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                                                                        № L00041    30.11.2021 ж 

Көрсеткіштік және логарифмдік теңдеулерді шешу 

ЖУМАБАЕВА ДИАНА МАУЛЕНОВНА 

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

атындағы ЖОББМ. Математика пәні мұғалімі  

Ұзақ мерзімді жоспардың тарауы                                                  Мектеп: 

6.3С . «Көрсеткіштік және логарифмдік теңдеулерді шешу.»         Е. Бекмаханов жалпы орта білім          

   Күні:  29.11.2019ж                                                                                   беру мектебі                                                                                                                                                                                                   

Мұғалімнің аты- жөні: Жумабаева Диана Мауленовна                                                                                     

Сынып: 11 сынып                                             Қатысқандар:                               Қатыспағандар:                       

Сабақтың тақырыбы «Көрсеткіштік және логарифмдік теңдеулерді шешу.»  

Осы сабақта қол жеткізілетін оқу 

мақсаттары (оқу бағдарламасына 

сілтеме) 

11.3.1.4. көрсеткіштік теңдеулер және оларды шешу 

тәсілдері, санның логарифмі және оның қасиеттері. 

Сабақтың мақсаты Көрсеткіштік және логарифмнің қасиеттерін білу. 

Көрсеткіштік және логарифмдік теңдеулерде есептер 

шығару. 

Бағалау критерийі Көрсеткіштік және логарифмнің қасиеттерін біледі. 

Көрсеткіштік және логарифмдік теңдеулерде есептер 

шығарады. 

Тілдік мақсаттар 

 
Дәреже, көрсеткіштік дәреже, логарифмдік 

терминдерін қолданады. 

Құндылықтарға баулу «Жалпыға бірдей еңбек қоғамы»  - оқушылардың  

іздену, еңбекке деген қабілеттерін арттыру.  

Пәнаралық байланыс Информатика 

Алдыңғы білім «Көрсеткіштік және логарифмдік теңдеулерді шешу»  

 

 

Сабақ барысы 

 

Сабақтың 

жоспарланған 

кезеңдері 

Сабақтағы  жоспарланған  жаттығу түрлері Ресурста

р 

Сабақтың басы 

(10 минут) 

 

І.  Ұйымдастыру (2 минут) 

«Гүлмен тілек» әдісі арқылы сыныпта психологиялық ахуал туғызу, сергіту 

сәтін жасаймыз. Оқушылар арнайы дайындалып келген гүлді алақандарына салып 

тұрып, бір-біріне тілек тілейді және гүлдің астына жазылған сөздер бойынша топқа 

біріктіріледі. 

ІІ.Үй тапсырмасын тексеру: Сыныппен жұмыс. «Сәйкестендіру» әдісі. (8 

минут).  №305 

Оқушылар бүгінгі тақырып «Көрсеткіштік және логарифмдік теңдеулерді 

 

 

 

 

 

 

 

«БЖӘ» 
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шешуге» қатысты бір біріне сәйкестендіреді. Кеспе қағаздар таратылады. 

әдісі арқылы үй тапсырмасын тексеру  

Есептер  Жауаптары  

𝑥𝑙𝑜𝑔3𝑥−2 = 27   1/3;27 

  𝑥𝑙𝑜𝑔2𝑥−3 = 16 1/2 ;16 

𝑥3−𝑙𝑜𝑔3𝑥 = 9 3;9 

𝑥𝑙𝑜𝑔5𝑥+2 = 125 1/125;5 

                              

Кері байланыс: «БЖӘ» нысаны 

Б- Бастама (мұғалім сұрақ қояды) 

Ж-Жауап  (оқушы жауап береді) 

Ә-Кейінгі әрекет (мұғалім мақтайды) 

нысаны 

бағалау 

Б-бастама 

/мұғалім/ 

Ж-жауап 

/оқушы/ 

Ә-кейінгі 

әрекет 

/оқушы/ 

 

Сабақтың ортасы 

(25 минут) 

ІІІ. «Definition writing» әдісі. (5 минут) 

Интербелсенді тақтада кесте беріледі . 

сурет ұғым анықтама 

     

Джон Непер  Джон Непер 

шотландық 

математик 

логарифмнің негізін 

салушы 

               

Lnx 
Натурал логарифм  Негізі е болатын 

логарифмді натурал 

логарифм деп 

атаймыз 

               

Lgx 
                           

 

Ондық логарифм Негізі 10 болатын 

логарифмді ондық 

логарифм деп 

атаймыз 

 

Кері байланыс: «Қолпаштау» әдісі 

 

ҮІ. Тірек – сызба әдісі.  Оқулықпен жұмыс №301 

Оқушылар есептерді шығарып дұрыс жауабын кестеге орналастырады 

Есептер  Жауаптар  

Log3(52x-2*5x)=2*log915      1 

log2(22(x+1)+24x)=2*log45     0 

log3(3x-8)=2-x      2 

log7(6+7-x)=1+x 0 

 

Дескриптор 

  

Бағалау критерийі   Білім алушы 

Көрсеткіштік және логарифмдік 

теңдеулер  

Логарифмнің қасиетің қолданады 

Көрсеткіштік теңдеудің қасиетін 

қолданады 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

Ауызша 

мадақтау 

(тамаша, 

керемет, 

жарайсың

) 
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Квадрат теңдеуге келтіреді 

Түбірлерін табады 

Шешімін жазады 

 

ІҮ. Шығармашылық  жұмыс. (9 минут) 

«Желпуіш» әдісі А-4 түрлі түсті параққа желпуіш жасалынып, әрбір бөлігіне 

кезекпен идеялар жазылады, кейін талқыланады. 

ноудбукпен жұмыс 

1. log5625= 4                       3. log40160   =1.37                  4. log84096=4 

2. log13169= 2                     5.log 7117649=6 

Әр топтын көшбасшылары келесі топтың жұмыстарын тексереді. 

4 

2 
1,37580

4 

6 

4 

 

Дескриптор  

Бағалау критерийі   Білім алушы 

Көрсеткіштік және логарифмдік 

теңдеулер  

MS Excel-дегі математикалық 

функцияларды   қолданады 

Логарифмнің негіздері арқылы 

дәрежені табады 

Шешімін жазады 

 

V. Сергіту сәті 

 

ҮІI. Өзіндік деңгейлік жұмыс. ( 8 минут) (сұрақ-жауап) 
Өткен тақырып  немесе үй тапсырмасы  бойынша екі дұрыс, бір бұрыс жауабы бар тест 

құрап жұптық жұмыс немесе топтық жұмыс жасауға болады.  

Жазбаша кері байланыс 

1. ах -өрнегіндегі х қалай аталады? 

2. lg –қандай логарифм? 

3. ln –қандай логарифм 

4. log –оқылуы 

5. 23*5 -өрнегінің мәні (40) 

6. log5(x+2) =0 -өрнегіндегі логарифмнің негізі нешеге тең?(x=-1) 

 

Сабақтың соңы 

(5 минут) 

Үй тапсырмасы. Ноутбук арқылы шығару. №210 
Қорытынды. «БББ» әдісі арқылы әр топтан бір оқушыдан шығып, бүгін 

сабақты қорытындылайды. 

Білемін  Білдім  Білгім келеді 

   

 

   

 

Кеспе 

қағаздары 
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№ L00042      30.11.2021 ж 

Морфологический разбор имени прилагательного 

ТОРЕБАЕВА КУРАЛАЙ ДУЛАТОВНА                                                                      

Карагандинская область, Бухар-Жырауский район, с Жанаталап   

Жанаталапская общеобразовательная школа   Учитель русского языка и 

литературы 

Русский язык 

Урок:  

Школа: №24 

Дата:  ФИО учителя:  

Класс: 4  Количество  

присутствующих:  

 Количество     

отсутствующих:              

Раздел 

(сквозная тема): 

В контексте сквозной темы «Мир профессий». 

Тема урока: Повторение по разделу. Умная страничка. 

Морфологический разбор имени прилагательного. 

Цели обучения 

в соответствии с 

учебной 

программой: 

4.1.3.1 прогнозировать содержание информации по заголовку, диаграмме/схеме/таблице, 

обосновывая свое мнение  

4.2.3.1 формулировать вопросы и ответы, отражающие понимание и свое отношение к 

содержанию  

текста, чтобы углубить понимание и уточнить ответ  

4.3.7.5 писать суффиксы и приставки, падежные окончания имен прилагательных 

(практически) 

Цели урока: 1.3 Прогнозирование содержания информации  

2.3 Формулирование вопросов и ответов  

3.7 Соблюдение орфографических норм 

Ход урока: 

Этап 

урока/ 

Время 

Действия педагога Действия 

ученика 

Оценивание Ресурсы 

1.Начало 

урока.  

0-1 мин 

Создание положительного 

эмоционального настроя: 

(К) Игра «Здравствуй, 

друг»  
Все ученики делятся на две 

равные группы. Одна 

группа образует 

внутренний круг, а другая 

– внешний. Стоящие во 

внутреннем круге 

поворачиваются лицом к 

стоящим во внешнем 

круге, таким образом, 

Приветствуют 

учителя. 

Организуют свое 

рабочее место, 

проверяют 

наличие 

индивидуальных 

учебных 

принадлежностей. 

ФО 

Оценивание 

эмоционального 

состояния 

 

 

Эмоц. 

Настрой.Стихотворение. 
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образуя пары. И повторяют 

за учителем следующие 

слова, сопровождая их 

жестами.  

– Здравствуй, друг! (жмут 

друг другу руки)  

– Как ты тут? (хлопают 

правой рукой по левому 

плечу партнёра)  

– Где ты был? (осторожно 
треплют ухо) 

 

2. 

Середина 

урока.  

2 – 5 мин 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

21-22 

мин 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Актуализация 

жизненного опыта.  

Целеполагание.  

Работа по учебнику 
(К) Подготовка к проверке 

уровня знаний. Вопросы на 

обобщение материала 

раздела:  

Что узнали нового по 

разделу «Мир профессий»?  

Какие темы оказались 

наиболее интересными?  

Где вы можете применить 

эти знания?  

Что такое имя 

прилагательное?  

Какова роль имени 

прилагательного в речи?  

Для чего нужны 

прилагательные-

синонимы?  

Как согласуются имена 

прилагательные с 

существительными?  

С помощью чего можно 

образовать прилагательные 

от существительных?  

Расскажите о разборе 

имени прилагательного как 

части речи.  

Работа над лексической 

темой урока  
(К) Учитель предлагает 

прочитать заголовок текста 

«Археологи». Дети 

предполагают по заголовку 

о содержании текста. 

Проверяют свои 

Учащиеся 

слушают 

учителя, 

отвечают на 

вопросы. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Формулируют 

тему урока, 

определяют 

цель урока, 

выполняют 

задания и 

отвечают на 

вопросы 

учителя. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ФО:4.1.5.1 

Составление 

монологического 

высказывания на 

заданную тему 

 

 

ФО:4.1.4.1 

участвовать в 

диалоге/дискуссии 

по обсуждаемой 

теме, соблюдая 

речевые нормы, 

понимать 

различные 

способы ведения 

диалога 

ФО:4.2.3.1 

формулировать 

вопросы и 

ответы, 

отражающие 

понимание и свое 

отношение к 

содержанию  

текста, чтобы 

углубить 

понимание и 

уточнить ответ 

 

Учебник 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Учебник 

Тетрадь 
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23-28 

мин 

 

 

 

29-30 

мин 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

31-37 

мин 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

предположения. 

Выполняют задания к 

тексту.  

1. Подбери антонимы к 

выделенным в тексте 

словам.  
Древние – новые, 

современные.  

Толстые – тонкие.  

2. Выпиши из текста 

предложение с 

прилагательными в 

переносном значении.  

Только робкий ветерок и 

седые облака тревожат эти 

места.  

3. Подбери синонимы.  
Печальный – грустный, 

высокий – рослый, 

быстрый – скорый, 

знойный – жаркий, 

большой – огромный.  

4. Сформулируй и 

запиши свой вопрос 

другу по содержанию 

прочитанного текста. 

Слова на гранях кубика 

подскажут тебе, вопрос 

какого типа задать. 

Запиши 

предположительный 

ответ на свой вопрос.  
Когда археологи 

отправляются на раскопки?  

Какая земля богата своей 

историей?  

Каким слоем земли 

покрыты места стоянок?  

(Д,К) Динамическая 

пауза  
Мы в профессии играем,  

(дети идут по кругу, 

взявшись за руки, 

останавливаются)  

Их с друзьями называем.  

Врач, учитель, адвокат,  

(каждый ребёнок делает 

шаг вперёд)  

Президент и дипломат,  

Сторож, дворник, 

Работа в 

коллективе. 

Выполняют 

задания учителя, 

отвечают на 

вопросы. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ФО 

 

 

 

 

 

 

 

Учебник 

Карточка 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Учебник 
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38-40 

мин 

музыкант,  

Есть у каждого талант.  

Все профессии важны.  

Работа над 

грамматической темой 

урока  

5. В чём отличие 

прилагательных: 

красивая, умный, 

хорошее?  
а) род б) число в) падеж  

6. Найди, в какой строке 

все прилагательные 

пишутся с буквой и в 

окончании.  
а) глубок…м (озером), 

маленьк…ми (городами), о 

хорош…й (профессии)  

б) летн…м (солнцем), 

поздн…ми (вечерами), 

весенн…й (дождь)  
в) син…го (неба), остр…м 

(мечом), высок…м 

(порогом)  

7. Выбери, в какой форме 

стоит прилагательное в 

словосочетании любимой 

профессией.  

а) ед.ч., м.р., П.п.  

б) мн.ч., ж.р., Д.п.  

в) ед.ч., ж.р., Т.п.  

Разноуровневые задания  

1-й уровень  

1. Запиши окончания 

творительного и 

предложного падежей 

имен прилагательных 

мужского и среднего рода. 

Приведи примеры.  

2. Спиши, дописывая 

окончания. В скобках 

пиши вопросы, укажи 

падеж прилагательных.  
Мы жили (…?) в красивом 

больш… город… . Ребята 

читали (…?) о смел… 

бесстрашн… танкист… .  

3. Просклоняй слова 

золотой (колос), веселые 

(песни).  

Работают 

самостоятельно. 

Отвечают на 

поставленные 

вопросы, 

выполняют 

задания. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ФО 

Карточка 
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4. Спиши. Укажи падеж 

имен прилагательных 

множественного числа.  
Последние дни нашего 

похода были грозовыми. 

Ближние горы стали 

неясными, туманными. С 

запада доносились 

раскаты грома. Сверкали 

сильные яркие молнии. 

Горное эхо разносило 

громовые удары.  

5. Разбери как часть 

речи.  
(с) высокого (дерева)  

2-й уровень  

1. Просклоняй слова 

добрый (человек), синие 

(карандаши).  

2. Образуй имена 

прилагательные 

мужского и  

среднего рода:  
родная (страна) – …, …  

лесная (поляна) – …, …  

3. Спиши, дописывая 

падежные окончания 

имен прилагательных. 

Укажи падеж 

прилагательных.  
В колхоз… началось 

строительство детск… 

сада. С ранн… утра до 

поздн… вечера кипит 

работа. Из соседн… 

города на стройку 

приехали студенты. Они 

привезли саженцы для 

фруктов… сада.  

4. Запиши имена 

прилагательные, образуя 

их от имен 

существительных. Рядом 

запиши имена 

прилагательные 

противоположного 

значения во 

множественном числе.  
радость – … – …  

холод – … – …  

 

 

 

 

 

Работают 

самостоятельно. 

Отвечают на 

поставленные 

вопросы, 

выполняют 

задания. 

 

 

 

 

Учебник  

Карточка 
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5. Спиши, дописывая 

окончания. В скобках 

пиши вопросы.укажи 

падеж прилагательных.  
Деревья стоят (…?) в 

пышн… снежн… убор… 

.Зимн… утром туристы 

выехали из города.  

6. Разбери как часть 

речи.  
(по) красивому (озеру)  

3-й уровень  

1. Спиши. Укажи падеж 

прилагательных.  
Водяная крыса хорошо 

плавала. Под водой она 

отыскивала свежие корни 

водяных лилий, 

крошечных ракушек, 

вкусных личинок.  

2. Просклоняй слова 

красивая (ваза), густые 

(деревья).  

3. Спиши. Ставь имена 

прилагательные в 

нужном падеже. В 

скобках напиши 

вопросы. Укажи падеж 

имен прилагательных.  
Подошли к (…?) (густая, 

березовая) роща.  

Плыли по (…?) (красивая, 

широкая) реке.  

Напились (…?) (чистая, 

холодная) воды.  

4. Спиши. Укажи падеж 

выделенных имен 

прилагательных.  
На востоке высилась 

снеговая гора. У ее 

подножья толпились 

невысокие холмы. Они 

заросли дремучими 

мрачными лесами. Кое-где 

в вершинах деревьев еще 

держались длинные полосы 

бледного тумана, но края 

их уже таяли в прозрачном 

воздухе.  

5. Разбери как часть 
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речи.  
(по) широкой (реке)  

Рекомендованные 

диктанты:  

1-й уровень  
Спишите текст.  

Грамматическое задание. 

В первом предложении 

подчеркните слово, 

которое отвечает на 

вопрос «какое?».  

Как белка зимует  
Гнездо у белочки круглое. 

Оно похоже на большой 

шар, а сбоку лазейка.  

В гнезде уютно и тепло. 

Гнездо выстлано сухой 

мягкой подстилкой. 

Свернется белка 

клубочком, пушистым  

хвостиком вход прикроет и 

спит. По лесу гуляет 

ледяной ветер.  

2-й уровень  
Спишите текст.  

Грамматические задания.  

1. В третьем предложении 

подчеркните слово, 

которое отвечает на вопрос 

«какое?»  

2. Запишите 

словосочетания, поставьте 

вопросы к 

прилагательным.  

Шар (...?) большой, 

подстилка (...?) мягкая, 

гнездо (...?) уютное, ветры 

(...?) ледяные.  

Как белка зимует  
Белке зимой мороз не 

страшен. Закружит в лесу 

метель, белка скорее к 

своему гнезду спешит. 

Гнездо у белочки круглое. 

Оно похоже на большой 

шар, а сбоку лазейка.  

В гнезде уютно и тепло. 

Гнездо выстлано сухой 

мягкой подстилкой. 

Свернется белка 
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клубочком, пушистым 

хвостиком вход прикроет и 

спит. По лесу гуляет 

ледяной ветер. Он несёт по 

земле мелкий колючий 

снег.  

3-й уровень  
Диктант (текст тот же).  

Грамматические задания.  

1. Выпишите из 

перечисленных слов имена 

прилагательные, 

определите их число и род.  

Свернётся, пушистый, 

уютно, гнездо, мягкая, 

клубочком, несёт, утихла, 

тихие.  

2. В последнем 

предложении подчеркните 

имена прилагательные 

волнистой линией.  

3. Запишите 

словосочетания, дописывая 

окончания имен 

прилагательных.  

Около уютн... гнезда, к 

высок... дереву, на холоди... 

земле, колюч... снегом, в 

зимн... лесу.  

Выполнение заданий 

СОР. 
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. 

Рефлексия. 

Отвечают на 

вопросы 

учителя, 

оценивают сою 

деятельность на 

уроке 

ФО Картинки к рефлексии. 
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№ L00044      30.11.2021 ж 

Мен және менің мамандығым 

ИМАНҒАЛИЕВА АЙДАНА РУСЛАНҚЫЗЫ                                                                                                

Атырау қалалық №6 Мұрат Мөңкеұлы атындағы ЖОББМ                     

Инклюзивті қолдау кабинетінің педагог-ассистенті 

        Қазақ халқы өмірді ағып жатқан өзенге теңейді. Өйткені өмір өзен тәрізді 

тоқтаусыз, ешкімге білдірмей өтіп жатады. Сол өзен аяғында кейбір жан өз 

арнасын тауып жатса, енді кейбіреулері бастарын тасқа да, жарға да ұрып, өз 

жолын таба алмай жатады.  

        Демек, өмірде өз ағысымыз бен өз арнамызды тура табуымыз үшін өзімізді, 

өзгелерді, қоршаған ортаны танып біліп, рухани құндылықтарды терең меңгеріп, 

адамгершілік қасиеттерді бойымызға дарытсақ, мақсат –мұратымызға қол 

жеткізе аламыз.  

       Ал сонымен қатар әр адам өз өмірінде, жеке ерекшелігіне сай, бойындағы 

күш қуатқа, бар жан тәнімен сеніп, жан жүрегінде орын табылып, ынтасын 

бойлап алған қызығушылық сезімімен таңдаған мамандығына қол жеткізу де 

үлкен ғанибет.  

        Осы жерде Уалтер Расселдің сөзін келтіргім келіп отыр: «Егер жек көрген 

нәрсеңмен айналыссаңыз, жек көруден ағзаны жоятын таксиндер бөліне 

бастайды, соның нәтижесінде қажып, шаршап  және жалығасыз немесе 

ауырасыз. Сіз не істесеңізде сүйсініп істеңіз».  

       Адам өзінің болашақ кәсіби мамандығына әр түрлі жолдармен келеді. 

Біреулер үшін – ол ойға алған арманның орындалуы, отбасы дәстүрін жалғастыр, 

келесі біреулер үшін – жаңалыққа, дербестікке талпыныс, үшінші біреулерге – 

әйтеуір бір мамандық алу керек болған соң т.б. Мамандықты таңдау үшін, адам 

ең алдымен өзін, өз бейімділігін тануы қажет. Өз-өзіне «Мен кіммін?», «Осы 

өмірдегі менің орным қандай?», «Қалай өмір сүремін?» деген сұрақ қоймайтын 

адам кем де кем болар.  

        Мынау көп салалы өмірде мамандықтың түрі көп. Әрине таңдау жасау оңай 

емес. Ең бастысы – адам еңбекке қабілетті, таңдаған мамандығына жоғары 

қызығушылығымен, жауапкершілікпен бірге зейінді болуы қажет және оның 

мамандығы өскен ортаға маңызды, бағалы үлес қосатындай болуы шарт. 

Сонымен қатар, адам бойындағы шабыт, бұл адамның дарынына, еңбегіне қанат 

беретін ұлы күш.  

       «Армансыз адам - қанатсыз құспен тең» - дегендей, өзім мектеп бітірген соң, 

тілші боламын деп армандаған бойымда сонау  Рессейге барып, МГУ Ломоносов  

атындағы Университетке барып тұрып, бұл жерге менің шамам келмейді деп, 
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құжаттарымды тапсырмай қайтіп кеттім. Ол кезде өзімді мазалап жүрген ойлар; 

«осы менің қабілетім қай саладан, қандай мамандықты мен игере аламын, менің 

өмірімдегі орным қайда, мен кіммін, осы өміріме, қоршаған ортаға қандай үлес 

қосамын?» деген сұрақтар көп болса да, жауабын таппай әр түрлі саладағы 

жұмыстарға еніп жұмыс істедім. Істеп жүрген жұмыстарға көңілім толмай, 

жүрегімде жанып тұрған ізденіс, шабыт  отты өшірілмей, жан жақтан жауап 

іздеп, өзім «Психолог» мамандығына көңіл бөлдім. Өйткені адамның жан 

дүниесін зерттеу, оны түсіну,оған мүмкіндігінше көмек көрсету, жаныма қуаныш, 

күш, шаршаған көнілге жігер береді.  

       Сонау бір ұйқысыз түндер, мазалаған сұрақтар мен адамның құпия сырын 

қашан да ашам деген арман, екінші рет 32 жасымда М.Әуезов атындағы ОҚМУ 

Университетке аяғымды тартты. Ыңғайсызданып кірдім де, алдымнан шыққан 

бірінші ұстаздан, маған енді кеш емес пе сырттай оқуға түсуге деп ұят болса да 

сұрақ қойдым. Ол күлімсіреп, егер оқуға деген арманыңыз болса, 100 жасқа 

толсаңыз да болады деп қайтарды. Осы бір жауап, өмірімді қатты өзгертті. Сол 

жылы емтихан тапсырып, оқуға түсіп, қосымша әйгілі тәжірибелі 

психологтардың оқуына барып тәжірибе жинай бастадым. Кәзіргі кезде 

І.Кеңесбаев атындағы жалпы орта  мектебінде педагог - психолог болып жұмыс 

істеп келгеніме, бес жылдан асып келеді екен. Осы орада мен психологтың 

мектептегі оқушылармен, мұғалімдерге, ата-аналарға қаншалықты маңызды 

екенін түсініп, әрі күні тәжірибені өмірден ғана емес, оқулықтардан, 

әріптестерімнен аламын.  

       «Адам жанын түсіне білу, оны зерттей білу - үлкен өнер» деп атақты 

психоаналитик Зигмунд Фрейдтің айтқанындай, «психолог» (жантанушы) 

мамандығын  ауамен салыстырамын, өйткені оның енбегі көрінбейді, тек 

жетпегенде білінеді. Психолог адам жанының елшісі, сырласы, қоршаған 

ортасында жақсы ахуал туғызып, күйзеліске ұшыраған адамдарға дұрыс бағыт-

бағдар беріп, жол көрсетіп тұрады.  

        Қазақта «Тән ауруы жазылар, жан ауруы жазылмайды» деген сөзде үлкен 

мағына мен мән бар. Бүгінгі күні тән ауруын дәрігердің шипасы емдесе, жан 

ауруын психолог маман емдей алады. Әр адамның жүрегіндегі мұңды сезіп, ойды 

танып, дұрыс жол сілтей білу, адамнан тек мамандықты талап етпейді, адамға 

деген мейірімділік пен ізгіліктен туындайды. 

         Адам өмірі, оның ішкі жан дүниесінің әсемділігі, адам психологиясының 

қалыптасуы, адамзат қоғамының өркендеп гүлденуі ең алдымен білімнің даму 

деңгейіне байланысты. Ұстаздар қауымының сенімді тірегі, көмекшісі, сондай - 

ақ білімге ұмтылған әр баланың ішкі жан дүниесін түсініп, олардың танымдық 

деңгейлерінің дамуына бірден - бір ықпалын тигізіп, оларды өмірге 

психологиялық жағынан дайындайтын мектеп психологы.  Бұның өзі мектеп 

психологының жұмысы бүгінгі таңда мектепке, балаға, мұғалімге,  ата - аналар 

үшін қажет екендігінің дәлелі. 
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                                                                     № L00045      30.11.2021 ж 

Алгоритм умножения и деления на трехзначное число 

ШАМЕТОВА ГУЛЬДЕН КАСЕНОВНА                                                                

Карагандинская область,  Бухаржырауский район, с. Жанаталап.КГУ 

"Жанаталапская ОШ" Учитель начальных классов 

Математика 

Урок:  

Школа: 

Дата:  ФИО учителя:  

Класс: 4 Количество  

присутствующих:  

 Количество     

отсутствующих:              

Раздел 

(сквозная 

тема): 

Раздел 2А. Умножение и деление «Культурное наследие». 

Тема урока: Обобщение изученного.  

Алгоритм умножения и деления на трехзначное число.  

Древние города 

Цели 

обучения, 

которым 

посвящен 

урок: 

4.1.2.12** - применять алгоритм умножения и деления многозначных чисел, 

оканчивающихся нолями, на трехзначное число;  

4.1.2.13** - применять алгоритм деления многозначных чисел на 

двух/трехзначное число, когда в записи частного есть ноли и алгоритм 

обратного действия умножения 

Цели урока: применять алгоритм умножения и деления многозначных чисел на двузначные и 

трехзначные.  

Ход урока: 

Этап 

урока

/ 

Врем

я 

Действия педагога Действия 

ученика 

Оцениван

ие 

Ресурс

ы 

1.Нач

ало 

урока

.  

0-5 

мин 

Создание положительного 

эмоционального настроя: 

– Здравствуйте, те, кто родился зимой! (те, кто 

родился зимой, здороваются и садятся) 

- Здравствуйте, те, кто родился летом! (те, кто 

родился летом, здороваются и садятся) 

- Здравствуйте, те, кто родился весной! (те, 

кто родился весной, здороваются и садятся) 

- Здравствуйте, те, кто родился осенью! (те, 

кто родился осенью, здороваются и садятся) 

- Ещё раз, все, здравствуйте! 

- Здороваться - это желать здоровья! 

Я желаю, чтобы во все времена года у вас 

Приветству

ют учителя. 

Организуют 

свое 

рабочее 

место, 

проверяют 

наличие 

индивидуал

ьных 

учебных 

принадлежн

остей 

ФО 

Оцениван

ие 

эмоционал

ьного 

состояния  

 
 

Эмоц. 

настр

ой 
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было отличное здоровье и мы могли дружно 

общаться и выполнять работу. 

А чтобы узнать, что мы будем сегодня делать, 

вам надо отгадать тему урока. 

2. 

Серед

ина 

урока

.  

5 – 35 

мин 

1.Актуализация жизненного опыта.   
(К) Математический диктант: 

1)Какое число надо прибавить к 12560, 

чтобы получить  13000? 

2)На сколько 10ч. меньше 1 суток? 

3)Во сколько раз 50 км. Больше 5дм.? 

4)Увеличьте 67 в 1000 раз и прибавьте к 

ближайшему круглому числу. 

5)Найдите разность чисел 930 и 200. 

6)Найдите восьмую часть числа от числа 840. 

7)Сумма двух чисел 650, одно из них 270. 

Найдите другое число. 

8)Сколько минут составляют 500 с.? 

9)Запишите число 564347. Сколько в этом 

числе единиц пятого разряда? 

10)Найдите частное чисел 54000 и 6. 

2. Вводное задание на подготовку к 

изучению нового. 
Определи количество цифр в частном, не 

выполняя вычислений. 

34 020 : 2                 511 500 : 500               

936 003 : 3 

304 020 : 2                 510 015 : 5                

9 003 : 3 

30 40020 : 2                 5 115 : 5                           

90 030 : 30 

Расположи ответы (количество цифр в 

частном) в порядке возрастания, и ты 

прочтёшь, какое второе название имел 

древний город Испиджаб. 

3.Постановка цели (проблемная ситуация). 

Вводное задание на подготовку к изучению 

нового. 

 

(И) Самостоятельная работа. 

Определи порядок действий и найди 

значение выражений. 

 
 

4.Работа по теме урока. Открытие нового. 

(П) Работа в парах. 

Вычисли с проверкой. 

700 987 – 678 678 =  

Выполняют 

математиче

ский 

диктант под 

руководство

м учителя. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Учащиеся 

слушают 

учителя, 

отвечают на 

вопросы 

 

 

 

 

 

 
Формулирую

т тему урока, 

определяют 

цель урока 

 

Работают 

самостоятел

ьно, 

выполняют 

проверку 

 

Работают в 

ФО 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

Формулиру

ют 

алгоритм 

умножения 

и деления 

на 

трехзначное 

число.  

 

ФО:  

Вычисляет, 

используя 

алгоритм  

объяснения 

, как 

выполнить  

деление и 

умножение 

многозначн

ых чисел на 

трехзначное 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Учебн

ик 
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5 788 + 86 643 + 3 576 = 

2 210 · 402 = 

181 944 : 361 = 

681 306 : 69 = 

454 779 : 507 = 

(Г) Работа в группе. 

Определи порядок действий и найди 

значения выражений. 

 
(К) Физминутка. 

5.Первичное закрепление с 

проговариванием. 

(И) Исследуй. 

Составь выражение по схеме и обозначь в 

нём порядок действий. 

 
(К) Пальчиковая гимнастика. 

6.  Закрепление с проговариванием. 

(К) Математика в жизни. 

На 100 км пути автомобиль расходует 11 л 

бензина. В какой населённый пункт можно 

съездить из Нур-Султана и вернуться 

обратно, не заправляя автомобиль, если в его 

баке 55 л бензина? Сколько километров 

можно проехать без заправки на полном баке? 

 

 

коллективе, 

группах, 

парах , 

выполняют 

задания под 

руководство

м учителя. 

 

Определяю

т порядок 

действий, 

находят 

значения 

выражений 

 

 

 

 

 

 

 

 

Работают 

самостоятел

ьно, 

выполняют 

проверку 

 

 

Обучающий

ся 

выполняет  

задания  

 

число 

 

ФО 

 

 

 

ФО 

 

 

 

 

 

 

 

ФО::. 

Анализиров

ать и 

решать 

задачи: на 

зависимост

ь 

между 

величинами

; на 

пропорцион

альное 

деление 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Тетра

дь 

 

 
 

Учебн

ик 

 

 

 

 

 

 

 
Учебник 

Доп. 

литерату

ра 

 

 

 
 

 

3. 

Конец 

урока

.  

7.Итог урока.  

-Какую цель мы поставили на сегодняшнем 

уроке? 

-  Достигли ли мы этой цели? 

Отвечают 

на вопросы 

учителя, 

оценивают 

ФО Карти

нки к 

рефлек

сии. 
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35-40 

мин 

-  Какие затруднения были у вас на уроке? 

-  Что нужно сделать чтобы эти затруднения 

не  

повторялись? 

Рефлексия. 

Предлагает  оценить  свою  работу  при  

помощи  линейки успеха. 

 

сою 

деятельност

ь на уроке 
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 № L00047            30.11.2021 ж 

Бастауыш сыныпта сын тұрғысынан ойлау технологиясын тиімді қолдану 

ОНГАРОВА КУНСАЯ КАЙДУЛЛАЕВНА                                                                

Маңғыстау облысының білім басқармасының Маңғыстау ауданы бойынша 

білім бөлімінің "Жармыш жалпы білім беретін мектеп" коммуналдық 

мемлекеттік мекемесі   Бастауыш сынып мұғалім 

Қазақстан Республикасының «Білім туралы» Заңында « Білім беру жүйесінің 

басты міндеті ұлттық және адамды қалыптастыруға және кәсіби шыңдарға 

бағытталған білім алу үшін қажетті жағдайлар жасау; оқытудың жаңа 

технологияларын енгізу;білім беруді ақпараттандыру, халықаралық ғаламдық 

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

міндеттері көзделген. Бұл міндеттерді шешу үшін мектеп ұжымдарының, әр 

мұғалімнің күнделікті ізденісі арқылы барлық жаңалықтар мен қайта құру, 

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

қажеттілігі туындайды.Білім берудің маңызды шарты-оқу үрдісін жаңара 

отырып, оқушылардың қызығушылығын арттыру, шығармашылық қабылеттерін 

дамыту, олардың өздігінен білім алуға құштарлығын жетілдіру, қол жеткен 

табыстарды сын көзбен бағалай отырып саралауда мұғалім іс-әрекетін жаңаша 

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

Білімнің жаңа мазмұнын жүзеге асыру үшін заман ағымына орай оқу үрдісіне 

жаңа технологиялар қажетті. Жаңалықты меңгеру мен жүзеге асыруда дұрыс 

түсінбеу үлкен кедергіге әкеледі. Сондай қолданыстағы жаңа технологиялардың 

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

Мазмұнды сұрақ қою арқылы,мәселені шешуде өзі жолын іздеп 

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

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

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

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

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

жүргізуге; 
-ой-өрісі ғана емес, рухани және әлеуметтік жағынан өздерін- өздері дамытып, 
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тәрбиелеуге. Сын тұрғысынан ойлау бағдарламасында 100-ге жуық стратегиялар 

бар. Қазіргі кезде мен қолданып жүрген стратегиялар Венн диаграммасы, «Т» 

кестесі, эссе, ой қозғау, инсерт, шығу парағы, кубизм , дискуссиялық өрнек, 

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

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

табылатын ең басты педагогикалық түсінік. Педагогика ғылымы еш нәрсеге 

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

өрістетуге ықпал етуші орта оқушы үшін мектеп қана болып табылады. 

Сондықтан оқушылардың сыни тұрғыда ойлау мақсатында «қалай? қашан? 

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

оқушыларға тапсырманы қалай берем? Қашан берем? қандай тапсырма берем 

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

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

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

кезеңі.Осы кезеңде мұғалім шеберлігінің шыңы десек қателеспеспіз деймін 

.Себебі мұғалім тиімді стратегиялар арқылы оқушы қабылдауын дамытады. 

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

Ой толғау кезеңінде оқушы пікірлері маңызды болады. Оқушының сыни ойлауын 

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

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

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

оны дәлелдей алу,сонымен қатар басқалардың пікірлерін дәлірек қарасты-

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

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

көптеген жолдар мен шешімдер ішінен өздері үшін маңызды, әрі пайдалы 

екенін, тек қажетті ақпараттарды ғана жинап, жаңа білімді бұрынғыдан 

ажырата білуге көмектеседі. 
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Сыни ойлауды дамыту технологиясяның дәстүрлі оқытудан басты 

айырмашылығы-білімнің дайын күйінде берілмеуі. Бұл жобаның мақсаты- 

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

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

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

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

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

технологияның негізінде оқушылар топпен жұмыс істеу арқылы өзара пікірлесіп, 

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

дәлелдеуге мүмкіндік алады. Топпен бірігіп жұмыс жасау тұлға бойында 

шыдамдылық, мейірімділік, ұжымдық жауапкершілік, бірігіп бір мәселені шешу 

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

жүрмін. «Сын тұрғысынан ойлау технологиясын сабақтарда қолдану» 

тақырыбын өзекті тақырып ретінде алдым. Осы технологиямен жұмыс жүргізу 

үшін белгілі міндеттер қойдым.  

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

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

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

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

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

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

Галереяға саяхат, INSERT кестесі, ББҮ стратегияларын сабақтарымда 

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

оқытушы – оқушыларға тапсырманы орындауға уақыт белгілеуі, сенім көрсетуі, 

қолдауы және бағыт беріп көмектесуі қажет. 
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                                                                 № L00048    30.11.2021 ж 

Дене шынықтыру – қоғамдағы жалпы мәдениеттің бөлігі 

ИЗБАСКАНОВ ЕРТАС БЕКТАСОВИЧ                                                                            

Қарағанды обл. Бухар жырау ауданы. Жанаталап (Молодецкое) ауылы.  

 Дене шынықтыру пәні мұғалімі. 

Дене шынықтыру – қоғамдағы  жалпы  мәдениеттің  бөлігі, 

адамның  дене  қабілеттерін  дамыту   мен 

денсаулығын  нығайтуға  бағытталған  әлеуметтік қызметтің  бір  саласы. 

Жастардың  жан —  жақты  дамуын  дене  тәрбиесінсіз  елестету  мүмкін  емес. 

Денесі  жақсы  дамыған  деп  күн  режиміне  спортпен  жүйелі  айналысуды 

енгізген,  ағзаның  шынығуы  үшін  табиғи  факторларды 

тұрақты  пайдаланатын, 

жұмысты  белсенді   демалыспен  кезектестіріп  отыратын 

жас  адамды  айтамыз. 

Біздің  елімізде  кәсіподақтардың  бірыңғай  ерікті дене шыңықтыру- спорт 

қоғамдары  құрылған. Оның  негізгі  міндеттерінің  бірі  балалар мен 

жеткіншектердің  арасында  дене  шынықтыру – сауықтыру  және  спорт 

жұмыстарын ұйымдастыру  болып  табылады, өйткені дене тәрбиесінің негізі 

балалық және  жеткіншектік  жаста қаланады. Тек қана осы 

кезеңде  дене  жаттығуларымен  айналысу  кажеттілігі қалыптасады, 

дағдылар  мен іскерліктер  жинақталады, спортқа қызығушылық  калыптасады. 

      Гимнастика — дене тәрбиесі жүйесінің негізі. Дене тәрбиесі жүйесінде 

қандай жаттығу болсын, барлығы гимнастикалық жаттығулардың негізін 

құрайды. Айталық, жалпы дамыту жаттығулары — спорттың барлық түрінде, 

ең әуелі денені қыздыру үшін, арнаулы жаттығуды орындау үшін дайындықтан 

басталады. Мысалы, таңертеңгілік бой жазу жаттығуларының жиынтығы -

гимнастикалық жалпы дамыту жаттығулар жиынтығынан тұрады. Міне, 

сондықтан да гимнастикалық жаттығулар бүкіл спорттың негізін қалайды. 

Гимнастика адамның дұрыс қозғалысының, күш-қуатының, сымбаттылығының, 

т.б. адам бойындағы барлық қабілет қасиетінің дұрыс қалыптасуының негізгі 

көзі, денсаулығының дұрыс қалыптасуы. Жалпы адамның адами болмысын 

қалыптастырады. Гимнастикамен шұғылдану деген сөз — адамның өзін-өзі 

тіршілікке қалыптасуға дайындауы болып табылады. 

Гимнастикамен шұғылдану, негізінен екі бағытта жүреді. Біріншісі — 

гимнастиканың негізін қалайтын жалпы дамыту жаттығулары. Сондықтан, 

негізгі гимнастика деп аталады. Негізгі гимнастика барлық жаттығулардың 

негізгі жиынтығы болып табылады. Гигиеналық гимнастика — денсаулықты 

қалыптастыратын, таңертеңгілік бой жазу жаттығуларының жиынтығы, сондай-

ақ өндірістік гимнастика және арнаулы емдеу гимнастикасы. 
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Ырғақты гимнастика — негізгі мақсаты әр адамның дене жағынан дамуына 

байланысты және жалпы денсаулығына байланысты шұғылданады. Жалпы 

дамыту жаттығуларының маңсатты түрде белгілі бір уақыт аралығында үздіксіз 

орындалуы. 

Атлетикалық гимнастика — жалпы дамыту жаттығуларының арнаулы 

мақсатты түрде дене құрылысын жетілдіру үшін қолданылады. Бірақ бұл 

жаттығулар арнаулы гимнастикалық жабдықтармен орындалады. Айталық 

батпан, қосшоқпарлы батпандармен орындалатын жаттығулар болса, сондай-ақ, 

тренажорлық аспап-құралдарда орындалады. Атлетикалық гимнастика негізінен 

— жалпы дамыту мақсатында спорт ретінде де қарастырылады. 

Спорттың гимнастика — бірнеше жекелеген спорт жаттығуларынан тұрады. 

Бұл жаттығулар жекеленген спорт түрі болып есептеледі. Ерлердің жабдықтары 

— керме, шығыршық, қоссырық, кіші және үлкен ағаш ат және еркін жаттығу. 

Әйелдердің жабдықтары — бөрене, үлкен ағаш ат, әр түрлі биіктегі қоссырық 

және еркін жаттығу. 

Спорттың акробатика — жұптасып және топтасып орындалатын 

акробатикалық жаттығулар. Гимнастиканың бір түрі ретінде қаралатын аса 

күрделі жаттығу. 

Көркем гимнастикамен әйелдер шұғылданады. Жалпы көркем 

гимнастикасының орындалуы би қозғалысына негізделген, қолда әр түрлі 

құрал-жабдықтарды ұстап жүріп немесе лақтыра отырып, сол құралдың 

қозғалысымен бірге билеп жүріп орындалады. 

Ең әуелі гимнастика сабағы басталмас бұрын, сабақтың қауіпсіздік ережесін 

үйрену керек. Мұғалімнің тұжырымдамасымен орындалады. Гимнастикамен 

арнаулы шұғылданушы өзі сақтана жүріп, спортпен шұғылданудың жалпы 

ережесін білуі керек. Содан кейін, әріптесін сақтандыра білуі керек. Мұны 

орындау әр спортшының міндеті. 

Жеңіл атлетика — бүгінгі таңда тек біздің елде ғана емес, дүние жүзінде кең 

таралған спорт түрі. Жеңіл атлетиканың негізгі жаттығулары — тегіс жерде 

жүгіру, бедерлі жерде жүгіру, жүру, кедергілермен жүгіру, ұзындыққа және 

биіктікке секіру, лақтыру, жеңіл атлетикалық көпсайыс. 

Жүгіру — қысқа, орташа және ұзақ қашықтық болып үшке бөлінеді. Қысқа 

қашықтыққа — 100, 200, 400 м және 110 м кедергілі қашықтық жатады. Орташа 

қашықтыққа800,1000, 1500, 2000, 3000 м жүгіру және 3000 м кедергілі 

қашықтыққа жүгіру жатады. Ұзақ қашықтыққа — 5000, 10000, 20000, 42 

шақырым 192 м марафондық қашықтық және 50 шақырым кросс (дала жарысы) 

жатады. 

Жүру — 20 шақырым спорттық жүріс. Лақтыру — диск, найза, граната, балға, 

доп және ядро. Секіру — орында тұрып және жүгіріп келіп ұзындыққа секіру, 

биіктікке және сырықпен секіру, үш аттап секіру. 

Жеңіл атлетикалық көпсайыс — көпсайыс құрамына жеңіл атлетиканың 
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жаттығуынан 10 жаттығуға дейін кіреді. Олар — жүгіру, секіру, лақтыру және 

кедергілерден өту. 

Сөре және мәре. Жарыс барысында сөреден шығу үшін жүгіруші төменгі және 

биік сөре жағдайында тұрады. Қысқа қашықтыққа жүгіргенде төменгі сөре 

жағдайында тұрады. Орта және ұзын қашықтыққа жүгіргенде биік сөре 

жағдайында тұрады. Төменгі және биік сөреде жүгіріп шығу әдіс-тәсілін 

студенттер мектеп бағдарламасынан оқып кеткендіктен, оған қайтадан 

оралмадық. 

Жеңіл атлетиканың негізгі жаттығуы — жүгіру. Ол жеңіл атлетиканың барлық 

жаттығуларында қолданады. Сондықтан, кім болсын, жеңіл атлетикамен 

шұғылданғанда, ең алдымен жүгірудің айла-тәсілін меңгеруі керек. 

Жүру. Адам баласының табиғи жүруі бар. Екінші — жүрудің спорттық түрі бар. 

Әрине, екеуінің айырмашылығы жер мен көктей. Спорттық жүрістің негізгі 

ережесі, әрбір аттаған сайын, яғни, алдыға аттаған аяқтың өкшесі жерге 

тимейінше итерілетін аяқты жерден көтеруге болмайды. Демек, адамның екі 

аяғы да жерге тимейтіндей көтеріліп кететін фазасы болмауы керек. Бұл 

жағдайға кез келген спортшы қалыптасып үйрене бермейді. Табиғи жүрісте 

көтеріліп кететін фазасы болады. Яғни, жүгірудің алғы шарты орындалады. 

Спорттың жүріспен жарысқа қатысқан спортшы жүгіріп кетпес үшін көтеріліп 

кететін фазасын төрешілер мұқият қадағалайды. 

Әдетте, жүгірудің әдісін білетін спортшылар төменгі сөреден шығудың әдісін 

жақсы меңгерген болса, жылдамдықтан көп ұтады. Бұл деген жүгіріс әдісін 

меңгерді деген сөз. Ал жоғарғы сөре жүгіріс әдіс-тәсілін меңгеруге айтарлықтай 

әсер ете қоймайды. Бірақ орта және ұзақ қашықтыққа жүгіргенде аяқты көтеріп 

алып, алға соза басудың өзіндік ерекшелігі бар. Мәселен, біреу қысқа 

адымдайды, енді біреу жүгіргенде адымын ашады. Жүгірушінің жылдамдығы, 

міне, негізінен осы жағдайдың орындалуына байланысты. 
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 № L00049                30.11.2021 ж 

Білім мазмұнын жаңарту аясында математика  пәнін оқыту 

БЕКСАРИЕВА ГАУХАР ТАГАЙБЕКОВНА                                                                      

Шымкент қаласы Абай ауданы №56 ЖОББМ.  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. 
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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: 
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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 метериалға 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. 
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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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   № L00052    30.11.2021 ж 

Склонение имен прилагательных во множественном числе 

ӘБДІМАНАП ҰЛЫСҚАН ҚАЙРАТҰЛЫ                                                                       

Алматы облысы  Үмбетәлі Кәрібаев атындағы орта мектеп МДШО                                                 

Орыс тілі мен әдебиет пәні  мұғалімі 

 

Русский язык 

Урок: 

Школа:  

Дата:  ФИО учителя:  

Класс: 4 Количество  

присутствующих:  

 Количество     

отсутствующих:              

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

Тема урока: Склонение имен прилагательных во множественном числе.  

Все профессии нужны, все профессии важны 

Цели обучения в 

соответствии с учебной 

программой: 

4.1.3.1 прогнозировать содержание информации по заголовку, 

диаграмме/схеме/таблице, обосновывая свое мнение  

4.2.5.1 находить информацию по трем и более источникам (словари, 

справочники, энциклопедии, детские познавательные журналы, газеты) на 

заданную тему и интерпретировать ее  4.3.8.3 изменять имена 

прилагательные по родам в единственном числе, по падежам в 

единственном и множественном числе 

Цели урока: 1.3 Прогнозирование содержания информации  

2.5 Извлечение необходимой информации из различных источников  

3.8 Соблюдение грамматических норм 

Ход урока: 

Этап 

урока/ 

Время 

Действия педагога Действия 

ученика 

Оценивание Ресурсы 

1.Начало 

урока.  

0-1 мин 

Создание положительного эмоционального настроя: 

Здравствуйте, мои дорогие! Я рада видеть ваши 
лица, ваши улыбки, и думаю, что этот день принесет 
вам радость, общение друг с другом. Сядьте удобно, 
закройте глаза и слушайте меня и повторяйте за 
мной: 
- «Я в школе, я на уроке. Я радуюсь этому. 
Внимание мое растет. Я как разведчик, все замечу. 
Память моя крепка. Голова мыслит ясно. 
Я хочу учиться. Я готов к работе. Я работаю. 

Откройте глаза. Приступаем к работе. 

Приветствуют 

учителя. 

Организуют свое 

рабочее место, 

проверяют 

наличие 

индивидуальных 

учебных 

принадлежностей. 

ФО 

Оценивание 

эмоционального состояния 

 

 

Эмоц. 

Настрой.Стихотворение. 
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2. 

Середина 

урока.  

2 – 5 мин 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

21-22 

мин 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Актуализация жизненного опыта.  Целеполагание.  

Минутка чистописания работа с пословицей  

Работа с пословицей по плану 
1) Чтение пословицы 

2) Объяснить значение непонятных слов 

3) Выяснить смысл пословицы в целом, о чем она и чему 

учит? 

Подобрать жизненную ситуацию, в которой можно 

употребить данную пословицу. Спиши. 

 
Работа над лексической и грамматической темой 

урока.  

(К)Прочитай стихотворение. Подумай, все ли профессии 

в мире одинаково важны. Объясни. 

Каменщик строит жилища,  

Платье1 – работа портного.  

Но ведь портному работать  

Негде без тёплого крова.  

Каменщик2 был бы раздетым,  

Если б умелые руки  

Вовремя не смастерили  

Фартук, и куртку, и брюки.  

Пекарь сапожнику к сроку  

Сшить сапоги поручает.  

Ну а сапожник без хлеба  

Много ль нашьёт, натачает?  

Стало быть, так и выходит2,  

Всё, что мы делаем, нужно.  

Значит, давайте трудиться  

Честно, усердно и дружно.  

Е. Благинина (перев.Ю. Тувим) 

 Найди в стихотворении имя прилагательное в форме 

множественного числа. Определи падеж. Подбери к нему 

синоним.  

Слова для справок: крупные, ловкие, чистые.  
 Запиши получившуюся пару имён прилагательных. Вы-

дели и сравни окончания имени прилагательного с твёр-

дой и мягкой основой. Сделай вывод, когда пишется 

окончание -ые, а когда – -ие . 

 

(К) Проведи исследование. 
Сравни вопросы и окончания имён прилагательных во 

Учащиеся 

слушают 

учителя, 

отвечают на 

вопросы. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Формулируют 

тему урока, 

определяют 

цель урока, 

выполняют 

задания и 

отвечают на 

вопросы 

учителя. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ФО:4.1.5.1 Составле ние 

монологического 

высказывания на 

заданную тему 

 

 

 

ФО:4.1.4.1 участвовать в 

диалоге/дискуссии по 

обсуждаемой теме, 

соблюдая речевые нормы, 

понимать различные 

способы ведения диалога 

 

 

 

 

 

 

 

 

ФО:4.1.3.1 

прогнозировать содержа 

ние информации по 

заголовку, 

диаграмме/схеме/таблице, 

обосновывая свое мнение 

 

 

 

Учебн ик 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Учебник 

Тетрадь 
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23-28 

мин 

 

 

 

29-30 

мин 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

31-37 

мин 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

множественном числе. В каких падежах имена 

прилагательные имеют одинаковые окончания? 

Определи, какие безударные окончания 

прилагательных можно проверить по окончанию 

вопросов к ним. 

 
Сделай вывод: имена прилагательные во множествен-

ном числе изменяются только по …; не изменяются по 

… . 

Падеж имени прилагательного во множественном 

числе, как и в единственном, определяется по … имени 

существительного, с которым оно связано 

(К) Физминутка 
Мы решали, мы решали 
Мы решали, мы решали. 
Что-то очень мы устали. 
Мы сейчас потопаем, 
(Шаги ногами на месте под счет учителя.) 
Ручками похлопаем. 
(Хлопки в ладоши.) 
Раз присядем, 
(Приседания.) 
Быстро встанем, 
(Повороты туловища.Ходьба на месте.) 
Улыбнемся, 
Тихо сядем. 

(П) Работа в парах. 

Просклоняй словосочетание тёплые летние вечера. 

Обозначь окончания имён прилагательных. 

(И) Запомни!!! 

 
(Г) Работа в группах. 

 

 

 

Работа в 

коллективе. 

Выполняют 

задания учителя, 

отвечают на 

вопросы. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Повторяют 

движения за 

учителем. 

 

 

 

 

 

Работают в 

парах , 

выполняют 

задания под 

руководством 

учителя. 

 

 

Работают с 

учебником и 

правилом. 

 

 

 

 

 

Работают в 

группах, 

выполняют 

 

 

 

 

 

 

ФО:4.3.8.3 изменять 

имена прилагательные 

по родам в единственном 

числе, по падежам в 

единственном и 

множественном числе 

 

 

 

ФО 

 

 

 

 

 

ФО:4.1.3.1 

прогнозировать 

содержание информации 

по заголовку, 

диаграмме/схеме/таблице, 

обосновывая свое мнение 

 

 

ФО:4.3.8.3 изменять 

 

 

 

 

 

 

Учебн ик 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Учеб ник 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Учеб ник 
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38-40 

мин 

Запиши словосочетания в данных формах. Обозначь 

окончания имён прилагательных. Укажи падеж. 

 
 Составь и запиши предложение с любым словосочета-

нием. 

(И) Проведи исследование. 

Определи, какая информация пропущена в схеме. В 

случае затруднения обратись к таблице из упражнения 

2. 

 
(К) Пальчиковая гимнастика. 

Считалочка про пальчики 

Раз, два, три, четыре, пять, 

будем пальцы мы считать, 

Пять на правой, пять на левой, 

Знают это Таня с Севой. 

Вместе будет их десяток, 

Дружных, крепеньких ребяток. 

Дел у каждого – сполна! 

Мы дадим им имена. 

Мизинчик-непоседа! 

 (К) Словарная работа. 

 
(И) Самостоятельная работа. 

Спиши. Вставь пропущенные буквы и окончания.  

Обозначь окончания имён прилагательных. Укажи 

падеж. 

Гор...д ещё не пр…снулся. На тёмн… ул…цах пусто. 

Но вот з…шумели перв… автобусы. Сп…шат на 

р…боту люди1, гр…хочут грузовики. Скорее надо сдать 

грузы на ж…лезную д…рогу3. Дворники2 очищ…ют 

сне…, п…сыпают асфальт п…ском, чтобы п…шеходы 

не падали.  

(По Е. Шварцу) 

задания под 

руководством 

учителя 

 

 

 

 

 

 

 

Работают 

самостоятельно. 

Отвечают на 

поставленные 

вопросы, 

выполняют 

задания. 

 

 

 

 

Повторяют 

движения за 

учителем. 

 

 

 

Работают со 

словарной 

работой и 

правилом в 

учебнике. 

 

 

 

 

Работают 

самостоятельно. 

Отвечают на 

поставленные 

вопросы, 

выполняют 

задания. 

 

 

имена прилагательные 

по родам в единственном 

числе, по падежам в 

единственном и 

множественном числе 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Учеб ник 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Учебни 

Учеб ник 

Карточка 
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 (И) Знаю, умею!!! 
Имена прилагательные в форме множественного числа, 

относящиеся к неодушевлённым именам 

существительным, в винительном падеже отвечают на 

вопрос … и имеют окончания …, … . Имена 

прилагательные, относящиеся к одушевлённым сущест-

вительным, отвечают на вопрос … и имеют окончания …, 

… . 
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 

Мне понравился урок ...  

Мне запомнился  урок ...  

В этом году, я буду — 

Рефлексия. 

Отвечают на 

вопросы 

учителя, 

оценивают сою 

деятельность на 

уроке 

ФО Картинки к рефлексии. 
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 № L00053    30.11.2021 ж 

Три типа склонения имен существительных 

КАСЫМБЕКОВА НУРГУЛЬ АМИРОВНА                                                                                                

Жамбылская область район Турар Рыскулова  КГУ средняя школа Актоган с 

миницентром.Учитель русского языка и литературы  

Предмет: Русский язык 

Урок:  

Школа:  

Дата:  

 

ФИО учителя:  
 

Класс: 4  Количество  

присутствующих:  

 Количество     

отсутствующих:              

Раздел (сквозная тема): В контексте сквозной темы «Культурное наследие». 

Тема урока: Три типа склонения имен существительных  

Семейные ценности 

Цели обучения в 

соответствии с учебной 

программой: 

4.1.5.1 строить монологическое высказывание, используя самостоятельно разработанный план и 

наглядные материалы  

4.2.2.1 определять в тексте синонимы, антонимы, омонимы, однозначные и многозначные слова, 

фразеологизмы, понимать их роль в тексте и использовать в речи, понимать прямое и переносное 

значение слов, опираясь на контекст  

4.2.4.2 различать художественные, нехудожественные тексты по их особенностям (статья, заметка, 

репортаж, характеристика, инструкция, заявление, интервью, объявление, реклама)  

4.3.8.2 определять род, число, падеж и склонение имен существительных, изменять их по падежам 

Цели урока: 1.5 Составление монологического высказывания на заданную тему  

2.2 Понимание роли лексических и синтаксических единиц в тексте  

2.4 Определение типов и стилей текстов  

3.8 Соблюдение грамматических норм 

Ход урока: 

Этап 

урока/ 

Время 

Действия педагога Действия 

ученика 

Оценивание Ресурсы 

1.Начало 

урока.  

0-1 мин 

Создание положительного эмоционального настроя: 

- Здравствуйте, дети! Я рада вас видеть и очень хочу 

начать работу с вами! Хорошего вам настроения и 

успехов 

*** 

Я рада нашей новой встрече, 

Мне с вами интересно, друзья! 

Интересные ваши ответы 

С удовольствием слушаю я. 

Мы сегодня будем наблюдать, 

Выводы делать и рассуждать. 

А чтобы урок пошел каждому впрок, 

Приветствуют 

учителя. 

Организуют свое 

рабочее место, 

проверяют 

наличие 

индивидуальных 

учебных 

принадлежностей. 

ФО 

Оценивание 

эмоционального 

состояния 

 

 

Эмоц. Нас 

трой.Стихотворение. 
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Активно в работу включайся, дружок! 

 

2. Сере 

дина 

урока.  

2 – 5 мин 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

21-22 

мин 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

23-28 

мин 

 

 

 

29-30 

мин 

 

Актуализация жизненного опыта.  Целеполагание.  

Минутка чистописания работа с пословицей  

Работа с пословицей по плану 

1) Чтение пословицы 

2) Объяснить значение непонятных слов 

3) Выяснить смысл пословицы в целом, о чем она и чему 

учит? 

Подобрать жизненную ситуацию, в которой можно 

употребить данную пословицу. Спиши. 

 
Работа над лексической и грамматической темой 

урока.  

(К)  Проведи исследование. Рассмотри таблицу. 

Обрати внимание на род имён существительных и 

окончания при изменении по падежным вопросам. 

Что ты заметил? 

 
 Просклоняй слова по группам и убедись в правильно-

сти своего суждения. Определи род и число имён су-

ществительных. 

  

1. Сестра, дедушка, семья.  

2. Солнце, брат, озеро.  

3. Степь, радость, мысль. 

 

 

(К) Работа с правилом в учебнике. 

(К) Работа в группе. Распредели и запиши слова по 

склонениям в три столбика таблицы. Выдели 

окончания.  

Учащиеся 

слушают учителя, 

отвечают на 

вопросы. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Формулируют 

тему урока, 

определяют цель 

урока, выполняют 

задания и 

отвечают на 

вопросы учителя. 

 

 

 

 

Работают в 

группе, выполняя 

задание учителя. 

 

 

 

 

Работают с 

правилом в 

учебнике. 

Работают в 

группе, выполняя 

задание учителя.  

 

ФО:4.1.5.1 

Составление 

монологического 

высказывания на 

заданную тему 

 

 

 

 

 

 

ФО 

 

 

 

 

 

 

ФО:4.3.8.2 

определять род, 

число, падеж и 

склонение имен 

существительных, 

изменять их по 

падежам 

ФО:4.3.8.2 

определять род, 

число, падеж и 

склонение имен 

существительных, 

изменять их по 

падежам 

 

 

Уче бник 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Уче бник 

Тетрадь 
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31-37 

мин 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

38-40 

мин 

Отец, папа, сынишка, дед, сын, дедушка, дочка, дочь, 

мама, мать, река, лето, море, май, апрель, земля, сирень. 

 
Обрати внимание! Слова, имеющие одно лексическое 

значение, могут относиться к разным склонениям. 

(К) Физминутка 

Раз –налево, два – направо, 

Три –наверх, четыре — вниз. 

А теперь по кругу смотрим, 

Чтобы лучше видеть мир. 

Взгляд  направим ближе, дальше, 

Тренируя мышцу глаз. 

Видеть скоро будем лучше, 

Убедитесь вы сейчас! 

А теперь нажмем немного 

Точки возле своих глаз. 

Сил дадим им много-много, 

Чтоб усилить в тыщу раз! 

(И) Прочитай. Приведи свои примеры культурного 

наследия. Какие семейные ценности важны для тебя 

и твоих близких? 

*** 

Культурные ценности – это предметы культурного 

наследия, ценности, имеющие историческое, 

художественное, научное или иное культурное значение.  

Богатейшая культура казахского народа сохранила 

множество традиций и обычаев, почитаемых и 

передаваемых из поколения в поколение на протяжении 

многих веков.  

Семейные ценности у казахов передавались бабушками 

и дедушками, которые играли важную роль в 

воспитании детей. В каждой семье – свои традиции, 

но главные цен- ности остаются неизменными. В любой 

семье должны быть взаимное уважение и любовь друг 

к другу, к Родине и её истории. 

 

 Определи, это художественный или нехудожествен-

ный текст. Выпиши выделенные слова, поставив их в 

начальную форму. Определи склонение, пользуясь 

памяткой (c. 6). 

(К) Запомни! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Повторяют 

движения за 

учителем. 

 

 

 

 

 

 

 

Учащиеся 

выполняют 

задания под 

руководством 

учителя. 

Отвечают на 

поставленные 

вопросы. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ФО:4.2.4.2 

различать 

художественные, 

нехудожественные 

тексты по их 

особенностям 

(статья, заметка, 

репортаж, 

характеристика, 

инструкция, 

заявление, 

интервью, 

объявление, 

реклама)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Уче     

бник 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Уче       бник 

Доп.литература 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Как определить склонение имён 

существительных? 
Чтобы определить склонение имён 

существительных, нужно поставить слово в 

начальную форму – именительный падеж 
единственного числа.  

1. Определить его род: ценность – ж.р.  

2. Выделить окончание в начальной форме (в 
именительном падеже единственного числа) – 

нулевое окончание.  

3. По роду и окончанию определить склонение – 
значит, существительное ценность 3-го склонения. 
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(П) Работа в парах. 

Допиши подходящие по смыслу имена 

существительные. 

 

1. Мама купила ... . 2. Ласточки увидели ... . 3. ... вы-

следила вкусную добычу. 4. Столяр сделал ... . 5. Бабушка 

штопает ... . 6. ... щиплет молодую травку.  

 

Определи склонение имён существительных, выдели 

окончания.  

(К) Пальчиковая гимнастика. 

Хозяйка однажды с базара                      

Сжимают и разжимают пальцы. 

Пришла, 

Хозяйка с базара домойпринесла: 

Картошку,                                                       

Загибают поочерёдно пальцы. 

Капусту, 

Морковку, 

Горох, 

Петрушку и свёклу. 

Ох!.. 

(К) Прочитай. Какой это текст (художественный или 

нехудожественный)? Определи его основную мысль. 

   Культурное наследие – это выдающиеся произведения 

народного творчества, литературы, музыки, 

изобразительного искусства, сохранённые для нас 

предшествующими поколениями. Это страна, в которой 

тебе жить долгие годы. Испытывай гордость за тех, кто 

прославляет страну. Гордись тем, что ты – гражданин 

великого многонационального Казахстана! 

 Выпиши все имена существительные. Определи их 

род, склонение. Выдели окончания. Придумай и за-

пиши предложение с одним из этих слов. 

(П) Работа в парах. Запиши к каждому слову близкое 

по значению или однокоренное слово другого 

склонения. 

Мама, неправда, луна, Андрей, дед, повар, папа, конь, 

Александр, площадь, картошка, коза. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Работают в парах 

, выполняют 

задания под 

руководством 

учителя. 

Повторяют 

движения за 

учителем. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Работают в парах 

, выполняют 

задания под 

руководством 

 

ФО 

 

 

ФО:4.3.8.2 

определять род, 

число, падеж и 

склонение имен 

существительных, 

изменять их по 

падежам 

 

 

ФО:4.2.4.2 

различать 

художественные, 

нехудожественные 

тексты по их 

особеннос тям. 

 

 

ФО:4.2.2.1 

определять в 

тексте синонимы. 

 

 

 

ФО:4.3.8.2 

определять число, 

склонение имен 

существительных. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Уче 

бник 

 

 

 

 

Карточка 

 

 

 

 

 

 

 

Уче 
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 Обозначь склонение всех имён существительных, вы-

дели окончание. 

(К) Прочитай стихотворение В. Запуниди. Подумай, о 

какой стране говорит автор. Выпиши все имена 

существительные, которые могут быть употреблены 

в форме единственного числа. Определи их 

склонение. 

Родина моя – Казахстан  

Там лазурное небо и снежные горы,  

Бескрайних полей золотые просторы. 

 Закаты как в сказке и звёздные ночи,  

Рассветы ясны как красавицы очи.  

Там вольные ветры и быстрые реки,  

Яркое солнце, широкие степи.  

Манящие тайной святые озёра,  

И лоз виноградных витые узоры.  

Там свято хранятся традиции предков,  

И люди плохие встречаются редко.  

Там радость – так радость! Беда – не беда.  

Гостям в каждом доме там рады всегда.  

Там разные нации в мире живут,  

Там вечные ценности – знания, труд.  

Самая лучшая ты на земле, 

Родина – матушка, слава тебе! 

(И)  Запиши слова. Сверху подпиши склонение имён 

существительных. Устно определи род имён 

существительных. Выдели окончание.  

Панамка, бабочка, братишка2, испуг, болезнь, остров, 

зверь1, мать, брат, свирель, закат, дядя, море, капуста, 

картофель. 

П. Комаров 

(И) Знаю, умею!!! 

 

 Имена существительные делятся на … склонения.  

 К 1-му склонению относятся существительные … и … 

рода с окончаниями -а, -я.  

 У существительных 2-го склонения … род с нулевым 

окончанием и средний род с окончаниями …, … .  

К 3-му склонению … . 

 

учителя. 

 

 

 

Работают 

самостоятельно. 

Отвечают на 

поставленные 

вопросы. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Учащиеся 

выполняют 

задания под 

руководством 

учителя. 

Отвечают на 

поставленные 

вопросы. 

 

ФО:4.3.8.2 

определять род, 

число, падеж и 

склонение имен 

существительных, 

изменять их по 

падежам 

бник 

 

 

 

 

 

 

Уче 

бник 

 

 

 

Уче 

бник 

 

 

 

 

 

 

 

 

Уче 

бник 

3. Конец 

урока.  

35-40 

Итог урока.  

В коше урока предлагаются вопросы, по которым 

учащиеся могут подвести итог. Предлагается стратегия 

Отвечают на 

вопросы учителя, 

оценивают сою 

ФО Картинки к 

рефлексии. 
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мин 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 

Мне понравился урок ...  

Мне запомнился  урок ...  

В этом году, я буду — 

Рефлексия. 

деятельность на 

уроке 
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     № L00054         30.11.2021 ж 

Бастауыш сыныпта сын тұрғысынан ойлау технологиясын тиімді қолдану 

БРАСИЛОВА ЖАННУР АЙБАТОВНА                                                                         

Жамбыл облысы. Т.Рыскулов ауданы. Көгершін ауылы Ақтоған шағын 

орталықты орта мектебінің бастауыш сынып мұғалімі 

Қазақстан Республикасының «Білім туралы» Заңында « Білім беру жүйесінің 

басты міндеті ұлттық және адамды қалыптастыруға және кәсіби шыңдарға 

бағытталған білім алу үшін қажетті жағдайлар жасау; оқытудың жаңа 

технологияларын енгізу;білім беруді ақпараттандыру, халықаралық ғаламдық 

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

міндеттері көзделген. Бұл міндеттерді шешу үшін мектеп ұжымдарының, әр 

мұғалімнің күнделікті ізденісі арқылы барлық жаңалықтар мен қайта құру, 

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

қажеттілігі туындайды.Білім берудің маңызды шарты-оқу үрдісін жаңара 

отырып, оқушылардың қызығушылығын арттыру, шығармашылық қабылеттерін 

дамыту, олардың өздігінен білім алуға құштарлығын жетілдіру, қол жеткен 

табыстарды сын көзбен бағалай отырып саралауда мұғалім іс-әрекетін жаңаша 

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

Білімнің жаңа мазмұнын жүзеге асыру үшін заман ағымына орай оқу үрдісіне 

жаңа технологиялар қажетті. Жаңалықты меңгеру мен жүзеге асыруда дұрыс 

түсінбеу үлкен кедергіге әкеледі. Сондай қолданыстағы жаңа технологиялардың 

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

Мазмұнды сұрақ қою арқылы,мәселені шешуде өзі жолын іздеп 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

табылатын ең басты педагогикалық түсінік. Педагогика ғылымы еш нәрсеге 

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

өрістетуге ықпал етуші орта оқушы үшін мектеп қана болып табылады. 

Сондықтан оқушылардың сыни тұрғыда ойлау мақсатында «қалай? қашан? 

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

оқушыларға тапсырманы қалай берем? Қашан берем? қандай тапсырма берем 

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

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

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

кезеңі.Осы кезеңде мұғалім шеберлігінің шыңы десек қателеспеспіз деймін 

.Себебі мұғалім тиімді стратегиялар арқылы оқушы қабылдауын дамытады. 

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

Ой толғау кезеңінде оқушы пікірлері маңызды болады. Оқушының сыни ойлауын 

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

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

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

оны дәлелдей алу,сонымен қатар басқалардың пікірлерін дәлірек қарасты-

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

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

көптеген жолдар мен шешімдер ішінен өздері үшін маңызды, әрі пайдалы 

екенін, тек қажетті ақпараттарды ғана жинап, жаңа білімді бұрынғыдан 

ажырата білуге көмектеседі. 
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Сыни ойлауды дамыту технологиясяның дәстүрлі оқытудан басты 

айырмашылығы-білімнің дайын күйінде берілмеуі. Бұл жобаның мақсаты- 

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

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

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

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

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

технологияның негізінде оқушылар топпен жұмыс істеу арқылы өзара пікірлесіп, 

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

дәлелдеуге мүмкіндік алады. Топпен бірігіп жұмыс жасау тұлға бойында 

шыдамдылық, мейірімділік, ұжымдық жауапкершілік, бірігіп бір мәселені шешу 

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

жүрмін. «Сын тұрғысынан ойлау технологиясын сабақтарда қолдану» 

тақырыбын өзекті тақырып ретінде алдым. Осы технологиямен жұмыс жүргізу 

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

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

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

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

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

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

Галереяға саяхат, INSERT кестесі, ББҮ стратегияларын сабақтарымда 

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

оқытушы – оқушыларға тапсырманы орындауға уақыт белгілеуі, сенім көрсетуі, 

қолдауы және бағыт беріп көмектесуі қажет. 
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                                                                       № L00037    29.11.2021 ж 

МУКАНОВА ЛАЗАТ МУКАМЕТКАЛИЕВНА 

ШҚО, Семей қаласы.  «№21 ЖООБМ»КММ.  Математика пәні мұғалімі 

 

Тақырыбы:  

 
Натурал көрсеткішті дәреже және оның қасиеттері 

Күні,айы: Мұғалімнің аты-жөні:  Муканова. Л. М 

 Сабаққа қатысқан оқушылар саны: Сабаққа қатыспаған 

оқушылар саны: 

Оқу бағдарламасына 

сәйкес оқу мақсаты 

7.1.2.1натурал көрсеткішті дәреже анықтамасын және оның 

қасиеттерін білу; 

7.1.2.2санның дәрежесі қандай цифрға  аяқталатынын анықтау; 

7.1.2.15натурал көрсеткішті дәреженің қасиеттерін қолдану; 

7.4.2.3шаршы мен текшенің  сызықтық өлшемдерінің өзгеруіне 

байланысты  олардың  ауданы мен көлемі қалай өзгеретінін бағалау 

Сабақ мақсаты Барлық оқушылар: 

Оқушылардың «Натурал және бүтін көрсеткішті дәреже» тақырыбы 

бойынша есептер шығаруда формулаларды дұрыс қолдана білуге 

дағдыландыру, білім- біліктерін тексеру, бағалау  

Оқушылардың басым бөлігі: 

Топ пен, жұппен жұмыс жасау арқылы есептерді өз бетінше ғырау 

дағдылары қалыптастыды, тақырыпты толығымен түсінеді 

Кейбір оқушылар: 

Тақырыптың мағанасын түсінеді,есептер мен тапсырамалар арқылы өз 

бетімен жұмыс істеп үйренеді 

                                                                      Сабақтың барысы 

Сабақтың 

кезеңдері 

                      Жоспарланған жұмыс Ресурст

ар 

Сабақтың басы                         

(2-5 минут) 

(Оқушылармен сәлемдесу, ынтымақтастық атмосферасын 

орнату. 

тапсырмалары өткен тақырыптар бойынша жаңа сабақты 

меңгеруге негіз болатын қайталау тапсырмалары 

1. Дәрежеге шығару амалы қандай? Өзара бірнеше санды 

көбейтуді айтамыз. 

2. ап дәрежесі нені білдіреді? а санының п-ші дәрежесі деп 

аталады. 

3. Мынаформуланытолықтыр. 

(-а)п= ап, егер п-жұпболса; -ап, егер п-тақболса. 

Бос орынға қажетті дәрежелерді жазыныз. (оқулықпен жұмыс) 

1.  2, 4, 8,16 сандарын негізі 2 болатын санның дәрежесі 

түрінде жаз: 

21, 22 ,  23,  24; 

2. 1, 3, 81, 27, 9; сандарын негізі 3 болатын санның 

дәрежесі түрінде жаз:  30,  31,  34,  33,  32; 
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3. Сандарды салыстырып,тиісті  <,  >таңбаларын 

қойыңдар: 

        (-0,5)2 және 0;  (-0,5)3және 0; -1,14және (-0,3)4 

        (-0,5)2 > 0;       (-0,5)3<  0;          -1,14 < (-0,3)4    

4. а-ның кейбір мәндерінде 2а2 және(а-5)4 өрнектері теріс 

мәндер қабылдамайды?  Неліктен? (себебі дәреже 

көрсеткіштері жұп сандар) 

 

 

 Сабақтың ортасы       

(6-35 минут) 

Венн диаграммасы арқылы негіздері қарама-қарсы  

дәрежелерді  ұқсастығын табыңыз: 

Ұқсастығы   
 

негізі  оң  сандар                                            негізі теріс  

сандар 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                 Тақырыптың басты идеясы неде? 

1. Негіздері қарама-қарсы сандардың ұқсастығы олардың  

квадраттары тең және  нәтижесі натурал сандар. 

2. Айырмашылығы негіздері қарама-қарсы сандар. 

 

Топтық жұмыс Тест 

1. Көбейтіндіні дәреже түрінде жазыңдар, дәреженің негізі 

мен көрсеткішін анықтаңдар.  

1,6*1,6*1,6*1,6*1,6*1,6; 

А)1,66                    В)1,6              С)1,63                  Д)-1,66 

2. Есептеңдер 74 

А)   28                    В)2428                    С) 2401                Д)4928 

3. Берілген санды көрсеткіші 1-ден өзгеше болатын қандай да 

бір санның дәрежесі түріне келтіріңдер.  -100000 

А)  -105                   В) 105 С)10                Д)10- 

4. Санды стандарт түрінде жазыңдар. 7 6000000 

А)  7,6*105              В) 76              С)  76*106           Д) 106 

5. Өрнекті дәреже түрінде жаз. а12*а52 

А)а40                       В)  а58   С) –а64                  Д) а64 

6.  Көбейтіндіні дәреже түрінде жазыңдар, дәреженің негізі 

мен көрсеткішін анықтаңдар.  а*а*а*а*а -63 көбейткіш 

 

Оқулық 

Жұмыс 

дәптері 

 

    32 = 9  

    22 =4 

    52 =25 

    82 =4 

 

 

             (-3)2 

= 9 

             (-2)2 

= 4 

            (-5)2 = 

25 

           

Қарама-

қарсы 

сандардың 

квадратта

ры тең, 

нәтижесі 

натурал 

сандар. 
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А) -а5-63                 В)    а6-63             С) а4+63               Д) а5-63                             

7.  Есептеңдер (-12)2 

А)-12                      В)-24                     С) 144                   Д)-144 

8.  Берілген санды көрсеткіші 1-ден өзгеше болатын қандай да 

бір санның дәрежесі түріне келтіріңдер.   6400 

А)800                     В)882 С)810                      Д)802 

9. Санды стандарт түрінде жазыңдар. 17 000 000 

А) 17 *106              В) 17 *108 С)   104                  Д)10*7 

10.  Өрнекті дәреже түрінде жаз. 
3914 вв   

А)   в25                    В)в43                                С)  в33Д) в53 

 

11. Ең кіші санды табындар: 1) 1.  2) 0,013 ,  3) (-3)3 ,   4) (-2,5)2 

   А) 2;             В) 1;             С) 4;          Д) 3. 

 

12.  Ең үлкен санды табындар: 1) 0.12 ;   2) (-13)3;  3)  (-2,5)25;  4)  

(-10)3  

    А) 2;           В) 1;              С) 4;          Д) 3. 

 

Оқушылар критерий арқылы өзге топтың жұмысын 

бағалайды. 
 

Сабақтың соңы 

( 36-40мин) 

Әр топқа таратпа материалдар беріледі. Әр карточкада 

деңгейлік тапсырмалар жазылған. Топта қанша оқушы бар 

сонша карточка, әр оқушы тапсырманы жеке орындайды. Топ 

басшы әр оқушының орындаған тапсырмалар бойынша ұпай 

беріп бағалау парағына белгілейді. Жауаптарын интербелсенді 

тақтамен салыстырады. 

І деңгей 

1. Негізі 2 болатын дәреже түрінде жаз 

2

5

6

3

2:8

4:32

24

22

216

82









                                        Әр есепке 1 ұпай 

 

ІІ деңгей 

2. Есептеңдер: 

   
925

3446

2

33

33

33

32

32









  

3. Өрнекті ықшамдаңдар:     Әр есепке 2 ұпай 
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2342

23

8
4

3

65.1









nmnm

baab

 

 

ІІІ деңгей 

4.Өрнекті көбейтіндінің дәрежесі түрінде жазыңдар: 

5

128

32

0081.0





y

ba
 

5. Өрнекті ықшамдаңдар:   Әр есепке 3 ұпай 

4

4

2

4

2

631

4

2.0
:

16

25

9

2

5













n

m

n

m

y

xyx

  

                                                                Қосымша ақпарат 

Қорытындылау Төмендегі бөлікті сабағыңыз туралы өз ойыңызды жазуға қолданыңыз.Өз 

сабағыңыз бойынша сол жақ бағандағы сұрақтарға жауап беріңіз. 

1.Сабақ барысында 

өзгертулер енгіздіңіз 

бе? 

2.Жүргізген жұмыс 

түрлері қаншалықты 

тиімді болды? 

 

 

Қорытынды бағалау 

Ең жақсы өткен екі нәрсе? 

1. 

2. 

Қандай екі нәрсе сабақты жақсартар еді? 

1. 

2. 
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№ L00036         29.11.2021 ж 

 

ПАЛАШОВА АЛИЯ КЕНЕСБЕКОВНА 

Шымкент қаласы Н.Төреқұлов атындағы жалпыға білім беретін  

орта мектебінің  бастауыш сынып мұғалімі 
 

Пән: Әдебиеттік оқу 

Орта мерзімді жоспар бөлімі:  

Жанды табиғат 

Күні: 
Сынып: 3-сынып 

Мектеп: Н.Төреқұлов атындағы ЖОББМ 

Мұғалімнің аты-жөні: Палашова.А 

Қатысқандар саны:  

Қатыспағандар саны: 

Сабақ тақырыбы Оқуға шақыру 

Ахмет Байтұрсынұлы 

Осы сабақта қол жеткізілетін 

оқу  мақсаттары 

 (оқу бағдарламасына 

сілтеме) 

2.2 Шығарма мазмұны бойынша сұрақтар қою және жауап 

беру. 

3.2.2.1 – қолдануға (практикалық), бағалауға негізделген 

сұрақтар қою және жауап беру. 

Сабақ мақсаттары Барлық оқушылар: мәтіннің тақырыбын анықтай алады, 

негізгі ойды табады. 

Көптеген оқушылар: шығармашылыққа негізделген сұрақтар 

қояды. 

Кейбір оқушылар: берілген тақырып бойынша ой қорыту жа-

сай алады. 

Бағалау критерийлері  мәтіннің тақырыбын анықтай алады, негізгі ойды табады. 

 шығармашылыққа негізделген сұрақтар қояды. 
 берілген тақырып бойынша ой қорыту жасай алады. 

Құндылықтарды дарыту Оқуға, білімге деген қызығушылығын арттырып, еңбекке ба-

улу. 

Жеке және топта жұмыс жасай алу, ынтымақтастық. 

Пәнаралық байланыстар Дүниетану, қазақ тілі. 

АКТ қолдану дағдылары Интернет-ресурстар, дерекқордан және интернеттен сабаққа 

қатысты ақпаратты іздеу; 

Ресурстар Топқа бөлуге арналған парақшалар, интерактивті тақта, жұмыс 

дәптері, қалам мен түрлі түсті қарындаш, стикер, видеомате-

риалдар., постер, кері байланыс парағы т.б 

Бастапқы білім Екінші сыныпта өтілген тақырыптар 

Сабақтың барысы 

Сабақтың 

жоспарланған 

кезеңдері 

Сабақтағы жоспарланған іс-әрекет Ресурстар 

Сабақтың 

басы 

Жаңа топ құру 

Психологиялық ахуал қалыптастыру. 

Көтеріліп шаңырақ, 

Уықтары шаншылар 

Керегелер керіліп, 

Өрімдей боп өрілер. 

 

 

 

Психологиялық 

ахуал 

қалыптастыру. 
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Бәріміз жүрсек айналып, 

Киіз үй боп көрінер.  

«Жалаулар» арқылы топқа бөлінеді. Оқушыларды  қалаған 

жалауларын алып, 1,2,3 топтарға бөлініп отырады. 

1-топ «Бақыт жалаулары» 

2-топ «Арман жалаулары» 

3-топ «Қуаныш жалаулары» 

Жұмыс ережесін келісу 

 Сабақта бір-бірімізді сыйлаймыз, тыңдаймыз! 

 Уақытты үнемдейміз! 

 Нақты,дәл жауап береміз! 

 Сабақта өзіміздің шапшаңдығымызды, 

тапқырлығымызды көрсетеміз! 

 Сабаққа белсене қатысып, жақсы баға аламыз! 

Алдыңғы білімді еске түсіру (ұжымда) 

- Тұңғыш әліппені жазған кім? Ол туралы не білесің? 

Жұмыс түрі: 1) жеке ойлау 

2) көршісіне айту 

3) Топпен талқыға салу 

ҚБ: Отшашу арқылы бір-бірін бағалау. 

Оқу мақсатын таныстыру 

Күтілетін нәтижені анықтау 

 

 

Оқушыларды 

топтарға 

бөлуге 

арналған 

суреттер. 

 

Сұраққа жауап 

берген 

оқушыны 

мадақтау,           

толықтыру 

жасау, тиімді  

кері байланыс 

орнату. 

 

Алдыңғы 

білімді еске 

түсіру 

тапсырмалары 

Сабақтың ор-

тасы 

Ширату тапсырмасы. 

- Тұңғыш әліппені жазған кім? Ол туралы не білесің? 

«Пікірлер ағашын» толтыр 

ғалым, ақын, ағартушы, Әліппе жазған 

Өмірі, Шығармалары, Атқарған қызметтері 

1873 жылы 28 қаңтарда бұрынғы Торғай облысы, 

Жангельдин ауданы, Сарытүбек деген жерде дүниеге келді. 

1909 жылы «Қырық мысал» 1911 жылы «Маса» 

1913 - 1918жж. «Қазақ газетінің» бас редакторы. 

1920ж. Қазревком мүшесі. 

1920 - 21жж. Қазақ АКСР халық ағарту комиссары. 

1922 - 25жж. Қазақ өлкесін зерттеу қоғамының төрағасы. 

1921 - 25жж. Орынбордағы, 1926 - 28жж. Ташкент халық 

ағарту институтының қазақ тілі мен әдебиеті, мәдениет 

тарихынан сабақ берді. 

1 - топ Ахмет Байтұрсынұлының өмірімен таныстырады, 

қалған топтар толықтырады. 

2 - топ Ахмет Байтұрсынұлының шығармаларымен 

таныстырады, қалған топтар толықтырады. 

3 - топ Ахмет Байтұрсынұлының атқарған қызметтерімен 

таныстырады, қалған топтар толықтырады. 

Белсенді оқу тапсырмалары(топта, ұжымда)  

«Көршіңе әңгімелеп бер» 

Бұл әдіс оқушылар өз ойларын дауыстап айтып беру үшін 

пайдаланылады. Сұрақ қойыңыз, ойластыруға уақыт беріңіз, 

одан кейін оқушылардан өз ойларын көршілерімен бөлісуді 

 

Тапсырманы 

орындаған  

оқушыны 

мадақтау,толық

тыру жасау, 

тиімді  кері 

байланыс 

орнату. 

 

Белсенді оқу 

тапсырмалары. 

 

 

 

Тапсырманы 

орындаған  

оқушыны 

мадақтау,толық

тыру жасау, 

тиімді  кері 

байланыс 

орнату. 
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сұраңыз, оқушыларға жаңа тақырыпты айтыңыз және осы 

тақырып бойынша өздері білетін барлық жағдайды 

көршісіне айтуын ұсыныңыз. 

Бұл суреттерде тәуліктің қай кезі деп ойлайсыңдар? 

Ортақ тақырып қойып, оны түсіндіріңдер. 

 
Оқылым. 

А. Байтұрсынұлы. «Оқуға шақыру» 

Шығарманың авторы туралы не білеміз? Кестеге қарап, 

А. Байтұрсынұлы туралы әңгімелеп, сұрақтар қойып, жауап 

беріңдер. 

Сұрақтарды жалғастыр. 

1) А. Байтұрсынұлы кім? 2) ...? 

3) ...? 

 
Өлеңді шумақтарға бөліп оқыту. Тірек сөздердің көмегімен 

әр шумаққа тақырып қой. Оқулықта бұл сөздер қара түспен 

берілген. 

Оқу Жұмыссыз 

Даналық – өшпес жарық, кетпес байлық 

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  

 

 

 

 

Белсенді оқу 

тапсырмалары 

 

 

 

Тапсырманы 

орындаған  

оқушыны 

мадақтау,толық

тыру жасау, 

тиімді  кері 

байланыс 

орнату. 

 

Сабақтың 

соңы 

Жаңа білім мен тәжірибені қолдану 

Топтық жұмыс. «Галлерияда ой шарлау» 

Берілген тақырыпта топтық жұмысы жүргізіліп, әр топтың 

жұмысы қабырғаға ілінеді де, оқушылар жүріп, аралап, оған 

әр оқушылар кішкене жапсырма қағазға бағасын беріп, 

пікірін жазып жабыстырып кетеді. Ең  жақсы баға алған 

топтың жұмысы қаралады. 

Топпен жұмыс.Өлеңді бөлімдерге бөліп оқу 

1-топ. Оқуға шақыру 

2-топ. Еңбек іс-әрекеті. 

3-топ. Даналық 

ҚБ: Бағдаршам көздері арқылы бір-бірін бағалау. 

«Ойлан, Жұптас, Пікірлес» 

 

 

 

 

 

 

 

Тапсырманы 

орындаған  

оқушыны 

мадақтау, 

толықтыру 

жасау, тиімді  
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 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.  
«Су құбыры» әдісі арқылы орындату. 

– «Балалар, оқуға бар, жатпа қарап» деп айтқан автор туралы 

не білесің? 

  
  

– «Даналық – өшпес жарық, кетпес байлық» дегенді қалай 

түсінетініңді үш сөйлеммен айт. 

  
  

– Не үшін оқу оқып, білім алу керек екен? Өз ойыңмен 

жауапбер. 

  
  
«Бес жолды өлең» құру 

1) Ахмет Байтұрсынов 

2) үйретеді, тәрбиелейді 

3) білімді, дана, ақылды 

4) Қазақ халқының көзін ашты 

5) Ғалым 

 (ҚБ) “Екі жұлдыз, бір тілек” әдісі. 

Рефлексия (жеке,жұпта,топта, ұжымда) 

«Алма ағашы» кері байланыс. 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

кері байланыс 

орнату. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Сабақтан алған 

әсерлерін 

стикерге 

жазып, алма 

ағашына 

жабыстырады. 

Қызыл алмаға 

сабақтан алған 

әсерін, білімін 

жазады. Сары 

алмаға сұрағын 

жазады. 

Саралау –оқушыларға қалай 

көбірек қолдау көрсетуді 

жоспарлайсыз? 

Қабілеті жоғары оқушыларға 

қандай міндет қоюды жоспарлап 

отырсыз? 

Бағалау – 

оқушылардың 

материалды меңгеру 

деңгейін қалай 

тексеруді 

жоспарлайсыз? 

Денсаулық және қауіпсіздік 

техникасының   сақталуы 
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Саралау іріктелген тапсырмалар, 

нақты бір оқушыдан күтілетін 

нәтижелер, оқушыға дербес қолдау 

көрсету, оқу материалдары мен 

ресурстарын оқушылардың жеке 

қабілеттерін есепке ала отырып 

іріктеу (Гарднердің жиындық зият 

теориясы) түрінде болуы мүмкін. 

Саралау уақытты ұтымды 

пайдалануды есепке ала отырып, 

сабақтың кез келген 

кезеңінде қолданыла алады. 

Бұл бөлімде 

оқушылардың сабақ 

барысында үйренгенін 

бағалау үшін 

қолданатын әдіс-

тәсілдеріңізді жазасыз 

Денсаулық сақтау технологиял 

ары. Сергіту сәттері мен белсенді 

іс- әрекет түрлері. 

Осы сабақта қолданылат ын 

Қауіпсіздік техникасы 

ережелерінің тармақтары. 

Сабақ бойынша рефлексия 

Сабақ мақсаттары /оқу мақсаттары 

дұрыс қойылған ба? Оқушылардың 

барлығы ОМ қол жеткізді ме? 

Жеткізбесе, неліктен? 

Сабақта саралау дұрыс жүргізілді 

ме? Сабақтың уақыттық кезеңдері 

сақталды ма? Сабақ жоспарынан 

қандай ауытқулар болды, неліктен? 

Бұл бөлімді сабақ туралы өз пікіріңізді білдіру үшін 

пайдаланыңыз. Өз сабағыңыз туралы сол жақ бағанда 

берілген сұрақтарға жауап беріңіз. 

 

Жалпы баға 

Сабақтың жақсы өткен екі аспектісі (оқыту туралы да, оқу туралы да ойланыңыз)? 

1: 

2: 

Сабақты жақсартуға не ықпал ете алады (оқыту туралы да, оқу туралы да 

ойланыңыз)? 

1: 

2: 

Сабақ барысында сынып туралы немесе жекелеген оқушылардың 

жетістік/қиындықтары туралы нені білдім, келесі сабақтарда неге көңіл бөлу 

қажет? 
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  № L00009   26.11.2021 ж 

Тәрбиешілердің эмоционалды қысымын түсіруге 

 арналған психологиялық тренинг 

ХАЙРУЛЛИНА ГУЛЬМИРА СЕРИКОВНА 

Батыс Қазақстан облысы әкімдігі білім басқармасының                                   

«Казталов ауданы білім беру бөлімінің                                                                                        

«Ертегі» бөбекжайы МКҚК  

Педагог-психолог 

Тақырыбы: «Мейірімді болса жүрек, орындалар тілек» 

Жұмыс түрі: Балабақшалардың педагог- тәрбиешілеріне, мамандарға 

арналған психологиялық тренинг 

Мақсаты: Педагогтардың психикалық көңіл- күйлерін көтеру, шығармашылық 

қабілеттерін бағалай білу, өздеріне құрметпен қарау, стрессті алдын- алу, 

педагог- тәрбиешілер арасында сыйластық қарым- қатынас орнату. 

Міндеті: Жаңашыл педагогтың бейнесін ашатын модель құру, жұппен, топпен 

тұжырым жасап, қорытындыға келу. Қатысушылардың өз әсерлерімен бөлісуіне 

жағдай жасау.  

Қажетті  құрал- жабдықтар:  бояу, әуенді диск, қағаз бен қалам, үлестірмелі 

тапсырмалар және компьютер, слайд тақтасы. 

Тренинг құрылымы: 

1. Психологиялық кіріспе сөзі 

2. Кіріспе жаттығу «Ха» және «Би» жаттығуы 

3. «Қадір- қасиет» жаттығуы 

4. «Айырмашылық пен ұқсастық» жаттығуы 

5. «Бұл адамға мен...» 

6. «Ақ пен қара айна» тренингі 

7. «Тілек айту» жаттығуы 

8. Рефлексия. Талдау 

9. Қорытындылау 

 

    1.Психологтің кіріспе  сөзі: Құрметті педагог- тәрбиешілер,әріптестер! Өз 

қызметтерін аянбай, алаңсыз жүргізуіне ұшқыр ой, алғыр зейін, ашық көз, ояу 

көкірек екені даусыз. Бүгінгі мақсат- айналамыздағы адамдарымызбен қарым- 

қатынасымыз қандай, олар кімдер, біз кімбіз, өзімізді өзіміз танимыз ба? деген 

сұрақтарға жауап іздеп, тұлғаның даму көзқарасын анықтау. Педагог тәрбиеші 

қызметін жүрек қалауымен таңдап, еңбек етіп жүрген мамандарға, бүгін 

сіздердің психикалық көңіл- күйлерінізді көтеруге, өз бойларыңызды, 

шығармашылық қабілеттеріңізді бағалай білуге, өзіңізге құрметпен қарауға, бір- 

біріңізбен сыйластық қарым- қатынаста болуга шақырамыз. Ендеше сіздерге 
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сәттілік тілей отырып, тренгімізді бастаймыз. 
 

    2. Кіріспе жаттығуы «Ха» және «Би» жаттығуы 

    «Ха» тыныс алу жаттығуы.  Қатысушылар дөңгелене тұрып, аяғын иықпен 

теңестіріп, қолды белден төмен қояды. Деміңді терең шығарып, қолды бас 

жағынан жоғары көтереді. Демді ұстап тұрып, шығару кезінде тез арада алға 

қарай еңкею қолын өзінен алға қарай «Ха!» дыбысымен, ауаға қарай 

лақтырады.  

  

    «Би» қол ұстасып жаттығуы. 

Қатысушылар дөңгеленіп тұрады және қолдарынан ұстайды. Музыка ойнайды. 

Кенеттен қатысушылар қозғалады, музыкаға сай ритмдер жасайды, өзінің жеке 

қимылдарын жалпы биге ендіреді. Көршісінің қимылына ілеспеу керек. 

       3. «Қадір- қасиет» жаттығуы 

       Нұсқаулық: Бүгінгі күнді бір-бірімізге тілектер айтумен бастайық. Бірінші 

қатысушы орнынан тұрып, кез- келгеніміздің қасына келіп амандасады да, оған 

жақсы тілектер тілейді. Ал ол кезегінде келесі адамға келіп, өз тілегін білдіреді, 

осылай әрқайсымыз бір- бірімізге тілек айтып шығамыз. 

Жаттығудың нәтижесін «Сіз өзіңізді қалай сезінесіз?» деген сұрақ арқылы 

қысқаша талқылауға болады немесе сіз біреуге тілек тілеген кезде қандай 

сезімде болғаныңызды және сізге біреу тілек тілегенде қандай сезімде 

болдыңыз? 

 

    4. «Айырмашылық пен ұқсастық» жаттығуы. 

    Нұсқау: Қатысушыларға екі- екіден карточкалар беріледі. Сонан соң бұл 

жұптар жан- жаққа тарасады. Оларға 3-5 минут уақыт беріледі. Осы уақыт 

ішінде жұптар өздері туралы ең маңызды дегендерін айтып, әңгімелеседі. 

Жұптардың міндеті бір- бірін тыңдап болғасын біреуі екіншісіне  

3 ұқсастықты, ал екіншісі 3 айырмашылықты атау. 

 

    5. «Бұл адамға мен...» 

    Нұсқау: Қатысушыға тағы бір қатысушының суретін теріс қаратып 

көрсетіледі. Ал ол өз кезегінде ол қатысушыға қандай іс- әрекет жасайтынын, 

қандай сезім білдіретінін қарамай айту керек. Жаттығу өте қызықты, 

белсенділікпен қатыса білсеңіздер. 

 

    6. «Ақ және қара айна» тренингі. 

    Қатысушылар ақ айнаға барып, өзінің жақсы жақтарын, армандарын, 

тілектерін айтады. Қара айнаға барып өзінің бойындағы жағымсыз мінездерін 

айтады. 

    Талдау: Жаттығу қиын болды ма? Қиын болған жағдайда қай тұсы қиын 
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болды? 

 

    7. «Тілек айту» жаттығуы 

    Қатысушылар үш топқа бөлінеді. Бірінші топ қарама- қарсы топқа күліп 

тілектерін айтады, екінші топ жылап айтады, ал үшінші топ ұрысып тілектерін 

айтады. 

 

    8. Рефлексия. Талдау 

    Нұсқаулық: Түрлі- түсті қағаздан адам мүсінін қолмен қиып жасау. Адам 

мүсінін қиып болған соң, қағазға бүгінгі тренингтен алған  әсерлерін, көңіл- 

күйлерін, тілектерін жазу, кейін тақтада ілінген балабақша суретіне магнитпен 

бір- біріне тақап жабыстыру. 

     Психолог: Бәріміз осылай тату болайық! Бір- бірімізді әрқашан сыйлап, 

құрметтеп жүрейік! 

    Қорытынды:  

    Психолог сөзі: Құрметті педагог- тәрбиешілер, әріптестер! Алтын 

уақыттарыңызды бөліп келгендеріңіз үшін рахметімді айта отырып, сіздерге 

деген тілектерімді тәтті шиколад арқылы білдіруге рұқсат етіңіздер. Мына 

қораптағы тәттінің артқы жағында сіздерге арналған тілектер бар, Тілектер 

қабыл болсын! 

    Белсенділік танытып қатысқандарыңыз үшін Рахмет! Әрбір күніміз мерекелі, 

әрбір ісіңіз берекелі болсын! 
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 № L00039        29.11.2021 

Тоғызқұмалақ – қазақтың төл ойыны 

ПРМАГАНБЕТОВА  АЙГҮЛ  БИСЕКЕШҚЫЗЫ                                                   

Ақтөбе қаласы, №48 жалпы білім беретін орта мектебінің                                                                           

Дене шынықтыру пәнінің мұғалімі 

  Дені сау ұрпақ-ұлт болашағы. Мемлекеттің ертеңгі күн тұтқасын 

ұстайтын,  ұлт мүдесін, халық қамын ойлайтын жастарды тәрбиелеп 

қалыптастыру-әрбір ата-ананың, мектептегі мұғалімдердің мойнындағы 

міндеті. Бала- тәрбиенің үштен бірін үйдегі ата-анасынан алса, тағы бірін 

мектептен, қалғанын қоршаған ортасынан, айналасындағы адамдардан, 

достарынан алады. 

     Егеменді ел болып, тәуелсіздігімді қолға алғаннан бері оқу, білім, тәрбие 

саласында біршама жұмыстар атқарылды.  Халықтың болашағы-жастардың 

келешегіне қамқорлық жасау, мектеп қабырғасынан басталады.Мектеп- жас 

ұрпақты  біліммен бірге дені сау, мықты, жан-жақты дамыған салауатты 

салауатты азамат етіп  тәрбиелеуде басты рөл атқарады. Жеткіншек ұрпаққа 

біліммен бірге дене тәрбиесін беру аса қажет. Өйткені күш-қуат  адам өміріне 

керек факторлардың бірі болып табылады. Спорттың және дене тәрбиесінің 

салауатты өмір салтын қалыптастырудағы рөлі зор. Сондықтан баланы жас 

кезінен бастап дене қимылдарын жасап, спорттық жеңіл жатттығуларды өз 

тәжірбиесіне енгізуге баулу жеткіншектің дені сау мықты болып  өсуіне 

мүмкіндік береді. Бұл ретте дене шынықтыру пәнінің атқарар рөлі зор. Дене 

шынықтыру мен спортты дамытудағы мемлекеттік  бағдарламаның  негізгі 

мақсаттарының бірі-оқушылардың  салауатты өмір салтына  ден қоюына 

жағдай жасау.  Менің айтайын дегенім мектептегі балаларға  беретін  дене 

тәрбиесінің  мәні туралы. Балаларды дене тәрбиесіне баулу қалыптасқан 

бірыңғай бағдарламаларға сай жүргізіледі. Әрине, бұның қай сыныпта 

болмасын кейбір бөлімдер бойынша аздық ететіні анық.  Ол үшін сабақтан бос 

уақыттарды онымен пайдаланған жөн қайратыңды тасытып, ойыңды дамытып, 

жігеріңе-жігер қосатын алып күшті  шынығу, шыңдалу арқылы бойыңа 

сіңіретін , кейіннен өзіңнің  нәсібіне жол ашатын дүние –ол спорт.      

    Сондықтан кімде-кім спортпен айналысып, адам өз бағытын табам десе, 

әлбетте тынымсыз жаттығу қажет. Мектеп спортының  өзіне тән  жүйесі және 

түрлері бар. Бүгін мен сіздердің алдарыңызда ұлттық ойындар туралы соның 

ішінде қазақ халқының ескі мұрасының бірі- тоғызқұмалақ ойыны жайында ой 

қозғамақпын.                                                                                                

Тоғызқұмалақ ойыны бүкіл Орта Азияда, әсіресе қазақ пен қырғыз 
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халықтарының арасында көп ұшырайды. Тарихшы және архиолог ғалымдарың 

зерттеулеріне қарағанда, тоғызқұмалаққа  ұқсас ойыннның тақтас бұдан үш 

мың жылдай бұрын да қолданылған екен . Оған калах, манкала аталатын есеп 

ойындарының тақтасы дәлел бола алады.Ертеде еңбектеген баладан  еңкейген 

кәріге дейін ойнаған қазақ халқының ақыл-ой спорты-тоғызқұмалақ аласапыран 

заманның әлегінен ұмыт бола жаздап, ХХ  ғасырдың жетпісінші жылдары ғана 

қайта жанданып, жаңа даму жолына түсті.Бұрын жерді қазып, тасты қашап, 

немесе ағашты жұмыртқа тәрізді тәрізді ойып жасаған кішкентай шұңқырларда 

(отауларда) ойнаған. Мұндай  жағдайды жабық ойын деп атады. Тек 1974 жылы 

тоғызқұмалақ ойынының жанашырларының бірі Тілеубаев  Серікбай  Қаратау 

қаласында тақтаның ашық (жарыс) түрін және цифрлы жазуын ойлап тауып, 

өмірге ендірген соң, ойынның алғаш рет сеанс (бір адамның бірнеше адаммен 

бір мезгілде ойнауы) , блиц-турнир (10-15 минутта бітетін жылдам жарыс) 

өткізу мүмкін болды. Әрі тақта бетінде  тастар саны, олардың тақ не жұп санды 

екені анық көрініп тұратындықтан, есептеуге анағұрлым қолайлы болып, ойын 

позициясын анықтауды көп жеңілдетті. 

    Тоғызқұмалақ-шахмат, дойбы ойындары сияқты адамнан шыдамдылықты, 

салқын қандылықты , терең және логикалық ойлауды қажет ететін ақыл-ой 

спорты. Күрделілігі жағынан тоғызқұмалақ аталған ойындардан кем соқпайды. 

Тоғызқұмлақтың басқа есеп ойындарынан бір ерекшелігі бұл-өте нәтижелі 

ойын: тең ойын сирек кездеседі.                                                     Тоғызқұмалақ 

тақтасын тек Қазақстанда бір жерде-Кентау эксковатор зауытында ғана 

пластмассадан жасайды. Сондықтан қазірге кезде материалдың тапшылығынан 

өнімнің шығуы өте аз және қымбат. Үкімет тарапынан қаншама 

қомқорлық  жасалып жатса да, өкінішке орай көне ойын әлі баяу дамып 

келеді.Сондықтан  «ана тілді, ұлттық әдеп-ғұрыпты, ұлттық ойындарды 

жандандыруды мақсат тұтатындықтан, бала тәрбиесінде, оның математикалық 

қабілетін артыруда игі әсері бар тоғызқұмалақ ойынын жас ұрпаққа үйретуден 

жалықпаңыздар. !»-демекпін.                                                     Осы шағын 

электронды оқулықта мен сіздерге тоғызқұмалақ ойынынының әліпбиін 

көрсетіп кетпекпін. Реті келгенде айта кететін тағы бір кездесіп жүрген 

қиындық ойынның жөнді теориясы  әлі жоқ. Тек көп ойнап жаттыққан адам, әр 

алуан жаңалықты ойын үстінде тауып, тоғызқұмалақ ойынының қыр-сырын 

аша алады. Шыдамдылық пен қыруар еңбек, ұлттық ойынға деген шексіз 

махаббат пен ынта-жігер арқылы ған ата-бабадан мұра боп қалған ұлттық 

өнерді асқақтатып, дамытып, қиындықтарды жеңе бермекпіз.                                                                                                                       

Бұл ойынынның ерекше бір қасиеті терминдерінде: терминге қарап бұл 

нақтылы мал шаруашылығының тудырған ойыны екен дейсің. Шынында 

«құмалақ» деген сөздің өзін алыңыз. Құмалақ-қойға, түйеге, ешкіге, қоянға т.б 

тиісті зат.  Ал тоғызқұмалақ ойынындағы тоғыз отаудың аттарын алып қараңыз. 
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Атап айтқанда, 1-отауды арт деп, 2-тектұрмас, 3-атөтпес, 4-атсұратар, 5-бел, 6-

белбасар, 7-қандықақпан, 8-көкмойын, 9-маңдай деп аталады. Ал, « 

көкмойынды» алсақ, оның өзі бернелі сөз. Нақтылы « көк мойын» деп қазақ, 

көпке дейін  ұстатпай ыза қылған, артынан ұсталғаннан кейін айлар бойы 

мойнынан бұғалығы түспей, мойны көгерген жылқыны айтады. Бұғалығы 

мойнындағы жылқыны оп-оңай ұстап алуға болады; міне осыған қарап, ойында 

№ 9 отауға «маңдайға»  «тұздық» салуға рұхсат жоқ болғандықтан ойыншы 

айналып тұздықты осы көкмойыннан алады. Тағы сол сияқты көптеген 

терминдер: «атөтпес», «атсұратар», «атсырау» т.б. осы ойынды қой бағып, мал 

айдаған дана ата-бабаларымыздан ойлап тапқанын дәлелдейді.                                                                                                             

Аманжолов Сәрсен Аманжолұлы   (1903-1958) – тілтанушы, әдебиеттанушы, 

фольклорист, Қазақ  ССР  Ғылым Академиясының корреспондент мүшесі.  Осы 

ағамыздың 1936-жылы Алматыда қазақ және орыс тілдерінде «Тоғызқұмалақ 

(қазақтың ұлттық ойыны)» кітапша ретінде жарық көрген мақаласында 

«Тұздый» , «Сары дала», «Жаман үй»  деген терминдер кездеседі. Мұнда 

көрсетілген тоғызқұмалақ ережелері қазір біраз өзгерді. Ережелермен қатар 

«Тұздый» (тұзлығ)- «тұздыққа», «Сары дала»-«белге», «жаман үй»сөздері- 

«маңдайға» ауыстырылған.  Осы атаулардың қайсысы дұрыс екенін ажырату 

оңайға түспеуде. Өйткені бұл сөздердің бәрі де қазаққа тән сөздер. Осы секілді 

тоғызқұмалақ ойынының қыр-сырын әлі де ғалымдар білмеуде.Енді еліміз 

егемендік алған соң, ата-бабадан қалған алтын мұраны қолға алып, шахмат, 

дойбы секілді ойындармен теңестірмесек, онда келешек ұрпақ алдында 

парызымызды өтей алмай, ұятты боларымыз анық. 
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     № L00056       30.11.2021ж. 

 

КОМПЬЮТЕРДЕ ПІШІНДЕР АРҚЫЛЫ БЕЙНЕ ҚҰРАСТЫРУ. 
 

АЙМАҒАМБЕТОВА КАМШАТ КОПТИЛЕУОВНА 

Маңғыстау облысы Жаңаөзен қаласы №11 «Тенге» бөбекжайы тәрбиеші. 

 

Вариативтік  компонент: Қызықты  компьютер 

Мақсаты:  Пішіндерді  пайдалана  отырып бейне  құрастыру.Сурет  салуға  

бейімдеу.Баланың  логикалық  ойлауын,қиялын  дамыту.Тышқаншамен  жұмыс  

жасау  дағдысын  одан әрі  жетілдіру. Компьютерге жұмыс жасауды  

жалғастыру.  

Билингвальды компонент: пішін-фигура 

Әдіс-тәсілі:  Көрсету,  түсіндіру, сурет  салу,сұрақ-жауап, «Intelektum»  ойыны 

Көрнекілігі:   Компьютер құрылымдары, пішіндер,слайд 

Әрекет 

кезеңдері 

Тәрбиешінің әрекеті Баланың әрекеті 

Мотивациялық 

қозғаушы 

Шаттық  шеңбері 

Келіңдер  кәне  сендерде 

Шақырам  достық  шеңберге 

Қызықты  компьютер  көңілді 

Бізге  жақсы  дем  берді 

Қол  созып  күнге  міне  біз 

Жақсы  тілек  айта  білеміз 

 

Жүректен-жүрекке жылы лебіздер. 

 

 

 
 

  Қазір жылдың қай мезгілі? 

 Қыс  неше ай қонақта болады? 

 Қыс  айларын ата? 

 Апта  күндерін  ата 

 

 

 

Балалар шаттық 

шеңберіне тұрып, табиғат 

анамен,  достарымен 

амандасады.  

 

 

 

 

Бір-біріне жылы  

лебіздер айтады.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Балалар сұрақтарға  

жауап  береді. 
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Өткен тақырыпты  еске түсірейік:  

«Компьютер  құрылғылары». 

Компьютер  құрылғылырына  не  

жатады? 

Мен  жаңа  тақырыпты  бастамас  

бұрын  сендерге Уатсис « Ойлан  тап» 

ойынын  ойнатқым  келіп  отыр. 

Төрт  бөлікке бөлінген  айна  берілген   

карточканы  орналастырамыз.Осы  

айна  арқылы  суретте  қандай  зат  

бейнеленгенін  табамыз. 

Жарайсыңдар  балалар  олай  болса  

бүгінгі  жаңа  тақырыбымыз 

 «Компьютерде   пішіндер   арқылы  

бейне  құрастыру» 

Біз   компьютерде  сурет  салмас  

бұрын  жұмыс  алаңын  сайлап  

аламыз.Жұмыс  алаңының  жоғары  

жағында   түстер  мен  саймандар  

орналасқан.Бұл  жерде бізге  керекті  

суқұйғыш,пішіндер,түс  политрасы  

бар.Ұшбұрыш  арқылы   біз  шырша  

суретін  саламыз. 

Балалар  компьютерге  отырамыз. 

Балалар  компьютерге отырмастан  

бұрын  қандай  ережені  сақтаймыз? 

Ғажайып  сәт. 

Али  мнен  Айя  келеді 

Балалар  Али  мен  Айямен  

амандасады.. 

Али  мен  Айя  компьютер  ережесін  

сақтай  отырып  компьютерде  сурет  

саламыз. 

Сергіту  сәті 

Көз  жаттығуы. 

Балалар  ойын  ойнағыныз  келе  ме? 

Ойын    « Rondo Vario» .Ойында  төрт  

түрлі  құрт  пен  төрт  түрлі –түсті  

геометриялық  фигураларбар 

Балалардың  түрлі  

жауаптары.  

 

 

 

 

 

 

Балалар 

жаңа  тақырыпқа  

қызығушылықпен  

қарайды. 

Балалар  жауап  береді 

 

 

 

 

 

 

Педагогтің  әрбір  сөзіне 

мән  береді.   

 

 

Жаңа  тақырыпқа  

қызығушылықпен  

қарайды. 

Балалар  жауап  береді 

Компьютер  ережесін. 

 

 

 

Балалар  көз  жаттығуын       

орындайды. 
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  бар.Фигуралардың  ортасы  тесік  

және құрттарға  бөлшектерді  тізу  

қажет. 
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Бүгінгі оқу қызметімізде не туралы 

өттік? 

Қандай  пішіндерді  білеміз? 

Шыршаны  қандай  түспен  боядық? 

Үйді  қандай  пішіннен  жасадық? 

Қорытындылау. 

Балалардың  түрлі  

жауаптары. 

 

 

 

Алған білімдерімен 

бөліседі.  

 

Күтілетін нәтиже: 

 

Білуі керек:Пішіндерді  пайдалана  отырып  шырша,аққала,үй  бейнесін  

бейнелеуді. 

Болуы керек: Зейіні, сөздік қоры, байланыстыра сөйлеуі. 

Баланың қолынан келуі: Сұрақтарға жауап беру;Тәрбиешінің  нұсқаулығын 

орындау;Көз  жаттығуын  орындау;Берілген тапсырманы  орындау. 
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     № L00058       30.11.2021ж. 

 

ҚЫСҚЫ ОРМАНҒА САЯХАТ 

 

БАЙМУХАНОВА ЖАНАРА ГОСМАНОВНА 

«Павлодар қаласының №120 сәбилер бақшасы этномәдени  тәрбие беру 

орталығы» тәрбиеші. 

 

Мақсаты: Балалардың қыс мезгілі жайлы алған білімдерін арттыру, саяхат 

жасай отыра қыз мезгілінде болып жатқан өзгерістерді салыстыру, 

ерекшеліктерін ажырата білуге үйрету.Олардың сөйлеу қабілетін мәдениетін 

дамыту; айналаға, қоршаған ортаға деген қызығушылықтарын арттыру, 

адамгершілікке тәрбиелеу. 

Көрнекілік; ат ,шана, ағаштар шырша ормандағы дауыстар үнтаспа , құстар. 

 

Қызмет Кезеңі  

Тәрбиешінің іс-әрекеті 

Бала әрекеті 

Мотивациялық -қозғаушы 

Сәлеметсіздер ме құрметті қонақтар! 
Балалар қане барлығымыз ортаға шеңбер құрып тұрайықшы. 

Балалар бір жылда неше мезгіл бар? 

Қандай-қандай? 

Қане балалар бізге ненің дыбысы естіліп тұр? 

Олай болса балалар 

Қазір жылдың қай мезгілі? 

Қыста күн қандай болады? 

Қыс туралы қандай тақпақ білеміз? 

Бәріміз аспанға қарайықшы, бізге не көрініп тұр? 

Бізге күн несін шашып тұр? 

Енді менің қолыма қараңдаршы? 

Менің қолымда не тұр екен? 

Дұрыс айтасыңдар ,бұл сандық. 

Сандық неден жасалынады? 

Сандытың сырты немен безендірілген? 

Балалар бұл жай сандықша емес бұл сиқырлы сандық . 

Енді бәріміз сандықшаның ішіне қарап бәріміз мейірімді сөздерімізді, жылы 

тілектерімізді айтайық ,сонда ғана сандықшаның іші жылылыққа, 

мейірімділікке толады. 

Менің тәрбиеліде , тәртіпті бүлдіршіндерімнің әр қашан жүздерінен күлкі 

кетпесін, біздің тобымызды әрқашанда жарқыратсын. 
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Амандасу үлкенге 

Тәрбиенің басыгой 

Қайырлы күн достарым! 

Қайырлы күн қонақтар! 

Төрт мезгіл бар. 

Жаз,Күз, Қыс,Көктем. 

Желдің, боранның 

Қыс мезгілі 

Күн суық боран аяз болады 

Айналамда ұшып жүр 

Ақмамық қар себелеп 

Қалт –құлт еткен бейне бір 

Ақ қанатты көбелек 

Күн 

Шуағын, нұрын шашып тұр 

Сандықша 

Ағаштан 

Ою өрнектермен безендірілген. 

Балалар қызығушылықпен сандықшаның ішіне қарайды 

Аспанымыз ашық болсын 

Мейірімді болайық 

Қайырымды болайық 

Ешқашан ауырмайық 

Үлкендерді сыйлайық 

Кішілерге қамқор болайық 

Тату болайық кешірімді болайық 

Бақытты болайық 

Деніміз сау болсын 

Ата анамыз ауырмасын 

Молшыық болсын 

Дос болайық 

Сыпайы болайық 

Күн шуағын төге берсін 

 

Ұйымдастырылған-Ізденушілік 

Балалар біздің сиқырлы сандықшамыз салмағы ауырлай түсіпті, өйткені бұның 

іші не нәрсеге толды? 
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Біз балалар сиқырлы сандықшамызды тобымыздың төріне қойып қояық, 

өйткені келген қонақтарға біздің сөздеріміз жылылығын мейірімін беріп 

тұрсын. 

Енді балалар сендер менімен бірге саяхатқа барғанды жақсы көресіңдер ме? 

Бұрын сендер қандай саяхатқа бардыңдар? 

Олай болса бүгін мен сендерді сиқырлы орманға апарамын. 

Балалар менің өзімнің сиқырлы таяқшам бар соны өзімен қоса ала кетейін 

егерде біз жолда қиналып қалсақ осы сиқырлы таяқа бізге көмектеседі. 

Балалар біздің шанамыз дайын екен Шанамызды жегу үшін не керек? 

Ал балалар сендер көздеріңді жұмыңдар мына таяқшаны үш рет сермесем 

шанаға ат даяр болады. 

Балалар оранға дейін жол ұзақ, жол қысқару үшін ән шырқайық. 

Міне орманғада келдік. 

Балалар бұл сиқырлы орман. 

Балалар қараңдаршы орман қандай? 

Мен сендерге бір жұмбақ жасырайын 

Тікен тікен, тік пісте, 

Қысы жазы бір түсте. 

Енді маған шырша ағашын көрсетіңдерші? 

Шыршаның түсі қандай? 

Ал жапырақтары қандай? 

Мына ағаш қалай аталады? 

Оны не себептен аққайың деп атаймыз 

Аққайыңнан шырын алынады ол денсаулыққа пайдалы. 

Меиірімге біздің жылы сөздерімізге 

Жақсы көреміз. 

Балалар өздері саяхатқа барғандарын айтады. 

Ат керек 

Балалар көздерін жұмады. 

Балалар шанаға жайғасады. 

Балалар өздерінің әндерін айтады 

Айнала аппақ ағаштарды қар басқан 

Шырша 

Балалар көрсетеді 

Жасыл 

Инеге ұқсас болады 

Аққайың 

Оның сырты ақ болады 

рефлексивті-түзеуші. 

Балалар барлығымыз ағаштың басына қарайықшы, ағаштың басында не тұр? 

Тиіндер қайда өмір сүреді? 
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Олар немен қоректенеді? 

Балалар қараңдаршы бізде орманда тағы нелер бар? 

Қандай –қандай аңдар? 

Бұлар орманда немен қоректенеді? 

Ал балалар бәріміз бойымызды жазып орманда ойын ойнайқшы 

«Аққал құрастыру ойыны» ойнатылады. 

Қасқыр түлкі біздің қайтатын уақытымыз келді.Сендермен дос болғанымызға 

өте қуаныштымыз. 

Қане балалар бәріміз аңдар мен қоштасып шанамызға мінейік 

Енді балалар мен сиқырлы таяқшаны сермесем көзді ашып жұмғанша 

тобымызға жетеміз. 

Балалар сендерге саяхат ұнады ма? 

Қыс мезгілі сендерге несімен ұнайды? 

Сендер қыс мезгілі жайлы көп біледі екенсіңдер. Орманға саяхатқа шыққан 

мағанда ұнады.Сендерге көп көп рахмет. 

Ғажайып сәт: Қоян орман аңдарының суреттері жабысқан әртүрлі тәттілерін 

таратады. 

Балалар ағаштың басына қарайды. 

Тиін тұр 

Орманда ағаштың басында 

Ағаштың бүрімен, жаңғақтармен 

Жабайы жануарлар 

Қасқыр, түлкі, қоян, аю 

Балалар ойынды қызығушылықпен 

ойнайды. 

Сау болыңыздар! 

Аққала жасадық, Аңдарды өз көзімізбен көрдік Орманда жүрген бізге қатты 

ұнады. 

Балалар қызығушылық танытады. 

 

Күтілетін нәтиже: 

Білу; Қысқы орманға деген қызығушылықтарын танытты 

Ұғыну Қыс мезгілінің ерекшеліктерімен танысты 

Қолдану; Жабайы Жануарлар мен танысты. 
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МАЗМҰНЫ 

 

 ЖУМАБАЕВА ДИАНА МАУЛЕНОВНА 

 ТОРЕБАЕВА КУРАЛАЙ ДУЛАТОВНА 

 ИМАНҒАЛИЕВА АЙДАНА РУСЛАНҚЫЗЫ 

 ШАМЕТОВА ГУЛЬДЕН КАСЕНОВНА 

 ОНГАРОВА КУНСАЯ КАЙДУЛЛАЕВНА 

 ИЗБАСКАНОВ ЕРТАС БЕКТАСОВИЧ 

 БЕКСАРИЕВА ГАУХАР ТАГАЙБЕКОВНА 

 ӘБДІМАНАП ҰЛЫСҚАН ҚАЙРАТҰЛЫ 

 КАСЫМБЕКОВА НУРГУЛЬ АМИРОВНА 

 БРАСИЛОВА ЖАННУР АЙБАТОВНА 

 МУКАНОВА ЛАЗАТ МУКАМЕТКАЛИЕВНА 

 ПАЛАШОВА АЛИЯ КЕНЕСБЕКОВНА 

 ХАЙРУЛЛИНА ГУЛЬМИРА СЕРИКОВНА 

 ПРМАГАНБЕТОВА  АЙГҮЛ  БИСЕКЕШҚЫЗЫ  

 АЙМАҒАМБЕТОВА КАМШАТ КОПТИЛЕУОВНА 

 БАЙМУХАНОВА ЖАНАРА ГОСМАНОВНА 

 
 

 

 

 

 


