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                                                                    № K00036     24.11.2021 ж 

Тұтықпаны болдырмау және оны түзетудің жолдары. 

АРИПКУЛОВА ГУЛЬНАРА 

ТОАӘДБ «Тілінде ауыр кемістігі бар балаларға арналған облыстық                 

арнайы мектеп- интернаты» кмм- нің дефектолог логопеді  

 
Тұтықпа. 

1. Кіріспе 

2. Негізгі бөлім 

3. Қорытынды 
Бала кемістігінің даму деңгейі неғұрлым 

ауыр болса, соғұрлым логопедтің білім 

деңгейі жоғары болуы керек.  

               Неміс педагог-дефектологі             

               П.Шуман. 

1. Кіріспе. 

      Тіл кемістігі туралы ғылымның тарихында тұтығып сөйлеу 

мәселелері ежелден орын алып келеді деп есептеуге болады. 

      Тұтығу-сөйлеудегі ең ауыр тіл кемістігі. Ол баланың ойлау 

қабілетін зақымдап, оның дұрыс тәрбие алуын кешеуілдететін, қарым-

қатынаста кедергі келтіріп, әсіресе балалар арасында, 

айналасындағылармен ортақ тіл табысуын қиындататын, аса қиын 

қалпына келетін тіл кемістігі. 

      Тұтықпа балаларда ерте жастан, сөйлеу мен жеке өмірінің белсенді 

даму кезеңінен басталады. 

      Тұтықпа-сөйлеу аппаратының бұлшық еттерінің тыртысу 

салдарынан, сөйлеудің жылдамдығы мен ырғақтылығымен бұзылуы. 

Синонимдері: balduties, disphemie, spasmophemie, laloheurosis. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Тұтықпаның синонимдері 

baldut

ies 
disphe

mie 

spasmoph

emie lalohe

urosis 
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Ерте заманда тұтықпаны бас миы мен тілдің ылғалдылығының 

кемшіліктерінің салдарынан болатын ауру деген түсініктер болған. 

Сөйлеу аппараты 2 бөліктен тұрады: 1-шісі орталық (реттеуші),  

2-шісі перифериялық (шеткі атқарушы) . Екі орталық бір бірімен 

тығыз байланысты.  XVII-XVIII ғ. тұтықпаны перифериялық (шеткі) 

сөйлеу аппаратының жетілмеуінің салдары деп түсіндіреді. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Санторини 

қатты таңдайдағы жарықшақтан тілге шырышы 

ағып жиналады да тілдің қимылын қиындатады. 

Соның салдарынан тұтықпа пайда болады. 

 

Блюме 

 

ойлау мен сөйлеу процесстерінің келіспеушілігі 

Арнот, 

Шультесс 

 

дауыс саңылауының тырысып жабылуы 

 

Беккерель 

 

өте тез дем алу 

Итар, Ли, 

Дифенбах 

тілді ауыз қуысында ұстап тұратын бұлшық 

еттерінің қысқаруы 
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Нейрофизиологиялық 

зерттеудің мағлұматтары 

бойынша тұтығушының 

доминантты жарты шары (сол 

жақ) сөйлеу кезінде өзінің 

басқарушы, жетекші ролін 

толық тұрақты атқара алмайды, оң жақ жарты шарға қарсы тұра 

алмайды. 

      Павловтың адамның жоғары жүйке жүйесі туралы іліміне 

сүйенсек, тұтығу-орталық жүйке жүйесінің толығымен зақымдануы 

деп аталады. Сонымен, тұтықпа мәселесіне қатысты әртүрлі 

көзқарастарды қарастыра отырып, тұтықпаның механизмі біртекті 

емес деген қорытынды жасауға болады. 

2.Негізгі бөлім.     

  Қазіргі таңда тұтығу пайда бола салысымен жою ұсынылады. Себебі, 

тұтығу басталған сәттен қанша уақыт өтсе, соншалықты дәрежеде 

баланың психологиясын өзгертіп, ауыр да тұрақты кемістікке 

айналады. Одан бөлек баланың айналасындағылармен дұрыс қарым-

қатынас жасауы мен оқу үлгеріміне кедергі келтіреді. Сондықтан 

кемістікті мектепке дейін жою маңызды. Мұндайда баланың тек 

сөйлеуіне ғана емес, жеке тұлғасы мен жалпы маторикасына ықпал ету 

қажет. 

Тұтығатын баламен жұмыс жүргізген ғалымдардың іс-тәжірибесі 

емдік педагогикалық комплекті ықпал ету әрекетіне қарай емдік 

сауықтыру және түзету тәрбиелеу деп екіге бөліп қарауды ұсынады. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Емдік –сауықтыру 

іс-шаралар 

Медициналық препараттар 

(дәрі дәрмек) 

Емдік процедуралар 

Емдік шынықтыру 

(дене тәрбиесі, дене шынықтыру, 

Коррекциялық –педагогикалық іс-

әрекеттер 

Логопедиялық сабақтар 

Логоритмика 

Тәрбиешілік іс -шаралар 
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      Емдік сауықтыру жұмысының негізгі мақсаты: тұтығатын баланың 

денсаулығы мен жүйке жүйесін сауықтыру және нығайту, 

психофизикалық қалпындағы потологиялық белгілер мен ауытқуларды 

(әлсіздену, тілдік құрысулар,вегативті жүйке жүйесіндегі бұзылулар, 

маторикалардың бұзылуы) емдеу мен жою.  

    Тұтығуды қалпына келтірудегі емдік педагогикалық әдістің ішінде 

түзету тәрбиелеу жұмысы өте маңызды роль атқарады. Бұл жұмыста 

негізгі орында логопед тұрады. Қазіргі кезде кекештікті  жоюдың 

бірнеше логопедтік ықпал ету әдістері бар. Әлбетте, оның барлығы да 

баланың дұрыс та, еркін, тұтықпай сөйлеуін мақсат тұтады. Баланы 

еркін сөйлеуге тәрбиелеу үшін, алдымен оны асықпай,жаймен 

сөйлеуге үйрету қажет. Асықпай сөйлеу темпі баланың асықпай қимыл 

қозғалыс жасауымен бірге жасалады.  

    Дұрыс сөйлеуге тәрбиелеуде сөйлеу кезінде дұрыс тыныс алуды 

қалыптастыру маңызды. Тұтығатын адамда ол үстіртін, шұғыл, 

тынымсыз, қысқа немесе кейбір сөздердің ішкі дем алғанда айтылуы 

түрінде кездеседі.  
 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

Тіл кемістігі бар балаларға сөздегі дауысты дыбысты бөліп айтуды 

үлкен нәтиже береді. Кейбір дауысты дыбыстарды созып айту сөйлеуді 

жеңілдетіп, тілдегі құрысуларды болдырмайды.  

   Логопед өз жұмысында түсіндіру, сендіру, ұғындыру және оқыту 

әдістерін кеңінен қолданады. Балаларға түсінікті тілмен неге оның 

қиналып сөйлейтінін түсіндіреді, оның жақсы, еркін сөйлей алатынына 

көзін жеткізіп, күннен-күнге жақсы сөйлеп, келе жатқанына сендіреді. 

Осындай жолмен, өзінің кемістігіне, өзіне, айналасындағы қоршаған 

ортаға деген дұрыс көзқарасы бірте-бірте қайта  қалыптасады.  

 

Тұтығатын адамда 

кездесетін  

дем алу түрі 

Үстіртін Шұғыл Тынымс

ыз  

Қысқа   
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Тұтығатын баламен түзету жұмысын кезеңімен жүргізу жүйесі. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Логопедиялық әдістер 

Түсіндіру Сендіру Ұғынды

ру  

Оқыту  

Дайындық кезеңі Жаттығу кезеңі Қорытынды кезең 

- Жеңілдетілген 

қорғаныштық 

режимді 

қалыптастыру 

- Баланы сабаққа 

дайындау 

- Дұрыс сөйлеу 

үлгісін көрсету  

-  Әр түрлі тілдік 

жағдайлар мен 

түрлі сөйлеу 

формаларында өзін 

дұрыс ұстау және 

еркін сөйлеу 

дағдыларына 

тәрбиелеу 

-  Әр түрлі сөйлеу 

әрекеті кезінде 

баланың жүре 

пайда болған тілдік 

дағдыларын 

автоматтандыру 

Логопедтік жұмыстың кезеңдері  

 Қорғаныштық 

режим-баланың 

психикасын кері 

әсер ететін 

факторлардан 

қорғау, жайлы орта, 

жағымды және 

айналадағылармен 

теңдік қарым-

қатынас, дұрыс 

сөйлемеу 

жағдайын ұстап 

қалуға жол 

қойылған қатаң күн 

тәртібін ұстану. 

 Жаттығу кезеңі. 

-Сөйлеудің түрлі, 

формалары. 

-Еркін сөйлеу. 

-Дұрыс әрекет ету 

дағдыларына 

тәрбиелеу. 

-Тұтықпаның 

күрделі 

жағдайында 

жаттығу кезеңі 

ілеспелі-

шағылыспалы 

 Қорытынды 

кезең 

Баланың түрлі 

жағдаяттар мен 

сөйлеу әрекетінің 

түрлі кезеңіндегі 

іс-әрекеті мен 

сөйлеу 

дағдыларын 

автоматты түрде 

қалыптастыру. 

-сабақ өткен  күн 

туралы 

әңгімелесу 
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3.Қорытынды.  
Тұтығатын баланың жекелеген ерекшеліктері мен оның тұтығуының  

ауырлығына байланысты тұтығу дамуының алғашқы сатысында 

түзетудің рациональді жолын таңдау өте маңызды. 

Тұтығуды жоюдың ұтымды жолы-тұтығатын бала мен мамандардың 

бірге талаптанып жүйелі, тиянақты,майда да мейлінше ұзақ жұмыс 

жасауы. Мұндай бірлескен мақсатты жұмыстың нәтижесі тұтықпаны 

жоюға оптимистік тұрғыдан қарауға жеткізеді.  

Қолданылған әдебиеттер.                                                           

1.«Тұтықпа балалармен коррекциялық жұмыстарын ұйымдастыру 

әдістемесі» (Бейсенова Р.,Ларинова Л., Тұрсынбаева З.1«Логопедия» 

(Өмірбекова Қ.)  
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 № K00037      24.11.2021 ж 

Қозғалмалы ойындар мен эстафеталар 

ХИСАМБИНОВ СЕРИК МУХТАРБЕКОВИЧ 

ШҚО, Өскемен қаласы, «М. Шаяхметов атындағы  №23 орта мектебі» КММ , 

дене шынықтыру пәнінің мұғалімі 

                       

 

 САБАҚ   БАРЫСЫ 

Сабақ 

кезенд

ері: 

Педагогтің 

іс-әрекет 

Оқушының 

іс-әрекет 

Бағалау Ресурстар 

«М. Шаяхметов атындағы №23 орта мектебі» КММ  

Қысқа мерзімді (сабақ) жоспары  

Футбол. Қозғалмалы ойындар мен эстафеталар. 

(сабақтың тақырыбы) 

Бөлім: Командалық спорттық ойындар. 

Педагогтің Т.А.Ә. (болған жағдайда)  

Хисамбинов Серик Мухтарбекович 

Күні: 25.10.2021 

Сынып: 6 «Е» 

Сабақтың тақырыбы:  

Футбол. Қозғалмалы ойындар мен  эстафеталар. 

Оқу бағдарламасына сәйкес оқыту мақсаттары 

6.3.2.1 Футбол добымен өткізілетін қарапайым ойындар мен эстафеталар; 

ептілік, иілгіштік, жылдамдық сапаларын дамытуға арналған қозғалмалы 

ойындар мен эстафеталар, доппен қозғалу, бағытты өзгертіп жүгіру ойындары. 

Доппен және допсыз орындалатын жалпы дамыту жаттығуларының кешені. 

Қимыл-қозғалыс үйлесімділігін, жылдамдықты, ептілікті, иілгіштікті, қимыл 

қозғалыс және пас беру дәлдігін дамытуға арналған, доппен және допсыз 

орындалатын жаттығулар кешені. 

Сабақтың мақсаты: Оқушыларға доппен орындалатын қозғалмалы 

ойындардың техникасымен ережелерін үйрету. 

Оқушылардың дене шынықтырулық қабілеттерін және шапшаңдық, 

төзімділік, ептілік дағдыларын қалыптастыру, дамыту.  

Ұйымшылдыққа, төзімділікке, батылдыққа және салауатты өмір салтына 

тәрбиелеу. 
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Сабақт

ың 

басы: 

5-10 

мин 

Сәлеметсіздер 

ме! 

Здравствуйте! 

Good afternoon! 

Қолайлы орта 

қалыптастыру. 

Жабдықтау 

сұрақтары 

арқылы 

тақырыпқа 

шығу. 

Оқушыларды 

түгендеу, 

сабақтың 

мақсатын 

түсіндіру. 

Саптық 

жаттығуларды 

орындау. 

«Түзел!» «Тік 

тұр!» т.б. 

 

Оқушыларды сапқа 

тұрғызу. Рапорт қабылдау. 

Сәлемдесу. Оқушылар 

шеңбер құрып, кезекпен әр 

тілде амандасады. 

Оқушылар жүрек соғысын 

көтеру үшін, жалпы 

жарақаттардан сақтандыру 

үшін қыздырыну 

жаттығуларын жасайды. 

Шеңбер құрып айнала  

жүгіру жаттығуларын 

орындау, тыныс алу 

жаттығуларын орындату 

Жалпы дамыту 

жаттығулары  

 
Бір орында орындалатын 

жаттығулар: Бас мойынға 

жаттығулар. Оңға, солға 

айналдыру. Иық, қолға 

жаттығулар. Қол иықта 

алға екі рет айналдыр. 

Қолдың шынтақ буынның 

ішке, сыртқа айналдыру, 

білек буынын айналдыру, 

қолды қайшылау. Белге 

жаттығулар: белді алға, 

артқа айналдыру, белді 

оңға, солға ию, бір қол 

жоғары, бір қол белде, 

қолды еңкейе оң аяққа, 

ортаға, сол аяққа тигізу. 

Тізе, аяқ буын 

жаттығулары. Қол алда, оң 

аяққа отыру, сол аяққа 

отыру. Тізе буынын және 

тобық буынын ішке, сыртқа 

 Спорт 

алаңы 

Сынып 

журналы 

Сақтандыру 

жаттығуы 

Жалпы 

ереже  

 

Ысқырық 

Уақыт 

өлшегіш 
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айналдыру, оң, сол және екі 

аяқпен секіру. 

Бір қатарға сапқа тұру. Екі 

қол, иықты алға 2 рет, артқа 

2 рет. 

Жалпы жаттығулар: 

1.10 рет отырып тұру. 

2.Екі қолды белге қойып, 

белді оңға 2 рет, солға 2 

рет айналдыру. 

3.Екі қолды алдыға созып 

қайшылау 

4.Аяқты алға, артқа созу. 

 Топқа бөлу Спорттық құралдар 

арқылы топқа бөлу. 

Оқушылар таңдаған 

ойыншықтарына  сай 

топтарға бөлініп отырады. 

 

 

Са-

бақтың 

ор-

тасы: 

 

«Шеңбер 

эстафетасы» 

ойыны. 
Ойынның 

ережесі 

Ойнаушылар екі  

командаға 

бөлінеді. Жүгіру 

жолы 40-50 

метрден бірнеше 

бөлікке бөлінеді. 

Әрбір бөлікке әр 

команда өз 

ойыншыларын 

қояды. 

Бірінші нөмірлі 

ойыншылар 

белгі бойынша 

сөреден жүгіріп 

шығып, екінші 

бөлікке жетіп, өз 

командаласыны

ң ойыншысына 

1. «Акробатика» 
Ойын шарты: «Әр команда 

мүшелері гимнастикалық 

орындықтан секіріп өтіп, 

аунап түседі және жүгіріп 

келеді. 

2.«Кім жылдам» 

Ойын шарты: 

1 - допты секіртіп апарып,  

жүгіріп келу; 

2 - аяқ арасына допты 

қыстырып, секіріп барып, 

жүгіріп келу; 

3 - скакалкамен секіру,  

жүгіріп келу; 

4- қос аяқпен секіріп    келу 

 Қозғалмалы ойын  

«Сызықтан тартып 

өткізу» 

ойынның ойнау әдіс - 

тәсілдерін, жүргізушінің іс 

- әрекетін айтып, көрсетіп 

түсіндіру. 

 Кең, таза 

кеңістіктер 

әрбір әрекет 

үшін. 

Ысқырық, 

секундомер 

мұғалім 

үшін.  

Футбол, 

баскетбол, 

волейбол 

доптары,  

 

шар,  арқан.    
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таяқшаны 

береді. 

Ал ол 

эстафетаны 

үшінші бөліктегі 

өз ойыншысына 

жеткізеді. 

Жүгіруді бірінші 

аяқтаған 

команда жеңіске 

жетеді. 

Тапсырманың 

дескриптерлері:                                                                         

- қауіпсіздік 

техникасын 

сақтайды;                                                                      

- ойын 

кеңістігінде 

бағдар жасай 

алады;                                                          

- мұғалімнің 

командаларын 

мұқият 

тыңдайды 

Техника қауіпсіздік 

ережесін айтып ескерту. 

Ойынның шарты: 
Алаңның ортасын бөле 

сызық сызылады. Оның 

сол жағынан және оң 

жағынан - 2 - 3 м қашық 

жерден соған параллель 

етіп тағы екі сызық 

сызылады. Ойыншылар екі 

командаға бөлінеді де, 

орталық сызықтың екі 

жағына бір - біріне қарама 

- қарсы сапқа тұрады. 

Қарама - қарсы тұрған 

бәсекелестер бір - бірінің 

оң қолдарынан ұстайды 

да(білектерінен), сол 

қолдарын артына ұстайды. 

Жетекшінің белгісі 

бойынша әрқайсысы 

қарсыласын өзіне қарай 

тартып, өзінің артындағы 

сызықтан өткізуге 

тырысады. Ойыншылар 

түгелдей бір - бірін тартып 

шығарғанша ойын жалғаса 

береді. Ойыншыларды өз 

жағына неғұрлым көбірек 

тартып шығарған команда 

жеңеді..  

 Бөлімде футбол 

ойыны оны 

ойнау ережесі, 

тарихы ойын 

амалдарымен 

осы ойынға 

бағытталған 

қимыл 

ойындарын 

оқып үйренудің 

1.Қозғалу 

амалдары(техникасы) 

-Допты аяқпен соғу; 

-Допты тоқтату; 

-Допты алып жүру; 

-Допты беру; 

-Дене бітімінің даярлығы; 

№ 1 сурет                                 

№2 сурет 

 

 Ойын 

алаңы 

 

Ойын торы 

 

Ысқырық 

 

Уақыт 

өлшегіш 
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жолдары 

жоспарланған. 

Төменгі 

сыныптарда 

үйретілген ойын 

амалдарын 

жетілдіру 

Тапсырма 

Жеке-жеке 

доппен 

жаттығыңыз. Әр 

қайсыңыз жеке 

доппен жұмыс 

жасау 

барысында, 

допты дәлдікке 

тебу, допты түзу 

қақпаға тебу, 

белгіден көтеріп 

тебу  

жұмыстарын 

орындаңыз. 

Ойынға 

негізделген 

қимыл-қозғалыс 

ойыны 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

"Бекіністі қорғау" 

Міндеті: 

Допты табанның ішкі 

жағымен беруді үйрету. 

"Бекіністі шабуылдау" 

Міндеті: 

Допты табанның ішкі 

жағымен беруді үйрету. 

(Дриблинг)жасау 

"Допты тартып ал"  Екі 

жақты ойын 2х2 

Міндеті: 

Допты қарсыласынан алып 

қою 

"Екі жақты ойын" 

 

 

 

Ойын добы 

Сергіт

у сәті 

«Халықтар» биі   

(Қара жорға) 

   

Сабақт

ың  

соңы: 

5 мин 

- Қатарға тұру, 

жеңіл 

жүрістер,тыныс 

алуды 

қалыптастыру 

-Қысқаша 

рефлексия 

ұйымдастыру 

-Оқушылармен 

қоштасу 

 

 

Оқыту 

үшін 

бағалау 

және 

оқуды 

бағалау 

 

     

 

https://www.google.kz/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=3&cad=rja&uact=8&ved=0CCwQFjAC&url=http%3A%2F%2Fgoo.kz%2Fjournal%2Fview%2F59%2F24726&ei=9JqTVM6wMeXQygOhr4HABg&usg=AFQjCNFaRJkbYjbAat-Xcmq7oWhF5piqCw&bvm=bv.82001339,d.bGQ
https://www.google.kz/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=3&cad=rja&uact=8&ved=0CCwQFjAC&url=http%3A%2F%2Fgoo.kz%2Fjournal%2Fview%2F59%2F24726&ei=9JqTVM6wMeXQygOhr4HABg&usg=AFQjCNFaRJkbYjbAat-Xcmq7oWhF5piqCw&bvm=bv.82001339,d.bGQ
https://www.google.kz/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=3&cad=rja&uact=8&ved=0CCwQFjAC&url=http%3A%2F%2Fgoo.kz%2Fjournal%2Fview%2F59%2F24726&ei=9JqTVM6wMeXQygOhr4HABg&usg=AFQjCNFaRJkbYjbAat-Xcmq7oWhF5piqCw&bvm=bv.82001339,d.bGQ
https://www.google.kz/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=3&cad=rja&uact=8&ved=0CCwQFjAC&url=http%3A%2F%2Fgoo.kz%2Fjournal%2Fview%2F59%2F24726&ei=9JqTVM6wMeXQygOhr4HABg&usg=AFQjCNFaRJkbYjbAat-Xcmq7oWhF5piqCw&bvm=bv.82001339,d.bGQ
https://www.google.kz/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=3&cad=rja&uact=8&ved=0CCwQFjAC&url=http%3A%2F%2Fgoo.kz%2Fjournal%2Fview%2F59%2F24726&ei=9JqTVM6wMeXQygOhr4HABg&usg=AFQjCNFaRJkbYjbAat-Xcmq7oWhF5piqCw&bvm=bv.82001339,d.bGQ
https://www.google.kz/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=3&cad=rja&uact=8&ved=0CCwQFjAC&url=http%3A%2F%2Fgoo.kz%2Fjournal%2Fview%2F59%2F24726&ei=9JqTVM6wMeXQygOhr4HABg&usg=AFQjCNFaRJkbYjbAat-Xcmq7oWhF5piqCw&bvm=bv.82001339,d.bGQ
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    № K00038     24.11.2021 ж 

Нәтиже сабақ. Мен не үйрендім? 

АБИШЕВА АЛИЯ ЗУЛЬКАРАМОВНА 

Шығыс Қазақстан облысы. Өскемен қаласы. «№23 орта мектебі» КММ 

          Бастауыш сынып мұғалімі                                        
 

Сыныбы:  

2 «Б» 

Мектебі: «№23 орта мектебі» КММ Мұғалімі: 

 Абишева А.З. 

Күні: 10.02.21 Сабаққа қатысқан оқушылар 

саны: 10  

Сабаққа қатыспаған 

оқушылар саны: 2  

Сабақ 

тақырыбы: 

Нәтиже сабақ. Мен не үйрендім? 

Осы сабақта 

қол 

жеткізілітін 

оқу 

мақсаттары 

оқу 

бағдарламасы

на сілтеме 

2.1.3.1. тыңдаған мәтінге мұғалімнің көмегімен көрнекілер/ 

суреттер/ сызбалар орналастырып, сұрақтарға жауап беру. 

2.1.4.1. тыңдаған материалдың мазмұнын түсіну.  

2.3.2.1. таныс сөздерден құрастырылған қарапайым сөйлемдердің 

мағынасын түсіну. 

Сабақтың 

мақсаттары 

Барлығы: қарапайым сөйлемдердің мағынасын түсінеді. 

Көбі: көрнекілер/ суреттер/ сызбалар орналастырып, сұрақтарға 

жауап береді. 

Кейбіреуі: тыңдаған материалдың мазмұнын түсінеді.  

Күтілетін 

нәтиже 

Тақырыпқа қатысты қарапайым сөйлеу үлгілерін құрайды, 

сұрақтарға жауап береді. 

Жаңа сөздерді 

қайталау 

Шаш,ұзын,қысқа, шалбар, бәтеңке, көйлек, баскиім, күртеше, 

пәлте.  

Сабақта 

қолданылаты

н 

материалдар: 

ZOOM,  смайликтер  
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Оқыту 

әдістері: 

«Шаттық шеңбері» тренингі,  ребус, сұрақ жауап әдісі, 

«Басбармақ» әдісі, «Театрдағы әрекет» әдісі, сергіту жаттығуы.  

Дереккөздері: Әдістемелік құрал, дидактикалық материалдар, сөздік. 

Сабақтың 

жоспарланған 

кезеңдері 

Сабақтағы жоспарланған іс-әрекет Ресурстар 

Сабақтың 

басы 

1. Оқушылармен амандасу, түгендеу. 

2. Сабақтың мақсатын айту  

3. Сабақтың айдары:  

Ойға толсын санамыз,  

«Бестік» болсын бағамыз. 

Баласындай бір үйдің  

Тату болсын арамыз.  

4. Сабақтың ережесімен таныстыру.  

- бір-бірін сыйлау 

- қол көтеру 

- дұрыс жауап беру 

- бір-бірін тыңдау 

- шуламау 

- дауысты өшіріп қою 

- артық дыбыстарға кедергі келтірмеу 

5. «Шаттық шеңберін» құрып, бір-біріне 

жақсы тілектер айтқызу. 

 ҚЫЗЫЛ- СЕН ӘДЕМІСІҢ 

                 СЕН КӨРІКТІСІҢ 

САРЫ- САҒАН СӘТТІЛІК ТІЛЕЙМІН 

               ТЕК АЛҒА 
КӨК- БҮГІН ЖАҚСЫ БАҒА АЛ 
         БЕСТІК БАҒА АЛ 

  бір-біріне тілектерін білдіреді: «Бүгін мен саған 

сәттілік тілеймін, бес ал, жақсы жауап бер, т.б.» 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 

Демонстрация 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 

Үй тапсырмасын сұрау: 

Берілген Сөздерден дұрыс сөйлем құра. 

1. баскиім, мен, киемін. 

2. киеді, ол, күртеше. 

3. жылы, мен, киемін, киім. 

«Театрдағы әрекет» әдісі арқылы бағалау. (Қол 

шапалақтау) 



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

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

14 

Сабақтың 

ортасы 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 

Оқушылар  нәтиже тақырыбын ашып сабаққа 

деген қызығушылын ояту мақсатында ребус 

шешеді. Оқушылардың ребусты шешу арқылы 

бүгінгі сабақтың тақырыбын табады. 

 Cонда, бүгінгі сабағымыздың тақырыбы 

қандай? 

 «Нәтиже сабақ» 

а Н а р  
   

п Ә л т е  
  

 Т о н  
   

к И  
     

 Ж е м п і р  

 Е т і к  
  

 С а у с а қ  

 А я қ  
   

 Б а с  
   

б А р м а қ  
 

 Қ ы з а н а қ 

 

 Дұрыс айтасыңдар, балалар. Біз сендермен 

тақырыптың аясында киімдер, шырындар 

түрі, адамның дене мүшелері жөнінде мол 

ақпарат алдық. 

 Сонымен сабақтың тақырыбы: Нәтиже са-

бақ. Мен не үйрендім? 

 Жарайсыңдар, балалар!  

Дескриптор 

Балалар тақырып аясында мол ақпарат 

бере алады. 

 

Айтылым.  

 

Демонстрация  
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  Сонымен, кім айтады?  Қандай киім түр-

лерін білесіңдер? Қандай шырын түрлерін 

білесіңдер? 

 «Театрдағы әрекет» әдісі арқылы 
бағалау(қол шапалақтау) 

 

 
 

№2 жазу 

дәптері 
 
 
 

  
 
 

 
 
 

 
  
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

 Сергіту сәті «Сәлем! Сәлем!» 
 https://youtu.be/uZkQ8TAHIQo 

Дескриптор 

Балалар сұрақтарға дұрыс жауап бере алады.  

 

Тыңдалым. Оқылым.  

1. Мұғалім оқиды. 

2. Балалар оқиды. 

3. Мәтін бойынша сұраққа жауап бе-

реді. 

Қыста балалар далада ойнайды. Балалар 

қалың күртеше, баскиім, жылы етік киеді, 

мойынорағыш байлайды. Қыста жылы 

киіну керек. 

Сұрақ-жауап  

1.Қыста балалар қайда ойнайды? 

2.Қыста балалар не киеді? 

3. Қыста қалай киіну керек? 

«Театрдағы әрекет» әдісі арқылы бағалау(қол 

шапалақтау 

) Дескриптор. Тыңдаған мәтін бойынша 

сұрақтарға жауап береді.  

 

Жазылым. 

Жазу дәптерімен жұмыс.   
Көп нүктенің орнына әріп қой.  

С...б...з, ...ызанақ, д...мді, ш...р...н, п...лт..., 

м...йын...рағ...ш.  

1. Балалар, бүгін нешесі? 

2.Дәптерлерімізді ашып, бүгінгі күнді 

жазамыз.  

3. Тапсырманы ауызша орындатқызып, 

дәптерлеріңе жаздырту.  

4. Дұрыс жауабын тексеру.  

https://youtu.be/uZkQ8TAHIQo
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                                                                       № K00039    24.11.2021 ж 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

«Театрдағы әрекет» әдісі арқылы 

бағалау(қол шапалақтау)                                             

 Дескриптор 

Қажетті әріптерді табады. 

Cабақты бекіту мақсатында «Сүйікті киімім» 

әдісі арқылы балалар өз ойларын айтады. 

«Театрдағы әрекет» әдісі арқылы 

бағалау(қол шапалақтау)     

Қорытындылау:  

1.Балалар, сабақтың тақырыбы қандай болды? 

Жауап: сабақтың тақырыбы: нәтиже сабақ. 

2. Сабақта не істедік? 

Жауап: ребус шештік, мәтін оқыдық, сұраққа 

жауап бердік, сүйікті киімім туралы айттық.  

Формативті бағалау. «Театрдағы әрекет» әдісі 

арқылы. 

(Егер сабақ ұнаса, қолдарын жоғары көтеріп 

шапалақтайды; сабақ ұнамаса, шапалақтамайды) 

Сабақтың 

соңы 

Бағалау: Әр оқушының бағасын айтып шығу. 

Сабақ аяқталды.Сау болыңыздар!  
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№ K00039   24.11.2021.ж 

Мультимедиа түсінігі. 

ӨТЕГЕН ЕРБОЛ ӨТЕГЕНҰЛЫ 

Алматы облысы   Ақсу ауданы   Кеңжыра ауылы  "Кеңжыра орта мектебі, 

мектепке дейінгі шағын орталығымен" коммуналдық мемлекеттік мекемесі  

Информатика  пәнінің мұғалімі 

 

Сабақтың мақсаты:  1.Білімділік: Студенттерге мультимедиа түсінігін 

түсіндіру. Білімді жүйелеу, тиянақтау, білімділікке үйрету. 

2.Дамытушылық:Студенттердің логикалық ойлау қабілетін дамыта отырып, 

білімділік дағдыларын қалыптастыру.Студенттің өз бетімен жұмыс істеуі, 

шығармашылық қабілетін дамыту. 

3.Тәрбиелік:  Студенттерді сауаттылыққа, ұжымда бірлесіп жұмыс істеуге 

тәрбиелеу. 

Сабақтың түрі: дәстүрлі 

Сабақтың әдістері: түсіндіру,сұрақ-жауап, ой қозғау, мағынаны ашу, өз бетімен 

жұмыс, 

Сабақтың көрнекіліктері: компьютер, сызбалар,интерактивті тақта.кеспе 

қағаздар,плакаттар. 

Сабақтың барысы: 

І. Ұйымдастыру кезеңі. (3мин) 

ІІ. Жаңа сабақтың жоспарын  хабарлау (2мин) 

ІІІ. Үй тапсырмасын тексеру  (30мин) 

Үйге берілген тапсырманы тексеру мақсатында топқа жалпылама тесттер 

үлестірдім. (10мин) 

1.Internet-тегі Қазақстанға тиесілі жоғары деңгейлі доменді көрсетіңіз. 

А   kz     B  .org      C  .kaz      D. .kz + 

2.Браузер [мысалы,Microsoft Internet Explorer] ... болып саналады. 

A. Internet серверлері 

В. Вирусқа қарсы бағдарламалар 
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С. Бағдарлама тілінің трансляторы 

D. Web-парақтарды қарау құралы + 

3. « Браузер»  түсінігінің дұрыс анықтамасын атаңдар: 

A. Internet қор көзедіріне шолу жасау бағдарламасы + 

В. Элоктронды пошта 

С. Internet қызыметтерін ұсыну 

D. Іздеу сервері 

4. Гипермәтін – бұл ... 

А. Өте үлкен мәтін 

В. Компьютерде терілген мәтін 

С. Өлшемі үлкен қаріпті пайдаланылатын мәтін 

D. Ерекшелінген  ентаңбалар бойынша өту мүмкіндікттерін жүзеге асыра 

алатын мәтін + 

5. Провайдер – бұл... 

А. Телефон байланысы, Internet қызметін ұсынушы компания + 

В.Электрондық поштаны баптау және жөндеу жұмыстарын ұсынушы компания 

С.Жалғастырушы байланыс қызметін ұсынушы компания 

D. Электрондық пошта қызметін жарнамалаушы компания 

6.  Internet FTP қызметінің мақсаты -... 

А.Файдарды жөнелту + 

В. Нақты уақыт аралығы режимінде сөйлесу 

С. Тестілеу 

D. Ау  райын болжау 

7. Web-бетіндегі еренсілтеме...өтуді қамасыз ете алады. 

А.Тек берілген Web-беті шегінде ғана 

В. Тек берілген сервер  Web-бетіне 
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С. Берілген аймақтық кез келген Web-бетіне 

D. Internet-тің кез келген серверінің кез келген Web-бетіне+ 

8. Электрондық пошта қызметі...үшін қажет 

А. Электрондық хаттарды жөнелту мен алуға+ 

В. Internet-тің барлық пайдаланушыларының электрондық поштасын қарап 

шығу 

С. Internet-беттерін қарап шығу 

D.Сенің үйіңнің пошталық мекен жайыңа келген хаттарды қарап шығу 

9. Гиперсілтеме – бұл ... 

А. Өте үлкен сілтеме 

В. Берілген аймақтың кез-келген бетіне өтуді қамтамасыз ете алады + 

С. Өлшемі үлкен қаріпті пайдаланылатын мәтін 

D. Ерекшелінген  ентаңбалар бойынша өту мүмкіндікттерін жүзеге асыра 

алатын мәтін  

10. WWW (World Wide Web) - бұл.. 

А.Бүкіләлемдік тор + 

В.Телеконференция 

С.Жергілікті желі 

D.Электрондық пошта 

Студенттерден сұрақ-жауап түрінде үй тапсырмасын сұрау. (20мин) 
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ІІІ. Жаңа сабақтың жоспары. (35мин) 

1. Мультимедиа түсінігі. 

2. Презентация, анимация.слайд  түсінігі 

3. Интерактивтілік түсінігі. 

1.Мультимедиа түсінігі. 

     Қазіргі кезде компьютер тек жазып, оқып, сурет салып қана қоймай, 

видеофильмдер көрсетеді және компакт – дискіден музыкалық шығармалар 

тыңдата алады. Осының бәрі компьютердің мультимедиалық мүмкіндіктері 

болып табылады. Ол үшін компьютер компакт – дискілерді оқитын 

құрылғылармен, дыбыс карталарымен, микрофонмен және колонкалармен 

жабдықталған. 

Мультимедиа – дыбыс, графика, анимация (қимыл – қозғалыс), көріністік 

фрагменттерді және мәтіндерді қатар пайдалана отырып динамикалық түрдегі 

бейнелер мен дыбыстық мәліметтер алу мүмкіндігін беретін арнайы жабдық. 

Windows ортасында дыбыстық файлдар құрып оларды құжаттар құрамына 

енгізуге, кез келген компакт – дискілерде жазылған музыка мен қимылдайтын 

бейнелерді ойнатуға болады. 

Мультимедиа технологиясын қолданудың негізгі салалары: 

 Білім беру мен оқытып-үйретудегі мультимедиа 

 Фирмалық тұсаукесер(презентация) және өнімді жарнамалау. 

 Компьютерде модельдеу және кибернетикалық кеңістік 

 Бағдарлау жүйелері. 

 Қызмет көрсету және жөндеу. 

 Өндіріс және өндірістік бақылау 

 Мұрағаттау және құжаттау. 

 Мультимедиа –тұсаукесерлер. 

Мультимедиалық мүмкіндіктерді толық пайдалану үшін компьютер 16 разрядты 

SVGA мониторымен, MIDI форматын қолдайтын 16 разрядты дыбыстық 

тақшамен және компакт дискіні оқуға арналған CD – ROM дискіжетегімен 

жабдықталуы қажет. Жұмыс барысындағы жағдайларға қарай мұнан басқа да 

көптеген компоненттерді орнатуға болады. 

Дыбыстық фрагменттерді қосу кезінде компьютердің мүмкіндіктері айқын 

көрінеді. Дыбыстық фрагменттерді жазу және оқу үшін, компьютерде 
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дыбыстық тақша орнатылуы керек. Дыбыстық тақшаға динамик жалғанады 

(дыбысты компьютердің құрамындағы динамикпен тыңдау мүмкіндігі 

шектеулі). Дыбысты жазу үшін микрофон, тыңдау үшін құлаққалқан (наушник) 

болуы қажет.  

2. Презентация, анимация.слайд  түсінігі 

   Презентация ұғымы өзінің толық мағынасында (лат. ргаеяепіо тапсырамын 

немесе ағыл. ргезепі — ұсыну) өзін көрсету, баяндама, жобаны, ессп беруді 

қорғау, жұмыс жоспарын, дайын өнім мен қызмет, енгізу нәтижесін бақылауды, 

сұрауларды және басқа да көптеген дүниені ұсыну. Қорытып айтқаңда, ойды, 

адамдар мен өнімдерді, шикізат пен қызмет түрлерін ұсыну — бүл әрдайым 

презентация.Біз презентация деген кезде оның техникалық жағын, яғни белгілі 

бір тақырыпқа байланысты слайдтардың сатылы жиынтығын түсінеміз. Олар 

әдетте бір стильде және тиесілі қосақтаса жүретін материалдар — презентация 

жоспары, баяндамашы ескертулері, тындаушыларға тарататын материал. 

   Слайд -деп көзге көрінетін күрделі объектіні айтамыз. Оның құрамына 

тақырыптар, мәтін, кестелер, графикалык кескіндемелер, ұйымдастыру 

схемалары, дыбыс үзінділері, бейнеклиптер мен гиперсілтемелер кіреді. Әрбір 

слайд ескерту парағымен бірге келеді. Бүл параққа түсініктеме мәтінді оны 

жасау кезінде де, демонстрация кезінде де енгізуге болады. Бұл мәтін 

презентацияның басты, керекті сәттерін жөне оған қатысты жағдайларды 

фиксациялау кезінде колданылады.Презентацияны белгілі тақырыптағы слайд-

фильм деп те атайды. Слайд-фильмдерді жасап шығаруға арналған арнайы 

қүралдар — графикалык. пакеттер де бар. Осы құралдардың бірі — МS Оffice 

құрамдасы windows-тың қосымшасы PowerPoint программасы Microsoft Power 

Point программасында әртүрлі анимациялық эффектілер және мультимедиялық 

мүмкіндіктерді қолдана отырып, презентацияны жандандыруға болады. Мәтін 

элементтерінің өзіне жеке әріптер, сөз, абзац, түрінде әртүрлі эффектімен пайда 

болатындай етіп жасау мүмкіндігі бар. Тек мәтін элементтері емес графикалық 

объектілер, диагрммаларға да анимациялық эффектілер қосуға 

болады.Презентацияларға мәтінмен бірге суреттер, графиктер, кестелер, 

бейнекөрініс және музыкалық сүйемелдеулерді кірістіру қажет. Мульти- 

медиялық презентациялардың артықшылықтары мынадай:  

1. Барлық оқушылар зейінін белсендіріді;  

2. Оқушылардың сыныптық және сыныптан тыс жұмыстарын байланыстырады;  

3. Оқу уақытың үнемдейді;  

4. Презентацияға интерактивті тақтаны қолдану жаңа лексикалық, 

грамматикалық, фонетикалық материалдарды көрнекі жүйелеуге мүмкіндік 

жасайды және де барлық тілдік әрекеттерді оқытуға тірек болады;  

5. Түрлі мәтіндік аудио және бейне көрнекіліктерді қиыстырады 
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Анимация – дегеніміз  суреттерге жан бітіру                                          

3.Интерактивтілік түсінігі. 

   «Интерактивті»-  сөзін ағылшын тілінен аударғанда «бірлесіп әрекет жасау» 

деген мағынаны білдіреді. Білім берудегі  интерактивтік  технология  - бұл 

сабақ барысында оқушының ұжымдық жұмыс жасауға қатыспауы мүмкін емес, 

бірін-бірі толықтыратын және барлық оқушылардың қатысуын 

ұйымдастыратын оқыту технологиясы. 

  Интерактивтік тақта (ИТ) – дәріскерге  немесе мұғалімге  екі түрлі 

құралдарды, атап айтқанда,  ақпарат кескіні мен қарапайым маркер тақтасын 

біріктіріп қолдануға негізделген құрал. Интерактивтік технологияның 

жеделдетіп дамуына байланысты тақтаның түрлері де күннен күнге оның 

типтері даму үстінде.Сондықтан аталған тақта түрлеріне салыстырмалы түрде 

сипаттама берейік.  

1 Interwrite Board интерактивті тақтасы. Бұл тақта АҚШ-та жасақталған. 

Бұл тақтада дәстүрлі сызу құралдары (сызғыш, транспортир, бұрыштама және 

т.б.) қолданылады. Олар геометрия, алгебра, сызу, физика және т.б. мектеп 

пәндері үшін кеңінен қолдануға болады. Тақтаның беті бүлінбейді және ол 

білім мекемелерінде үлкен сұранысқа ие. 

2 Interwrite Workspace интерактивтік тақтасы. Суреттер кітапханасы және 

шаблондарымен бірге өз   материалдарын толықтыруға мүмкіндік беретін   

қарапайым құралдары бар тақта. Оған барлық ақпараттарды сақтап, басу 

құрылғысына және электрондық пошта арқылы ақпараттарды  жіберуге болады.  

3 Hitachi экраны және интерактивті тақтасы.  Бұл 24 функциональды 

батырмалардан, 72 виртуальды түстермен сурет салуға мүмкіндік беретін  жаңа 

StarBoard FX Duo софт-ның негізінде Интернет арқылы 50 басқа StarBoard FX 

бір мезетте байланысқа шығуға және  қашықтықтан конференциялар  өткізуге 

негізделген тақта болып табылады. 

4 Webster интерактивтік  тақтасы. Электронды Webster интерактивті 

тақтасы– кәсіптік презентациясы өткізуге арналған құрал. Комплектіге «Webster 

тақтасы, дербес компьютер, мультимедиа проектор» жатады.  

«Маркер Тақта» Маркер 4 түсті (қызыл, қара, жасыл, көк) және өшіргіштің 

көмегімен қарапайым тақта тәрізді кез келген жазбамен суреттерді салуға, 

құруға және редакторлеуге болады. «Электронды тақта» маркермен немесе 

саусақпен басқара отырып қажетті операцияларды атқарғанда компьютерлік 

http://www.bars-a.ru/cash/info/11553.html
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тышқанның қызметін атқарады..  

    Internet ортасының басты сипаттамасы оның интерактивтілігі болып 

табылады. Интерактивтілік – бұл коммуникациялық хабарламалардың бір біріне 

қатысты орналасуын білдіретін, коммуникация процесінің жүзеге асуын 

көрсететін сипаттама. Интерактивтік өзара байланыс үшін ақпараттың немесе 

хабарламаның келуіне жауапты іс- әрекеттің болуы тән, сонымен қатар, жауап 

алдындағы хабарламаның контекстінде болуы қажет. 

IV.Сабақты пысықтау. (10мин)                                                                             

Сабақты пысықтау ретінде сөзжұмбақтар пайдаланамын. 

V. Студенттерді бағалау. (5мин)                                                                                  

Әр студенттің смайликтерін қорытындылау . 

VI.Үйге тапсырма беру. (5мин)                                                                

1.Мультимедиалық файлдармен жұмыс. 

2.Тақырыпқа слайдтар жасап, оған анимация жасау. 
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№ K00040     24.11.2021 ж 

Дара және күрделі етістік 

КАРАТАЕВА ГУЛНАР АМАНТАЕВНА 

Ақтөбе қаласы  "№37 орта мектебі" КММ.  Бастауыш класс мұғалімі 

Педагогтің 

аты-жөні 

Каратаева Гулнар Амантаевна 

Күні:  

Сынып: Қатысушылар саны: Қатыспағандар саны: 

Сабақтың 

тақырыбы 
Дара және күрделі етістік 

Оқубағдарла-

масына сәйкес 

оқыту мақсат-

тары 

2.1.4.1 - тірек сөздерді қатыстыра отырып, берілген тақырып 

бойынша әңгіме құрау 

Сабақтың 

барысы. 

 

Сабақтың кезең 

уақыт 

Педагогтің әрекеті Оқушының 

әрекеті 

Бағалау Ре-

сур

ста

р 

Басы Жаңа топ құру 

Психологиялық ахуал 

қалыптастыру. 

Бір-бірімізді тыңдаймыз 

десек, 1 рет қол 

шапалақтаймыз. Ұйымшыл 

боламыз десек, 2 рет қол 

шапалақтаймыз. 

Белсенділік танытамыз десек, 

3 рет қол шапалақтаймыз. 

Жұмыс ережесін келісу 

 Сабақта бір-бірімізді 

сыйлаймыз, тыңдаймыз! 

 Уақытты үнемдейміз! 

 Нақты,дәл жауап береміз! 

 Сабақта өзіміздің 

Психологиялы

қ ахуалға 

берілген 

тақпақтарды 

дауыстап 

айтып, тілді 

жаттықтыру 

және жаңа 

сабаққа назар 

аудару. 

Оқушылар 

сұраққа жауап 

береді, 

жұмысты 

берілген 

 

 
  

ҚБ: От 

шашу 

арқылы 

бір-бірін 

бағалау. 

 

 

Пси

хол

оги

ялы

қ 

аху

ал. 

 

Алд

ыңғ

ы 

білі

мді 

еск
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шапшаңдығымызды, 

тапқырлығымызды 

көрсетеміз! 

 Сабаққа белсене қатысып, 

жақсы баға аламыз! 

Алдыңғы білімді еске түсіру 

(ұжымда) 

Оқу мақсатын таныстыру 

Күтілетін нәтижені анықтау 

түріне қарай 

орындайды. 

е 

түсі

ру 

тап

сыр

ма 

лар

ы. 

Сабақтың ор-

тасы 

Ширату тапсырмасы. 

Белсенді оқу 

тапсырмалары(топта, 

ұжымда)  

 
Дескриптор: 

• Мәтін түрлері мен 

құрылымдық бөліктерін 

ажыратады. Жаңа білімді 

меңгереді. Сауатты, көркем 

жазады. 

• Диалогке қатысады; 

мұғалімнің көмегімен негізгі 

ойды анықтай алады. 

• Берілген тапсырмалар 

бойынша ой қорыту жасай 

алады. 

ҚБ: Бас бармақ  арқылы бір-

бірін бағалау. 

Жұмыс дәптеріндегі жазылым 

тапсырмаларын орындау  

 

Берілген 

сұраққа жауап 

беріп, 

тапсырмалард

ы талапқа сай 

орындайды. 

 

 

Жұмыс 

дәптеріндегі 

жазылым 

тапсырмалары

н орындау 

 

 
  

ҚБ: От 

шашу 

арқылы 

бір-бірін 

бағалау. 

 

 

 

 

 

Оқ

ыл

ым, 

жаз

ыл

ым 

тап

сыр

ма 

лар

ы. 
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Соңы Қолдану 
Оқулықта берілген 

тапсырмаларды орындау. 

Түсіндіру. 

Топтық, жеке жұмыс жүргізу. 

Дәптермен жұмыс. 

Суретпен жұмыс. 

Жаңа білім мен тәжірибені 

қолдану 

 «Ойлан, Жұптас, Пікірлес»  

 

(ҚБ) “Екі жұлдыз, бір тілек” 

әдісі. 

 

Оқулықтағы 

қосымша 

тапсырмалар. 

ҚБ: 

Бағдар 

шам 

көздері 

арқылы 

бір-бірін 

бағалау 

Топ

тық 

тап

сыр

ма 

лар. 

Кері байланыс Көп нүктенің орнына керекті 

сөздерді қойып жаз. 

БББ кестесі 

 

Білгенім Білдім Білгім 

келеді 

   

 

 

 

Рефлексия (жеке,жұпта,топта, 

ұжымда) 

Оқушылар өздері белгілейді. 

 

Сабақтан 

алған 

әсерлерін 

стикерге 

жазып, 

суретін 

жібереді. 

кері 

байла 

ныс 

парағы  

кері 

бай

лан

ыс 

пар

ағы 
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                                                                      № K00043    24.11.2021 ж 

Жаңартылған  білім  мазмұны-заман  талабы 

КАБИДОЛЛИНА КУРАЛАЙ КАБИДОЛЛАҚЫЗЫ 

ШҚО, Өскемен қаласы, «М. Шаяхметов атындағы  №23 орта 

мектебі» КММ , қазақ тілі мен әдебиеті пәнінің мұғалімі 

Тәуелсіз елдің негізгі тірегі-білімді ұрпақ.Қазіргі таңда білімдінің алға 

түсіп,бәйгеден озып келетін заманы енді туды.Қазақтың кемел талантты ұлы 

ұстазы Ахмет Байтұрсынов: «Елді түзетуді бала оқыту ісін түзетуден бастау 

керке»,деген. 

    Қазақстан Республикасының білім беру реформаларының негізгі мақсаты-

білім беру жүйесін жаңа экономикалық ортаға бейімдеу.Бұл тұрғыда тұңғыш 

Президент Н.Ә.Назарбаев еліміздің әлемдегі бәсекеге қабілетті 50 елдің 

қатарына қосылуы туралы міндет қойғаны мәлім.Білім беру жүйесін жетілдіру 

осы мақсатқа қол жеткізуде  маңызды рөл атқарады.Болашақта 

өркениетті,дамыған елдер қатарына ену үшін заман талабына сай білім қажет. 

    Қазіргі ұстаздар алдындағы міндет:ғылым мен техниканың даму деңгейіне 

сәйкес оқушының білімі терең,іскер және ойлауға қабілетті,әлемдік стандарттар 

негізінде жұмыс істей алатын құзырлы тұлғаны қалыптастыру.Мұндай талапқа 

сай қызмет істеу үшін ұстаз үздіксіз ізденісте кәсіби білікті болуы тиіс. 

     Жаңартылған білім беру бағдарламасының ең негізгі мақсаты-білім 

алушылардың оқу нәтижелерін жетілдіру болып табылады.Орта білім 

мазмұнын жаңартудың көптеген компоненттері,соның ішінде мұғалімдердің 

біліктілігін арттыру бағдарламасы осы мақсатқа бағытталған.Жаңартылған 

білім беру бағдарламасы –озық технологиялардың барлық қыр-сырларын білуге 

жетелейді. 

     Қазақстан Республикасының Тұңғыш Президенті Н.Ә.Назарбаевтың 

«Қазақстан-2050» Стратегиясы-қалыптасқан мемлекеттің жаңа саяси 

бағыты»атты Қазақстан халқына Жолдауында: «Бәсекеге қабілетті дамыған 

мемлекет болу үшін біз сауаттылығы жоғары елге айналуымыз керек» деп 

баяндалды.Қазіргі әлемде жай ғана жаппай сауаттылық жеткіліксіз дей 

келе,Елбасымыз «функционалдық  сауаттылықты арттыруды»негізгі тапсырма 

етіп жүктейді. 
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Функционалдық сауаттылық,кеңінен алғанда,білім берудің / бірінші кезекте 

жалпы білім беруді / көп жоспарлы адамзат қызметімен байланысын 

біріктіретін тұлғаның әлеуметтік бағдарлану тәсілі ретінде түсіндіріледі.Қазіргі 

тез құбылмалы әлемде функционалдық сауаттылық адамдардың 

әлеуметтік,мәдени,саяси және экономикалық  

қызметтерге белсенді қатысуына,сондай-ақ өмір бойы білім алуына ықпал 

ететін базалық факторлардың біріне айналуда. 

Оқушы мен мұғалім арасындағы қарым-қатынас түбегейлі өзгерісті талап 

етеді.Функционалдық сауаттылықты меңгерген оқушы білімді өз бетімен 

игеріп,өз болжамдарына күмәнмен,сыни тұрғыдан 

қарайды.Әлем,тіршілік,жаратылыс туралы өзінің түсінігін тереңдетіп,кеңейтуге 

ұмтылу мүмкіндігі ұлғаяды.Құрбы-құрдастарымен әлеуметтік байланыс 

жасайды.Белсенді түрде білім жинақтайды.Осының бәріне мұғалім 

көшбасшылық етіп,бағыт-бағдар беріп отырады.Оқушы оқу үдерісіне 

мұғаліммен бірге араласып отырады.Тіпті өзінің және сыныптас достарының 

білімін бағалауда да өз үлесін қоса алады.Ол үшін бағалау критерийлеріне 

сүйене отырып,топпен,жұппен немесе жеке жауап берген балалардың еңбегін 

формативті бағалау оқушының әрі қарай ынталанып оқуы үшін үлкен ықпал 

етеді.Мектеп тәжірибесінде табысты қолдануға ықпал ететін әдістемелік 

сипаттағы бірқатар жалпы ұсыныстардан тұратын бағдарламаның жеті 

модулі:оқыту мен оқудағы жаңа тәсілдер;сыни тұрғыдан ойлауға үйреті;оқыту 

үшін бағалау және оқуды бағалау;оқытуда ақпараттық коммуникациялық 

технологияларды пайдалану;оқушылардың жас ерекшеліктеріне сәйкес оқыту 

және оқу;оқытудағы басқару және көшбасшылық болып келеді. 

Сондықтан бүгінгі өскелең ұрпақтың үлкен өмірге білек сыбанып,белсене 

араласа алатын қабілетін көтеріп,танып білу заман талабы.Олай болса оқушы 

бойына адамгершіліктің асыл қасиетін сіңіру,сапалы білім беріп,оның 

болашағын,жеке басын сыйлау біздің бірінші міндетіміз. 
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 № K00044      24.11.2021 ж 

Тәрбиеші-бала жанының бағбаны 

 

КАЙСИНОВА БЕКЕТАЙ БАЙМУХАМБЕТОВНА 

Шығыс Қазақстан облысы ,Катон-Қарағай ауданы,ҮлкенНарын ауылы. 

"Балбөбек" бөбекжай балалар бақшасынің 1ші санатты тәрбиешісі 

                       

Бөбегіңіз былдырлап тілі шыққаннан тәрбиешіге сеніп тапсырасыз. Бүлдіршін 

күннің тең жартысына жуығын сонда өткізеді. Тәрбиеші оған қамқор болып, 

жан-жақты да зерделі болып қалыптасуына, ой-өрісін дамытуға күш салады. 

Сәбиіңіз мектеп қабырғасын аттағанда, тәлімгер тәрбиешіңіз тәтті тілі жаңа 

шыққан басқа бүлдіршіндерді жетегіне алады. Осылайша жалғаса береді. Мен 

үшін де осынау өмірімдегі ең қастерлі әрі қасиетті мамандық ол – тәрбиешілік. 

«Жол таңдауда жалтаңдауға болмайды» дегендей, әу баста ұлтымыздың, тәуелсіз 

еліміздің ертеңі боларлық бүлдіршіндерді тәрбиелеу жолын таңдағаныма еш 

өкінбеймін. Керісінше, ауыртпалығы мен жауаптылығы қырық атанға жүк 

боларлық осы кәсіпті таңдау арқылы қоғамдық дамуға өлшеусіз үлес қосып келе 

жатқанымды мақтан етемін. 

Алғаш балабақшаға келіп, 25 баланың ортасынан бірақ шықтым. Жан жағымда 

толған бүлдіршіндер. Ішімнен ойлап қоямын менде екі көз бар мына 25 балаға 

қалай жетемін деп. Алғашқы сәбилердің сыңғырлаған күлкісі, балдай тәтті 

сөздері, мөлдіреген көздері бәрі - бәрі өте қызықты сәттер болды. Солай қызықты 

да, жауапкершілігі мол күндерім өте берді. Өйткені мен бала бағбаны-

тәрбиешісімін. Негізі бағбан деген сөздің астарына көптеген мағына жатыр. 

Бағбан деп, яғни біз тәрбиешілер.Бау-бақшамыздағы жемістер әрине 

балаларымыз. Бағбан бау -бақшадағы  жемістеріне дұрыс қарамай, баптамаса 

жемістеріде көркеймей, өркенін жаймайды. Ендеше, бағбан  бүлдіршіндерге  

дұрыс  бағыт  бағдар  беріп,  білімін  жетілдірсе сонда ғана жемісін береді. 

Болашақ азаматтарды тәрбиелеу тек қана мектепке дейінгі ұйымдардың 

қолындағы дүние емес, оған отбасы, қоғам да үлкен үлес қосары   

хақ.   Балалармен  жұмыс  жасау – үлкен  бақыт.Себебі, тек қана бала ешнәрсеге 

алаңдамай мейірімділікке сенеді, кішкентай алақанын  менің алақаныма қойып, 

өз құпияларын айтып маған сенім артады. Пәк көңілді балалармен  қарым-

қатынас   маған  қуаныш, шаттық сыйлайды. Өйткені, мен оларға, олар маған 

қажетігіне сенімдімін. Осы сенімнің болуы әр тәрбиешінің-бақыты. 

Бала өмірдің гүлі, отбасы дәнекері, ана ғұмырының жалғасы, ең бастысы, біздің 

қоғамымыздың алға қарай дамытушы болашағы. Сондықтан да жас ұрпақты 

заман талабына сай, көздің ғана емес, көңіл қуанышы етіп тәрбиелеу – басты 

міндет.  
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Педагог К. Д. Ушинскийдің егер педагогика адамды жан жақты тәрбиелегісі 

келсе, оны жан — жақты білуі керек деген терең мағыналы сөзін жадыма сақтай 

отырып, білімімді тереңдетіп, ізденуді мақсат еттім. Кішкене сәбимен сөйлесе 

білу де – үлкен өнер. Олар бір нәрсені естігені мен көргендерін есте сақтағыш, 

тез қабылдағыш, мейлінше сенгіш, барынша таза, адал көңілді,білуге, 

құмартқыш келеді. 

Менің педагогикалық ұстанымым балаларды денсаулығы мықты адам етіп қана 

өсірмей, сонымен қатар кең пейілді, ақылды, жауапкершілігі бар адам етіп 

тәрбиелеу. Көздері қарақаттай мөлдіреген балалардың менің өткізген оқу 

қызметіне қызығушылықпен қарап отырғандарын ұқтым. Тәрбиеші баланы жан 

тәнімен сүюі керек. Алдымен рухани қуат беруі қажет. Мейірімділік, 

шыдамдылық, кешіре білу, баламен тең жағдайда сырласу, оның мүмкіндіктеріне 

сену, ойын әрқашан құлақ қоя тыңдау тәрізді қасиеттері арқылы ғана мен өз 

мәртебемді көтере аламын. Балаға үнемі қолдау көрсету -менің ізгі ұстанымым. 

Көрнекті тұлға Ахмет Байтұрсынұлы: «Балам дейтін ел болмаса, елім дейтін бала 

қайдан болсын» деген екен. Балабақша тәрбиешілері қай кезеңде болсын ертеңгі 

елім деп еңірейтін ұрпақты тәрбиелеуге тер төгуде. Бұл жолда үлкен ізденіс, 

парасат қажет. Ендеше, тәрбиешінің әр күні ізденіспен, ертеңгі азаматты 

қалыптастыру жауапкершілігімен ұштасып жатады. 
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 № K00046       24.11.2021 ж 

 Естімейтін балалардың отбасында сөйлеу тілін дамыту 

 

КАЙПОВА ГУЛРАУШАН ОРАКБАЕВНА 

Маңғыстау облысы  Ақтау қаласы.  «Мүмкіндігі шектеулі балаларға арналған  

облыстық мектеп-интернаты» КММ. Сурдопедагог 

       

 Баланың мектептен тыс уақыттағы жұмысы сан алуан: серуендеу, түрлі 

ойындар, күнделікті еңбек т.б. Барлық балалар секілді нашар еститін балалар да 

қозғалыс ойындарын,болмаса отырып ойнайтын ойындарды, құрастырмалы 

ойындарды ұнатады.Бұл ойындардың қай-қайсынан да күнделікті өмір, 

қоршаған орта көрініс  табатын болғандықтан, балалар үшін өте пайдалы, түрлі 

заттар мен құбылыстарды танып білуге көмектеседі. Балалар ұзақ уақыт бойы 

үлкендердің қарауынсыз өздері жұмыстана алады, алайда баланың дамуы үшін 

ата-анасының  арасында  болса да ойынға араласқаны аса маңызды. Баламен 

ойнау барысында ересек адам ойын түрін анықтап, баланың дамуын дұрыс 

жолға бағыттайды.Біріккен ойындар барысында балаға басты рөлді берген 

абзал, сонда оның қызығушылығы артып, белсенділігі оянады, ересек адамның 

беделі баланың тырысушылығын басып тастамауы шарт. Тілдік қарым-

қатынассыз біріккен ойындарды жүзеге асыру қиындық туғызатындықтан, 

ересек адам баламен үнемі  сөйлесіп отыруы тиіс: ойын барысында балаға 

сұрақтар қойып, тапсырмалар беріп, ойында қолданылатын заттардың, іс-

әрекеттердің атауын атап отыруы  қажет.Үлкендердің сөзінен бала өзіне 

қажеттісін жаттап, пайдаланатын  болады. Ең жақсы нәтижелерге педагогтар 

мен ата-ана арасында тығыз қарым-қатынас болғанда ғана жетуге болады. Бұл 

бірлестікте жетекші орынды әлеуметтік мектептер алады.Барлық балалар 

секілді естімейтін балалар да ең алдымен қарым-қатынасқа зәру. Алайда 

бастысы, іс-қимыл емес, бұл қарым-қатынаста сөздік қолданыс көп болуы шарт. 

     Бұл тұрғыда, баланың сөздік қорының жетіліп, қалыптасуында ата-ананың 

алар орны зор.Бала ата-анасының өзара сөйлесіп қарым-қатынас жасағанын 

байқап, тілдік қатынас жасауға тырысады. Құлағы естімейтін баланың 

қажеттілігін жүзеге асыратын сөздік мәліметтер (материалдар) формасы 

жағынан да, мағынасы жағынан да әртүрлі болып табылады. Бала мұны бірден 

қабылдай алмайды. Алайда баланың қажет ететін сөздері мен сөз тіркестері 

оның іс-әрекетінен көрініс табатындықтан, ата-анасы оның жұмысын, іс- 

қимылын бақылап, реттеп оған көмек көрсете алады. Баланы үйде мақсатты 



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

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

32 

түрде қалай даярлау қажет, неге көңілін көбірек бөлгені дұрыс, немен танысуы 

шарт- мұның барлығын ата-анаға сурдопедагог , бағыттайды. Алайда баланы 

бірден көп мәлімет беріп, шаршатуға болмайды.  Ол қабылдауы тиіс 

материалдар, сөздер жүйелі түрде болуы шарт. Түсінбей, сөздерді құр жаттап 

алудың пайдасы аз екенін ескерген жөн. Сөздік материалды оқып, үйрену оңай 

емес.Сондықтан, көптеген сөздер мен сөз тіркестерінің мағынасын түсініп, 

жаттауда мынадай кейбір әрекеттер көмектеседі. Бір сөздің, болмаса, сөз 

тіркесінің әртүрлі мағынада, әр түрлі жерде қолданылуының орнын білу үшін 

оған қажетті жағдайларды туғызу керек. 

    Баламен сөйлесу барысында баланың әрдайым үлкендермен сөйлесуге, 

олардан  қажеттісін сұрай білуге қабілетті болуын қаматамасыз ету керек, бір 

сөзбен айтқанда, баланың ата-анасы мен сөйлесуге, мектепте болып жатырған 

болмаса өзге де жаңалықтарын  айтуға деген тілегі, құлшынысы жойылмауы 

тиіс. Әрине, құлағы естімейтін  баланың сөздері айтылу жағынан да, 

грамматикалық тұрғыдан да қате болары анық, алайда оны бұл үшін кіналауға 

болмайды. Алдымен қатесін түзетіп, айтқан сөзін,сұрағын қайталауды өтінген 

абзал. Сонда бала сөздерді жақсы жаттайды, бастысы-оның қарым-қатынас 

жасауға деген қызығушылығы жоғалмайды. Кей кездері ата-ана баланың тілегін 

түсініп, алдын-ала орындауға тырысады. Мысалы бала кәмпитке қолын созса, 

түсінін алып береді. Егер мұндай жағдайлар жиі қайталана берсе, баланың 

бойында тілді, сөзді пайдалануға деген қажеттілік жойылып  кетеді.Сондықтан 

әркез байланыс кезінде  баланың сөзбен жауап қайтаратындай жағдайда болуын 

қамтамасыз ету керек. Бұл баланың сөйлеу қабілетін дамытып, диалог құра 

білуге үйретеді. Алайда әр уақытта баладан толық жауапты талап етуге 

болмайды,жауап қысқа, болмаса толық емес сөйлем түрінде болса да жеткілікті. 

Мысалы: « Сен әкеңмен қайда бардың ?» 

 - «Киноға» .  
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 № K00048     24.11.2021 ж 

Қоршаған ортаның бала тілін дамытудағы рөлі 

ТАЖИГУЛОВА РАЙХАН КАШЕНОВНА 

Атырау облысы Қызылқоға ауданы Жасқайрат селосы.  

«Өрімтал бөбекжай» балалар бақшасы тәрбиешісі 

Бала тәрбиесі отбасынан бастау алады десек те, ғылымға негізделген әдіс-

тәсілмен берілетін тәлім-тәрбие ісі көбінесе балабақшадан басталып, мектепте 

жан-жақты педагогикалық өрісін табады. Әсіресе балабақшадағы тәрбие бала 

табиғатына ерекше әсер етіп, оған өмір бойы өшпестей із қалдырады. Біздің 

қоғамымызда тәрбиелік мәні, дүние танымдық орны жоғары бағаланады. 

Мектепке дейінгі тәрбие үздіксіз білім берудің алғашқы сатысы. Бүгінде 

мектепке дейінгі мекемелердің мазмұнын жаңарту, басқаруды жетілдіру, 

балабақшалар желісін сақтау тұрғысынан біршама игі істер жүргізілуде.Балалар 

бақшасында тәрбие бағдарламасының ең ауқымды бөлімі балаларға айналадағы 

өмірді, түрлі заттар мен құбылыстарды бақылатуға арналған. Өйткені сәби 

тұңғыш білім-дағдыларын өмірден алады. Айналасындағы адамдарды іс-

әрекетін, табиғат пен жан-жануарлар дүниесін қоғамдық өмірді бақылап көру, 

сезініп түсіну арқылы ой-өрісі кеңейіп, тілі дамиды лексикалық қоры молаяды. 

Осының нәтижесінде ол басқалармен сөздік қарым-қатынас жасайды.  Қоршаған 

ортамен таныстыру барысында, балалардың тілі дамиды: олар заттарды танып, 

қасиеттерін және атауларын біледі, өз пікірлерін айтуға, сұрақ қоюға, сұрақтарға 

жауап беруге, көргендерін айтып беруге үйренеді. Әрбір затты танып білуге 

кезінде балаларға сұрақтар қойып, әңгімелету арқылы сөздік қоры дами түседі. 

Ұйымдастыру оқу іс-әрекеті процесінде дидактикалық ойындар, жаттығулар, 

балалармен қарым-қатынас жасау арқылы педагог балалардың тілін дамыта 

отырып, заттар туралы нақты білім беріп, сөздік қорын молайтуға ден қояды. 

Қоршаған ортамен таныстыру барысында бақылау жасаудан, мақсатты серуен 

және топтық саяхаттан алған әсерлерін, білімдерін нақтылау мақсатында әңгіме 

құру жұмысы кең көлемде жүргізіліп отырулы тиіс. 
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«Не өзгерді?» 

Мақсаты:Көру арқылы ойлау қабілеттерін арттыру. 

Көнекіліктер:Жеміс пен көкөністің мульяжы. 

Ойын барысы:Тәрбиеші жеміс пен көкөністің бір-

екі түрін араластырып қойып. Балаларға  көздерін 

жұмуын сұрайды. Сол арада жеміс пен 

көкөністіңарасынанбіреуін алып жасырып қояды. 

Көзін ашқан балалардан не өзгергенін сұрайды. 

Ойын осылай жалғасады, барлық балалармен бірге 

ойналады...                                                                                                         

  

                            «Жыл мезгілдері»                                                 

Мақсаты:Балалардың  жыл мезгідері туралы білімдерін бекіту, мезгілдерді 

атауларын үйрету (қыс,көктем,жаз,күз).  Мезгіл өзгерістерін талқылау. 

Көрнекіліктер: Жыл мезгілдері суреттері мен карточкалары. 

 Ойын барысы:Тәрбиеші балалардан жылдың қай 

мезгілі екенін сұрайды. Жыл мезгілі төрт бөліктен 

тұрады,әр бөлікке сәйкес мезгілдердің ерекшелік 

карточкасы бар. 

Балалар жыл мезгілдерінің өзгерістері карточкасын алып 

сәйкес келетін мезгілдерге қойып шығады.(мысалы:қыс 

мезгіліне қар,шырша,аққала т.б.) 

 

                                     «Зоологиялық фриздер» 

 Мақсаты:   Балаларды антоним сөздері туралы түсініктерін  қалыптастыру. 

Заттың көлеміне қарап салыстырып талдау жасауға үйрету. Жабайы аңдар мен 

үй жануарлары құстардың дене бітіміне қарап зообаққа орналастыру оларға 

қамқоршы болуға тәрбиелеу.                                                                   

Көрнекіліктер: жабайы аңдар мен үй жануарлары 

Ойын барысы:Зообаққа әкелінген аңдар мен құстар, үй жануарларын торлауға 

орналастыру қажет. Балалар пілді, түйені үлкен торға, қоян,тиін                                                                         

кіші торға орналастыруы қажет. Бала неліктен олай орналастырғанын, яғни піл 

үлкен,қоян кіші сондықтан үлкен торға пілді, қоянды кіші торға орналастыр. 
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                             «Заттық фриздер» 

Мақсаты:Заттарды көріп сипаттау арқылы балалардың сезімталдығын дамыту, 

қоршаған орта жайлы танымдарын кеңейту,сөздік қорын дамыту. 

Көрнекіліктер: ыдыс,суреттер(көкөністер мен жемістер)муляж, қоржын. 

Ойыншарты:Әр түрлі жемістер немесе көкөністер суретті муляждары салынған 

ыдыстан бір затты алады. Сонан соң сол затты жан-жақты сипаттайды және 

заттың атын атап,түр-түсін ажыратады. 

Бала ыдыстан немесе қоржыннан алманы алып 

пішінін,түсін,дәмін және қасиеттерін айтады. Көзін 

байлап қойып, қоржыннан бірзатты алғызады. Ол 

оны сипалап,не екенін ажыратады да 

сипаттайды,атын айтады. 

 

 

  

«Не қайда өседі?» 

Мақсаты:Балалардың өсімдіктер жөніндегі білімдерін бекіту, заттар 

арасындағы кеңістік байланыстарын анықтау дағдысын дамыту,өсу орнына 

қарай өсімдіктерді топтастыру. Балалардың өз бетінше ойлау қабілетін және 

белсенділіктерін дамыту. 

Көрнекіліктер:бақ пен бақшаның,жеміс пен көкөністердің суреті. 

Ойын шарты:бақ пен бақша салынған. 
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«Үй жануарлары мен жабай жануарларды ата» 

Мақсаты:Үй жануарлары мен жабайы жануарлар туралы білімдерін бекіту. Тез 

ойлау қабілетін,зейінің тәрбиелеу,белсенділігін артыру. 

Көрнекіліктер:орманның суреттері салынған үлкен картаның астындағы бос 

тор көздер,тиісті жануарлар. 

Ойынның барысы:ойыншылар екі топқа 

бөлініп,әртүрлі табиғат көрінісі салынған бір-бір 

үлкен картадан алады. Жүргізушінің белгісі бойынша 

балалар жануарлар бейнеленген үлестірмелі 

карточкаларды үлкен картадағы салынған сурет 

мазмұнына қарай бос тор көздерге орналастырады. 

Кім бос тор көздерді толтырып, жануарларды дұрыс 

атаса,сол жеңіске жетеді. 

Қайсысы қайда тіршілік етеді? 

Мақсаты:жануарларды ұқсас белгілеріне қарай табу,олардың мекен-жайын 

анықтау. Сөздік қорын молайту. 

Көрнекілік:әр түрлі жануарлар,құстар суреті 

ойын барысы:әр түрлі жануарлар,құстарды 

көрсетіп,олардың қайда өмір сүретінін 

сұралады. Оларды немен қоректенетінін 

айтқызады. Балалардың сөздік қорына жаңа 

сөздер еңгізу үшін тапсырманы түрлендіруге 

болады. Олар туралы білетін тақпақтарын 

сұрайды. 
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 № K00049    24.11.2021 ж 

Оқушыларды техникалық еңбекке баулу 

УСЕНБАЕВ ТАЛҒАТ БЕЙСЕМБЕКОВИЧ 

Алматы облысы Талғар ауданы  Жаңалық ауылы   

«И.Жансүгіров атындағы  №37 орта мектебінің еңбек пәні мұғалімі 

Мектепте сабақтан тыс уақытта жүргізілетін техникалық-шығармашылық 

үйірмелері өзге үйірмелерге ұқсамайтын өзіндік атқаратын қызметі мен тәлім-

тәрбиелік мүмкіндігі зор үйірме. Жас техниктер үйірмесін базалық мазмұны 

оқушылардың болашақ кәсіптерін анықтап, қабілеттерінің дамуымен қатар 

өздерін-өзі танып білуге, техника әлемін зерделеуге, әртүрлі салалар бойынша 

қабілеттерін, біліктіліктерін шыңдауға мүмкіндік жасайды. Техникалық 

шығармашылық үйірмелерінде оқушы тек мұғалімнің үйретуімен модель 

түрлерін жасаумен шектеліп қана қоймай, оған талдау жасап, жасалу, өңделу 

технологиясына өз ой пікірлері мен ұсыныстарын айтуға дағдыланады. Оқушы 

жұмысты өз қолымен істеп көреді, тапсырмаларды  қызығушылықпен орындап, 

оның қорытындысын көрсеткісі келеді. Үйірме сабағында өзін еркін сезініп, 

орындаған жұмыстарынан моральдық қанағат алады. Тапсырманы орындап 

қана қоймай, өзге оқушыларды да шығармашылықпен жұмыстануға тарта 

біледі. Осылайша үйірме жұмыстарында оқушы үйренуші шәкірттен белсенді 

үйретуші, өзіндік шығармашылық ой-өрісі бар, жан-жақты дамыған дара тұлға 

дәрежесіне көтеріледі. Осы белсенділік арқасында оқушы әрбір жұмысын 

шығармашылық оймен жасап, зерттеп, оған жан-жақты талдау жасап, өз 

бағасын берумен қатар, өз бойында келешек кәсіби мамандығын да 

қалыптастырады. 

Техникалық-шығармашылық үйірмелер оқушылардың болашақ кәсіптерін 

анықтап, қабілеттерін дамытумен қатар өз-өздерін танып-білуге, техника әлемін 

зерделеуге мүмкіндік жасайды. 

Қазіргі заманғы ғылыми-техникалық үрдістің қарқыны білім беру жүйесінің 

алдына мүлдем жаңа міндет қойып отыр. 

Бүгінгі таңда технология пәнін оқытуда мектепте оқушылар екі топқа бөлінеді. 

Қыздар үшін көркем еңбек, ұлдар үшін техникалық еңбек. 

РЕКЛАМА  

Қазіргі таңда республикамыздың көптеген мектептері интернет желісіне 

қосылған. Ұлдарды техникалық еңбекке үйрететін үйірмеде оқушыларды осы 

интернет желісі арқылы техниканың жетістіктерімен әртүрлі сайттар арқылы 

таныстыра аламыз. Шығармашылықпен жұмыс істеп, жаңа технологияларды 

үйірме барысында пайдаланып отырса, оқушылардың техникалық үйірмеге 
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деген ынтасы мен қызығушылығы артатыны анық. Үйірме барысында әртүрлі 

әдістерді қолдану оқушылардың танымдық белсенділігін арттырып, олардың 

шығармашылық қабілетін және өздігінен жұмыс істей алуын жетілдіруге тиіс. 

Жан-жақты қамтылған, бүгінгі заман талабына сай әдістерді пайдалана отырып, 

оқушыларға техникалық-шығармашылық білім беру, оқушылардың сабақта 

алған білімдерін тереңдету, кеңейту және бекіту  «Кеме үлгісі» үйірмесінің 

мақсаты. Практикалық жұмыс кезінде олар техникалық құрылғы үлгілерін 

құрастырушылық қабілеттерін, шығармашылық ойларын дамыта отырып өз 

беттерінше жұмыс істей алу ептілігін дамытады. 

Оқушыларға техникалық-шығармашылық білім беру мақсатында А.Құсайынов 

атындағы орта жалпы білім беретін мектеп-балабақшасында «Кеме үлгісі» 

үйірмесіне жетекшілік жасаймын. Үйірмеде 5-10 сынып оқушылары сабақтан 

тыс уақытта шикізат түрлерінен техникалық құрылғы үлгілерін жасаумен 

айналысады. Практикалық  жұмыс кезінде оқушылар техникалық құрылғы 

үлгілерін құрастырушылық қабілеттерін, шығармашылық қабілеттерін 

дамытады. Үйірме мүшелері алғашқы жұмыстарын шаблон үлгімен істейді, 

сызбалармен танысады, үлгілерді сызба бойынша жасайды. Үйірме барысында 

оқушы жұмысты өз қолымен істеп көреді, жұмыстың қорытындысын көрсетеді. 

Оқушының ой-өрісі дамып, шығармашылық шеберлігі шыңдалады. 

Үйірме мүшелері белгілі бір дәрежеде, жасалынатын нысанды ойлап табудың 

тиімді жолдарын үйренеді. Үйірме жұмысында оқушылардың графикалық білім 

алуы да қарастырылған. Үйірме мүшелері алғашқы жұмыстарын қалыптағыш 

(шаблон) үлгімен істесе, одан әрі сызбалармен танысып, үлгілерді сызба 

бойынша жасайды. 

Осындай жетістіктерге қол жеткізу мақсатында үйірме сабақтарында әр түрлі 

әдістемелік тәсілдерді қолданамын. 

1. Баяндау әдісі (әңгімелеу, түсіндіру) 

2. Көрнекіліктермен жұмыс (кітап, журналдар, сызбалар, суреттер, жобалар) 

3. Жобалау әдісі (жаңа үлгілер жобасын сызу, техникалық суреттер салу) 

4. Сарамандық жұмыс (жобалар, сызбалар, үлгілер бойынша жұмыстану) 

5. Проблемалық ізденіс (оқушылар қабілетінің дамуына, ізденуіне, жаңа 

үлгілер жобасын жасауына жағдай жасау). 

Үйірмеге алғашқы жылы қатысып отырған оқушылар алдымен қима үлгілерді 

(шаблон) қолдана отырып, қарапайым (автокөліктер, ұшақтар, зымырандар, су 

көліктері т.б.) үлгілер жасайды. Өз жұмыстарын саралап, салыстыру арқылы 

бағалауды үйренеді. 

Үйірме жұмысының екінші жылдары оқушылар неғұрлым күрделі (жер 

көліктері мен су көліктерін, ғарыш кемелері мен зымыран түрлерін т.б.) 

техникалық үлгілердің сызбаларын жан-жақты зерттей отырып жасайды. 

Ал үйірменің үшінші жылдары оқушыларымыз өздері жобалаған сан алуан 

үлгілерді жасаумен айналысады. Жұмыс барысында туындаған жаңа идеяларды 
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саралап, салыстыру арқылы жұмыстарын нақтылауды, бағалауды үйренеді. 

Қорыта келгенде бұл үйірменің берері – оқушы бойындағы белсенділікті 

арттырып, өз күшіне деген сенімділік, шыдамдылық, икемділік сияқты 

қасиеттері пайда болады. 

Оқушының ой-өрісі дамып, шығармашылық шеберлігі шыңдалады. 

Шығармашылық – бүкіл тіршілік көзі. Мектепте білім беру ісіндегі басты 

бағдар – оқушылардың тек шығармашылық мүмкіндіктерін ашу. Мұғалімнің кез 

келген сабағы шығармашылық сипатта өткізіліп отырса, оқушы дербестігінің 

қалыптасуы жоғары деңгейде көтерілері сөзсіз. Оқушының шығармашылық 

белсенділігінің артуына ата-ана мен мұғалімнің қолдауы болғаны дұрыс. Бала 

өз жұмысын жан-жағындағыларға көрсетуге ұмтылады. Сол кезде оны 

ересектер дұрыс бағалап, қолдау көрсетіп, дұрыс бағыттау керек. Бала 

бойындағы байқағыштық қабілетімен қатар шыдамдылық та мол болғаны 

дұрыс. 

Оқушыларды техникалық еңбекке баулу, яғни еңбек тәрбиесі – барлық 

тәрбиенің қайнар көзі. Оқушыға дұрыс бағыт берсек, шығармашылық 

жұмысына еркіндік беріп, нәтижесін көрсете білсек, еңбектің әр кезде, кез 

келген істе өтемі болатынын, еңбексіз ешнәрсеге қол жеткізе алмайтынына 

оқушының көзін жеткізсек көздеген мақсатымызға қол жеткіземіз. 
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№ К00051      24.11.2021 ж. 

 

Бастауыш сыныптарда критериалды бағалаудың тиімділігі 

 

ИСИНА ЗУХРА ГАЙНУЛЛАЕВНА 

Ақмола облысы,Зеренді ауданы, Васильковка ауылының  НОМ 

Бастауыш сынып мұғалімі 

         Қазіргі уақытта еліміздегі білім беру жүйесінің ең басты міндеттерінің 

бірі- білім берудің ұлттық модуліне өту арқылы жас ұрпақтың білім деңгейін 

халықаралық дәрежеге жеткізу.  Яғни, білім берудегі қазіргі мақсат: өзінің және 

қоғамның мүддесіне өзін-өзі белсенді етуге дайын, әрдайым өзгермелі даму 

ортада өмір сүруге бейім, бәсекеге қабілетті, шығармашыл, білімді тұлғаны 

қалыптастыру. Мемлекетіміздің білім беру үдерісіне енген жаңартылған білім 

беру бағдарламасы — заман талабына сай келешек ұрпақтың сұранысын 

қанағаттандыратын тың бағдарлама. 

     Бастауыш  сыныптарда  оқыту мазмұнын жаңарту жұмыстары бағдарламаға 

сай жүргізіліп, оқыту, тәрбиелеу, дамытудың жаңа мүмкіндіктері ашылды. Білім 

саласындағы түбегейлі өзгерістер ұстаздардан үлкен жауапкершілікті талап 

етеді.Бұрын оқытуда оқушылар тек қана тыңдаушы, орындаушы болып келсе, 

ал қазіргі оқушы өздігінен білім іздейтін жеке тұлға екендігіне ерекше мән 

беруіміз керек.Осы қажеттілікті шешу жолдарының бірден–бір жолы оқушы 

білімін критериалды бағалау жүйесі бойынша бағалау. 

     Критериалды бағалау жүйесінде ең маңызды нәрсе – оқу процесінің өзі, сол 

арқылы оқушы өзін-өзі бағалауды үйреніп, өз білімінің артықшылықтары мен 

кемшіліктерін көріп, әрі қарай қалай даму керектігін түсінеді, яғни бұл жүйеде 

оқушының қалай жұмыс жасағаны , қалай ойланғаны бағаланады. Бағалауды 

өткізу үшін, оқушылардың нені білетіндігін және не істей алатындығын 

анықтау қажет.Ұлы педагог Ы.Алтынсарин «Оқытушы бағалағанда олардың 

іске қатысы жоқ сөздеріне қарап емес, олардың егістерінің бетіне шыққан 

жемістеріне, яғни оқушыларына қарай бағалау керек» деп  айтқандай, оқушы 

жетістігін нақты бағалау мәселесі-білім беру жүйесіндегі өзекті мәселелердің 

бірі. Оқушылардың білім нәтижелерін бағалау оқыту үдерісінің маңызды бөлігі 

болып табылады, оқыту үдерісін басқарудың түйінді кілті бағалауда деп те 

айтуға болады.   Көптеген жылдар бойы оқушы жетістігі басқа оқушымен 

салыстырмалы түрде бағаланып келді. «Бағалау» термині «жақын отыру» латын 

тіліндегі мағынада-бағалаудың негізгі сипаты бір адам басқа адамның не айтып, 

не істегенін немесе өзін-өзі бақылау жағдайында өзінің дербес ойлауын, 

түсінігін немесе тәртібін мұқият бақылауы болып табылады. 

   Критериалды бағалау жүйесінің мақсаты бағалау критерийлерінің негізінде 
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білім алушылардың оқу жетістіктері туралы шынайы ақпарат алу және оқу 

үдерісін жетілдіре түсу үшін оны барлық қатысушыларға ұсыну.   

Критериалды бағалау жүйесінің міндеттері:  

1. Оқу үдерісінде бағалаудың қызметі мен мүмкіндіктері аясын кеңейту;  

2. Жүйелі кері байланыс орнату арқылы білім алушылардың өзін-өзі үнемі 

жетілдіріп отыруына жағдай жасау; 

  3. Бірыңғай стандарттарды, сапалы бағалау құралдарын, механизмдерін 

қалыптастыруға көмектесу; 

 4. Қолжетімді, нақты, үздіксіз:   – білім алушыларға олардың оқу сапасы 

туралы; – мұғалімдерге білім алушылардың ілгерілеуі туралы; – ата-аналарға 

оқу нәтижелерінің деңгейлері туралы;  – басқару органдарына ұсынылған білім 

беру қызметінің сапасы туралы  ақпараттар ұсыну 

Критерий арқылы бағалаудың  оқыту үшін маңызы неде? 

   Оқушы өзін-өзі талдау мен рефлексия жасау тәжірибесін үйренуі, оқу үдерісі 

ғана емес, бағалау үдерісінің де белсенді қатысушысы болуы керек. Бұл 

жағдайда өзін-өзі бағалауға баса назар аударылады. 

Критериалды  жүйе арқылы бағаның  қойылуы: 

Оқытуда зерттеушілік іс - әрекеттердің кеңінен қолданылуы қазіргі талаптарға 

сай келетін жаңаша бағалау жүйесін қажет етеді. 

Критериалдық бағалау жүйесі  арқылы: 

1.  Оқушының тұлғалық бағытын белсенділікке бағыттау  

2. Тұлғаны нәтижеге жеткізу  

 3. Өсу динамикасын кез-келген кезеңде анықтау   

4. Қалыптастырушылық және негізгі бағалау арқылы  білімін анықтауға болады.  

Қалыптастырушы  бағалау  күнделікті алған білімінің меңгеру деңгейін 

анықтайды; негізгі бақылау жұмысына  дейін білімін жүйелейді;  кездескен 

қиыншылықтарын қалыпқа келтіруге оқушыға мүмкіндік береді. 

    Сабағымда бағалаудың бірнеше түрлерін қолданамын. Оқушылардың ынтасы 

одан әрі артып, сабаққа деген қызығушылығы артады.  

Сабақта болған көңіл – күйді  бас бармақ саалынған суреттер  арқылы бағалау. 

  

Сабақта болған көңіл – күйді  бет – әлпеті салынған суреттерді таңдау. 

Түсінбедім      Сұрағым бар        Түсіндім 
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Бағалау парақшалары таратылады. Онда әр сабақ сайын жеке, топтық бағалау 

үшін критерийлер мен дескрипторлар жазылады. 

     Құрбы –құрдастық бағалау өзін-өзі бағалаудың маңызды бөлігі боолып 

табылады. Бір-бірін бағалау өте пайдалы, себебі оқушылар өз жұмысына 

қатысты айтылған құрбыларының пікіріне құлақ асады. Мұғалім айтқан болса, 

олар оқушыға сондай әсер етпеуі мүмкін.  

 Жұмыстың нәтижесі табысты болу үшін менің ойымша,мұғалім кері 

байланысты дұрыс ұйымдастыра білу керек.Кері байланыс деген не? Кері 

байланыс оқушының оқыту үрдісі қалай өткені және қандай нәтижеге қол 

жеткізгендігі туралы ой-пікірін тыңдауға негізделеді. Кері байланыс сабақтың 

соңында ғана емес, сабақ барысында оқушылардың өз бетімен орындайтын 

тапсырмаларының соңында жүргізіліп отыруы керек.  Мұғалім оқушының кез 

келген кері байланыс парағын оқи  отырып, жұмысының сәтсіз шыққан тұсын 

және сәтті шыққан қадамын, ендігі  іс-әрекетін қалай жақсартуға болатынын 

алдын-ала біледі.  Сонымен қатар кері байланыс парағы арқылы оқушының үніне 

құлақ түріп, оқу мен оқытудағы кездесетін кедергілерді айқындап, келесі оқытуға 

бұдан да жақсырақ дайындалуына түрткі болады. Кері байланыс оқушының 

оқыту үрдісі қалай өткені және қандай нәтижеге қол жеткізгендігі туралы ой-

пікірін тыңдауға негізделеді. 

 Сабақтағы кері байланыс. 3 түрі бар. 

1)Көңіл – күй мен эмоциялық жағдайды анықтауға арналған кері байланыс 

Көңіл – күйдің алуандығын білдіретін әртүрлі суреттер, түрлі - түсті карточкалар, 

бет әлпетті бейнелейтін карточкалар (смайликтер), көңіл - күйді бояу түстерімен 

анықтау. («Ауа райы», «Бағдаршам»т. с. ) 

Мысалы:   «Алма ағашы» әдісі 

Оқушыларға сабақ басында  түсті алма беріледі. Сабақ соңында оны алма 

ағашына ілу керек. Жасыл түсті алма – мен бүгін бәрін жақсы орындадым деп 

ойлаймын: менің көңіл – күйім көтеріңкі. Қызыл түсті алма – мен тапсырманы 

орындай алмадым, көңіл – күйім жоқ.                                                  «Бір сөзбен» 

әдісі - Оқушылар өздеріне берілген сөздердің ішінен, өздерінің бүгінгі сабақтағы 
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жағдайын сипатайтындай 3 сөзді таңдап айтады. 

(Төзімсіздік, Ашу,  Қуаныш,  Немқұрайлылық,Қанағаттану, Шабыт,Зерігу, 

Алаңдау,  Тыныштық, Сенімділік,  Сенімсіздік, Рахаттану.) 

Критериалды бағалау: 

 Мұғалімдерге: 

 Сапалы нәтиже алуды қамтамасыз ететін критерийлерді құрастыруға;  

 Өз жұмысын талдау және жоспарлау үшін ақпарат алуға;  

 Оқу үрдісінің сапасын жақсартуға;  

 Әрбір оқушының жеке ерекшеліктерін ескере отырып,  оқушы үшін 

оқытудың жеке траекториясын алуға;  

 Бағалаудың әр түрлі тәсілдері мен құралдарын қолдануға;  

Оқу бағдарламасының мазмұнын жетілдіру бойынша ұсыныстар енгізуге 

мүмкіндік береді 

Оқушыларға: 
Нәтижені талдау үшін бағалау критерийлерін білу және түсінуге;  

Рефлексияға қатысу, яғни өзін және өз достарын бағалауға;  

Нақты есептерді шешуде білімдерін қолдану, өз ойларын еркін жеткізе білуі, 

сын тұрғысынан ойлай білуге.  

Ата- аналарға: 
Баласының білім деңгейлерін бақылай алуға;  

Баласының оқу үрдісін бақылай алуға;  

 Баласына оқу үрдісі кезінде қолдау көрсетуге мүмкіндік береді.  

Критериалды бағалау  бүгінгі білім беру жүйесінде зор маңызға ие.  Өйткені 

қазір оқушылардың білімділігі ғана басты рөлде емес, басты рөлде оқушының 

құзіреттілігін, оның жеке тұлғалық қасиеттерін дамыту, қоршаған ортамен дұрыс 

қарым-қатынасу, өзін-өзі дамыту, өзіндік білімін көтеру сияқты мақсаттар 

қойылған. Критериалды бағалау бұл мақсаттар мен міндеттердің барлық 

талаптарына сай орайластырылған. 

Қорытынды:                                                                                                    

Критериалдық бағалау жүйесін қолдану арқылы біз:  

 Оқушының тұлғалық бағытын белсенді позицияға бағыттау;  

 Тұлғаны өзіндік жауапкершілікке, тұғырлы нәтижеге, бағытқа жеткізу  

 Білім алушылардың дайындық деңгейі мен өсу динамикасын кез-келген 

кезеңде анықтау;  

 Құрылымдық бағалау мен нақтылы бағалаулар арқылы оқушының еңбегін 

анықтау;  

Оқушының бағалау жүйесіне толық қанағаттануын аламыз.  

Критериалды бағалау жүйесінің тиімділігі: 
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 Заман талабына сай бәсекеге қабілетті, білімді, іскер, ойлау жүйесі 

дамыған,   логикалық тұжырым жасауға бейім, еркін ойлай алатын жеке 

тұлғаны қалыптастырады; 

 Жеке жұмыстар жүргізу арқылы білім дәрежесін, ой-өрісін әрі қарай 

дамытады; 

 Оқушылардың білім сапасын арттырады; 

 Оқушының тұлғалық бағытын белсенді позициясына бағыттауға 

мүмкіндік беретін бірден-бір бағалау жолы; 

 Тұлғаны өзіндік жауапкершілікке, тұғырлы нәтижеге, бағытқа жеткізетін, 

шығармашыл бағалау жүйесі. 

   Сабақта қалыптастырушы бағалауды жүйелі өткізу -  жиынтық бағалаудың  

нәтижелі,сапалы болуының баспалдағы. Жиынтық бағалау тоқсан соңындағы 

оқушы білімінің жетістігін саралайтын жұмыс, ендеше осы жұмыстың  бастауы 

негізі  қалыптастырушы бағалауда қаланады. Бүгінгі таңда оқушы білімін 

критериалды жүйе бойынша бағалаудың тиімділігі мен ұтымдылығы 

дәлелденіп отыр.  
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№  К00050      24.11.2021 ж. 

 

Learning about map reading 

 

АХАТ  ГАУҺАР  ЕЛТАЙҚЫЗЫ 

Ақтөбе қаласы,  №48 жалпы білім беретін орта мектебінің                                      

Ағылшын тілі пәнінің мұғалімі 

 

Lesson plan 

Unit 3: Holidays and 

Travel 

School:  

Date: Teacher name:  

CLASS:  7 Number present:  absent: 

Lesson title Learning about map reading 

Learning 

objectives(s) that 

this lesson is 

contributing to 

(link to the Subject 

programme) 

7.S4 respond with some flexibility at both sentence and 

discourse level to unexpected comments on a growing range 

of general and curricular topics 

7.L3 understand with some support most of the detail of an 

argument in extended talk on a limited range of general and 

curricular topics  

7.UE14 use prepositions before nouns and adjectives in 

common prepositional phrases on a wide range of familiar 

general and curricular topics 

Level of thinking 

skills 

Higher-order thinking skills 

Lesson objectives All learners will be able to : 

 Identify true and false sentences with some support 

 Listen to the directions and fill gaps with some sup-

port 

 Make up sentences according to the picture with some 

support 

 Complete the sentences with appropriate prepositions 

with some support 

Most learners will be able to : 

 Listen to the directions and fill gaps  

 Make up sentences according to the picture 
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Some learners will be able to :  

 Make up a short story according to the directions  

Assessment criteria  Recognize the main idea of the conversation with 

some support 

 Apply the prepositions before nouns and adjectives in 

common prepositional phrases in practice 

Values links   Students know how to travel and types of travelling 

Cross-curricular 

links 

Geography 

Previous learning A secular society with high spirituality 

Planned 

timings 

Planned activities (replace the notes below with 

your planned activities) 

Resources 

Start 

 

6 min 

Organisation moment 

Greeting 

Introducing lesson objectives to the learners 

Checking homework  
Activity –Inner and outer circle 

Students who are in an inner circle ask questions 

about their classmate’s last holiday. 

Students who are in an outer  circle answer these 

questions 

 

 

 

 

 

 

Middle 

8 min 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Task 1  

Activity – True &False quiz 

(G). Work in a group. Look at the map of Melton 

Park and find out if these sentences are true or 

false. Correct false sentences. 

 
1. There isn't a river in Melton Park. 

2. The playing field is near the leisure center. 

3. Margaret Hart's house is next to the newsagent. 

4. Norfolk Park has public tennis courts. 

5. The playing field has two football pitches. 

6. The bank is next to the museum. 

Map worksheet 
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7  min 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7. The supermarket is opposite the bank. 

8. The train station is on Ford Road. 

9. The school is opposite the turning for Oak 

Avenue. 

10. The leisure center is on Murphy Road. 

11. The bookshop is next to the library. 

12. The surgery closes at 6pm. 

13. The hospital is near the surgery. 

14. The museum is next to the art gallery. 

15. The post office is near the school, on Murphy 

Road. 

16. Mrs Simon's house is near the river. 

 Task 2 

Pre -task                

Teacher says the directions and students draw 

them 

Take 

the 

second 

right 

Go 

past 

Go 

straigh

t on 

Take the 

second 

left 

Traf-

fic 

lights 

Oppo-

site 

Roun

d 

about 

Next 

to 

Turn left Turn 

right 

 

            

(I).Look at the map and listen to the directions. Fill 

the gaps with the correct word to complete the 

directions. 

 
1. Go _______on. 

2. __________past the traffic lights. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://learnenglis

hteens.britishcou

ncil.org/skills/lis

tening-skills-

practice/giving-

directions  

pictures & map  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://learnenglishteens.britishcouncil.org/skills/listening-skills-practice/giving-directions
http://learnenglishteens.britishcouncil.org/skills/listening-skills-practice/giving-directions
http://learnenglishteens.britishcouncil.org/skills/listening-skills-practice/giving-directions
http://learnenglishteens.britishcouncil.org/skills/listening-skills-practice/giving-directions
http://learnenglishteens.britishcouncil.org/skills/listening-skills-practice/giving-directions
http://learnenglishteens.britishcouncil.org/skills/listening-skills-practice/giving-directions
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8 min 

 

 

 

3. It's the building next to the library _____the left. 

4. ___________the roundabout turn left. 

5. Then _________the first left on to Green Street. 

6. Go__________ the traffic lights and take the 

_________right on to King's Road. 

Descriptors    A learner 

 Listens to the conversation 

 Fills the gaps 

Differentiation by abilities: less able students will 

be given a sheets of paper with first letters of 

directions. 

Task 3        Activity – Picture Promt 

(G).Look at the picture. Work in a group. Make 

sentences according to the picture.  

 

Differentiation by task: More able students make 

up a short story. 

Task 4 

(I).Complete the following sentences using an 

appropriate preposition. 

1. She is afraid ……… the dark. (of / about) 

2. She was angry ………me. (at / on) 

3. I am not aware ……… this scheme. (of / about) 

4. She is quite capable … handling the situation on 

her own. (of / for) 

5. She is careless ………her looks. (about / on) 

6. I am not familiar ………this topic. (with / of) 

7. He is quite fond ……his grandmother. (of / off) 

8. We are quite happy ……the outcome. (about / 

for) 

9. Are you interested …… witchcraft? (in / about) 

10. This table is made ……teakwood. (of / for) 

11. She is married………a young businessman. (to 

/ with). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

worksheets 
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Descriptors :     A learner 

 Completes the sentences 

 Uses appropriate prepositions 

AFL- Laminated paper 

End 

7 min 

Teacher gives smiles: 

I understand the prepositions and directions 

I  want to know how to use the prepositions 

I didn’t understand the prepositions 

Self –assessment paper 

Name__________________ 

№ Tasks Signs  

1 Speaking activity  

2 Listening activity  

3 Writing activity  

4 Writing activity  

Home task 

Goodbye! 

Assessment 

Paper 

Additional information 

Differentiation – how do 

you plan to give more 

support? How do you plan 

to challenge the more able 

learners? 

Assessment – how are 

you planning to 

check learners’ 

learning? 

Health and safety check 

 

 

 

 

 

 

AFL – oral feedback 

AFL – Numbers speak 

AFL – Expert Envoy 

AFL – Reflection  

target 

AFL- Laminated paper 

Dum Dum Daa Daa 

 



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

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

50 

 

 

МАЗМҰНЫ 

 

 АРИПКУЛОВА ГУЛЬНАРА 

 ХИСАМБИНОВ СЕРИК МУХТАРБЕКОВИЧ 

 АБИШЕВА АЛИЯ ЗУЛЬКАРАМОВНА 

 ӨТЕГЕН ЕРБОЛ ӨТЕГЕНҰЛЫ 

 КАРАТАЕВА ГУЛНАР АМАНТАЕВНА 

 КАБИДОЛЛИНА КУРАЛАЙ КАБИДОЛЛАҚЫЗЫ 

 КАЙСИНОВА БЕКЕТАЙ БАЙМУХАМБЕТОВНА 

 КАЙПОВА ГУЛРАУШАН ОРАКБАЕВНА 

 ТАЖИГУЛОВА РАЙХАН КАШЕНОВНА 

 УСЕНБАЕВ ТАЛҒАТ БЕЙСЕМБЕКОВИЧ 

 ИСИНА ЗУХРА ГАЙНУЛЛАЕВНА 

 АХАТ  ГАУҺАР  ЕЛТАЙҚЫЗЫ 

 

 


