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№ K00052     25.11.2021 ж 

Оқушыларды техникалық еңбекке баулу 

ТУХЛИБАЕВА ЖАЗИРА УМАРОВНА 

Нұр-Сұлтан қаласы  №51 мектеп-гимназиясының  көркем 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 

деген ынтасы мен қызығушылығы артатыны анық. Үйірме барысында әртүрлі 

әдістерді қолдану оқушылардың танымдық белсенділігін арттырып, олардың 
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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 

саралап, салыстыру арқылы жұмыстарын нақтылауды, бағалауды үйренеді. 

Қорыта келгенде бұл үйірменің берері – оқушы бойындағы белсенділікті 
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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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№ K00053     25.11.2021 ж 

 

Кәсіптік шеберлікті қалыптастыруда еңбек тәрбиесінің жүйесі 

 

ПЛАН ТІЛЕК 

Нұр-Сұлтан қаласы  №51 мектеп-гимназиясының  көркем еңбек пәні мұғалімі 

Еңбек тәрбиесінің маңызы мен мәнін дұрыс шешу оның міндеттері мен 

мазмұнын және жүзеге асырудың әдісі мен құралдарын айқындай білумен 

шарттас. Мектептегі еңбек тәрбиесі саласындағы басты міндеттер: 

 

1. Еңбекке сүйіспеншілік пен еңбек адамдарына құрметпен қарау.  

2. Оқушыға техниканың қарқынды дамуын, өндірісте қолдануын, оның 

әлеуметтік-экономикалық мәнін ұқтыру.  

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

істей білудегі білік дағдыларын қалыптастыру.  

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

қасиеттері менқызығушылық, т.б. Тағылымдарын арттыру.  

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

деген ынтымақты жебеп, оған қажеттілік туғызу.  

6. Кәсіби мамандыққа бейімдеу.  

 

Орта оқу орындары жағдайында бұл міндеттердің орындалуы еңбек пәндерін 

өту арқылы, мектептегі түрлі еңбектерге қатысу және сыныптан тыс еңбектерді 

атқару, жазғы кездегі еңбек лагерлеріндегі жұмыстарды орындау барысында 

жүзеге асырылады. Еңбек тәрбиесі саласындағы іс-әрекеттің нәтижелі болуы 

оны ұйымдастырудың әдістемесі мен формасына байланысты екендігіне зейін 

қойып, оқушының еңбекке деген ынтасын аударуға бағытталған таңдаулы 

даңқты еңбеккерлермен кездесу, экскурсиялар ұйымдастыру, еңбек акцияларын 

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

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

техникалық білімді игереді. Еңбек сабақтары барысында оқушылар жалпы және 

техникалық білімге сүйенеді. Білім еңбек сабақатарының ғылыми негізі болады, 

ал еңбек сабақтары мен тәрбие барысында оқушылар алған өмір тәжірибесіне 

теориялық білім жүйесі арқылы түсінеді. 

Еңбек сабақтарының процесін жетілдіру оқушылардың еңбекке зерттеу және 

шығармашылық қатынасын қалыптастырады. Оқушылардың өндірістік бригада 

базасында, оқушылардың еңбек және демалыс лагерлерінде ұйымдастырылған 

еңбек сабақтары туралы жағымды мысалдар аз емес.  

 

 

https://stom.tilimen.org/sabati-masati-sutekti-asietteri-men-oldanuin-anitau-sabati-min.html
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Оқушылар мектепте алған білімдерін пайдаланып, әр түрлі өсімдіктерді өсіреді, 

тәжірибелер жасайды, практикалық дағдылар мен іскерлікті игереді, кейбір 

мамандықтардың түрлерін меңгереді. 

Осындай шығармашылық жұмыстың барысында химия, биология және өндіріс 

негіздері пәндері пәндері бойынша оқушылардың білімі байыйды тереңдейді, 

ғылыми-зерттеу ісіне қашықтанады, ауыл шаруашылық және өнеркісіп еңбек 

дағдыларына ие болады, олардың кәсіптік бағдары тәрбиеленеді. Қорыта 

айтқанда, еңбек сабақтарының педагогикалық тиімділігі, олардың білім және 

тәрбие беру мәнділігінде. 

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

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

болатын. Оқу еңбегінің күрделілігі, оның нәтижесі бірден айқындалмауында, 

оқушыларға әрдайым көріне бермеуінде. 

Еңбекке тәрбиелеу мен оқытудың міндеттері еңбек пәні сабақтарында шешіледі. 

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

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

мектеп жанындағы үлесті жер бөлшектерінде еңбек етеді. 

Ортаңғы сыныптарда арнайы бөлінген оқу-тәжірибелік үлесті жер бөлігіндегі, 

оқу шеберханасындағы еңбек, жоғары сыньштардағы өнеркәсіп жәнс ауыл 

шаруашылық практикумдағы| оқушыларды жалпы еңбектің білік, 

дағдыларымен қаруландырып, политехникалық ой-өрісін кеңейтеді, кәсіптік 

ниетін және өмір жолын қалыптастыруға икемдейді. 

Сыныптан тыс үйірме және жаппай жұмыстың еңбек тәрбиесін іске асыруда 

тәрбиелік мүмкіндігі өте зор. 

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

үйірмелеріндегі сабақтар оқушыларды еңбекке баулиды, олардың 

шығармашылық ойларының дамуына мүмкіндік туғызады. Әрбір оқушының 

үйірме сабақтарында еңбекке шығармашылық қатынасы байқалады, олар 

еңбегін ұйымдастыру тәсілдерін іздестіреді, ғылыми зерттеу дағдыларына 

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

Төселеді. 

Мектепті өндіріске жақындату мақсатымен техникалиқ үйірмелер саны көбейіп 

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

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

мамандықты таңдап алуда оқушыларға ой салады. «олар әр мамандықтың 

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

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

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

мамандықты таңдауда бірте-бірте шабыты, қызығушылығы арта түседі. 

Үйірме жұмыстарын- жаппай жұмыстар толықтырады.  
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Оқушылар қызғылықты, үлкен тәрбиелік мәні бар көптеген шараларға белсенді 

қатысады және оларды тікелей ұйымдастырды. Мұндай жаппай жұмыстарға 

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

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

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

тәсілдеріне үйренеді, өздерінің жауапкершілігін сезеді, бұл менің адамгершілік 

борышым дейді, сонымен бірге олар үлкендердің еңбегін бағалайды, олардан 

үлгі алады. 

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

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

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

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

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

тамақ дайндау, т.б. Жатады. 

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

берік жүйесін жасау, тұрмыстық еңбекті әр адамның күнделікті өмір игілігіне 

айналдыру қажет. Әсіресе мұндай әртүрлі тұрмыстық еңбекті орындаудың 

барысында оқушылар арасында байқалатын ақсаусақтыққа, нәуетектікке, жас 

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

аналардың және әрбір үйелмен мүшесінің адамгершілік борышы. 

Мектепте білім беруді оқушылардың ақыл-оймен еңбек ету мәдениетн 

қалыптастыру – аса маңызды мәселелердің бірі болып табылады. Әрбір бала 

дер уақытында жақсы бағалар алып, оқуын жақсы нәтижелермен аяқтағанды 

қалайды. Дегенмен, түрлі себептерге байланысты: дәріс алудың сыртқы 

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

құлығына байланысты (жалқаулық, мақсатшылдықтың болмауы), тұрмыс 

жағдайының күрделілігі сияқты, т.б. Себептерге байланысты мұндай 

тілектеріне барлығы жаппай, әрқашан қолдары жете бермейді. Оқушының 

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

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

әрекеттерінің әдіс-тәжірибесінің жеткіліксіздігі себеп. Осысебеп салдарға 

байланысты ақыл-оймен еңбек ету мәдениетін игеріп және оны дамыту 

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

еңбектерінде көңіл бөлген. 

Оқушының ақыл-оймен еңбек ету қабілетін қалыптастыруда жетекші 

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

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

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

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

жалпы мәдени және кәсіби даму деңгейін көтеруге ұмтылып, талаптанумен, 

оқушының осындай талабының ішкі қажеттілігінен туындайды.  

https://stom.tilimen.org/jrgizushi-kueligini-jene-kolik-raldarin-tirkeu-turali-kuelikti.html
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Оқушылар өздерінің не істеп жүргендерін жете ұғынулары, оқуға үйренулері, 

өздері үшін жаңа білім көздерін өздері аша білулері керек. 

Оқушылардың іс-әрекетін ұйымдастыруда ақыл-ой еңбегінің мәдениетін 

қалыптастыру айрықша орын алады. Оқу еңбегінің мәдениеті оқушылардың 

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

еңбегін дұрыс жоспарлау жане тиімді ұйымдастыру, оқу гигненасы ережесін, 

сақтау, жұмыс орнын және қажетті материалдарды реттеу, оқу құралдарын 

пайдалана білу. 

Ақыл-ой жұмысының дұрыс ұйымдастырылған- ырғағы демалыспен еңбек 

түрлерінің орынды ауысып келіп отыруын қажет етеді. Оқушы осылардың бәрін 

бірізділік пен жүйелі түрде басшылыққа алып отырса, оқу еңбегінің тиімділігі 

артады. 

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

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

оқушының болашақ оқу еңбегіндегі өзіндік еңбек мәәдениетінің тәсілдері мен 

стилін қалыптастыруға көмектеседі. 

Ақыл-ой еңбегінде оқушылардың мәдениеті оқулықтармен ғылыми және әдеби 

кітаптармен жұмыс істегенде байқалады. Сондықтан оқушыларды жұмыс істей 

білуге дағдыландыру үшін оларды кітаппен жұмыс істеудің көптеген 

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

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

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

Оқушының, өзіндік жұмысы, одан білімнің әр түрлі саласына байланысты 

кейбір ерекше қасиеттерді талап етеді. Мысалы: жұмыс барысында жинақты 

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

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

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

сауаттылығына байланысты. 

Сонымен еңбек тәрбиесінің нәтижесі оқушының еңбекті тіленіп қажет етуі, 

еңбекті атқаруға деген ықылас - ынтасы, оған қызығуы мен белсенділік 

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

мамандық таңдауға деген құлқын айқындай түсу ниетінен көрінеді. Еңбек 

тәрбиесінің бағыт-бағдарын оқушының санасына сіңіріп, шама мүмкіндігіне 

үйлесімді еңбек дағдысына қалыптастыру олардың болашағында жалғастық 

табатын әдетке айналатын өмірмен құбылыс.  

 

 

 

 



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

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

8 

                                                                № K00054      25.11.2021 ж 

Мен – жаңа форматтағы ұстазбын 

МЕРЕКЕБАЕВА  АЙЖАН КУДАЙБЕРГЕНОВНА 

Алматы облысы  Кербұлақ ауданы "Панфилов атындағы орта мектеп" КММ. 

Бастауыш сынып мұғалімі 

«Еліңнің ұлы болсаң, еліңе жаның ашыса, азаматтық намысың болса, 

қазақтың ұлттық жалғыз мемлекетінің  нығайып көркеюі  жолында жан 

теріңді сығып жүріп еңбек ет. Жердің де, елдің де иесі өзің екеніңді ұмытпа!»                          

                                                                                           /Н. Ә. Назарбаев./ 

Заман өзгеруде, менде заман талабына сай өзгере білуім керек — деген ұстаным 

әр ұстаздың бойынан табылуы керек. 

Қазіргі әлемде болып жатқан өзгерістер әлемдік білім беру жүйесін қайта қарау 

қажет екендігін паш етті.Қарқынды өзгеріп жатқан әлемде білім саласындағы 

саясаткерлер үшін де, жалпы мектептер үшін де, соның ішінде мұғалімдер үшін 

де ең басты маңызды мәселе болып отырғаны: «ХХІ ғасырда нені оқыту керек?» 

, «Мұғалімдер оқушыларды ХХІ ғасырға қалай дайындауы керек?»  Қазақстан 

Республикасының педагог қызметкерлерінің біліктілігін арттыру курстарының 

мазмұны осы мәселені шешуге бағытталған. Даму мен үйрену бір үйдің егіз 

балалары секілді. Бір-бірінсіз толық салынбаған сурет секілді шимай болып 

қала береді. Дамығың келсе үйренесің, үйрене бастасаң, дамып жатсың деген 

сөз! 

Жаңа заман талабына сай, әлеммен бірге өзгеру мақсатымен менде деңгейлік 

курсты оқып, жаңа форматтағы ұстаз ретінде қалыптасып келемін.Мұғалімнің 

ұстанымы оның көзқарастарын қалыптастыру барысына зор ықпал етеді, ал 

көзқарасы белгілі бір шешімдердің қабылдануымен сыныптағы іс әрекеттерді 

түсіндіру көзі болып табылады.Сондықтан кез келген мұғалімнің оқыту 

құралдары оның өз болжамдарының, білімі мен ұстанымының, 

көзқарастарының жиынтығынан тұруға тиіс. 

Оқытудың қандай жолы қолданылса да, қарастырылатын екі көзқарас бар. 

Біріншіден, оқушының жеке тұлға және әлеуметтік нысан ретіндегі келешегі, 

екіншіден оқытудың оқушы мен  мұғалім арасындағы қарым -қатынас нәтижесі 
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ретінде қарастырылуы.Бірінші деңгей бағдарламасы құзырлы мұғалімнің 

алдына оқушының жан дүниесін жақсы түсіне білу жөнінде нақты міндеттеме 

қойып отыр.Сондықтан мұғалімнің бойында Шульман «үш көмекші» деп атаған 

қасиеттер болуы тиіс. 

Осы ұстаздар жайында халқымыздың ұлы батыры Бауыржан 

Момышұлы“Ұстаздық – ұлы құрмет. Себебі, ұрпақтарды ұстаз тәрбиелейді. 

Болашақтың басшысын да, данасын да, ғалымын да, еңбекқор егіншісін де, 

кеншісін де ұстаз өсіреді… Өмірге ұрпақ берген аналарды қандай ардақтасақ, 

сол ұрпақты тәрбиелейтін ұстаздарды да сондай ардақтауға міндеттіміз” деген. 

Бала бойына ата-анадан кейінгі ақыл-ой, адамгершілік, әдептілік, ар-ұят, ұлттық 

сана-сезімді сіңіруші адам – Мұғалім. 

Ендеше өз ісіне берілген, жаңалықты жатсынбай қабылдайтын, шәкіртінің 

жанына нұр құйып, өмірге өзі де бақытты болып, өзгелерді де бақытқа 

жеткізсем деп жүретін ұстаздардың жөні де, жолы да бөлек. 

“Ұстаздық еткен жалықпас, үйретуден балаға” деп Абай атамыз айтқандай, 

ұстаз еңбегінің қыр-сыры мол, қиын да жауапты, шығармашылық еңбек 

екендігін баршамыз мойындаймыз. 

Менде ұстаздық жолымды мемлекеттік тілді өзге ұлт өкілдеріне үйретуге 

жиырма жыл бойы арнап келемін. 

Қазіргі кезде оқыту үрдісін жоспарлаудың, қолданудың және бағалаудың жүйелі 

әдісі ретінде жаңа педагогикалық технологиялар түрлері көбейе түсуде. 

Сондықтан осындай жаңартылған педагогикалық техногиялар ішінен                    

өз қажеттісін таңдап алу – әр мұғалім үшін жауапты да іскерлікті талап  ететін 

іс. 

В.И.Шепелдің айтуы бойынша, технология – өнер, шеберлік, біліктілік 

жағдайын зерттеуге бағытталаған іс-әрекеттердің жиынтығы ұғымын білдіреді. 

Сабақ түрі жаңа заман талаптарына сай өзгеріп, жаңарып отырса, 

жеткіншектерге оның әсері мен ықпалы ерекше болады. Олардың эмоциялық 

сезім-түйсіктеріне әсер ете білген ізденістерден көп пайда болатыны айтпаса да 

түсінікті. Дайын білімді таратуға негізделген «дәстүрлі» әдіс арқылы алынған 

білім оқушылардың жинақтаған өзге білімдерімен тиімді сіңісе алмайды, сол 
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себепті де механикалық есте сақтау, үстірт білім алу жағдайлары орын алады. 

Бұндай жолмен оқытудан алынған механикалық түрде есте сақталған 

мәліметтерді емтихан кездерінде ұтымды пайдалануға болады, бірақ мән-

мағынасы терең меңгерілмей, жай ғана жатталғандықтан, тақырыпты оқыту 

аяқталған соң немесе емтихан біткен соң керексіз болып қалады және оқушы 

оны өмірде пайдалана алмайды. Сындарлы оқытудың мақсаты – оқушының 

пәнді терең түсіну қабілетін дамыту, алған білімдерін сыныптан тыс жерде, кез 

келген жағдайда тиімді пайдалана білуін қамтамасыз ету. 

Оқыту туралы сындарлы түсінік оқушыға нақты білім беруді мақсат тұтқан 

мұғалімнің өз сабақтарын оқушының идеясы мен білім-біліктілігін дамытуға 

ықпал ететін міндеттерге сай ұйымдастыруын талап етеді. Бұндай міндеттер 

оқушылардың оқыған тақырып бойынша білімдерін өз деңгейінде көрсетіп, 

кейбір болжамдар бойынша күмәнді ойларын білдіре алатындай, пікір-

көзқарастарын нақтылап, жаңа ұғым-түсініктерін өрістетуге орайластырылып 

құрылады. Мұғалім қызметіндегі маңызды дүние – кейбір оқушылардың 

тақырыпты өзіне оңтайлы бірегей тәсілдермен меңгеретіндігін жете түсінуі. Бұл 

жағдайда оқушының мәселені түсіну деңгейін анықтап, оның түсінігін 

толықтыруға немесе қайта құруға көмектесу мұғалімнің міндеті болып 

табылады. Менде өз сабақтарымда жаңа технологияларды қолданып жүрмін. 

Деңгейлік бағдарлама бойынша жұмыс жасай бастағаннан бастап, 

оқушылардың бойынан өзгерістер байқала бастады. Бұрынғы дәстүрлі сабақта 

оқушы мұғалімнің баға қоюын тосып, қатесін тауып бергенін күтіп отырса, 

қазір өз қатесін өзі тауып өзі түзетуге машықтанып келеді. Бір — бірін бағалау 

арқылы  өз қателерін түсініп, өзгеге үйрету арқылы үйреніп отырады. 

Нұрсұлтан Әбішұлы Назарбаевтың: «Қазақ тілі ғылым мен білімнің 

,интернеттің тіліне айналды.Ешкім өзгерте алмайтын бір ақиқат бар.Ол  қазақ 

тілі Мәңгілік Елдің мәңгілік тіліне айналды »,- деген сөзі қазақ тілінің дамуына 

жаңа серпін беріп отыр.Мәңгілік елдің соғатын жүрегі қазақ тілімен 

байланысты болады десек,онда заман тынысын тани білген адамға дамудың 

күретамыры ақпараттық коммуникациялық технологиялармен байланысты 

екендігі де айқын. Осы мақсатпен аудандық қазақ тілі мұғалімдерімен «Тіл 

жанашырлары » атты қауымдастық құрып,биылғы жылы семинарлар 

өткіздім.  Облыстық конференцияда «Дарынды және талантты балалармен 

жұмыс жүргізу жолдары»тақырыбында шеберлік сынып өткіздім. Осы 

тақырыппен аудандық семинарда шеберлік сынып, «Топтық жұмысты 
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ұйымдастыру» тақырыбында коучинг  өтті.  Мектеп мұғалімдерімен де 

тәжірибе алмасып жүреміз.«Сыни тұрғыдан ойлау дағдыларын қалыптастыруда 

интерактивті әдістерді қолдану»  атты семинарда аудан мұғалімдері үшін тиімді 

өткізіліп, тәжірибе алмастық. 

Астана қаласында өткен  «Қазақ тілін оқытудағы инновациялық 

бастамалар»Назарбаев Зияткерлік мектептері тәжірибесі  форумына қатысып 

алған  мәліметтер бойынша аудан мұғалімдерімен ой бөлістік. 

Біздің мақсатымыз-  гүлденген қоғам орнату. «Ұлттық тіл — әр халықтың өзіне 

тән ой- санасын, парасатын, бүкіл болмыс- тіршілігі мен сезімін- түйсігін 

ұрпақтан ұрпаққа жеткізетін  күретамыр.» Н.Ә.Назарбаев Қазақстан халқына 

жолдаған жолдауында басты мақсатымыз-Қазақстанның ең дамыған 30 

мемлекеттің қатарына қосылуы, ол-«Мәңгілік Қазақстан» жобасы, ел 

тарихындағы біз аяқ басатын жаңа дәуірдің кемел келбеті деген. Біз үлгілі 

дамудың өзіндік моделін қалыптастырдық. Осы жолдауда «Мәңгілік Қазақстан» 

жобасында Қазақстан Республикасының әлем елдерімен терезесі тең қатынас 

құрып, әлем картасынан ойып тұрып орын алатын саласының бірі-ғылым мен 

білімге өте үлкен мән берген. 

Ал оны жүзеге асыратын ұстанымы берік, білімді, жаңа форматтағы мұғалім. 

Жаңа форматтағы мұғалім жас ұрпаққа саналы тәрбие мен сапалы білім беру, ең 

алдымен мұғалімнің кәсіби  шеберлігі екенін түсініп, әрдайым өзінің білімін 

жетілдіріп, шығармашылық ізденісте жүруі маңызды. 

Жаңа формат мұғалімі пәнді жақсы білумен қоса, стандарт талап етіп отырған 

құзыреттіліктерді жете меңгеруі тиіс. 

Елбасымыздың «Мәңгілік Елге» бастайтын ең абыройлы, ең мәртебелі жолында 

білімді шәкірт дайындаудан шаршамайтын, қазақ елінің жаңа форматты 

мұғалімін дайындауға атсалысып деңгейлік курсты өткізіп 

жүрген білімді де, білікті тренерлердің  еңбектері біз үшін баға жетпес нұсқау 

болып отыр. . Әлемнің озық елдері арасында Қазақстанның білімді жастарының 

орны ерекше болып шарықтай берсін. 

Джон Дьюи мен Дональд Шонның  «рефлексиялық оқыту»  технологиясында 

немесе Абай Құнанбаевтың  он бесінші сөзінде айтылғандай әр адам өз ісіне 

есеп бере білсе нәтижеге жетері анық деп санаймын.. 
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№ K00055      25.11.2021 ж 

Мен – жаңа ғасыр педагогімін 

МУСИРОВА ЛИЗА АНЕТОВНА 

Ақтөбе облысы  Ойыл ауданы   Амангелді орта мектебінің   

бастауыш сынып мұғалімі 

«Жай мұғалім хабарлайды, 

Жақсы мұғалім түсіндіреді. 

Керемет мұғалім көрсетеді, 

Ұлы мұғалім шабыттандырады» 

 

«Ел есінде бір жыл қалғың келсе – ас бер, он жыл қалғың келсе – ағаш отырғыз, 

ал мәңгі қалғың келсе – бала тәрбиеле» дейді халық даналығы. Мен үшін 

қастерлі де, қасиетті мамандық ол – ұстаздық жол. 

Мамандықты таңдау – әр адам үшін ең маңызды шешім. Мен үнемі 

Ж.Аймауытовтың «Мамандықтың жаманы жоқ, бірақ мұның кез келгеніне 

икемділік қажет, бұл – жай күнелту, тамақ асыраудың ғана жолы емес, үлкен 

өнерді, зор шеберлікті қажет ететін нәрсе» деген сөзін өзіме жол сілтер 

Темірқазық қып алдым. Сөйттім де «Ұстаздық» деп аталатын қиын да қызық 

соқпаққа алып барар мамандықты таңдауға бел будым. Өйткені мектеп өмірі 

мен үшін ыстық, тым жақын. Бала күнімнен санама сіңген қоңырау үні, 45 

минуттық білімнің тылсым құдіреті өзіне шықыратын да тұратын. Осы арман 

желкені салиқалы да салмақты ұстаздарымның жолын жалғастыруға себеп 

болды. 

Ұстаздық еткен жалықпас, 

Үйретуден балаға, – деп, ұлы Абай атамыз айтқандай, М.Өтемісов атындағы 

мемлекеттік университетінде білім алғанан кейін Сырым ауданына қарасты 

Қызылағаш орта мектебінде, кейін Бұлан орта мектебінде қазақ тілі мен 

әдебиеті пәндерінің мұғалімі болып жұмыс жасадым. Мектеп ұжымындағы 

әрбір ұстаздың бойында болатын төзімділік, сыпайылық, адамгершілік, 

еңбексүйгіштік сияқты жақсы қасиеттерді бойыма сіңірдім. Тәжірбиелі 

ұстаздардан шәкірттермен жұмыс жасау әдістерін, оларды жақсы көруді, 

көңілін таба білуді үйрендім. Міне, биыл осынау қастерлі мамандықтың 

тұтқасын ұстағаныма да 18 жылдың жүзі болыпты. Қиыны мен жеңілі, қызығы 

мен қуанышы мол болған еңбек жолымдағы педагогикалық ұстанымым – үнемі 

жаңалыққа ұмтылып, ақпарат ағымында заманауи алдыңғы қатардан көріну 

және әр оқушының  бойынан жақсылық тауып, бұлақтың көзін ашу арқылы 

биік мақсаттарға жетелеу. 
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Б.Момышұлы «Ұстаз – ұлық емес, ұлы қызмет»дейді. Ал ұстаздық – мен үшін 

биік шың іспетті. Өзіңнің аңсаған шыңыңа шығу үшін талай еңбектенесің. Ал 

сол шыңға жету жолындағы талай бұрмалаң да шатқал, қиын да 

қалтарыстарына төзе білетініме сенімім мол. 

Жебеп тұрар, демеп тұрар арқада, 

Болу керек құдіретті төрт ана. 

Туған жері – түп қазығы, айбыны, 

Туған тілі – сатылмайтын байлығы, 

Туған дәстүр, салт-санасы – тірегі, 

Қадамыңа шуақ шашар үнемі, – деп М.Шаханов ағамыз жырлағандай, адам 

баласының өміріндегі төрт ананның бірі болып табылатын – қазақ тілі мен 

қазақ әдебиетінің мұғалімі болу – аса жауапкершілікті іс деп білемін. Осындай 

жаһандану заманына тұспа-тұс келген біздің шәкірттеріміздің бойына ұлттық 

рухымызды сіңіріп, тілі мен дінін, ділін берік ұстанған ұрпақ оқыту, тәрбиелеу 

барысында қазақ тілі мен әдебиеті пәндерінің мұғалімінің мойынына 

жүктелетін міндет зор.  Сондай-ақ қазіргі білім беру саласының алдында тұрған 

басты мәселе – жаңа форматты ұстаз қалыптастыру. Бүгінде ұстаздар қауымы 

үстелдің бір шетінде «мен ұстазбын» деп тұрып алмай, бақылаушы, жазалаушы, 

тексеруші қызметін әрі ысырып тастап, ізденуші, зерттеуші, 

шығармашылықпен жұмыс жасайтын жаңашыл болса деп ойлаймын. 

«Ескіден қол үзіп, жаңаға қол жеткізгендер ғана мұғалім бола алады» деп 

Қытайдың дана ойшылы Конфуций айтқандай, ХХІ ғасырдың талабына сәйкес 

2014 жылы ҚР педагог кадрларының біліктілігін арттырудың деңгейлі 

бағдарламалары аясында екінші деңгей  (ілгері) бағдарламасы бойынша курсты 

аяқтап, сертификатқа ие болдым. 

Иә, мен қазіргі заман педагогімін. Осы жолда өз алдыма шәкірттерге терең білу 

барысында мақсаттар қойдым. Менің ойымша, қазіргі педагогикалық 

тәжірибеде тиімділікке  қол жеткізу үшін Кембридж бағдарламасын  жеті 

модульді сабақта тиімді пайдалану, яғни оқушыға өзіне дұрыс шешім табу және 

алға қойылған міндеттерді шешу үшін шығармашылықпен және сын 

тұрғысынан ойлауға мүмкіндік беру керек. Мен өзімнің шәкірттеріме бағыт-

бағдар беремін, ал алдымдағы шәкірт оны жүзеге асырады. Жан-жақты өз 

пікірлерін айтып, ойларымен бөліседі. Өз сабақтарымда қолданатын әдістер 

мен тәсілдер заман талаптарына сәйкес келеді және оқушыларыма  ұнайды. 

Жаңа ғасыр педагогі, бұл –   рефлексивті педагог. Әрбір мұғалім үнемі өзін-өзі 

жетілдіріп және де  рефлексия тәжірибесінде ғана бұл өсуге ықпал етеді. 

Мен жұмыс жасап жүрген шағын жинақты мектепте әр түрлі оқушылар бар 

және әр оқушының ойлауы мен қабылдауы да әр түрлі деңгейде. Кей кезде 

жаңартылған білім беру жүйесінде топқа, жұпқа бөліп жұмыстану кездерінде 

қиындықтар да кездесіп жатады. Осындай кездерде шетел ғалымы  Генри 

Фордтың « Бұған дейін жасағандардың бәрін одан да жақсырақ етіп жасауға 
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болады» деген сөзін есіме аламын да, өзімнің тәжірибемде жинақтаған әдіс-

тәсілдерге сүйенемін. 

Менің шәкірттерім менен әр күн сайын жаңалықтар  күтеді және олардың 

сенімін ақтамауға болмайды. Менің мамандығым менен тұрақты жұмылдыруды 

талап етеді. Мен бәсекеге қабілетті жастарды дамыту және тәрбиелеу үшін 

барлық жаңалықтарды білуге міндеттімін. Мен мұғаліммін, «Өз болашағымды» 

оқытамын, болашақ дәрігерлер, мұғалімдер, инженерлер, әскери және барлық 

болашақ мамандарын даярлаймын. 

Менің түсінігімде, жаңа ғасыр педагогы – өз ісінің кәсіби шебері, ол білім көзі 

болып қалу ғана емес, оқыту үрдісінің белсенді қатысушысы. Әрбір баланы оқу 

үрдісіне тарту оңай, бірақ кейде мұны жүзеге асыру қиын. Тек әдістемені жақсы 

меңгерген педагог сыныптағы жұмысты дұрыс ұйымдастыра алады. 

Қазір XXI  ғасыр. «Заманға сай қадам басып барамын ба?» деген сұрақ мені де 

толғандырады. Жаһандану дәуірінің талаптарына сәйкес келе ме? Менің 

ойымша, бұған жауап: «жоқ» болуы да мүмкін емес. 

Мен – жаңа ғасыр педагогімін. Мен өзімнің білімім мен біліктіліктілігіме 

сенемін, әр түрлі оқыту құралдарын тиімді пайдаланамын,  сабаққа 

дайындыққа  шығармашылықпен келемін. 

Ал ең бастысы, менің біліктілігім, мен «Өз болашағымды» оқытамын! 
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№ K00056    25.11.2021 ж 

Жаңартылған білім берудегі критериалды бағалау жүйесінің 

артықшылығы 

КАРАТАЕВА ЛИЗА ДУКЕНБАЕВНА 

Жамбыл облысы, Жуалы ауданы. N27 Диқан орта мектебі 

Бастауыш сынып мұғалімі. 

Елбасымыз Н.Ә Назарбаев «Болашаққа бағдар: рухани жаңғыру» атты 

бағдарламасында  «табысты болудың ең іргелі басты факторы білім екенін 

әрқайсысымыз терең түсінуіміз керек… Себебі, құндылықтар жүйесінде білімді 

бәрінен биік қоятын ұлт қана табысқа жетеді»,-деген. Ел ертеңі – жас ұрпақтың 

қолында. Ендеше, бүгінгі ұстаздар қауымына қойылатын талап та жоғары 

болмақ. Олар жан-жақты, әлемдегі жаңалықтардан мағлұматы бар, үнемі 

шығармашылық ізденістегі, кәсіби біліктілігін шыңдайтын жеке көзқарасы бар, 

соны қорғай білетін жігерлі тұлға, зерттеушілік қабілеті бар, білімді де білікті, 

көп оқитын, көп тоқитын, білімін өз тәжірибесінде  шебер қолдана білетін, 

өзінің оқушысын өз бетінше білім алуға баулитын кәсіби маман иесі болуы 

керек. Бұл өмір талабы.  

      Жаңартылған білім берудің маңыздылығы – оқушы тұлғасына үйлесімді, 

қолайлы білім беру ортасын құра отырып, оны  сын тұрғысынан ойлап, зерттеу 

жұмыстарын жүргізіп, тәжірибе жасап, АКТ-ны қолданып, жеке, жұппен, топта 

жұмыс жасай білетіндей, функционалды сауатты, шығармашылықпен жұмыс 

жасай алатындай дәрежеге жеткізу. Жаңартылған білім беру бағдарламасының 

ерекшелігі спиральді қағидатпен берілуі. Спиральділік қағидаты бойынша 

құрылған оқу бағдарламасы Джером Брунердің «Білім беру үдерісі» (1960) атты 

еңбегінде қарастырылған танымдық теорияға негізделеді. Критериалды бағалау 

кезінде оқушылардың үлгерімі алдын ала белгіленген критерийлердің нақты 

жиынтығымен өлшенеді. Оқушылардың пән бойынша үлгерімі екі тәсілмен 



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

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

16 

бағаланады: қалыптастырушы бағалау және жиынтық бағалау. Бұл бағалау 

жүйесінің артықшылығы, баланың ойлау қабілетін дамытып, ғылыммен 

айналасуға ынтасын оятады. Қалыптастырушы бағалау күнделікті оқыту мен 

оқу үрдісінің ажырамас бөлігі болып табылады және тоқсан бойы жүйелі түрде 

өткізіледі. Қалыптастырушы бағалау үздіксіз жүргізіле отырып, оқушылар мен 

мұғалім арасындағы кері байланысты қамтамасыз етеді және балл немесе баға 

қоймастан оқу үрдісін түзетіп отыруға мүмкіндк береді. Жиынтық бағалау оқу 

бағдарламасының бөлімдерін (ортақ тақырыптарын және белгілі бір) оқу 

кезеңін (тоқсан, оқу жылы, орта білім деңгейі) аяқтаған оқушының үлгерім 

туралы ақпарат алу мақсатында балл және баға қою арқылы өткізіледі. 

Қалыптастырушы бағалау және жиынтық бағалау барлық пәндер бойынша 

қолданылады. Критериалды бағалау жүйесі Филиппин, Сингапур, Жапония, 

Франция, Финляндия сынды дамыған елдерде пайдаланылады. Осы мәселе 

аясында «Балалар ХХІ ғасырда табысты болу үшін нені оқыту керек?» және 

«Оқытудың тиімді әдістері қандай?» деген сияқты негізгі сауалдар туындайды. 

Бұл сауалдар оқу бағдарламасымен және оқу бағдарламасын жүзеге асыруда 

пайдаланылатын педагогикалық әдістемелермен тығыз байланысты. Қарқынды 

жаһандану, сондай-ақ, ұлттық экономикаға да ықпал етуде және қазіргі уақытта 

экономикалық дамуды қамтамасыз етуге бағытталған халықаралық бәсекелестік 

артты. Білім беру жүйесін жаңартуға арналған бұл экономикалық дәлелдерге 

қоса, қазіргі жиырма бірінші ғасырда басқа да негіздер бар: байланысқа 

бейімділікті арттыру, әлеуметтік өзгерістер, ауа райының өзгеруімен 

байланысты мәселелер, бүкіл әлемдегі халықтың қарқынды өсуі, заманауи 

әлеммен өзара табысты байланысу үшін қажетті және келешек күннің әлемімен 

өзара байланысу үшін қажетті дағдыларды қазіргі таңдағы мектеп 

жасөспірімдері талап ететін шектеулі ресурстарға деген сұраныстың өсуі. 

Сондықтан оларға заманауи бағдарламалар мен оқыту әдістемелерін, білікті 

мамандар ұсыну маңызды. Орта білім жүйесінде жалпы білім беретін 
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мектептерді Назарбаев зияткерлік мектептеріндегі оқыту деңгейіне жеткізу 

керек. Мектеп бітіруші түлектері қазақ, орыс және ағылшын тілдерін білуге 

тиіс. Оларды оқыту нәтижесі оқушылардың сындарлы ойлау, өзіндік ізденіс пен 

ақпаратты терең талдау машығын игеру болуға тиіс» деп атап көрсеткеніндей, 

қазіргі таңда елімізде жаппай білім беру мазмұны жаңартылуда. Жаңартылған 

бағдарлама бойынша әлемдік білім беру жүйесі бәсекеге қабілеттілікке қарай 

білім алушыны баулу, қоғамнан өз орнын таба білетіндей сапалы маман 

болуына бағытталынған.  

Критериалды бағалау технологиясын енгізудің мақсаты: 

 Мектепте оқыту сапасын жоғарылату 

 Мектеп бітірушілердің білімін халықаралық стандартқа сәйкестендіру. 

Критериалды бағалаудың басты артықшылығы: 

 алдын-ала ұсынылған бағалау шкаласы; 

 анық, айқындылығы; 

 бағаның әділдігі; 

 өзін бағалауға мүмкіндіктің берілуі 

Критериалды бағалау технологиясы арқылы бағаның қойылуы: 

 Критерий бойынша оқушының оқу жетістіктерінің деңгейі белгіленеді 

 Нақты балдар немесе бағалар қойылады 

Анықтамасы : 

 

   Критериалды бағалау технологиясы-бұл білім берудің мақсаты мен 

мазмұнына негізделген оқушының оқу- танымдық құзырлығын қалыптастыруда 

алдын-ала белгіленген жетістіктермен салыстыру үрдісі . 

Бағалауды қолданудың екі тәсілі: 

 

 Қалыптастырушы бағалау- ( formative) баға жақсарту мақсатында 

жасалатын қадамдарды анықтау үшін ағымдағы жағдай туралы 

мәліметтер алуға қолданылады. 
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 Жиынтық бағалау- (summative) өтілген кезең бойынша зерделенген 

материал мөлшерін анықтауға қолданылады. 

Қалыптастырушы бағалау 

 

   Қалыптастырушы бағалау –сабақта күнделікті жүзеге асатын, білім мен 

дағдыны меңгеру деңгейін анықтайтын бағалау. Қалыптастырушы бағалау білім 

беру процесінде оқушы мен мұғалімнің арасындағы өзара тығыз байланысты 

жүзеге асырады. Сонымен қатар, оқушыларға жаңа материалды меңгеруде 

тапсырмаларды қаншалықты дұрыс орындағандығын білуге және оқытудағы 

мақсаттар мен міндеттерді орындауға мүмкіндік туғызады (ауызша сұрақ, 

жазба, практикалық жұмыстар т.б.) 

Қолданылуы: 

 

 Негізгі бағалауда барлық критерийлер барынша қолданылуы керек. 

 Критерий оқушының жас ерекшелігіне, бағдарламаға сай алынады. 

 Әрбір жетістік балмен және дескриптор арқылы белгіленеді. 

 Тоқсан соңында әр критерий бойынша негізгі бақылаудан алынған орташа 

балл есептелінеді. 

Негізгі ұстанымдар 

 

 Бағамен оқушының жұмысы бағаланады. 

 Дескрипторлар оқушыға алдын-ала белгілі. болуы шарт. 

 Оқушы өз білім деңгейін анықтай алуы қажет. 

 Нақты білімділік мақсатты бағалауы қажет. 

 

Жиынтық бағалау (суммативное оценивание): 

 Жиынтық бағалау белгілі бір тақырыпты қорытындылау мақсатында 

орындалады. 

 Мазмұны оқылған материалды қамтуы керек. 

 Жиынтық бағалаудағы оқушының алған бағасы тоқсандық баға болып 

табылады. 
 

Критериалды оқытудың маңыздылығы: 

 

 Мұғалім үшін: 

Әрбір оқушының өзгешелігін ескере отыра жеке білім алу траекториясын құру. 

 Оқушы үшін: 

Берілген бағалау критерийлерін түсіну,қолдану,жұмысын бағалай білуі. 

 Ата-ана үшін: 

Баланың білім алуындағы өсу деңгейін қадағалауы. 
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Критериалды бағалау технологиясының артықшылығы: 

 Нақтылық 

 Әділдік 

 Ынталандыру 

 Белсенділік 

 Жеке тұлға 

Критериалды бағалау технологиясының оқытуды жақсартудағы 5 

қағидасы 
 Оқушылармен кері байланысты тиімді қамтамасыз ету. 

 Оқушылардың өзіндік оқуға белсенді қатысуы. 

 Бағалау нәтижелерін ескере отырып, оқытуды өзгерту. 

 Оқушылардың өзін-өзі бағалауы. 

 Өздерінің оқуын қалай жақсартуға болатындығын түсіну қажеттігі. 

Бағалаудың мақсаты 

 Оқытудың қиындықтарын анықтау; 

 Жетістіктер туралы кері байланыс (оқушылар, мұғалімдер және ата-

аналар үшін); 

 Болжау және сұрыптау; 

 Стандарттарды бақылау және орындау; 

 Оқыту бағдарламасының мазмұнын және білім беру стилін бақылау. 

 

Қалыптастырушы бағалау 

Мұғалім үшін- 

 оқытудың келесі деңгейін жоспарлау үшін тексеру жұмыстарының 

нәтижесін қолданады;  

 оқушыға білімін арттыру үшін пайдалы кеңестер береді;  

 жұмыс нәтижесі бойынша әр оқушыға жеке-жеке мақсаттар қояды. 

Оқушы үшін- 

 өз қатесі негізінде үйренуге көмектеседі; 

 маңыздыны түсінуге көмектеседі; 

 қолынан не келетінін түсінеді; 

 білмейтін тұстарын анықтайды; 

 нені істей алмайтынын түсінеді. 
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     № K00057      25.11.2021 ж 

Абай шығармаларын бастауыш сыныпта оқытудың тиімді әдістері 

МУХАТОВА КАСИЕТ АМАНГЕЛЬДЫЕВНА                                                                

Жамбыл облысы, Жуалы ауданы. N27 Диқан орта мектебі 

 Бастауыш сынып мұғалімі. 

           Бүгінгі білім мен техниканың қарыштап дамуы оқушының тұлғалық 

жетілуіне түрткі болуда. Жеке тұлғаның қажетін өтеуде мұғалім өзінің 

пайдаланып отырған отырған әдістеріне рефлекция жасай отырып, жетілдіре 

білуі қажет, сол жағдайда ғана білім мазмұнын меңгеріп, алдымыздағы 

шәкірттің тұлғалық шығармашылық жетілуіне мүмкіндік жасаймыз.                                             

Абай шығармаларынын оқытуда ең тиімді әдіс-тәсілдің бірі сын тұрғысынан 

ойлау. Өйткені сын тұрғысынан ойлауды  дамыту бағдарламасы көп електен 

өткен, әлемдік білім берушінің бірлескен еңбегінің нәтижесі.Жоба педагогика 

саласында өзіндік із қалдырған, ұлы педагог Ж.Пиаже, Л.Выготский 

теорияларын басшылыққа алады. Сын тұрғыснан ойлау технологиясының , 

мінез машығына, назар аудара отырып. Тақырыптан ерекшелігі оқушылар сабақ 

барысында, Абай шығармаларының тақырыбы мен идеясы мазмұны, тіл 

ерекшелігіне немесе лирикалық кейіпкерге сын тұрғыдан қарап саналы шешім 

қабылдауға үйренеді. Қабылдаған шешімді дәлелдей білу, пікірін қорғай білу, 

басқаның пікіріне құрметпен қарау сол басты қағида.Мұғалім кез келген әдіс 

тәсілде оқушыға сенім арта отырып, олардың ой ұшқырлығы мен тіл 

көркемдігіне, мінез машығына назар аудара отырып тақырыптан ауытқымай 

отырып жұмыс жасауына мүмкіндік береді. Егер мұғалім оқу үрдісі барысында 

жұмысты дұрыс ұйымдастырған жағдайда оұушы шығдалып, белгілі бір 

жетістікке жетері сөзсіз. 

Абайдың «Күз», «Қыс» сияқты өлеңдерін оқығанда, бастауыш сыныптардағыдай 

жыл мезгілдерінің әр түрлі белгілерін, табиғат көріністерін айту үстірт түсінік 

тудырмаса керек. Абайдың өзі табиғат көрінісі және жер бетіндегі тіршілік 

атаулының (адам, өсімдік, оның әлеуметтік халі т.б) бәрін де тұтастық қалпында 

сипаттап тұр. Ол тұтастықты даралап ыдыратқанда әрбір жеке ғылым саласының 

үлесінен (өсімдіктану, жаратылыстану, тәнтану, әлеуметтану, саясаттану, 

география, тарих, сурет т.б.) екені байқалады. 

Сондықтан кейбір материалдың мазмұнындағы бірден көзге түсетін бөлікті 

екінші пәннің үлесіндегі жеңіл бір ұғым, мазмұнмен байланыстырып, 
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интеграциялық сабақ өткіздім деу қисынсыздау болады. Бұл түрдегі 

байланыстың іске асырылуы мұғалімнен үлкен міндет пен жауапкершілік, 

сабаққа мүлтіксіз дайындықпен келуді талап етеді. 

Мектепте оқылатын оқу пәндеріндегі бай мазмұнмен оның күрделі құрылысы 

оқу ісінің аса жауапты, қат-қабат қиын екенін көрсетеді. Сондықтан да 

мұғалімнің мамандық дайындығының жан-жақты, биік дәрежелі болуы өте 

қажет. 

Абай шығармаларының табиғаты кешегіні айта отырып, бүгінгі күннің барысына 

жөн сілтейді. Кешегі айтылған Абай сөзі бүгін өз құнын жоғалтпақ түгіл, ол 

құндылық пен оған деген мұқтаждықты еселеп арттырғандай болады. 

Сондықтан да бұл жердегі интеграциялық байланыс мұғалімнің білімдік-

әдістемелік дайындығын қалайды. 

Абай өлеңдерінің терең мазмұнына бойлау үшін сабақты интеграциялық 

байланыста жүргізу бірден-бір тиімді әдіс болып табылады. 

Мәселен, «Интернатта оқып жүр» өлеңін оқытқанда оқушылардың 5 сыныпта 

оқыған «Интернат наны» (Ш. Мұртаза) мәтінімен байланыстыру арқылы кең 

ұғым беруге болады. Осы тұста тарихи жағдай ықпалын да сөз ету керек. Әсіресе, 

Абай өлеңдерін оқытқанда, тарихи жағдайға соқпай өтуге болмайды. 

Ақын өлеңдері өз заманының шындығын бейнелейді. Оны жалаң күйде бүгінгі 

ұғым, түсінікпен айту өлеңнің ішкі мазмұнын жоғалтады. «Интерната оқып жүр» 

өлеңіндегі «Ойында жоқ олардың шариғатқа шаласы»» – деген жолдар Абай 

заманындағы ел арасының бүліншілігінен хабар береді. Сол тұстағы білім 

алудағы тар ұғым, түсініктің қалыптасқанын аңғартады. 

Оқудағы мақсат арыз, шағым жаздыру, сот ісінде бедел көтеру, біреуден есе 

қайтару дегендерге саяды. Мұның өзі отаршылдық алып келген саясат 

салдарынан қазақ елінің ішкі жағдайының өзгеруін көрсететінін ашып айту 

керек. 

Абай білім алудың мақсаты бұлардан әлдеқайда жоғары екендігін айтатынын 

ұғындыра отырып, әңгімені бүгінгі жағдайға бұрған орынды. 

«Нан таппаймыз демейді, 

Бүлінсе елдің арасы» – деген сөз бүгінгі қоғам құрылысы бір түрден екінші түрге 

ауысып, жер жүзінде идеялық түсініктерге өзгеріс еніп жатқанда халық көріп 

отырған қиындықты жеңу жолы – ел арасының бірлігі деген ұғымды биіктету 

және ел бірлігі деген түпкі тек сонау түркі қағанаты болып құрылғаннан бері келе 

жатқан мызғымас тұрақты ұғым екендігін ұрпақ көзқарасы мен дүниетанымына 

негіз етіп қолдану керек. Ол үшін өлеңнің негізгі ой-түйіні ретінде көрінетін 
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тұсын анықтап, ол бойынша түрлі-түрлі жұмыстар жүргізу қажет. 

Абай Құнанбаев шығармаларын оқыту бастауыш сыныптардан басталып, орта 

буында, жоғары сыныптарда түгел қамтылады. Абай шығармаларын бастауыш 

сыныптарында оқытқанда, оқушылардың ассоциациялық ойлауы мен қиялын 

дамытатын әдіс-тәсілдер пайдалану орынды деп есептейміз. 

Мысалы, Абайдың табиғат лирикасынан «Күз» өлеңін оқытқанда мына тектес 

сұрақтар беруге болады. 

1. Күз сөзі көз алдымызға қандай көріністерді елестетеді? 

2. Күз сендерге қандай сезім-күй туғызады? 

3. Күз қандай түсті елестетеді? 

Сұрақ, тапсырмаларға берілген жауаптарды жинақтап, оқушылардың 

дәптерлеріне немесе тақтаға еркін жазу, яғни оқушы жауаптары бойынша 

жүйесіз жазып шығу керек. Жинақталған «ым» – түсініктерден оқушы өз 

ассоциациясындағыларын бөлек теріп жинақтайды, оларды топтастырып 

шығуға болады. 

«Қыс» мезгілін оқытар алдында берілген сұрақтарға «қар», «қырау», «аяз», 

«үскірік», «шаңғы теуіп жүрген балалар», «сырғанақ», «аяз ата», «шыршаны 

жағалай айналған балалар», «жаңа жыл», «қатып жатқан сулар, өзендер», «қар 

үстіндегі адам іздері» алуға болады. Қысты оқушылардың барлығы бірдей ақ 

түсті табиғи деп таниды. 

Көктем белгілеріне қатысты қойылған сұрақтарға «қар ериді», «жаңбыр», 

«үйлердің шатырына қатқан мұздардың еріп, тамшылап тұрғаны», «8 – наурыз», 

«құстар жылы жақтан оралғаны» «ағаштар гүлдейді», «жан-жануар ояна 

бастағаны», «дән егіп жатқан диқаншы» сияқты жауаптар қайырады. Оқушылар 

көктемді әр түрлі түспен елестетеді. Бір оқушы жасыл түсті, біреуі қызыл 

қызғалдақ түсін елестетеді. Мұндай жұмыс түрлерін ұйымдастырудағы басты 

мақсат оқылатын шығарманы дұрыс, өз дәрежесінде қабылдауға жағдай туғызу, 

оқушы қиялын ұштау болып табылады. 

«Күз» өлеңінде Абай бұлттың түсін неліктен басқаша қолданбай, (қара бұлт, ақ 

бұлт, ақша бұлт, т.б) «сұр бұлт тіркесімен берген? немесе «дымқыл тұманның 

ерекшелігі қандай?» деген сұрақтар табиғат ерекшеліктерін тереңдей ұғуға әрі 

жете түсінуге жетектейді. 

Білмеймін, тойғаны ма, тоңғаны ма, 

Жылқы ойнап, бие қашқан, тай жарысқан. 

Жасыл шөп, бәйшешек жоқ бұрыңғыдай, 

Жастар күлмес, жүгірмес, бала шулай, – деген жолдарға назар аударта оқыту 
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оқушы ойын, ассоциациялық қиялын күз көріністерімен толықтырады, жаңа 

ұғым, түсініктерге, сезімге ойыстырады. Өлеңнің келесі жолдары сол 

ұғымдардың бояуын қанықтырып, өлеңнің әлеуметтік мәнін түсініп қабылдауға 

жол ашады. Оқушы санасында Абай бейнелеген күздің тұтас суреті орнығады. 

Оқыту жұмысының нәтижелі болуы оқыту әдістерін үйлесімді етіп таңдап ала 

білуге байланысты. Себебі оқытуды ұйымдастырудың негізгі формасы – сабақ. 

Ал сабақтың мақсаты мұғалім мен оқушының ұжымдық, шығармашылық еңбегі, 

сондай-ақ сабақта оқыту мен тәрбиенің міндеттері, мақсаттары жүзеге 

асырылады, оқушылардың ой - өрісі кеңіп, қабілеті шыңдала түседі, өмірге деген 

көзқарасы қалыптасады. 

Қорыта айтқанда, ұлы Абайдың шығармаларын бастауыш сынып оқушыларына 

үйрету барысында ең қажетті сыналған әдістемелерді пайдаланып, оларды әрбір 

сабақта жаңалап, жетілдіріп отыру, әрбір тақырыпты өтуге творчестволықпен 

қатынас жасау бүгінгі күннің ең зәру мәселесі болып табылады. Себебі 

жастарымыздың дүние танымына, дүниеге көзқарасын қалыптасыруда, олардың 

заман дәрежесіндегі азамат болып өсуінде, биік интеллектуальдылыққа, «толық, 

кәміл инсан» болып жетілісуінде, олардың бойындағы эстетикалық талғамының 

ұштала түсуінде ұлы Абайдың шығармалары бірден бір рухани азық болып 

табылады. 
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 № K00058     25.11.2021 ж 

Бастауыш сыныпта сын тұрғысынан ойлау технологиясын тиімді қолдану 

КУАНГЛИЕВА БИБИГУЛ САБИРОВНА 

БҚО. Бөкейордасы ауданы,Сейтқали ауылы Алғашқы бастауыш  

мектебинің бастауыш сынып мұғалімі 

Қазақстан Республикасының «Білім туралы» Заңында « Білім беру жүйесінің 

басты міндеті ұлттық және адамды қалыптастыруға және кәсіби шыңдарға 

бағытталған білім алу үшін қажетті жағдайлар жасау; оқытудың жаңа 

технологияларын енгізу;білім беруді ақпараттандыру, халықаралық ғаламдық 

коммуникациялық желілерге шығу» деп, білім беру жүйесін одан әрі дамыту 

міндеттері көзделген. Бұл міндеттерді шешу үшін мектеп ұжымдарының, әр 

мұғалімнің күнделікті ізденісі арқылы барлық жаңалықтар мен қайта құру, 

өзгерітерге батыл жол ашарлық жаңа тәжірибеге,жаңа қарым-қатынасқа өту 

қажеттілігі туындайды.Білім берудің маңызды шарты-оқу үрдісін жаңара 

отырып, оқушылардың қызығушылығын арттыру, шығармашылық қабылеттерін 

дамыту, олардың өздігінен білім алуға құштарлығын жетілдіру, қол жеткен 

табыстарды сын көзбен бағалай отырып саралауда мұғалім іс-әрекетін жаңаша 

тұрғыда ұйымдастыру. 
Қай заман болмасын адамзат алдында тұрған міндет- ұрпаққа саналы білім беру. 

Білімнің жаңа мазмұнын жүзеге асыру үшін заман ағымына орай оқу үрдісіне 

жаңа технологиялар қажетті. Жаңалықты меңгеру мен жүзеге асыруда дұрыс 

түсінбеу үлкен кедергіге әкеледі. Сондай қолданыстағы жаңа технологиялардың 

бірі-сын тұрғысынан ойлауды дамыту технологиясы. 
Жалпы сыни ойлау деген не? 
Сыни ойлау сұрақ қою мен шешімін талап ететін проблемалардан тұрады. 

Мазмұнды сұрақ қою арқылы,мәселені шешуде өзі жолын іздеп 

тауып,шешімді,саналы дәлелдер айтады. -мұғалімге тәуелділіктен арылып, 

өзінің білім беру қызметін өздері басқаруға; 
-білім мәдениеттілігі мен маңыздылығын түсініп, қажетті іс-әрекетті белсене 

және өз бетінше орындауға; 
-жеке ерекшелігі мен қыбылетіне сай тапсырмаларды өзі таңдап, іздеп тауып, 

белсене орындауға; 
-білім мен мәдени құндылықтарды игеру ісін топтасып және ұжымдасып мұғалім 

көмегінсіз атқаруы; 
-құр мәлімет алумен шектелмей, сабақ барысында өз пікірін ашық айтып, сұхбат 

жүргізуге; 
-ой-өрісі ғана емес, рухани және әлеуметтік жағынан өздерін- өздері дамытып, 

тәрбиелеуге. 
Сын тұрғысынан ойлау бағдарламасында 100-ге жуық стратегиялар бар. Қазіргі 
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кезде мен қолданып жүрген стратегиялар Венн диаграммасы, «Т» кестесі, эссе, 

ой қозғау, инсерт, шығу парағы, кубизм , дискуссиялық өрнек, кластер, ішіне 

сыртына , синквин, т.б. 
Сын тұрғысынан ойлау арқылы оқу мен жазу дамыту технологиясын сабақ 

үстінде қолдану барысында төмендегідей тиімділіктерге қол жеткізуге болады. 
1.Сабақты белсенді өткізіп, әр баладан еркін жауап алуға жағдай жасау. 
2.Сенімділікке тәрбиелеу. 
3.Қиялын дамыту « менің ойымша» деген жауапқа алуға жағдай жасау. 
4. Әр түрлі жауапты соңына дейін тыңдау. 
5. Жауап беруге тілек білдірмеген баланы өз еркінсіз, қинап сұрамау. 
6. Баланың дүниетанымының кеңіп, рухани өсуіне, әр сабақта жағдай жасау. 
7.Жеке тұлға ретінде « мен» деген рөлін көтеру, өз пікірін қалыптастыру. 
 
Сын тұрғысынан ойлау- Қазақстандағы білім беруді дамыту үшін маңызды болап 

табылатын ең басты педагогикалық түсінік. Педагогика ғылымы еш нәрсеге 

бейімі жоқ, қабілетсіз адам болмайды деп дәлелдейді. Тек қабілетті кеңінен 

өрістетуге ықпал етуші орта оқушы үшін мектеп қана болып табылады. 

Сондықтан оқушылардың сыни тұрғыда ойлау мақсатында «қалай? қашан? 

қандай?»деген сұрақтар төңірегінде жұмыс жүргізу жақсы нәтиже береді. Яғни 

оқушыларға тапсырманы қалай берем? Қашан берем? қандай тапсырма берем 

деген сұрақтар басты назарда болу керек деп ойлаймын. Сыни ойлау сабағының 

құрылымы үш кезеңді қамтиды. 
Қызығушылықты ояту 
Жаңа ақпаратқа қызығушылығын ояту,танымдық процеске 

жұмылдырады,актуалдау.Бұл бөлім –білімнің іргетасы. 
Екінші кезең -мағынаны тану оқу процесін мазмұнды түсінудің негізгі 

кезеңі.Осы кезеңде мұғалім шеберлігінің шыңы десек қателеспеспіз деймін 

.Себебі мұғалім тиімді стратегиялар арқылы оқушы қабылдауын дамытады. 

Салыстырмалы кестелер,екі жақты күнделік әдісі,инсерт әдістері қолданылады. 

Ой толғау кезеңінде оқушы пікірлері маңызды болады. Оқушының сыни ойлауын 

дамыту мүмкіндік бар.Жаңа білімге өзінде бар білім негізінде өтіледі. 
Оқушы шығармашылығын арттыруда әр кезеңге орай әдіс-тәсілдер таңдау, 

қолдану бір жүйеде дамытуға жетелейді. 
 Сын тұрғысынан ойлау -ашық қоғам негізі.Ол өз алдына сұрақтар қойып 

және оларға үнемі жауап іздеу, әр мәселеге байланысты өз пікірін айтып, 

оны дәлелдей алу,сонымен қатар басқалардың пікірлерін дәлірек қарасты-

руды және сол дәлелдемелерді қисынын зерттеу дегенді білдіреді.Сыни ой-

лау-адам өмірінің бір саласы. Олай делінетіні-бұл философия адамдарға 

көптеген жолдар мен шешімдер ішінен өздері үшін маңызды, әрі пайдалы 

екенін, тек қажетті ақпараттарды ғана жинап, жаңа білімді бұрынғыдан 

ажырата білуге көмектеседі. 
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Сыни ойлауды дамыту технологиясяның дәстүрлі оқытудан басты 

айырмашылығы-білімнің дайын күйінде берілмеуі. Бұл жобаның мақсаты- 

демократиялық қоғамда өз көзқарасы, пайымдауы бар,өзін-өзі жетілдіріп 

отыратын, айналадағы үдерістерге сыни көзбен қарап, жауап бере алатын жеке 

тұлғаны қалыптастыру. 
СТО жобасын пән ерекшелігіне қарай қолдана білу-білім беру сапасын 

арттырудың, оқыту мақсатына жетудің бірден-бір жолы. «Сын тұрғысынан 

ойлау»- сынап қарау емес, оқушының шыңдалған ойлау әрекеті.Бұл 

технологияның негізінде оқушылар топпен жұмыс істеу арқылы өзара пікірлесіп, 

ұтымды жауаптарды тауып айтуға үйренеді, іздене отырып, өз ойын айтуға, 

дәлелдеуге мүмкіндік алады. Топпен бірігіп жұмыс жасау тұлға бойында 

шыдамдылық, мейірімділік, ұжымдық жауапкершілік, бірігіп бір мәселені шешу 

секілді жағымды қасиеттерді дамытады. 
«Сын тұрғысынан ойлау технологиясын» арнайы пәндерді оқытуда қолданып 

жүрмін. «Сын тұрғысынан ойлау технологиясын сабақтарда қолдану» 

тақырыбын өзекті тақырып ретінде алдым. Осы технологиямен жұмыс жүргізу 

үшін белгілі міндеттер қойдым. Олар: 
1. Технологияны оқып меңгеру; 
2. Тәжірибеде қолдану; 
3. Нәтижесін анықтау. 
1-ші сатыда 2012-2013 оқу жылында технологиямен таныстым, баяндама 

әзірленді ; 
2-ші сатыда 2013- 2014 оқу жылында сабақтарымда қолдандым, пәндік отырысқа 

әдістемелік әзірлеме дайындалды ; 
3-ші сатыда 2014 -2015 оқу жылына әдебиеттік оқу пәнінен «Шешендік сөз», 

«Достық» тақырыбында ашық сабақтар жоспарлап өткіздім. 
2015-2016 жылы Өзін-өзі тану пәнінен «Сөз іспен көрікті» тақырыбында ашық 

сабақ өткізілді. 
Жалпы «Сын тұрғысынан ойлау технологиясының» 90 түрлі стратегиясы бар, 

солардың ішіндегі- Даралық пен ұқсастық, Венн диаграммасы, Бес жолды өлең, 

Галереяға саяхат, INSERT кестесі, ББҮ стратегияларын сабақтарымда 

қолданамын. 
Сын тұрғысынан ойлау технологиясының негізгі мақсаттары: 
- Тек қана оқуда емес, өмірде де оқушылардың ойлау қабілеттерін дамыту; 
- Өздігінен дұрыс шешім қабылдай білетін тұлғаны дамыту; 
- Ақпараттарен жұмыс істей білетін шығармашыл тұлға қалыптастыру; 
- Құбылыстарды жан-жақты талдап саралай білетін сыншыл тұлға тәрбиелеу. 
Сабақта белгілі қағидалар сақталынуы қажет. Ол үшін тақырып бойынша 

оқытушы – оқушыларға тапсырманы орындауға уақыт белгілеуі, сенім көрсетуі, 

қолдауы және бағыт беріп көмектесуі қажет. 
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№ K00059     25.11.2021 ж 

Жаңартылған білім беруде қашықтықтан оқуды ұйымдастыру 

САЛЫҚ АНАРХАН АҚҚАЛИҚЫЗЫ 

Ақтөбе облысы,Ойыл ауданы, Амангелді орта мектебі 

 бастауыш сынып мұғалімі 

Бүгінгі  таңда  елімізде  білім беру мазмұны жаңа бағытқа бет бұрды. Қазақстан 

Республикасында орта білім беру мазмұнын жаңарту шеңберінде білім беру 

үдерісінің құрылымы мен мазмұнына елеулі өзгерістер енгізілуде.        

Жаңартылған білім беру бағдарламасының негізгі мақсаты – білім мазмұнының 

жаңаруымен қатар, критериалды бағалау жүйесін енгізу және оқытудың әдіс-

тәсілдері мен әртүрлі құралдарын қолданудың тиімділігін арттыруды талап 

етеді.  Жаңартылған білім берудің маңыздылығы – оқушы тұлғасының 

үйлесімді қолайлы білім беру ортасын құру және коммуникативті қарым-

қатынасқа түсу, жеке, жұппен, топта жұмыс жасай білу болып табылады десек, 

оларды жүзеге асырудың бір жолы – оқыту процесінде топтық оқытуды қолдану 

болып табылады. 

     Жаңа қоғамға қажетті тұлғаны дайындауда топтық оқытудың қажеттілігі 

өмір талабы екендігі айқын сезіледі. 

Оқытудың топтық формасы деп – оқу тапсырмасын бірігіп орындау үшін сынып 

базасында құрылған жұмысшы топтардың іс-әрекетін ұйымдастыру түрін 

айтады. Топтық оқытудың басты мақсаты – оқушыларды шағын топтағы 

бірлескен жұмысқа тарту. Топтық жұмыстар – оқушылардың танымдық қызмет 

үдерісіне көтеріңкі көңіл-күймен   қатысуын, зерттеу тақырыбын түйсініп, 

терең зерделеуді, алынған білімнің тұтастығы мен оқушылардың танымдық 

белсенділігін қамтамасыз етеді. 

    Дәстүрлі ұйымдастырылған оқу үдерісіне қарағанда, топтық жұмыс арқылы 

оқыту үдерісінде оқушылар көп мағлұмат алады, ойын үдерісінде жағымды 

эмоциялар алып, белсенділігі артады, сөздік қоры дамиды жеке тұлғаның 

қажеттіліктері қанағаттандырылады. 

   Дұрыс ұйымдастырылған топтық жұмыс – командада шығармашылықпен 

ынтымақтастықта жұмыс істеуге мүмкіндік береді. 

Бұрын әркім өз бетінше ізденіп жұмыстанып, белсенді балалар нәтижеге жетіп 

отырса, көмекке зәру бала өз ойының дұрыс бұрыстығына көз жеткізе алмай 

білмеген күйде қалып отырды. Топта оқушылар өз даралығын жоғалтпайды, 

қажетті жағдайда олар бір-бірінен көмек сұрап, ортақ міндеттерді шешеді. 

  Топтық жұмыс барысында топтасып постер дайындау, бірлесіп тапсырмаларды 

орындау, ресурстарды талдау жұмыстары барысында бір–бірімен ой бөліседі, 

өзінің білмегенін талқылау барысында тыңдау арқылы біледі, естігеніне 

қорытынды жасап, жүйелі талқылауға қатысады, бағалап, талдап, өз пікірлерін 
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білдіре алады және бәрі бір тоқтамға келіп, берілген мәселені бірлесе отырып 

шешіп, оны қорғауға өз үлестерін қосады, тұжырым шығарады. 

Топтық   жұмыс   формалары оқушы   тұлғасының танымдық қабілеттерін, 

танымдық процестерді дамытуға, оқуға жағымды қызығушылық 

қалыптастыруға, тұлғаның қиындықтарға даяр болу және жеңе білу, танымдық, 

сыйласу, шығармашылық өзін-өзі өзектілендіруге   ықпал етуде алатын орны 

ерекше. 

   Топ – қазіргі адамның қоғамдық өмірін ұйымдастырудың басты тәсілі, оның 

ажырамас қасиеті болып табылады. 

Топтық жұмыс өзінің барлық белгілері көрініс табатын оқу 

ынтымақтастығының идеалды моделі болып табылады 

   Топтық жұмыс дәстүрлі сынып-сабақ жүйесіне қарағанда оқушылардың бір-

бірімен байланысын құруға мүмкіндік береді. Олар жеке жұмысқа қарағанда 

топтық жұмыста тапсырмаларды жақсы орындайды және сабақтағы 

психологиялық микроклимат жақсарады. 

Топтық жұмыстың педагогикалық құндылығы – оның жалпы бала тұлғасын 

қалыптастыруға, оның ақыл-ой қабілеттерін дамытуға жағымды әсер етуінде. 

    Қазіргі мектепте топтық жұмыстарды ұйымдастыруды оқу үдерісін 

жандандыру және жылдамдату үшін пайдаланады. 

Ғалым Шаталов топта жұмыс істеудің “сабақта қияр тұздау” сияқты әдісін 

ұсынады, яғни тұзды суға түскен қиярдың тұздалатыны секілді топтық жұмысқа 

қатысу арқылы білмегеніңді үйрену. Топта жұмыс істеу механизмін іске дұрыс 

қосқанда, оқушының білмегенін білуге ұмтылысы нәтижелі болады. 

Топтық жұмыстар тиімді әрі көңілден шығу үшін жақсы ұйымдастыру 

қажет. Ол үшін: 

 Топтардың құрамын жиі өзгертіңіз, әрбір оқушы қалған барлық оқушы-

лармен жұмыс жасай алатын болсын. Оқушылар тек өз достармен ғана 

жұмыс жасамауы керек. Ұлдар мен қыздардан немесе ұлты әр түрлі бала-

лардан құралған аралас топтың жұмысы жақсы нәтиже көрсетеді. Топтың 

құрамын әр түрлі етіп өзгертуге болады. 

 Әрбір топ мүшелері өз ролін толық түсінгенін біліңіз. Мысалы: 1 нөмірлі 

сен хатшысың, 2 нөмірлі сен реттейсің деген сияқты т.б. 

 Оқушылар басқалардың да өз пікірін айту құқығын сыйлауы керек. 

 Оқушылардың барлығының жұмыс жасауына назар аударыңыз. 

 Жұмысын ерте бітірген оқушыларға жеке тағы да тапсырма беріңіз. 

 Топпен жұмыс жасау барысында оқушылар бір-бірін қорқытуы мүмкін. 

Мысалға сен мені қошта, болмаса маған 5 қой деген сияқты. Сондай 

бұзақылық жағдай болмау үшін бұзық оқушыларыңызға төреші, хатшы, 

реттеуші боласың деу керек. 
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 Топпен жұмыс жүргізгенде жұмыс шуы болады. Ол үшін жұмыс жасау 

барысындағы шу мен күнделікті болатын шуды айыра білуіңіз керек. 

 Мұғалім – бақылаушы қызметін атқарады. 

 Оқушылардың мәселелерді толық талқылап жатқанын бақылау. 

  Топқа бөліп жұмыс жасату ойын емес, бұл проблеманы, мәселені 

шешудің бірден – бір жолы екенін оқушыларды топқа бөлерде ескертіп 

өту қажет. 

 Топтық жұмысты жариялау кезінде тақтаға шығып сөйлеу қажет. Себебі, 

барлық оқушының назары сол баяндамашыда болады. 

 Топпен жұмысты барлық сыныпта қолданғаннан гөрі бір сыныпта 

жүргізіп, балаларды жаттықтырып алған жөн. 1. Топтың көлемі. Ресми 

топ салыстырмалы түрде үлкен болмау керек деген пікір бар. Кит Девис 

топтағы адамдар саны бесеу болу керек деп есептейді. Ральф Дэвис 

бойынша тамаша топ 3-9 адам.3. Топтық нормалар. Топ басшылары топ-

тың өзге мүшелеріне қарағанда өздерін басқаша сезінеді. Оларда топтық 

қызығушылықты бағындыратын топтық рух басым болады. 

 4. Топтық сананы құру амалдары: 

 2. Топтың құралы. Құрылу кезінде топта ұқсамайтын тұлғалар болу керек, 

бұл үлкен тиімділікке әкелуі мүмкін. Көптеген көзқарастар және 

қабылдаулардың көмегі өз жемісін береді. 

 Топтардың тиімділігіне ықпал ететін факторлар: 

 мақсатқа сенімділік; 

 мүшелердің бір-біріне сенімділігі; 

 жетекшіліктің оңтайлы стилі; 

 басқаруға қатысу.Топтық уақыт өткізудің мәні мен жалпыға ортақтығын 

Д.Картрайттың және А.Зандердің мына сөздері дәлелдейді: “егер … бол-

жамдық марстық адам Жерді бір қарап шықса, ол, мүмкін, жер адамдары-

ның бір нәрсені топта жасап, өз уақытының сонша бөлігін бірге 

өткізетініне таң қалатын шығар?”Топтық жұмыс формалары оқушы 

тұлғасының танымдық қабілеттерін дамытуға, оқуға жағымды 

қызығушылық қалыптастыруға, тұлғаның қиындықтарға даяр болу және 

оларды жеңе білу, танымдық, сыйласу, шығармашылық өзін-өзі 

өзектілендіруге ықпал етуде алатын орны ерекше. 

 Г.А. Цукерман әлемде жүргізілген зерттеулерді жалпылау кезінде, топтық 

оқу іс-әрекетіндегі келесі мәселерді көрсетеді: 

 Бүгінгі таңда топтық жұмыс оқыту үдерісінің тиімді тәсілдерінің бірі деп 

есептеледі. Ол сабақта табиғи тілдік қатынас жағдайын құруға әсер етеді, 
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оқушыларды оқу үдерісіне белсенді қатысуға еріксіз тартады, ынталанды-

рады, оқып-үйренуге деген қызығушылығын тудырады. Сондай-ақ, топ-

тық жұмыс оқушылардың өздерін сенімділікке тәрбиелейді, өзін-өзі ор-

тада ұстай білуге, бірін-бірі тыңдауға, сыни ойлануға, пікірлердің сан 

алуан болатындығын жақсырақ түсінуге үйренеді, өз пікірін айтуға 

құқығының бар екенін сезінеді. 

 Сынып-сабақ жүйесінің жалпыдан жеке және топтық формаға өтуі мода 

емес, бұл заман талабы. 

 балалардың танымдық белсенділігі мен шығармашылық деңгейі өседі; 

 оқушылар арасындағы өзара қатынас сипаты өзгереді; 

 оқушылар маңызды әлеуметтік дағдыларға ие болады: әдеп, жауап-

кершілік, басқалардың позициясын есепке ала отырып, өз мінез-құлқын 

қалыптастыру іскерлігі, 

 қарым-қатынастың гуманистік түрткілері; 

 мұғалім топқа бөлуде балалардың өзара бейімділіктерін, олардың 

дайындық деңгейлерін, жұмыс қарқындарын есепке ала отырып, оқытуда 

дараландыру мүмкіндігін алады.  

   Қазіргі заманғы оқыту мектептен, яғни мұғалімнен оқушылардың психикалық 

және физикалық денсаулығын қорғауды талап етіп отырғандықтан, іс-әрекетті 

ұйымдастырудың топтық формасы тәжірибесі өзекті әрі болашақта дамушы 

болып есептеледі. Олардың бастамашылдығын, дербестігін қолдау, баланың 

мектепке келуіне байланысты бірлесіп, серіктесіп жұмыс істеу, басқалармен 

тығыз қарым – қатынаста болу дағдысын қалыптастыру, өзіндік таңдауға үйрету 

қажет 

                                                    

 

 

 

 

 

 

 



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

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

31 

№ K00066                 25.11.2021 ж 

Кішкентай бағбан 

АМАНДЖОЛОВА АККУМИС ХОДЖАНАЗАРОВНА 

Маңғыстау облысы Жаңаөзен қаласы  №4 "Самал"  бөбекжайы МКҚК                 

№2 «Ақшағала» тобының тәрбиешісі 

Білім беру саласы: «Қатынас» 

Бөлімдері: Сөйлеуді дамыту. 

Тақырыбы: «Кішкентай бағбан» (М.Төрежановтың әңгімесі) 

Мақсаты: 
Білімділік:Тілдік қорын байыту; сұрақ жауап арқылы білімін бекіту. 

Дамытушылық: Есте сақтау қабілеттерін, балалар әдебиетіне 

қызығушылықтарын дамыту,ауызша сөйлеу тілдерін, өз пікірлерін айту 

іскерліктерін дамыту. 

Тәрбиелік: Еңбексүйгіштікке тәрбиелеу. 

Көрнекілік: Слайд, ата аналармен балалар бірігіп жасаған жұмыстардан сурет 

көрмесі,суреттер,жеміс жидектер. 

Әдіс-тәсілдер: Әңгімелесу, әңгіме оқып беру, сұрақ-жауап, дидактикалық ойын, 

жұмбақ шешу. 

Сөздік жұмыс: Бағбан-садовник. 

  

Әрекет  кезеңдері         Тәрбиешінің   іс- әрекеті Балалардың  іс-әрекеті 

Мотиватциялық-  

қозғаушылық 
  

Ұйымдастыру кезеңі. 

 

Шаттық шеңбері. 

Арайлап таң атты,  

Алтын шуақ таратты. 

Салеметсізбе апайлар!  

Салеметсіңбе Алтын кун! 

Сәлеметсіңбе достарым! 

Сіздерді көріп қуанамын! 

 

 

Жұмбақ жасыру; 

Жиып-теріп болатын, 

Қамбаға астық толатын. 

Қызыл қырман ойнайтын, 

Қай мезгіл деп ойлайсың? 

(күз).  

 

 

Жарты шеңбер болып 

отырады.- Ия 

 

 

 

-Күз мезгілі 

- Күн 

салқындайды,жаңбыр 

жауады. 

- Құстар жылы жаққа 

ұшып кетеді. 

-  
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-Куз мезгіліндегі ауа райының 

ерекшеліктері қандай 

болады? 

-Күз мезгілінде қанша ай бар? 

-Күз мезгілінде бау -бақшада 

нелер піседі? 

 

- 3 ай бар 

- Қыркүйек,Қазан,Қараш

а 

- Жемістер,көкөністер. 

Іздену - 

ұйымдастырушы 
  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

− Жарайсыңдар, балалар!  

Ендеше Балалар, бүгінгі 

сөйлеуді дамыту оқу 

қызметімізде сендерге 

Мәдібек.Төрежановтың 

«Кішкентай бағбан» әңгімесін 

оқып беремін. Барлығың 

мұқият тыңдаңдар. 

  (Тәрбиеші әңгімені оқып 

береді). 

«Кішкентай бағбан» 

(әңгіме) 

Садықтың әкесі бағбаншы. 

Ол әкесіне үнемі 

көмектеседі. Күн жылынып, 

қар еріп, жер кебісімен олар 

құмырсқалар сияқты бақта 

еңбектенеді. 

Бір күні олардың қасына 

Халел жүгіріп келіп: 

− Садық, жүр ойнайық,- деді. 

− Менің жұмысым көп,- деп 

жауап берді Садық. 

− Осыны да жұмыс деп 

ойлайсың ба? Әкең бәрін 

жасай салады. Ойнаған өте 

көңілді емес пе? 

Халел ойыншықтарының 

бірінен соң бірін шығара 

Тәрбиешінің әңгімесін 

мұқият тыңдайды. 
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бастады. Садық қатты 

ойнағысы келсе де, өзін 

жігерлендіріп, жұмысын әрі 

қарай жалғастыра берді. 

Күз келді. Бақта көптеген 

жемістер мен жидектер пісіп 

жетілді.Садық жеміс-

жидектерді өзі де жеп, 

досына да ауыз тигізді. 

Халел жеміс-жидектерді 

тойып жеп алып: 

− Қазір мен барлығын да жеп 

тауысамын, ештеңе 

қалмайды,-деді. 

− Қалады. Әкем: «Жер-ана 

еңбекті ойынға 

айырбастамай, аянбай еңбек 

еткендерді өз 

жомарттығымен сыйлайды» 

деген,-деді Садық. 

Балалар бағбан дегеніміз 

баубақшаны 

баптайтын,суаратын адам. 

Сұрақ-жауап арқылы 

әңгіменің мазмұнын 

пысықтау: 

− Садықтың әкесі кім? 

− Олар қайда еңбектенеді? 

− Олардың қасына кім келді? 

− Халел Садыққа не деді? 

− Садық не деп жауап берді? 

− Халел Садықты қалай 

қызықтырды? 

− Садық досын немен 

сыйлады? 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 

 

 

 

 

 

 

-Бағбан. 

-Бау-бақшада. 

-Халел. 

-Ойыншықтармен 

ойнайық. 

-Әкеме көмектесемін –

деді. 

-Ойыншықтарын көрсетіп. 

-Піскен жеміс-жидектерді. 

 

-Балалардың жауабы. 

-Балалардың жауабы. 
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− Халел жеміс-жидекке 

тойып алып, не деді? 

− Садық оған қалай жауап 

берді? 

Садық қандай бала? 

− Балалар, біздің 

әңгімеміздегі Садық өте 

еңбекқор бала екен. Ол өзінің 

әкесіне көмектесті. Садық өз 

еңбегінің арқасында мол 

өнім алды. Сонымен қатар 

өте жомарт екен. 

− Ал, Халел болса еріншек, 

ойын ойнаудан қолы 

тимейтін, еріншек бала екен. 

Сендер қалай ойлайсыңдар, 

бұл екі баланың қайсысын 

жақсы бала деп, айта 

аламыз? Сендер Халелдің 

орнында болсаңдар не істер 

едіңдер? 

− Балалар, мен сендерге 

әңгімені тағы бір рет оқып 

беремін. Мұқият тыңдаймыз. 

Сергіту сәті: 

Видеоролик. 

 

− Еңбек етсең ерінбей, тояды 

қарның тіленбей,- деген мақал 

біздің кейіпкеріміз Садыққа 

арнап айтылғандай. Кім көп 

еңбектенсе, аямай тер төксе, 

ол адам өз еңбегінің жемісін 

жейді. Мол өнім алады. Қарны 

тоқ болады. 

Ғажайып сәт: 

(Кішкентай бағбан кіріп 

  

  

 

(балалар жауабы) 

  

-Мұқият тыңдайды. 

  

- Еңбекқор бала. 

  

 

-Сергіту сәтін орындайды. 

 

 

 -Тәрбиешімен би 

қимылдарын қайталайды. 

 

-Салеметсіздерме апайлар!     

Сәлеметсіздерме балалар! 

-Мен кішкентай бағбанмын, 

есімім -Сыдық! 

Сіздерге қонаққа келдім 

,сыйлық алып келдім! 

 

Мен бағбанмын, 

бағбанмын, 
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келеді.) 

Балалар бізге қонаққа Садық 

бағбанымыз келіп 

калыпты,олай болса балалар 

Садыққа жемістер мен 

көкөністер туралы 

тақпақтарымызды айтайық. 

Балалардың тақпақтары: 

Балалар Садық бізге қонаққа 

келе жатып акеле жатырған 

жемістер мен көкөністерді  

араластырып алыпты. 

Балалар Садыққа 

жемістермен көкөністерді 

ажыратып көмектесемізбе? 

 Олай болса Садықпен бір 

ойын ойнайық. 

Дидактикалық 

ойын «Жемістер мен 

көкөністерді ажырат» 

Мақсаты:Балалардың бақша 

өнімдері, яғни көкөністер 

туралы,бақта өсетін өнімдерді 

,яғни жемістер туралы білімін 

бекіту. Шапшаңдыққа және 

ұжымда ойнай білуге 

тәрбиелеу. 

Керекті 

құралдар: Көкөністермен 

жемістер. 

Шарты: Балалар жеке жеке 

шгып,себеттен бір жеміс 

немесе көкөністі алып,оны 

атап,түсін,пішінін айтып, 

көкөніспен жемістерді 

ажыратып себетке салады. 

 

Бақшамды мен баптаймын, 

Су суарып ерте –кеш, 

Мен бір жерде жатпаймын 

 

-ИӘ 

 

 

 

 

 

 

 

-Балалар жемістер мен 

көкөністі ажыратып,атын 

атайды. 
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Рефлексті -

Коррекцялаушы 

Оқу қызметін сұрақ-жауап 

арқылы қорытындылайды.  

-Балалар бүгін қандай 

тақырыпта сабақ өттік? 

-Бағбан дегеніміз кім? 

-Садық қандай бала? 

-Ал Халел ше? 

-Садық кімге көмектесті? 

Балаларды мадақтайды. 

 

Сұрақтарға жауап береді. 

 

  

Күтілетін нәтиже: 

Білуі керек: Тәрбиешіні мұқият тыңдай білуі керек. 

Игереді: Мәтіннің мазмұнын түсініп, игереді,өз ойын жеткізуді. 

Меңгереді: Еңбектің берекесі болатынын біледі. 
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№ K00069     25.11.2021 ж 

Мен  білімді  баламын 

 

ЕЩАН АЙДАНА БЕКИБАЙҚЫЗЫ 

Маңғыстау облысы Жаңаөзен қаласы №4 "Самал" бөбекжайы МКҚК                   

№5 "Ақсұңқар" мектеп алды даярлық тобының тәрбиешісі 

 

Ұйымдастырылған ашық оқу қызметінің технологиялық картасы. 

 

Тәрбиеші: Ещан Айдана Бекибайқызы 

Білім беру саласы: Қатынас 

Ұйымдастырылған оқу қызметі: Сөйлеуді дамыту. 

Тақырыбы: «Мен білімді баламын» 

Мақсаты: Берілген кіріспесі бойынша әңгіме мазмұнын арттыру. Сөздер мен 

фразалардағы дыбыстарды дұрыс дыбыстау. Тыңдалған мәтіндегі ақпаратты 

сурет қолдану арқылы тілін дамыту. Сұрақтарғара жауап беріп, диалогпен 

сөйлесе алады. Сөздік қорын кеңейту. Балалрды ұқыптылыққа, достыққа, бір-

бірін сыйлауға, тазалыққа, әдептілікке тәрбиелеу. 

Көптілділік: үйрету - учить - to teach 

Негізгі терминдер мен сөз тіркестері: Балабақша, мектеп, оқушы. 

Көрнекіліктер: интерактивтік тақта, оқу құралдары, ертегі суреттері, 

қолшатыр, күн.  

Әрекет 

кезеңдер 

Тәрбиешінің іс-әрекетті 

 

Балалардың 

 іс- әрекетті 

Мотивациял

ық  

қозғаушы 

Тәрбиеші: 

- Балалар, көңіл күйлерің қандай? 

Өз көңіл күйлерін эмоциямен, ым-ишарамен, 

қимыл-қозғалыспен көрсетуді сұрайды. 

(қолшатырмен) 

Тәрбиеші: 

- Менің де көңіл күйім өте жақсы. 

Өйткені білімге құмар, талантты, талапты 

балалармен бүгін тағы бірге боламын. 

Күндей жадырап, айдай арайлап, судай таза 

 

Балалар бір-біріне 

жылулық сезімін 

білдіреді. 
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көңілмен бүгінгі оқу қызметімізді бастаймыз. 

 (Слайдпен әңгіме жүргізу). 

Мына суретте жылдың қай мезгілі көрсетілген? 

- Күз мезгілі екенін қайдан білдіңдер?  

-Құстар қайда ұшып барады?  

-Адамдар қалай киінген?  

- Күз мезгілінде нелер піседі екен?  

  -Күз мезгілінің айларын атайықшы?  

-Жарайсыңдар, балалар.  

Сендер күз туралы тақпақ білесіңдерме? 

-Өте жақсы балалар сендер білімді екенсіңдер. 

- Балалар, білімді бала болу үшін не істеу керек? 

- Сендер өздеріңді білімді баламын деп айта 

аласыңдар ма? 

Тіл ұстарту: (л, р)                                                                            

Ла, -ла, -ла - ол білімді бала                                        

Ла, -ла, -ла - салынып жатыр қала                               

Ла, -ла, -ла - жайнап тұр ғой дала                               

Рет, -рет, -рет - бала салды сурет                              

Тер, -тер, -тер - алып келдім дәптер                               

Дар, -дар, -дар - келді біздің қыздар                                       

Тыр, -тыр, -тыр - біздің Қайсар батыр 

 

-Күз. 

-Жылы жаққа. 

-Жылы киінген. 

-Көкөкністер мен 

жемістер піседі. 

Қамбалар  астыққа 

толады. 

-Қыркүйек, қазан, 

қараша.    Балауса                    

Аят                    

Құралай                        
. 

Оқу керек, тыңдау 

керек, үйреніп білім 

алу керек.                 

Ия 
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Ізденуші 

Ұйымдастыр

ушы 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Жұмбақтар шешу                                                                        

Қабат-қабат қаттама,                                         

Ақылын болса,аттама. (кітап)                                         

Алты қырлы,                                                            

Алтын сырлы. (қалам)                                            

Тақтадағы суретке назар аударыңдар, суретке 

қарап әңгіме құраңдар.                                        

Балалар қайда жүр деп ойлайсыңдар? 

Мектепте оқитын балаларды кім дейміз? 

Өздеріңнің аға, әпкелерің бар ма? 

Олар қайда оқиды? 

Мектепке оқу құралдары керек екен? 

Тәрбиеші балалардан оқу үшін қандай оқу 

құралдары қажет екенін сұрайды. Балалардың 

жауабын тыңдағаннан кейін Оқу құралдары - 

дәптер, кітап, қалам, қаламсап мүлде бір-бірін 

танымайды екен. Райхан әже немересі Ләйлаға 

сыйлық жасамақ болып, дәптер, кітап, 

қарындаш, қаламсап сатып алады. Сатушы 

оларды бір сөмкеге салып береді. Сөмке ішінде 

кездескен оқу құралдары бір-бірімен жөн 

сұрасып, танысыпты. Тіпті неден, не үшін 

жасалғандарын да айтыпты... Педагог әңгіме 

желісін тоқтатып, ықылас білдірген балаларға 

оқу құралдарының атрибуттарын кигізіп, 

қайсысы өзін қалай таныстыруы мүмкін 

диалогті сұрақ-жауап арқылы сахналап 

жалғастыруларын сұрайды.                         

(Балалар кітап, дәптер, қарындаш, қаламсап 

ретінде өздерін таныстырады.) оқу құралдары 

туралы әңгіме айтып береді. 

 

  

 

 

 

 

Мектепте 

Оқушы 

Ия, барады 

Мектепте 

Кітап, дәптер, 

қарындаш, қалам 

атрибуттары 
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Көптілділік: үйрету - учить - to teach    

Сергіту сәті. (Видео арқылы) 

Ғажайып сәт: (Дымбілмес 
келеді) 

Дымбілмес:  -Сәлеметсіздерме 
балалар қалайсыздар? Бұл 
балабақшама? Мен есіктің 
артынан тындап тұрдым сендер 
мектеп тақырыбында оқу 
қызметін өтіп отыр екенсіңдер, 
менің де мектепке барғым 
келеді, бірақ мектепке дайын 
емеспін. Балалар сендер маған 
көмектесесіңдер ме?                                          
Тәрбиеші: Дымбілмеске 
көмектесемізбе? Ендеше мына 
сиқырлы кітапшада 
тапсырмалар бар екен.  

1.Д/о: «Қай ертегі»                                                      

Тақтада суреттер көрсетіледі.                                           

2.Сөмкеге қандай заттарды салады? (мектепке 

қажетті құралдар).                                                              

3. Артық затты сыз. «Төртіншісі артық» 

ойыны.                                                             

4.Санамақ айту (барлығы бірге) 

5. Суретте не жасырылған? 

(Интерактивті тақта арқылы көрсетіледі) 

Видео. «Мектептегі әдептілік»                     

Тәрбиеші: Дымбілмес көрдіңбе біздің балалар 

ақылды, білімді, Енді түсіндіңбе мектепке 

қалай бару керек, қандай құралдар керек, қалай 

кину керек екенін.                           Дымбілмес: 

Ия, рахмет сендерге балалар мен  бәрін 

түсіндім, енді мектепке барамын. Сау 

болыңыздар.                                                 
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Мақалдардың мағынасын түсініп ал.                        

1.Оқусыз білім жоқ, білімсіз күнің жоқ.                    

2.Ақыл азбайды, білім тозбайды.                              

3.Күш – білімде, білім – кітапта.                 

Тәрбиеші балалармен бірге мақалдардың 

мағынасын талқылайды. 

Рефлексті 

коррекцияла

ушы 

 

Тәрбиеші қорытынды жасайды.                                   

-Балалар бүгінгі күніміз қалай басталды?              

-Жылдың қай мезгілі?                                          -

Мектепте кімдер барады?                                      

-Мектеп құралдарын атайықшы?                             

-Білімді бала  қандай болу керек?                                      

-Бізге кім келді? Біз Дымбілмеске қалай 

көмектестік?                                                                

-Дымбылмес енді мектепке бара ма? т.с 

балаларды мадақтап, марапаттайды. 

Рефлексиялық бағалау: өз жұмысын бағалап 

қорыту. 

Сәтті басталды 

Күз мезгілі 

Оқушы балалар 

Кітап, қалам, дәптер 

т.б 

Ақылды, тәртіпті, 

сабақ оқу керек. 

Дымбілмес, 

тапсырмалар 

орындадық 

ия барады 

 

Күтілетін нәтиже: 

Біледі: Сурет бойынша әңгіме құрауды біледі. 

Игерді: Балалар мектеп, оқушы сөздерін игереді, құралдарын ажырата біледі. 

Меңгерді: Сөздер мен фразалардағы дыбыстарды дұрыс дыбыстауды 

меңгереді. 
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 № K00071     25.11.2021 ж 

Үлгі бойынша санау, сандарды салыстыру 

ОРАЗГАЛИЕВА КАМИЛА БОРАНБАЕВНА 

Қостанай облысы әкімдігі білім басқармасының «Арқалық қаласы білім 

бөлімінің «Зотолой ключик» бөбекжайының тәрбиешісі 

                           Ұйымдастырылған оқу қызметінің конспектісі 

Білім беру саласы:  «Таным» 

Бөлімі : Математика негіздері. 

Тақырыбы:«Үлгі бойынша санау, сандарды салыстыру(4-5). Тәулік бөлігі. Сол 

жағында, ортасында, оң жағында» 

Көрнекілік:суреттер, ойыншықтар. 

Көптілділік:бір-один,one, екі- два, two, үш- три, three, төрт-четыре, foue,бес- 

пять,five 

Әдіс-тәсілдер: түсіндіру, сұрақ-жауап. 

 

Күтілетін нәтиже: 

Қайталайды: сандарды үш тілде қайталайды;  

Түсінеді: үлгі бойынша сандауды, салыстыруды; 

Қолданады:заттардың орналасқан орнын табуды (сол жағында, ортасында, оң 

жағында) 

 

Ұйымдастырулы оқу қызметінің  өткізілу  барысы: 

1. Ұйымдастыру-қозғаушы қызметі. Түрі.  

Мақсаты:ұйымдастырылған оқу қызметіне деген қызығушылықтарын ояту. 

Тосын сәт: «Сыйқырлы қорапша» 

Балалар бүгін мен балабақшаға келе жатып, қорапша тауып алдым. 

Қорапшаны ашып көреміз бе? 

Балалар қорапшада сендерге арналған тапсырма бар екен. 

Бұл тапсырманы бізге математика ханшайымы беріп жіберіпті. 

Тапсырмаларды орындаймыз ба? 

2. Ұйымдастыру-іздестіру.  

Мақсаты: заттарды санауды үйретуді жалғастырамыз (5 саны көлемінде), екі 

топтағы заттарды санау, саны жағынан аз топқа жетпей тұрған затты қосу, 

әртүрлі, бірақ саны жағынан бірдей заттардан құралған топтарды теңестіруді 

үйрету, балалардың тәулік бөліктері туралы түсінігін нығайту, заттарды 

орналасу ретін сөзбен баяндауды жалғастырамыз (сол жағында, ортасында, 

оң жағында) 
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1 тапсырма 

Сандарды тура және кері санау және орысша, ағылшынша санау. 

1,2,3,4,5. 

5,4,3,2,1. 

Көптілділік: бір-один,one, екі- два, two, үш- три, three, төрт-четыре, foue,бес- 

пять,five. 

2 тапсырма 

Сандардың көршілерін табу. Оң жағында, сол жағында, ортасында 

ұғымдарымен таныстыру. 

2 санының көршісі 1 мен 3 

1 оң жағында 

3 сол жағында 

2 ортасында. Осылай беске дейінші сандардың көршілерін тауып шығу. 

Сергіту сәті: 

Оң қолымда бес саусақ, 

Сол қолымда бес саусақ. 

Бесті беске қосқанда, 

Болып шықты он саусақ. 

3 тапсырма 

Екі топтағы заттарды санау, саны жағынан аз топқа жетпей тұрған затты қосу, 

әртүрлі, бірақ саны жағынан бірдей заттардан құралған топтарды теңестіру. 

Ойншықтарды екіге бөлу, оң жақтағы ойыншықтарды санау, сол жақтағы 

ойыншықтарды санау, екеуін салыстыру. 

4 тапсырма тәулік бөліктерін ажырату 

Сурет арқылы тәулік бөліктерін ажырату. 

«Қанша-сонша» ойыны 

Шарты: тақтада неше сан болса, сонша санағышты санап қой.  

Балалар сендер математика ханшайымының тапсырмаларын өте жақсы 

орындадыңдар. Сендерге силық беріп жіберіпті алағойыңдар! 

Рефлексивті-түзетушілік. 

Мақсаты: балаларды  ұқыптылыққа, шапшаңдыққа тәрбиелеу. 

- Балалар бүгін сендер математика ханшайымының тапсырмасын өте 

жақсы орындадыңдар. 

- Сендерге тапсырмалар ұнады ма? 

- Тапсырмалардан не үйрендік? 
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МАЗМҰНЫ 

 

 ТУХЛИБАЕВА ЖАЗИРА УМАРОВНА 

 ПЛАН ТІЛЕК 

 МЕРЕКЕБАЕВА  АЙЖАН КУДАЙБЕРГЕНОВНА 

 МУСИРОВА ЛИЗА АНЕТОВНА 

 КАРАТАЕВА ЛИЗА ДУКЕНБАЕВНА 

 МУХАТОВА КАСИЕТ АМАНГЕЛЬДЫЕВНА 

 КУАНГЛИЕВА БИБИГУЛ САБИРОВНА 

 САЛЫҚ АНАРХАН АҚҚАЛИҚЫЗЫ 

 АМАНДЖОЛОВА АККУМИС ХОДЖАНАЗАРОВНА 

 ЕЩАН АЙДАНА БЕКИБАЙҚЫЗЫ 

 ОРАЗГАЛИЕВА КАМИЛА БОРАНБАЕВНА 

 

 

 


