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                                                            № K00026     22.11.2021 ж 

Табиғат пен адам – егіз ұғым 

ТОМАШОВА  НАЗЫМ  САГЫНТАЙКЫЗЫ 

Алматы облысы, Кербулак ауданы  Сарыозек орта мектебінің  қазақ  тілі мен 

әдебиет пәнінің мұғалімі 

Бөлім:  Табиғат пен адам – егіз ұғым 

Педагогтің аты-жөні:  

Күні:  

Сыныбы: Қатысушылар саны:                   Қатыспағандар саны: 

Сабақтың тақырыбы: Табиғат пен адам – егіз ұғым 

Оқу бағдарламасына 

сәйкес оқу мақсаты 

7.1.1.1 мәтін үзінділерін тыңдай отырып, оқиғаның 

дамуы мен аяқталуын болжау; 

7.4.2.1 сөйлеу тіліндегі интонация, кідіріс, логикалық 

екпіннің мәнін түсініп қолдану 

Сабақтың мақсаты: Барлық оқушылар үшін: 

Білім алушылар оқиғаның дамуы мен аяқталуын 

болжай алады, сөйлеу тіліндегі интонация, кідіріс, 

логикалық екпіннің мәнін түсініп қолдана алады.  

Құндылықтарға баулу:  «Мәңгілік ел» жалпыұлттық идеясы бойынша 

«Жалпыға бірдей еңбек қоғамы» құндылығына баулу. 

Бұл арқылы оқушыларда шығармашылық және сын 

тұрғысынан ойлауы, функционалдық сауаттылығы, 

қарым-қатынас жасау қабілеті мен жауапкершілігі 

артады. Сонымен қатар өмір бойы оқуға, еңбеу етуге, 

Қазақстандық патриотизм және азаматтық 

жауапкершілікке  деген дағдысы қалыптасады. 
Сабақтың барысы: 

Сабақ 

кезеңі/Уа

қыты 

Педагогтің іс-әрекеті Оқушының іс-

әрекеті 

Бағалау Ресурстар 

Сабақты

ң басы 

Қызығуш

ылықты 

ояту 

7 мин. 

Ұйымдастыру кезеңі: 

(Ұ) Оқушылардың бір-біріне жақсы тілек айту арқылы жағымды ахуал 

қалыптастыру. 

 

Мақсаты: оқушылар бойында идея немесе тілек білдіру, тыңдау 

дағдыларын дамытуға бағыттау, сондай-ақ барлық оқушыларды 

қатыстыру арқылы оқыту жағдайларын теңестіру. 
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Тиімділігі: оқушыны бір-біріне тілек айту арқылы жақындастырады, 

көңіл күйін көтереді, бауырмалдығын оятады. 

Жаңа 

сабаққа 

кіріспе 

 
 

 (Ұ) «Миға 

шабуыл» 

әдісі арқылы 

өткен 

тақырыппен 

жаңа сабақты  

байланыстыр

у мақсатында 

ой қозғау 

сұрақтарын 

ұжымдық 

талқылау. 

Бір-біріне 

сұрақтар 

қояды. 

Сыныптасты

рының 

пікірін 

толықтырад

ы. 

Өз ойымен 

бөліседі. 

 

Оқушылар 

сұрақтарға 

жауап беріп, 

өзара 

ұжымдық 

талқылау 

жасағаннан 

кейін 

мұғалім 

оқушыларға 

сабақтың 

тақырыбы, 

мақсатымен 

таныстырад

ы. 

 

 

 

1.Табиғат деген не? 

 

2. Үндестік заңы 

дегеніміз не? 

 

3.Дыбыс үндестігі 

мен буын 

үндестігінің 

айырмашылығы 

қандай? 

Мақсаты: Жылдам 

әрі функционалды 

түрде сыни 

ойлануды дамыту.  

 

 

Тиімділігі: 
оқушының 

танымдық дағдысы 

артады. Сонымен 

қатар оқушыға 

сабақтың өмірмен 

байланысын 

көрсетеді және 

сабақтың тақырыбы 

мен мақсатын 

анықтауға 

мүмкіндік береді. 

Саралау: Бұл жерде 

саралаудың 

«Диалог және 

қолдау көрсету» 

тәсілі көрінеді. 

Дұрыс мағынада 

жауап беруге 

бағыттау 

мақсатында кейбір 

оқушыларға ашық 

сұрақтар, ал кейбір 

көмек қажет ететін 

оқушыларға 

жетелеуші сұрақтар 

қойылады.  

ҚБ: Өз 

ойын 

дұрыс 

мағынада 

білдіріп, 

талқылау

ға 

белсенділ

ікпен 

қатысқан 

оқушыға 

«Жарайс

ың!» 

деген 

мадақтау 

сөзімен  

ынталанд

ыру.   
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Сабақтың 

ортасы 

Мағынан

ы ашу. 

26 мин. 

 

№1-

тапсырма: 

Мәтінді 

оқиды 

Табиғат -тіршілік 

көзі. 

 

 
 

-Мәтіндегі негізгі 

тірек сөздерді 

атайды. 

 

-Мәтіндегі ойы 

жалғастырып, 

«Табиғат пен адам» 

тақарабына эссе 

жазады.  

 

-Мәтіндегі бірыңғай 

жуан дыбыстардан 

тұратын зат 

есімдерді, бірыңғай 

жіңішке 

дауыстылардан 

тұратын етістіктерді 

табады. 

Дескриптор: 

Жалпы – 3 балл. 

- Тапсырмаларды 

орындайды 

-эссе жазады 

 

Оқулық, 

жұмыс 

дәптерле

рі, ДК 

 №2-

тапсырма: 

Оқулықта 

берілген 

өлеңді 

мәнерлеп 

оқып 

шығады. 

1. Қазақ тіліндегі 

үндестік заңын 

түсіндіреді. 

 
2.- Қарамен 

жазылған сөздерді 

жұп жұбымен 

жазады. Өзара 

салыстырып, ұқсас 

үшін қай 

Дескриптор: 

Жалпы – 4 балл. 

 

- Сұрақтарға жауап 

береді. 

-тапсырманы 

орындайды 

Оқулық, 

жұмыс 

дәптерле

рі, ДК. 
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дыбыстарды ортақ 

екенін айтады. 

-Өлеңнен үндестік 

заңынабағанап 

жалғанған 

жалғаулар мен 

шылауларды 

табады. Оларды 

дыбыс үндестігі мен 

буын үндестігіне 

бөліп жазады. 

Үлгі: 

 

 
 

 

 

№3-

тапсырма.  

Оқулықта 

берілген 

жұмбақты 

шешеді. 

1. Жұмбақтағы 

етістіктерді тауып, 

буын үндестігі 

бойынша талдайды. 

Дескриптор:     

Жалпы – 3 балл. 

-Тапсырманы 

орындайды. 

Оқулық, 

жұмыс 

дәптерле

рі 

Сабақты

ң соңы 

Ой 

толғаныс. 

Рефлекси

я 

7 мин. 

 

«Аяқталмағ

ан сөйлем» 

әдісі. 

Мұғалім 

сабақты 

қорытындыл

ау 

мақсатында 

оқушыларды

ң сабаққа 

деген 

көзқарасын, 

рефлексиясы

н тыңдайды. 

Мақсаты: 

Оқушы алған 

білімін 

саралай 

білуге 

Жеке жұмыс:  - 

бүгінгі сабақта 

мен....түсіндім, 

...білдім, ....көзімді 

жеткіздім. 

- бүгін сабақта 

қуантқаны..... 

- мен өзімді.....үшін 

мақтар едім. 

- маған ерекше 

ұнағаны..... 

- сабақтан соң 

маған......келді 

- бүгін 

маған........сәті түсті. 

- қызықты 

болғаны..... 

- ......қиындық 

тудырды. 

Мұғалім 

оқушыларды  «Бас 

бармақ» әдісі 

арқылы бағалайды. 

Жарайсың! 

Жақсы! 

Талпын! 

 

Сонымен қатар 1-

10 баллдық жүйе 

бойынша 

оқушылардың 

сабаққа қатысу 

белсенділігі 

бойынша 

бағаланады. 
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дағдыланады

. 

Тиімділігі: 

Тақырып 

бойынша 

оқушыларды

ң пікірін 

анықтайды. 

Жинақталған 

деректердің 

құнды 

болуын 

қадағалайды. 

Саралау: Бұл 

кезеңде 

саралаудың 

Қорытынды

тәсілі 

көрінеді. 

- менің 

түсінгенім..... 

- енді мен.....аламын 

Саралау. Сіз қандай тәсілмен 

көбірек қолдау көрсетпексіз? Сіз 

қабілетті оқушылардың алдына 

қандай тапсырмалар қоясыз?  

Бағалау.  Сіз 

оқушылардың 

материалды игеру 

деңгейін қалай 

тексеруді жоспарлап 

отырсыз? 

Денсаулық және 

қауіпсіздік 

техникасын сақтау 

 

 

«Диалог және қолдау көрсету», 

«Тапсырма», «Жіктеу». 

 

Саралау тапсырмаларды  

іріктеуді, белгілі бір оқушыдан 

күтілетін нәтижені, оқушыға 

жеке қолдау көрсетуде, оқу 

материалы мен ресурстарды 

оқушылардың жеке қабілеттерін 

ескере отырып әзірлеуді 

қамтиды. 

 «Мадақтау сөз» әдісі. 

1-10 баллдық жүйе 

бойынша бағаланады. 

Денсаулық сақтау 

технологиялары. 

Сабақта сергіту 

жаттығулары мен 

белсенді жұмыс 

түрлерін 

қолданамын. 

Осы сабақта 

қолданылатын  

Қауіпсіздік 

техникасы 

ережелерінің 

тармақтары 

орындалады. 

Жалпы бағалау 
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Сабақтың қандай екі аспектісі жақсы өтті? Оқыту туралы да, сабақ беру туралы 

да ойланыңыз. 

1: 

2: 

Сабақты жақсартуға не жәрдемдесер еді? Оқыту туралы да, сабақ беру туралы да 

ойланыңыз. 

1:  

2: 

Сабақ кезінде, сынып немесе жекелеген оқушылардың жетістіктері/қиыншы-

лықтары туралы мен нені  анықтадым? Келесі сабақтарда неге назар аудару керек? 

1: 

  2: 
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№ K00027            22.11.2021 ж 

Таныс  заттарды  геометриялық  пішіндермен  салыстыру 

СЛЯМБЕКОВА КАЙНИ ЗЕЙНУЛЛАЕВНА 

Шығыс Қазақстан облысы, Семей қаласы КМҚК  №12 «Ажар»  

бөбекжайының «Талшын»  ересек   тобының    тәрбиешісі 

Ашық ұйымдастырылған оқу-қызметінің конспектісі 

Білім беру саласы: «Таным»                                                                     

Бөлімдері:  Математика  негіздері 

Мақсаты: Геометриялық  пішіндер жайлы білімдерін  бекіту.Балаларды  

5- ке дейінгі реттік сандарды санау  арқылы  салыстыра білуге үйрету. 

Білім беру:  Заттарды геометриялық пішіндермен салыстырып, топтастыра 

білуді, логикалық ойлауларын , есте сақтау  қабілетін . Сөздік қорың  байыту. 

Дамыту: Тапқырлық  белсенділіктерін арттыру.  Қабілеттерін ,ой- өрістерін 

дамыту  

Тәрбиелеу:Балаларды  ұйымшылдыққа тәрбиелеу. 

Үштілділік  компонент:  circl - шеңбер, square- шаршы, rectange-тіктөртбұрыш 

, triange - үшбұрыш  

Құрал-жабдықтар:  Геометриялық пішіндер, таратпа  материалдар. Кеспе  

сандар. 

Сөздік жұмыс: үшбұрыш, төртбұрыш, шеңбер, геометриялық  пішіндер. 

Әдіс –тәсілдер :әнгімелесу, түсіндіру, көрсету, сұрақ жауап , тосын сәт , 

санамақтарды  қайталау ,сергіту сәті, бекіту  

Шаттық шеңбері: 

 Қуанамын мен де  

Қуанасың сен де  

Қуанайық достарым  

Арайлап атқан күнге  

Қазір жылдың қай мезгілі?   

Күз мезгілінің ерекшелігін атап беріңдерші.  

 Сендер сондай ақылды екенсіңдер. - Балалар, тыңдаңдаршы таныс 

Балалар, Ертемірдің досына жетуіне көмектесеміз бе? - Ертемірге Бабатидің 

үйіне жету үшін қайда ұшуы керек? Балалар біз зымыран құрастыруымыз 

керек. Сен қамықпа, біздің балалар саған досыңа жетуіңе көмектеседі.  
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1-тапсырма - Ал, сендер білесіңдер ме, ғарышқа ұшу үшін өте білімді болу 

керек екенбіз. Олай болса, Ертемірге санауды да үйретейік. (1-5 ке дейін тура 

және кері санайды) 

 Ойын : Шапшаң айта білеміз  бе ? (санамақ сандар туралы) 

 2- тапсырма - Балалар, ғарыш кемесін басқару үшін бізге жоғары, төмен, оң 

және сол жақ қайсы екенін білу қажет екен. Ал сендер білесіңдер ме осының 

бәрін? - Ендеше, Ертемірге де үйретейік. Ол үшін алдымызға жасыл түсті үлкен 

тік төрт бұрышымызды алып, оның оң жақ жоғарғы бұрышына қызыл түсті 

үшбұрышты орналастырайық. Енді сол жақ төменгі бұрышына көк түсті 

тіктөртбұрышты орналастырамыз, енді сол жақ жоғарғы бұрышына жасыл түсті 

шаршымызды орналастырамыз,  ал ортасына сары түсті шеңберімізді 

орналастырамыз. Балалар орнымыздан тұрып бойымызды сергітіп алайықшы.  

Сергіту сәті : «Менің  Қазақстаным» - видео 

 
Біз зымыранды геометриялық пішіндерден  құрастырамыз Балалар, біздің 

айналамызда геометриялық пішіндерге ұқсас заттар өте көп екен. Кәне, мұқият 

қарап көрейікші. Қараңдаршы, мынау ненің суреті? - Жер шары қандай 

геометриялық пішінге ұқсайды? - Балалар, жер шары орыс тілінде - планета 

земля, ал зымыранды ракета дейді екенбіз. Міне қызық, суретті қараңдаршы не 

бейнеленген? - Ол қандай пішінге ұқсайды? - Дұрыс айтасыңдар. Ағаштардан 

не жасалады? Мына суретте де жиһаз бейнеленіпті. Бұл қандай жиһаз түрі? - 

Қандай пішінге ұқсайды? - Балалар, ал, мынау не болды екен? - Қандай пішінге 

ұқсайды? - Міне керемет, сендер пішіндер туралы өте жақсы біледі екенсіңдер.  
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3-тапсырма : 

Үлестірмелі материалмен жұмыс. 

«Заттарды  геометриялық  пішіндермен  салыстыру» дидактикалық ойын 

жаттығуы.  

Бұл тапсырмада балалар суреттегілердің  қандай пішіңге  ұқсайтынын айтып, 

сурет бойынша сәйкестендіреді.  

4-тапсырма Дидактикалық ойын «Зымыран»  . Балалар, қараңдаршы бізде 

мынадай сиқырлы пішіңдер бар екен. Бұл сиқырлы пішіңдердің көмегімен  

зымыранның  бөліктерін құрастыра алады екенбіз. Ол үшін Бабатидің жіберген 

суретіне қарап зымыран құрастырамыз. Міне ғажап, біздің зымыранымыз 

дайын.  

 Ертемір алыс сапарға дайын болған сияқтысың.  Бізден Бабати досыңа сәлем  

айт.   

Бүгін бізге қонаққа кім келді?  

- Біз оған көмектесе алдық па? Қалай көмектестік?  

Ол қандай тапсырмалар әкелді 

Белсенді қатысқан балаларды мақтау, мадақтау. 

Күтілетін нәтиже: 

Нені  біледі: 1-ден 5 –ке  дейінгі сандарды тура және кері санай біледі. 

Нені  игереді: Тәрбиешіні  мұқият тыңдайды, өз ойларын жеткізе алады, 

заттардың   геометриялық пішіндермен  бір-біріне ұқсас болуын  игерді. 

Нені меңгерді: Кеңістікті бағдарлай білді. Геометриялық пішіндерді ажыратып, 

әр түрлі заттар жасау  болатынын білді. 

 

  

                                                            

 

 

 

 

 



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

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

10 

№ K00028     22.11.2021 ж 

 

Ағылшын тілі сабағында жаңа технологияларды пайдалану 

 

МОЛДАҒАЛИ ГҮЛНҰР МОЛДАҒАЛИҚЫЗЫ 

Алматы облысы, Панфилов ауданы, Бөрібай би ауылы «Әлихан Бөкейхан 

атындағы орта мектеп»  коммуналдық мемлекеттік мекемесінің ағылшын тілі 

пәнінің мұғалімі 

Қазақстан Республикасының Президенті Н.Ә. Назарбаев республикалық білім 

және ғылым қызметкерлерінің ІІІ сьезінде сөйлеген сөзінде білім беру ісін 

реформалаудағы стратегиялық міндеттердің бірі – шығармашылық тұрғыдан 

бәсекелестікке сай үш тілді жетік меңгерген, жан-жақты дамыған жеке тұлғаны 

оқытып – тәрбиелеу деп атап көрсетті. Бұл жерде негізгі ролді білім беру жүйесі 

алып отыр.                                                                                                                                

Қазіргі қоғам сұранысына сай білімді, шығармашылықпен жұмыс жасайтын, 

өзін-өзі дамытып жетілдіре алатын жеке тұлға тәрбиелеуге аса назар 

аударылуда.                                                                 А. Байтұрсынов өзінің 

«Мектеп деректері» еңбегінде былай деп жазды: «….Мұғалім қандай болса, 

мектеп, пән сондай болмақшы. Яғни мұғалім білімді болса, ол мектептен 

балалар көбірек білім алып шықпақшы. Солай болған соң, ең әуелі мектепке 

керегі – білімді, педагогика, методикадан хабардар, жақсы оқыта білетін 

мұғалім». 

Әлемнің бірнеше елінен сынақтан өткізілген жаңаша оқыту төрт бағытты 

қамтиды.                           Олар мыналар:                                                                                                                                      

Модельдік технологиясы                                                                                                                      

Рейтингтік жүйе                                                                                                                                          

Дамыта оқыту технологиясы                                                                                                                         

Сын тұрғысынан ойлау 

Әрбір технология өзіндік жаңа әдіс тәсілдермен ерекшеленеді. Әдіс-тәсілдерді 

мұғалімдердің ізденісі арқылы оқушы қабілетіне қабылдау деңгейіне қарай 

іріктеліп қолданады. Технологияларды күнделікті сабақ үрдісіне пайдалану 

үшін мен өзімнің алдымдағы оқушылардың жас ерекшеліктерін ескере отырып, 

педагогтік мақсат-мүддеме сай, өзімнің шеберлігіме орай таңдап алдым. 

Ұстаз тұлғаның танымдық қабілеттерін дамытып өздеріне деген сенімін 

арттырып, істеген іс-әрекеттерінен жағымды эмоциялар алатындай дәрежеге 

жеткізуі керек. К.Роджерстің пікірінше, мұғалім:                                                                                                                                                                  

Оқушыға сенім көрсету;                                                                                                                           

Оқушыға мақсаты мен міндетін белгілеуге көмектесу;                                                                       
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Оқушының шет тілін оқуға деген ішкі қызығущылығына мән беру;                                                    

Оқушы қиындыққа кездескенде кеңес беретіндей тұлға болу;                                                            

Оқушыға ұялмай өз пікірін айта алуға көмектесу;                                                                                     

Әрбір оқушының сезімі мен көңіл толқуларын түсініп, ыңғайлы жағдай жасау 

сияқты қағидаларды басшылыққа алуы тиіс.                                                                                                                                           

Осы мақсаттарға жету жолында өзімнің сабақ беретін сыныптарымда біршама 

жұмыстар жасалды. Мысалы, оқушылардың бәрі үздік, екпінді оқушы емес. Ол 

кезде мен оқушылардың өз деңгейіне қарай тапсырмалар беріп отырдым. 

Соның арқасында сыныптағы барлық оқушы бағаланып, қатысып отырды. 

І деңгейдегі оушыға проблемалық сұрақтар қою арқылы олардың ой-пікірімен 

есептесіп, ынталандыруды көздедім, ІІ деңгейге қиын сөздердің мағынасымен 

таныстыруды тапсырдым, ІІІ деңгейге мәтін не туралы, басты кейіпкерлер кім 

және т.б. сұрақтарға жауап беру сияқты жеңілдетілген тапсырмалар бердім.                                                                                                    

Оқушының дарындылығының дамуы қабілетінің ашылуы көбінесе мұғалімнің 

кәсіби біліктілігіне және оның тұлғалық қасиетіне байланысты.                                                                                      

Оқушымен жұмыстың негізгі мақсаты – оқушының шығармашылық, 

дарындылық қабілетін дамыту, жеке тұлғаны жетілдіру. Ал мақсатқа жету оқу 

бағдарламасын тереңдетіп оқыту және оқушының танымдық белсенділігін 

дамыту арқылы жүзеге асады. Оқушының болашақтағы мамандығына 

байланысты, яғни кәсіби тағдыры тек қана жақсы мұғалімге байланысты. 

Жаңашыл педагогтар оқушының жеке тұлғалық қасиетін барынша құрметтеп, 

оның шығармашылық қабілеттер мен бейімділіктерін, өздігімен ойлау қабілетін 

дамыта отырып, ағылшын тілін жетік меңгертуде. 2012 жылдан бастап «Оқу 

мен жазу арқылы сын тұрғысынан ойлау» технолгиясының стратегияларын 

сабақтарыма қолдана бастадым. 

Сын тұрғысынан ойлау дегеніміз – ақпаратты қабылдаудан басталып шешім 

қабылдаумен аяқталатын ойлаудың күрделі процесі.                                                                                                   

Мақсаты: барлық жастағы оқушыға кез келген мазмұнға сәйкес сыни тұрғыдан 

қарап екі ұйғарым бір пікірдің біреуін таңдап сапалы шешім қабылдап отыру. 

СТО – оқушылардың мәтінмен жұмыс дағдыларын дамытуға ауызша және 

жазбаша тілдің барлық түрін қарым-қатынас дағдыларын меңгертуге 

бағытталған технология. Сабақтың құрылымдық кезеңдері 3 кезеңнен тұрады: 

І. Brainstorming (Ой қозғау)                                                                                                                                     

Мен 6 сыныбында өткен «What do we know about the history of the USA» 

сабағымда ой қозғау мақсатында сұрақтар дайындадым. Өтілген сабақтар 

бойынша бәрі сұрақтарға дұрыс жауап берді. Бұрынғы білетін материалдарын 

жаңа ақпараттармен толықтырды. 
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ІІ. INSERT мағынаны тану барысында қолдандым.                                                                                        

«What do we know about the history of the USA?»                                                                                                   

V – I know                                                                                                                                                             

- I don’tknow                                                                                                                                                                 

+- It is new for me                                                                                                                                                       

-?- Itsurprised 

America is a big, independent country. There are fifty states in the USA.                                                           

The history of Thanksgiving Day. Where came term. Native Americans.                                                           

The history of wild west and jeans.                                                                                                                        

Why do people wear jeans all over the world now? Today mane Americans still keep 

a gun in their houses. 

III. Realization of the meaning ой толғаныс кезеңінде эссе жазу, «Бес жолды 

өлең», «Венн диаграммасын» қолдандым. Мысалы 5 жолды өлеңді оқушылар 

былай жазды:                                                                                                               

America                                                                                                                                                   

Independent, friendly, developed                                                                                                                          

To fight, to discover                                                                                                                                              

America is a big country                                                                                                                                       

The USA 

Мақсатқа жету оқушылар арқылы жүзеге асады. Оқушы басты тұлғаға 

айналады, ал мұғалім білімді беруші ғана емес, танымдық іс-әрекеттерді 

ұйымдастырушы, баланың қабілетін, көзін ашушы тұлға. 

Мен баланың білімге деген қызығушылығын арттыратын жүйелі іс-әрекеттер 

ұйымдастыруға талпынамын. Ол жүйе мына төмендегідей: 

Тақырыпқа байланысты хабарламалар;                                                                                           

Оқушылардың тақырыпқа, жаңа сөздерге, мәтіндерге байланысты қысқа 

әңгімелері;                                                                                                

Шығармашылықпен жұмыс істеуге бағытталған тапсырмалар (мәтіндерге, 

сөздерге байланысты қысқа әңгімелер, эсселер);                                                                                                                    

Жарыстар, сайыстар ұйымдастыру;                                                                                                         

Әртүрлі танымдық ойындар ұйымдастыру;                                                                                                 

Сабақтың әртүрлі формада өтуін қамту. 

Оқыту білім беру жүйесінің негізгі мақсаты – оқушыда білім, дағды, іскерлікті 

қалыптастыру. Ондай мүмкіндік тек сабақ арқылы беріледі.  

Сабақ – оқу үрдісінің ең негізгі формасы. Сабақтың мұндай міндеттен шығуы 

үшін оны психологиялық тұрғыдан дұрыс ұйымдастыра білу қажет 
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  № K00029   22.11.2021 ж 

 

Сұйықтар мен газдардағы қысым.Паскаль заңы 

 

АЙМУКАНОВА БАЯН КУСПАНОВНА 

Батыс Қазақстан облысы.Казталов ауданы.Бірік жалпы орта білім беретін 

мектебінің Физика пәнінің мұғалімі 

 

Ұзақ  мерзімді 

жоспардың тарауы:  

ІV тарау   Қысым 

Бірік ОЖББМ 

Мұғалім: Аймуканова Б Қ 
 

Күні:22.01 Мұғалім: Аймуканова Б Қ 

 

СЫНЫП: 7 Қатысқандар саны:  Қатыспағандар:  

Сабақтың тақырыбы Сұйықтар мен газдардағы қысым.Паскаль заңы 

Сабаққа  негізделген 

оқу 

мақсаты 

(мақсаттары) 

7.3.1.4 – газ қысымын молекулалық құрылым негізінде 

түсіндіру 

7.3.1.5-сұйықтардағы гидростатикалық қысымның 

формуласын шығару және оны есептер шығаруға қолдану 

 

Сабақ мақсаттары - сұйықтар мен газдардағы қысымның таралуын білу 

-Паскаль заңын түсіну  

-сұйықтар мен газдардың қабаттарының түсіретін 

қысымының  

формуласының мағынасын тану 

Ойлау дағдыларының 
деңгейі 

Білу және түсіну, қолдану 

Бағалау критерийлері - Қысымның пайда болуы мен негізгі ұғымдарын  

сипаттай  біледі; 
-Әртүрлі ортадағы қысымды  салыстыра алады. 

      -Паскаль заңын өмірде қолдана алады 

Тілдік мақсаттар Пәндік лексика және терминология:  қысым, Паскаль 

заңы,  

гидростатикалық қысым, резеңке қорапша, манометр 

Қазақша Орысша Ағылшынша 

Сұйық  Жидкость Liguig 

Газ  Газ Gas 

қысым Давление  Pressure 

Паскаль шары Шар Паскалья Pascal ball 

Диалогқа/жазуға қажетті сөз 

Газдың массасы мен температурасын өзгертпей көлемін  
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кішірейтсе, оның қысымы-----,қысымын азайтса,---- 

артады. 

Сұйыққа немесе газға түсірілген қысым сол---- немесе ----  

әрбір нүктесіне ---------- беріледі. 

Құндылықтарды да-

рыту 

 

Еңбек және шығармашылық, ынтымақтастық, өмір бойы 

білім   

беруге баулу .   

  Пәнаралық байланыс        Математика –есеп шығару 

                                                     Биология-адам ағзасының қан қысымы туралы біледі

  

Алдыңғы тақырып Қатты денелердегі қысым 

     Сабақ барысы: 

Сабақтың 

жоспарланға

н кезендері 

        Сабақта жоспарланған жаттығу түрлері Ресурс 

Сабақтың  

басы 

 7 минут 

 

  Сыныпта психологиялық ахуал туғызу.      « Ақ 

тілек» жаттығуы оқушыларды ортаға 

шақыру, топқа бөлу) 

Топ аттары: « Сұйықтар», « Газдар», « Қатты 

денелер» 

Үй тапсырмасын еске түсіру: « Ия,жоқ» 

стртегиясын қолдану 

Сұрақтар:   

1. Матаны доғал инеге қарағанда, үшкір 

инемен тесу оңай 

2. Адамның оппа қармен жүруі шаңғымен 

жүргенге қарағанда оңайырақ 

3. Қысымның өлшем бірлігі  1Ньютон 

болады 

4. Қысым қатты денелерде әрекет ететін 

күштің бағытымен беріледі 

5. Қысымды табу үшін күшті ауданға 

бөлеміз 

6. 1Н/м2  Паскаль деп аталады 

Бағалау критерийі: Білім алушы 

«Ия», «Жоқ» сұрақтарына дұрыс жауап 

береді 
Дескриптор:  Білім алушы: 

1 Матаны үшкір инемен тесу оңай екенін 

анықтайды 

 

Шарлар, жіп, 

стикер 

 

 

 

Интерак.тақта 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Әр түрлі 

стикерлер, 

таяқшалар 
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2.Оппа қармен жүру оңай емес екенін біледі 

3.Қысымның ӨБ анықтайды 

4.Қысымның анықтамасын біледі 

5.Формуласын жаза алады 

 

 

ҚБ: Геометриялық фигуралар арқылы  

(ДЖ) 

    

 

 

      

 

 

 

 

 Өте жақсы               Жетілдіру керек                    

жақсы  

Кері байланыс:  (жеке оқушы жауабын тыңдау 

 

Сабақтың 

ортасы 

   30 минут 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Жаңа сабақты түсіну: (сабақтың тақырыбын 

ашу) 

Тақырыбы: Сұйықтар мен газдардағы 

қысым. 

                              Паскаль заңы. 

Оқушылар берілген мәтін  бойынша постер 

қоргайды. (ТЖ) 

1-топ тақырыбы:Сұйықтардағы қысым 

2-топ тақырыбы: Газдардағы қысым 

3-топ тақырыбы: Паскаль заңы 

 Оқушылар топта қорғайды, таныстырылым 

жасайды. 

Қабілетті оқушымен жұмыс:( 2 оқушыға жеке 

тапсырма беріледі, олар сынып алдында 

тақырыпты қорғайды) 

 Орташа  оқушымен жұмыс:  / тұрмыстағы 

газды қолдану туралы әңгімелеп беру/ 

Бағалау критерийі: Білім алушы 

  Тақырып бойынша материалды баяндайды 

Дескриптор:  Білім алушы. 

Су, қатты дене, 

ауа шары  
 

Паскаль 

портреті,Паскаль 

шары 

 

Оқулық 

Бейне фильм 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Су, май, сүт, 

мензурка, сызғыш 
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Сабақтың 

соңы  

3 мин 

 

1Қатты денелердегі қысымның таралуын 

баяндайды 

2.Сұйықтар мен газдардағы қысымның 

таралу жағдаын біледі 

3. Паскаль заңы мағынасын ашып, 

түсіндіреді, тәжірибеде негіздейді. 

ҚБ: Қб: « Шапалақтау»  ( 1 шапалақ-

нашар, 2 шапалақ-жақсы, 3 шапалақ-өте 

жақсы)  

Кері байланыс:  

Практикалық тапсырмаларды орындау: 

(ЖЖ) 

Берілген заттар арқылы олардың ыдыс 

түбіне түсіретін қысымын анықтаңыздар. 

Бағалау критерийі: Білім алушы 

- Ыдыс түбіне түсетін қысымды 

анықтайды 

Дескриптор:  Білім алушы: 

- Есептің берілгенін жазады 

- ХБЖ-не келтіреді 

- Қажетті формуланы жазады, қолданады 

- Өлшеулерді жүргізеді 

- Есептейді, қорытынды жасайды 

  ҚБ:    

Үйге тапсырма беру: 

Рефлексия:     « Көңіл-күй таразысы» 

 

 

 

 

 

 

 

Стикерлер, 

таразы 

 

 

 

Қосымша                ақпарат 
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Саралау-  

Сіз қандай 

тәсілдермен 

көбірек қолдау 

көрсетпексіз? 

Сіз басқаларға 

қарағанда 

қабілетті 

оқушыларға 

қандай 

тапсырмалар 

бересіз? 

  

 

Бағалау- Сіз оқушылардың материалды  

игеру деңгейін қалай тексеруді 

жоспарлап отырсыз 

 

 

Денсаулық және 

қауіпсіздік 

техникасын сақтау. 

Сабақ бойынша рефлексия 

 

Сабақ мақсаттары немесе оқу мақсаттары шынайы, қол жетімді бола ма? 

Барлық оқушылар оқу мақсатына қол жеткізді ме? Егер оқушылар оқу мақсатына 

жетпеген болса, неліктен деп ойлайсыз?    Сабақта саралау дұрыс жүргізілді ме? 

Сабақ кезеңдерінде уақытты тиімді пайдаландыңыз ба?   

Сабақ жоспарынан ауытқулар болды ма және неліктен? 

Жалпы бағалау 

Сабақта ең жақсы өткен екі нәрсе (оқыту мен оқуға 

қатысты)? 

1: 

2: 

Сабақты бұданда жақсы өтуіне не оң ықпал етер еді 

(оқыту мен оқуға қатысты )? 

1: 

2: 

Осы сабақтың барысында мен сынып туралы немесе 

жекелеген оқушылардың   жетістіктері/ 

қиыншылықтары туралы нені анықтадым, келесі  

сабақтарда не нәрсеге назар аудару қажет? 
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№ K00030    2.11.2021 ж 

 

Дене тәрбиесі - салауатты өмір негізі 

 

ТИЫШТЫКБАЕВ АЙДОС ДӘУЛЕТБЕКОВИЧ 

Шығыс Қазақстан облысы Семей қаласы "Әлихан Бөкейхан атындағы              

N39 жалпы орта білім беретін мектеп" КММ .                                                       

Дене шынықтыру пәні мұғалімі 

 

Біздің бақытымыздың оннан тоғызы денсаулыққа байланысты. 

                                                                   А.Шопенгауер 

 

      Бүкіл әлемдегі дәрігерлер мен педагогтар әлдеқашан ортақ пікірге келген 

еді: ұлт денсаулығын сақтап қалу үшін барлық күш жігерді біріктіру және оны 

балалар денсаулығын қорғауға бағыттау қажет. 

     XXI ғасыр–ақпараттардың аса молдығы бойынша бұрын-соңды болмаған 

ғасыр. Біз балаларға денсаулықты сақтау, түрлі аурулардың алдын-алу, 

салауатты өмір салты туралы көп айтып жүрміз. Ал, бұл мәселелерді шешу 

балалар денсаулығын сақтау, оның ішінде дене тәрбиесі, психологиялық 

тұрақтылықты арттыру, орынды тамақтану және көптеген басқа мәселелер 

бойынша маңызды жұмыстарды қажет етеді. Мектеп мұғалімінің алдында 

оқушыларға білім берумен қатар олардың дені сау, дене бітімінің дұрыс 

жетілуін қадағалау міндеті тұр. Бүгінгі алдымызда отырған оқушы -ертеңгі 

еліміздің экономикалық қуатын, мәдени және рухани байлығын жақсартуға 

ықпал ететін жеке тұлға. 

     Дене тәрбиесі тек мектептегі дене шынықтыру сабағы ғана емес, ол сабақтан 

тыс, мектептен де тыс денсаулыққа байланысты шаралар жүйесі. Қазіргі 

кезеңдегі білім беру орындарындағы дене тәрбиесінің жүйесі жастардың 

денсаулықтарын нығайтумен қоса, тұлға бойындағы биологиялық-

психологиялық қажеттіліктердің жан-жақты жетілуіне, өмірге деген 

белсенділігі мен ізгілікті қатынастарын дамытуға бағытталған. 

     Дене тәрбиесі-өсіп келе жатқан жас ұрпаққа білім мен тәрбие беру 

саласының бір тармағы болып табылады. Жеке тұлғаның жан-жақты дамуына, 

күшті де қуатты болып өсуіне, ұзақ уақыт шығармашылық еңбекке жарамды 

адамды қалыптастыруға, оны Отан сүйгіштікке дайындауға қызмет етеді. 

Дене тәрбиесін ұйымдастыру түрлері оқушының өз бетінше ұйымдастырылған 

жұмыстарымен толықтырылған жағдайда нәтижелі болады. 

Оқушының күнделікті қозғалыс тәртібін толықтыруға арналған жұмыс түрлері 

дене тәрбиесі жүйесінің элементтері есебінде болды: 
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 Таңертеңгі гимнастикалық жаттығулар. Күнде таңертеңгілік 9-10 жаттығудан 

тұратын кешен. Бұл оқушылардың орталық нерв жүйесін қалыпқа келтіріп, 

оқушы ағзасын сергітеді. 

 Мектепке дейінгі және үйге қайтар жолдағы серуен. Таза ауада жаяу жүрудің өзі 

шынығу, сауықтыру әсерін тигізеді. 

 Оқу сабақтарына дейінгі жаттығу. Сабақтағы нәтижелі іс-әрекет пен оқу күнін 

белсенді бастауға мүмкіндік туғызады. 

 Дене тәрбиесі сабақтары. Бұл сабақтар мазмұны мемлекеттік талап пен оқу 

бағдарламасына сәйкес белгіленіп, оқушылардың күші мен жылдамдығын, 

ептілігі мен шыдамдылығын, ерік-жігерін, батылдық пен табандылықты және 

тез шешім қабылдау секілді тәрбиелік қасиеттерді дамытады. 

 Сабақ үстінде сергіту минуттары. Ой еңбегі барысында ағзаның тынығуына 

әсерін тигізеді. 

 Үлкен үзіліс кезіндегі дене жаттығулары мен қозғалмалы ойындар. Оқу күні 

ортасында оқушылардың белсенді демалысын қамтамасыз етеді. 

 Спорттық үйірмелер, ұйымдар мен топтардағы жұмыс. Белгіленген спорт 

саласы бойынша оқушының жалпы және арнайы дайындығын көрсетіп, дене 

жаттығуларымен жүйелі айналысуды қамтамасыз етеді. 

 Жалпы мектепішілік спорттық бұқаралық шаралар. Бұл жұмыс түріне 

денсаулық және спорт айлықтары, спорттық мерекелер, жалпы мектепішілік 

сайыстар жатады. 

       Бұл шаралар барлық оқушының спорт пен дене тәрбиесі жаттығуларына 

қызығушылығын туғызып, салауатты өмір салтының негізін қалайды. 

- Өз бетінше дене жаттығуларымен айналысу. Бұл жұмыс түрі қозғалыс 

тәртібінің маңызды бөлігі. Кей жағдайда ең тиімді әдіс болып есептелінеді, 

себебі оқушының жеке тұлғалық қызығушылықтары мен қабілетіне, 

сұранысына сәйкес ұйымдастырылған жұмыс өз нәтижесін береді. 

      Денсаулық-байлық қана емес, ол адам бақытының бастауы, тіршілік көзі. 

Ұлы ақын Абай данамызда «Денсаулық- терең бақыт»деген. 

Ғылым мен техниканың күн санап қарыштап дамуы, экологиялық зардаптардың 

белең алуы, ой еңбегі мен дене еңбегінің ара қатынасының алшақтауы, әр-түрлі 

зиянды әдеттердің (шылым шегу, алкоголь ішімдігі, есірткі пайдалану т.б) пайда 

болуы секілді құбылыстарға қарсы, салауатты өмір салтын қалыптастыратын 

тегеурінді күш иесі-спорт. Спортпен шұғылданған баланың денсаулығы мықты, 

өзі әлді, төзімді, икемді, әрі нәтижелі болады. Еліміздің келешегін 

жалғастыратын жігерлі, білімді азамат болып шығады. 

      Салауатты өмір салтының насихатталуы, ауыл мектебіндегі спорттың өсуі, 

одан әрі өркендеуі, әлемдік деңгейге жетуі, кейінгі жастар үшін үлгі-өнеге 

болатыны үлкен дәлел. 
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№ K00031    23.11.2021 ж 

 

ЖЕМІС-ЖИДЕК (Сан мен санау) 

 

БАЙМҰХАН  САЛТАНАТ  САЛАМАТҚЫЗЫ 

Жамбыл облысы  Шу қаласы, "Балдаурен"бөбекжай бақшасының тәрбиешісі 

Мақсаты: 3 саны және таңбасымен таныстыру; 0,1,2,3 сандарын заттармен 

сәйкестендіруге одан ары қарай жетілдіру;  

Міндеттері: 
Білімділігі: 3 санын тура және кері санауды; басқа сандардың арасынан тауып 

алуға үйрету , Кюизенери таяқшалары арқылы сандардың бірліктерін табуға 

үйрету. 

Дамытушылық: Ойын арқылы баланың 3 саны көлемінде білім - біліктілігін 

арттыру.  

Тәрбиелігі: мәселені анықтай білетін, шешім қабылдай білетін, достық, 

адамгершілік сезімдері бар  белсенді балаларды тәрбиелеу. 

Көнекіліктер және ТҚЖ: Интербелсенді тақта, үн таспа, таратпалы 

карточкалар, Кюзинер таяқшалары. 

Қолданылатын технологиялар: Кюзинер таяқшалары, мәселелік  оқыту 

технологиясы. 

Түрі: аралас сабақ. 

Әдіс – тәсілі: Шатттық шеңбер, түсіндіру, көрсету, сұрақ – жауап, сергіту 

жаттығулары, ойындар. 

Билингвальдікомпонент:бір-один-уан,екі-два-ту,үш-три-фри, Амандасу, 

қоштасу. Алма, құлпынай, танқурай, Үйдің іргетасын (Фундамент, foundation) 

фоундейшин 

Қаңқасын ( стена, wall) уоол 

Шатырын ( крыша, Roff) руф 

Басбалдақ ( лецница, stairs) стейэз. 

Көрнекілік: , сандар, 3 торай, үлестірмелі материалдар, жеміс жидектер, 

кюзинер таяқшалары 

Іс-әрекеті 

кезені 

Тәрбиешінің іс-әрекеті                                Балалардың іс-әрекеті 

Мотивация 

 

 

 

 

Шаттық шеңбері 
Hello , Super Simple Songs  

Қонақтармен амандасады 

Бір бірімен амандасады.  

Балалар өткен сабақты еске 

Hello HelloHello 

Hau a you 

Ай эм гуд! 

Ай эм грейд! 

Ай эм вандефул! 
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Ізденіс-

ұйымдастыру 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

түсірейікші.Мына бейнеленген  

суретте сандар жасырынған. Қандай 

сан жасырынғанын табайық. 

 
Жарайсыңдар балалар. 

 0 саны қандай сан? 

Цифра 0 –какая цифра? 
0 санынан кейін қандай сан тұрады? 

После цифры 0 какая цифра? 

Ал 1 санынан кейін қандай сан 

тұрады?  

После цифры 1 какая цифра? 

Жарайсыңдар балалар. 
Мен сендерге Кюзинер таяқшаларын 

беремін. Таяқша арқылы  бүгін қандай 

сан өтетінімізді білетін боламыз. 

 

 

 Бір бір бірліктен тұрады, екі неше 

бірліктен тұрады? Дұрыс екі бірліктен 

тұрады яғни екі таяқша қоямыз. Келесі 

екі таяқшаға тағы бір таяқша қосамыз 

неше таяқша болды? Қане енді санап 

көрейікші 1,2,3 тура санау, 

Давайте,ребята, посчитаем до трех 

кері санау 3,2,1, а теперь посчитаем 

обратно. 

Енді назарларыңды тақтаға аударыңдар  

Бұл үш санының таңбасы. « »  

 3 саны 3 бірліктен тұрады. 

Енді 3 таңбасы  неге ұқсайды екенін 

көрейік. Екі айды бір біріне қосса 

немесе екі бананды бірінің үстіне бірін 

қойса  3 санына ұқсайды.(инт.тақта 

арқылы көрсету. ) На что похожа цифра 

 

Hello HelloHello 

Hau a you 

0 1 2 саны жасырылынған 

 

 

 

 

0 саны жоқ деген сөз. 

0 санынан кейін 1саны 

тұрады. 

1 санынан кейін 2 саны 

тұрады 

 

 

 

 

 

Бір бірліктен тұрады 

Екі, екі бірліктен тұрады 

3 таяқша яғни үш бірліктен 

тұрады 

1,2,3 тура санау, кері санау 

3,2,1(үш тілде санау) 
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Дидактикалық 

ойын 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Тосын сәт: Балалар, тыңдаңдаршы, 

бізге 

біреулер келіп тұрған сияқты. 

(Залға 3 Торай кіріп келеді) 

Сәлеметсіңдер ме балалар? 

Здравствуйте, дети! Нелло шилдрен! 

Тәрбиеші: Сәлеметсіңдер ме?  

 Сендер кімсіңдер?  

Неге көңіл күйлерің жоқ? 

Тәрбиеші: Балалар енді не істейміз?   

Торайларға көмектесесіңдер ме?  

Ендеше балалар бірінші торайлардың 

қарнын тойдырайық.  Ол үшін 

вагондарға жемістерді дұрыс тию 

арқылы  тапсырманы  орындайық және 

сол жемістерді торайларға жеткізетін 

боламыз. 

Балалар дайынсыңдар ма? 

Вы гатовы? 

Ю а рейди? 

№1 тапсырма 

Д/О: «Жемісті вагон» 

Мақсаты: Сандарды ретімен қоюға, 

сол санға сәйкес жемістерді  түсіне 

қарай салуға  үйрету. 

Шарты: Әр балаға паравоз және 

вагондары беріледі. Вагонда сандар 

жазылған, сол сандарды ретімен 

қойып, соған сәйкес жемістерді  салу. 

                       

 
Жарайсыңдар балалар жемістерді 

торайларға берейік.  

Айтыңдаршы жемістер пайдалы ма?  

Балалар білесіңдер ме? Қазақстанда 

қандай жемістерді көп тұтынады яғни 

қандай жемістер көптеп өседі? 

Орыс халқы қандай жидек жақсы 

Сәлеметсіңдер ме? 

 

 

 

үш торай келді 

Три 

Фри 

 

-1Меня зовут Наф Наф,  

2менің атым Ниф Ниф,  

3 май нем из Нуф Нуф 

1. Біз Үш торай ертегісінен 

келдік. 2.We had three 

houses (У нас было три 

домика.) 3.Менің үйім  

шыбықтан, его дом  из 

соломы, from leaves  

- Желден  үйлеріміз құлап 

қалды. Мы кушать хотим. 

Помогите, пожалуйста. 

Ия әрине көмектесеміз 

Ия, дайынбыз 

Да, мы готовы 

Yes, we are ready. 

Балалар  паровоздағы 

сандарды ретімен қояды. 

Әр санға сәйкес жемістерді  

салып отырады.  

Бірінші вагонға бір жеміс 

салады вагон қызыл 

болғандықтан қызыл алма 

салады. 

Екінші вагонға екі жеміс 

салады. Екі банан салады. 

Үшінші вагонға үш жеміс 

салады. Алмұрт жемісін 

салады. 

 

-Жемістер өте пайдалы. 

Жемістер 

денсаулығымызға,  өсуге 

1 2 3 
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Сергіту сәті  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

көреді? 

Англияда қандай жидек ұнатады? 

3 Торай: Балалар шаршаған 

шығарсыңдар біздің де сендерге 

көмегіміз тисін. Қанекей жаттығу 

арқылы денемізді жазып, бір демалып 

алайық.   

Сергіту сәті: 
 Тәрбиеші: Жарайсыңдар Наф-Наф, 

Ниф-Ниф, Нуф-Нуф рақмет. 

Балалар Торайлардың қарнын 

тойдырдық, көңіл күйлерін көтердік 

енді үй құрылысын бастайық. 

№2тапсырма 

 Ол үшін сандарды ретімен қою 

арқылы үй құрастырамыз. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Үйдің іргетасын (Фундамент, 

foundation) фоундейшин 

2. Қаңқасын ( стена, wall) уоол 

3. Шатырын ( крыша, Roff) руф 

4. Басбалдақ ( лецница, stairs) 

стейэз 

Наф: Ураа посмотрите наш дом готов.  

Ниф: Қарнымызда тоқ. Біздің жаңа 

үйімізге қонаққа келіңдер.  

Нуф: Thank you very much! (фсэнк ю 

вэри мач)  Ия балалар, мен сендерге 

түрлі жемістерден шырын дайындап 

қоямын.  

қажет.   жемістерде  

дәрумендер 

бар.  Сондықтан жемістеді 

көп жеу керек. 

Алма көп өседі  

А в России  любят малину.   

In England people like 

strawberry.  (ин ингланд 

пипл лайк стробери) 

 

Мы построим теплый дом                              

(движения руками-вверх, в 

стороны, вниз) 

У него есть окно, у него 

есть крыльцо         ( 

наклоны вправо, влево) 

Мы на нем потопаем, 

(топают) 

От радости похлопаем( 

хлопают) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Цифрмен белгіленген 

пішіндерді ретімен 

орналастыру арқылы үй 

құрылысын салады. 

Маған бәрі жеңіл болды. 

- Ал мен таяшалардан 

бірліктерді бөліп 

аларда қиналдым 

 

-3 Үш санымен таныстық  

-3 саны 3 бірліктен тұрады  

-3 саны айға бананға 

                         1 

2 

3 

1 

2 

3 
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Рефлексия 

 

 

 

 

Қорытынды 

Вместе: Спасибо вам, ребята, за 

помошь.  

Тәрбиеші:  Рақмет Торайлар біз 

сендерге қонаққа баратын боламыз. сау 

болыңдар.  

Балалар қай тапсырманы орындау 

барысында қиындыққа тап болдыңдар? 

Тәрбиеші қайта түсіндеріп кетеді 

* Қандай санмен таныстық?  

 *3 саны неше бірліктен тұрады?  

*3 саны неге ұқсайды?  

Учитель русского языка: Давайте 

посчитаем на русском языке, обратно. 

 Учитель английского языка: You are 

very clever boys and girls!(ю а клэвэ 

бойз энд гёлз) 

Тәрбиеші балалар қоштасайық  

ұқсайды 

  

-1,2,3   

-3,2,1 

Сау болыңдар. 

До свидания 

Гуд бай  

Күтілетін нәтиже 

Нені білу 

керек: 

Жемістердің түрін танып, дәрумендер пайдасы туралы 

түсіне\іктерін кеңейту.  

3 санын туралы және 3 бірлік туралы түсініктерін тереңдету, тура, 

кері санауды білу керек. 

Нені игереді: 3 санын және таңбасын игереді, үш тілде санауға, қатынас жасауға.  

Нені біледі: 1,2,3 сандарын заттармен сәйкестендіруді біледі, интер белсенді 

тақтамен тапсырмаларды орындауын біледі. 
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№ K00032         23.11.2021 ж 

Балалардың ойын қызметінде дамуы 

ТУКУБАЕВА НАЗГУЛЬ МУРАТОВНА 

ШҚО.Семей қаласы N22-ЖОББ мектеп- лицейінің мектепалды даярлық сынып 

тәрбиешісі 

Ойын- мектеп жасына дейінгі кезеңде басталып, адаммен өмір бойы ілесіп 

жүретін ерекше қызмет түрі. Адамзаттың тарихи даму барысында баланың жеке 

басын қалыптастыруда ойынның үлкен мәні бар. Балалар оның көмегімен, 

ортамен өзара байланыс жасау тәжірибесін меңгереді, адамзаттың ғасырлар бойы 

қалыптасқан моральдық нормаларын, практикалық және ақыл-ой қызметінің 

тәсілдерін игереді. Ойын баланың психикасында сапалы өзгерістер тудырады: 

бала зейінінің, жадының қалыптасуына, ойлау, қиялдау қабілетінің дамуына әсер 

етеді. Балалардың үлкендермен қатар өмір сүруге ұмтылуын бірлесе еңбек ету 

арқылы ғана қанағаттандыру мүмкін емес, бұл қажеттілікті олар ойын үстінде 

ғана қанағаттандыра алады. Өйткені олар ойын арқылы ересектердің рөліне ене 

отырып, еңбекке араласып қана қоймай, сонымен бірге әлеуметтік өзара қарым-

қатынастарға түседі. 

Баланың бірінші әрекеті ойын, сондықтан да оның мәнісі ерекше. Ойын адамның 

өмірге қадам басардағы алғашқы адымы. Қазақ халқының «Ойын ойнап, ән 

салмай, өсер бала бола ма?»-деп айтқанындай баланың өмірінде ойын ерекше 

орын алатындыңын айтқан болатынбыз. Жас баланың өмірді  танып, еңбекке 

деген қатынасы, психологиялық ерекшеліктері ойын үстінде қалыптасады. Ойын 

кезінде шартты түрде мақсат қойылады, ал сол мақсатқа жету жолындағы іс-

әрекет бала үшін қызықты. Ойын балаларға ақыл-ой, адамгершілік, эстетикалық 

тәрбие берудің маңызды тетігі деуге болады. Балалар ойын барысында: 

1. Өзін еркін сезінеді; 

2. Ізденімпаздық, тапқырлық әрекет байқалады; 

3. Сезіну, қабылдау, ойлау, қиялдау, зейін қою секілді түрлі психологиялық 

түйсікпенсезім әлеміне сүңгиді. 

Ойын кезінде баланың психологиялық ерекшелігі мынадан көрінеді:  

1. Ойланады; 

2. Эмоциялық әсері ұшқындалады, белсенділігі артады,  ерік-қасиеті, қиял-

елестерідамиды, баланың шыңармашылық қабілеті мен дарыны ұшталады. 

Ойын үстінде бала бейне бір өмірдің өзіндегідей қуаныш, реніш сезімінде 

болады. 

Ойын туралы тұжырым: 
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а) ойын-тәрбие құралы, ақыл-ойды кеңейтеді, тілді ұстартады, сезімді шыңдайды 

 

ә) ерік пен мінез қасиетін бекітеді, адамгершілік сапаны жетілдіреді. 

б) ұжымдық сезімі қалыптасады 

в) эстетикалық тәрбие беру құралы 

е) еңбек тәрбиесін беру міндееттерін шешуге көмектеседі 

д) бір-бірінен ептілікті үйренеді, өзінің денесін шынықтырады. 

Ойын баланың көңілін өсіріп, бойын сергітіп қана қоймай, оның өмір 

құбылыстары жайлы таным-түсінігіне де әсер етеді.  Балалар ойын арқылы тез 

тіл табысып, жақсы қарым-қатынас жасайды, сол қарым-қатынас барысында: 

1. Адамдар іс-әрекеттің жақсы жақтарын аңғарады, жағымды ойындарды 

үйренеді 

2. Жанындағы адамдарды ұнатып, жақсы көре біледі 

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

біледі 

4. Кешірімді болуға, өзгені ренжітпеуге тырысады. 

Ойынға басшылық жасау барысында бұйыруға болмайды. Егерде баланың 

эмоциясына, қиялына әсер ету арқылы олардың қызығушылығын арттыра 

түссек, онда баланың құштарлығы өсіп, ойынға құмарта түседі.  Балалар 

ойынында кейде өлең, тақпақтар жиі кездеседі. Осы өлең –тақпақтардың негізгі 

мақсаты-тапқырлыққа, шапшаңдыққа, ептілікке баулу, қиялына қанат беріп, 

ойын ұштау. 

Ойын-тіршілік нышаны, еңбекке бейімделудің белгісі,  денені шынықтыру мен 

сергітудің құралы. Қазақ халқы «ойын баласы» деп жас баланың ойнауына 

мүмкіндік туғызып отырған. Ойынның түрлері өте көп. Әрбір ойынның 

тәрбиелік мақсаттары болады. Мысалы: «асық» ойыны бағдарлыққа, дәлдікке, 

мергендікке үйретсе, доп ойыны бүкіл дененің тұтас қимылдап  шынығуына 

себепші болады. Ойнаудың түрлерін қауымдасып ойнау, одақтасып ойнау, жеке 

ойнау деп, ал мазмұнына қарай тұрмыстық ойындар,  шынығу ойындары, 

кәсіптік ойындар, спорттық ойындар деп топтастыруға болады. Қауымдасып 

ойнаған балалар бүкіл бір ұйымның не ұжымның көлемінде жалпылай ойынға 

қатысады: мқз айдынында коньки тебу, жалпы жарысқа қатысу, әсіресе 

одақтасып ойнау кезінде әдептілікпен қатар әділеттілік қажет болады. Жеке 

ойнау кезінде басқаларға кедергі жасамайтындай әдепті әрекет жасау қажет. 

Әрине ойын болған соң, шаттану да қажет, бірақ шаттанудың жөні осы екен деп, 

орынсыз айғайлау, шыңғыру әдепсіздік. 

Қарға тамырлы қазағымыздың «Ақсерек-Көксерек», «Ақсүйек», «Орамал 

тастамақ», «Шілік», «Арқан тарту», «Аударыспақ» сияқты ұлттық ойындары 

қайрат-жігерді, байқампаздық пен сезімталдықты, «Тоғыз құмалақ» ойыны ойлау 
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қабілетін арттырады. «Бірінші байлық-денсаулық»- дейді халық, ал ойын 

денсаулықты арттырады. Қазіргі таңда ойынды еңбекпен ұштастырып 

ұйымдастыру тәсілдері қолданыла бастады. 

Мысалы: әртістік ойын және әр түрлі кәсіптің сипатын көрсететін «құрылысшы»,  

«дастархан мәзірі» үй тапсырмасына байланысты «қуыршақтық қойылымдар» 

т.б. ойындар баланы әрі ойнап, әрі кәсіпке үйретіп, әрі пайдалы нәтиже шығаруға 

баулиды. «Әлсіз денеге ауру ұялайды» деген дана халқымыз. Ертеңмен тұрып 

шынығу,  сергу-ойынның бастама негізі. Ойындарды еріккеннің ермегі деп 

түсінуге болмайды. Жұмысы жоқтықтан тумаған. Әр ойынның өзіндік мақсаты, 

маңызы бар. Олардың көбісі адамның денесін шынықтырып, буынын бекітуге, 

шапшаңдыққа, алғырлыққа, жүректілікке баулыса, кейбіреулері тіл сындыруға, 

өзін қоршаған табиғатты тануға, тапқырлыққа баулиды. Ел арасында ең көп 

жайылған әйкөл, қашпа доп, ақ сүйек, айгөйлек, ақсерек-көксерек сияқты 

ойындарда халықтың дене тәрбиесінің негізі жатыр. Сондықтан да көптеген 

ойындарға мазмұны мен жаңа форма беруге атсалысып, халқымыздың ертеден 

келе жатқан осы қазынасын баға жетпес байлығымызға айналдыруымыз керек. 

Қазақтың  ұлттық ойындарын түр сипаттарымен мазмұндарына қарай былайша 

төртке бөлуге болады: 

1. Балаларға арналған ойындар 

2. Жасөспірімдерге арналған ойындар 

3. Бозбалалар мен бойжеткендерге арналған ойындар 

4. Үлкен-кішіге бірдей ойындар 

«Балалықтың жанына ойын- азық» деп Сұлтанмахмұт Торайғыров атамыз 

айтпақшы балалар үшін ойын үлкен талқы. Түрлі ойындар кезінде олардың 

дүниетанымы кеңейіп, мінездері қалыптасады. Туған халқының әдет-ғұрпымен,  

жақсы дәстүрімен танысады. Рухани тәрбие дегеніміздің өзі де кейбір ұлттық 

ерекшеліктерді, ана тілін, туған халқының ауыз әдебиетін білуден басталады 

емес пе? 

Ойнайық деп айту өте оңай. Оны қызықты өткізу үшін ғасырлар бойы халық 

талқысынан өткен ойындардың тәртібін біліп, мазмұнын, мақсатын түсіну қажет. 

«Ойын-өсіп келе жатқан бала организмінің қажеті», ойында баланың дене күші 

артады, қолы қатайып, денесі шыңдай түседі, көзі қырағыланады, тапқырлығы, 

ынтасы артып жетіле түседі. Ойында балалардың ұйымдастырушылық дағдысы 

қалыптасып шыңдалады, ұстамдылығы мен жағдайларды салыстырып бағдарлау 

іскерлігі  жетіле түседі. Әр түрлі қимылдарға негізделген бұл ойындар  өсіп келе 

жатқан организмінің белсенді әрекеттерге деген қажетін мейлінше толық 

қанағаттандырады. Қимылды ойындардың айрықша бағалануы балалардың 

жалпы қимылының жетіле түсетіндігінде. Мұндай жағдайда балалардың түрлі 

топтағы бұлшық еттері бірдей қызмет етеді де, соның нәтижесінде олар бір 

қалыпты жетіледі. Алайда қимылдық ойындардың маңызы тек мазмұнымен ғана 

шектелмейді, олар сондай-ақ балалардың жан-жақты өсіп-жетілуінде үлкен рөл 
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атқарады. Қимылды ойындарда балалар тек жүгірумен ғана тынбайды, 

біреулерді қуалап жетеді немесе өзін ұстағысы келіп, біреулерден қашып 

құтылады; ол жай ғана секірмейді, қоянды немесе торғайды бейнелейді. Олар 

ойнайды, ал сол ойынның процесінде олардың қандай да болмасын бұлшық 

еттерінің белгілі бір топтары шыныға, жаттыға түседі. Ойынның бұл ерекшелігін 

П. Ф. Лесгафт жоғары бағалаған. Ол ойындардың жаттығулардан 

артықшылығын атап көрсетіп, ол ойындардың мектепке дейінгі жастағы 

балалардың ойын образдарының, сюжеттерінің бала қиялына жақындығынан, 

сондай-ақ оларда қалыптасқан қоғамдық бастаманың болуы салдарынан деп 

қарап, оларды балаларға түсінікті де, қолдарынан келетін нәрсе деп есептеген. 

Сонымен қатар зор тәрбиелік, білімділік күшін көре білді, оны жекелеген 

гимнастикалық жаттығуларға қарағанда, одан жоғарырақ тұратын күрделі әрекет, 

баланың жеке басын тәрбиелеудегі ең жақсы құрал деп санады. Ол баланың ойын 

үстінде  сергек те ширақ болатынын,  сезімтал келетінін, бар ынтасымен ойынға 

беріліп кететінін атап көрсетті. Қимылдық ойындар зеректілікке, 

байқағыштыққа, зейінділікке, қиялдауға, дұрыс сезімдердің дамуын тәрбиелеуге 

мүмкіндік жасайды. Бала өзінің тең құрбыларының арасында өзін олармен  тең 

сезінуге тиіс. Ойындағы белсенді әрекет балалардың өз күшіне сенбеушілікті, 

ұялшақтықты, жасқаншақтықты болдырмайды.  

Ойын міндеті ойынның барысында шешіледі, бірақ кейде ол негізгі мақсат болуы 

да мүмкін ондай жағдайда тәрбиеші ойынды зор тиімділікпен жүзеге асыру үшін 

оны таңдайды. Қимылды ойындарды пайдаланған кезде дидактикалық 

принциптерді: қолайлылықты, жүйелілікті, бірізділікті, белсенділікті, 

парасаттылықты және басқаларды сақтау қажет. Ойын барысында 

немқұрайлылыққа жол бермеу керек, бұл балалардың қимылды ойындарға 

қызығушылығын төмендетудің негізгі бір себебі болып табылады. Тәрбиешілер 

ойынды көңілді де қызықты ұйымдастырып, балалар «ойынды»  үлкен адам 

«жүргізгенін»  сезбейтіндей, шын мәнісінде олармен бірге ойнаған, олардың 

табысына қуанған, ал сәтсіздікке олармен бірге өкінген жағдайда ғана тіпті 

сәбилер тобындағы балалардың өзі сүйіп ойнайтын  ойындар да пайда бола 

бастайды. 
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№ K00033      23.11.2021 ж 

Инновациялық технологиялық білім беру маңыздылығы 

САГИЕВА САЯГУЛ ЕСЕНОВНА 

Шығыс Қазақстан облысы. Курчум ауданы, Каратогай орта мектебі 

жанындағы интернат тәрбиешісі 

Еліміздің білім саласында  жүргізіліп  жатқан реформаның  басты 

мақсаты-ой-өрісі  жаңашыл, шығармашылық  деңгейде  қызмет атқара алатын, 

дүниетанымы жоғары,  жан-жақты қалыптасқан  жеке тұлға тәрбиелеу. Мектеп 

жасына дейінгі балаларды дамыту мәселесі қазіргі таңда мемлекеттік саясаттың 

ажырамас бөлігі болып отыр. 

Бала болашағымыз десек, сол балаға жүйелі білім беріп, ынта-ықыласын дұрыс 

бағыттауды, қабілет-қасиеттерін дамытуды балабақшадан бастауымыз керек. 

Мектепке дейінгі білім беру стандарты мектепке дейінгі тәрбие педагогикалық 

үрдісті ұйымдастыруда жаңашыл әдіс-тәсілдерді пайдалануға мүмкіндік береді. 

Балабақшада жаңа педагогикалық технологияларды пайдаланудың басты 

мақсаты: оқыту мен тәрбиелеуде инновациялық ойын технологиясының 

элементтерін пайдалана отырып, жан-жақты, білімді, құзыретті тұлға тәрбиелеу. 

Қазіргі таңдағы білім беру инновациялық технология түрлері 

1.Денсаулық сақтау технологиясы 

2.Зайцев технологиясы 

3.Ойын технологиясы 

4.ТРИЗ технологиясы 

Денсаулық сақтау технологиясы 

Денсаулық сақтау технологиясының негізгі мақсаты : 

Баланың денсаулығын нығайтуға, білім дағдыларын қалыптастыруға 

бағытталған. Мектепке дейінгі тәрбие мен оқыту ұйымдары баланың денсаулығы 

мен оның дене бітімінің қалыптасуына үлкен үлес қосады. Қазіргі таңда 

адамдардың даму жағдайында оның денсаулығын қалыптастыруда реттік 

жүйесіз мүмкін емес. Денсаулық сақтау педагогикалық технологиясы мына 

төмендегілермен тығыз байланыста болады: 

-Мектепке дейінгі мекемелермен; 

-Ондағы балалардың күнделікті қатынасуы; 

-Тәрбиешілердің жұмыс бағдарламасы; 

-Мектепке дейінгі ұйымдардағы іс-шаралар; 

-Педагогтың кәсібі құзіреттілігі; 

-Балалардың денсаулық көрсетілімі. 

Жобалы-іс шығармашылық технологиясы 

Балабақшада баламен педагог бірлесіп жүргізеді. 
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Яғни баланы тәрбиешімен бірге ізденуге,проблемелық іс-әрекетті жасай 

білуге үйрету, танымдық және шығармашылық қабілеттерін дамыту. Балалардың 

белсенділігін арттыру, оқу материалына  баланы қызықтыратындай мәселе 

тудыру, бала материалды сезім мүшелері  арқылы ғана қабылдап қоймайды, 

білімге деген қажеттілігін қанағаттандыру мақсатында меңгереді, бала оқытуды 

өмірмен және еңбегімен байланыстырады. Жобалар бөлінеді: 

Қатысушылар санына қарай : жеке,екі адам, топпен. 

Ұзақтығына қарай: қысқа мерзім,орта және ұзақ мерзімдік. 

Әдіс түрлері: шығармашылық, ойын, зерттеу, хабарлама. 

     Тақырып бойынша: баланың отбасын қатыстыру, табиғат, қоғам т.б 

 

Зайцев технологиясы 

Зайцев технологиясы бойынша оқыту бұл ойын арқылы оқыту. 

Технологияның негізгі мақсаттары: 

Мектепке дейінгі жастағы баланы санауға, оқуға үйрету; 

Балаларға оқыту мен санаудың қатар жүргізілуі   арқылы дұрыс сөйлеу 

мәдениетін қалыптастыру; 

Бүктеу арқылы оқыту; 

Өлең айту арқылы оқыту; 

Балаларды оқу арқылы жазуға үйрету; 

Балалардың барлық есте сақтау түрлерін қолдану-дыбыстық, моторлық, 

кинестикалық, түстік дағдыларын қалыптастыру; 

Көрнекіліктерді кеңінен пайдалану; 

Баланың білімді барлық сезім мүшелерімен қабылдауы. 
 

Ойын арқылы оқыту технологиясы 

Ойын арқылы оқыту технологиясының мақсаты: дидактикалық, тәрбиелік, 

дамытушылық, әлеуметтендірушілік мақсатқа жету. 

Ойын технологиясының ерекшелігі: ойындық іс-әрекеттің психологиялық 

механизмі жеке бастың өзіндік талап-талғамдарына сүйенеді. Баланың 

бойындағы білімділік, танымдық, шығармашылық қасиеттерін аша түсуді 

көздейді.Ойын — балалар үшін оқу да, еңбек те. Ойын айналадағы дүниені 

танудың тәсілі. Сонымен қатар, ойын балаларға өмірде кездескен 

қиыншылықтарды жеңу жолын үйретіп қана қоймайды, олардың 

ұйымдастырушылық қабілеттерін де қалыптастырады. 

Ойын-әлеуметтік қызмет. Ол баланың жасына қарай өзін қоршаған ортаны танып 

білуге құштарлығын арттырады. 

ТРИЗ технологиясы 

       ТРИЗ — дің мақсаты — тек қана балалардың қиялын ғана емес, сонымен 

қатар шынайылықты түсініп жүйелі ойлауға, өзін — өзі тануға, қоршаған 

ортаның қиындығын байқауға және де өздерінің шағын қиындықтарын шешуге 

баулу болып табылады. 
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Тризшылардың ұраны — “Барлығын айтуға болады!” Балалық шақтағы ТРИЗ-

баланың ойлау процесімен, тілі, қиялы, есте сақтау қабілеті, зейінінің белсенді 

және бірлесіп дамуды тұспалдайтын ТРИЗ элементтерін және шығармашылық 

қиялды дамыту әдістері мен компьютерлік үйрету бағдарламаларын қолдану 

арқылы қоршаған орта туралы білімдерін кеңейтетін, игерген біліммен білікті 

өзіндік әрекет кезінде, көркем әдебиет, тілдік, ойын зерттеу, қатынас т.б әрекетте 

қолданатын адамның ойлауын дамытып тәрбиелеудің белгілі бір жүйесі. 

ТРИЗ (ӨТШТ) технологиясын өткен ғасырдың 70 жылдары Г.С.Альтшулер ойлап 

тапқан. Мектепке дейінгі балаларға бейімделген ТРИЗ (ӨТШТ) технологиясы 

баланы шығармашылық тапсырмаларды орындауға үйретеді және оның бойында 

шығармашылық қажеттіліктерді дамыта отырып, оның қызығушылығына сүйене 

отырып шығармашылыққа баулиды. 

Тәй-тәй технологиясы 

Негізін қалаған: Джорж Сорос 

Мақсаты: Балалардың шығармашылық және интеллектуалдық қабілеттерін 

дамыту. 

Монтессори технологиясы 

Негізін қалаған: М.Монтессори 

Мақсаты: Балалардың қоршаған әлемге қызығушылығын туғызу және оны 

зерттеуге ұмтылдыру. Сауалдар қою және оларға жауап іздеу. 

Дамыта оқыту технологиясы 

Негізін салушылар мен зерттеушілер: В.Давыдов, В.Занков, В.Эльконин, 

П.Эрдниев 

     Мақсаты: Баланың жалпы жан дүниесін және оның сезіміне әсер етіп 

логикалық ойлауын дамыту. Сөздік қоры мен сөйлеу мәдениетін қалыптастыру. 

Дамыта оқытуда тәрбиешінің басты міндеті оқу материалдарын балаға дайын 

күйінде емес, баламен бірлесіп, жалпы іс-әрекетті ұйымдастыра отырып, алға 

қойған міндеттерді түсіндіру сөздік қоры мен тілдің арасындағы 

байланыстылыққа аса көңіл бөлу. 

Дамыта оқыту технологиясының балабақша жағдайында қолдануға болатын 

тиімді әдістері: 

1.Ой толғаныс әдісі 

2.Ассоциация әдісі 

3.Салыстыру әдісі 

4.Раунд-Робин әдісі 

5.Топтастыру әдісі 
  

Ой толғаныс әдісі немесе психология тілінде «Миға шабуыл» деп те 

атайды. Бұл әдіс көбіне ұйымдастырылған оқу іс-әрекетінің тақырыбын ашуда 

қолданылады. Мысалы жұмбақ шешу, сөзжұмбақ, суретті ребустар арқылы. 

Ассоциация әдісі. Бұл әдісте берілген тақырып бойынша балаларда қандай 
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ой туады соның барлығы сол сөздің жан-жағына жазылады. Мыс: 

Жалпы отбасы: ата, әже, әке, ана, аға, әпке, іні 

Салыстыру әдісі. Бұл әдісте балалар объектілер арасындағы ұқсастық пен 

айырмашылықты анықтайды. 

 

Мысалы: Алма мен қызанақтың ұқсастығы мен айырмашылығы 

Раунд-Робин әдісі. Бұл әдіс өткен немесе жаңа тақырыпты бекіту үшін 

қолайлы тәсілдердің бірі. Мұнда әр бала берілген тақырып туралы не біледі. Бір 

сөйлем немесе сөз тіркесі арқылы бірінің айтқанын бірі қайталамай түгел айтып 

шығуы тиіс. Мыс: 

«Гүлдер» тақырыбында 

-Гүл өсімдік 

-Гүл әдемі 

-Гүлді жұлуға болмайды 

-Анамызға сыйлаймыз 

-Достарымызға сыйлаймыз т.б. 

Топтау әдісі. Топтау әдісінде балаларды деңгейлеріне қарай бірнеше топқа 

бөледі де, өздері орындай алатындай топтық тапсырма беріледі. 

Мыс: «Пішіндер» тақырыбын өткенде 

І топ – Үлестірмелі картадағы бейнеленген суреттерден геометриялық 

пішіндерді тауып, көрсету, атын атау. 

ІІ топ – Жіпті пайдалана отырып әртүрлі пішіндерді жасау. 

ІІІ топ – Санағыштан үшбұрыш пен төртбұрышты құрастыру. 

Дамыта оқытудың нәтижелі болуы тәрбиеші мен тәрбиеленушінің 

арасындағы жаңаша қарым-қатынас арқылы ғана өз жемісін береді. Бүгінгі күн 

бәсекелестік пен жоғары технологияның, ғылым мен білімнің заманы. 

Сондықтан оқыту процесінде жаңа педагогикалық технологияларды 

пайдалану әрбір ұстаздың міндеті. 

Аталған педагогикалық технологиялар мен инновациялық құралдар 

балабақшада  балалардың жас ерекшеліктерін ескерген, әр сатыға балалардың 

қабылдау мүмкіндіктерін ескерген жағдайда ғана пайдалануға болады. Мектепке 

дейінгі балалардың есте сақтау қабілеті әлсіз, қабылдау процестері тұрақсыз 

келеді. Сондықтан олар затты қолмен ұстап, көзімен көргенді ұнатады. Осыған 

сәйкес, мектепке дейінгі балалардың оқу іс-әрекеттеріне көрнекілік, ойын 

технологиясын кеңінен қолданған жөн. 

Тәрбиеші – бала бойына білім нәрін себетін басты тұлға. Жаңашыл 

тәрбиеші даярлауға қойылатын талаптар оқытудың жаңа түрлерімен 

қаруландыра отырып, қазіргі уақыттағы кәсіптік дағдыларын игеруге 

бағытталған оқытудың жаңа жолдарын енгізуді көздейді. 
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№ J00070     20.11.2021ж. 

 

ҚАШЫҚТЫҚТАН  ОҚЫТУДЫҢ  ЗАМАН  ТАЛАБЫНА  САЙ 

ТЕХНОЛОГИЯЛАРЫ 

 

МЕРГЕНБАЕВА ҰЛЖАН  ЕГИНБАЕВНА 

Алматы облысы  Балқаш ауданы Миялы  ауылы   

«Балдәурен» балалар бақшасы әдіскер. 

 

Бүгінде еліміздің білім беру жүйесінде ақпараттық-коммуникациялық 

технологиялардың рөлі күннен-күнге артып келеді. Осы орайда әлемдік 

тәжірибеде қашықтықтан білім берудің орны ерекшеленіп тұр. АҚШ-та 1 

миллионнан астам адам қашықтықтан оқыту арқылы білім алса, Францияның 

ұлттық қашықтықтан оқыту орталығы жыл сайын әлемнің 120 мемлекетінен 35 

мыңнан астам қолданушыларды қамтамасыз етеді. Ал Түркияда алыс 

аймақтағы тұрғындарға мамандық алуға көмектесу мақсатында 1974 жылдан 

ашық университет жұмыс істейді екен. Қосымша сабақ ретіне теле-радио 

арқылы курстар өткізеді. Осылай 12 000-нан астам қолданушыларды игереді. 
Қазір дәстүрлі қашықтықтан оқыту, электронды қашықтықтан оқыту, 

аудиториялық сабаққа түрлі электронды құралдарды пайдалану сияқты 

қашықтықтан оқыту үлгісінің 2000-ға жуық түрі бар екен. Соның ішінде 

еліміздің жоғары оқу орындарында кейс, желілі және телевидение сынды 

ақпараттық-коммуникациялық технология құралдарының көмегімен 

қашықтықтан оқыту түрі таңдалған-ды. 
Бұл оқыту әдістемесінің мүмкіншіліктеріне тоқталар болсам, қазіргі таңдағы 

жағдайы төмен, жартылай кеміс, жетім және де мүмкіншілігі шектеулі жандар 

еліміздің түкпір – түкпірінде білімсіз болып қалып қояда. Бұған себеп өте көп. 

Мысалыға әлеуметтік жағдайы, денсаулығы және тағыда басқа көптеген 

мәселелер бастан асады. "Кез-келген Қазақстан азаматы орта білімді тегін алуға 

құқылы",- деп Ата заңымызда айтылғандай, кез-келген кемтар балалар, төсекке 

таңылған мүмкіндігі шектеулі жандар болсын үйінде отырып-ақ, мұғалімдермен 

келісіп отырып, орта білім болсын, жоғары болсын дәріс ала алу мүмкіншілігіне 

ие болады. Осы мәселелердің тиімді де әрі оңай шешімі - қашықтықтан 

оқыту жүйесі деп ойлаймын. 
Бұл оқыту жүйесінің тағы да мүмкіншіліктері,яғни шетелдік тәжірибеге 

сүйенсек, қашықтықтан оқытудың тиімділігі – студенттің университетке 

бармай-ақ, өзіне ыңғайлы жерде отырып, берілген тапсырманы орындай 

беретіндігі, яғни уақыттың ұтымдылығы, екіншіден, оқу ақысының арзан 

болатындығы, шалғайдағы шетел жоғары оқу орнын елде жүріп-ақ оқып, 

диплом алу мүмкіндігінің болуы. 
Біз үшін қашықтықтан оқытудың маңыздылығы – білім берудің біртұтас 
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ақпараттық жүйесін құру арқылы студенттердің білім деңгейін көтеру. Сонымен 

қатар әлемдік ақпарат кеңістігіне жол ашып, оқушылардың ғылыми және 

шығармашылық ізденістерін арттырып, білікті маман дайындап, оны өз 

игілігімізге жарата білсек, ұтар тұсымыз да сол болмақ. 
Егер Қазақстан ендігі елу жылда әлемдегі ең дамыған отыз елдің қатарына 

енуін көздесек, ұлт Көшбасшысының стратегиялық жоспарын жүйелі түрде 

жүзеге асыруға аянбай атсалысуымыз керек. Бұған әрбір ғалым, әрбір 

жекелеген оқу орны өз үлесі мен күшін қосуға міндетті. Осы орайда М.Әуезов 

атындағы Оңтүстік Қазақстан мемлекеттік университеті білім берудің бірқатар 

жаңа технологияларын енгізгендігін айтқанымыз жөн. Мәселен, соңғы кездері 

оқу орнының базасында қашықтықтан оқыту технологиясы дайындалып, 

арнайы орталық құрылды. Жаңа тәсілдің қыр-сырын меңгеруге алдымен 

оқытушылар құрамы жұмылдырылды. Университеттің тың ізденісінің 

нәтижесінде аймақтағы өзге де оқу орындары мен түрлі мемлекеттік және 

жекелеген ұйым өкілдері де қашықтықтан оқыту орталығы арқылы өз 

білімдерін жетілдіруге құштарлық танытып отыр.  

Қашықтықтан оқытуда негізгі күш – электронды технологияларды басқарып 

отыратын оқытушыға түседі. Мұны саланың тілінде тьютор деп атайды. 

Жоғары біліктілігі бар кәсіби маман мол ақпараттар шоғырын пайдалана 

отырып, орталыққа тіркелген студенттерге тапсырмаларды беріп, іздену 

көздеріне бағыттап тұрады. Сонымен бірге олардың жинақтаған білімдері 

аясында міндеттерді қаншалықты еңсергені жөнінде де бағалай алады. Әрине, 

электронды оқыту жүйесін мықтап меңгерген маман табу оңай емес. Сондықтан 

да М.Әуезов атындағы ОҚМУ өздерінің кәсіби біліктілігі жоғары ғалымдар 

тобын қайта даярлаудан өткізіп, тьютор-оқытушы ретінде қалыптастыруға күш 

салып келеді. Қазіргі кезде осындай әдіспен 500 оқытушы қайта даярлық 

курстарын аяқтап, арнайы сертификатты иеленіп, қашықтықтан оқыту 

маманына айналды. 
Заманауи жүйені жан-жақты жүргізу үшін университет басшылығы тың тәсілді 

ертеректе жолға қойған жоғары оқу орындары, арнайы орталықтармен тығыз 

байланыс орнатқан. Атап айтқанда, Ресей халықтар достығы университеті және 

Новосібір мемлекеттік университетімен бірлесіп, халықаралық құқықтанушы, 

менеджмент мамандарын даярлайды. Сол сияқты қытайлық оқу орындарымен 

IT-технологиясы мен нанотехнология магистранттарын оқыту жөніндегі 

келісімдер аясында қоғам сұранысындағы ерекше кәсіп иелерін 

қалыптастыруда. Білім саласындағы соңғы өзгерістерді жүзеге асырудың 

арқасында германиялық ASIIN аккредитациялау агенттігі оқу орнының 

қызметін жоғары бағалап, арнайы белгісін де тапсырды. 

Қашықтықтан оқыту орталығына еліміздің азаматтарын молынан тартуды да 

көздеп, бекітілген бағдарлама аясында жұмыс жүргізуге көштік. Бұл жүйені 

Атырау мұнай және газ институтының, Қ.Сәтбаев атындағы ҚазҰТУ-дың, 
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Рудный индустриялық институтының шәкірттері де пайдалануда. Өздерінің 

болашағына байыппен қарап, жастық кезеңін мол білім алуға арнаған 

жастардың ертеңгі күні өкінбейтіні анық.  

Елбасы Жолдауында айтылғандай, еліміздегі әрбір ғылыми орталық, яғни 

жоғары оқу орындары өз базасының аясында отандық ғылымды дамытудың 

салалы жолдарын қарастыруы қажет. Бәсекеге қабілетті ұлтты ұйымдастыратын 

да, ұмтылдыратын да ұрпағы. Ұлы кемеңгер Мұхтар Әуезовше айтсақ, «Адам 

мен адамды теңестіретін күш – білім». Осыларды межеге алып, тынымсыз 

ізденісті жалғастырғанда ғана әлемдегі ең дамыған мемлекеттермен 

тереземіздің теңесетіндігі анық.  
Қашықтан білім беру үрдісі білім беруді басқаруға арналған модульді, объектті-

бағытталған «Moodle» жүйесіне негізделген. Бұл жүйе Қашықтын Білім Беру 

Жүйесі ретінде Еуропа елдерінде кеңінен таралып, танылған. «Moodle» 

тұғырнамасы Open University (UK), Microsoft (US), Google (US) и Istituto 

Superiore di Sanità - ISS (Italy) сияқты ұйымдардың белсенді дамытуы мен 

қолданысында. Мысалыға алар болсақ алдынғы жылда Америкалық жоғарғы 

оқу орындары онлайн оқыту жүйесінде көшті, сол жайлы қысқаша мағлұмат 

бере өтсек: 

"Америкалық жоғарғы оқу орындары онлайн оқыту жүйесінде көшті. 2012 

жылдың 2 мамырында Кембриджде (АҚШ) өткен баспасөз мәслихатында 

Гарвард университеті мен Массачусет технологиялық институты өкілдері 

бірлескен edX  қашықтықтан онлайн оқыту  жобасы іске қосылғандығы 

туралы мәлім етті. 

Жоғарғы оқу орындары өкілдеріне сілтеме жасай отырып, Лента.ру 

хабарлағандай, олар «онлайн оқыту жүйесінде төңкеріс» жасамақ, яғни оны 

тегін, сапалы және барынша қолжетімді етпек. Онлайн оқытуға жобаны 

жасаушылар лекциялардың видеокурсын ғана емес, сынақтама, оқытушы 

жағынан бақылау мен топтағы қарым-қатынасты қамтитын қашықтықтан 

оқыту сабақтарының толық кешенін енгізіп отыр. Аталмыш 

мақсатта edX авторлары оқу үрдісін қадағалап қана қоймайтын, сонымен 

қатар қолда бар бағдарламаларды жақсарту мақсатында 

оқушылардың  жүріс-тұрысын сараптайтын арнайы бағдарламалық 

қамсыздандыруды құрмақ. Оны авторлар қолжетімді етіп жасайтын болады 

және де өзге де білім шаңырақтарын бағдарламаны қолдануға 

шақырады."- деп хабарлады Лента.ру сайтында. 
Қазіргі таңда қашықтан білім бері үрдісін қамтамассыздандыру мақсатында әл-

Фараби атындағы ҚазҰУ-де жене М.Әуезов атындағы ОҚМУ-да т.б жоғарғы 

оқу орындарында заманауй компьютерлік технологияларды сонымен қатар 

электронды оқулықтар мен виртуалды зертхана кешендері өндірісінде өте жаңа 

өңдеулерді қолдана отырып, электронды оқу материалдарын белсенді түрде 

әзірлеуде. Білім беру скринкасттарын, видеодәрістерін және подкасттарын 
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даярлау үшін білім беру аудио-видео материалдарды жазатын, өңдейтін және 

трансляциялайтын  жаңа программалық қамтамассыздандырулар қолданылады. 

Қашықтан білім беру курстарының көбі видеодәрістермен 

қамтамассыздандырылған және интернет жүйесі арқылы оқытушымен реалды 

уақыт тәртібінде online тілдесу мүмкіндігін береді.Қашықтан білім беру 

үрдісінің қатысушылары арасында оnline байланысты қамтамассыздандыру 

үшін дәрістерге, студенттердің бітіру жұмыстарын қорғауларына қатысу әсерін 

толығымен қамтамассыздандыратын Adobe Connect заманауй онлай видео 

конференциясы қолданылады. Қашықтан білім беру үрдісі кез келген уақытта 

қол жетімді және студенттер мен оқытушылардың орналасу жерінен тәуелсіз. 

Қазіргі заман талаптарына сай және біздің еліміздегі жетекші мамандарының 

заманауи ақпараттық технологиялары пайдалана отырып өңдеген, қашықтықтан 

оқитын курстар ұсына алады. 
Сонымен қатар онлайн жүйесімен оқытумен қоса электронды оқыту жүйесі де 

кеңінен қолға алынуда. Сол жайында қысқаша мағлұмат бере өтсек: 2011-2020 

жылдары Қазақстан Республикасында білім беруді дамытудың мемлекеттік 

бағдарламасына сәйкес Республикада 
E-Learning электронды оқыту жүйесін енгізу көзделген. 2015 жылға 

электронды оқытумен білім беру ұйымдарының 50 пайызын қамту, 2020 жылға 

көрсеткішті 90 пайызға дейін жеткізу мақсаты қойылған. Электронды оқыту E-

Learning жүйесі жаңа ақпараттық қатынастық технологиялардың кең мүмкіндігі 

арқылы жалпы орта білім берудің көптеген маңызды мәселелерін шешуге ықпал 

етеді. 
Атап айтсақ: 

- Оқыту үшін аумақтық шектеудің болмауы; 

- Оқытудың өзіндік ырғағын таңдау мүмкіндігі; 

- Оқытудың алуан түрлі құралдары мен әдістері; 

- Жоғарысапалыматериалдарғақолжеткізу. 
 

Қорытынды 
Қорытындылай келе айтылып отырған осы онлайн жүйесінде оқыту 

әдістемесінң мүмкіншіліктері қаншалықты кең екенін көріп 

отырғаныңыздай. Ғылым мен білім дамыған бәсекеге толы осызаманда жаңа 

технологияларды қолданып, техникасы дамыған ХІХ ғасырдағы озық өреге 

жеткен, бәсекеге қуатты 20 елдің қатарына қосылумен бірге ұлттың өресін 

көтеру аса зәру болып отырған бүгінгі таңда елбасымыздың жолдауында 

жүктелген міндеттерді жүзеге асыру үшін әрине тілге тиек етіп отырған 

онлайын жүйесін қолданудың қаншалық қажет екенін дәлелдемесекте 

болатындай. 
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№ J00069   20.11.2021ж. 

БАЛАБАҚШАДАҒЫ  БАҚЫТТЫ  КҮНДЕР! 

САЙДАШЕВА АЛТЫНАЙ МУСЛИМОВНА 

Алматы облысы Балқаш ауданы Ақдала ауылы  

«Балауса» балалар бақшасы тәрбиешісі.  
 

Балалармен жұмыс істеу-үлкен бақыт. Себебі тек бала ғана еш нәрсеге 

алаңдамай мейірімділікке сенеді,кішкентай алақанын менің алақаныма 

қойып,өз құпияларын айтып,маған сенім артады.Пәк көңілді балалармен 

қарым-қатынас маған қуаныш,шаттық сыйлайды.Өткені мен- оларға ,олар маған 

қажет екендігіне сенімдімін.Осы сенімнің болуы-әр тәрбиешінің бақыты. 

Тәрбиеші балаға деген ыстық ықыласын бір сөзбен айтып қана қоймай,бар 

жүрегімен және жан тәнімен сезіне білу қажет. Тәрбиешінің жұмысы күрделі де 

қызықты. 

Шынымды айтсам,кейде жұмыстан үйге келгенде,қатты шаршағанымды 

сеземін.Бірақ сол балалармен өткізген күндерімді ой елегінен өткізе 

отырып,олардың ыстық ықыласы,маған қараған үмітке толы көздері,тәтті 

қылықтары, сәбилік шын жүректерімен айтқан сөздері есіме түскенде 

шаршағанымды ұмытып кетемін.Осы бір « балалар әлемінің теңізіне » бір 

бойласам ,ешқашан өз мамандығымды өзгерткім келмейды. Өйткені бала жаны 

пәк,бала тап-таза мөлдір бұлақтың бастауы сияқты.Көзін ашып,тұнығына қану 

үшін,тәрбиешіде жылы жүрек,аялы алақан және тәрбиешіге тән ең бірінші 

қасиет-баланы құрметтеу сезімі болу керек екенін түсіндім. Оның адамшылық 

ар-ожданын,намысын,тұлғасын жасына қарамай сыйлау,құрмет тұту. 

Француз ағартушысы ,жазушысы,Жан-Жак Руссоның: « Бала туғанда ақ 

қағаздай болып,таза туады,қағаз үстіне шимайды қалай салсаң,солай 

түседі,бала тәрбиесі де сол сияқты,өзің қалай тәрбиелесең,ол солай солай 

тәрбиеленеді » деген нақыл сөзі балабақшадағы балаларға арналғандай. 

Тәрбиешінің әрбір өткізген сабағы баланың ақыл-ой парасатын дамытатындай 

баланың жас ерекшелігіне сай құрылса,баланың ынта-жігері артары 

сөзсіз.Өзімнің еңбек жолымда әрдайым балалардың тілін,ой өрісін,тіл 

байлығын дамыту мақсатында ертегілерден көріністер ұйымдастырамын.Себебі 

бала рольде өзі ойнаса,сол кейіпкердің бойындағы барлық қасиет дағдыларын 

ой елегінен өткізіп саралайды. Ақылмен ойланады. Ол үшін тәрбиеші бойында 

асыл қасиет- ақыл , парасат болуы шарт. Баланың ішкі жан дүниесіне жол 

тартқан тәрбиеші ең нәзік те мөлдір,сонымен қоса,ең күрделі де жұмбақ әлемге 

енеді. Осындай тынымсыз еңбектің жемісін көру үшін,тәрбиешілік жұмыс 

тәрбиешінің бойынан –жігерлілік пен еңбекқорлықты  қажет ететінің айқын 

аңғардым.Әрине,әрбір тірлікте де жігерлі еңбек етпей айтарлықтай нәтижеге 

жету мүмкін емес. 
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Ал тәрбиешіде бұл қасиеттердің түп негізі жауапкершілікте дер едім.                    

Тәрбиеші ! Бұл –әрдайым үлкен әріптермен жазылуға тиіс мазмұнды сөз. 

Өйткені біз елдің ертеңгі азаматтарын тәрбиелеудеміз.Өйткені біз жас ұрпақ 

санасына қазыналы да бай ана тілі-қазақ тілін сіңірудеміз.Тіл арқылы бала 

бойына ұлттық құндылықтарды,дәстүр мен салтты,ұлтымызға тән 

ізгілікті,жалпы,адамзатқа ортақ өркениет ұстанымдарын жұғысты етудеміз. 

Халқымызда « еңбегі көптің өңбегі көп » деген керемет сөз бар.Демек,мен 

бойымдағы жастық жігерімді,күш қуатымды,жаңашылдығымды талапты әрі 

талантты шәкірт тәрбиелеуге жұмсауым керек.Болашақта өз 

тәрбиеленушілерімді биік белестерден көріп жатсам,сол үшін өзімнің аз да 

болса үлесім тиіп жатса,мен өзімді бақытты ұстаз-тәрбиеші,бақытты жанмын 

деп білемін. 

Ұрпағымызды бала кезінен ұлттық тәрбиеге баулап,салауатты өмір салтын 

ұстап, бойына адамгершілікті,мәдениетті,инабатты,иманды сіңіріп,өз ана тілін 

құрметтейтін болашақ ұрпақ тәрбиелесек,әрбір тәрбиешінің өз міндетін 

мүлтіксіз орындағаны деп білемін. 
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МАЗМҰНЫ 

 

 ТОМАШОВА  НАЗЫМ  САГЫНТАЙКЫЗЫ 

 СЛЯМБЕКОВА КАЙНИ ЗЕЙНУЛЛАЕВНА 

 МОЛДАҒАЛИ ГҮЛНҰР МОЛДАҒАЛИҚЫЗЫ 

 АЙМУКАНОВА БАЯН КУСПАНОВНА 

 ТИЫШТЫКБАЕВ АЙДОС ДӘУЛЕТБЕКОВИЧ 

 БАЙМҰХАН  САЛТАНАТ  САЛАМАТҚЫЗЫ 

 ТУКУБАЕВА НАЗГУЛЬ МУРАТОВНА 

 САГИЕВА САЯГУЛ ЕСЕНОВНА 

 МЕРГЕНБАЕВА ҰЛЖАН  ЕГИНБАЕВНА 

 САЙДАШЕВА АЛТЫНАЙ МУСЛИМОВНА 

 


