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                                                                           27.11.2021 ж.       № I00059 

Математика  әлеміне  саяхат 

ШАЙХИНА АЙНУР СЕРИКБАЙКЫЗЫ                                                                       

Павлодар облысы, Баянауыл ауданы,  Баянауыл ауылы 

"Баянауыл ауылының сәбилер бақшасы". Тәрбиеші 

Білім беру саласы: Таным 

Оқу қызметі:  Математика негіздері 

Мақсаты:Балалардың сөздік қорын, байланыстырып сөйлеу дағдыларын 

қалыптастыру. Арнайы орындардаөзін дұрыс ұстай білуге тәрбиелеу, бойына 

әдептілік, мәдениеттілікті және сыпайылыққа тәрбиелеу. Балалардың  ой-

қиялдарын дамыту,логикалық және шығармашылық ойлау қабілеттерін  дамыту, 

ұйымшыл  болуға тәрбиелеу. 

Көрнекілік  құралдар: Кеспе  сандар,қарындаш,пішіндер,түрлі-түсті 

шарлар,сурет сериалдары, пішіндер, супермаркет ойынының толық құрал 

жабдықтары, кассалық аппараттар. 

Әдіс тәсілдер:Түсіндіру, сұрақ-жауап, көрсету, Монтессори әдістемелік 

жүйесінің элементтері, мадақтау, бағалау. 

Түрі:Сюжеттік - рөлдік  ойын. 

Билингвальды компонент: магазин- дүкен, супермаркет-әмбебап дүкен. 

Кіріспе 

 Шаттық шеңбері: 

Қайырлы күн балалар!  

Мен сендерді шаттық шеңберіне шақырамын. 

Сәлем деймін күнге мен, 

Сәлем деймін гүлге мен, 

Сәлем деймін мен саған, 

Қонақтарға баршаға 

Еркем, еркем еркем – ай, 

Еркелеген еркемай 

Жақсы көрем өмірді, 

Жақсы көрем мен сені. 

Ендеше  балалар барлығымыз  орнымызға  отырайық. Өткен  сандарымызды  

қайталап  есімізге   түсірейік. 

Негізгі бөлім. 

0 – 10 – ға дейін тура, 10 – 0 – ге дейін кері санап бер? 

Сандардың  көршісін  тап? 

4 санның  құрамын  кім айтып  бере  алады? 

 Үш  қоянда қанша құлақ  бар? 
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Қонжық  екеу  табаны   нешеу? 

Жұмбақ  есеп: 

Бесбайда бар бес іні, 

Естайда бар екі іні 

Қоссақ 5 пен 2 – ні                                                                                

Неше болар шешімі? 

Көлден   ұшты   7   қаз                                                                               

Қайтып   қонды  2  қаз                                                                                                                           

Қонбады  оның  нешеуі 

Кәне  кім  тез шешеді?  

10 алманың  бесеуін                                              

Досың сұрап алады                                                    

Айтшы сонда нешеу     

Өз қолыңда қалады?  

Қасқыр өзінің туған күні 7 лақты және 3 қоянды шақырады. Қасқырдың туған 

күніне  қанша қонақ шақырылды?  

 «Пішіндер»  Әр  түрлі  геометриялық  пішіндер  көріп  тұрсыңдар,  сол  

пішіндерді  атап  тапсырманы  орындап  беріндерші? 

Жұмбақ: «Уақытты бағдарлау». 

Жұмбақтар жасыру. 

Ұйқымыздан тұрамыз, 

Беті қолды жуамыз. 

Әжемізге ереміз,  

бақшамызға келеміз. 

Бұлқайкездеболады?  (Таңертең) 

Біз тәртіпті боламыз, 

сабақты даоқимыз. 

Серуенге шығамыз,қ ыдырамыз. 

Бұл қай қездеболады?        

( Күндіз) 

Күн батады қызарып, 

Жұмыстан біз анамызды күтеміз. 

Бұл қай кезде болады?  (Кеш) 

Үйлер де  шамжанады,  

Демалады  бар  әлем, 

Депәлдилепақәжем. 

Бұлқайкездеболады?    (Түн) 

Сергіту  сәті: 

Олай  болса біз  сюжеттік  рөлдік  ойнымызды  бастайық: 

Орнымызға  жайғасайық 
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Бүгін  біздің  балабақшамызда «Көгершін » атты  супермаркеттің    ашылуына  

қош  келдіңіздер! 

Жаңадан ашылған дүкеннің бұл атауы, адамдардың табылар «Көгершіннен» бар 

қалауы. 

Кітапта, ойыншықта, тамақ көп заттарды, 

Табарсың бұл жерден жаныңа бар керекті, 

Затыңа ақша төлесең аласың кассадан чекті. 

Супермаркетімізге «Қош келдіңіздер» ашылу салтанатын бастаймыз ең бірінші 

келген сатып алушымызға лентаны қиюды ұсынып супермаркет атынан 

сыйлығымызды  табыстайық. 

Біздің супермаркетте : 

Тамақ бөлімі, ойыншық бөлімі,ыдыстар бөлімі,кітаптар бөлімі, көкөністер мен 

жемістер  бөлімдері жұмыс жасайды және 

супермаркеттің заттарына, келген сатып алушылардың қауіпсіздігіне жауап 

беретін күзет бөлімі жұмыс жасайды. 

Мынау біздің «Касса»: Онда кассир Аруна оның қасында заттарыңызды салып 

беруші  Алинур қызмет көрсетеді. 

Құрметті  қонақтар:Мынау кітаптар бөлімі онда сіздерге қызмет көрсетуші 

сатушы:Амина  

Сатушы Амина: Сәламатсыз ба! Біздерде мынадай «Қызыл  телпек», «Үйшік», 

«Шалқан» т.б.көптеген суретті ертегі кітаптар бар. Сізге қайсысы керек?, 

сөрелердегі кітаптарды ұсынады. 

- Ақшасын кассадан барып төлеңіз Мынау ойыншықтар 

Бөлімі онда сіздерге сатушы:Арман  қызмет көрсетеді. 

Сатушы   Арман:Сәламатсыз ба! Біздерде машиналардың түрлері көп сізге  

қандай шамадағы машиналар керек өзіңіз таңдаңыз. 

-Ақшасын кассаға барып төлеңіз сауда жасағаныңызға рахмет! 

Ыдыстар бөлімінде сіздерге сатушы: Ерасыл қызмет көрсетеді.Сәламатсыз ба! 

Сізге қандай зат немесе ыдыс керек- деп  

сұрайды.  

Сатушы  Ерасыл : Мынадай  шәугім   

бар  өте жақсы,кассаға барып төлеңіз, сауда жасағаныңызға рахмет! 

Тағы да келіп тұрыңыз. 

Көкөніс- жемістер бөлімінде қызмет көрсетуші сатушы: Аймерей 

Сатушы Аймерей :Саламатсыз ба! Бізде өте дәмді, әрі тәтті 

апорталмалар,жүзім,банан, мандарин  бар. 

Көкеністерге  қараңыз: сәбіз,бұрыш, қырыққабат,қияр,қызанаққа  назар  

аударыңыз. 

-Ақшасын  кассаға барып төлеңіз сауда жасағаныңыз үшін рахмет! 

-Тағы да келіп тұрыңыз- деп 
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шығарып салады. 

Тамақтар бөлімінде қызмет көрсетуші сатушы –Жаннұр  

Сатушы  Жаннұр: 

Біздерде «Рахат» , «Нестле» кондитерлікфабрикаларының конфеттері бар сізге 

қайсысы керек? 

Сатып алушы Айзере:  

Сатушы  Жаннұр : Сауда жасағаныңызға рахмет! Тағы да келіп тұрыңыз. 

Алған  затымызды  кассаға  барып  төлейік.   

Қорытынды. 

Міне бүгін біз Супермаркет ойынын ойнадық сіздерге ойын ұнады ма? 

Дүкен мен Супермаркеттің айырмашылығы неде деп ойлайсыңдар? 

Супермаркеттен   біз  не сатып алдық? 

Қол ұстасып тұрайық 

Үлкен шеңбер құрайық 

Көріскенше күн жақсы 

Сау-саламат  болайық. 

Күтілетін нәтиже: 

Білуі тиіс: Супермаркеттің  басқа дүкендерден айырмашылығын, сандарды 

азайтып, қосу, ретімен санауды.Кеңістікті бағдарлай білді. Рөлдерге бөлініп 

ойнауды, ойын барысында бір-бірін құрметтеуді. 
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     30.11.2021 ж.     № J00025 

Жаңартылған білім беруде қашықтықтан оқуды ұйымдастыру 

СЕЙТМАГАНБЕТОВА ШАЙЗАДА ӨМІРЗАҚҚЫЗЫ                                                           

Ақтөбе облысы Шалқар ауданы  Шілікті селосы Тоғыз жалпы орта білім 

беретн мекемесінің қазақ тілі мен әдебиет пәнінің 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 
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 29.11.2021 ж.    № I00069 

Ағаштар неге  ашуланды? 

КУАНГАЛИЕВА БИБИГУЛ САБИРОВНА                                                                       

Батыс Қазақстан облысы  Бөкейордасы ауданы  Алғашық бастауыш мектебі 

Педагогтің 

аты-жөні 

Куангалиева Бибигул Сабировна 

Күні:  

Сынып: Қатысушылар саны: Қатыспағандар саны: 

Сабақтың 

тақырыбы 

Бердібек Соқпақбаев.  

Ағаштар неге ашуланды? 

Оқу 

бағдарла-

масына 

сәйкес 

оқыту 

мақсат 

тары 

2.1.3.1 - шығарманың тақырыбы мен үзіндісіне (бастапқы бөліміне) 

сүйеніп, оқиғаның соңын болжау  

2.2.5.1- мұғалімнің көмегімен көркем шығармадағы оқиғаның басталуын, 

дамуы мен аяқталуын анықтау  

2.3.4.1 - мұғалімнің көмегімен орфографиялық, пунктуациялық, 

стилистикалық қателерді табу және түзету 

Сабақтың 

барысы. 

 

Сабақтың 

кезең 

уақыт 

Педагогтің әрекеті Оқушының 

әрекеті 

Баға 

лау 

Ре-

сур-

стар 

Басы Психологиялық ахуал 

қалыптастыру. 
«Әсерлерімізбен бөлісейік» жылулық 

шеңбері 

Педагог балаларға 1-2 минут көздерін 

жұмып,өздерін тағы да табиғат аясында,көк 

майса шалғында жатып,көк аспан,аппақ 

бұлттарды көріп,құстардың сайраған 

әнін,судың сыбдырын естіген кездерін 

елестетуді ұсынады.  

Жұмыс ережесін келісу 

 Сабақта бір-бірімізді  

сыйлаймыз, тыңдаймыз! 

 Уақытты  үнемдейміз! 

 Нақты,дәл  жауап  береміз! 

Психология

лық ахуалға 

берілген 

психогия 

лық 

жаттыңулар

ды орындау 

арқылы  

жаңа 

сабаққа 

назар 

аудару. 

 

Оқушылар 

сұраққа 

 

 
  

ҚБ: От 

шашу 

арқылы 

бір-

бірін 

бағалау

. 

 

 

Психо

логия

лық 

ахуал. 

 
Алдың

ғы 

білімді 

еске 

түсіру

тапсы

рмала

ры. 
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 Сабақта  өзіміздің 

шапшаңдығымызды, 

тапқырлығымызды  

көрсетеміз! 

 Сабаққа  белсене  қатысып, 

жақсы  бағааламыз! 

Алдыңғы білімді еске  түсіру 

(ұжымда) 

жауап 

береді, 

жұмысты 

берілген 

түріне 

қарай 

орындайды. 

Сабақтың 

ортасы 

Ширату тапсырмасы. 

1. Ағаштар ашулана ма? Осы сұрақ 

төңірегінде ой 

бөліс. 

2. Мәтіннің қалай аталып тұрғанына 

мән бер. Осы 

сұраққа жауап іздей отырып түсініп 

оқы. 

 
Дескриптор: 

 мәтіннің тақырыбын анықтай 

алады, негізгі ойды табады. 

 шығармашылыққа негізделген 

сұрақтар қояды. 

 берілген тақырып бойынша ой 

қорыту жасай алады. 

ҚБ: Бас бармақ  арқылы бір-бірін 

бағалау. 

Жұмыс дәптеріндегі жазылым 

тапсырмаларын орындау  

 

Берілген 

сұраққа 

жауап 

беріп, 

тапсырмала

рды талапқа 

сай 

орындайды. 

 

Белсенді 

оқу 

тапсырмала

ры(топта, 

ұжымда)  

 

 

Жұмыс 

дәптерін 

дегі 

жазылым 

тапсырмала

рын 

орындау 

 

 

 

 

 

Форма

тив 

ті 

бағалау

. 

 

 

 

 

ҚБ: Бас 

бармақ  

арқылы 

бір-

бірін 

бағалау

. 

 

 

 

 

 

Оқыл

ым, 

жазыл

ым 

тапсы

рмала

ры. 
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Соңы Жаңа білім мен тәжірибені қолдану 

 «Ойлан, Жұптас, Пікірлес» 

 Оқушыларға  қандай да болмасын 

сұрақ, тапсырма берілгенен кейін 

оларды тыңғылықты орындауға 

бағытталған интербелсенді тәсіл. 

Тақтада сұрақ/тапсырма жазылғаннан 

кейін әрбір оқушы жекеше өз ойлары 

мен пікірін берілген уақыт ішінде (2-3 

минут) қағазға түсіреді. Содан кейін 

оқушы жұбымен жазғанын 3-4 минут  

талқылайды, пікірлеседі. Мұғалімнің 

екі-үш жұпқа өз пікірлерін бүкіл 

сыныпқа жариялауын сұрауына болады.  

 (ҚБ) “Екі жұлдыз, бір тілек” әдісі. 

 

 

ҚБ: 

Бағдар

шам 

көздері 

арқылы 

бір-

бірін 

бағалау

. 

 

Топ 

тық 

тапсы

рма 

лар. 

Кері 

байланыс 

«Бағдаршам» кері байланыс. 

 

Сабақтан 

алған 

әсерлерін 

стикерге 

жазып, 

суретін 

жібереді. 

Бағдар 

шам 

Кері 

байла

ныс 

тақ 

тайша

сы. 
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29.11.2021 ж.            № I00070 

Задачи на движение в одном направлении 

ДУЙКЕНОВА ЛЯЗАТ САЙЛАУОВНА.                                                                                                

Нур-Султан, КГУ "Вечерняя школа №39". Учитель математики 

Тема урока:  Задачи на движение в одном направлении 

Цель урока: Развитие познавательного интереса, умение переносить знания     

в новые условия 

Планируемые результаты 

Личностные: 

-формирование умения 

организовывать свою 

деятельность 

-формирование умения 

оказывать помощь 

товарищу 

Метапредметные: 

познавательные – 

формирование умения 

обобщать, делать выводы 

коммуникативные – 

формирование умения работать 

в группе/коллективе при 

проблемно-поисковом вопросе 

регулятивные – понимание 

причины успеха/неуспеха 

Предметные: 

- Развитие памяти и речи на 

языке предмета 

-формирование умения 

различать разностороннее 

движение и движение  в одну 

сторону 

- формирование умения 

соотносить наглядно объект и 

его скорость 

-формирование умения 

решать задачи на 

одностороннее движение 

Организация образовательного пространства 

Ресурсы: 

информационный 

материал 

интерактивный материал 

 

Карточки 

презентация 

 Формы организации Коллективная, индивидуальная, групповая 
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деятельности: 

Технология изучения темы 

Название этапа Содержание деятельности Планируемые результаты 

I. Самоопределение деятельности 

Организация 

учащихся 

(2 мин.)  

Улыбнулись друг другу, ребята. Пожелаем 

удачи себе и друг другу.  

Сегодня на уроке мы попытаемся ответить 

на вопросы, которые задал 

древнегреческий учёный Фалес: 

–Что быстрее всего? 

– Что приятнее всего? 

И сравним наше мнение с мнением 

ученого. 

Л-формирование умения 

организовать свою 

деятельность 

-формирование умения 

оказать помощь товарищу 

Р-способность к 

самоорганизации 

Актуализация 

знаний/ 

проектирование 

самооценки 

(13 мин.)  

1) Выпишите единицы измерения: 

 Скорости.  

 Расстояния. 

 Времени. 

Какие величины отсутствуют? (площади и 

объема) 

2) Следующее задание на внимание: 

зрительно-слуховая игра “Да/Нет” 

I 

вариант 
II вариант 

Устно 

S=t*V 

t=V*:S 

Зрительн

о 

V=S: t 

Л-формирование умения 

организовывать свою 

деятельность 

-формирование умения 

оказывать помощь 

товарищу 

М(п) – формирование 

умения обобщать, делать 

выводы 

М(к) - формирование 

умения работать в 

группе/коллективе при 

проблемно-поисковом 

вопросе 
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V=S*:t S=V:t 

t=S: V 

  

3) Блиц-турнир 

А) Сверхзвуковой самолёт ТУ-144 

движется со скоростью 2450 км/ч.; в 2 раза 

быстрее звука. Найти скорость звука? 

(1225км/ч)  

Б) Реактивный самолёт Ил-86 пролетает от 

Москвы до Владивостока расстояние в6417 

км за 9 часов. Найти скорость Ил-86. 

Является ли Ил-86 сверхзвуковым? 

В) Скорость света 300000 км/с. На Солнце 

произошла вспышка. Через какое время её 

увидят на Земле, если расстояние от Земли 

до Солнца 150000000 км. 

4) Проверка индивидуальной работы у 

доски.  

5) Определить какому животному 

принадлежит скорость. 

М(р) - понимание причины 

успеха/неуспеха 

П- формирование умения 

соотносить наглядно объект 

и его скорость 
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Сокол-сапсан – 250км/ч = 69м/сек.  

Скаковая лошадь – 70 км/ч  

Таракан – 30см/сек 

Гепард – 96 км/ч. (Данные из книги “Тайны 

живой природы”). 

6) А теперь определите место скорости 

звука, света, самолёта ТУ-144, животных в 

таблице. 

Мы готовы ответь на первый вопрос: Что 

быстрее всего? 

– А теперь закройте глаза и представьте, 

что вы находитесь рядом с солнцем 

– Кто представил, поднимите руку. 

– За сколько секунд вы это сделали? 

– Так что же на свете всего быстрее? (наши 

мысли). 

Формулировани

е учебной 

задачи 

( 5 мин.)  

Постановка проблемы (создание 

проблемной ситуации) 

А теперь решим несколько задач. 

1) 2 объекта движутся навстречу друг 

другу. Скорость одного объекта 5км/ч, а 

другого 6 км/ч. Расстояние между ними 30 

км. 

Л-формирование умения 

организовывать свою 

деятельность 

-формирование умения 

оказывать помощь 

товарищу 

М(п) – формирование 
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На каком 

расстоянии они 

будут друг от друга 

через час? 

Как найти скорость сближения? 

Vсб=V1+V2 

2) Скорость одного 

объекта 5км/ч, а 

другого 6 км/ч. Расстояние между ними 30 

км. На каком расстоянии они будут друг от 

друга через час? (Эту задачу невозможно 

решить, т. к. не указано направление 

движения) 

Зададим 

направление 

движения. 

Учащиеся предлагают разные направления 

движения, учитель выбирает движение в 

одном направлении и предлагает решить 

задачу. 

Подводящий диалог: 

– Как называется направление движения 

з.1 (в противоположном направлении) 

– Как движутся точки А и В в з. 2 (в одном 

направлении).  

– Догонит ли объект со скоростью 5 км/ч - 

объект со скоростью 6 км/ч, или будет 

умения обобщать, делать 

выводы 

М(к) - формирование 

умения работать в 

группе/коллективе при 

проблемно-поисковом 

вопросе 

М(р) - понимание причины 

успеха/неуспеха 

П- Развитие памяти и речи 

на языке предмета 

- формирование умения 

различать разностороннее 

движение и движение в 

одну сторону 

- формирование умения 

соотносить наглядно объект 

и его скорость 

-формирование умения 

решать задачи на 

одностороннее движение 
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отставать (будет отставать). 

– Как могут называться такие задачи? 

(ответы детей) 

Такие задачи называются: задачи на 

движение в одном направлении с 

отставанием. Попытаемся их решить. 

II. Учебно-познавательная деятельность 

Восприятие учебного 

материала 

( 10 мин.)  

Поиск решения 

Класс делится на группы. 

Каждая группа решает задачу 

самостоятельно. 

Обсуждение всех гипотез. 

Анализ правильного решения 

–Почему расстояние между А и В будет  

увеличиваться?  
( VВ>VA)  

– На сколько VВ>VA?  (на 1) 

– Как узнали? 6-5=1. Чему равна скорость 

удаления? 
(Vуд=VВ –VА) 

– Чему будет равно расстояние через час? 
(30+ (6-5)*1=31 

км) 

– Чему будет равно расстояние через 2 

часа?  

(30+ (6-5)*2=32 

км) 

– Что такое V*t ?  расстояние  

Vуд*t – расстояние на которое будет 

удаляться объект. 
 

 

Можно записать так (V1-V2)*t. 

Л-формирование умения 

организовывать свою 

деятельность 

-формирование умения 

оказывать помощь товарищу 

М(п) – формирование 

умения обобщать, делать 

выводы 

М(к) - формирование умения 

работать в группе/коллективе 

при проблемно-поисковом 

вопросе 

М(р) - понимание причины 

успеха/неуспеха 

П - Развитие памяти и речи 

на языке предмета 

- формирование умения 

различать разностороннее 

движение и движение в одну 

сторону 
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Заменим числа переменными, 

получим формулу: S=S+(V1-

V2)*t 

- формирование умения 

соотносить наглядно объект 

и его скорость 

-формирование умения 

решать задачи на 

одностороннее движение 

Внедрение 

знаний в 

практику 

( 5 мин.)  

Вывод: Решая задачи на движение, мы должны обращать внимание на 

направление движения, и какое это движение - с отставанием или вдогонку. 

Vуд=V1 –V2                            S=S+(V1-V2)*t/ 

Определите движение с отставанием 

 

III. Диагностика качества освоения темы 

Самостоятельная 

работа 

( 5 мин.)  

Расстояние между собакой и 

лисицей 600м. скорость собаки 

750м/мин, а лисицы 800м/мин. 

Догонит ли собака лисицу через 8 

минут? 

Другими словами, нам нужно 

узнать, какое расстояние будет 

между собакой и лисицей через 8 

минут? 

Если S= 0, то догонит, если S 

увеличится, то не догонит. 

1) Vуд =800-750=50м/мин. 

2) 600+50*8=1000м. 

Расстояние увеличится, 

Л-формирование умения 

организовывать свою 

деятельность 

-формирование умения оказывать 

помощь товарищу 

М(п) – формирование умения 

обобщать, делать выводы 

М(к) - формирование умения 

работать в группе/коллективе при 

проблемно-поисковом вопросе 

М(р) - понимание причины 

успеха/неуспеха 

П- Развитие памяти и речи на 

языке предмета 
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следовательно, собака не догонит 

лисицу. 

- формирование умения различать 

разностороннее движение и 

движение в одну сторону 

- формирование умения 

соотносить наглядно объект и его 

скорость 

-формирование умения решать 

задачи на одностороннее 

движение 

IV. Рефлексивная деятельность 

Самоанализ 

(текущий и 

итоговый) 

(2 мин.)  

Мы узнали, как решать задачи на движение в 

одном направлении с отставанием? 

Ответим на второй вопрос Фалеса: - Что 

приятнее всего? 

- Достичь желаемого. 

М(п) – формирование 

умения обобщать, 

делать выводы 

М(р) - понимание 

причины 

успеха/неуспеха 

Самооценка 

(текущая и 

итоговая) 

(3 мин.)  

Анализируя свою деятельность на уроке, 

определите: 

Я работал самостоятельно без ошибок. Получил 

5.Я работал с подсказками без ошибок. Получил 

4. 

Я работал с подсказками, допустил ошибки. 

Получил 3. 

Л-формирование 

умения 

организовывать свою 

деятельность 

М(р) - понимание 

причины 

успеха/неуспеха 
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30.11.2021 ж.       № J00027 

Қазақ тілі мен әдебиет сабақтарында инновациялық  

технологияларды қолдану 

ЕСИМОВА РАЗИЯ ЕСИЛБАЕВНА                                                                                       

СҚО. Есіл ауданы«Черуновка бастауыш мектебі» Қазақ тілі пән мұғалімі   

       Қазақстан Республикасының Білім туралы Заңында: « Білім беру жүйесінің 

басты міндеті- ұлттық және жалпы азаматтық құндылықтар, ғылым мен 

практика жетістіктері негізінде жеке адамды қалыптастыруға және кәсіби 

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

жаңа технологияларын енгізу, білім беруді ақпараттандыру, халықаралық 

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

дамыту міндеттерін көздейді. Бұл міндеттерді шешу үшін, мектеп 

ұжымдарының, әр мұғалімнің күнделікті ізденісі арқылы, барлық жаңалықтар 

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

қатынасқа өту қажеттілігі туындайды. 

Сондықтан да қазіргі қоғамымызда әр мұғалім өз іс- әрекетінде қажетті 

өзгерістерді әр түрлі тәжірибелер жөніндегі мағлұматтарды жаңа әдіс-

тәсілдерді дер кезінде қабылдап дұрыс пайдалана білуі керек. Сонымен қатар 

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

жалпы оқытуды ұйымдастыру талапқа сай елеулі өзгерістерді қажет етіп отыр. 
   Келер ұрпаққа қоғам талабына сай тәрбие мен білім беруде мұғалімдердің 

инновациялық іс- әрекетінің ғылыми- педагогикалық негіздерін меңгеруі 

маңызды мәселелердің бірі. 
Инновация – педагогикалық процеске оқыту мен тәрбиенің жаңа 

тұжырымдамаларын, оқу жоспарларын және бағдарламарын, түрлерін, 

әдістерін, құралдарын енгізіп,мақсатқа жету.Инновациялық үрдіссіз мектептің 

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

жақты дамыту. 
    Инновациялық үрдісті зерттеу барысында жүйенің бір жағдайдан екінші бір 

жағдайға көшуі және жаңалықты енгізу үрдісіне басшылық жасау мәселелерін 

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

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

Т.И.Шамова, О.Г.Хомерики т.б. зерттеулерінде қарастырылған. 
Оқытудың тиімділігін арттыру мақсатында жаңа білім парадигмасына сүйене 

отырып , біз оқыту технологияларының тиімді жақтарын таңдап алуымыз қажет 

және оқу-тәрбие үрдісінде озық технологияларды белсенділікпен енгізуіміз 

керек. 
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  Еліміздің болашағы көркейіп өркениетті елдің қатарына қосылуы бүгінгі 

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

педагогикалық және ұйымдастыру тұрғысынан білім мазмұнына жаңалық 

енгізудің тиімді жаңа әдістерін іздестіру, оны өмірге пайдалану. 
    Мемлекеттік білім стандарты деңгеінде оқыту үрдісін ұйымдастыру жаңа 

педагогикалық технологияны өндіруді міндеттейді. 
Жаңа технологияның мақсаты- оқытуды ізгілендіру, яғни оқу құралдары 

оқушылардың өздігінен танымдық іс- әрекетін жүргізе алатындай болуы 

керек.Жаңа педагогиялық технологиялар оқушының шығармашылық 

қабілеттерін арттыруға өз үлесін қосады. 
    Мемлекеттік тілдің мәртебесін нығайтып, қолданыс аясын кеңейтуде 

оқытудың жаңа технологияларының ықпалы зор. Қазақ осы тұрғыда арнайы 

технологиялық ақпараттық құралдар негізіндегі педагогикалық 

технологияларды біз қазақ тілі сабақтарында да кеңінен пайдаланамыз. 

Олардың қатарына интерактивті тақта, интернет ресурстарымен жұмыс, 

мультимедиялық кітапхана, қашықтан жүргізілетін сабақтар, диспуттар мен 

тренингтер. Жаңа технологиялар білім беру мен тәрбие жүйесін бірдей 

қамтуымен ерекшеленеді. Жаңа ақпараттық технологияларды пайдалану- 

педагогикалық іс- әрекеттердің мазмұны мен формасын толықтыру негізінде 

оқыту үрдісін жетілдірудің бірден – бір жолы. 
Жаңа технологияларды пайдаланып оқыту мынандай нәтижелерге қол жеткізуге 

мүмкіндік береді: 
 оқу материалын терең түсіну; 
 оқу мотивациясының артуы; 
 алған білімнің неғұрлым ұзақ уақыт есте саталуы; 
 білім беруге жұмсалатын шығынның азаюы; 

Заман талабына сай күнделікті сабақ барысында бейне және аудио- 

құрылғыларды, теледидарды, компьютерді, электронды оқулықты, интерактивті 

тақтаны қолдану оқушылардың тілді үйренуге деген белсенділігін арттырып, ең 

бастысы олардың шығармашылықпен жұмыс істеуіне жағдай жасайды. 
Сабақ барысында кеңінен қолданылып жүген технологиялардың бірі- модульді 

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

сөйлесу бөлімі, қорытынды). 
    Қазақ тілін жаңа технологияларды қолдана отырып оқушы қызығушылығын 

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

таңда инновациялық технологиялардың көптеген түрлері бар. Атап айтсақ, 

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

дамыта оқыту, проблемалық оқыту, деңгейлеп-саралап оқыту технологиясы 

және ойын технологиясы , ақпараттық технология. Біз өзіміздің тәжірибемізде 

жаңа технологиялардың ішінде модульдік технологияны қолданамыз. Бұл 

технологиямен жұмыс барысында мұғалім структуралық бөлімдерді мазмұнмен 
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байытады, тәжірибе жинақтайды. Жеке тақырыпты модульдік оқыту 

жағдайында сабақтың ақпараттық структуралық компонеттерінің мазмұны 

төмендегіше анықталады. 
1.Сабақ мазмұнын оқу элементтеріне бөліп оған мақсат қоя білу. 
2. Оқу мазмұнын оқу элементтері бойынша деңгейлеп беру. 
3.Оқушының сыныптан тыс қызметін ұйымдастыру. 
4.Сабақтың логикалық құрылымын белгілеу. 
5.Түзету- ескертпе жасау. 
Жалпы оқу процесін бүтіндей модульдік оқытуға бейімдеу ісі оқу пәнінің 

бүтіндей курсын тақырыптың немесе тарау, бөлім бойынша модульдеуге, 

сабақтың ақпараттық- структуралық компонеттерін жасауға тікелей 

байланысты. Себебі, ол оқушының танымдық көзқарасын қалыптастыруға, 

ізденіс ұлғайтуға, шығармашылық қабілетін арттыруға, өзіндік жұмыстарды тез 

орындауға көмектеседі. Оқу үрдісінде жаңа технологияларды қолдану аса 

маңызды. 
Осы технологияларды пайдаланудың тиімді тұстары: 
-оқушының пәнге деген жеке қызығушылығын оятады; 
- танымдық қабілеттілігін қалыптастырады; 
- оқушыны шығармашылық жұмысқа баулиды; 
-мұғалімнің уақытын үнемдейді; 
- қосымша мәліметтерді береді. 
Жаңа технологияларды сабақта қолданудың тиімділігін қашан да жолға 

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

бірі. 
Өзім сабақта бірнеше технологияның элеметтерін қолданып жүрмін. яғни 

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

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

қаншалықты меңгергенін байқауға болады, сондай-ақ оқушының танымдық 

қасиетін арттырады, сөз қорын байытады. 
Тірек сызбаларды мына бағыттар үшін қолданамын: 
- Сөздік қорларын байыту; 
- Сөйлем, әңгіме құрастыру; 
- Әңгімені құрастыру; 
- Жұмбақтарды жасыру және жауабын табу; 
- Тақпақтарды жаттау.Сабақ барысында оқушы сол тақырып төңірегінде ізденіп 

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

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

тақырыптарына сай өлеңдер, тақпақтар айта отырып, жыл мезгілдері туралы 

әңгіме құрады, әр топ өзінің тақырыбын толық қорғап шығады. 
Қазіргі кездегі жаңа технологияның бірі визуалді компонеттер қолдану түрі.Бұл 

технологияның ерекшелігі оқушыны сурет бойынша сөйлету. Бұл технология 
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оқушылардың есте сақтау қабілетін арттырады. Келесі қолданып жүрген әдісім 

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

деңгейлік тапсырма қолдандым. 
III –деңгей Көп нүктенің орнына тиісті сөздерді жазыңдар. 
Күз айлары - ...,...,... . Күздігүні ... жауады. Балалар ... барады. Күзде күн 

...болады. 
Керекті сөздер: қыркүйек, жаңбыр, қазан, қараша, қысқа, мектепке. 
II- деңгей төмендегі сөз тіркестерінің аудармасын жазыңдар. 
Осенью, прохладный, урок, холодный, первый снег, учебный год, осенний. 
I-Деңгей «Күз» тақырыбына әңгіме жазыңдар. Осындай тапсырмалар 

арқылы әр өткен тақырыпты пысықтауға болады. 
«Ауылда» тақырыбын өткенде мынандай тірек сызбаны пайдаландым 

                                 
     Қазақ тілін оқытуда түрлі әдістемелер қолдануға болады. Қай әдістемені 

лданса да қарапайым тілмен, оқушыға түсінікті болу керек. 
Қорыта айтқанда, қазақ тілін меңгеру өте маңызды. Ол оқушылардың ой- 

өрістерін кеңейтеді, халықаралық достыққа, мәдениетке тәрбиелейді. 
   Елбасымыз Н.Ә.Назарбаев айтқандай, « Еліміздің ертеңі – бүгінгі жас 

ұрпақтың қолында, ал жас ұрпақтың тағдыры- ұстаздардың қолында». 
Сондықтан біз, ұстаздар, XXI ғасырдың біздің алдымызға қойып отырған 

барлық талаптарына сай болып, білімімізді үздіксіз көтеріп отыруымыз қажет. 

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

болсақ, еліміздің келешегі талантты, дарынды, өзіне сенетін жастардың 

қолында екендігін мен өзімнің шәкірттеріме үнемі айтып отырамын. Біздің 

мақсатымыз- заман талабына сай білімді де білікті маман тәрбиелеу. 
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30.11.2021 ж.    № J00032                                                                         

Отбасындағы және бөбекжайдағы бала тәрбиесі 

ДҮЙСЕНБАЕВА АЙДАНА ШАТТЫҚҚЫЗЫ                                                                 

Қостанай облысы, Арқалық қаласы "Балдырған А"  

жауапкершілігі шектеулі серіктестігі әдіскері   

Отбасы- қоғамның маңызды буыны . Көп ұлт мекен еткен мемлекетіміздің 

негізі осы шағын ұжымдардан қаланады. Осы жағына келгенде кез-келген 

отбасы өзін қоғамның бір бөлігі деп түсінеді. Қоғамда отбасы екі қызмет 

атқарады,оның бірі дүниеге ұрпақ әкелу-екіншісі дүниеге келген сәбиді пәндік 

жағынан дамытуды қамтамасыз етіп, өмір бойы рухани жағынан жетілдіріп,оны 

тұлға ретінде қалыптастыру.Бала тәрбиесінде ата-ананың орны 

ерекше.Халқымыздың сан ғасырдан бергі даналығына құлақ ассақ « 

Бақытыңды басқадан емес ,балаңнан ізде»-деген даналық сөз бар.Кез келген 

адам өзі жете алмайтын «бақыт» деген құдіретті сөздің өлшемі өмірінің 

жалғасы ұрпағымен келетініне мән бермеуі де мүмкін.Біреу бақытын байлықтан 

тапқысы келсе,екінші біреу даңқ пен атақтан,мансап пен қызметтен іздестіреді. 

Мұның бәрі түсінген адамға қолдың кірі сияқты нәрсе. Адамға нағыз бақытты-

тәрбиелі ұрпағы ғана сыйлай алады. Олай болса адам өмірінің мәні-өз 

ұрпағы......                                                                                        

Бала тәрбиесінде алғашқы ұстаз-ата-ана.Ата-ананың баламен жасайтын 

қарым-қатынасының үлкен тәрбиелік мәні бар. Мәдениетті отбасындағы ерлі -

зайыпты кісілердің бір-біріне айтқан игі ниеті, кішіпейілдігі,отбасындағы 

туындаған мәселелерді ақылдаса отырып шешуі бала мінезіне жағымды әсер 

етеді.Бала тез еліктегіш,иланғыш болғандықтан жаман қылықтарды да тез 

үйренеді.Бала кішкентай кезінен әр нәрсеге әуестеніп,үлкендерге көмектескісі 

келеді.Бұған кейбір ата-ана «жұмысымды бүлдіресін» деп ұрысып жіберуі 

мүмкін,бұл қате түсінік.Керісінше өзің жұмыс істеп жүргенде баланың қолынан 

келетін ісіне жағдай туғызып,оның үйренуіне көмектескен орынды.Тіпті балаға 

берген тапсырмаңыздың аяғына дейін орындалуына төзімділікпен бақылау 

керектігін де ұмытпаған жөн..Әр істеген ісін ұқыпты да тындырымды 

орындауына бағыт бересіз. Баланың жақсы істерін мадақтап,терісін оң етіп 

түсіндіріп отырса ол да ересектерді сыйлап, кез келген тапсырманы орындауға 

қарсылық білдірмейді.Баланың айналасындағы бүкіл өмір шындығы-табиғат, 

қоғамдық орта,ең алдымен адамдар,бәрінен бұрын ата-аналар мен 

тәрбиешілер тәрбиелейді. Тәрбиелеу дегеніміз- балаға мақсат 

қойып,ұйымшылдықпен және жүйелі ықпал жасау деген сөз, осы ықпалдың 

арқасында бала тәрбиеші талап еткен мінезге ие болып,мінез-құлық ережелерін 

бойына сіңіреді. 
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Тәрбие баланың дене және ақыл -ой қабілетін дамытады,оны алдағы еңбекке 

даярлайды, сол бойынша қоғамның болашақ белсенді қайраткерлері өсіп 

шығады.                   

 Ата-анаға мынадай кеңесті ұсынамын:                                                                 

Баланың әр күнді бастауы,қарсы алуы сәтті болу керек; ол үшін таңертен 

баланы оятқанда жайлы,баппен оятыңыз;ол сіздің күлімдеп,мейіріммен өте 

жақсы көріп тұрғаныңызды сезуі керек. 

-Балаға бөбекжайға барар алдында сенімділік сәттілік тілеу керек.                                   

-Бала бөбекжайдан келгенде бірден сұрақтар қойып,қарсы алмау керек.                              

-Бала бірдене айтқысы келсе, қарсы болмай тыңдау керек.                                                 

-Бала ренжіп отырса , себебін өзі айтқанша асықпаңыз.                                                       

-Балаңызға қатты дауыспен сөйлемеңіз, баланың жүйкесіне әсер етеді. 

Отбасы- бала дамуы мен қалыпты өмір сүруіне тиімді жалғыз орын.Бала үшін 

туған отбасы-алтын діңгек. Отбасындағы жылулық пен мейірімді ештеңемен 

алмастыру мүмкін емес.Отбасының бірлігі ұрпақ тәрбиесінде өте қажет.Бұл- 

өте қымбат ұлттық құндылық. 

«Жұмыла көтерген жүк жеңіл» демекші бала тәрбиелеудегі осындай 

міндеттерді іске асырушылар мектепке дейінгі мекеме мен отбасы.Осы екі 

арада жүргізілетін тәлім-тәрбие сабақтаса,ұштаса өткізілгенде ғана көзделген 

мақсат нәтижелі болары сөзсіз. 

Біз XXI ғасырда өмір сүріп жатырмыз.Жаңа ғасырда өркенетті елдер қатарынан 

орын аламыз десек,жас ұрпағымызды дұрыс тәрбиелеуге,дұрыс білім беруге 

міндеттіміз. 

Тәрбиенің сан қилы дағдыларын бала бойына дарытатын алғашқы білім 

баспалдағы – бөбекжай, жол сілтеп, жетелеп, үйретуші - тәрбиеші. 

Бөбекжайдағы тәрбие - ұлттық сана, ұлттық психология қалыптасқан 

парасатты, адамгершілік қадір – қасиеті мол, физикалық және моральдық 

жоғары белсенді жеке адамды қалыптастырып шығару процесі болып 

табылады. Тәрбиелеу мен білім берудің әрекеті практикалық процесс үстінде 

қалыптастырылады. Тәрбиелеу мен оқытудың міндеттері баланың  іс-әрекет 

түрлерін қалыптастыру және оны белгілі бір мақсатқа бағыттап отыруды 

көздейді. Ойнау, еңбек ету, және білім алу барысында ақыл-ой, көркем тәрбие, 

даму процесі қатар жүреді. Бала осы кезде белгілі дәрежеде білім алады, 

іскерлікке үйренеді, өзін қоршаған ортамен қарым-қатынас жасауға, қоғамдық 

өмірдің әдет дағыларын игеруге бейімделеді.Іс-әрекеттің осы түрлерін ғана 
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дамыту арқылы тәрбиелеу, білім беру міндеттерін шешуге, бала дамуын дұрыс 

жолмен бағыттап отыруға мүмкіндік туады. Жақсы ойнап, еңбек ете білетін әрі 

оқуға қабілетті баланы ересек адамдар мен балалар қоғамында өмір сүруге 

қажетті қасиеттерді толық игерген, «тәрбиелі бала» деп атауға болады. 

Жоғарыда аталып өткен іс-әрекеттің әрқайсысы бала дамуына өзіндік, өзіне тән 

үлесін қосады. Мысалы, тәрбиенің ең маңызды міндеті саналатын ақыл-ой 

тәрбиесінің өзі бала ойынын: еңбегін және балалардың оқуын үнемі бағыттап 

отыру арқылы жүзеге асатыны бізге балаларды тәрбиелеу тәжірибесінен таныс. 

Адамгершілікке тәрбиелеу міндеттері жөнінде де осыны айтуға болады. Бала 

өзін-өзі көрсете білсе, ойын, оқу, еңбек сияқты құнды дүниелерге тәрбиеленеді 

деген сөз. Өйткені, мұнда олардың өзара ересек адамдармен қарым-қатынасы 

қалыптасады. Іс-әрекеттің әрбір түрінде осылайша өзара ұштасып жататын 

педагогикалық мүмкіндіктерді ескере отырып, мектепке дейінгі ұйымдарда 

балалардың тіршілік әрекеттерін, тәрбиелік мақсатқа сай ұйымдастыра аламыз. 

Ойын, еңбек, оқу арқылы біз балаларға белгілі бір тұрғыдан ықпал жасай 

аламыз. Бірақ біз ойын, еңбек, оқыту өзара ұштасқан жағдайда ғана баланың 

жеке басын дамытуда толық нәтижеге жете аламыз. 

Бөбекжайдың негізгі міндеті – баланың жеке басының бастапқы қалыптасуын 

қамтамасыз ету. Бұл жас баланың ақыл-ойының дамуы мен даярлығы үшін 

қолайлы кезең. Осы кезеңде бала оқу мен тәрбиені қалыптастыруға, өз қызметін 

білуге, тілдік қатынастың қарапайым тәжірибесінде өзін-өзі таныта білуге, 

мінез-құлық мәдениетіне, жеке гигиеналық және салауатты өмір салтының 

негіздеріне бағдарланады. Сонымен қатар балаға «сіз», «рақмет», «кешіріңіз», 

«өтінемін» деген сияқты сыпайылықты білдіретін сөздерді үлкендерге айтып 

жүруге үйрету, оған дағдыландыру ата-аналар мен тәрбиешілердің міндеті.                           

Баяндаманы қорыта келе :                                                                                           
Тәрбие кезінде отбасының, бөбекжайдың да алатын орны бар. Ата –ана 

баласына өз отбасын қадір тұтудан бастап, «туған -туыс, Отан, Қазақстан» 

деген ұғымдарды терең түсінгені,құрметтеп қарауға тәрбиелеу керек екенін 

ұғындыру. Отбасы жауапкершілігі бәрінен биік болмақ. 
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  30.11.2021 ж.    № J00033 

Морфологический разбор имени прилагательного. 

ИЛЬДИНБАЕВА НАЗИРА БЕГЖАНОВНА.                                                                        

Жамбыл облысы, Жуалы ауданы. N27 «Диқан» орта мектебінің орыс тілі мен 

әдебиеті пәні мұғалімі. 

Русский язык 

Урок: 61 

Школа:  

Дата:  ФИО учителя:  

Класс: 4  Количество  

присутствующих:  

 

Количеств

о     

отсутствую

щих:              

Раздел (сквозная тема): В контексте сквозной темы «Мир профессий». 

Тема урока: Составление словосочетаний, предложений с 

именами прилагательными.  

Морфологический разбор имени прилагательного.  

Все работы хороши – выбирай на вкус 

Цели обучения в 

соответствии с учебной 

программой: 

4.1.4.1 участвовать в диалоге/дискуссии по 

обсуждаемой теме, соблюдая речевые нормы, 

понимать различные способы ведения диалога  

4.2.3.1 формулировать вопросы и ответы, 

отражающие понимание и свое отношение к 

содержанию текста, чтобы углубить понимание и 

уточнить ответ  

4.3.8.1 различать на основе существенных признаков 

имена существительные, прилагательные, глаголы, 

местоимения, числительные, наречия, предлоги и 

союзы и определять их роль в предложении 

Цели урока: 1.4 Участие в диалоге с Соблюдением речевых норм 

в зависимости от ситуации общения  

2.3 Формулирование вопросов и ответов  

3.8 Соблюдение грамматических норм 

Ход урока: 

Этап урока/ 

Время 

Действия 

педагога 

Действия ученика Оценивание Ресур

сы 
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1.Начало урока.  

0-1 мин 

Создание 

положительного 

эмоционального 

настроя: 

Ребята, перед тем, 
как мы начнём 
занятие, давайте 
настроимся на 
интересную работу 
и выполним 
интересные 
упражнения. 
Учитель предлагает 
нарисовать в 
воздухе лежачую 
восьмёрку, 
симметричные 
предметы елку, 
сердечко, бабочку. 
Далее предлагает 
выполнить массаж 
щек, лба и мочек 
уха. Далее 
поиграть как будто 
на пианино в 
воображении, но 
изображая 
действия в воздухе. 

Приветствуют 

учителя. 

Организуют свое 

рабочее место, 

проверяют наличие 

индивидуальных 

учебных 

принадлежностей. 

ФО 

Оценивание 

эмоциональ

ного 

состояния 

 

 

 

Эмоц

. 

Наст

рой.С

тихот

ворен

ие. 

 

2. Середина 

урока.  

2 – 5 мин 

 

 

 

 

 

 

 

Актуализация 

жизненного 

опыта.  

Целеполагание.  

Минутка 

чистописания 

работа с 

пословицей  
Работа с 

пословицей по 

Учащиеся 

слушают учителя, 

отвечают на 

вопросы. 

 

 

 

 

 

 

ФО:4.1.5.1 

Составлени

е 

монологиче

ского 

высказыван

ия на 

заданную 

тему 

 

 

Учеб

ник 
 

 

 

 

 

 

 



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

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

29 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

21-22 мин 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

23-28 мин 

 

 

 

плану 
1) Чтение посло-

вицы 

2) Объяснить значе-

ние непонятных 

слов 

3) Выяснить смысл 

пословицы в це-

лом, о чем она и 

чему учит? 

Подобрать 

жизненную 

ситуацию, в 

которой можно 

употребить данную 

пословицу. Спиши. 
Дело - не комар: 

от него не 

отмахнёшься. 
Работа над 

лексической и 

грамматической 

темой урока.  
(К) Прочитай 

советы для 

выбора будущей 

профессии. Какие 

из них являются 

для тебя наиболее 

важными? 

Объясни. 

Как получить 

желаемую 

профессию?  
– Проверить 

своё здоровье, 

определить 

характер, интересы 

и склонности.  

– В правильном 

выборе профессии 

 

 

 

Формулируют тему 

урока, определяют 

цель урока, 

выполняют 

задания и отвечают 

на вопросы 

учителя. 

 

 

 

 

 

 

 

Работают 

самостоятельно. 

Отвечают на 

поставленные 

вопросы, 

выполняют 

задания. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ФО:4.1.4.1 

участвовать 

в 

диалоге/дис

куссии по 

обсуждаемо

й теме, 

соблюдая 

речевые 

нормы, 

понимать 

различные 

способы 

ведения 

диалога 

 

 

 

ФО 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Учеб

ник 

Тетра 

дь 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Уче 

бник 
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29-30 мин 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

31-37 мин 

 

 

 

 

38-40 мин 

помогут твои 

таланты.  

– Выбрать то 

занятие, которое 

будешь выполнять 

с огромным 

удовольствием.  

– Поставить 

перед собой цель и 

стремиться 

достичь её.  

– Необходимо 

получить хорошие 

знания.  

– Предварительно 

попробовать себя в 

избранной про-

фессии. 

 Выпиши имена 

прилагательные, 

которые образуют 

словосочетания с 

выделенными су-

ществительными. 

Выполни их мор-

фологический 

разбор. 

(И) Творческая 

работа. 

Напиши свои 

рассуждения по 

теме «Моя 

будущая 

профессия».  

Используй план и 

словосочетания. 

План  

1. Почему 

важно найти 

«свою» 

профессию.  

 

 

 

Повторяют 

движения за 

учителем. 

 

 

 

 

 

Работают 

самостоятельно. 

Отвечают на 

поставленные 

вопросы, 

выполняют 

задания. 

 

 

 

 

ФО 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Уче 

бник 

Кар 

точка 
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2. В будущем я 

стану…  

3. Что 

привлекает меня в 

этой профессии.  

4. Как я себя 

готовлю к ней.  

5. Моя будущая 

профессия – самая 

нужная.  

Счастливый 

человек, любимая 

работа, большая 

радость, 

ответственный 

шаг, настоящий 

профессионал. 

 
(К) Физминутка 

Упражненье 
повтори 
Мы руками 
бодро 
машем, 
Разминаем 
плечи наши. 
Раз-два, раз-
два, раз-два-
три, 
Упражненье 
повтори. 
(Одна 
прямая рука 
вверх, другая 
вниз, рывком 
менять 
руки.) 
Корпус влево 
мы вращаем, 
Три-четыре, 
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раз-два. 
Упражненье 
повторяем: 
Вправо 
плечи, 
голова. 
(Вращение 
корпусом 
влево и 
вправо.) 
Мы 
размяться 
все успели, 
И за парты 
снова сели. 
(Дети 
садятся за 
парты.) 

(И) Спиши, 

вставляя 

пропущенные 

буквы. Раскрой 

скобки. 
Каждый ден… 

люди выходят 

(из)дома и сп…шат 

(на) р…боту. Чтобы 

(с)радост…ю и 

удовол…ствием 

х…дить (на) 

работу, нужно 

найти себе дело 

(по)душе. Выбрать 

себе пр…- фессию 

– дело непр…стое, 

но у тебя ещё есть 

время (по)думать и 

п…мечтать о том, 

кем ты будешь, 

когда вырастешь.  
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Правил…ный 

выбор профес…ии 

может сделат… 

тебя счас…ливым3 

ч…ловеком. 

 (И) Знаю, умею!!! 

Чтобы выполнить 

морфологический 

разбор имени 

прилагательного, 

нужно разобрать 

имя 

прилагательное как 

… речи. 
3. Конец урока.  

35-40 мин 

Итог урока.  

В коше урока 

предлагаются 

вопросы, по 

которым учащиеся 

могут подвести 

итог. Предлагается 

стратегия 

критического 

мышления 

«Выбери одну 

фразу» 

Ученикам 

предлагается 

выбрать одну 

фразу, касающуюся 

содержания урока 

и завершить ее 

Одну и ту же фразу 

могут выбрать 

несколько 

учеников 

Желательно, чтобы 

каждый из 

учеников завершит 

хотя бы одну фразу 

Речь должна быть 

Отвечают на 

вопросы учителя, 

оценивают сою 

деятельность на 

уроке 

ФО Карт

инки 

к 

рефл

ексии

. 
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                                                                                 30.11.2021 ж.    № J00034 

Мен – жаңа ғасыр педагогімін 

АБДРАХМАНОВА АЙНУР САПАРБЕКОВНА                                                  

Жамбыл облысы, Жуалы ауданы. N27 «Диқан» орта мектебінің  әлеуметтік 

педагогы. 

«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, 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 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 

Мне понравился 

урок ...  

Мне запомнился  

урок ...  

В этом году, я буду 

— 

Рефлексия. 
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мақсаттарға жетелеу. 

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. 

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 

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 
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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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 30.11.2021 ж.       № J00035 

Мен – жаңа форматтағы ұстазбын 

ТУЯКБАЕВА ГУЛЬЗАХИРА МАМЫШЕВНА                                                                      

Жамбыл облысы, Жуалы ауданы. N27 «Диқан» орта мектебінің 

ұйымдастырушысы 

. «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 

ретінде қарастырылуы.Бірінші деңгей бағдарламасы құзырлы мұғалімнің 
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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 

себепті де механикалық есте сақтау, үстірт білім алу жағдайлары орын алады. 
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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 

ұйымдастыру» тақырыбында коучинг  өтті.  Мектеп мұғалімдерімен де 
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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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                                                                             30.11.2021 ж.     № J00036 

   Координаталық  жазықтық. Тік бұрышты координаталар жүйесі 

ЖУМАБАЕВА ДИАНА МАУЛЕНОВНА 

Павлодар облысы.  Баянауыл ауданы. Ұзынбұлақ ауылы. Е.Бекмаханов 

атындағы ЖОББМ. Математика пәні мұғалімі  

Ұзақ мерзімді жоспардың тарауы                                Мектеп: 
6.3С . Координаталық жазықтық                                  Е. Бекмаханов жалпы орта 

білім беру мектебі  Күні:  19.04.2019ж                                            

 Мұғалімнің аты- жөні:            Жумабаева Диана Мауленовна 

Сынып: 6 сынып                                                              Қатысқандар:                  

Қатыспағандар:                       

Сабақтың 

тақырыбы 

Координаталық  жазықтық. Тік бұрышты координаталар 

жүйесі 

Осы сабақта қол 

жеткізілетін оқу 

мақсаттары (оқу 

бағдарламасына 

сілтеме) 

6.3.1.4. Координаталар жүйесінде нүктені оның 

координаталары бойынша салу және координаталық 

жазықтықта берілген нүктенің координаталарын табу. 

Сабақтың мақсаты Координаталық  жазықтықтағы нүктенің 

координаталарын табу. 

Координаталық жазықтыққа нүктелерді сала білу. 

Тік бұрышты координаталар жүйесінде есептер шығару. 

Бағалау критерийі Оқушылар координаталық  жазықтықтағы нүктенің 

координаталарын табады. 

 Координаталық жазықтыққа нүктелерді салады.  

Тік бұрышты координаталар жүйесінде есептер 

шығарады 

Тілдік мақсаттар 

 
Координаталық жазықтық, абцисса, ордината, ось, ширек, 

санақ басы терминдерін қолданады. 

Өлшеу нәтижесін сипаттап, ауызша және жазбаша түрде 

жалпылай алады. 

Құндылықтарға 

баулу 

«Жалпыға бірдей еңбек қоғамы»  - оқушылардың  іздену, 

еңбекке деген қабілеттерін арттыру.  

Пәнаралық 

байланыс  

 

 

Информатика, геометрия 
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Алдыңғы білім Координаталық жазықтық ұғымы, тік бұрышты 

координаталар  

жүйесі. 
 

 

Сабақ барысы 

 

Сабақтың 

жоспарланған 

кезеңдері 

Сабақтағы  жоспарланған  жаттығу түрлері Ресурстар 

Сабақтың басы 

(10 минут) 

 

І.  Ұйымдастыру (2 минут) 

«Орныңды тап» әдісі арқылы сыныпта психологиялық ахуал 

туғызу, сергіту сәтін жасаймыз. Мұнда жерге тік бұрышты 

координаталық жазықтық сызамыз. Кейін оқушылар себеттен 

қағаз қиындыларын алады. Оның артында градуспен сан 

беріледі. Оны координаталық жазықтықта табады да, 

орналасқан ширектері бойынша топқа бөлінеді. 

ІІ.Үй тапсырмасын тексеру: Сыныппен жұмыс. 

«Тақырыптық түйін сөздер» әдісі. (8 минут). Оқушылар 

бүгінгі тақырып «Координаталық жазықтық» қатысты сөздерді 

бос шеңберге орналастырады. Интербелсенді тақтада 

орындайды. АКТ-ны дамытамыз. 

 

                             
Координаталық жазықтық 

 

                       ? 

 

 

 

Кері байланыс: «БЖӘ» нысаны 

Б- Бастама (мұғалім сұрақ қояды) 

Ж-Жауап  (оқушы жауап береді) 

Ә-Кейінгі әрекет (мұғалім мақтайды) 

 

 

 

 

 

 

 

«БЖӘ» 

нысаны 

бағалау 

Б-бастама 

/мұғалім/ 

Ж-жауап 

/оқушы/ 

Ә-кейінгі 

әрекет 

/оқушы/ 

 

Сабақтың 

ортасы 

(25 минут) 

ІІІ. «Definition writing» әдісі. (8 минут) 

Интербелсенді тақтада кесте беріледі . 

Сурет ұғым анықтама 

     

Рене Декарт Тік бұрышты 

координаталар 

жүйесін енгізген 

ғалым 

              У Х осі – абсцисса Координаталық 

«Бутерброд» 

әдісі 

 
1-сын 

2-мадақ 

3-сын 

 

Келтірілген сөздердің қайсысы    
жатады? 

Тақырыптық түйінді сөздер 

Ширек  ось 

300    түзу 

параллель 

Теңдеу 

абсцисса 
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                           х 

 

осі 

У осі – ордината 

осі 

осьтер деп аталады. 

               

 

               0            

 

0-санақ басы Координаталық 

жазықтықта санақ 

басы 0-ден 

басталады. 

 

Кері байланыс: «Бутерброд» әдісі 

ІҮ. Шығармашылық  жұмыс. (9 минут) 

«Ойлан-Жұптас-Бөліс» әдісі арқылы оқушылар жеке 

шығарады, кейін жұпта  талқылап, топта бөліседі. Дұрыс 

жауабын жазады. 

 
Кері байланыс: «Екі жұлдыз, бір ұсыныс» бағалау 

Ү. Өзіндік деңгейлік жұмыс. ( 8 минут) 
Оқушыларға тапсырма беріледі.  

Есеп-1: Жазықтықта квадраттың үш төбесі берілген:  А(2;-2), 

B(6;2), C(6;6). Квадраттың: 

а) төртінші төбесінің координатасымен жазыңдар; 

ә) квадраттың периметрін табыңдар; 

б) диагональдарының қиылысу нүктесінің координаталарын 

табыңдар. 

 

Бағалау критерийлері Дескрипторлар 

Оқушылар 

координаталық  

жазықтықтағы 

нүктенің 

координаталарын 

табады. 

 

- координаталық  жазықтықтағы 

нүктенің координаталарын табады. 

 -квадраттың периметрін табудың 

формуласын қолданып, табады. 

-диагональдардың қиылысуының 

нүктелерінің координаталарымен 

жазады. 

  

 

Жазбаша кері байланыс 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

«Екі жұлдыз, 

бір ұсыныс» 

әдісі 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

Сабақтың Үй тапсырмасы. Әр оқушы тақырыпқа байланысты тест Кеспе 
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соңы 

(5 минут) 

құрастырып әкелу. 

Қорытынды. «Даңқ аллеясы» әдісі арқылы әр топтан бір 

оқушыдан шығып, бүгін сабақты қорытындылайды. 

Рефлексия. «Чемодан, еттартқыш, қоқыс шелегі» Оқушылар  

білімдерін чемоданға толық түсінген тақырыбын, еттарқышққа 

толық меңгермеген тақырыбын, ал қоқыс шелегі сабақтың 

түсінбеген жерін жазу. 

   

қағаздары 
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    30.11.2021 ж.   № J00037 

Мемлекеттік тіл-қазақ тілі 

КАНАФИНА АЛИЯ ЕРКИНОВНА                                                                                    

Нұр-Сұлтан қаласы  №39 кешкі (ауысымды)  мектебінің 

 қазақ тілі мен қазақ әдебиеті пәні мұғалімі 

Тіл қай елде, ұлтта болсын қастерлі, қасиетті, құдыретті. 

        Тіл әрбір азаматқа ана сүтімен беріліп қалыптасады. Ана сүтімен бойға 

енген қасиеттер туған тілдің арқасында дамиды. Туған тілге деген құрмет пен 

сүйіспеншілік бала кезден басталуы керек. Айналада адамдарға, өзіңнің өскен 

ортаңа, Отанға деген ерекше сезім мен көзқарас та туған тіліңді білуден 

басталады. 

         Қазақ тілі – халқымыздың рухани байлығы, атадан балаға, ұрпақтан –

ұрпаққа мирас болып қалып отырған баға жетпес асыл мұра. 

Қазақ тілі қазақ халқының ана тілі. Қазақтың біртуар ақыны М.Жұмабаев: 

“Ұлтқа тілінен қымбат нәрсе болмақ емес, бір ұлттың тілінде сол ұлттың сыры, 

тарихы, тұрмыс тіршілігі, мінезі айқын көрініп тұрады” - деген. 

Мемлекеттік тіл, яғни, қазақ тілі - әлемдегі алты мыңға жуық тілдердің ішіндегі 

қолдану өрісі жағынан жетпісінші, ал тіл байлығы мен көркемдігі, оралымдығы 

жағынан алғашқы ондықтар қатарындағы тіл. Сондай-ақ, ол дүние жүзіндегі 

ауызша және жазбаша тіл мәдениеті қалыптасқан алты жүз тілдің және 

мемлекеттік мәртебеге ие екі жүз тілдің қатарында тұр. Қазақстанда тұратын 

жүзден аса ұлт өкілдері Қазақстанның халқын, соның ішінде қазақ халқының 

тұрмыс-әдебиетін, әдет-ғұрпын, мәдениетін, әдебиетін, тілін білуі міндетті. 

Тілге деген құрмет – халыққа деген құрмет. Тілсіз халықтың, елдің өмір сүруі 

мүмкін емес. Әлем таныған ел болу үшін тіліміздің жұлдызын биіктетуіміз 

керек. Қазақстан Республикасының Конституциясы (1995ж.), "Тіл саясаты 

туралы” Тұжырымдамасы (1996ж.) және осыларға негізделген "Тіл туралы” Заң 

(1997ж.) республикадағы тілдердің ұлтаралық жарастық пен рухани 

ынтымақтастықтың құралы ретінде қызмет етуін және тіл алуандығын көздейді. 

Республикада мемлекеттік тіл ретінде бір ғана тіл – қазақ тіліне 

конституциялық мәртебе беріліп отыр. Қазақстан Республикасында қазақ тілінің 

мемлекеттік тіл ретінде қызмет етуінің бірнеше алғы шарты бар. Атап айтқанда, 

сол тілді қолданушылардың санының жеткілікті болуы, табиғи және табиғи 

емес тілдік ортаның болуы, республиканың барлық аймақтарына таралуы, 

қоғамдық өмірдің әр алуан саласында қызмет етуі және ауызша әрі жазбаша 

түрде қызмет етуі сияқты сыртқы факторлардың болуы, сондай-ақ қазақ тілінің 

құрылым-жүйесі жетілген, лексика-фразеологиялық қоры аса бай, ежелден келе 

жатқан жазба және ауызша дәстүрі бар ұлттық тілдердің бірі ретіндегі ішкі 

тілдік факторлардың болуы – қазақ тілінің мемлекеттік тіл ретінде қызмет 
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етуіне мүмкіндік береді. Мемлекеттік тілдің қоғамдық қызметі қоғамдық 

өмірдің аса маңызды мынадай салаларында жүзеге асады: басқару, ақпарат, 

білім беру мен тәрбие ісі (мектепке дейінгі мекемелер, бастауыш, орта мектеп, 

жоғары мектеп), ғылым мен техника (ғылыми-зерттеу мекемелерде); қоғамдық 

ғылымдар, жаратылыстану мен нақты ғылымдар, техникалық және қолданбалы 

ғылым, экономика салаларында, ғылымның жалпыға ортақ салаларында, 

бұқаралық ақпарат құралдары саласында, іс жүргізу саласында; мемлекеттік, 

қоғамдық-саяси, мәдени мекемелер мен ұйымдарда; дене тәрбиесі, спорт, 

туризм, денсаулық сақтау мен емдеу мекемелерінде; қоғамдық тамақтандыру 

орындарында; өнер мекемелерінде (театр, кино); дипломатиялық қарым-

қатынаста; әскери-патриоттық тәрбие және білім беру ісінде; шаруашылық 

жүргізу және ұйымдастыруда; өндіріс және өнеркәсіп орындарында; Қазақстан 

Республикасында өтетін республикалық, халықаралық құрылтай, конференция, 

мәжіліс, жиындар т.б.  Оған қоса мемлекеттік тіл – татулық пен бірліктің тірегі. 

Мемлекеттік тілді өркендетсек өзге ұлт адамдарымен осы тіл арқылы қарым – 

қатынаста боламыз.. Қазақ тілінің мемлекеттік тіл екендігіне өте қуаныштымын 

және оны мақтан етемін. 

Қазақстан - әлемдегі ең мықты, бәсекеге қабілетті елу елдің қатарына ену үшін 

қазақ тілін жоғары мәртебеде ұстауы керек. 
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  30.11.2021 ж.     № J00044 

Обучения русскому языку в казахской школе в рамках обновленного 

содержания образования 

СЕЙТБЕКОВА ЛЯЗЗАТ УАЛИХАНОВНА                                                                                                    

Жамбылская область Жуалинский район село Шакпаката  

Средняя школа имени N4 К. Сагындыкова  

Учительница русского языка и литературы 

В Послании Президента Республики Казахстан,Лидера нации Н.А.Назарбаева 

народу Казахстана «Стратегия «Казахстан 2050»- Новый Политический курс 

состоявшегося Государства» подчеркнуто: «...Всем очевидно, что владение 

русским языком-это историческое преимущество нашей нации. Нельзя 

игнорировать тот факт, что именно посредством русского языка уже на 

протяжении не одного столетия казахстанцы обретают дополнительные знания, 

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

пределами». 

   Да, действительно, русский язык как средство межнационального общения и 

как официальный язык Республики Казахстан занимает одно из ведущих 

положений. Функционирующее в обществе казахско-русское двуязычие играет 

позитивную роль в процессе овладения русским языком учащимися казахской 

школы. Изучение языка помогает ученикам приспособиться к изменениям на 

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

окружающую его жизнь. 

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

казахским языком обучения, должны привить детям важность изучения языков. 

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

научной литературы и материалов СМИ будет способствовать приобретению 

более глубоких знаний и навыков мышления, а также критическому и 

творческому выражению. Улучшение когнитивных навыков благодаря изучению 

русского языка позволит учащимся открыть для себя богатый мир знаний. 

 Сегодня речевая культура испытывает значительные изменения. Среди них 

мы можем выделить такие положительные тенденции, как: 

 расширение словарного состава языка в области экономической, 

политической и юридической лексики; 

 приближение языка СМИ к потребностям достоверного освещения 

реальности. 

 Наряду с этими положительными тенденциями в современной речи 

получили развитие и отрицательные тенденции: 

 множество необоснованных заимствований; 
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 бесчисленное количество нововведений; 

 следование речевой моде; 

 чрезмерное употребление просторечий, жаргонов, вульгаризмов, 

обесцененной лексики; 

 употребление сленгов; 

 снижение уровня общей культуры и как следствие культуры речи. 

   Поэтому задача школы, а особенно преподавателей гуманитарных дисциплин, 

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

В среде школьников заметно усилилось использование слов сниженной 

стилистической окраски, что ведет к снижению уровня языковой компетенции 

носителей языка, к обеднению индивидуального словаря, к расшатыванию норм 

языка литературного. 

Конечно, мы прекрасно понимаем, что источником формирования речевой 

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

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

массовое и доступное средство информации, активно влияющие на 

формирование ценностных установок учащихся, в том числе языка. 

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

говорить правильно и отличать правильные в языковом отношении выражения от 

неправильных, но и использовать языковые средства применительно к контексту 

и ситуации общения. Учащиеся должны уметь выбрать из всего языкового 

богатства необходимые по смыслу слова или его формы, соблюдать единство 

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

должен научить педагог. 

    И цели моей профессиональной деятельности вытекают и согласуются 

с данными целями и целями деятельности образовательного учреждения, в 

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

классе по обновленной программе обучения. 

Педагогические подходы, используемые при обучении предмету «Русский 

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

и стать самостоятельными, мотивированными, заинтересованными, 

уверенными, ответственными и интеллектуально развитыми личностями. 

 Необходимо воспитывать и развивать эти качества у учащихся, 

используя: 

 деятельностный подход в обучении и преподавании (на основе учебной 

деятельности учащиеся приходят к пониманию необходимости получения 

новых знаний); 

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

 развивающее обучение (учащийся овладевает способами действий, учится 

конструировать свою учебную деятельность и управлять ею); 
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 мотивирование, поддержка обучения учащихся посредством «оценивания 

для обучения»; 

 взаимообучение, взаимооценивание учащихся; 

 организация индивидуальной, групповой деятельности учащихся и работы 

всего класса; 

 дифференцированное обучение (постановка задач согласно потребностям 

ученика, через формирующую оценку). 

  

Рекомендуемые стратегии, методы и технологии обучения предмету 

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

коммуникативная, контекстная; 

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

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

 методы: проблемное обучение, индивидуальное обучение, 

междисциплинарное обучение, обучение на основе опыта, проектный 

метод. 

    Необходимо обратить внимание на постановку четких целей обучения и 

критериев успеха для измерения успешности и определения последующих шагов 

в обучении. 

    При планировании уроков для детей данного возраста обязательными 

являются: разнообразие видов деятельности, частая их смена; применение 

технологий и методик обучения, воспитания и развития, ориентированных на 

результат, создающих атмосферу сотворчества, сотрудничества. 

    Для оценивания результатов обучения в 1 классе применяется формативное 

оценивание. Посредством него учитель осуществляет проверку правильности 

направления обучения, определяет потребности по приданию дополнительной 

мотивации учащихся, осуществляет оценивание учебных достижений учащихся. 

Компонентами формативного оценивания являются: 

 обеспечение учителем эффективной обратной связи с обучающимися; 

 активное участие детей в процессе собственного учения; 

 корректировка процесса обучения с учетом результатов оценивания; 

 признание глубокого влияния оценивания на мотивацию и самоуважение 

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

 умение учащихся оценивать свои знания самостоятельно. 

 Важность предмета «Русский язык» определяется необходимостью 

создания условий для развития у учащихся четырех видов речевой деятельности 

(аудирования, говорения, чтения и письма). 
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 Изучение предмета «Русский язык» способствует: 

 формированию навыков слушания, чтения и понимания текста, говорения 

и письма; 

 пополнению словарного запаса коммуникативной лексики русского языка; 

 развитию коммуникабельности, диалогической и монологической речи; 

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

(лидера, испол-нителя); 

 получению первоначальных знаний о разделах русского языка (лексике, 

грамматике, орфографии и пунктуации); 

 развитию уважения к культуре народов многонационального Казахстана и 

других стран. 

     Предмет «Русский язык» способствует развитию навыков общения, создавая 

стимулирующую и поддерживающую среду, в которой поощряется и ценится 

коммуникация в различной форме и где учащиеся уверенно выражают свое 

мнение. 

    Существуют ряд заданий, способствующих развитию навыков говорения и 

слушания , которые отражены и в методическом пособии: 

 интервьюирование по заранее составленным вопросам и умение давать 

правильные ответы; 

 понимание устных выступлений и умение отвечать на вопросы; 

 составление диалога на заданную тему. 

     Примеры заданий, способствующих развитию навыка чтения: 

 прогнозирование развития событий по началу текста или по заголовку; 

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

целью нахождения информации, чтение для удовольствия, чтение для 

высказывания точки зрения. 

 Примеры заданий, способствующих развитию навыка письма: 

 изложение содержания прослушанного или прочитанного текста, описание 

впечатлений о просмотренном фильме, прочитанной книге; 

 написание небольшого сообщения в виде диаграмм, маркированных 

рисунков; 

 подготовка вопросов для интервью. 

  Существуют определенные требования к уровню подготовки учащихся 1 класса 

по четвертям. Например если первоклассник I четверти должен показать по 

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

навыки. /См.таблицу/ 
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Виды речевой 

деятельности 

Навыки I четверти 

СЛУШАНИЕ          

И 

ГОВОРЕНИЕ  

Учащиеся будут развивать навыки слушания: 

• слушать разговорную речь и использовать её в играх, следуя 

простым индивидуальным указаниям; 

• слушать и повторять несложные песни и стихотворения; 

• распознавать произношение и значение новых звуков и слов в 

знакомом контексте; 

• отвечать на приветствия, комментарии, вопросы или указания 

при поддержке учителя. 

Учащиеся будут развивать навыки говорения: 

• повторять простые слова и фразы для сообщения смысла, 

соблюдая порядок слов и произношение; 

• передавать содержание текста, используя отдельные слова и 

фразы; 

• использовать словарь изученных слов. 

ЧТЕНИЕ Учащиеся будут развивать навыки чтения: 

• узнавать свое имя, знакомые слова и некоторые буквы; 

• узнавать надписи вокруг школы при поддержке учителя; 

• распознавать отдельные буквы и звуки алфавита; 

• осознавать, что печатный текст содержит смысл и надо читать 

слева направо и сверху вниз. 

ПИСЬМО Учащиеся будут развивать навыки письма: 

• копировать знакомые слова и писать слева направо; 

• демонстрировать отдельные знания звуков /букв на письме; 

• объяснять значение слов в письменной форме в виде рисунка. 

ЯЗЫКОВЫЕ 

НОРМЫ 

• использовать слова, обозначающие предметы; различать 

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

• правильно писать слова, понимая различия между звуками и 

буквами; 

• использовать слова, обозначающие один или несколько 

предметов. 

Виды речевой 

деятельности 

Навыки IV четверти 

СЛУШАНИЕ          

И 

ГОВОРЕНИЕ  

Учащиеся будут продолжать развивать навыки слушания. 

Они будут учиться: 

• внимательно слушать и понимать нескольких говорящих; 

• реагировать на простые комментарии с указанием, вопросами 

и действиями; 
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• знать и повторять несколько рассказов, сказок, песен и 

стихотворений; 

• распознавать и правильно произносить буквы и слова в 

незнакомом контексте; 

• отвечать на простые комментарии и указания, используя 

пояснения. 

Учащиеся будут продолжать развивать навыки говорения. 

Они будут учиться: 

• говорить о фильмах или аудиоисториях, используя ключевые 

слова; 

• задавать вопросы и отвечать на них, используя знакомые 

слова; 

• говорить правильно, показывая степень понимания текста. 

ЧТЕНИЕ Учащиеся будут продолжать развивать навыки чтения. 

Они будут учиться: 

• объяснять значение знакомого слова; 

• распознавать соответствие звуков, букв и количество слогов; 

• читать предложения и незнакомые слова при поддержке 

учителя; 

• отбирать информацию при помощи взрослых. 

ПИСЬМО Учащиеся будут продолжать развивать навыки письма. 

Они будут учиться: 

• писать незнакомые слова с помощью известных букв; 

• использовать слова и фразы из знакомого рассказа, песен и 

стихотворений при поддержке учителя; 

• использовать в простых предложениях заглавные буквы и 

ставить в конце предложения точку; 

• использовать в предложениях слова-описания. 

ЯЗЫКОВЫЕ 

НОРМЫ  

• использовать слова, обозначающие один или несколько 

предметов; 

• писать заглавную букву в написании имен, фамилий, кличек 

животных с помощью учителя; 

• использовать слова, обозначающие признаки предметов; 

подбирать признаки к предметам по цвету, форме, величине, 

материалу с помощью учителя. 

      Чтобы активизировать речевую деятельность учащихся, используется 

цветные иллюстрации, сюжетные картинки. Рассмотрев иллюстрации, ребята 

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

используя заранее составленный тематический словарь. (например: школа, 

семья, улица, транспорт). В ходе беседы используются стихи, загадки и 
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пословицы о природе, о временах года, о школьной жизни. Эти уроки в форме 

беседы прививают ученикам навыки сознательного и активного владения 

языком. 

     Значительное внимание уделяется осуществлению связи с родным языком при 

обучении русскому языку и считаю эффективным перевод текстов и хоровое 

проговаривание слов со специфическими русскими звуками. В проговаривании 

русских звуков большую помощь могут оказать качественная аудиозапись или 

видеофильмы. Таким образом, тщательный подбор дидактического материала, 

интересных заданий творческого и поискового характера помогают воспитывать 

у учащихся интерес к изучению русского языка, развивают творческие 

способности, формируют умения и навыки учебного труда и потребности 

самостоятельно пополнять свои знания. 

    Язык-наше бесценное наследство, с ним мы не расстаёмся на протяжении всей 

жизни, поэтому нельзя быть безразличным к тому, как мы пользуемся языком, 

как выражаем свои чувства и мысли, как ценим родное слово. Этому мы должны 

научить и своих учеников.  
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     30.11.2021 ж.        № J00046 

Менің кітапханам – менің таңдауым 

БИТУРЕЕВА АЙНУР АКЫЛБАЕВНА                                                                               

Жамбыл облысы, Жуалы ауданы.  

№ 27 «Диқан» орта мектебінің кітапханашысы 

      Әлемде сан түрлі мамандық иесі бар, қай мамандықтың да қиындығымен  

қоса қызықты тұстары жетерлік. Сол мамандықтардың ішінде шоқтығы биік, 

мәртебелі мамандықтың бірі – кітапханашы. Кітапханашы қызметі көрер көзге 

көрінбейтін іс. Ал атқарар міндеті өте зор. Мектепте кітапханашы болып 9 жыл 

бойы жұмыс жасап келемін. Әр күнім бір –біріне ұқсамайды. Оқырманмен 

жұмыс, оқулықпен қамту, жаңадан келіп түскен кітаптарды жарнамалау, 

мектептің тіршілігіне араласу, әр атаулы даталарға, мереке күндеріне кітап 

көрмелерін ұйымдастыру сияқты шаралар көп. Кітапхана - мектептің 

ақпараттық орталығы деп ойлаймын.  
 
 

  Қызығы мен қиындығы мол кітапханашы мамандығы туралы бір-ақ ауыз 

сөзбен жеткізу мүмкін емес десем артық айтқандық емес, жұрт көп біле 

бермейтін, көп елене бермейтін, бірақ дүйім оқырманның кітап жайлы бағыт-

бағдар алуы үшін жан-тәнімен беріліп қызмет атқарып жатқан 

кітапханашылардың еңбегі ұшан-теңіз дер едім 

 

     Қасиетті қазынамызды көздің қарашығындай сақтап, насихаттап, ел игілігіне 

жаратып жүрген кітапханашылар – ең қажет, абыройлы мамандық иелері деп 

білемін. Кітапханашылар білім, ғылым, өнер мен мәдениеттің дамуына 

өлшеусіз үлес қосып, өркениетті елге айналуымыздың негізін қалауда. 

    Эстетикалық талғамы бай, ойы зерек, қиялы жүйрік, өзінің кәсіби шеберлігін 

шыңдаған, оқырмандарға білім мен қажетті ақпараттың тиімдісін демдеп беріп 

отырған, ой-өрісі кең, жан-жақты, білімді, парасатты кітапханашылардың орны 

өзінше бір бөлек. 

Кітапхана саласы ақпарат және білім орталығы ретінде, ақпаратты беру мен 

табу, іздестіру жолдарын білуде кітапханашы мамандар бірінші кезекте, жоғары 

ақпаратты біліммен қаруланған, өз ісінің шебері, әмбебап маман болу керек. 

    Сан түрлі мамандықтар бар, бірақ кітапханашы мамандығы өзінің өте 

қызықты да, тартымдылығымен ерекшеленеді. Себебі күн сайын жаңалыққа 

толы сәттер, яғни жаңа келген газет, журналдар, жаңа кітаптар және күн сайын 

келіп кітап алып жатқан оқырмандар, оқытушылар, қызметкерлер легі 

толастамайды. 

       Мен өз мамандығымды қиындығымен, қуанышымен  қоса сүйемін, менің 

кітапханам – менің таңдауым. 
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                                                               30.11.2021 ж.         № J00047                                                               

ПУТЕШЕСТВИЕ  В СТРАНУ 

КАРКОШЕВА ЛЯЗЗАТ БОПЫШОВНА                                                                    

Акмолинская область, город Кокшетау, детский сад "Little People " 

воспитатель поготовительной группы  

Цель: закреплять у детей умение самостоятельно следить и заботиться о своем 

здоровье. Закрепить знания детей о полезных и вредных продуктах, 

воспитывать в детях культуру питания, прививать любовь к физическим 

упражнениям, самомассажу, развитие эмоциональной сферы. 

Задачи: 

Образовательные:  познакомить детей, как нужно заботиться и укреплять 

здоровье; закреплять знания о значении витаминов для здоровья 

человека, обогащать представления детей о полезных и вредных продуктах; 

закреплять приемы самооздоровления: самомассаж, гимнастика для 

глаз.Продолжать учить соблюдать правила личной гигиены. Ввести в активный 

словарь детей слова: витамины, здоровье. 

Развивающие:  Развивать интерес к здоровому образу жизни, умение 

обосновывать ответы и соблюдать культурно-гигиенические правила; развивать 

связную, грамматически правильную речь, любознательность. Развивать 

физические качества – ловкости с использованием физического оборудования, 

профилактика плоскостопия. 

Воспитательные: Воспитывать желание вести здоровый образ жизни. 

Словарная работа: витамины, здоровый образ жизни 

Оборудование: письмо от жителей страны «Неболейки», ребристая дорожка, 

канат, тоннель, сюрпризный мешочек, предметы гигиены: мыло, зубная щётка, 

расчёска, мочалка, полотенце, картинки с изображением вредных и полезных 

продуктов для здоровья, слайды «Витамины», ноутбук, экран, мультимедийный 

проектор. 

Форма проведения: игра-путешествие. 

Предварительная работа: Заучивание стихотворений, чтение К. Чуковского 

«Айболит, «Мойдодыр», Беседы: «Что опасно для здоровья», «Чтобы зубы не 

болели», Игра «Мишутка простудился». Чтение рассказов И.Семеновой «Учусь 

быть здоровым или как стать Неболейкой» 

Методические приёмы: 

 Игровой (использование сюрпризных моментов, игровые проблемные си-

туации). 

 Наглядный (использование иллюстрации, ИКТ). 
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 Словесный (напоминание, указание, поисковые вопросы, индивидуаль-

ные ответы детей). 

 разучивание комплекса оздоровительных упражнений, 

 Поощрение, анализ. 

Билингвальный компонент: тазалық – чистота, таза ауа - свежий 

воздух, дәрумендер –витамины, дене шынықтыру- физкультура, күн тәртібі- 

режим дня 

Ход проведения: 

Дети с воспитателем входят в группу под музыку. Воспитатель обращает 

внимание детей на присутствующих там взрослых. 

Воспитатель: Здравствуйте! Ребята, у нас сегодня гости, давайте поздороваемся! 

(Дети здороваются на трех языках) 

Берутся за руки и идут по кругу, произносят слова приветствия: 

Мы идем с тобой по кругу, 

Улыбаемся друг другу. 

Повстречаться мы спешим, 

Поздороваться хотим. 

Снова встретились с тобой, 

Топнем весело ногой, 

Покачаем головой, 

И помашем всем рукой. Скажем: «здравствуй» мы друг другу 

И опять пойдем по кругу. 

Воспитатель: Знаете, вы ведь не просто поздоровались, вы подарили друг другу 

частичку здоровья, потому, что вы сказали: «Здравствуйте! » 

Это значит – здоровья желаю. А сейчас, ребята давайте с вами станем в круг, 

возьмемся за руки, улыбнемся друг другу, подарим свое хорошее настроение 

друг другу, пожелаем  здоровье. 

Каждое утро мы говорим друг другу: « Доброе утро», чтобы у нас весь день 

был добрым, чтобы настроение у нас было хорошее. 

Ребята, давайте встанем с вами в круг, улыбнемся и пожелаем друг другу 

доброго утра. 

Психогимнастика: «Игра «Доброе утро» (дети стоят в кругу) 

Доброе утро! Поворачиваются друг к 

другу 

Улыбнись скорее! Разводят руки в стороны. 

И сегодня весь день Хлопают в ладоши. 

Будет веселее.   

Мы погладим лобик, Движения по тексту 

Носик,   

И щечки.   

Будем мы красивыми, Постепенно поднимают 
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руки 

Как в саду цветочки! Вверх, выполняя 

«фонарики». 

Разотрем ладошки Движения по тексту. 

Сильнее, сильнее!   

А теперь похлопаем   

Смелее, смелее!   

Ушки мы теперь потрем   

И здоровье сбережем.   

Улыбнемся снова, Разводят руки в стороны. 

Будьте все здоровы!   

Воспитатель: Молодцы, ребята! Мы пожелали доброго утра всем и зарядились 

хорошим настроением на весь день. 

Воспитатель: Ребята, вы любите путешествовать? Я предлагаю вам отправиться 

в путешествие  в Страну «Неболейка» А как вы думаете,кто живет в 

«Неболейке»? (ответы детей) 

Правильно, ребята, здесь живут люди, которые не болеют. 

А что нужно делать, чтобы не болеть и быть здоровыми? (ответы детей) 

Верно ребята, нужно заниматься физкультурой, делать зарядку,  больше гулять 

на свежем воздухе, следить за личной гигиеной, закаляться. 

А на чем можно отправиться в путешествие? (дети перечисляют различные 

виды транспорта). 

Ребята, так как вы сказали, что нужно больше  гулять на свежем воздухе. Я 

предлагаю отправиться в наше путешествие пешком в качестве туристов. 

Вы согласны? Тогда вперед! 

На нашем пути встретятся много препятствий которые мы должны преодолеть и 

тогда узнаем много интересного о нашем  здоровье. 

А чтобы нам правильно прийти нам помогут специальные указатели – следы. 

Все готовы! Повернулись друг за другом, и пойдем навстречу приключениям. 

Идут друг за другом под музыку. 

Воспитатель: Ребята, перед нами мост. Его нам нужно перейти дружно друг за 

другом. Ведь мы все дружные ребята. 

Дети проходят по мостику (ребристая доска). 

Воспитатель: Вот мы прошли по мостику и наша первая 

Станция “Зарядкино” 

Чтобы не был хилым, вялым, 

Не лежал под одеялом, 

Не хворал и был в порядке, 

ДЕЛАЙ КАЖДЫЙ 

ДЕНЬ ЗАРЯДКУ! 

Предлагаю сделать веселую зарядку. (Включается фонограмма музыкальной 
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зарядки «Солнышко лучистое». Дети выполняют упражнения.) 

Воспитатель: Чтоб защитить себя от болезни нам надо выполнять упражнения 

ежедневно. 

Продолжаем путешествие. (Дети, идут по массажным дорожкам.) 

По тропинке мы шагаем, 

На носочки наступаем. 

Мы идём, идём, идём, 

От друзей не отстаём 

Станция “Чистюлькино” 

Такое интересное название, ребята, это остановка получила от слова чисто, 

чистота. Как выдумаете: какие дети здесь живут и играют. 

Дети: здесь живут и играют дети, которые любят чистоту, следят за 

собой. Чистые, аккуратные и опрятные люди. 

Воспитатель: Ой, ребята, посмотрите, какой интересный мешочек 

встретился нам на пути, давайте, посмотрим, что в нем . А в мешочке 

предметы, которые нам помогают заботится о своем здоровье. 

Игра «Сюрпризный мешочек» 

(Дети на ощупь угадывают предметы личной гигиены (мыло, расческа, 

полотенце, зубная щетка) и рассказывают, для чего они предназначены и как 

ими пользоваться.) 
Какие ещё предметы гигиены вы знаете, которые помогают вам следить за 

чистотой? (Ответы детей) 

– Для чего необходимо соблюдать чистоту? (Ответы детей) 

Правила чистых рук: 

·мойте руки перед едой. 

·мойте руки после туалета. 

·мойте руки после прогулки. 

·мойте руки после общения с животными. 

мойте руки по мере их загрязнения. 

Воспитатель: Чистота – залог здоровья! Если будете соблюдать чистоту рук и 

тела, то никакие микробы будут не страшны вашему здоровью. 

А нам пора спешить на следующую станцию. Путешествие продолжается. 

Ребята, а у нас на пути препятствие лежат палочки. Мы можем прыгать. 

Давайте перепрыгнем. И тогда мы доберемся до следующего пункта 

назначения. 

Вот мы с  вами и дошли до следующего пункта назначения 

«Массаж. Самомассаж» 

Воспитатель: Самомассаж — это очень простой способ укрепить здоровье. 

Что такое «массаж»? Это поглаживание, растирание, надавливание. А первая 

часть слова «самомассаж» — «само», что обозначает? Что этот массаж человек 

делает себе сам. Зачем делают массаж? (ответы детей) 
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Чтобы снять напряжение в мышцах, для закаливания, для повышения 

сопротивляемости детского организма простудным заболеваниям, для создания 

чувства хорошего настроения. 

Самомассаж “Неболейка” 

Слова Действия 

Знаем, знаем – да, да, да, 

Нам простуда не страшна. 
Потирать ладони друг о друга. 

Чтобы горло не болело, 

Мы его погладим смело. 

Погладить ладонями шею мягкими 

движениями сверху вниз. 

Чтоб не кашлять, не чихать, 

Надо носик растирать. 

Указательными пальцами растираем крылья 

носа. 

Лоб мы тоже разотрём, 

Ладошку держим козырьком. 

Прикладывать ко лбу ладони “козырьком” и 

растирать лобдвижениями в разные 

стороны. 

“Вилку” пальчиками сделай, 

Массируй ушки ты умело. 

Раздвинуть указательный и средний пальцы. 

Растирать точки за и перед ушами 

Молодцы, ребята, вы делаете всё правильно. Можно массировать не только 

спинку, но и другие части тела, например пальчики. 

Пальчиковая гимнастика 

— А теперь давайте  сделаем массаж по очереди  нашим пальчикам. 

А я вам расскажу, для чего мы массируем тот или иной палец. 

Большой палец мы массируем, чтобы не болела голова. 

Указательный — чтобы дыхание было ровным. 

Средний палец массируем для того, чтобы хорошо работал желудок. 

Безымянный — чтобы хорошо работали все внутренние органы. 

Мизинец — чтобы лучше работало сердце. 

—  Вот видите, как через пальчики мы воздействуем на все наши органы! 

Воспитатель: Отправляемся дальше и на пути у нас высокие горы, их мы 

сможем преодолеть, пройдя сквозь них, т. е через тоннель, как проходит поезд 

сквозь горы. 

Дети проходят через тоннель и приходят к остановке – «Витаминная» 

  Я открою вам секрет: чтобы быть здоровым, сильным, бороться с микробами и 

не поддаваться болезням, нужно кушать витамины. Витамины как солдаты 

охраняют наш организм от злых вредных микробов и разных болезней. У 

витаминов есть имена, их зовут  А, В, С, Д, Е. 

(На слайде появляются витаминки) 

ВИТАМИН А –  Я витамин роста. Я помогу вам расти, а также сохраню зрение. 

Помни истину простую – 

Лучше видит только тот, 

Кто жует морковь сырую 

Или пьет морковный сок. 
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Витамин А содержится в продуктах питания : свекла, дыня, морковь, чеснок, 

капуста, петрушка, персики, шпинат, тыква, репа, сельдерей. 

ВИТАМИН В – Я помогаю усваивать пищу. 

Очень важно спозаранку 

Есть за завтраком овсянку. 

Черный хлеб полезен нам, 

И не только по утрам 

Витамин В – рис, изюм, рыба, яйца, сыр, йогурт, орехи, бананы, горох, печень, 

хлеб, грибы, творог, салат. В животных продуктах - баранина, говядина, крабы, 

моллюски. 

ВИТАМИН С – Я укрепляю организм и защищаю от болезней. 

От простуды и ангины 

Помогают апельсины. 

Ну, а лучше съесть лимон, 

Хоть и очень кислый он. 

Витамин С содержится в черной смородине, шиповнике, апельсинах, лимоне, 

луке, петрушке. 

ВИТАМИНА Д – Я  важен для роста и  укрепления костей. 

Рыбий жир всего полезней , 

Хоть противный – надо пить 

Он спасает от болезней, 

Без болезней – лучше жить! 

Витамин Д содержится в рыбьем жире. 

Витамин Е – Меня зовут витамин Е. Я необходим для здоровья вашей кожи. 

Витамин Е содержится в зеленых овощах, фруктах и зелени. Это петрушка, 

киви, капуста, зеленый лук 

Воспитатель: Ребята, я предлагаю вам стать садовниками здоровья, давайте 

вырастим чудо–дерево (на столе карточки с продуктами, дети выбирают 

полезные для здоровья и вешают на дерево. Например, яблоко-полезное, 

конфета-нет). 

Проводится  игра «Чудо-дерево». 

Воспитатель: Полюбуйтесь своей работой. Вот так чудо-дерево получилось — 

почки полезными плодами  распустились. 

Давайте произнесем дружно «Мы запомним навсегда: Для здоровья нам нужна 

витаминная еда!» 

Посмотрите, ребята, какой интересный рисунок. Что на нем изображено? Зубы. 

Вот на этой картинке зубы белые, веселые. А здесь темные, грустные. Каково 

ваше мнение, что произошло с этими зубами? (ответы детей) 

Белые зубы чистят, кормят полезной пищей, а за темными не ухаживают, не 

чистят, кормят пищей, которая разрушает зубы. Как вы думаете, какая пища 

разрушает зубы? (ответы детей) 
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Конфеты, торты, шоколад, леденцы, мороженое разрушают зубы. А какая 

пища полезна зубам?(ответы детей) Конечно, овощи, фрукты, творог. 

Дидактическая игра «Полезно – вредно» 

На доске размещены картинки с различными продуктами (овощи, конфеты, 

фрукты, чипсы, молоко, газированный напиток в бутылке, рыба, мороженое, 

яйца, черный хлеб и т. п.). Дети распологают под картинкой с красивыми 

зубами полезные продукты и под картинкой с испорченными зубами все,что 

неполезно. Воспитатель объясняет почему нельзя есть чипсы и прочую 

вредную еду, почему сладости нужно есть умеренно. 

Нужно кушать витамины, фрукты, овощи. Вспомните и назовите, какими 

полезными продуктами вас кормят в детском саду. (Дети перечисляют продукты 

из меню детского сада). 

Ребята, вот мы незаметно и добрались до нашей страны Неболейки. 

(Звучит фонограмма) 

Добрый доктор Айболит! 

Он под деревом сидит. 

Приходи к нему лечиться 

И корова, и волчица, 

И жучок, и червячок, 

И медведица! 

Всех излечит, исцелит 

Добрый доктор Айболит! 

Входит Айболит. 

Айболит: Здравствуйте, дети! Кто у вас болен? 

Воспитатель: Здравствуй, доктор Айболит! Спасибо тебе за заботу, но у нас нет 

больных. 

Айболит: Не может быть, я должен проверить (достаёт трубку, слушает 

детей, осматривает) У кого живот болит? И есть ли у вас девочки чумазые? 

Кто из вас мыла боится? Так – так, всё в порядке. 

Всем известно, всем понятно, 

Что здоровым быть приятно. 

Только каждый должен знать, 

Как ему здоровым стать. 

Как, по-вашему, что значит быть здоровым человеком? 

Дети: делать зарядку, побольше гулять, есть хорошие продукты, умываться, 

чистить зубы и др. 

Знаете ли вы режим дня в своём детском саду? 

(вспоминаем, когда дети завтракают, гуляют, играют, обедают, отдыхают - 

высказывания детей) 

Рассматривание иллюстраций «Режим дня» (слайд). 

Айболит: – Молодцы, ребята! Все правильно ответили. 
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Вот все добрые советы 

В них и спрятаны секреты, 

Как здоровье сохранить. 

Научись его ценить! 

Давайте скажем все хором: 

Я здоровье сберегу, 

Сам себе я помогу. 
- Какие виды спорта вы знаете? Ребята, расскажите, чем полезен спорт. (Укрепляет 

мышцы, делает нас сильными и здоровыми) 

Давайте и мы выполним упражнения и укрепим наше здоровье. 

Физминутка Игра «Если весело живётся». 

Айболит: Жители страны «Неболейка», составили вам несколько полезных 

советов: 

1. Чтоб расти и закаляться 

Надо спортом заниматься. 

2.Будет пусть тебе не лень 

Чистить зубы 2 раза в день. 

3. Фрукты и овощи перед едой 

Тщательно, очень старательно мой. 

4.Вовремя ложись, вставай 

Режим дня ты соблюдай. 

5. Вот еще совет простой 

Руки мой перед едой. 

5.Платочек, расческа должны быть своими 

Это запомни и не пользуйся чужими. 
 

Айболит: Наше здоровье можно сравнить с солнышком у которого много 

лучиков. Эти лучики живут в каждой клеточке нашего организма. 

Жизнь прекрасна, когда есть здоровье. Давайте вместе посмотрим как 

называются лучики здоровья. (слайд). 

1-й лучик: правильное питание 

2-й лучик: активный отдых 

3-й лучик: режим дня 

4-й лучик: физкультура. 

5-й лучик: спорт 

6-й лучик: зарядка 

7-й лучик: труд 

Погреемся под лучами такого полезного солнышка. 

Солнышко дарит не только тепло, но и хорошее настроение. 

Билингвальный компонент: тазалық – чистота, таза ауа - свежий 

воздух, дәрумендер –витамины, дене шынықтыру- физкультура, күн тәртібі- 

режим дня 
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Айболит: Ребята! Вы узнали сегодня много полезного о здоровье. Я вижу на 

ваших лицах улыбку. Это очень хорошо! Улыбка – залог хорошего настроения. 

Ведь радостное, хорошее настроение помогает нашему здоровью. Угрюмый, 

злой, и раздражительный человек легко поддается болезни. А хорошее 

настроение и улыбка – это защита от болезней. Давайте чаще дарить друг другу 

улыбки. (раздаются шарики с нарисованными лицами), чтобы у вас было всегда 

хорошее настроение. Доброго вам здоровья! 

Все рекомендации выполняйте, а если что заболит, непременно ко мне! Приём 

вне очереди! Берегите свои глаза, уши, зубы! 

Воспитатель: Спасибо, доктор Айболит! Путешествие наше подошло к концу. 

Нам пора прощатся домой в д/с. 

Айболит: Я предлагаю вам отправиться на веселом паровозике. Садитесь в свои 

удобные вагончики. Ребята на прощание я хочу угостить вас витаминами, 

кушайте на здоровье! (угощает детей яблоками). -До свидания! 

Под музыку отправляются на паровозике в детский сад 

Итог 

Воспитатель: -  Ребята, давайте  вспомним где мы были? 

Дети: - В стране «Неболейка» 

Воспитатель: - А, что же это за страна? Почему она так называется? 

Дети: - Там никто не болеет и следит за своим здоровьем . Чтобы найти свое 

здоровье и не потерять его, надо хорошо питаться, гулять на свежем воздухе, 

делать каждый день зарядку и не забывать мыть руки. 

Рефлексия. «Смайлики настроения» 
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МАЗМҰНЫ 

 

 ШАЙХИНА АЙНУР СЕРИКБАЙКЫЗЫ 

 СЕЙТМАГАНБЕТОВА ШАЙЗАДА ӨМІРЗАҚҚЫЗЫ 

 КУАНГАЛИЕВА БИБИГУЛ САБИРОВНА 

 ДУЙКЕНОВА ЛЯЗАТ САЙЛАУОВНА 

 ЕСИМОВА РАЗИЯ ЕСИЛБАЕВНА 

 ДҮЙСЕНБАЕВА АЙДАНА ШАТТЫҚҚЫЗЫ 

 ИЛЬДИНБАЕВА НАЗИРА БЕГЖАНОВНА 

 АБДРАХМАНОВА АЙНУР САПАРБЕКОВНА 

 ТУЯКБАЕВА ГУЛЬЗАХИРА МАМЫШЕВНА 

 ЖУМАБАЕВА ДИАНА МАУЛЕНОВНА 

 КАНАФИНА АЛИЯ ЕРКИНОВНА 

 СЕЙТБЕКОВА ЛЯЗЗАТ УАЛИХАНОВНА 

 БИТУРЕЕВА АЙНУР АКЫЛБАЕВНА 

 КАРКОШЕВА ЛЯЗЗАТ БОПЫШОВНА 

 

 


