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Индивидуальная работа психолога с детьми в детском саду
СТЕПАНОВА ТАТЬЯНА АНАТОЛЬЕВНА
Акмолинская область г. Кокшетау детский сад №14 «Достык»
Педагог-психолог
Психологическое индивидуальное обследование ребенка в детском саду, как
правило, проводится по просьбе воспитателя или родителей, заинтересованных в
понимании индивидуальных особенностей ребёнка и получении рекомендаций по
работе с ним. Предварительно психолог беседует с воспитателем, выясняет , как
последний оценивает ребёнка , какие его особенности вызывают тревогу или
трудности в его воспитании и обучении , собирает первоначальные сведения о
семье ребёнка. Наблюдение за ребёнком на занятиях, за соблюдением режима помогает психологу создать первоначальное общее представление о ребёнке.
Установление доверительного и доброжелательного контакта, хорошего
взаимопонимания между психологом
и ребёнком является необходимым
условием получения достоверных результатов.
Как бы то ни было, доброжелательное отношение к ребенку, принятие его таким,
каков он есть, отсутствие замечаний, одергиваний, авторитарного тона,
настаивания
на соблюдении обязательных норм поведения (здороваться,
общаться на вы к взрослому и т. п.) , положительная оценка его личности и его
действий создают тот фон, на котором могут в наибольшей степени реализоваться
интеллектуальные возможности ребёнка и наиболее полно проявиться
особенности его личности .
Некоторые « личностные « методики и задания предполагают наличие особенно
доверительного контакта со взрослым, их желательно предлагать , когда контакт
достаточно укрепился и ребёнок чувствует себя свободно и комфортно. Для
многих детей особую трудность представляет беседа с малознакомыми
взрослыми, поэтому предлагать таким детям словесные задания лучше в середине
или в конце обследования, предварительно наладив с ними речевое общение.
Важным условием проведения обследования
является приспособление к
индивидуальным особенностям ребёнка – привычному для него темпу, уровню
утомляемости, колебаниям мотивации и т.д.
Данные об истории развития ребёнка могут быть получены от родителей и в
дальнейшем, после обследования.

Выяснение условий , в которых рос ребёнок , имеет большое значение для
понимания особенностей его индивидуального развития и выработки
рекомендаций по коррекции отклонений. Узнать историю развития ребёнка
психолог может в доверительной беседе с родителями.
Знакомясь с историей развития ребёнка, надо иметь в виду, что сами по себе
события в его жизни не могут быть правильно оценены без учёта реакции на них
самого ребёнка, характера его переживаний и путей приспособления к тем или
иным трудностям. Вопрос о реакции ребёнка на каждое жизненное обстоятельство
не менее важен, чем выяснение самого обстоятельства.
Следует учитывать, что родители часто не очень хорошо понимают смысл
задаваемых им вопросов, не всегда точно помнят существенные для ребёнка
особенности жизненных ситуаций, а нередко не хотят быть откровенными и
осознанно утаивают часть информации. Сообщая психологу определённые факты,
отец или мать одновременно дают и собственную оценку этих фактов, часто
совершенно неадекватную. Задача психолога - суметь отделить факты от их
интерпретации.
Знакомство с родителями и сбор информации о ребенке должны помочь психологу
сделать выводы, касающиеся не только самого ребёнка, но также личностных
особенностей родителей и стиля воспитания в семье.
Анализ познавательного развития ребёнка подразумевает выявление общего
уровня развития восприятия, образного мышления, памяти, речи и воображения.
Специальное значение при анализе результатов обследования приобретает
правильное понимание особенностей взаимодействия ребёнка с другими людьми.
Значительную роль здесь играют характер воспитания в семье, уровень
требований, предъявляемых к ребёнку, степень конфликтности семьи и т. п. Не
менее важны и качества самого ребёнка, определяющие его поведение за
пределами семьи ( с детьми , воспитателями, другими взрослыми),
в частности, инициативность, конфликтность, организованность ребёнка.
Этика психолога в работе с родителями и воспитателями предполагает
неразглашение полученных сведений, заключения и рекомендации, даваемые
родителям или конкретному воспитателю по их запросу, никому больше не
передаются.
Не стандартизированные диагностические методики:
Индивидуальное обследование

Подбирая диагностические методики, психолог учитывает, что при
индивидуальном обследовании ему необходимо оценить уровень развития
восприятия( формы, цвета, пространственных отношений, возможности
зрительного синтеза объектов ), образного мышления и воображения ( в том числе
способность ребёнка создавать оригинальные образы), развитость элементов
логического мышления ( способность последовательно рассуждать, устанавливать
причинно- следственные связи и простейшие логические отношения) , активной
речи, механической и логической памяти. Важно изучить уровень развития и
особенности игровой деятельности ребёнка, в частности, использование им
заместителей, возможности построения последовательных игровых действий и
сюжета, принятие роли и т. п. Оценивая уровень организации ребёнком
собственной деятельности (умение работать со схемой, планировать свои
действия и т. д. ), психолог не должен забывать и об изучении специальных умений
( крупной и мелкой моторики, рисования и пр.).
Особое внимание следует уделить изучению эмоционально- личностной сферы
ребёнка , оценить уровень тревожности, демонстративности, агрессивности,
наличие страхов, конфликтности в общении и способности выходить из
конфликтных ситуаций, выявить характер отношений в семье, особенности
общения со сверстниками и взрослыми , оценить уровень притязаний ребёнка.
Основная функция психолога в детском саду: сопровождение психического
развития детей, отслеживание детей с проблемами в развитии и своевременная
ранняя помощь детям и родителям.
Основным методом работы психолога является - наблюдение за развитием ребёнка
на всех возрастных этапах, отслеживание динамики развития познавательной ,
эмоционально-волевой , личностной сфер ребёнка. При необходимости, психолог
проводит индивидуальные или подгрупповые занятия с детьми, имеющими
развивающую направленность. Все занятия проходят в игровом ключе, часто в
работе используются сказки, подвижные игры, психогимнастические этюды,
элементы арт - терапии( творческая деятельность). Дети обычно с большой охотой
посещают такие занятия.
К сожалению , решить психологические проблемы детей только в условиях
детского сада, на занятиях с психологом , является недостаточным.
Без взаимодействия с родителями
ребёнка такая работа будет носить
поверхностный характер , и та положительная динамика, которая появится в
развитии ребёнка , очень скоро сойдет на нет.

Поэтому, в первую очередь, желание родителей взаимодействовать с психологом,
помочь ребёнку преодолеть проблемные моменты, является важнейшим фактором
на пути перемен к лучшему .
Только совместная плодотворная работа даст благополучный результат. Как
известно, лучше не дожидаться проблемы, а сделать все, что бы ее избежать.
Поэтому взаимодействие с психологом лучше начинать с самого раннего возраста.
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Білім мазмұнын жаңарту аясында математика пәнін оқыту
БЕКМАШ МЕЙІРЖАН НҰРБОЛАТҰЛЫ
Қызылорда қаласы П.Д.Осипенко атындағы № 8 мектеп.
Математика пәні мұғалімі
Оқушыларға математика білімінің қыр-сырын жетік таныту, қабілеттерін
шыңдау, кез-келген ортада өзін еркін ұстауға, Қазақстан Республикасының
азаматы деген атқа лайық болатындай етіп тәрбиелеу – біздің міндетіміз болмақ.
Осы орайда оқушылардың білім деңгейін арттыру – маңызды іс. Бұл мәселе
көптеген жылдар бойы қарастырылып келе жатыр. Матеметиканың қиындығына,
күрделілігіне қарамастан, болашақ ұрпақты осы пәнге қызықтыру, білім деңгейін
көтеру біз үшін орасан зор жауапкершілікті қажет ететін оқыту әдісі болуы тиіс.
Ұстаздың әрбір қылығы оқушыға әсер қалдырып, оның ары қарай жетілуіне
ықпал ететіні бәрімізге белгілі. Мұғалім – оқушы атаулыға үлгі болатын өмірінің
сан алуан жолынан адаспай өтуде оған бағыт беріп, жөн сілтеуші, баланы
адамгершілікке, еңбек сүйгіштікке, адалдыққа және басқа да сол сияқты ізгі
қасиеттерге баулитын жан.
Қазіргі заманымызда оқушының білім деңгейін көтеру мәселесі ең басты
мәселелердің бірі болып отыр. Оқушының білім деңгейін көтерудегі басты тұлға
– ұстаз екені бәрімізге белгілі.
Оқушының білім деңгейін көтеру дегеніміз – оқушыны жан-жақты тәрбиелеп,
ғылым негіздерінен берік білім беру, болашақ қоғамға пайдалы қызмет ететін
азамат етіп шығару. Оқушының бойындағы білімін ары қарай тереңдетіп,
жетілдіре түсу.
Оқушының білім деңгейін көтерудегі мұғалімнің іс-әрекеті деген не?- деген
сұраққа жауап іздеп көрейік.
Ғылыми-педагогикалық және психологиялық әдебиеттерді зерттеу
барысында біз ең алдымен «іс-әрекет» дегеніміз не деген сұраққа жауап іздедік.
Оқушылардың білім деңгейін арттырудағы мұғалімнің іс-әрекеті дегеніміз –
оқушының білімін жетілдірудегі, түрлі қажеттерді өтеуге байланысты белгілі
мақсатқа жетуге бағытталған процессті айтамыз.

Яғни мұғалімнің сабақ үстінде оқушыға білім беру мақсатымен жүргізілетін
жұмыс түрлері. Оқушылардың білім деңгейін арттырудың жолдарына тоқтала
кетейік.
Ауызша есептеуге үйрету тәсілдері.
5 сынып математикасын оқыту үрдісінде есепті шығара білу шеберлігін
қалыптастыру, жетілдіру және дамытудың шешуші бағыттарына тоқталайық.
1. Есеп шығаруға үйрету – математиканы оқытудағы ең қиын әрі күрделі
мәселелердің бірі. Бұл балалардың шама-шарқына, психологиялық жас
ерекшелігіне сәйкес салыстыру, жан-жақты талдау жасау, қарама-қарсы қою.
Жалпылау, түрлендіру, зерттеу, әр алуан категорияларға біріктіру, қорытындылау,
абстрактциялау сияқты түрліше меңгеруіне байланысты бірдей дәрежеде
орындала бермейді.
2. Балалардың топтық, өзіндік ерекшеліктері қабілет деңгейлерінің әр түрлілігіне
байланысты, олардың бәрінен де бір тарақтың жүзінен шыққандай есепті шығара
білуге біркелкі үйренеді деуге болмайды.
3. Есеп шығаруға үйрету алғашқы сабақтардың өзінде-ақ басталып, сынып
ілгерілген сайын бірте-бірте сәйкес шеберлік те қалыптаса бастайды.
Ауызша есептеуге үйрету бастауыш сыныптан басталатыны бәрімізге мәлім. Ол
уақыт үнемдеу тұрғысынан тиімді. Бір ғана мысалдың нәтижесін бірнеше
тәсілмен есептегенде берілетін түсіндірмелер, аралық нәтижелердің қалай
шығатыны, ақтық нәтижеде не болатыны ауызша айтылады да, оларды жазуға
уақыт жұмсалмайды. Оған қоса қай тәсілді қолдану оқушының өз еркінде
болғанымен, олардың барынша тиімдісін іріктеп алуды үйретуге де мүмкіндік
мол.
Математика сабағында ауызша есептеу дағдыларын қалыптастыру
жұмыстарын жүргізудің маңызы зор. Сабақта оқушылардың ойлау қабілетін
дамыту үшін есеп шығарғанда орындайтын амалдарды ойша шешіп алуды
дағдыландырған жөн.
5 сыныпта математиканы оқыту тек математикалық білімді берумен
шектелмейді. Бұл пән оқушылардың логикалық ойлауын дамытуда маңызы өте
зор. Оқушылардың ойлау процесінің нақтылығын, тереңдігін анықтау үшін
олардың белсенді іс-әрекетімен бірге өз бетінше жұмысын ұйымдастыру керек.
Оқушылардың сабақта өздігінен орындайтын жұмыстарын тиімді
ұйымдастыру үшін математика кабинеттерінде дидактикалық материалды,
үлестірмелі материалдар, баспа негіздегі дәптерлер, тағы басқа оқу құралдары
жинастырылуы қажет. Дегенмен оқушыларға оқулықпен жұмыс істеуді үйретудің
орны ерекше. Барлық ғылыми-техникалық білімнің көзі – кітапқа, оның ішінде
оқулыққа оқушылардың сүйіспеншілігі мен құрметін арттыру, олармен өздігінен
жұмыс істеуді үйрету мұғалімнің басты міндетінің бірі. Әр сынып оқулықтары
қажетіне орай орындалуға тиісті жаттығулармен, есептермен, практикалық
тапсырмалармен, суреттермен қамтамассыз етілген. Өздігінен жұмыс істеуді
оқушылардың сабақ үстіндегі қызметіне енгізу сабақтың құрылымына да,
элементтеріне де әсерін тигізеді.
Балалардың сабақта өз бетімен орындаған жұмысы сыныпта қандай формада
болса да ескерілуі тиіс. Мұғалім тапсырманың орындалуын қарап шығуға уақыт
бөлуі және өз бағасын айтып, жақсы жұмыстарды атап көрсетіп, қатесін табуға
көмектесуі тиіс.

Мектеп оқушыларының өз бетінше жұмыстарын ұйымдастырудың басты
формасы – жұмыстарды орындау, ептілік, іскерлік, шеберлік дағдысын дамыту.
Бұл үшін төмендегідей тиісті талаптарды орындауға тура келеді:
1. Өз бетінше істелетін кез-келген жұмыстың нақты мақсаты болу керек. Әрбір
оқушы жұмыстың орындалу тәртібін жетік білу керек.
2. Өз бетінше жұмыс оқушылардың бойындағы танымдық қабілетін,
творчестволық ойлау жүйесін қалыптастыруға мүмкіндік береді.
3. Жұмыстың мазмұны оқушының қызығуын, талпынысын оята білуі тиіс. Яғни
оның тілегі жұмыстың соңына дейін бәсендемейтіндей болуы керек.
4. Өз бетінше жұмысты оқушылар еңбек дағдылары мен әдістерін жетік игеріп
түсетіндей етіп ұйымдастыру қажет.
Қорыта келгенде, оқушылардың өз бетімен орындайтын жұмыстары:
карточкалар, өздік жұмыстар, есептер шығарту, кестелер толтыру арқылы жүзеге
асады. Тоқсандық бақылау, өздік 5-10 минуттық бақылау жұмыстары жүргізіледі.
Көрнекі түрде оқыту – оқушылардың тиісті бақылауларына сүйеніп оқыту, бірақ
көрнекі оқыту дегенді тек көрнекі құралдарды пайдаланып отыру деп түсінбеу
керек. Көрнекілік әдісімен оқу – оқушыларды өз бетінше байқауға үйретуге
негізделеді. Себебі қандай нәрсені болса да қабылдағанда сезім мүшелеріміз
неғұрлым көбірек қатынасса зат және құбылыс жөніндегі қабылданбаған ұғым,
түсінік есіңізге соғұрлым берік, тиянақты есте сақталады.
Сондықтан сабақта көзбен көру, дыбыс органымен айту, қолмен жазу, тағы
басқа сезім мүшелерінің белсенді қатысуы тиіс. Көрнекілікті қолдану
оқушылардың білім сапасын арттырады, көрнекі құралды пайдалана отырып,
мұғалімнің жетегімен, оқушылар өздігінен оңай қорытындылар жасай алады.
Көрнекі құралдар арқылы балалар амалдың идеясын да түсінетін болады,
мысалы, тәрелкедегі сүтті жалап жатқан екі мысыққа үшінші бір мысық жүгіріп
келе жатқанын көргенде, бала барлығы неше мысық деген сұрауға жауап беру
үшін, 2+1 керек деген ой келеді.
Көрнекілік математика сабағында білім көзі ретінде қолданылған, ол елеулі
мәселеде берілетін білімдерді нақтылау мақсатында көрнекі құралдар да түрлі
тәсілдермен қолданылады.
Оқушылар сабақта, ойын үстінде, ойлау, өлшеу, есептеу, табу, зерттеу
жұмыстарымен шұғылданады. Оларды ұштап, жетілдіріп отыру мұғалімнің
міндеті деп білеміз. Бастауыш сыныптарда математика пәнін оқытуда баланың
ой-өрісін дамытып, бағдарламада өтілген негізгі материалдарды практикада
қолдана білуіне, оқушылардың сабаққа деген ынта-ықыласын арттыруына, өткен
материалды өз мәнінде толық игеруіне мүмкіндік жасайтын тәсілдердің ішінде
дидактикалық ойынның мәні зор.

Сабақта өтілген материалға сәйкес дұрыс жүргізілген дидактикалық ойындар
оқушылардың сабаққа қызығушылығын, белсенділігін арттырып, тақырыпты
дұрыс меңгеруіне ықпал тигізеді.
Біліктілікті арттыру бағдарламасының негізгі мазмұнындағы модульдер:
1.Білім беру мен білім алудағы жаңа тәсілдер.
2.Сыни тұрғыдан ойлауға үйрету.
3.Білім беру үшін бағалау және оқуды бағалау.
4.Білім беруде ақпараттық-коммуникациялық технологияларды пайдалану.
5.Талантты және дарынды балаларды оқыту.
6.Оқушылардың жас ерекшеліктеріне сәйкес білім беру және оқыту.
7.Білім берудегі басқару және көшбасшылық.
Математика – ұлы ғылым, адам ақылының ең бір асыл қабілеттерінің тамаша
жемісі. Шәкірттерді білім нәрімен сусындататын, өмірдің асулары мен
шыңдарына қажымай-талмай шығуына алғашқы жол нұсқаушысы – ұстазы.
Ахмет Байтұрсыновтың «Ұстаз үздіксіз ізденгенде ғана, шәкірт жанына нұр құя
алады», – деген сөзі ізденімпаз, жаңаша ұстаздарға арналғандай. Мұны әрбір
мұғалім жадында сақтауы тиіс .
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Речевая деятельность на уроках русского языка
ИКСАНОВА ГЕННЕРА МАМБЕТОВНА
г. Актау СОШ № 29 имени Ф. Онгарсыновой
Учитель русского языка и литературы
Сегодня каждый педагог ставит перед собой главную цель- обеспечить учащихся
качественным образованием с учётом индивидуальных способностей,
потребностей, сформировать творческую личность.
Главная задача- воспитать творческую и активную личность, которая умеет
самосовершенствоваться, добывать самостоятельно знания и уметь их
применять в жизни.
Необходимо планировать свои уроки, чтобы они были интересными и
познавательными. Для этого нужно применять разнообразные подходы на
уроках русского языка, которые развивают мышление, логику, учат детей
рассуждать, высказывать своё мнение, помогают найти контакт друг с другом,
работать в команде.
Как начнёшь урок, так он и продолжится. В самом начале задаются темп,
динамика, увлечённость детей. Включить ребят в работу, внести позитив –
важная задача. В этом помогает правильно подобранный и проведённый
психологический настрой.

Этот игровой метод формирует у учащихся сплочённость, собранность,
доброжелательность по отношению друг к другу. Для этого я использую
различные психологические тренинги: «Круг радости»: дети, взявшись за руки,
образовывают круг, улыбаются и говорят друг другу приятные, добрые слова,
желают удачи.
Также интересен приём «Изобрази своё настроение в цветах»: зеленый —
хорошее, синий — не очень, красный — нет настроения.
Создавая для детей комфортный микроклимат на уроке, я использую такие
приемы как: «Улыбка другу», «Пожелание», «Фейерверк». Такая работа,
способствует положительному настрою учеников к дальнейшей работе, которая
предусматривает активный диалог.
Развитие у детей критического мышления – одна из важных задач.
Я часто использую на своих уроках методы и приёмы технологии развития
критического мышления: «Мозговая атака», «Знаю — узнал — хочу знать»,
составление кластеров, синквейн, диаграмму Венна. Эта технология дает
возможность развивать и совершенствовать творческий потенциал учащихся. С
применением этой технологии повышается уровень самооценки каждого
учащегося.
Развитию мышления, речи учащихся, активизации их словаря способствуют
задания творческого характера. Творческие задания позволяют детям создавать
рисунок, новый рассказ, начало текста и т.д. Я думаю, что уже в начальных
классах нужно больше уделять внимания на анализ текста. Первый шаг в
формировании творческого мышления – ответы на поставленные вопросы,
позволяющие выяснить, каково первое впечатление от прочитанного:
- «Понравилось ли тебе произведение?
- Чем именно?
- Какова главная мысль текста?
- Назовите ключевые слова текста? ».
Развитие речи учащихся на уроках русского языка предполагает
совершенствование всех видов речевой деятельности (говорения, аудирования,
чтения, письма)
Работа по развитию речевой деятельности включает в себя формирование
навыков выразительного чтения. Занятиям по выразительному чтению
предшествует и сопутствует работа над развитием речевого слуха учащихся.

В своей работе также использую игровые технологии, личностноориентированное и дифференцированное обучение.
Главное внимание на своих уроках уделяю тексту, поэтому я стараюсь подбирать
задания на основе текста.
В свою работу включаю виды работ.
1. Работа со зрительной опорой.
В качестве зрительной опоры используются картинки, фотографии.
Использую такие виды работ со зрительной опорой как устный диалог; устный
рассказ; письменный рассказ.
2.Языковые игры:
– «Корректор»
– «Вставь слово»
– Продолжи рассказ по его началу…
– Собери текст.
3. Мини- сочинения. Научить писать сочинения – дело очень непростое, и в этом
помогают сочинения – миниатюры. Ученикам предлагается тема, и они в
свободной форме должны выразить свои чувства, мысли, переживания.
Использую различные формы работы – групповая, в парах, индивидуальная
Новые слова, с которыми учащиеся встречаются на уроках русского языка и
литературы, прочно входят в активный словарный запас учеников только тогда,
когда эти слова включаются в упражнения на занятиях по русскому языку.
Работа по обогащению словарного запаса, введению новых слов в активный
словарь учащихся слагается из двух этапов:
- раскрытие значения слова с помощью различных видов наглядности,
толкования или путем перевода
- организация многократного закрепления и употребления слова в речевой
практике учащихся. На уроках я практикую диалоги, речевые минутки,
пересказ прочитанного, устные рассказы.
В школах с казахским языком обучения на первом месте должно стоять
диалоговое обучение. Дети часто составляют диалог по образцу. Диалог –
наиболее близкая форма речи для детей, позволяющая воспринимать неродной
язык фразами.

Важно создавать на уроке речевые ситуации, близкие к естественным
жизненным условиям, требующие от ученика обмена мыслями, участия в
обсуждении данной темы («В магазине», «В библиотеке», «В аптеке», « В
автобусе» и другие).
Диалоги на уроке составляются парные, групповые.
Существует многообразие приёмов и методов, чтобы сделать уроки
насыщенными, интересными, эффективными, приносящими радость и
удовлетворение, как ученикам, так и учителю. Моя задача - их находить и
применять на уроке.
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Мен – жаңа ғасыр педагогімін
БЕЙСЕМБАЕВА АРДАК РАХМЕТОЛЛАЕВНА
Алматы облысы Кербұлақ ауданы Күреңбел бастауыш мектебі,
бастауыш сынып мұғалімі,
«Жай мұғалім хабарлайды,
Жақсы мұғалім түсіндіреді.
Керемет мұғалім көрсетеді,
Ұлы мұғалім шабыттандырады»
«Ел есінде бір жыл қалғың келсе – ас бер, он жыл қалғың келсе – ағаш отырғыз,
ал мәңгі қалғың келсе – бала тәрбиеле» дейді халық даналығы. Мен үшін
қастерлі де, қасиетті мамандық ол – ұстаздық жол.
Мамандықты таңдау – әр адам үшін ең маңызды шешім. Мен үнемі
Ж.Аймауытовтың «Мамандықтың жаманы жоқ, бірақ мұның кез келгеніне
икемділік қажет, бұл – жай күнелту, тамақ асыраудың ғана жолы емес, үлкен
өнерді, зор шеберлікті қажет ететін нәрсе» деген сөзін өзіме жол сілтер
Темірқазық қып алдым. Сөйттім де «Ұстаздық» деп аталатын қиын да қызық
соқпаққа алып барар мамандықты таңдауға бел будым. Өйткені мектеп өмірі мен
үшін ыстық, тым жақын. Бала күнімнен санама сіңген қоңырау үні, 45 минуттық
білімнің тылсым құдіреті өзіне шықыратын да тұратын. Осы арман желкені
салиқалы да салмақты ұстаздарымның жолын жалғастыруға себеп болды.
Ұстаздық еткен жалықпас,
Үйретуден балаға, – деп, ұлы Абай атамыз айтқандай, 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 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 әдістәсілдерге сүйенемін.
Менің шәкірттерім менен әр күн сайын жаңалықтар күтеді және олардың
сенімін ақтамауға болмайды. Менің мамандығым менен тұрақты жұмылдыруды
талап етеді. Мен бәсекеге қабілетті жастарды дамыту және тәрбиелеу үшін
барлық жаңалықтарды білуге міндеттімін. Мен мұғаліммін, «Өз болашағымды»
оқытамын, болашақ дәрігерлер, мұғалімдер, инженерлер, әскери және барлық

болашақ мамандарын даярлаймын.
Менің түсінігімде, жаңа ғасыр педагогы – өз ісінің кәсіби шебері, ол білім көзі
болып қалу ғана емес, оқыту үрдісінің белсенді қатысушысы. Әрбір баланы оқу
үрдісіне тарту оңай, бірақ кейде мұны жүзеге асыру қиын. Тек әдістемені жақсы
меңгерген педагог сыныптағы жұмысты дұрыс ұйымдастыра алады.
Қазір XXI ғасыр. «Заманға сай қадам басып барамын ба?» деген сұрақ мені де
толғандырады. Жаһандану дәуірінің талаптарына сәйкес келе ме? Менің
ойымша, бұған жауап: «жоқ» болуы да мүмкін емес.
Мен – жаңа ғасыр педагогімін. Мен өзімнің білімім мен біліктіліктілігіме
сенемін, әр түрлі оқыту құралдарын тиімді пайдаланамын, сабаққа
дайындыққа шығармашылықпен келемін.
Ал ең бастысы, менің біліктілігім, мен «Өз болашағымды» оқытамын!

24.12.2021 ж. ж № М00047
Көркем еңбек пәні бойынша инновациялық
технологияларды тиімді қолдану
МАМБЕТЖАНОВА РОЗА ЖАНАБАЕВНА
Ақтөбе облысы, Шалқар ауданы, Қайдауыл ауылы
«№ 42 бастауыш мектеп» КММ. Көркем еңбек пәнінің мұғалімі
«Баланы жастан» деп айтқанындай, балаға жас кезінде қандай бағыт берілсе, ол
өсе келе сол бағытты өзі-ақ алып кетеді. Демек, адам баласының «Оң саусағынан
бал тамғандай» етіп тәрбиелеуде көркем еңбек пәнінің мәні зор Жас
жеткіншектерді еңбекке баулымай оларды тәрбиелеуде жақсы нәтижеге қол
жеткізу мүмкін емес екенін XIX ғ. әйгілі педагогтар И.Песталоцци, Р.Оуэн,
К.Д.Ушинскийлер дәлелдеген. Ал қазіргі таңдағы бастауыш және негізгі
мектептің мазмұнын жаңарту ясында «Бейнелеу өнері» мен «Еңбекке баулу»
және негізгі мектептегі «Технология» пәндерінің кіріктірілген «Көркем еңбек»
пәні оқушыларды тек еңбекке ғана баулымай, балалардың шығармашылық
қабілеттерін, кеңістікобраздық ойлауын, рухани-адамгершілік құндылықтарын,
қоршаған ортаны эстетикалық, эмоционалдық түрде қабылдауларын
қалыптастыруға бағытталған. Жаңартылған пән мазмұны білім алушының түрлі
өнер салалары бойынша көркем білімдер мен дағдыларды қалыптастыру,
көркемдік қабілеттерін, кеңістікті көру арқылы қабылдауларын, елесті, есте
сақтау, зейін мен қиялды дамытуға негіз болып табылады. Оқыту процесінде
оқушылардың білім, білік, дағдыларын бағалау оның аса қажет құрамдас бір
бөлігі болып есептеледі. Сондықтан білім алушылардың оқу жетістіктерін
бағалау жүйесінің сапалы құрылуы білім беру сапасын арттыруда қосатын үлесі
зор. «Қөркем еңбек» пәнін оқыту үдерісіне қолданылатын қалыптастырушы
бағалаудың мақсаты - оқу материалын меңгергендігі жөнінде объективті ақпарат
алу, білім алушының кемшіліктерін дер кезінде анықтау, мұғалім - оқушы
арасында кері байланысты орнату.

Мұғалім оқу үдерісіне және қалыптастырушы бағалауға оқу бағдарламасына
сәйкес барлық оқу мақсаттарын енгізуі қажет. • оқу бағдарламасымен, оқу
жоспарымен танысу, оқу мақсаттарына талдау жасау; • оқу бағдарламасына
сәйкес оқу мақсаттары негізінде бағалау критерийлерін құрастыру; • тапсырма
құрастыру кезінде саралау (дифференциялау) тәсілін қамтамасыз ету үшін
бағалау критерийлерін ойлау дағдыларының деңгейлеріне бөлу; • бағалау
критерийлері мен ойлау дағдылары деңгейлеріне сәйкес тапсырмалар құрастыру;
Мәліметтерді жинау және талдау жасау үшін мұғалімге бақылау парағын,
журналды, күнделікті, басқа да қалыптастырушы бағалау нәтижелерін тіркеудің
формаларын жүргізу ұсынылады. Бұл мұғалім әрекетінің тиімділігін, оқудың
сапасын арттыруға мүмкіндік береді. Көркем еңбек пәнін өткізуде көптеген жаңа
технологияларды пайдаланып, оқушының жаңа материалды толық игеруіне баса
назар аударудамыз. Бұл жаңа технологияларды негізгі үш топқа бөліп
қарастыруымызға болады: 1. Ойындық технология - мәнді өмір жағдаяттарын
үлгілеу және оның шешімін іздестіруге құрылады. Жетекші әдісі – ойын. Оны
ұйымдастыру түрлері: іскерлік, рөлдік, оқиғалық және білімдік ойындар. 2.
Коммуникативтік технология – мүмкін болған барлық ақпарларды қатыстыра
отырып, оқу үрдісі оқушының өзара белсенді әрекетіне, қатынасына құрылады.
Жетекщі әдісі – қарым – қатынас. Оны ұйымдастыру түрлері: өзара, жұптық,
топтық оқу т.б. 3. Зерттеу технологиясы – проблемалық ізденіске, жаңалықтар
ашуға құрылады. Жетекші әдісі – проблемалық оқыту әдісі. Осылармен бірге
саралап, жеке дара, жеделдетіп оқыту, оза оқыту, деңгейлеп оқыту, оқу мен жазу
арқылы сын тұрғысынан ойлау т.б. технологиялар көп қолданыс табуда. Бұл
технологиялардың бәріне ортақ, негізгі мақсаты – жеке тұлғаны дамыту, оқуға
шығармашылық ендіру, мұғалім мен оқушы арасындағы ынтымақтастық, өзара
әрекеттестік сипатындағы жаңа әлеуметтік қатынастың пайда болуы, т.б. Оқыту
технологияларын оқу мазмұны мен оқушылардың жас және психологиялық
ерекшеліктеріне орай таңдап, тәжірибеде сынап қараудың маңызы зор. Қазіргі
білім беру саласындағы оқытудың озық технологияларын меңгермейінше
сауатты, жан-жақты маман болу мүмкін емес. Жаңа технологияны меңгеру
мұғалімнің интеллектуальдық, кәсіби, рухани, азаматтық және де басқа көптеген
адами қабілетінің қалыптасуына игі әсерін тигізеді, өзін-өзі дамытып, оқу-тәрбие
үрдісін тиімді ұйымдастыруына көмектеседі. Оқытуда оқушының еңбек біліктері
мен шығармашылық қабілетін дамыту үшін жаңа ақпараттық технологияны
пайдалануға да мүмкіндіктер көбеюде. Еңбек ету үрдісін даралауда оқушыны
жеке тұлға ретінде қабылдау, яғни оқушының өзіндік танымдық іс-әрекетін
қалыптастыруға бағыттау, білім беруде жеке оқытуды дамыту көзделуі қажет.
Әдебиеттер тізімі: 1. Ұ.Жазықбаева. Жаңа адамды тек жаңашыл ұстаз
тәрбиелейді. Шымкент,2000. 2. Т.Ш.Оралбекова Технология оқулығы. Алматы,
2016. 3. Т.Ш.Оралбекова Әдістемелік құрал (технология), Алматы, 2017.
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ЕЛІМНІҢ ЕРКІНДІГІ-ТӘУЕЛСІЗДІК
ИБРАЙМОВА ДИЛЬНАР НУСУПБЕКОВА
Алматы облысы, Ақсу ауданы, Қапал ауылы
«Бөбек балабақшасы» тәрбиеші.
Мақсаты: Тәуелсіздік үшін күрескен желтоқсан құрбандарын еске түсіріп,
батырлардың ерлігі жайында түсінік беру.
Мазмұнды суреттермен және мақал-мәтелдер мен тақпақтар арқылы балалардың
ой-өрісін және байланыстырып сөйлеу дағдыларын дамыту.
Еліне, туған жеріне, Отанына денген сүйіспеншіліктерін арттыру.
Көрнекілік: мазмұнды суреттер, Қазақстан Республикасының картасы,
рәміздер.
Оқу қызмет
Тәрбиешінің қызмет
кезеңдері
Мотивациялық Балалар, бүгінгі оқу қызметіміз
ерекше болмақ. Биыл
қозғаушы
тәуелсіздігімізге - 30 жыл толды.
Ендеше бүгінгі оқу қызметін шаттық
шеңбер орындаудан бастайық.Бір бірімізге жақсы көңіл күй сыйлайық.
Шаттық шеңбері
Көк аспанда күн күлсін
Бірге күлсін бүлдіршін
Ұл қолында ту жүрсін
Қыз қолында гүл жүрсін.
Ұйымдастыру, Таңғаларлық сәт:
Балалр, сендер Әли мен Ая
іздену
мултьфилімін білесіңдер ме?
Әли мен Ая үнемі "Бибі" деген
достарының тапсырмаларын
орындап білгендерімен бөлісіп
жүреді емес пе. Бүгін де сол"Бибінің"
тапсырмаларын сендермен бірге
орындауларын сұрап кепті, сендер
келісесіңдер ме!?
Яғни, бүгін біз-Тәуелсіз еліміз,
отанымыз туралы айтамыз. Олай
болса,оқу қызметімізді ҚР-ның
әнұранын Әли мен Аяға қосылып
орындайық.

Балалардың қызметі
Балалар жартылай
шеңбер бойына тұрып
өлең жолдарын қимыл
қозғалыстар жасау
арқылы қайталайды.

Балалар
қызығушылықпен
тыңдайды.
-Иә білеміз.
-иә
-әрине келісеміз.
Балалар әнұран
орындайды.
Балалар әңгімені
мұқият тыңдайды.

Кіріспе әңгіме
— Қазақстан Республикасы өзінің
тәуелсіздігін алғанына 30 жыл болды.
Өз бетімен ешкімге бағынбай өмір
сүрген елді тәуелсіз ел деп атайды.
Осы күнге жету үшін қазақ халқы
талай қиыншылықты бастан кешірді.
Осыдан 30 жыл бұрын Алматы
қаласында жастар көтерілісі болды.
Қайсар батырларымыз Ләззат
Асанова, Қайрат Рысқұлбеков пен
Ербол Спатаев пен Сәбира
Мұхаметжанова ерлік көрсетті.
Осындай жастарымыздың арқасында
қазіргі кезде бейбіт тыныш өмір
сүріп жатырмыз. Еліміз өркендеп
жайнауда. Өз елімізге лайықты
Конституция заңдары қабылданды.
Конституция заңдарында
Отанымызды қорғауға, балабақшаға,
мектепке баруға, үлкен оқу
орындарында білім алуға
құқықтарың бар екені туралы
жазылған.
Балалар, бүгін бізде мереке тәуелсіздігімізді алғанымызға 30 жыл
толды. Осы күге бізді жеткізген ағаапаларымыздың ерен еңбегін
құрметтеуіміз керек. (Желтоқсан
құрбандары жайлы түсінік)
Ал осы аға-апаларымызды 1-минут
үнсіздікпен еске алайық!
Тәуелсіздік туралы балалар
тақпағы
Бибінің бірінші тапсырмасы"Атамекен"
-Балалар, біз қай мемлекетте
тұрамыз?
-Дұрыс айтасыңдар, біз аспаны
ашық, сәулелі,кең байтақ
Қазақстанда тұрамыз. Ал біздің туған
жеріміз қалай аталады.
-Балалар, қонақтарға отан туралы
жаттаған тақпақтарымызды айтайық.

Балалар тақпағы
-Қазақстан
Республикасында
тұрамыз.
-Қапал ауылы.
Балалар тақпағы
Балалар сөздерді екі
тілде айтып,
қайталайды:Отан –
Родина
Балалар рәміздерді
сипаттайды
Балалардың рәміздер
туралы тақпақтары
Балалар сөздерді екі
тілде қайталайды:
Рәміздер-Символы, ТуФлаг,ЕлтаңбаГерб,Әнұран-Гимн

Билингвалдық компонент:
Отан - Родина

Балалар тіл ұстарту
жаттығуын айтып,
жаттығады.

2 тапсырма: Дидактикалық ойын:
«Сипаттап бер»
-Балалар, еліміздің рәміздері қандай?
-Балалар, кім рәміздер туралы тақпақ
біледі?

-ҚасымЖомарт Тоқаев.

Билингвалдық компонент:
Рәміздер-Символы, Ту-Флаг,
Елтаңба-Герб, Әнұран-Гимн

Тіл ұстарту жаттығуы:
Ту-ту-ту-желбірейді көк ту.
Те-те-те-рәміздерді құрметте.
Ға-ға-ға-Отаныңды қорға.
Ла-ла-ла-Астана әсем қала
3тапсырма:«Елін сүйген елбасы»
-Балалар, еліміздің президенті кім?
(суретермен жұмыс)
ҚасымЖомарт атамыз туралы кім
тақпақ біледі?
-Иә балалар Елбасы елді қорғайды,
елі үшін яғни біз үшін әділ шешімдер
шығарады. Соның бірі Болашаққа
бағдар, Рухани жаңғыру...
Руқани жаңғыру туралы тақпақтар
Сергіту сәті:
Мен Қазақстанды сүйемін,
Даласы сондай кең,
Таулары сондай биік,
Көлдері сондай терең,
Ақ бидайы желмен есіп,
Көк аспанмен таласқан.

Балалардың тақпағы

Балалардың тақпағы
Балалар мәтін
мазмұнына сай қимыл
қозғалыстар
жасап,өлең
жолдарын қайталайды.
-Нұр-Сұлтан
Балалардың тақпағы
Балалар тіл ұстарту
жаттығуын
айтып,жаттығады.

4 тапсырма: «Елімнің жүрегіАстана»
-Балалар, еліміздің елордасы қай
қала?
-Балалар, кім Нұр-Сұлтан
туралы тақпақ біледі?

Рефлексивті
түзеушілік

Тіл ұстарту жаттығуы:
На-на-на-Астана,
ты-ты-ты-Алматы.
ды-ды-ды-Қарағанды,
раз-раз-раз-Тараз,
да-да-да Қызылорда,
рау-рау-рау-Атырау
1) Өз елім - өлең төсегім.
2) Батамен ел көгерер
Жаңбырмен жер көгерер
3) Отан оттан да ыстық
4) Туған жердей жер болмас
Туған елдей ел болмас
5) Отансыз адам - ормансыз бұлбұл
6) Туған жердің күні ыстық, түні де
ыстық.
Сұрақ-жауап алу арқылы оқу
қызметін қортындылау; балалар
білімін мадақтау

Балалар мақал мәтелді
жатқа жаттайды.

Балалар жауабы

Күтілетін нәтиже:
Жаңғыртады: Рәміздерді ажыратып, сипаттай алады.
Түсінеді: «Халық қаһарманы» болған батырларды танып біледі.
Қолданады: Отан туралы тақпақтар айтып,сұраққа жауап береді.

30.12.2021 ж.

№ M00063

1-сынып оқушыларын әліппиге үйрету әдіс-тәсілдері
ИМАНКУЛОВА АЙГУЛЬ КУАНЫШБАЕВНА
ШҚО.Өскемен қаласы «Ахмер» орта
мектебінің бастауыш сынып мұғалімі
Мектепке жаңадан келген оқушының әріптерді қабылдап оларды оқып, жазып
үйренуі жаңа әдіс-тәсілдері қажет етеді.Әдіс-тәсілдерді көбінде ойын түрінде
берілетін тапсырмалар алған дұрыс болады. Кейбір жағдайда ол әр-түрлі
жағдайларда құрылған ойындар мысалы «сагат қозғалысы» , «сенің кезегің»,
«сыйқырлы бұрыш» т.б ойындары әріптерді атай отырып оларды бір-бірімен
қосуға тырысу, осындай ойындар оқушылардың білік дағдыларын ,
зейіндерін ,ойлау қабілетін ,ұсақ қол моторикасын дамытуға өте тиімді.Мұндай
ойындарда қатаң талап жоқ,осындай ойындар олардың ,шығармашылық
болуларына жіне ойларын ұшқыр ,өз ойларын шығаруға әкеледі.Көптеген
педагог- ғалымдардың әдістері мынандай тәсілдерге негізделеді ; қызығушылық
–танымдыққа әкеледі.Осы қолданылатын әдіс-тәсілдер ұтымды болуы үшін
сабақ үнемі өткізіліп тұруы керек және оқушы сабақты босатпаған жағдай болуы
қажет;оқушыларға сабақ өткізілген суреті , сөздері бар карточкалар көрсету
қажет. Әр сабақта көрсетілетін карточкалар әр-түрлі болуы керек. Оқушыдан кері
байланыс алу үшін ол оқушының жабауын өзі қызығушылықпен айтқысы келген
кезде сұраған дұрыс. Берілген карточкалар әр әріп мысалы А әріпін көрсеткенде
алма, Б әріпінде бақа ,сонда оқушы әріпті де суретінде де еске сақтауы жақсы
болады.Көрсетілген әріптер және оларға берілген әріп мүлдем барлығы қосылып
басқа сөз құрайтынын ,одан да бетер БА қосылып буынға айналу керектігін
түсіндіру қиын ,бір-ақ мұғалімдер әр-түрлі тәсілдер қолдану арқылы екі дыбыс
бір-біріне құйылып буын құрайтынын көрсету.Оқушыға жазу арқылы оқуға
үйреткен жеңілдеу сияқты. Тілдегі сөздер ол құрастыру дыбыста емес ,әріп те
емес буынды емес .Құрастыруды бала кішкентай күнінен кубиктерден құрап
шығарған сөздері. Бала оқыған кезінде оқып тұрған сөзінің мағанасын түсінуі
тек мектеп қабырғасында қалыптаса бастайды. Осы оқу дағдыларын
қалыптастыру көру, есту, арқылы жүзеге асырылады. Әр түрлі кеспе әріптерді
түстерге боялып .дыбысталуы арқылы олардың дауысты ,дауыссыздарға
бөлінетіндігін бақылайды. Барлық карточкалар әр-түрлі түстерге
боялады.Болашақта оқушы адамдардың оқып үйренуі оларға білмеген
нәрселерін оқып білік алуына көмектесетінін білді және түсінді.1-сыныптың
1-жарты жылдығында бала оқып үйренеді.

Сабақ үстінде оқушылар берілген сөйлемде неше сөз бар екенін ажырата
алады ,сөздерді буынға бөле алады ,ал буындарды дыбысқа бөле алады .Сөздегі
дыбыстардың қандай дыбыс екнін және орналасу ретін көрсете алады.Оқушылар
естіген дыбыстарын әріппен таңбалап жаза алады. Сөздегі дыбыстардың қандай
дыбыстар бір-бірімен үйлесіп тұрғанын көрсете аладды,буындарды оқып ,бірбіріне қосып сөз шығарып оқи бастайды.Оқып үйрену әр дыбыстың
дыбысталуының айырмашылығыНкөрсете білетін болады. Дыбыстық талдау
жасай бастайды.Сауат ашу сабақтарында мынандай дағдылар дами бастайды
тыңдай алуы,басқа оқушылар оқыған кездегі оқуын қабылдауы дұрыс ,бұрысын
анықтай ала бастайды.Күнделікті өткізілген сабақтарда оқушының бойында
дұрыс түсіне оқу ,буындарға бөліп ,сосын оларды қосып тұтас сөз етіп оқи
бастайды. Әр сабақ оқушылар бойында алғашқы оқу дағдысын қалыптастыра
бастайды себебі , оқу дегеніміз ол негізгі сөйлеу және ойлау қабілеттерінің
қалыптастыру негіздері болып есептеледі.Оқушылардың дұрысоқу дыбыстарды
дұрысшығаруы әр сабақта тек қана оқып үйрену кезінде ғана емес оқып үйрену
кезінде ғана емес ,бастауыш сыныптағы басқа пәндерде де ерекшк көңіл бөлу
қажеттілігі баланың сөздерді дұрыс оқуына және айтуына әкеледі.
Оқушылардың бірге оқуы өте дұрыс оқу дағдыларының қалыптасуына әсерін
тигізе алатынын ескеріп отыру қажет. Осы дағдыларды барлығын дұрыс
қалыптастыру үшін оқушылар арасында рөлдік ойындар ,ол оқушылар бойына
шығармашылық қабілетін дамыта алады
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«Д дыбысы және әрпі» сабақ жоспары
ШИРИНОВА ГҮЛЖАХАН АКБАРОВНА
Түркістан облысы Мақтаарал ауданы «№ 35 Болашақ ЖОМ» КММ
Бастауыш сынып мұғалімі
Бөлім: Әліппе
кезеңі
Педагогтің
аты- жөні:
Сынып: 1
Сабақтың
тақырыбы
Оқу бағдарламасына сәйкес
күтілетін нәтижелер

Сабақтың
кезеңі/уақыт
ы
Сабақтың
басы (1–7
мин)

Сабақтың
ортасы

«№35 Болашақ ЖОМ»
КММ
Күні: 6.12.2021 ж.

Мұғалім: Ширинова Г

Қатысушылар саны:
Д дыбысы және әрпі

Қатыспағандар саны:

Білімділік: оқу түрлерін (буындап оқу, тұтас оқу, мәнерлеп оқу,
түсініп оқу) қолданады; дыбыстың мағына ажыратушы қызметін
түсінеді;сызба-модель,сурет,белгілерарқылысөз,сөйлем,шағынмәтінқұрастырады;жазужолын,жоларалықты,жолдыңжоғарғы және төменгі сызықтарын сақтап, әріп элементтерін,
әріптерді, әріптердің бір-бірімен байланысын көркем жазу талаптарына
сай жазады; айтылуы мен жазылуы бірдей сөздерді көшіріп және есту,
есте сақтау арқылыжазады.
Дамытушылық: сөздік қоры байиды; байланыстырып сөйлеуі қалыптасады.
Тәрбиелік: ана тілін, Отанын, халқын, мәдениеті мен салт-дәстүрін
құрметтей біледі.
Педагогт
ің
әрекеті
(Ұ) Ұйымдастыру
кезеңі:
1. Сәлемдесу.
2. Оқушылардытүге
ндеу.
Психологиялық
ахуал орнату.
– Балалар, бірбіріміздің
қолымыздан ұстап,
алақан арқылы
жүректің жылуын
сезініп үйренген
қандай тамаша,
қандай қуаныш!
Сабақтың
күтілетін
нәтижесімен
таныстыру:

Оқушын
ың
әрекеті

Өсемiз бiз күлiпойнап, Он
саусақтың
саласындай. Өсемiз
бiзкүлiп-ойнап,
Бiр адамның
баласындай.

Бағалау

Ресурста
р

(26
мин)

– Балалар, сендер бүгін
берілген сөздерді, сөйлемдерді
буындап, тұтастай оқисыңдар.
Сызба-модель арқылы сөйлем
құрайсыңдар. Сөйлемдер ретін
дұрыс анықтап, мәтін
құрайсыңдар. Сөздің алдына,
ортасына, соңына тиісті
дыбысты қосу арқылы сөздің
мағынасы өзгеретінін
түсінесіңдер. «Дд» әрпі
кездесетін сөздерді,
сөйлемдерді көркем
жазасыңдар.

Күтілетін нәтижені
мұқият тыңдайды.

1. Әр буындағы
(МК, Ұ) Дыбыстық талдау
дыбыстардытұтастыр
дағдыларын дамыту
ып,
жұмысы.
«бір дыбыс» сияқты
Оқылым.
қосып, яғни
1. Сөздерді буындап,
дауыссыздан дауыстыға
тұтасоқыту.
қарай және дауыстымен
2. Сөз мағынасымен жұмысты
үндестіріп оқиды.
перспективті қатардағы
2. Буындарды жеке тұтас
сөздермен
сөздегі айтылуымен
ұйымдастыру.Сөздің
оқиды. Әрбір дыбысты
ортасында(дауа дода)тиістідыб естіп, әріпті көріп,
ыстықосу арқылы оның
өздігінен саналыоқиды.
мағынасы өзгеретінінтүсіну.
«Менің алғашқы
3. Сөзге тиісті жалғауды
сөздігім»кітабынан
жалғап, сөзқұрау.
«дода», «долана»,
«дуадақ» сөздерінің
түсіндірмесін мұғалімнің
көмегімен тауып оқиды.
3.
Оқушылар сөзге тиісті
4. Суретті сөзге айналдырып,
жалғауды жалғайды.
сөйлем құрау.
Сөзқұрайды.
4. Оқушылар
сөйлемдіоқиды.
5. Оқушылар сөйлемдердің
дұрыс ретін анықтайды.
Мәтінді
буындап,
тұтастай оқиды.
5. Сөйлемдердің дұрыс ретін
анықтап, мәтінді буындап,
тұтасоқу.

Қолдау

Суреттер,
оқулық
Сызба

Қолдауды қажет
ететін оқушыларға көмек беру.

Оқулық
«Менің
алғашқы
сөздігім»
көмекші
құралы

Қолдауды қажет
ететін оқушыларға көмек беру.
Оқулық
Мақтау

Жазылым.
1. Жазу
дәптерімен
жұмысты
ұйымдастыру.

Сабақ
тың
соңы
(7
мин)

Бекіту және
саралау
Саралау
тапсырмасымен
жұмыс
ұйымдастыру:
1- деңгей:
Сюжетті суретке
қарап әңгімеле.
Мұғалімнің
көмегімен
«Менің алғашқы
сөздігім»
көмекші
құралынан
«долана»,
«дуадақ» туралы
ақпарат тап.
2- деңгей:
Бұл сөздерді
қолданып сөйлем
құра.

1. Оқушылар

жазу

дәптеріндегі
тапсырмаларды
орындайды:
сөйлемдердің дұрыс
ретін анықтап, мәтін
құрапжазады.
2. Оқулықтағы
тапсырманы дәптерге
орындайды.
3. Сабақ соңында өз ісәрекетіне
(каллиграфиялық талапқа
сай дұрыс және сауатты
жазу) кері байланыс
жасап, өзін- өзі бағалауы
үшін әр беттің соңында
берілген дөңгелекшартты белгілерді
бояйды: «жасыл» түс –
«Бәрекелді!»,
«көк» түс –
«Жарайсың!», «қызыл»
түс –
«Ойлан!».
Оқушылар өздеріне
берілген саралау
тапсырмаларын
орындайды.
1- деңгейдегі

оқушылар
мұғалімнің көмегімен
«Менің алғашқы
сөздігім» көмекші
құралынан «долана»,
«дуадақ» туралы
ақпараттабады.
2- деңгейдегі оқушылар
бұл сөздермен
сөйлемқұрайды.
3- деңгейдегі оқушылар
құраған сөйлемінің
сызбасынсызады.

Қолдау
ды
қажет
ететін
оқушыларға
көмек
беру.

Жазу дәптері
Оқулық

Мақтау

Мақтау

Оқулық

3- деңгей:

Құраған
сөйлеміңнің
сызбасын сыз.
Бүгінгі сабақтың
тәрбиелік мәні
ашылатындай
мазмұнда
сұрақтар қойып,
жауап алу.
Рефлексия

Сабақта алған көңіл
күйлерін смайликпен
көрсетеді.

Рефлексия
тақтайшасы
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МАЗМҰНЫ

 СТЕПАНОВА ТАТЬЯНА АНАТОЛЬЕВНА
 БЕКМАШ МЕЙІРЖАН НҰРБОЛАТҰЛЫ
 ИКСАНОВА ГЕННЕРА МАМБЕТОВНА
 БЕЙСЕМБАЕВА АРДАК РАХМЕТОЛЛАЕВНА
 МАМБЕТЖАНОВА РОЗА ЖАНАБАЕВНА
 ИБРАЙМОВА ДИЛЬНАР НУСУПБЕКОВА
 ИМАНКУЛОВА АЙГУЛЬ КУАНЫШБАЕВНА
 ШИРИНОВА ГҮЛЖАХАН АКБАРОВНА
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