕНИЕ Учащиеся будут продолжать развивать навыки чтения. 

Они будут учиться: 

• объяснять значение знакомого слова; 

• распознавать соответствие звуков, букв и количество слогов; 

• читать предложения и незнакомые слова при поддержке 

учителя; 

• отбирать информацию при помощи взрослых. 

ПИСЬМО Учащиеся будут продолжать развивать навыки письма. 

Они будут учиться: 

• писать незнакомые слова с помощью известных букв; 

• использовать слова и фразы из знакомого рассказа, песен и 

стихотворений при поддержке учителя; 

• использовать в простых предложениях заглавные буквы и 

ставить в конце предложения точку; 

• использовать в предложениях слова-описания. 

ЯЗЫКОВЫЕ 

НОРМЫ  

• использовать слова, обозначающие один или несколько 

предметов; 

• писать заглавную букву в написании имен, фамилий, кличек 

животных с помощью учителя; 

• использовать слова, обозначающие признаки предметов; 

подбирать признаки к предметам по цвету, форме, величине, 

материалу с помощью учителя. 

      Чтобы активизировать речевую деятельность учащихся, используется 

цветные иллюстрации, сюжетные картинки. Рассмотрев иллюстрации, ребята 

выбирают картину и беседуют на избранную тему, опираясь на свои наблюдения, 

используя заранее составленный тематический словарь. (например: школа, 

семья, улица, транспорт). В ходе беседы используются стихи, загадки и 

пословицы о природе, о временах года, о школьной жизни. Эти уроки в форме 

беседы прививают ученикам навыки сознательного и активного владения 

языком. 

     Значительное внимание уделяется осуществлению связи с родным языком при 

обучении русскому языку и считаю эффективным перевод текстов и хоровое 

проговаривание слов со специфическими русскими звуками. В проговаривании 

русских звуков большую помощь могут оказать качественная аудиозапись или 

видеофильмы.  

 

 

                                               №  Н00039     19.11.2021 ж.  
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Жаңа технологияларды биология пәндерінде қолдану жолдары  

 

КИЯКБАЕВА ГУЛЬБАРАМ АСХАТОВНА 

Ақтөбе облысы, Қарғалы ауданы, Петропавловка ауылы 

Петропавловка орта мектебі 

                                       Биология пәнінің мұғалімі 

 

      Қазақстан Республикасының Білім туралы Заңына еліміздің білім беру 

жүйесінің басты міндеттері атап көрсетілген, соның бірі – білім беру жүйесін 

ақпараттандыру, оқытудың жаңа технологиясын енгізу, бүкіләлемдік 

коммуникация желісіне шығу.  

    Биология – XXI ғасыр ғылымы. Сондықтан да ол жаңа ақпараттық 

технологиялармен тығыз байланысты. Қазіргі кездегі білім беру жүйесіндегі 

негізгі мақсат оқушыға жеке тұлға ретінде қарап оның дамуына көп көңіл 

бөлуде. Бұл пәнді оқыту мұғалімнен зор міндеттерді талап етеді, өйткені ол 

бүкіл сыныптың қажеттіліктеріне жауап беруі тиіс. Қазіргі уақытта 

Қазақстанның жалпы орта білім беретін мектептердің барлығы дерлік 

интерактивті тақтамен қамтамасыз етілген. Интерактивті әдіс диалогтік әдіс 

нәтижесінде  сабаққа қатысушылар бір – бірімен байланыса отырып, 

мәселелерді шешеді. Интерактивті тақта мектеп сыныптарында әр пән 

бойынша, соның ішінде биологиядан зертханалық сабақтарды өткізген кезде  

оның құрылғылары қолданылады. Қарапайым тақта және компьютер 

проекторына қарағанда, инерактивті тақта сабақ мазмұнын кеңінен ашуына 

мүмкіншілігі өте зор. Интерактивті тақтаны пайдалану кезінде үлкен жетістікке 

қол жеткізу үшін, тек қана сауатты сабақ жоспарлап, керекті материалдарды 

дұрыс дайындау керек.  

   Жаңа технологияны меңгеру мұғалімнің оқу – тәрбие үрдісін жүйелі 

ұйымдастыруына көмектеседі. Сонымен қатар мұғалімнің интеллектуалдық, 

кәсіптік, адамгершілік, рухани, азаматтық және басқа көптеген адами 

қабілеттерінің қалыптасуына игі әсерін тигізеді.  

Мектептегі пәндерді оқыту процесінде компьютермен сабақ өткізу мұғалім мен 

оқушы қарым – қатынасы жүйесін, олардың іс - әрекетінің мазмұнын, 

құрылымын, өзгерте отырып, олардың мотивациялық эмоционалдық ортасына, 

сезімінің өсуіне әсер етеді. 

    Сабақта мұғалім интерактивті тақтаны бір емес бірнеше рет пайдалана 

алады, қарапайым тақтаға қарағанда интерактивті тақта пайдалануға ынғайлы, 

әрі уақытты үнемдейді.  

   Интерактивті тақтаны оқытудың басқа тәсілдеріне қарағанда көптеген 

жетістіктері бар.  Бұл жетістіктер туралы өз сабағында интерактивті тақтаны 

пайдаланатын мұғалімдер айта алады. Мұғалім әріптестерімен бірге отырып 
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сабақ беру мен уақытты үнемдеу ғана емес, сонымен қатар берілген 

материалдардың сапасын да арттырады.  

   Мұғалімдердің пайымдауынша инетрактивті бағдарлама олардың жартылай 

жұмысын атқарады. Мысалы, белгілі бір материалды интерактивті тақтада 

орындау арқылы файлдағы белгілермен өзгерістерді сақтап қалуға, оны сабақта 

болмай қалған оқушыларды қайта түсіндіруге немесе келесі жолы тағы да 

қолдануға болады. 

    Мұғалім оқытудың жаңа ақпараттық технологияларын меңгері, оны 

пайдалану арқылы өзінің  материалдық базасын толықтырып, әрі уақытты 

үнемдейді.  

    Білім саласындағы міндеттерді жүзеге асыру үшін, мектеп ұжымында әр 

мұғалім күнделікті ізденіс арқылы барлық жаңалықтар мен өзгерістерді 

сабақтарында енгізіп отырады. Қазіргі білім беру саласындағы оқытудың озық 

технологияларын меңгермейінше жан-жақты сауатты маман болу мүмкін емес. 

Жаңа технологияны меңгеру мұғалімнің интеллектуалдық, кәсіптік, 

адамгершілік және көптеген адами қабілеттің қалыптасуына игі әсерін тигізеді. 

Өзін-өзі дамытып, оқу-тәрбие үрдісін тиімді ұйымдастыруына көмектеседі. 

Оқыту мен тәрбиелеуге тың әдіс-тәсілдер енгізілді. Нәтижесінде тұтас 

педагогикалық үрдістер өзгертіліп, білім берудің тиімді деп танылған жаңа 

технологиялары дүниеге келеді. Кез-келген оқыту технологиясы мұғалімнен 

терең теориялық, психологиялық, педагогикалық, әдістемелік білімді, үлкен 

педагогикалық шеберлікті, шәкірттердің жан дүниесіне терең үңіліп, оны ұғына 

білуді талап етеді.Сондықтан оқушының рухани өсуіне жағдай туғыза алатын, 

жаңалықтарды қабылдауға даяр, өз әрекетіне өзгеріс енгізе алатын педагогтар 

ғана бүгінгі қоғамның мүддесі мен әр баланың үрдісінен шыға алады.Ойы 

жүйрік, ақылы жетік, бәсекеге қабілетті, өзгерістерге бейім, жеке тұлғаны тек 

қана педагог қалыптастыра алады.  

1. Білім беру мен білім алудағы жаңа тәсілдер 

Білім беру – жекелеген құбылыс немесе дағды емес, ол оқушылардың оқуға 

қабілетін жақсартуға мүмкіндік беретін педагогикалық тетіктердің біртұтас 

кешені деп айқындалған. Бағдарлама жалпы алғанда әлемдік дәрежеге жету 

мақсатын көздей отырып, жаңаша қырда қолданылатын технологияларды тиімді 

пайдалану. 

2. Сыни тұрғыдан ойлауға оқыту 

Сын тұрғысынан ойлау дегеніміз - ой қозғай отырып, оқушының өз ойымен 

өзгелердің ойына сыни қарап, естіген, білгенін талдап, салыстырып, реттеп, 

сұрыптап, жүйелеп, білмегенін өзі зерттеп, дәлелдеп, тұжырым жасауға 

бағыттау. Өз бетімен және бірлесіп шығармашылық жұмыс жасау. 

3. Оқыту үшін бағалау және оқуды бағалау 

Бағалау –одан арғы білім туралы шешімді қабылдау мақсатымен оқытудың 

нәтижелерін жүйелі түрде жиынтықтауға бағытталған қызметті белгілеу үшін 
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қолданылатын термин. Мұғалімдер мен оқушылар өздерінің қандай мақсатқа 

жететіндерінің өлшемдерін түсіну.Осыған байланысты бағдарлама критерийлі 

бағалау тәсілдерін қарастырады. 

4. Оқытуда ақпараттық – коммуникациялық технологияларды АКТ 

пайдалану 
   Оқытуда ақпараттық-коммуникациялық технологияларды пайдалану 

қоғамдағы өзгерісті танып білуге және оларды тез қабылдауда мол мүмкіндік 

береді. Жоспарланған сабақты тиімді өткізуге көмектеседі, оқушының ой 

өрісінің дамуына, зерттеулік жұмыстар жүргізуіне ықпал етеді. Бағдарлама 

соңында мұғалімдер ақпараттық-коммуникациялық технологияларды сенімді 

және сыни тұрғыдан пайдаланушыларға айналады. 

5. Талантты және дарынды балаларды оқыту 

    Талантты және дарынды оқушыларға білім беруді дамытудың инклюзивті 

тәсілі негізінде осындай балаларды анықтау туралы ой-пікірлер мен зерттеулер 

жасау.Оқушылардың қабілеттерін дер кезінде анықтай білген ұстаз болашақ 

талантты да тани біледі. 

6. Оқушылардың жас ерекшеліктеріне сәйкес білім беру және оқу 

   Белгілі бір шақтық кезеңге тән анатомиялық-физиологиялық және 

психологиялық ерекшеліктерді әдетте жас ерекшеліктері деп атайды. 

Сондықтан педагогика және психология балалардың жас ерекшеліктеріндегі 

ширақтықты, өзгерімпаздықты айқындайды, тәрбиеленушінің және қоршаған 

ортамен жасайтын қарым-қатынастар жүйесіне тәуелді болатынын атап 

көрсетеді. Сол себепті бастауыш сынып оқушыларына сергіту сәтін жүргізуде 

жас ерекшеліктерді ескеріп отырып орындату қажет. 

7. Білім беруді басқару және көшбасшылық 

    Аталған модуль білім берудің кез келген жүйесіндегі тұрақты даму мен 

өзгерістердің сырттан енгізілуі мүмкін емес, олар нақты сыныптардағы 

мұғалімдердің тәжірибесі мен түсініктеріндегі өзгерістерден бастау алу керек 

деген тұжырымға саяды. Қандай жағдай болмасын, өзіңіздің өмірлік 

ұстанымыңызды таңдай білу, адамдық көшбасшылыққа негізделеді. Олай болса, 

бағдарламаның негізгі идеясы сыни тұрғыдан бағалау, өзгерту және тәжірибе 

мен білім саясатын қайта бағалау мұғалімдер бастамасымен барлық 

деңгейлерде өзгерістердің іске асырылатыны негізделеді.Мектеп жұмысының 

бағдарламасына балаларға көшбасшы болуға үйрететін тренингтер, рөлдік 

ойындар кіреді. 

     Осы модульдерді тиімді пайдалану арқылы құзыретті мұғалім өз тәжірибесін 

жетілдіре түспек. Құзыретті мұғалімнің міндеті оқушының жеке тұлғалық 

ерекшелігіне мән беру. Құзырлы білім беруде ұстанатын факторы оқушының 

өздігінен білімнің мәнін меңгеруі және бағалай білуі. Бағдарлама нәтижесінде - 

тәуелсіз, ғылымға қызығушылығы оянған,білім алуға бейім,сенімді, жауапты, 
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сын тұрғысынан ойлай алатын, өзгелермен еркін тіл табысатын,сандық 

технологияларда құзыреттілігін көрсететін оқушылар дайындалады. 

      Мен жаңа сабақты түсіндіру барысында сабақтың мазмұнын дайын күйінде 

бермеуге тырысамын.Оқушылардың  өздігінен  танып-

білу дағдыларын  қалыптастыра  отырып, 

жаңа тақырып бойынша  анықтама,  ережелерді  өздері  құрастырып тұжырымд

ай білуіне жетелеймін.Ол 

үшін оқытудың интерактивті  формаларын сабақта  қолданамын. 

Олар: 

 Жеке  шығармашылық  тапсырмалар,  жобалар. 

 Блок-схема, графиктер, диаграмма,  т.б. 

 Тірек-схема,көрнекіліктер және  анықтама  құралдары 

  Ойын арқылы оқыту 

  Сөзжұмбақ, ребустар 

 Тестілеу. 

Сонымен  қатар « ХХІ ғасыр көшбасшысы» ойынының компьютерлік 

нұсқасын  өз  сабақтарымда пайдаланамын.Оқушылар бұл ойын 

арқылы өз   білімдерін шыңдайды. 

Сонымен  биология  сабағын  АКТ 

көмегімен     оқыту  төмендегі  мәселелерді  қамтиды: 

Оқушыларға оқылатын табиғат құбылыстарын толық және дәл ақпаратты бере 

отырып,оқу сапасын арттыру . 

  Оқытудың көркемділігін арттырады, яғни оқушыларға  қиын да 

күрделі   материялдарды көрнекі түрде  түсіндіруге қол жеткізеді. 

 Оқытудың тиімділігін жоғарылатады және  оқу материалын 

түсіндіру  мүмкіндігін арттырады; 

 Оқушылардың ғылыми дүниетанымдық көзқарастарын қалыптастыра 

отырып, олардың білімге құштарлығын,табиғи сұранысын қанағаттандырады. 

  Мұғалімді техникалық жұмыстан босата отырып,үнемдеген 

уақытта  олардың шығармашылықпен жұмыс істеуіне жағдай жасайды. 

 Мұғалім  мен  оқушының  жұмысын  жеңілдетеді. 

Интерактивті  тақтаны қолданудың  артықшылығы: 

1)Интерактивті тақтада өтілген сабақтар оқушыларды  жаңашылдығымен 

қызықтырады. 

Интерактивті технологияның   ерекшеліктері: 

1)   Бормен тақтаға жазған кескінді экрандағы түрлі –түсті, айқын,  ұқыпты 

кескінмен  салыстыруға болмайды.Тақта мен бордың  көмегімен әр 

түрлі    қосымшалары бар жұмысты түсіндіру қиын, әрі мүмкін  емес. 

Слайдтарда кемшіліктер мен қателер  жіберілсе,тез арада түзетуге болады. 

Сабақтың өнімділігі артады. Басқа пәндермен пәнаралық байланыс орнайды. 

2) Сабақта  көрнекілікті  қолдану деңгейі артады. 
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3) Оқу материалын беру беру логикасына көп көңіл аударады, бұл 

оқушылардың білім деңгейіне оң әсерін тигізеді.Компьютерге деген қарым-

қатынас өзгереді. 

Биология пәнінен сабақ өту барысында интерактивті оқыту технологиясын,яғни 

белсенді «Естігенді мен ұмытпаймын», «Істеген ісіме жауап беремін» әдістерін 

қолдану  оқушыларды іс-әрекеттеріне дұрыс баға беруге  тәрбиелейді. 

Менің міндетім-сабақта берілген материалдарды оқушылар толық түсіну үшін, 

қолайлы жағдай туғызамын. 

Жақсы білім алу үшін   қажетті  ұстанымдар: 

 Оқушы білім алуға дайын ; 

 Білім беруге түрлі әдістер мен тәсілдер қолданамын; 

 Қайталау –білімді бекіту үшін  қажетті элемент 

 Қаншалықты оқу барысы шынайы болса,соғұрлым білім беру тиімдірек. 

     Елбасының Қазақстан халқына Жолдауында айтылғандай, Болашақ 

мамандарға сапалы білім беруге, әлемдік білім кеңестігінен мемлекетімізге 

лайықты орын алуға білім саласындағы қызметкерлерге тиісті жағдай жасауға 

айрықша мән беріледі.Ғалымдар жаңа технологияларды көптеп енгізуде. Себебі, 

жаңа оқыту технологияларын енгізу заман талабына сай білім беру бағыты 

өзгереді, өздігінен білім ала алатын логикалық пайымдай, талдай, 

қорытындылай алатын коммуникативті тұлғаны қалыптастыру қажет.  

    Жаңа ақпараттық технологияларды білім 

беру жүйесінде қолданудың  ең  маңызды факторы негізгі қозғаушы күші  адам, 

сол себепті білімнің        негізгі принциптері  іске асырылады. 

Осыған байланысты адамның  шығармашылық потенциалын  дамыту  үшін 

қажетті  жағдай  жасалу  керек. 

Жоғарыда айтылған  ой-пікірлерімді тұжырымдай 

келе,компьютерді  қолдану  негізінде  мектеп  пәндерін оқыту сапасын арттыры

п, білім беруді  ақпараттандыру жүйелі түрде іске асады. 

     Мектептегі  ақпараттандыруға осылай мемлекет 

тарапынан  қолдау     көрсетіліп,  оны  оқыту,  үйрету  мәселесі 

бүкіл  халықтық  деңгейге   көтерілсе    

ғана  біздің  еліміз  дүниежүзілік  бәсекеге  төтеп  беретін, алдыңғы  қатарлы    м

емлекетке  айналады. 

Ол  дәрежеге  жетуге  қажетті   білім  алуына    біздің    жас   ұрпақтың  қабілеті

нің   жететініне  сенімім  мол. 
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                                                                                    20.11.2021 ж.    H00047 

 

ОЙЫН АРҚЫЛЫ БАЛАНЫҢ ОЙ-ӨРІСІН ДАМЫТУ 

 

БЕКТУРОВА АСЕЛЬ ТЫНЫШКУЛОВНА                                                                            

Жамбыл облысы Тараз қаласы 

№5  "Ақ желкен" бөбекжай-бақшасы МКҚК. Тәрбиеші 

 

Мектепке дейінгі балалардың жан-жақты дамуы үшін ойынның ролі ерекше. 

Ойын - жалпы адамзат мәдениетінің бірегей феномені, оның қайнар көзі мен 

шыңы. Мәдениет феномені ретінде ойын оқытады, 

дамытады, тәрбиелейді, әлеуметтендіреді, көңіл көтертеді, дем алдырады, 

сонымен қатар, ол сықақтап, күлдіріп, кез-келген әлеуметтік мәртебенің шартты 

екендігін көрсетеді 

Мектепке дейінгі мекемелерде адамгершілік тәрбиесі тәрбиелеу және білім беру 

үрдісінде әр түрлі іс-әрекеттер арқылы жүзеге асырылады. 

Ұлы педагог В.Сухомлинский «Ойынсыз, музыкасыз, ертегісіз, 

шығармашылықсыз, қиялсыз толық мәніндегі ақыл-ой тәрбиесі болмайды» 

дейді, демек, шәкірттің ақыл-ойы, парасаты ұлттық салт-сананы сіңіру арқылы 

байи түспек. 

Олармен ойынның әр түрін ұйымдастыра отырып, бір-біріне деген 

қайырымдылық, мейірімділік, жанашырлық, достық, жолдастық сезімдерді 

тәрбиелеуге болады. Ал балаларды қоршаған ортамен таныстыру, тіл дамыту, 

табиғатпен таныстыру, бейнелеу өнері сабақтарында өлі-тірі табиғатқа деген 

сүйіспеншілік, үлкендердің еңбегіне қызығу мен сыйластық сияқты 

адамгершілік сапалары қалыптастырылады. 

Ойын бала үшін — нағыз өмір. Егер тәрбиеші ойынды ақылмен ұйымдастырса, 

ол балаларға ықпал жасауға мүмкіндік алады. А.П.Усова былай деп атап көрсетті: 

«Балалардың өмірі мен іс-әрекетін дұрыс ұйымдастыру — оларды тәрбиелеу 

деген сөз. Тәрбиенің тиімді процесі ойын және ойынның өзара қарым-

қатынастары формаларында жүзеге асырылатын себебі сол, бала мұнда өмір 

сүруді үйренбейді, өз өмірімен тіршілікетеді». Ойын мектепке дейінгі 

жастағы  балалардың негізгі іс - әрекетінің бір түрі. Ойын барысында баланың 

жеке басының қасиеттері қалыптасады. Ойын барысында балалар  дүниені тани 

бастайды, өзінің күш-жігерін жұмсап, сезініп білдіруге мүмкіндік алады, 

адамдармен араласуға үйренеді. Бүгінгі күн талабы – баланың ақыл - ойын 

парасаттылығын  дамыту, ойлау қабілетін жетілдіру, өзіндік іскерлік қасиеттерін 

қалыптастыру, заман талабына сай ойы жүйрік етіп тәрбиелеу. Сондықтан да 

баланың танымын алғашқы күннен бастап дамытудың, бойында оқыту мен 

тәрбиелеудің негізін қалыптастырудың құралы – ойын әрекеті, яғни, ойын – 
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баланың жетекші әрекеті. Бірақ, ойын тек қана балаларды қызықтырып,уақыт 

өткізудің құралы болмай, балаға берілетін білім мен тәрбиенің құнды негізі 

болуы керек. Яғни, оқыту-тәрбиелеу жұмысын бағдарлама талаптарына сәйкес 

ойын түрінде ұйымдастыра отырып, баланың логикалық ойлау қабілетін 

арттыруға жағдай жасау  мектепке дейінгі мекеме педагогтарының негізгі міндеті 

Ойын барысында балалар педагогпен бірлесіп ереже бойынша қызықты 

тапсырмалар орындап,жағымды қарым – қатынас жасауы балалардың 

эмоционалды көңіл – күйлерін көтереді, сондықтан да дидактикалық ойынға 

қажетті құрал – жабдықтар,атрибуттар айшықты, мазмұнды безендірілуі де өте 

маңызды. Балалардың интеллектуалдық  дамуына әсер ететін жаңа ойын 

технологиялары да біздің балаларға танымал.  Мысалы: Логикалық 

тізбек  ойындары.  Логикалық ойлау арқылы бала саралау, салыстыру, жинақтау 

сияқты өз бетімен іс – қимылдар жасауды үйренеді. Баланың логикалық ойлауы 

өздігінен қалыптаспайды, оның дамуына  мақсатты түрде  білім беру 

мамандарының, ата - аналардың, балалардың бірлескен жүйелі жұмысы 

қажет.   Балалар ойыны заттық – қол қимылының (пирамида жинау,текшелерден 

үй құрау) даму жолынан бастап интеллектуалды даму ойынына  дейін жетеді. 

Логикалық ойлауды дамытудың негізгі рөлі математикалық ойындарға 

жатады.Бұл ойындар арқылы баланың интеллектуалды  дамуы тек белгілі бір 

білім көлемін ғана емес, жалпы тәлім-тәрбиелік іс-әрекеттерді игерумен бірге, 

ойлау, қиялдау, есте сақтау, елестету және т.б. қабілеттерінің; танымдық, іскерлік, 

шығармашылық қасиеттерінің дамуын қамтидыМысалы, 

«Суреттерді есте сақта», «Керекті фигураны тап», «Қызықты 

геометрия»,«Лабиринт ойындары»және т.б.. «Ойы саяздың, тілі саяз» деген 

ұлғатты сөз бекер айтылмаған. Ойлау негізі баланың сөйлеу тілін де 

қалыптастырады. Қорытып айтқанда, балаларды интеллектуалды  дамыту 

тәрбиесі білімді тереңдетуге,бекітуге,оның тәжірибелік мәнін түсінуге септігін 

тигізеді. Баланың өмірге қадам басқандағы алғашқы қимыл әрекеті – ойын, 

сондықтанда оның мәні ерекше. Жас баланың өмірді тану, еңбекке танысы, 

психологиялық ерекшеліктері осы ойын түрінде қалыптасады. Мектеп жасына 

дейінгі балалардың қоғамдық құбылыстарды, қоғамдағы ересек адамдардың іс - 

әрекетін өз түсінігінше әрекеті арқылы бейнелеуі ойын болып саналады. 

Ойынның шығу тарихына шолу жасауда көңіл аударатынымыз ол еңбекпен, 

өнермен, қоршаған ортамен тығыз байланыста дамыған, яғни ойынды өмірден 

ажыратып қарай алмаймыз балалар тек ойнап қана қоймайды, сонымен бірге 

ойлайды, аңғарады көп нәрсені білуге, зерттеуге талпынады. Олар бірдеңе 

жасап қана қоймайды, сондай - ақ заман ағымына да белсене қатысады. 

Балабақшаларда оқыту – тәрбиелеу жұмысында балалардың тілін дамыту, 

сөздік қорларын молайту, ауызша сөйлеуге үйрете отырып, үйренген сөздерін 

күнделікті өмірде еркін қолдану, одан әрі күнделікті іс - әрекет кезіндегі тілдік 

қарым - қатынаста қолдана білуге жаттықтыру. 
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Ойын дүниеге ашылған үлкен жарық терезе іспеті. Ол арқылы баланың рухани 

сезімі жасампаз өмірмен ұштасып, өзін қоршаған дүние туралы түсінік алады. 

Адамды өжеттілікке, шапшаңдыққа, ептілікке, батылдыққа, байсалдыққа, 

тапқырлыққа үйрететін де ойын. Бала үшін ойын өзін - өзі жетілдіру мен өзін - 

өзі көрсетудің құралы. Баланы ойынға қызықтыра отырып оқу іс - әрекетін 

ойын түрінде күрделендіре түсу керек. 

Ойын баланың ойлау қабілетін жетілдіре отырып, оның қиялын дамытады. Бала 

жалғыз ойнағанды ұнатпайды, ол қатар құрбыларымен бірлесіп ойнай отырып 

бір - бірімен қарым қатынас жасайды. 

Оқу ісі - әрекетінде қолданатын ойын түрлері мынадай топтарға бөлінеді. 

Ойынның түрлері: 

• Ұлттық ойындар 

• Сюжетті рольді ойындар 

• Педагогикалық ойындар 

• Дидактикалық ойын 

• Шығармашылық ойын 

• Қимылды ойындар 

 

Педагогикалық ойын технологиясы дегеніміз - педагогикалық жұмысты ойын 

түрінде ұйымдастырудың әдістері мен тәсілдерінің жиынтығы. 

Дидактикалық ойындар арқылы оқу іс - әрекеті барысында балаларды 

қызықтыру мақсатында қолданылады және мектеп жасына дейінгі ұйымдардың 

барлығында да, оқу іс - әрекеті ойын түрінде өткізіледі. Оқу іс - әрекеті 

барысында ойын түрлері жас ерекшеліктеріне байланысты қолданылады. 

Тәрбиеші ойынға тек қана баланы қызықтырып қоймай, бес саланы білім 

берудің негізгі құндылығы деп түсінсе ғана өз мақсатына жете алады. 

 

Педагогикалық ойын технологиясы дегеніміз - педагогикалық жұмысты ойын 

түрінде ұйымдастырудың әдістері мен тәсілдерінің жиынтығы. 

Дидактикалық ойындар арқылы оқу іс - әрекеті барысында балаларды 

қызықтыру мақсатында қолданылады және мектеп жасына дейінгі ұйымдардың 

барлығында да, оқу іс - әрекеті ойын түрінде өткізіледі. Оқу іс - әрекеті 

барысында ойын түрлері жас ерекшеліктеріне байланысты қолданылады. 

Тәрбиеші ойынға тек қана баланы қызықтырып қоймай, бес саланы білім 

берудің негізгі құндылығы деп түсінсе ғана өз мақсатына жете алады. 

Ойын түрлерінің тәрбиелік мәні зор, ол әрбір адам денесінің дамып жетілуіне 

пайдасы мол. Ойын үстінде балалардың бойындағы барлық дерлік 

психологиялық процестері, сезімдері мен эмоциялары, ерік - жігер қасиеттері 

шыңдалады, мінез - құлық айқындала түседі. 

Бала өзіне жаңалық болып сезілген әрқилы нәрселерге еліктегіш келеді. Бала 

осы қасиетімен өз қабілетімен ерекшеліктерін аңғартады. Баланың жағымсыз 
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мінезінің байқалатыны да осы тұста. Тәрбиеші ойын барысында тілдің 

дыбыстық мәдениетінің барлық жақтарын жетілдіруге, сұраққа толық жауап 

беруге, баланы үйретіп отыруы керек. 

Үлкендер өзіне тән ерекшеліктерін еңбектену барысында көрсетсе, мектеп 

жасындағы балалар сабақ үстінде, ал мектеп жасына дейінгі балалар өз 

психологиясын ойын үстінде байқатады. Балалар ойын арқылы күрделі 

әрекеттерді, білімді үйренеді және үлкендер де үйретуге тиісті. Ойынның өз 

мақсаты, жоспары болады. Ойын мен еңбектің бір - біріне ұқсас сипаттары көп, 

кейбір педагогтар, ғалымдар «Жақсы ойын - жақсы жұмыс сияқты да, ал жаман 

ойын - жаман жұмыс сияқты» деген. Баланың қуанышы мен реніші ойын 

арқылы байқалады 

Ойын кезіндегі баланың психологиялық ерекшеліктері: бала ойланады, 

эмоциялық әрекетке ұшырайды, белсенділігі артады, ерік қасиеті, қиял елестері 

дамиды. Мұның бәрі баланың шығармашылық қабілеті мен дарынын ұштайды. 

Ойын үстінде бала бейне бір өмірдің өздігіндей қуаныш, реніш сезімге 

бөленеді. Ойын арқылы балалардың сөйлемдерді айту, сөйлем құрай білу, сурет 

бойынша әңгіме құрап айта білу, сондай - ақ әр баланы сөйлете отырып өз 

ортамен қарым - қатынасқа түсіп ашылуына себеп болады. 

Ойындарда күтілетін нәтижелер: 

1. Ойын - тәрбие құралы, ақыл - ойды, тілді ұштастырады, сөздік қорды 

молайтады, өзін қоршаған ортаны танып, мейрімділік сезімге тәрбиелейді. 

2. Еркін мінез – қасиеттерін бекітеді, адамгершілік сапаны жетілдіреді. 

3. Ұжымдық сезім әрекеттері өсе түседі. 

4. Эстетикалық тәрбие беру құралына айналады. 

5. Еңбек тәрбиесін беру мақсаттарын шешуге мүмкіндік береді. 

6. Дене күшінің жетілуіне көмектеседі. 

Демек, ойын баланы жан - жақты жарасымды тәрбиелеудің психологиялық 

және физиологиялық негіздері болып табылады. Ойын баланың көңілін өсіріп, 

бойын сергітіп қоймай, оның өмір құбылыстары жайлы танып түсінуге де әсер 

етеді. Балалар ойын арқылы тез тіл табысып бір – бірімен жақсы қатынаста 

болады. Ойын үстінде де бала өз денсаулығын қимыл арқылы нығайтады. 

Ойынның қандай түрі болмасын атадан балаға яғни ұрпақтан ұрпаққа ауысып 

отырады. Халық ойындары өмір қажеттіліктерінен туады. Психологиялық 

жақтан денсаулықты нығайтуға негізделген. 

Қорыта келе айтқанда: 

Ойын мектепке дейінгі балалардың негізгі іс - әрекеті. Ойын балалар өмірінің 

нәрі, яғни оның рухани жетілуі мен табиғи өсуінің қажетті алғы шарты. Ойын 

арқылы балалар қоғамды тәжірибені меңгереді, өзінің психологиялық 

ерекшеліктерін қалыптастырады. 

Бір сөзбен айтқанда, ойын баланың жан - жақты дамуын көздейтін, оның тілін 

жаттықтыратын, қимыл - қозғалысын жетілдіретін, белсенділігін арттыратын, 
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басқа адамдармен қарым - қатынасын реттеп, құрдастарымен ұйымшылдығын 

арттыруға негіз болып табылады. Ойын - бала үшін біліктіліктің қайнар көзі. 

Сондықтан жас өрендер ойнай отырып ойлай білсін.Ойын көп жоспарлы, 

күрделі педагогикалық процесс болғандықтан мектепке дейінгі жастағы 

балаларды оқытудағы ойындық әдіс болып табылады. Оқыту формасы 

балаларды жан-жақты тәрбиелеудегі негізгі құрал болып есептеледіЖас 

жеткіншектердің білімді, білікті болуында ойынның алатыны орны өте ерекше. 

Дидактикалық ойын арқылы балалардың білім алуға, оқуға қызықтыра отырып, 

тұлғалы дамуын қалыптастыруға болса, ұлттық ойындарымыз арқылы баланы 

алғырлыққа тәрбиелейміз. Мазмұны бойынша барлық ойындар балабақша 

бүлдіршіндерінің ақыл-ой белсенділігін қалыптастырудың маңызды құралы 

бола отырып, олардың бағдарлама материалының негізгі тақырыптары 

бойынша алған білімдерін тереңдете түсуді, әрі пысықтауды көздейді. Бұл 

дидактикалық, логикалық, сюжеттік , қимылдық ойындар балабақша 

бүлдіршіндердің сабақ үстіндегі жұмысын түрлендіре түседі. Себебі, ойын-оқу, 

еңбек, іс-әрекеттерімен бірге балалардың өмір сүруіне маңызды бір түрі. Ойын 

балалар үшін айналадағыны танып-білу тәсілі болып табылады. Оның негізгі 

ерекшелігі - балалар үн-түнсіз ойнамайды, тіпті, жалғыз болғанның өзінде де 

сөйлесіп жүреді. Ойын процесінде сөйлесу үлкен рөл атқарады. Сөйлесе жүріп, 

балалар пікірлесіп, әсер алысады, ойынның түпкі ниеті мен мазмұнын 

анықтайды. Ойын - бала үшін нағыз өмір. Ойын әрекетінде баланың 

психикалық қасиеттері мен жеке басының ерекшеліктері әлдеқайда тез 

қалыптасады, яғни ол арқылы бала білім алады. Бала зейінін қажет ететін, 

әдейілеп ұйымдастырылған ойындар бүлдіршіннің ақылын, дүниетанымын 

кеңейтеді, мінез-құлқын, ерік-жігерін сомдайды. 
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20.11.2021 ж.   №  H00048 

 

Қазақ тілі мен әдебиет сабақтарында  

инновациялық технологияларды қолдану 

 

ТОМАШОВА НАЗЫМ САГЫНТАЙКЫЗЫ                                                                         

Алматы облысы, Кербұлақ ауданы Сарыөзек орта мектебінің 

 қазақ  тілі мен әдебиеті пәнін мұғалімі 

 

       Қазақстан Республикасының Білім туралы Заңында: « Білім беру жүйесінің 

басты міндеті- ұлттық және жалпы азаматтық құндылықтар, ғылым мен 

практика жетістіктері негізінде жеке адамды қалыптастыруға және кәсіби 

шындауға бағытталған білім алу үшін қажетті жағдайлар жасау;... оқытудың 

жаңа технологияларын енгізу, білім беруді ақпараттандыру, халықаралық 

ғаламдық коммуникациялық желілерге шығу» - деп білім беру жүйесін одан әрі 

дамыту міндеттерін көздейді. Бұл міндеттерді шешу үшін, мектеп 

ұжымдарының, әр мұғалімнің күнделікті ізденісі арқылы, барлық жаңалықтар 

мен қайта құру, өзгерістерге батыл жол ашарлық жаңа практикаға, жаңа қарым- 

қатынасқа өту қажеттілігі туындайды. 

Сондықтан да қазіргі қоғамымызда әр мұғалім өз іс- әрекетінде қажетті 

өзгерістерді әр түрлі тәжірибелер жөніндегі мағлұматтарды жаңа әдіс-

тәсілдерді дер кезінде қабылдап дұрыс пайдалана білуі керек. Сонымен қатар 

мектептегі оқу- тәрбие жүйесі, мұғалім- оқушы арасындағы қарым-қатынас 

жалпы оқытуды ұйымдастыру талапқа сай елеулі өзгерістерді қажет етіп отыр. 

   Келер ұрпаққа қоғам талабына сай тәрбие мен білім беруде мұғалімдердің 

инновациялық іс- әрекетінің ғылыми- педагогикалық негіздерін меңгеруі 

маңызды мәселелердің бірі. 

Инновация – педагогикалық процеске оқыту мен тәрбиенің жаңа 

тұжырымдамаларын, оқу жоспарларын және бағдарламарын, түрлерін, 

әдістерін, құралдарын енгізіп,мақсатқа жету.Инновациялық үрдіссіз мектептің 

дамуы мүмкін емес. Инновациялық мектептердің мақсаты – жеке тұлғаны жан-

жақты дамыту. 

    Инновациялық үрдісті зерттеу барысында жүйенің бір жағдайдан екінші бір 

жағдайға көшуі және жаңалықты енгізу үрдісіне басшылық жасау мәселелерін 

зерттеу маңыздылығы Н.В.Горбунова, М.В.Кларин, 

А.В.Лоренсов,М.М.Поташник,Л.И.Романова, В.И.Загвязинский,А.Я.Найн, 

Т.И.Шамова, О.Г.Хомерики т.б. зерттеулерінде қарастырылған. 

Оқытудың тиімділігін арттыру мақсатында жаңа білім парадигмасына сүйене 

отырып , біз оқыту технологияларының тиімді жақтарын таңдап алуымыз қажет 

және оқу-тәрбие үрдісінде озық технологияларды белсенділікпен енгізуіміз 
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керек. 

    Еліміздің болашағы көркейіп өркениетті елдің қатарына қосылуы бүгінгі 

ұрпақ бейнесінен көрінеді. Қазіргі білім беру саласындағы мәселе- әлеуметтік – 

педагогикалық және ұйымдастыру тұрғысынан білім мазмұнына жаңалық 

енгізудің тиімді жаңа әдістерін іздестіру, оны өмірге пайдалану. 

    Мемлекеттік білім стандарты деңгеінде оқыту үрдісін ұйымдастыру жаңа 

педагогикалық технологияны өндіруді міндеттейді. 

Жаңа технологияның мақсаты- оқытуды ізгілендіру, яғни оқу құралдары 

оқушылардың өздігінен танымдық іс- әрекетін жүргізе алатындай болуы 

керек.Жаңа педагогиялық технологиялар оқушының шығармашылық 

қабілеттерін арттыруға өз үлесін қосады. 

    Мемлекеттік тілдің мәртебесін нығайтып, қолданыс аясын кеңейтуде 

оқытудың жаңа технологияларының ықпалы зор. Қазақ осы тұрғыда арнайы 

технологиялық ақпараттық құралдар негізіндегі педагогикалық 

технологияларды біз қазақ тілі сабақтарында да кеңінен пайдаланамыз. 

Олардың қатарына интерактивті тақта, интернет ресурстарымен жұмыс, 

мультимедиялық кітапхана, қашықтан жүргізілетін сабақтар, диспуттар мен 

тренингтер. Жаңа технологиялар білім беру мен тәрбие жүйесін бірдей 

қамтуымен ерекшеленеді. Жаңа ақпараттық технологияларды пайдалану- 

педагогикалық іс- әрекеттердің мазмұны мен формасын толықтыру негізінде 

оқыту үрдісін жетілдірудің бірден – бір жолы. 

Жаңа технологияларды пайдаланып оқыту мынандай нәтижелерге қол жеткізуге 

мүмкіндік береді: 

 оқу материалын терең түсіну; 

 оқу мотивациясының артуы; 

 алған білімнің неғұрлым ұзақ уақыт есте саталуы; 

 білім беруге жұмсалатын шығынның азаюы; 

Заман талабына сай күнделікті сабақ барысында бейне және аудио- 

құрылғыларды, теледидарды, компьютерді, электронды оқулықты, интерактивті 

тақтаны қолдану оқушылардың тілді үйренуге деген белсенділігін арттырып, ең 

бастысы олардың шығармашылықпен жұмыс істеуіне жағдай жасайды. 

Сабақ барысында кеңінен қолданылып жүген технологиялардың бірі- модульді 

оқыту. Модульді оқыту технологиясы негізінен үш бөлімнен тұрады ( кіріспе, 

сөйлесу бөлімі, қорытынды). 

    Қазақ тілін жаңа технологияларды қолдана отырып оқушы қызығушылығын 

арттыруға және қазақ тілін жылдам әрі тиімді үйреніп алуға болады. Қазіргі 

таңда инновациялық технологиялардың көптеген түрлері бар. Атап айтсақ, 

модульдік технология, сын тұрғысынан ойлау, тірек-сызба технологиясы, 

дамыта оқыту, проблемалық оқыту, деңгейлеп-саралап оқыту технологиясы 

және ойын технологиясы , ақпараттық технология. Біз өзіміздің тәжірибемізде 

жаңа технологиялардың ішінде модульдік технологияны қолданамыз. Бұл 
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технологиямен жұмыс барысында мұғалім структуралық бөлімдерді мазмұнмен 

байытады, тәжірибе жинақтайды. Жеке тақырыпты модульдік оқыту 

жағдайында сабақтың ақпараттық структуралық компонеттерінің мазмұны 

төмендегіше анықталады. 

1.Сабақ мазмұнын оқу элементтеріне бөліп оған мақсат қоя білу. 

2. Оқу мазмұнын оқу элементтері бойынша деңгейлеп беру. 

3.Оқушының сыныптан тыс қызметін ұйымдастыру. 

4.Сабақтың логикалық құрылымын белгілеу. 

5.Түзету- ескертпе жасау. 

Жалпы оқу процесін бүтіндей модульдік оқытуға бейімдеу ісі оқу пәнінің 

бүтіндей курсын тақырыптың немесе тарау, бөлім бойынша модульдеуге, 

сабақтың ақпараттық- структуралық компонеттерін жасауға тікелей 

байланысты. Себебі, ол оқушының танымдық көзқарасын қалыптастыруға, 

ізденіс ұлғайтуға, шығармашылық қабілетін арттыруға, өзіндік жұмыстарды тез 

орындауға көмектеседі. Оқу үрдісінде жаңа технологияларды қолдану аса 

маңызды. 

Осы технологияларды пайдаланудың тиімді тұстары: 
-оқушының пәнге деген жеке қызығушылығын оятады; 

- танымдық қабілеттілігін қалыптастырады; 

- оқушыны шығармашылық жұмысқа баулиды; 

-мұғалімнің уақытын үнемдейді; 

- қосымша мәліметтерді береді. 

Жаңа технологияларды сабақта қолданудың тиімділігін қашан да жолға 

қоярымыз анық. Қазақ тілін өзге ұлт өкілдеріне оқыту өте күрделі мәселелердің 

бірі. 

Өзім сабақта бірнеше технологияның элеметтерін қолданып жүрмін. яғни 

сабақта тірек- сызбаларды қолдану. Тірек –сызбалары арқылы оқушылар сөз 

тіркесін, сөйлемдер, әңгіме құрады. Бұл технология түрі оқушылар сабақты 

қаншалықты меңгергенін байқауға болады, сондай-ақ оқушының танымдық 

қасиетін арттырады, сөз қорын байытады. 

Тірек сызбаларды мына бағыттар үшін қолданамын: 
- Сөздік қорларын байыту; 

- Сөйлем, әңгіме құрастыру; 

- Әңгімені құрастыру; 

- Жұмбақтарды жасыру және жауабын табу; 

- Тақпақтарды жаттау.Сабақ барысында оқушы сол тақырып төңірегінде ізденіп 

тақырыпты кеңінен ашады. Мысалы: тақырып « Жыл мезгілдері» I-топ « Қыс», 

II-топ « Көктем»,III-топ «Күз»,VI-топ « Жаз». Әр топ оқушылары өз 

тақырыптарына сай өлеңдер, тақпақтар айта отырып, жыл мезгілдері туралы 

әңгіме құрады, әр топ өзінің тақырыбын толық қорғап шығады. 

Қазіргі кездегі жаңа технологияның бірі визуалді компонеттер қолдану түрі.Бұл 
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технологияның ерекшелігі оқушыны сурет бойынша сөйлету. Бұл технология 

оқушылардың есте сақтау қабілетін арттырады. Келесі қолданып жүрген әдісім 

ол деңгейлік тапсырма.Мысалы: « Күз» тақырыбы бойынша мынандай 

деңгейлік тапсырма қолдандым. 

III –деңгей Көп нүктенің орнына тиісті сөздерді жазыңдар. 

Күз айлары - ...,...,... . Күздігүні ... жауады. Балалар ... барады. Күзде күн 

...болады. 

Керекті сөздер: қыркүйек, жаңбыр, қазан, қараша, қысқа, мектепке. 

II- деңгей төмендегі сөз тіркестерінің аудармасын жазыңдар. 

Осенью, прохладный, урок, холодный, первый снег, учебный год, осенний. 

I-Деңгей «Күз» тақырыбына әңгіме жазыңдар. Осындай тапсырмалар 

арқылы әр өткен тақырыпты пысықтауға болады. 

«Ауылда» тақырыбын өткенде мынандай тірек сызбаны пайдаландым 

                                 
     Қазақ тілін оқытуда түрлі әдістемелер қолдануға болады. Қай әдістемені 

лданса да қарапайым тілмен, оқушыға түсінікті болу керек. 

Қорыта айтқанда, қазақ тілін меңгеру өте маңызды. Ол оқушылардың ой- 

өрістерін кеңейтеді, халықаралық достыққа, мәдениетке тәрбиелейді. 

   Елбасымыз Н.Ә.Назарбаев айтқандай, « Еліміздің ертеңі – бүгінгі жас 

ұрпақтың қолында, ал жас ұрпақтың тағдыры- ұстаздардың қолында». 

Сондықтан біз, ұстаздар, XXI ғасырдың біздің алдымызға қойып отырған 

барлық талаптарына сай болып, білімімізді үздіксіз көтеріп отыруымыз қажет. 

Әлемдік бәсекелестікте табысқа жету үшін күшті рух пен білім қажет деп білер 

болсақ, еліміздің келешегі талантты, дарынды, өзіне сенетін жастардың 

қолында екендігін мен өзімнің шәкірттеріме үнемі айтып отырамын. Біздің 

мақсатымыз- заман талабына сай білімді де білікті маман тәрбиелеу. 

 

                                                                              

 

 

 

 

 

 



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

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

47 

  20.11.2021 ж.    № H00049 

 
Communication and technology 

 

ТОКТАБЕК АЙЕРКЕ НҰРБАКЫТҚЫЗЫ 

Алматы облысы Панфилов ауданы Аққұдық ауылы 

"Ш.Байбатшаев атындағы орта мектеп" КММ.                                                        

Ағылшын тілі пәні мұғалімі 

 

 School:  

Date:15.10.2019 Teacher name:  

Grade:7 Number present: absent: 

The theme Communication and technology 

Learning 
objectives(s) that 
this lesson is 
contributing to 

7.C3 respect different points of view 

7.L3 understand more complex supported questions on a 

growing range of general and curricular topics 
7.L6 deduce meaning from context in supported extended 
talk on a range of general and curricular topics  
7.S5 keep interaction going in longer exchanges on a range 
of general and curricular topics 
7.S7 use appropriate subject-specific vocabulary and syntax to 
talk about a limited range of general topics, and some 
curricular topics 

Lesson objectives All students will be able to 
- use new topical vocabulary  
- match at least 2 communication types to the speaker 
Most students will be able to 
- match 2-3 communication types to the speaker 
Some students will be able to 

- predict possible answers during listening activity 

- give their opinion with the help of prompts 
Assessment 
criteria 

Students will be considered successful if they are able to 
match the types of communication in listening section with 
2-3 correct answers 

Value instilled at 
the lesson 
(including Global 
citizenship key 
elements (GC) 

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

Cross curricular 
links 

Kazakh and Russian languages 

ICT skills Interactive board 
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Previous learning Hobbies and leisure 

Plan 

Planned 

timings 

Planned activities (replace the notes below with your 

planned activities) 

Resources 

Beginning 
10 min 

 
 
 
 
 

2 min 

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

introduces the LO  

 

 

PPT 1 

 

 

 

PPT 2 

Middle  
 

5 min  
 
 
 

20 min  
 
 

 
 
 

13 min 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Lead – in: T asks Ss to brainstorm their ideas about 

What about  our today’s theme?   Watch the video 

Ss –about ICT 
 

Pre – teaching: T uses flascard  technique to present 

new vocabulary. 

This order is repeated for each word . 

New words: navigator- 

                 memory stick 

                 printer; 

                    camera;  

                 refrigerator. 

Touching the flashcards 

Write the names of the most popular gargets.  

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

PPT 3-10 

 

 

 

 

 

 

PPT 11 
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10 min 
 

 
 

10 min 
 
 
 
 
 
 

7 min 
 

 

 

1_____________2______________3_____________ 

 

 

 

 

 

 

 

          6______________                     7_____________ 

 

 

Think pair share Activity 1: Ss work in pairs. 

Comlate the dialogue with 4 of the words. 

 

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

 

Jason: OK, what's up?  

• Ann:I've been having a problem with my com-

puter. I know you're an engineer so I thought you might 

be able to help me.  

Jason  I see. What's the problem?  

Ann I have a file that I can't open for some reason.  

Jason: What type of file is it?  

Ann:  It's a Word document I've been working on. I 

need to finish it by tomorrow.  

Jason: Do you think your computer might have a virus?  

Ann: No, I checked and there weren't any.  

Jason: OK. I'm not sure what's wrong. If it's possible, 

email the file to me and I'll see if I can get it to open.  

• Ann: OK, I'll do that when I get home. Are you 

going to be around tonight?  

Jason: Yeah, I'll be home after 8PM. Send it to me 

when you get a chance and I'll call you later. 

Pre – listening: T gives each S a copy with the task and 

give them the time to study it.  

Then (T explains the meaning of “keep in touch”) and 

asks the question: How do you keep in touch with your 

friends? 

T elicits from Ss what kind of information should they 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PPT 12 

 

 

Listening 

worksheet 

audio 
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write in a missed spaces. 

Ss share their ideas.  

Listening: T plays the record twice and Ss match the 

speakers to the type of communication. T shows right 

answers on the PPT and Ss peer check.  

Answers: 1 text messages, 2 Skype, 3 a blog, 4 social 

networking sites 

Students listen again and note down the benefits and 

negative points the speakers mention.  

 

Post-listening; Students discuss the advantages and 

disadvantages of technology.  

 
Prompts:  

 I get really annoyed when you’re talking to some-

one, but they’re texting to  

                someone else. 

 Generally, I think technology is …. 

 The only problem with my smartphone is that I 

keep (gerund) when I should … 

 

End 

3 min 
Plenary 

White-spots strategy 
Learners evaluate their achievement according LOs of 
the lesson. Learners write questions what was unclear 
and still needs some explanation. 
Homework: Learn new words. Make up sentences their 
own sentences. Weak Ss just make up sentences, 
stronger Ss have to make up a story with sentences with 
new vocabulary  
 
 
 
 
 

 

 

PPT 13 

 

 

PPT 14 
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Additional information 

Differentiation – 

how do you plan 

to give more 

support? How do 

you plan to 

challenge the 

more able 

learners? 

Assessment – how are you 

planning to check learners’ 

learning? 

Formative peer assessment for 

thelistening task: 

2-3 correct answers – Achieved 

1 correct answer – Working 

Towards 

 

 

 

 

 

 

Health and safety check 

ICT links 

 

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

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

Safety rules 

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

 

Summary evaluation 
What two things went really well (consider both teaching and learning)? 
 
What two things would have improved the lesson (consider both teaching and 
learning)? 
 
What have I learned from this lesson about the class orachievements/difficulties of 
individuals that will inform my next lesson? 
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                                                                                            20.11.2021 ж.    H00051 

 

ЭССЕ:Русский язык в Казахстане 

 

КУЛМАГАМБЕТОВА АЛИЯ СЕРИКОВНА                                                                                                
Алматы облысы Балқаш ауданы Құйған ауылы  

 "Н.Бозжанов атындағы орта мектеп МДШО" МКМ. Орыс тілі мұғалімі. 

 

Величайшее богатство народа - его язык. Тысячелетиями накапливаются и 

вечно живут в слове несметные сокровища человеческой мысли и опыта. Язык - 

это живая связь времен. При помощи языка человек осознает роль своего 

народа в прошлом и настоящем, приобщается к культурному наследию, к 

современным процессам духовного развития общества, нации. Значение языка в 

жизни общества огромно. Он, как зеркало, отражает жизнь народа со всеми 

горестями и радостями, потерями и успехами. На нем основываются 

патриотические чувства, этническое самосознание.        Русский язык как язык 

русского народа - это один из совершеннейших языков мира, развивавшийся в 

течение тысячелетия, давший в девятнадцатом веке лучшую в мире литературу 

и поэзию. Тургенев говорил о русском языке: «Нельзя верить, чтобы такой язык 

не был дан великому народу!» 

Большой вклад в развитие русского литературного языка внес А.С.Пушкин. В 

его творчестве утверждается народная основа русского национального языка, 

закрепляются единые национальные нормы. А.С.Пушкин закрепил то, что 

развивали в своем творчестве М.Ломоносов, Н. Карамзин, И. Крылов, А. 

Грибоедов. На открытии памятника А.Пушкину в Москве И.С.Тургенев сказал: 

«Нет сомнения, что он создал наш поэтический, наш литературный язык и что 

нам и нашим потомкам остается только идти по пути, проложенному его 

гением…»                                                                           

 Огромный вклад в обогащение русского литературного языка внесли классики 

русской литературы 19-20 веков: М.Ю.Лермонтов, Н.В.Гоголь, И.С.Тургенев, 

Н.А.Некрасов, Л.Н.Толстой, А.П.Чехов, А.Блок, С.Есенин, А.Толстой, 

К.Симонов, К.Паустовский, В.Астафьев, В.Распутин, В.Набоков и другие. 

Русский язык является государственным языком Российской Федерации. В 

России наравне с другими символами государственности обладает особым 

правовым статусом, пользуется поддержкой общества и государства и 

выполняет представительные функции в отношении с другими государствами, а 

главное- объединяет все нации и народности. 
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Русский язык является мировым языком - средством международного 

общения.Он принят Организацией Объединенных Наций в качестве 

официального и рабочего языка наряду с английским, французским, испанским, 

китайским и арабским. 

Как мировой русский язык включается в качестве иностранного языка в 

программы обучения в средних и высших школах разных стран.                                          

В Республике Казахстан государственным является казахский язык, а русский - 

официально употребляемым языком. В статье 7 Конституции Республики 

Казахстан определен статус русского, официально употребляемого, языка. 

Реализация Государственной программы функционирования и развития языков 

предполагает следующее: 

*создание условий для изучения и развития языков народа Казахстана и 

реализации конституционного права каждого гражданина на свободный выбор 

языка общения, воспитания, обучения и творчества на родном языке. 

*сохранение за русским языком в полном объеме основных функций, 

гарантированных ему Конституцией РК: он остается языком, официально 

употребляемым в государственных организациях и органах местного 

самоуправления, обеспечивается его функционирование в области образования, 

науки, культуры и других общественно значимых сферах.Сбылись вещие слова 

великого Абая о том, что «через язык русский казахский народ придет к 

высотам мировой культуры». Он писал: « Изучение русского языка поможет 

нам перенять все лучшие качества этого народа , ибо он раньше других разгадал 

тайны природы». 

«Развивайте среди казахов влияние русского образования»,- призывал казахский 

просветитель Ы.Алтынсарин. 

На русском языке общаются в нашей стране представители разных 

национальностей.Видные общественные и государственные деятели стран мира 

отмечают, что казахстанцы, к какой бы нации они не принадлежали, какой бы 

социальный статус не имели, хорошо владеют русским языком, говорят 

правильно, без акцента. Изучение языков, в том числе и русского, обеспечивает 

расширение и углубление полиязычия как основы межнациональных, 

межличностных отношений, способствует культурному взаимообогащению. 

Политика Президента нашей страны Н.А.Назарбаева направлена на создание 

условий для свободного владения тремя языками: казахским, русским, 

английским. Эти языки являются обязательными учебными предметами и 

входят в перечень дисциплин, включаемых в документ об образовании. 
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20.11.2021 ж. №  H00050 

 

ОМИРСЕРИКОВА ДИНАРА СЕПБОСЫНОВНА 

Алматы облысы, Ақсу ауданы, Ащыбұлақ ауылы, "Мәншүк Мәметова 

атындағы орта мектебі,мектепке дейінгі шағын орталығымен "коммуналдық 

мемлекеттік мекемесі.Математика пәні мұғалімі 

 

 

Тақырыбы:  Үшбұрыштың ауданы 

Күні,айы: Мұғалімнің аты-жөні:  

Мектеп: 

Ақшолақ 

Сабаққа қатысқан оқушылар саны:  Сабаққа 

қатыспаған 

оқушылар 

саны: 

Оқу бағдарла-

масына сәйкес 

оқу мақсаты 

8.3.2.16 

Үшбұрыштың ауданы туралы ережелер ұғымын білу  

8.3.2.17 

үшбұрыштың ауданы туралы теорема мен оның салдарларын 

есептер шығаруда қолдану; 

Сабақ мақсаты Барлық оқушылар: 

Үшбұрыштың ауданы туралы ережелер ұғымын біледі, түсінеді 

және есеп шығаруда пайдаланады 

Оқушылардың басым бөлігі: 

Есеп шығару арқылы есептерді оқып,мазмұнын ашу арқылы 

түсініктер қалыптасады. 

Кейбір оқушылар: 

Үшбұрыш ауданын табу теоремасын, ережесін жете меңгеріп, 

қорытындылайды 
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Сабақтың барысы 

Сабақтың 

кезеңдері 

Мұғалімнің іс-әрекеті Оқушының іс-

әрекеті 

Ресурстар 

Ұйымдас-тыру 

кезеңі  

Оқушылардың сабаққа 

дайындығы.Бір-біріне са-

бақтың басталуына жағымды 

ықпал ететін көңіл -күй қалы-
птастыру. 

Топқа бөлу. 1және 2 сандарын 

санау арқылы оқушылар 2 

топқа бөлінеді, 1-ші төртбұры-

штар , 2-ші үшбұрыштар тобы. 

Өткен тақырыпты қайталау: 

«Кубизм» 

әдісі. 

1. Тік төртбұрыштың ауданын 

қалай табамыз,формуласын 

айт. 

2. Параллелограмның ауданын 

қалай табамыз,формуласын 
айт. 

3.Ромбының ауданын қалай та-

бамыз,формуласын айт. 

4.Ромбының ауданын диаго-

нальдары арқылы қалай табуға 

болады? 

5.Квадраттың (шаршы)ауда-

нын қалай табамыз,формула-
сын айт. 

6. Тік төртбұрыштың пери-

метрі неге тең? 

Топбасшы сай-
лайды 

Кубикті лақтыру 

барысында 

оқушылар өзіне 

түскен сұрақта-

рын оқиды. Өтіл-

ген тақы-

рыптарды еске 

түсіріп 

сұрақтарға жауап 

береді. 

Оқушылар өз 

жұбының 

жұмысын 

тексеріп,бағалайд

ы 

Презента 
ция 

Кубик 

Қима қағаз-

дар .  
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Үй тапсырмасын тексеру. 

«Сен маған ,мен саған » әдісі 
арқылы тексеру. 

Бағалау. 5,4,3 балдық фигура-

лар беріледі. 

Сабақтың басы 

Қызығушы-

лықты ояту 

Миға шабуыл 

Егер ханның 4 ұлы болса? 

Үшбұрышты жер телімін 4 тең 

бөлікке бөлуге болады ма? 

Оны қалай жасауға болады? 

Оқушы ойланады 

,жауап береді. 

 

Сабақтың ор-

тасы  

Мағынаны тану 

Жаңа тақырыпты 

меңгеру. 

Топтық жұмыс. 

«Жигсо» әдісі . 2 топ 

өздеріне бөліп берілген 

тақырыпты талдап, по-
стер жасайды. § 21 

1 топ- 97 бет 1 теорема 

2 топ 98 бет 2 теорема 

Бағалау. «Қошеметтеу» 

әдісі 

Дескриптор: 

-Үшбұрыш ауданын табу 
теоремасын түсінеді. 

-Теореманы дәлелдейді. 

Бейнесабақ.Тікбұрышты 

үшбұрыштың ауданы. 

«Ойлан,жұптас,бөліс» 
әдісі. Оқулықпен жұмыс. 

Тапсырманы оқушы-

лар өздігінен оқып,иге-

руге және бірін-бірі 

оқытуға бағытталған 

тиімді тәсіл.Оқушылар 

топпен ақылдасып, өз 

ойларын ортаға салып, 

постер жа-

сайды.Топбасшы ор-

таға шығып , үшбұрыш 

ауданын табу теорема-
сын дәлелдейді 

Қол соғады.Топ 
бағаланады. 

Оқушылар интербел-

сенді тақтадан 

қарайды,тақырыпты 
тереңірек түсінеді. 

№1(ауызша)  

 

 

 

А3 формат 
ты 

плакат 

бейнеролик 

Презента-

ция 

Қима қағаз 

дар 
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§21 №1,2,3,4 Оқушылар-

дың жеке ойлау, жұппен 

жұмыс жасау, бір-бірінің 

пікірін ескеру дағдылары 

қалыптасады. 

Бағалау. 5,4,3 балдық фи-
гуралар беріледі 

Дескриптор: 

- -Үшбұрыш ауданын 

табу теоремасын біледі 

- -формуланы қолданады; 

- -Үшбұрыштың ауданын 

табады 

 

Сабақтың соңы 

Ойтолғаныс 

Қорытынды 

ҚБ: 

«Бағдаршам»  

Үй тапсырмасы 

Жеке жұмыс 

«Кімжылдам?» 
әдісі 

1. Тікбұрышты 

үшбұрыштың ги-

потенузасының 

квадраты катет-

терінің 

.........қосындысын
а тең.  

2. Тікбұрышты 

үшбұрыштың ау-

даны катеттерінің 

көбейтіндісінің 

..... тең.  

3. Теңқабырғалы 

үшбұрыштың ау-

даны табаны мен 

сәйкес .......көбей-

тіндісінің 

жартысына тең . 

1.Тікбұрышты үшбұрыштың 

гипотенузасының квадраты ка-

теттерінің квадраттарының 
қосындысына тең.  

2.Тікбұрышты үшбұрыштың 

ауданы катеттерінің көбей-
тіндісінің  

жартысына тең. 

3. Үшбұрыш ауданы табаны 

мен сәйкес биіктігінің көбей-

тіндісінің жартысына тең. 

Презентация слайдтарында 

есептерді ауызша шешу. 

Оқушылар есептерді ауызша 

шығарады, мұғалім бақылайды 

және шешімдерге түсініктеме 

береді 

Оқушылардың өздерінің қан-

шалықты түсінгенін көрсе-

Презента-

ция 

Қима қағаз-

дар 

Бағдаршам 

суреті 
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а в S 

=? 

S 

=? 

15 12   

30 70   

0.8 0.5   

Бағалау. 5,4,3 бал-

дық фигуралар 

беріледі 

Мұғалім тарапы-

нан оқушыларға 

кері байланыс 

беру. Оқушыларға 

рефлексияның бір 

түрі ретінде, сти-

керлер жапсыру 
ұсынылады.  

Үйге тапсырма: § 

21. № 5 (Ережелер 

мен формулалар 

жаттау) 

тудің жылдам тәсілі. Оқушы-

ларға қызыл, сары және жасыл 

түсті карточкалар беріледі. 
Оқушылар:  

- толықтай түсінсе, сенімді 

болса ЖАСЫЛ ТҮСТІ; 

- түсінуге жақын болса, аздап 
білсе САРЫ ТҮСТІ; 

түсінбесе, сенімді болмаса 

ҚЫЗЫЛ ТҮСТІ көрсетеді 

Қорытынды. Рефлексия.  

- Сабақ ұнады ма? 

- Сабақ бойынша өзіңізге қажет мәліметтерді таптыңыздар ма? 

-Бүгінгі тақырып сіздер үшін қандай маңызы бар деп ойлайсыздар? 

Қосымша ақпарат 

Қорытындылау Төмендегі бөлікті сабағыңыз туралы өз ойыңызды 

жазуға қолданыңыз.Өз сабағыңыз бойынша сол жақ 

бағандағы сұрақтарға жауап беріңіз. 

1.Сабақ барысында өзгерту-
лер енгіздіңіз бе? 
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2.Жүргізген жұмыс түрлері 

қаншалықты тиімді болды? 

Қорытынды бағалау 

Ең жақсы өткен екі нәрсе? 

1. 

2. 

Қандай екі нәрсе сабақты жақсартар еді? 

1. 

2. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                       

 

 

 

 

 

  20.11.2021 ж.    H00053 

 

Математика еліне саяхат 

 

МАКУБАЕВА АЙГУЛЬ МАРАТОВНА                                                                                     
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Жамбыл облысы Тараз қаласы 

№5  «Ақ желкен»бөбекжай-бақшасы МКҚК.Тәрбиеші 

 

Ұйымдастырылған оқу қызметінің технологиялық картасы 

 

Білім беру саласы: «Таным»  

Бөлімдер: ҚМҰҚ 

Мақсаты:  
Білімділік: Балалардың математикалық білім қабілеттерін тексеру, алған 

білімдерін пысықтау. 

Дамытушылық: Ой-өрісін кеңейту, логикалық ойлау қабілеттерін дамыту, 

ойын арқылы ойлау қабілеттерін арттыру. 

Тәрбиелік: ұжымшылдыққа, белсенділікке және тұлға етіп қалыптастыруға 

тәрбиелеу. 

Әдіс - тәсілдер: сұрақ - жауап,  көркем сөз, т.б. 

Көрнекілігі: презентация, тапсырмалар,  логикалық сұрақтар. 

Оқыту әдісі: көрсету, түсіндіру, қайталату. 

 

Іс-әрекет 

кезеңдері 

Тәрбиешінің әрекеті 

 
Балалардың  

әрекеті 

 

 

Ынталандыру

- оятушы 

Амандасу. 

"Телефон" ойыны. 

-Балалар,  оқу қызметімізді бастамас бұрын 

сендерге "Телефон" ойының ұсынамын.  

-Ең алдымен озімді таныстырып кетейін. 

-Мен Айгерім Раисқызы. 

-Телефон тұтқасын келесі балаға ұсынамын. 

-Сенің атын кім? 

-Жасын нешеде? 

-Тамаша! Жарайсың! 

-Балалар, мен сендерді математика еліне 

қонаққа шақырамын!  

 

 

-Балалар қойылған 

сұрақтарға жауап 

береді. 

 

 

Ұйымдастыру

шы-іздеуші. 

-Балалар, математика еліне жету үшін бізге 

қандай көлік қажет екен? 

-Дұрыс.  

-Автобусқа билет алу үшін бізге мынандай 

тапсырманы орындау қажет. 

1-тапсырма: 

"Адасқан сандар" 

Шарты: Адасқан сандарды тауып ретік 

санау. 

-Автобус. 

 

Балалар реттік 

санайды. 

-1,2,3,4,5,6,7,8,9,10 

 

-Балалар тапсырманы 

мұқият орындауға 

тырысады. 



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

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

61 

-Жарайсындар! 

-Сапарымызды бастайық! 

Алдымыздан шыққан жол белгілерін айта 

отырайық. 

-Егерде біз тура жүру жол белгісін көрсек 

аяғымызды жерге топылдатайық. 

-Егер біз оң жаққа бұрылу жол белгісін 

көрсек оң жақ қолымызды көтерейік. 

-Егер біз сол жаққа бұрылу жол белгісін 

көрсек онда біз сол жақ қолымызды 

көтерейік. 

-Егер біз СТОП белгісін көрсек онда 

қолымызды шапалақтатайық. 

-Тамаша! Балалар қарандаршы математика 

елі қандай тамаша.  

-Сендерге ұнайдыма? 

-Балалар ағашта неше сауысқан отыр екен? 

-Тотықұстар нешеу? 

-Балалар, математика елінің білімді үкісі 

бізге бірнеше жұмбақтар жасырыпты? 

Жұмбақтар: 

Екі дөңгелегі, екі басқышы бар, 

Бір орындық, екі мүйізі бар.  

Ол не? 

 

Үш көзінде жалын - от, 

Ал бірақ  та  жаны жоқ. 

Кезекпенен  ашылар, 

Кезекпенен  жабылар. 

 

-Балалар, қазір жылдың қай мезгілі? 

Күз мезгілінде неше ай бар? 

2 - тапсырма 

Қандай затқа ұқсас. 

Заттардың пішінің геометриялық 

пішіндермен  сәйкестендіру. Балалар кһріп  

тұрған пішінге қандай заттар ұқсайды? 

3- тапсырма  

Шаршы пішінің өзге пішіндердің  арасынан  

табу. 

4- тапсырма  

 

 

 

-Балалар жауабы. 

 

 

 

 

-2 сауысқан. 

-3 тотықұс. 

 

 

- Велосипед 

 

 

 

 

-Бағдаршам 

Күз. 

3 ай бар. Қыркүйек, 

қазан, қараша. 

 

Балалар заттарды 

пішіндерге 

сәйкестендіреді. 

 

Балалар шаршы 

пішінің тауып, 

нешінші тұрғаның 

анықтаулары керек. 

 

-Жоғарыда бал, 

төменде ара 

орналасқан. 

 

-Гүлдің оң жағында 

көбелек, сол жағында 

ара орналасқан. 
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"Кеңістікті бағдарлау" 

-Қонжықтын жоғары, төмен жағында не  

орналасқан? 

-Гүлдің оң, сол жағында не орналасқан? 

Рефлексивті-

түзетуші 

Балалар, бүгін біз қайда бардық? 

Не білдік? 

 

Балаларды мақтап, мадақтау! 

 

Балалар тәрбиеші 

қойған сұрақтарға 

толық жауап береді. 

 

Күтілетін нәтиже: 

Нені білу керек: Балалар пішіндерді ажырата білу керек. 

Нені игереді: Жұмбақтарға  сұрақтарға толық сөйлеммен, нақты жауап беруді 

меңгерді.  

Нені білді: тапсырмаларды түсініп, оны өз бетінше орындауды біледі. 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

МАЗМҰНЫ 

 

 АКИМБАЕВА ЖАЙНАР АКИМБАЙКЫЗЫ 
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 АБДРАСИЛОВА ТОЛКЫН БОЛАТОВНА 

 РАМЕТОВ МУХИТДИН СУННАТОВИЧ 

 БАБАЕВА РОЗА ТУРАЛИЕВНА 

 ЖҰМАТАЕВА ДАНА НҰРБОЛАТҚЫЗЫ 

 КУРБАНБАЕВА ГУЛЗИРА РАХМАТУЛЛАЕВНА 

 ИСАБЕКОВА АЛТЫНАЙ РАФИКОВНА 

 КИЯКБАЕВА ГУЛЬБАРАМ АСХАТОВНА 

 БЕКТУРОВА АСЕЛЬ ТЫНЫШКУЛОВНА 

 ТОМАШОВА НАЗЫМ САГЫНТАЙКЫЗЫ 

 ТОКТАБЕК АЙЕРКЕ НҰРБАКЫТҚЫЗЫ 

 КУЛМАГАМБЕТОВА АЛИЯ СЕРИКОВНА 

 ОМИРСЕРИКОВА ДИНАРА СЕПБОСЫНОВНА 

 


