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№ N00026      16.12.2021 ж 

Тың игеру жылдарындағы  Қазақстан 

УЛМЕСЕКОВА НАЗЫМ ДАУТБЕКОВНА                                                                              

ШҚО. Білім басқармасы Өскемен қаласы бойынша білім бөлімінің                          

"М. Шаяхметов атындағы №23 орта мектебі" КММ. Тарих пәні мұғалімі 

Бөлім: Қазақстан  «жылымық» кезеңінде (1954-1964 жылдар) 

Педагогтің аты-жөні 
 

 Күні:  
 

 Сынып:  9 «А»  Қатысушылар саны:  Қатыспағандар саны: 

Сабақтың тақырыбы Тың игеру жылдарындағы Қазақстан 

Оқу бағдарламасына 

сәйкес оқыту мақсаттары 

9.1.1.1 демографиялық өзгерістердің себеп-салдарлық байланысын талдау 

арқылы дәйекті қорытынды жасау; 

9.4.1.1 Кеңес үкіметі кезіндегі ауыл шаруашылығында орын алған өзгерістерге 

баға беру 

Сабақтың мақсаты 

Оқушылар демографиялық өзгерістердің себеп-салдарлық байланысын талдау 

арқылы дәйекті қорытынды жасайды және Кеңес үкіметі кезіндегі ауыл 

шаруашылығында орын алған өзгерістерге баға береді. 

Сабақтың барысы. 

Сабақты

ң кезеңі/ 

уақыт 

Педагогтің әрекеті Оқушының 

әрекеті 

Бағалау Ресурстар 

Сабақты

ң басы: 

7мин 

Сәлемдесу. Оқушыларды түгендеу. 

Бүгін «Тың игеру жылдарындағы Қазақстан» 

тақырыбының соңғы қорытынды 3-сабағы. 

 

Миға шабуыл: 

«Мюнстерберг» әдістемесі. 

Сабақты бастамас бұрын назарымызды тақтаға 

аударып, «Тың игеру» тақырыбына қатысты 

сөздерді табайық:  

 

 

Оқушыларға оқу мақсаты таныстырылады.  

Оқу мақсаты: 

9.1.1.1 демографиялық өзгерістердің себеп-

салдарлық байланысын талдау арқылы дәйекті 

қорытынды жасау; 

9.4.1.1 Кеңес үкіметі кезіндегі ауыл 

шаруашылығында орын алған өзгерістерге баға 

беру 

 

Жаңа сабақтың тақырыбымен, сабақ 

мақсаттарымен таныстыру. 

 

 

 

 

Сабаққа 

қатысты 

сөздерді 

табады 

 

 

 

Мұғалім

нің 

ауызша 

кері 

байланы 

сы 

 

Слайд 1-4 
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Сабақ 

ортасы: 

15 мин 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10 мин 

 

Тапсырма №1. Тың игеру нәтижесінде болған 

демографиялық өзгерістердің себептері мен 

салдарын анықтап, қорытынды жасаңыз.  

Оқыту формасы:  топтық жұмыс 

Әдісі: «Фишбоун»  

 
 

Бағалау 

критерийі 
Дескриптор Балл  

Демографиялық 

өзгерістердің 

себеп-салдарлық 

байланысын 

талдау арқылы 

дәйекті 

қорытынды 

жасайды 

Демографиялық өзгерістердің 

1-себебін жазады 

1 

Демографиялық өзгерістердің 

2-себебін жазады 

1 

Демографиялық өзгерістердің 

3-себебін жазады 

1 

Демографиялық өзгерістердің 

1-салдарын жазады 

1 

Демографиялық өзгерістердің 

2-салдарын жазады 

1 

Демографиялық өзгерістердің 

3-салдарын жазады 

1 

Қорытынды ойын жазады 1 

Жалпы балл 7 

 

ҚБ. Бағалау парағы әр топқа беріледі. Сол 

арқылы оқушылардың тапсырманы 

орындауы бойынша топ басшысы бағалап 

отырады.   

 

 

Тапсырма №2. «Тың игеру – ауыл 

шаруашылығының дамуына оң өзгерістер әкелді 

деп есептеймін/есептемеймін» деген пікірге 

қатысты ойыңызды білдіре отырып, ауыл 

шаруашылығында орын алған өзгерістерге баға 

беріңіз ауыл шаруашылығында орын алған 

өзгерістерге баға беріңіз. 

Оқыту формасы:  топтық жұмыс 

Әдісі: «ПТМС»  

Позиция (мен солай санаймын, ойлаймын, 

есептеймін):  

Түсіндіру (себебі): 

Мысал (мен мұны мынадай мысал арқылы 

дәлелдей аламын)  

1-мысал. 

 

  

3топқа бірдей 

тапсыр маны 

орындай ды 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Дескрип 

тор 

бойынша 

балл 

қойыла 

ды 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

Дескрип 

тор 

бойынша 

балл 

қойыла 

ды 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

слайд 5 

 слайд 6  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Слайд7 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Слайд 8 

 

 

 



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

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

3 

2-мысал. 

Салдар (айтылған мәселе бойынша мынандай 

қорытынды жасаймын) 

Бағалау 

критерийі 

Дескриптор  Бал

л 

Тың игеру 

кезінде 

ауыл 

шаруашылы

ғында орын 

алған 

өзгерістерге 

баға береді 

Берілген пікірге қатысты өз 

позициясын жазады.  

 позициясын түсіндіреді; 

 1-мысал келтіреді 

 2-мысал келтіреді 

тақырып бойынша қорытынды 

жасайды 

1 

 

1 

1 

1 

1 

 

Тапсырманы орындау қиындық туғызып 

отырған оқушыларға жетелеуші сұрақтар 

қойылады: 

- Тың игерудің оң нәтижелері қандай 

болды?  

- Тың игерудің теріс нәтижелері қандай 

болды?  

- Тың жердерді игеру өндірістік және 

әлеуметтік инфрақұрылымдардың 

дамуына қалай әсер етті?  

- Осы аграрлық салада жүргізілген 

реформалар азық-түлік мәселесін шеше 

алды ма? 

- Жайылымдық жерлер неліктен тарылды?  

 

 

Тапсырма №3. «Тың эпопеясы» кезінде орын 

алған өзгерітердің саяси, әлеуметтік, 

экономикалық, мәдени және демографиялық 

салдарларын жазыңыз.  

Оқыту формасы: жеке жұмыс   

Экономика-

лық 

Мәдени Демографи-

ялық 

 

Экологиялық  

Қазақстан ірі 

астық база-

сына ай-

налып, 

«Ленин» 

орденімен 

марапат-ы. 

Жаңа жолдар 

мен елді-

мекендер 

көбейді. 

Ет-сүт 

өнімдерінің 

тапшылығы  

Ұлттық 

ерекшелі

ктер 

ескерілме

й тілдік 

ахуал 

п.б. 

Халықта

р 

арасында 

достық қ-

қ орнады. 

Қазақ 

мектепте

Қазақстан көп 

ұлтты 

республика 

болды. Қазақ-

ң үлесі 30%-

ға төмендеді. 

Қ-ға 200мың 

қазақ 

Қытайдан 

көшіп келді.  

Топырақ 

эрозиясы , 

жердің 

құнарлы 

қабатының 

бұзылуы 

Құнарлы 

жерлердің 

10млн га 

эрозияға 

ұшырады. 

Жайылымдық 

жерлертарыл

ды 

 

 

 

 

 

 

Оқушылар 

жеке дәптерге 

орындайды 
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ескі 

қалалардың 

гүлденуі, 

рі 

жабылды  

 

Бағалау 

критерийі 

Дескриптор  Бал

л 

Тың және 

тыңайған 

ерлерді 

игеруде орын 

алған 

өзгерістерді 

талдайды.  

тың және тыңайған жерлерді 

игерудің экономикалық салдарын 

сипаттайды; 

  

тың және тыңайған жерлерді 

игерудің мәдени салдарын 

сипаттайды;  

 

тың және тыңайған жерлерді 

игерудің демографиялық салдарын 

сипаттайды 

 

тың және тыңайған жерлерді 

игерудің экологиялық салдарын 

сипаттайды 

1 

 

 

1 

 

 

1 

 

 

1 

 

Сабақ 

тың 

соңы: 

 10 мин 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Сабақты бекіту тест-сұрақтарына жауап беру.   

1. Тың игеру саясатының мақсаты - ... 

A. Азық-түлік тапшылығы мәселесін шешу + 

B. Демографиялық өзгерістер енгізу 

C. Қазақстанды көп ұлтты мемлекетке 

айналдыру 

2. Тыңайған жерлерді игеру туралы шешім 

қашан қабылданды?  

A. 1952ж 

B. 1953ж 

C. 1954ж + 

3. Тың игерудің басым көпшілігі жүргзілген 

аймақ - ... 

A. Солтүстік-батыс Қазақстан 

B. Солтүстік Қазақстан + 

C. Оңтүстік Қазақстан 

4. Ауыл шаруашылығын дамытудың 

экстенсивті моделі дегеніміз - ... 

A. Саннан гөрі, сапаға мән беру 

B. Сапаны жақсартуға емес, санды 

өсіруге бағытталған модель +  

C. Ауыл шаруашылығында тың 

жерлерді игеру 

5. Егіс алқаптарын кеңейту – ауыл 

шаруашылығы мәселесін шешу жолы» деп 

айтқан басшы:  

A. И.Сталин 

B. Н.Хрущев+ 

C. М.Горбачев 

Оқушылар 

тест 

тапсырмасын 

дәптерге 

орындайды 

 

 

 

Ұялы 

телефон 

көмегімен 

padlet  

қосымшасына 

сабақ 

бойынша 

рефлексия 

жазады. 

Тест 

нәтижесі 

бойынша 

балл 

қойылад

ы 
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2мин 

 

 

 

 

 

Үйге 

тапсыр 

ма. 

1мин 

 

Бағалау . 

6. Үлкен алқаптарды жырту дәстүрлі мал 

шаруашылығына зиянын тигізеді деп 

есептеген ҚКП ОК бірінші хатшысы 

A. Ж.Шаяхметов+ 

B. П.Понамаренко 

C. Д.Қонаев  

7. КСРО-ның 1953-1964 жж басшысы 

A. Брежнев 

B. Сталин 

C. Хрущев + 

 

 

Рефлексия. Бүгінгі сабақ бойынша ұялы 

телефонды қолданып padlet  қосымшасына сабақ 

бойынша рефлексия жазуды ұсыну. 

 

 

«Тың игеру жылдарындағы Қазақстан» 

тақырыбын оқу.  

Үй 

тапсырмасын 

жазып алады. 

Бүгінгі 

сабақ  

бойынша 

жинаған 

баллдары 

негізінде 

ФБ 

жүзеге 

асырыла

ды 

Слайд 10 
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№ N00025  16.12.2021 ж 

 

Арифметикалық  прогрессия 

 

ИСАБЕКОВА ГУЛНАЗ МАДЕТКАРИМОВНА 

Нұр-Сұлтан қаласы  Шәкәрім атыдағы №56 мектеп-лицейі 

Математика пәні мұғалімі 

 

Қысқа мерзімді жоспар 

 

Ұзақ мерзімді жоспар 

бөлімі:   Тізбектер  

Мектеп: Нұр -Сұлтан қаласы,  Шәкәрім атындағы  №56 мектеп -

лицейі 

Күні:    Мұғалімнің аты-жөні: Исабекова Гүлназ Мадеткаримовна 

Сынып:    9 Қатысқандар саны:  Қатыспағандар саны: 

Сабақ тақырыбы Арифметикалық прогрессия 

Сабақ түрі Қайталау сабағы 

Осы сабақта қол 

жеткізілетін оқу 

мақсаттары (оқу 

бағдарламасына 

сілтеме) 

9.2.3.5 арифметикалық прогрессияның n-ші мүшесінің, алғашқы n  

мүшесінің қосындысының және сипаттамалық қасиетінің 

формулаларын  біледі және қолданады; 

  

Сабақ мақсаттары Барлығы: Арифметикалық прогрессияның n-ші мүшесінің  

формуласын біледі және қолданады 

Көпшілігі: Арифметикалық прогрессияның алғашқы n  мүшесінің  

қосындысының формуласын біледі және қолданады 

Кейбіреуі: Арифметикалық прогрессияның алғашқы n  мүшесінің  

қосындысының формуласын, қасиетінің формулаларын  біледі және 

қолданады; 

Бағалау критерийлері Бағалау критерийлері:  

 Арифметикалық прогрессияның  жалпы мүшесінің 

формуласын біледі; 

 Берілген элементтер бойынша арифметикалық прогрессияның  

кез келген мүшесін табады; 

 Алғашқы n мүшелерінің қосындысының  формуласын  біледі; 

 Алғашқы n мүшелерінің қосындысының  формуласын  

қолданады; 
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 Арифметикалық прогрессияның қасиетінің формулаларын  

біледі және қолданады; 

Тілдік  мақсаттар Оқушылар: 

- бөлімнің пәндік лексикасы мен терминологиясын есеп шешуде 

қолданады; 

- арифметикалық прогрессияны есеп шығаруда қолданып 

дәйектейді; 

Пәндік лексика мен терминология: 

- арифметикалық прогрессияның айырмасы; 

- арифметикалық ортасы; 

- арифметикалық прогрессияның алғашқы n мүшесінің 

қосындысы; 

 Диалогқа/жазылымға қажетті тіркестер 

-  тізбектің n-мүшесінің формуласын  … түрде беруге болады; 

- тізбектің келесі элементі … болады; 

- прогрессияның ... мүшесін табу үшін ... ; 

- тізбек кемімелі/өспелі болып табылады, себебі … ; 

- ... прогрессияның алғашқы ... мүшесінің қосындысын табу үшін 

... ; 

- ... саны арифметикалық прогрессияның мүшесі болып табылады, 

себебі … ; 

- а1=…,аn=… болса, онда алдымен … табу керек; 

Құндылықтарды 

дарыту  

 

 топта жұмыс жасай білу, өз ісінің сапасына жауапкершілікпен 

қарау; 

 өз ойын түсіндірумен қатар басқалардың да пікірін тыңдап, 

құрметтеу, сынға түсіністікпен қарау; 

Пәнаралық 

байланыстар 

Бұл бөлімнен алған білім математиканың «Функциялардың шегі 

және үзіліссіздігі», «Қатарлар» деген бөлімдерін игеруге қажет. 

Тізбектер математикадан басқа да білім салаларында кеңінен 

қолданылады: биологияда бактериялардың көбею моделін құруда, 

экономикада банктің пайыздық есептеулерінде  және т.с.с. 

АКТ-ны қолдану 

дағдылары  

Оқуға қажет АКТ-ның мүмкіндіктерін тиімді қолдану дағдыларды 

қалыптастыру 

Бастапқы білім  Сандық тізбектер, дәрежесі бар тізбектер түсініктері. Бүтін 

көрсеткішті дәрежесі бар тізбектің заңдылығын анықтау және 

жетіспейтін мүшесін таба білу.  

Сабақ барысы 

Сабақтың 

жоспарланған 

кезеңдері 

Сабақтың жоспарланған кезеңдері Ресурстар 

Сабақтың 

басы 

10 мин 

 

 

І. Сабақтың басында мұғалім оқушылармен бірге 

сабақтың тақырыбы мен мақсатын, бағалау критериін 

айқындап алады. 

 

ІІ. Топқа бөлу. Үш түрлі санды таңдайды . Натурал  сандар 

алғандар бірінші топ, рационал сан алғандар  екінші топ, 

иррационал сандар  алғандар  үшінші топ. 

Презентация 

1-2 слайд 

 

 

3-5 слайд 
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3 мин 

 

 

 

 

4 мин 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Сергіту сәті 

5 мин 

 

 

 Оқушыларды топқа бірігеді, топ басшысын сайлау.  

Топтар алдарындағы сандардан арифметикалық 

прогрессия құрайды. Прогрессияның өспелі, кемімелілігін 

анықтайды  

                 1.  1, 3,5,7,9,11 

                2.     -3,2;-4,4;-5,6;-6,8;-8;-9,2 

3.   √2 + 1;  √2 + 3; √2 + 5; √2 + 7;  √2 + 9;  √2 + 11  
  

ІІІ. Үй тапсырмасын тексеру: топ басшысы 14.2,14.4 

Кері байланыс: 

1. Үй тапсырмасын шешуде қандай қиындықтар болды? 

2. Қандай тапсырмалар ең қиын болды? 

ІҮ. Жұппен жұмыс: 

 «Карусель» тәсілін қолдамыз.  

Әр жұп үлестірмелердің біреуін алады. Тапсырма:  Бос 

орындарды толтырыңыз. Тапсырманы орындап, жұп өз 

үлестірмесін келесі жұпқа тексеруге береді, осылайша, 

үлестірме дөңгелене ауысады. Тексеретін жұптар плюс 

немесе минус таңбасын қояды. Үлестірме өз иесіне қайта 

келгенде, жұптар өз қателерін түсіндіреді.   

 

3  ? 11 15 19 ? 

? -0,3 -4,1 -7,9 -11,7 ? 

3 ? 7 ? 11 13 

 

? 2,2 -3 -8,2 ? -18,6 

10 ? 26 ? 42 50 

? -4.5 -3,8 3,1 -2,4 ? 

 

3 ? 7 ? 11 13 

7,3 -2,2 -11,7 ? 30,7 ? 

10 20 ? 40 ? 60 

 

1.  Қандай тапсырма орындадық? 

2.  Тапсырма орындау барысында қандай  формулаларды 

пайдаландық? 

 

Ү. 100-ге дейінгі натурал сандардың қосындысын 

табыңыз.  

Қандай тиімді тәсілмен табуға болады?  

Жауабы: 5050 
Осылай қосу тәсілі қалай аталады? (Гаусс тәсілі) 

Гаусс туралы қысқаша мәлімет. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



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

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

9 

 

 

 

 

Топпен жұмыс 

 

 

 

10 мин 

 

 

 

  

2020 жылғы 22 қазанда Ұлттық қоғамдық сенім кеңесінің 

(ҰҚСК) IV-отырысына қатысқан Мемлекет басшысы 

Қасым-Жомарт Тоқаев 2021 жылды «Тәуелсіздіктің 30 

жылдығы» деп жариялады. Келесі тапсырмалар Ел 

Тәуелсіздігінің 30 жылдығына арналады 

 

ҮІ. Топпен жұмыс 

1. 1991 жылдан бастап Қазақстан халқы 2020 жылдың 

соңына қарай 16 793 007 адамнан 18 953 799 адамға 

дейін өсті. Әр жылда  халық саны қаншаға өсті? 

2. Нұр-Cұлтан   қаласының халық саны 2015 жылдың  

1 мамырындағы мәлімет бойынша 880 мыңды 

құрады. Нұр-Cұлтан   қаласының халқы жыл сайын 

шамамен 35 мыңға артып отырады. 2020 жылы 

Астана халқы шамамен қанша болды? 2030 жылы 

ше? 

3.  «Nur Otan» партиясының сайлауалды 

бағдарламасын орындаудың жол картасы бекітілді. 

148 пункттен құралған құжат бойынша алдағы бес 

жылда жаңа жұмыс орындарын ашу, көлік 

логистика, агроөнеркәсіптік кешен мен туризм, 

бағыттары бойынша әр жылға нақты жоспар бар. 

Мәселен алдағы 5 жылда 70 000  жұмыс орны 

құрылады.  

         Егер алғашқы жылы 10 000 жұмыс орны ашылып, 

кейінгі жылдары арифметикалық прогрессиямен өсетін 

болса  жыл сайын  неше жұмыс орнын артығымен ашу 

керек  болады? 

1. Есеп 

a1=16793007;                 n= 2020-1991=19; 

аn=18953799;                 a20=a1+18d; 

d=?                  18953799=16793007+18d;     18 

d=2160792 ;                                          d=120044. 

2. a1=880 000;    an=a1+4d;  880000+4*35000=1 020 000 
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d=35 000; 

n=5 

an=? 

 

3. a1=10 000;               

Sn=70 000;                 Sn=
2𝑎1+4𝑑

2
𝑛   

n=5 

d=?               4d=2S/5 -2a1   14000:5-20000   d=2000 

Сабақтың 

ортасы  

10 мин 

 

Жеке өзіндік 

жұмыс. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ҮІІ. Жеке өзіндік жұмыс.  

«А» деңгейі        Шешуі: 

Берілгені                                                

а1=5 

d=2 

Т/К S6-? 

S6=60 

Дескриптор:   
- Арифметикалық прогрессияның n мүшесінің формуласын 
қолданады;  
- Арифметикалық прогрессияның алғашқы n мүшесінің 
қосындысын табу формуласын қолданады;  
«В» деңгейі 
 Арифметикалық прогрессияның мүшелерінің қосындысын 
қолданып арифметикалық прогрессияның бірінші мүшесі 
мен айырымын тап. 
S21=1008 
a21=88 
a1=? 
d=? 

Дескриптор:  
- Арифметикалық прогрессияның алғашқы n мүшесінің 
қосындысын табу формуласын қолданады;  
- Айырманы табады; 
-Бірінші мүшесін табады. 
«С» деңгейі                         

             
Т/к n-? 

Шешуі: 

   

 
 
 
 
 
Дескриптор:  
- Арифметикалық прогрессияның алғашқы n мүшесінің 

 

6-7 слайд 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8-слайд 
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қосындысын қолданады 

- Арифметикалық прогрессияның n-ші мүшесін табады  

Дайын жауап арқылыөздерән бағалайды 

Мұғалім орындаған жұмысқа кері байланыс береді. 

Cабақтың 

соңы 

3 мин 

 

ҮІІІ. Қорытынды ( бірнеше оқушы өз еркімен сабақтың 

қорытындысын айтады және сабақта қойған мақсатқа 

жетуін анықтайды)  

 Рефлексия:  

• - мен бүгін үйрендім …  

• - маған қиын болды …  

• - келесі сабақта мен  … орындай аламын, себебі…  

 Үй тапсырмасы:    14.7,14.8 

9-слайд 

 

 

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 

Жеке жұмысты орындаудың  

алдында оқушыларға деңгейді 

таңдауға мүмкіндік беріледі  

Оқушылар өзін-өзі тапсырмаға 

әзірлеген бағалау критерийлер мен 

дескрипторлар бойынша бағалайды 

және  дайын шешімдері мен 

дескрипторлар арқылы мұғалім 

бағалауды жұргізеді. Сабақтың 

соңында қорытындылар жасау 

барысында  бір оқушы өзінің сабақта 

мақсатқа жетуі туралы ойын айтады, 

басқалары оны тыңдай отыра, өзіне 

баға бере алады. 

 

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.   
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                                                 № N00027          16.12.2021 ж 

АМАНГОСОВА ЭЛЬМИРА САГНАДИНОВНА 

Жай бөлшектерді және аралас сандарды бөлу 

Ақтөбе қаласы  № 61 ЖОББМ, Математика пәнінің мұғалімі 

 

 Жай бөлшектерді және аралас сандарды бөлу Мектеп: № 61  

Күні:   Мұғалімнің аты-жөні:     Амангосова Эльмира Сагнадиновна     

Сынып: 5 « А, Б»  Қатысқан оқушы саны: Қатыспаған оқушы саны: 

Осы сабақта қол 

жеткізілетін 

Амангосова Эльмира 

Сагнадиновна оқу 

мақсаттары  

5.1.2.23 жай бөлшектерді және аралас сандарды бөлуді орындау; 

Сабақтың мақсаты Тақырып аясында берілген есептерді шығара алады, яғни теориялық алған білімін практикада қолдана алады. 

Сабақ барысы 

Сабақтың 

кезеңі/ 

уақыт 

Педагогтің әрекеті Оқушының әрекеті Бағалау Ресурстар 

 Басы 

5  минут 

Ұйымдастыру сәті 

Үй жұмысын тексеру 

Математикалық логикалық 

есептер беру арқылы «Миға 

шабуыл» 
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Негізгі 

бөлім 

Тақырыпты 

ашу 

10 минут 

 

 

Жай 

бөлшекті 

жай 

бөлшекке 

бөлу 

Кері сан бөлу 

Жай 

бөлшекті 

жай 

бөлшекке 

бөлу, 

бөлінгіш 

бөлшекті 

бөлгіш 

бөлшеке 

кері санға 

көбейту 

керек 
𝒂

𝒃
÷

𝒄

𝒅

=
𝒂

𝒃
∙

𝒅

с

=
𝒂 ∙ 𝒅

𝒃 ∙ с
 

  

𝑐

𝑑
 санына  кері сан 

𝑑

с
 

Болады. 
4

7
 ке 

7

4
 

3

8
ке

8

3
 

Кері 

болшектер 

𝑎

𝑏
÷

𝑐

𝑑
=

𝑎

𝑏
∙

𝑑

с

=
𝑎 ∙ 𝑑

𝑏 ∙ с
 

  

Яғни  
𝑎

𝑏
 

бөліндісін, 
𝑐

𝑑
 

бөлгішіне 

кері болатын 
𝑑

с
 бөлшегіне 

көбетеміз.  

Қажет 

болған 

жағдайда 

бөлшекті 

қысқартамыз

. 

  

Аралас 

санды 

аралас 

санға бөлу 

үшін, 

оларды 

бұрыс 

бөлшекке 

айналдыры

п, бөлшекті 

бөлшекке 

бөлу 

ережесін 

өолдану 

керек. 

Бөлшекті 

натурал 

санға 

бөлу,натура

л санды 

бөлшекке 

бөлу. 

Бөлінгіш 

немесе 

бөлгіш 

натурал сан 

болған 

жағдайда 

натурал 

санды 

бөлімі 1 

Мысал 
4

7
÷

8

5
=

4

7
∙

5

8

=
5

14
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𝟒
𝟐

𝟑
÷ 𝟑

𝟑

𝟒
= 

𝟏𝟒

𝟑
÷

𝟏𝟓

𝟒
= 

𝟏𝟒

𝟑
∙

𝟒

𝟏𝟓

=
𝟓𝟔

𝟒𝟓
 

  

  

  

  

болатын 

бөлшек 

түрінде 

жазуға 

болады. 
𝑎

𝑏
÷ 𝑛

=
𝑎

𝑏
÷

𝑛

1

=
𝑎

𝑏
∙

1

𝑛

=
𝑎

𝑏 ∙ 𝑛
 

𝑛 ÷
𝑎

𝑏

= 𝑛 ∙
𝑏

𝑎

=
𝑏 ∙ 𝑛

𝑎
 

 

Топпен 

жұмыс 

15  минут 

 

 

 

 

Бөлшекті натурал санға 

бөлу,натурал санды бөлшекке 

бөлу. 

Бөлінгіш немесе бөлгіш 

натурал сан болған жағдайда 

натурал санды бөлімі 1 

болатын бөлшек түрінде 

жазуға болады. 

𝑎

𝑏
÷ 𝑛 =

𝑎

𝑏
÷

𝑛

1
=

𝑎

𝑏
∙

1

𝑛
=

𝑎

𝑏 ∙ 𝑛
 

𝑛 ÷
𝑎

𝑏
= 𝑛 ∙

𝑏

𝑎
=

𝑏 ∙ 𝑛

𝑎
 

Жай бөлшекті жай бөлшекке 

бөлу, бөлінгіш бөлшекті 

бөлгіш бөлшеке кері санға 

көбейту керек 

𝒂

𝒃
÷

𝒄

𝒅
=

𝒂

𝒃
∙

𝒅

с
=

𝒂 ∙ 𝒅

𝒃 ∙ с
 

 

 Үйге 

тапсырма: 

Алдамұратова 

Т.А., 

Байшоланов 

Е.С. 

Математика: 

Жалпы білім 

беретін мект.    

5сыны бына 

арн. / Т. 

Алдамұратова

, Е. 

Байшоланов.     

4-басылымы. - 

Алматы: 

Атамұра, 

2015)№  , №      
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Аралас санды аралас санға 

бөлу үшін, оларды бұрыс 

бөлшекке айналдырып, 

бөлшекті бөлшекке бөлу 

ережесін өолдану керек. 

𝟒
𝟐

𝟑
÷ 𝟑

𝟑

𝟒
= 

𝟏𝟒

𝟑
÷

𝟏𝟓

𝟒
= 

𝟏𝟒

𝟑
∙

𝟒

𝟏𝟓
=

𝟓𝟔

𝟒𝟓
 

𝑎

𝑏
÷

𝑐

𝑑
=

𝑎

𝑏
∙

𝑑

с
=

𝑎 ∙ 𝑑

𝑏 ∙ с
 

  

Яғни  
𝑎

𝑏
 бөліндісін, 

𝑐

𝑑
 бөлгішіне кері 

болатын 
𝑑

с
 бөлшегіне көбетеміз.  

Қажет болған жағдайда бөлшекті 

қысқартамыз. 

  

Мысал 
4

7
÷

8

5
=

4

7
∙

5

8
=

5

14
 

  

 

 

Жеке 

жұмыс 

10 минут 

Оқулықпен жұмыс, 

деңгейлік тапсырмаларды 

қолдану 

А  деңгейінің есептері   №  

В  деңгейінің есептері   №   

А  деңгейінің есептері   №  

В  деңгейінің есептері   №   

С  деңгейінің есептері   №   
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С  деңгейінің есептері   №   

Соңы 

5  минут 

Сабақты бекіту 

Рефлексия 

Не білдік? Не үйрендік? Нені 

білгім келеді? Деге 

н сұрақтарға жауап алу. 

 

 

Маған сабақ ұнады. 

Тақырыпты меңгердім. 

Тақырыпты түсіндім, бірақ 

есептеген кезде қиналамын. 

Сабақ маған түсініксіз. 

 

Не білдік? Не үйрендік? Нені білгім келеді? деген сұрақтарға 

жауап алу. 
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№ N00028     16.12.2021 ж 

Құрaмындa квaдрaт түбiрi бaр өрнектердi түрлендiру 

САПАРОВА САРА АРАЛБАЕВНА                                                                                                   

Ақтөбе қаласы  № 61 ЖОББМ, Математика пәнінің мұғалімі 

 

№ N00029   16.12.2021 ж 

Алгебралық өрнектер.Алгебралық қосынды.Айнымалы 

ҚАЗТУҒАНОВА МӨЛДІР ҚАЙРАТҚЫЗЫ                                                                                                  

Ақтөбе қаласы  № 61 ЖОББМ, Математика пәнінің мұғалімі 

 

Ұзақ мерзімді жоспардың 

атауы: 6.2В Алгебралық 

өрнектер 

Мектеп: № 61 жалпы білім беретін орта мектеп 

Күні:  Мұғалімнің аты- жөні:  Қазтуғанова М.Қ. 

Сынып:  6   Қатысқан оқушылар: 30 Қатыспаған оқушылар: 0 

Сабақтың тақырыбы: 3.1.Алгебралық өрнектер.Алгебралық қосынды.Айнымалы 

Оқу бағдарламасына 

сәйкес осы сабақта қол 

жеткізілетін оқу 

мақсаттары: 

6.2.1.1 алгебралық өрнек ұғымын меңгеру; 

6.2.1.2 айнымалылардың берілген рационал мәндері үшін алгебралық 

өрнектердің мәндерін есептеу; 

Сабақтың барысы 

Кезеңдер Мұғалімнің  іс әрекеті Оқушының іс 

әрекеті 

Ресурстар  Бағалау 

Сабақтың 

басы  

(2-5 мин) 

Ұйымдастыру бөлімі: 

а)Оқушылармен амандасу,түгендеу 

б) Назарын сабаққа аударту 

Топқа бөлу: «Кеспе кағаздар арқылы»  
оқушыларды кеспе қағаздағы түстері 

бойынша 5 топқа бөлемін, топ басшылар 

сайланады. Алтын ережемен 

таныстырылады. 

«Көршіңді тексер » әдісі арқылы үй 

жұмыс тексеріледі. Яғни  оқушылар 

дәптерлерін көрші отырған оқушымен 

алмастырып  слайдтағы мұғалім 

жауабымен сайкестендіріп тексереді. 

Саралау: Диалог және қолдау тәсілі 

 Мұғаліммен 

амандасып, 

сабаққа назарын 

және ынтасын 

аударады. 

 

Кеспе 

қағаздарын 

таңдау арқылы 

топтарға 

бөлінеді. 

Үй жұмысын 

тексереді. 

Қатесін 

түзейді.Бағайлай

ды. 

 

Кеспе 

қағаздар: 

 

 

 

 

 

Бағалау

: 
«Смайли

к» 

арқылы 

бірін 

бірі 

бағалайд

ы 
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Сабақтың 

ортасы  

(5-35 мин) 

 

Оқушылар даптерлерімізді ашып бүгінгі 

күннің жадын жазып қоямыз.  

«Кеспе қағаздар»әдісі арқылы 

тақырыпты ашады. 

 Әр топтан топ басшылары шығып топқа 

бөлінген кеспе кағаздағы  жазылған 

 

Мұғалімнің 

нұсқауымен 

топқа бһләнген 

кеспе қағаз 

артында  

 

 

 

 

 

 

Бағалау

: «Үш 

шапалақ

» әдісі 

арқылы 

Күні: Мұғалімнің аты-жөні: Сапарова С.А. 

Сынып: 8   Қатысқан оқушы саны: Қатыспаған оқушы 

саны: 

Сабақтың 

тақырыбы 

Құрaмындa квaдрaт түбiрi бaр өрнектердi түрлендiру. 

Оқу 

бағдарламасына 

сәйкес оқыту 

мақсаттары 

8.1.2.5 құрaмындa квaдрaт түбiрi бaр өрнектердi түрлендiрудi 

орындaу. 

Сабақтың 

мақсаты: 

1. Құрaмындa түбiр тaңбaсы бaр өрнектердi түрлендiрудi 

орындaу. 

2. Бөлшектiң бөлiмiн иррaционaлдықтaн босaтуды түсiндiру. 

3. Өрнектердi түрлендiрудiң тиiмдi тәсiлiн aйқындaу. 

Сабақ барысы 

Сабақтың 

кезеңі 

Педагогтің әрекеті Оқушының әрекеті Бағалау Ресурс 

тар 

Басы 

5 минут 
Ұйымдастыру сәті 

Оқушылар біз өткен 

сабақтарда  қандай 

ұғымдармен таныстық. 

Қандай жаңа білім 

алдық ? 

«Сұрақ лақтыру» әдісі 

 иә жоқ 

Терiс сaнның квaдрaты теріс 

сан бола ма? 

  

Оң сaнның екі квaдрaт түбiрi 

бaр ма? 

  

√625 = 25 пе?   

 

Психологиялық ахуалға 

берілген тапсырманы 

орындайды. 

Оқушылар пікір  

білдіреді. 

 

 

 

 

 

 

«Сұрақ лақтыру» 

әдісінде оқушылардың 

өткен сабақта не білгенін, 

нені үйренгендігін білу 

Оқушылар өз шешімдерін 

айтады. 

«Мақтау 

сөз»әдісі 

  

Интер. 

тақта 

А+В 

10 

Y 

Х 

1+19 
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2

√3
 Бөлшек иррационал бола ма? 

  

 

Түбір астында теріс сан бола 

ма? 

  

Көбейткішті түбір 

таңбасының астына енгізуге 

бола ма? 

  

√144 − √81 = 5 пе ?
 

  

√121 = 12 ме?   

Негізгі 

бөлім  
10 минут 

Ширaту жaттығуы: 

Оқушыларды мақсат қою 

үдерісіне тарту үшін 

«Проблемалық жағдаят 

туындату» тәсілін 

қолданамын 

Өрнектердің мәндері тең 

бола ма?   

14√3 және 3√14 

- Қандай түрлендіру 

орындар едіңдер? 

- Көбейткішті түбір 

таңбасының астына 

енгізу қалай 

орындалады? 

- Көбейткішті түбір 

таңбасының астына 

енгізуді иррационал 

сандарды салыстыруда 

қолдануға бола ма? 

Оқушылар сабақ 

мақсатын айқындайды 

 «Басбар 

мақ» 

әдісі 
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Оқулықпен 

жұмыс 

25 минут 

(Ж) 1тaпсырмa 

Ойлан .Жұптас. Бөліс. 

(Жұптық жұмыс) 

Бұл жұмысты 

оқушыларды басқа 

адамды естуге, тыңдауға, 

диалог жүргізуге, өз 

пікірін айтуға, 

дәлелдеуге, басқаның 

пікірімен санасуға 

мүмкіндік беру 

мақсатында жүргіземін. 

Өрнектерді ықшамда. 

1) 4√3 + √3 - 8√3 = 

2) √25𝑎 + √16𝑎 -√64𝑎 = 

3) (𝑥 + √𝑦)∙(x-√𝑦)= 

4) -8√6 + 20√6 - 22√6 = 

 

2-тапсырма. 

«Тереңірек 

ойлан!» әдісі 

Кім шапшаң? 

 

1. 20√4900 + 549
= 20 ∙ 70
+ 549
= 1400
+ 549
= 1949 

2. √361 + √100
= 19 + 10
= 29 

3. √9801 + 1892
= 99 + 1892
= 1991 

4. √292 − 202 + √64

= √(29 − 20)(29 + 20)
+ 8 = 29 

 

Дескриптор: 

- квадрат түбір 

қасиеттерін қолданады; 

- түрлендірулерді 

орындайды; 

- өрнекті ықшамдайды. 

 

 

 

 

Оқушылар жеке жұмыс 

жасайды. 

 

Дескриптор: 

- квадрат түбір 

қасиеттерін қолданады; 

- түрлендірулерді 

орындайды; 

- өрнекті ықшамдайды. 

 

 

 

 

Оқушылар өз пікірлерін 

білдіреді. 

 

 

 

 

 

 

«Үш 

шапалақ» 

әдісі 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

«Жұлдыз

ша»   

әдiсi 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

«Бас 

бармақ» 

Жұптық 

тапсырм

алар. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

жұлдызша

лар 
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5. √82 + 62 + √400

= √100

+ √400
= 10 + 20
= 30 

 

КБ:Есептің нәтижесі 

қандай даталы сандарды 

білдіреді? 

Ширату тапсырмасы 

(Сандары жасырылған 

тапсырмалар беріледі. 

Берілген сандарды 

есептеп, дұрыс жауабын 

мәтінге қосып оқиды) 

 

Еліміз өзінің 

√1000 000 +

√810 000 + √8281 =   

- √4000000 + √441   =

        жылдық  даму 

кезеңінен абыроймен 

өтті. Біз өз елімізді 

мақтан тұтамыз. Тәу етер 

қастерлі Тәуелсіздігімізге 

√900 =      жыл. 

«Джигсо» әдiсiн aлдым. 

Себебi: топтa жұмыс 

iстеуге aрнaлғaн 

құрылым ұсынып, 

оқушылaрдa  сөйлеу 

және тыңдaу дaғдылaры   

қaлыптaсaды. 

a)    
15

2√3
= 

в) 
4

√х−2у
= 

 

Керi 

 

 

Дескриптор: 

-Берілген сандардан түбір 

табады. 

-Өрнектерді ықшамдайды. 

 

 

 

 

Дескриптор: 

- бөлшектің алымына 

да ,бөлімін де 

қажетті 

түрлендірулер 

жасайды; 

- өрнекті 

ықшамдайды. 

- бөлшектің бөлімін 

иррaционaлдықтaн 

арылтады. 
. 

Дескриптор: 

- өрнекті түрлендіру 

үшін квадрат 

түбірдің қасиеттерін 

қолданады 

- құрамында  квадрат 

түбірі бар 

өрнектерді 

түрлендіреді 

 

 

әдісі 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ҚБ. 

«Өзaрa 

және 

өзiн-өзi 

бaғaлaу» 
тәсiлi 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

кеспелер 
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бaйлaныс.Бөлшектiң 

бөлiмiн 

иррaционaлдықтaн қaлaй 

босaтуғa болaды? 

Жеке жұмыс(үлгерімі 

төмен оқушылармен 

жұмыс) 

Кері байланыс мақтау, 

мадақтау. 

Сергіту сәті 

«Квадрат» сөзінің  әр 

әріпіне математикалық 

сөз құрау 

«Элективті тест» 

Сыныптағы оқушының 

әрқайсысына А, В, С, Д  

әріптерімен жазылған 

карточкалардың жинағы 

дайындалады, сұрақтар 

слайдтан бірнеше 

жауабымен шығады,   

оқушылар дұрыс жауапқа 

сәйкес келетін 

карточкаларды көрсетуі 

керек. 

1. Өрнекті ықшамдаңыз:  

(√8 − √50)√2 

а) -6                   в) √16 -

 √100                с) -5                  

д) √2 

 

2. Есептеңіз:     √75 +

2√3 
 

а) 4√2                    в) 4√3                 

с) 4√3                  д) 7√3 

ҚБ:   өзін-өзі бағалау 

Кері байланыс:  оқушы 

өзіне-өзі береді 

 Саралау:  жылдамдық 

(темп), қорытынды 
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сандармен әріптерден әріпті және санды 

өрнек құрастырып шығады. 

Мұғалім құралған  өректерді 

араластырып алгебралық өрнекті 

жазылған 

алгебралық 

өрнектер 

құрайды. 

 

 

 

 

бағалайд

ы 

 

 

 

3.  Өрнекті түрлендір:  

(4+√5)2 = 

 

а) 21 + 2√3            в) 

18+4√3               с) 

21+8√5           д) 17+5√5 

 

4. Өрнектің мәнін 

табыңыз:   
1

5+2√6
 + 

1

5−2√6
 

 

а)  6                        в) 8                    

с) 10                        д) 12 

 

5. Есептеңіз: 5√92 – 

√2300 
 

а)   0      в) 1                                

с) 2       д) 3 

 

 

Соңы 

5  минут 

Сабақты бекіту 

Рефлексия 

Үйге тапсырма: №149 

Сабақты пысықтау.   

Кері 

байланыс 

Рефлексия 

(жеке,жұпта,топта, 

ұжымда) 

Рефлексия «Еркін 

микрофон»  әдісі. 

 

Оқушыларға 

«Еркін микрофон» 

Мұғалім сабақты 

қорытындылау 

мақсатында 

оқушылардың сабаққа 

деген көзқарасын, 

рефлексиясын тыңдайды. 

 

«Еркін 

микрофо

н» 

 

Кері 

байланыс 
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құрастырады.Оқушылар жаңа тақырып 

сонымен қатар оның ережесін,оқу 

мақсатын мұғалім нұсқауымен өздері 

толық көрсетіп тұр. 

Тақырып бойынша видеоролик 

көрсетіліп, оқушыларға   «Ашық 

микрофон» әдісі арқылы  топтарға 

мысалдар талдауға беріледі. Әр топтан 

топ мүшелері тақырып бойынша мысал 

келтіріліп , тақырып талданылып өтеді. 

Саралау: Диалог және қолдау тәсілі 

 «Ойлан,топтас, бөліс» топтық 

жұмысы арқылы оқулықтан №628 есепті 

орындайды: 

№628 Мына қосылғыштардан алгебралық 

қосынды құрастырып жазыңдар: 

1. а,-b,c,-d                             4.   

1|3x,5|8y,-z,-13      

2. 4a,-6b,5c,7d                     5.    14a,-

3d, 8c,4b 

3. -0.8m,-0.7n,9k,-q 

Дескриптор:Есепте берілген 

қосылғыштардан алгебралық қосынды 

құрастырады. 

Бағалау: оқушылар бір бірін  сэндвич 

әдісі арқылы бағалайды. 

Саралау:нәтиже бойынша саралау 

 

«Ұяшықты таңдаймын» әдісі .Әр 

топтан топ басшысына  слайдтағы кез 

келген ұяшықты таңдауын сұралады. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Дескриптор:Берілген сөздерді 

алгебралық өрнек түрінде құрастырып, 

жазады. 

Саралау: қарқын тәсілі 

Қалыптастырушы бағалауға арналған 

тапсырма: Айнымалылардың берілген 

мәндеріндегі өрнектің мәнін табыңдар: 

1) 6+4а      мұндағы а=4 

Тақырыпты 

ашады. 

 

 

 

 

 

 

 

Әр оқушы 

микрофон 

арқылы  

берілген 

мысалдарды 

өзара талдайды. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Оқулық және 

дәптермен 

жұмыс 

орындалады. 

 

 

 

Дескрипторларғ

ы баса назар 

аударады. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Интербелсенді 

тақтадағы 

ұяшықкестелерд

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Интербелсен

ді тақта 

Видео 

білімленд 

сайтынан 

алынады : 

 

 

 

 

Оқулық 

Математика  

Авторлары: 

Т.А.Алдамұ

ратова, 

Қ.С.Байшол

панова, 

Е.С.Байшол

панов 

Атамұра,201

8 ж 

1 бөлім 

 

 

 

 

Слайд 

 

 

 

 

 

 Бағдаршам 

әдісі: 

Қызыл- 

орташа 

Сары -   

жақсы 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Бағалау

: Бас 

бармақ 

әдісі 

арқылы 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

№632(1)  

№632(5)  

 

№632(4)  

 

№632(3)  

 

№632(2)  
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2) 10-7b     мұндағы b=-1 

3) 15c-2     мұндағы c=-3 

4)  100- а   мұндағы a= -4 

5) а+234    мұндағы a=10 

Дискрипторлар: 1. Берілген 

айнымалылардың мәндерін өрнекке 

қойып;өрнектің мәнін есептейді 

Бағалау: жұп арқылы бірі бірінің 

дәптерін тесереді 

Саралау: оқушыға көмек көрсету 

арқылы саралау 

 

Сергіту сәті- «Мерекелер» 

1.  300-125= 175(Абай Құнанбаевтың 

175 жыл) 

2. 2020-27= 1993(ҚР ұлттық 

валютасы қабылданды) 

3.  3500-3349= 151 (Ақтөбе 

қаласының құрылғанына  151 

жыл) 

4. 5000-3009=1991(ҚР тәуелсіздік 

алған жылы) 

5. 2020-4= 2016( мектебіміздің 

құрылған жыл) 

Бағалау: Мұғалімнің мадақтауы арқылы 

і таңдау арқылы 

дескрипторлары 

арқылы 

тапсырмаларады 

орындайды 

 

 

 

 

 

Есептер және 

тапсырмалардың 

дұрыстығын 

мұғалім және 

өзара тексереді. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Сандар сөйлейді 

сергіту сәтін 

орындайды. 

Амалдарды 

орындау арқылы 

белгілі бір 

маңызды  

күндерді тауып 

айтады. 

Жасыл - өте 

жақсы 

 

 

 

Бағалау

:  

Бағдарш

ам 

арқылы 

оқушыл

ар бірін 

бірі 

бағалайд

ы 

 

 

 

 

Сабақтың 

соңы 

 (35-40 мин) 

«Ыстық орындық» әдісі арқылы  бүгінгі 

сабақ бойынша топ мүшелерін шығарып 

сұрақтар қойылады мұғалім және өзге 

топтардан. 

Үйге тапсырма: оқулықта 176 бетте  635 

және 638 есептер. 

Бағалау: Топ басшылары топ мүшелерін 

өзара бағалап талдап шығады, мұғалім 

бағаларды тексеріп бекітеді. 

Рефлексия: «БЛОБ ағашы» арқылы 

оқушылар бүгінгі сабақтағы өз  атын 

  

Бүгінгі өтілген 

тақырып 

бойынша 

сұрақтарға 

жауап береді. 

 

Бағаланады. 

 

Үй жұмысы 

талданып, 
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жазып, орындарын көрсетіп адамшаларға 

жабыстырады. 

 Жоғары бөліктегі адамшаларға 

жабыстырса – бүгінгі сабақ 

керемет өтті ,сабақ толық 

түсіндім. Есептер шығара алдым. 

 Ортаңғы бөлікте жабыстырса- 

сабақ ұнады , бірақ тапсырмаларда 

үлгермедім, таұырып бойынша 

сұрақтарым бар. 

 Төменгі бөлікке жабыстырса - 

сабак түсінбедім, есептерден 

қиыналдым 

жазылып 

алынылады. 

 

Тақырып 

бойынша 

рефлексия 

орындайды. 

Саралау –Сіз қандай тәсілмен көбірек қолдау 

көрсетпексіз? Сіз басқаларға қарағанда қабілетті 

оқушыларға қандай тапсырмалар бересіз? 

Бағалау— Сіз оқушылардың 

материалды игеру деңгейін қалай 

тексеруді жоспарлап отырсыз? 

Денсаулық және қауіпсіздік техникасын 

сақтау 

 

 Диалог және қолдау арқылы 

 Қарқын тәсілі 

 Оқушыға көмек көрсету арқылы  

 Нәтиже бойынша саралау 

 Смайлик әдісі 

 Үш шапалақ әдісі 

 Сэндвич  әдісі (екі жақсы, бір пікір айтып өтеді ) 

 Бағдаршам әдісі  

 Көршіңді бағалау, жұптық бағалау, топ басшының топты талдап 

бағалауы 

 Бас бармақ әдісі 

Партада дұрыс түзу 

отыру. Сыныптағы 

қауіпсіздік ережелерін 

сақтау. 

Сабақ 

бойынша 

рефлексия 
 

 «БЛОБ ағашы» арқылы  рефликсия жүргізу. 

 Жоғары бөліктегі адамшаларға жабыстырса – бүгінгі сабақ керемет өтті 

,сабақ толық түсіндім. Есептер шығара алдым. 

 Ортаңғы бөлікте жабыстырса- сабақ ұнады , бірақ тапсырмаларда 

үлгермедім, таұырып бойынша сұрақтарым бар. 

Төменгі бөлікке жабыстырса - сабак түсінбедім, есептерден қиыналдым 

Жалпы бағалау 

Сабақта ең жақсы өткен екі нәрсе (оқыту мен оқуға қатысты)? 

1. 

2. 

Сабақтың бұдан да жақсы өтуіне не оң ықпал етер еді (оқыту мен оқуға қатысты)? 

1. 

2. 

Осы сабақтың барысында мен сынып туралы немесе жекелеген оқушылардың 

жетістіктері\қиыншылықтары туралы нені анықтадым келесі сабақтарда не нәрсеге назар 

аудару қажет? 
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№ N00038    25.12.2021 ж 

САПАРБАЕВА АҚМАРАЛ  АЛИ-АЙДАРҚЫЗЫ                                                                  

Түркістан қаласы. «№31 бастауыш мектеп –балабақша кешені» КММ. 

Тәрбиеші 

Білім салалары: «Қатынас.» 

Бөлімдері: Сөйлеуді дамыту. 

Тақырыбы: «Ойыншықтар әлемі.» 

Мақсаты: Ойыншықтардың атын, түсін және қандай заттан жасалғанын, 

жекеше, көпше атауларын. Балаларды сөзді анық айтып, дұрыс сөйлей білуге 

баулу, сөздік қорларын дамыту. Олармен қалай ойнау керектігін түсіндіріп, 

ұқыптылыққа, эстетикалық талғамдарын кеңейту. талдау. әдемілікке тәрбиелеу 

Билингвальдық құрауыш: Ойыншықтар әлемінде, доп, қуыршақ, жұмсақ 

ойыншықтар, матадан жасалған ойыншықтар. 

Керекті материалдар: ойыншықтар:  

Қызметтің кезеңі.Шаттық шеңбері 
Армысың , жарқыраған күн, 

Армысың , жер ана! 

Армысың,  көгілдір аспан. 

Армысың апайлар, 

Армысың сен және мен. 

Балалар қараңдаршы біздің тобымызда ойыншықтар өте көп, олар сондай әдемі 

. 

Балалар алдарыңдағы не зат ? 

Балалар: Сандық. 

Тәрбиеші: Ия,ия. сандық . Ішінде не барын білгілерің келе ме? 

Ендеше мұхият тыңдаңдар мен жұмбақ жасырамын. 

*Суға салсаң батпайды, 

Түскен жерде жатпайды  

Балалар мынау қандай ойыншық?   

- Доптың пішіні қандай?          

- Түсі қандай? 

- Қане бәріміз допша секірейікші? 

Кім доп туралы тақпақ біледі? 

   Арнұр:  Доп. 

Добым менің домалақ, 

Тоқтамайсың домалап. 

Үстел үстін бүлдірдің. 
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Тарелканы сындырдың. 

Тентек болып кеттің деп, 

Тұрмыз сені тепкілеп. 

Арсен:    Добым – добым домала 

                Балшыққа сен жолам 

                Бүлдіресін қолымды 

                Жек көремін оныңды. 

*Аяғы бар жүрмейді 

  Аузы бар күлмейді 

  Айнымайды бөпемнен 

  Тек сөйлеуді білмейді       -  Балалар: (қуыршақ) 

Әрине ол қуыршақ,  сандықтан қуыршақты алып көрсетеді. 

Қыз балалар көбіне қандай ойыншықпен ойнайды? 

- Дұрыс айтасыңдар. Қуыршақпен 

Ал мына қуыршақ бізбен амандасқысы келіп тұр. Балалар қуыршақтың әдемі 

шашы, әдемі көйлегі бар екен. 

Қуыршақтың көйлегінің түсі қандай?    

Қуыршақ қалай жүреді? 

- Кім қуыршақты қалай ұйықтататынын көрсетеді? 

Қуыршақ туралы кім тақпақ айтады. 

Аяулым:  Қуыршақ. 

         Біздерде бар қуыршақ, 

         Бұзау, қозы ,құлыншақ. 

         Ойыншықтар тыңдайды, 

         Әмір беріп бұйырсаң. 

         Қуыршақтар ұйықтайды,  

        Айтқаныңнан шықпайды. 

 Бәрекелді, жарайсындар балалар. 
*Төрт аяғы дөңгелек, 
Қозғалады орнынан 
Жүреді ол дөңгелеп, 
Жүйткиді желменен, 
Дауысы бар гүрілдек. 
-Жарайсындар, дұрыс таптыңдар. Ол-машина. (Сандықтан ойыншық машинаны 

алып көрсетемін) 
-Машина қайда жүреді? 
-Дұрыс айтасындар, машина жолда жүреді. Машинаның қандай түрлерін 

білесіңдер? 
- Ал, ұлдар көбінесе қандай ойыншықпен ойнайды? 
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- Ал машинаның түсі қандай? 

Кім машина туралы тақпақ біледі? 

 Нұрислам:     Машина. 

     Үлкенмін ғой міне мен, 

     Ойыншықтарды жинаймын. 

     Машинаға мінер ем, 

     Кабинаға сыймаймын. 

Сергіту сәті: «Машина» әні 
«Бип-бип, бип,»- дейді 
«Жолданбылай кет,»- дейді 
Күшіктібасуға, басуға 
Болмайды, болмайды машина. 
«Бип-бип, бип,»- дейді 
«Жол шетінде күт,»- дейді 
Көшеде жүруге асығуға 
Болмайды, болмайды машина. 
Балалар,сендердің үйлеріңде қандай ойыншықтарың бар?  

- Ойыншықтар жасалуына байланысты бірнеше түрге бөлінеді. 

Жұмсақ, қатты, резиналы. Көрмеге темірден, ағаштан, пластмассадан және 

матадан жасалған ойыншықтар қойылады. Бір ойыншықты біз ойыншық 

дейміз. Ал, көп ойыншықты қалай атаймыз?  

Балалар бұл ойыншықтарды қолымызбен ұстап, сипау арқылы оларды қандай 

екенін білеміз. Балалар есімізге түсірейікші, ойыншықтар қандай заттардан 

жасалады. 

Ойын: «Ғажайып қоржын» атты ойын ойнаймыз. Ойынның шарты бойынша 

көздеріңді жұмып қоржыннан кез - келген ойыншықты аласыңдар. Алған 

ойыншықтарыңның атын, неден жасалғанын, түсін, қатты, жұмсақ екенін 

айтып, жақсы мейірімді тілек білдіресіңдер. Мысалы, мен ойыншықты 

сындырмай таза ұстаймын. Ол менің сүйікті ойыншығым болады. 

- Балалар, «ойыншық» деген сөз қандай дыбыс естіледі?. 

Ойыншық сөзінде «О» дыбысы естіледі. 

- Дұрыс айтасыңдар. 

- Ал қуыршақ ше? 

- «Қ» әрпінен басталады. 

- Доп деген «Д»  
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Машина сөзінде қай дыбыс естіліп тұр? 

«М» дыбысы естіледі, м дауыссыз дыбыс.  

Балалар мен сендерге сиқыр көрсетейін бе?  

Беті жабулы ойыншықтарды сиқырлы таяғымен түртіп, ойыншықтардың бетін 

ашып жібереді. Балалар бұл ойыншықтарға мен тіл бітірдім, олар енді 

сөйлейтін болды.Ал енді балалар өздеріңе ұнаған ойыншыты алып ойнап, 

сөйлесулеріңе болады.  

 

 

Күтілетін нәтиже:Білу керек: Ойыншықтарды, 

Түсінуге тиіс: Ойыншықтарды, оларды топтастыруды. 

Істей білуі керек: Ойыншықтар туралы ойынды ойнау. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

№ N00037     25.12.2021 ж 

 

Моя  любимая семья 
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БЕКЕЕВА РАЙХАН АБДУГАНИЕВНА 

Г.Туркестан  КГУ комплекса «Начальной школы-сад №31» 

 

Технологическая карта ОУД 

Социум: ОЗМ 

  

 Цель: -Продолжать формировать интерес к семье, ее членам. Побуждать детей 

называть имя, отчество, фамилию членов семьи; рассказывать о членах семьи, о 

том, что они любят делать дома, чем заняты на работе.  Воспитывать чуткое 

отношение к близким людям. 

 - Учить детей быть внимательными к близким людям, заботиться о них, 

формировать чувство гордости за свою семью, воспитывать уважение к 

старшему поколению.  Формировать в детях нравственные категории добра и 

зла.Развивать умение детей четко и полно отвечать на вопросы.- Развивать 

навыки устной речи, - Обогащать словарный запас детей. 

Ход занятия:- Давайте поздороваемся. 

Воспитатель:     Вот и мы, и ты и я. 

                             Мы – одна семья! 

                             Улыбнись тому, кто слева. 

                             Улыбнись тому, кто справа. 

                             Мы – одна семья! 

- Тихо садимся на свои места. Сели правильно, руки полочкой, спинки 

выпрямили, ножки вместе. 

 Воспитатель: Значит, у человека должна быть…. 

Дети: семья. 

 Семья – это родные люди, которые любят друг друга, живут вместе, помогают 

друг другу. 

- Давайте перечислим, из кого состоит семья 

Дети: Дедушка, бабушка, папа, мама, брат (сестра), я. 

Воспитатель: Ребята, а как члены семьи относятся друг другу? 

Дети: Любят друг друга, уважают, помогают. 

Воспитатель: Правильно, в семье все любят друг друга. И называют друг друга 
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ласково. 

- Сейчас мы с вами поиграем в игру, которая называется «Скажи ласково» 

(я буду называть членов семьи, а вы будете называть их ласково) 

Дочь – доченька, дочурка,дочка, 

Сын – сынок, сыночек,сынулья 

Папа – папочка, папенька, папуля 

Мама – мамочка, мамуля. 

Дед – дедушка, дедуля,деда 

Бабушка – Бабуля, бабулечка.бабика 

- Вот такими ласковыми словами нужно называть своих родных. 

- Все должны любить и уважать своих родных – мам, пап, бабушек, дедушек, 

сестренок, братишек. 

Семья – самое дорогое, что есть у человека. Не случайно у народа так много 

поговорок и пословиц о семье. Кто знает пословицы и поговорки о семье – 

давайте расскажем их нашим телезрителям: 

Дети: 

1. В семье дружат – живут, не тужат. 

2. Семья сильна, когда над ней крыша одна 

3. При солнышки – тепло, при матушки – добро 

4. На что и клад, когда дети идут в лад 

5. Кто родителей почитает, тот век счастливым живет 

6. Где любовь да совет, там и горя нет 

7. В недружной семье добра не бывает 

8. В хорошей семье хорошие дети растут 

Молодцы, ребята, нашим телезрителям и гостям в студии, думаю, было 

интересно услышать пословицы и поговорки о семье. 

Игра «Солнышко и тучка» 

Воспитатель: Посмотрите, у вас в корзиночках лежат тучка и солнышко. Я 

буду предлагать ситуации, которые могут произойти в каждой семье; если она 
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вызывает радость у родных, то вы показываете солнышко, а если плохое 

поведение, разочарование, то тучку. 

-Вы помогли мама вымыть посуду? 

- На прогулке испачкали куртку? 

- Убрали за собой игрушки? 

- Подрался с другом? 

- Заботишься о бабушке, она заболела? 

Физминутка :Семейная зарядка 

                       Осенью, весною, 

                       Летом и зимой. 

                       Мы во двор выходим 

                       Дружною семьёй. 

                       Встанем в круг, и по порядку 

                       Каждый делает зарядку. 

                       Мама руки поднимает. 

                       Папа бодро приседает. 

                       Повороты вправо-влево 

                       Делает мой братик Сева. 

                       А я сам бегу трусцой 

                       И качаю головой. 

Воспитатель: Молодцы! Как хорошо отдохнули. Ну, а теперь предлагаю 

поиграть в другую игру. Для этого нужно сесть на свои места. Готовы? 

Дидактическая игра «Собери цепочку» 

Воспитатель: Возьмите карточки и разложите людей, изображённых на 

фотографии, по возрасту (сначала самый младший, затем тот, кто старше и.т.д. 

Воспитатель: Ребята, посмотрите на доску. Что вы там заметили. 

Дети: Что у мальчика Вани есть семья. 

Воспитатель:- Ребята, а в каждой семье есть взрослые и маленькие. 

Посмотрите внимательно на картинки и ответьте на вопросы: 

Игра « Кто старше, кто моложе» 

- Кто старше бабушка или мама? 

- Кто младше ребенок или папа? 
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- Кто старше мама или ребенок? 

- Кто младше дедушка или папа? 

-Мама моложе, а бабушка – (старше) 

-Дедушка старше, а ребенок – (моложе) 

Воспитатель: Молодцы! Справились. 

- Ребята, как люди должны жить в семье (дружно, должны заботиться друг о 

друге) 

- Верно. А вы знаете, что у каждого в семье есть свои обязанности. Ваши 

бабушки и дедушки, ваши родители всегда, что-то делают по дому. Я буду 

называть обязанности, а вы будете поднимать карточку того, кто это делает 

дома. 

Итог занятия 

Воспитатель: Как хорошо, ребята, что у вас всех есть семьи! Вы – самые 

счастливые дети на свете, потому, что в ваших семьях любят друг друга, дружно 

живут вместе. 

Спасибо  вам, что сегодня так много нового рассказали о своих семьях, 

интересного, нужного. 

Дети: Семья – это счастье, любовь и удача. 

Семья – это летом поездки на дачу. 

Семья – это праздник, семейные даты, 

Подарки, покупки, приятные траты, 

Рожденье детей. Первый шаг, первый лепет. 

Мечты о хорошем, волненье и трепет. 

Семья – это труд, друг о друге забота. 

Семья – это много домашней работы. 

Семья – это важно! Семья – это сложно! 

Но счастливо жить одному невозможно, 

Всегда будьте вместе, любовь берегите, 

Обиды и ссоры подальше гоните, 

Хочу, чтоб про вас говорили друзья: 
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Какая хорошая ваша семья! 

Воспитатель:  

Ребята!Любите и цените счастье! 

Оно рождается в семье, 

Что может быть его дороже? 

На этой сказочной земле. 

                                              

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 № N00039      25.12.2021 ж 

Оқу  қызмет  барысында 4К моделін қолдану жолдары 

 

КАСЕНОВА АРАЙЛЫМ ЖУМАЙЕВНА                                                                                                                                               
Шығыс Қазақстан облысы Зайсан ауданы Кеңсай орта мектебі «Балбөбек» 

шағын орталығының «Ботақан» кіші тобының тәрбиешісі 



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

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

36 

 

Мектепке  дейінгі  тәрбие мен  оқытуды дамыту мен жетілдіру  білім беру  

жүйесінің алғашқы  сатысы  болғандықтан, елімізде балалардың үнемі  

өзгерістерге бейім болуы мен жаңа мазмұнды  білімді меңгеру қабілетін 

дамытуды басым бағыты  ретінде айқындады.      

               Жаңартылған білім берудің маңыздылығы-балаға үйлесімді, қолайлы 

білім беру ортасын  құра отырып,  сыни  тұрғыдан  ойлау, зерттеу, тәжірибе 

жұмыстарын жасау, бақылау мен саралау, баламен жүргізілетін  жеке, топтық, 

ұжымдық жұмыс жасай білу және бұл бағдарламаның ерекшелігі спиральды  

қағидатпен  берілуі.  ҚР БжҒМ 2018 жылғы 31 қазандағы № 604 «Мектепке  

дейінгі тәрбие мен оқытудың мемлекеттік жалпыға міндетті стандарты», 2016 

жылғы 12 тамыздағы № 499 «Мектепке дейінгі тәрбие мен  оқытудың  үлгілік оқу 

бағдарламаларын бекіту туралы» бұйрығын негізге ала, әр баланың бейімділігін, 

қабілеттілігін  іске асыруға, оның даму ерекшеліктерін ескере отырып, 

перспективалық жұмыс жоспарын және өтпелі  тақырыптарды қолдана отырып 

жұмыс бағытымды құрамын.  

             Жаңартылған білім беру бағдарламасындағы өзгерісті  жүзеге асыруда 

мен баланың  жас ерекшелігі  мен  мүмкіндігіне  сәйкес берілген уақытты нақты, 

өлшенімді, қарапайым әрекеттерге бағытталған, уақытпен шектелген мақсатты 

әрекеттерді пайдалана жүзеге асырамын. 

            Бағдарламаның түйінді идеялары 4К моделін мен өзімнің жұмысымда 

кіріктіремін: креативтілік командамен жұмыс, коммуникативті дамыту мен сыни 

ойлау арқылы жүзеге асырдым. Бұл жүйені қолдануда  күнделікті іс-әрекетте, 

үрдісте балалардың сыни ойлау қабілеті, командада жұмыс істеуі, 

көшбасшылығы, коммуникативтік тілдік  дағдылары қалыптасады. «Бала үнін» 

бала бойының  дербестігі мен қызығушылығынан, балаға  тән қажеттілігінен  өте 

жақсы көруге болады. «Бала үні» күннің бірінші жартысында ойын-

тапсырмаларда жақсы көрінеді.         

            Балаларды бақылау өздерінің білім деңгейін жоғарылату үшін, білім мен 

дағдысын түсінуге, оқытудың келесі қадамын жасауға мүмкіндік беретінін 

серуен жұмысымда және танымдық ойында қолданамын. Бақылау нәтижесінде 

жұмыстануды қажет ететін балаға саралаудың диалог түрін қолданып, сұрақ-

жауап арқылы танымын дамыттым. 

             Ойын түрлерін қолдануда балада шапшаңдылық пен шыдамдылық, 

құрдастарымен қарым-қатынас қалыптасады. Тәрбиешінің жетешілігімен, 

құрылымдалған, еркін ойын түрлерін ұйымдастыру арқылы баланың өзіндік 

дербестігі мен қиял шығармашылығы артады, оны мен  «Жасырынбақ» ойыны 

арқылы көрсете аламын.  

             Ойын- баланың  жан серігі.  Ойынға  зер салып, ой жүгіртсек, үлкен мәнді  

мағыналы  істер туындап өрбиді. Ойын арқылы бала өзін қоршаған  ортамен, 

қоғамдық құбылыстармен, адамдар еңбегі мен   қарым-қатынастарымен 
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танысады.  

            Балалардың қажеттілігі,мүмкіндігі, жас ерекшелігін ескеріп,   дамуына  

ықпал етуге бағдарланған   бағдарламаның  түйінді  идеяларын негізге алып,  

өзімнің жұмысымда   барлық  оқу  қызметтерім нақты, өлшенімді, қолжетімді 

қарапайым  әрекетке  емес нәтижеге, уақытпен шектеулі мақсатта болуын 

қадағаладым. Нәтижеге жетуі үшін  бала өзін ойын желісі мен ережесіне  сәйкес 

ұстай алуы, жолдастарының тілек-ойымен  санасып, көмектесе білу,ойын 

ережелерін  сақтау, ойнау кезінде  өз бетінше құрып ойлаған ойын іске асыра 

білуін ескере алдым. 

            «Қатынас» білім беру саласы, Сөйлеуді дамыту «Біздің көшедегі  

мәшинелер» оқу қызметімде  мен  “Жүреді, жүзеді, ұшады” дамытушылық  

ойынын балаларға жаңа таныс емес болғандықтан, одан әрі дамыту мақсатымен 

педагогтың жетекшілігі бағытында ойын шартын түсіндіріп, нақты жетелеуші 

сұрақтар, нұсқау беру  арқылы  ұйымдастырдым.  Балалар бойында берілген  

ойын тапсырмасын  орындай алмаймын ба деген деген сенімсіздік сезімі, үрей 

байқалуының жоқтығын байқадым. Бағдарламаның түйінді идеялары 4К моделі:  

«Бала үні» көлік түріне қызығушылығы артады,   қажетті көлікті таңдап, өзіндік 

дербестігін білдірсе, «Командамен жұмыс» ойын кезінде достық қарым-қатынас  

қалыптасады. «Коммуникация» тапсырманы  орындағанда қойылған сұрақтар 

арқылы байланыстырып сөйлеу, сөздік  қоры артып, тілдік қарым-қатынас  жақсы  

өрбіді.  «Сыни ойлау» қойылған сұрақтар жуан, жіңішке түрінде болып,  балалар 

бойында ой-қиялы дамыды.  «Бақылау»  құрылымдалған, жаппай, тікелей,қысқа 

мерзімді, «Саралау» диалог арқылы баланың сөйлеу дағдысы, ресурс түрін 

қолдануда  белсенділігі мен қызығушылығы артты. 

            Бұл ойынды ұйымдастыру кезінде тиімділігі “бала үні ” балалардың көлік 

түрлерін өз қалаулары бойынша таңдап және сол таңдаған көлігі туралы айтып, 

өзінің білімдік ой-қиял дағдысын байқатты. Ойын арасында көлік түрлерін бөлу  

тапсырмасын  үлестірме карточкалармен жұмыс жасауда шапшаң әрі қызықты 

орындай алды. Көлік түрлерін сипаттап беру  арқылы  коммуникативтік  тілдік,   

танымдық   дағдысы жақсы дәрежеде екендігін білдім. Жетелеуші сұрақтарға тез 

жауаптар берді,  сыни ойлауын арттыра алдым.  

 

Ойынды  бақылау  кезінде  мен балалардың бір тапсырманы  орындаса да, 

олардың нәтижелері  әртүрлі болатынын байқадым. Осыны ескеріп, балаға 

қосымша тапсырма беріп, оның білім  қажеттілігін  толтыра алдым. Ойынды 

қалаулы топ әдісін пайдаланып ойнату  арқылы бір-бірімен өзара қарым-

қатынасын біле алдым. 

         Алдағы  уақытта  мен бұл ойынды  көлік түрлерін  мамандық иелеріне қарай 

сай (жүргізуші-мәшине, теңізші-кеме т.с.с)топтастырып күрделендіре 
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толықтырулар енгізуге  және топқа  бөлу кезінде  өзіндік қалаулы топ емес, 

деңгейлі топ құру әдісі  арқылы ойынды одан әрі өрбіткім келеді. Ойын 

барысында қолданылатын ресурстарымды  карточка түрінде емес, көлік 

ойыншықтарымен  алмастырсам  қызықты болар еді. 

         “Таным” білім беру саласы, “Жаратылыстану” оқу қызметінде мен "Күз  

өнімдері" құрылымдалған ойын  түрін алдым.  Бұл  жаңа ойын түрі емес, балаға 

таныс, ойын шартын  ғана түсіндіріп, қажетті материалмен  қамтамасыз етіп, 

реттілікпен  өз бетінше шартын бұзбай ойнауын қадағалау. Танымдық  ойын 

барысында балалар дене қимылы арқылы өзін дербес көрсете білді. 

Бағдарламаның түйінді  идеялары 4К моделі:  «Бала үні», «Командамен жұмыс», 

« Сыни ойлау» жуан, жіңішке сұрақтарға жауап беру, «Коммуникация»баланың 

тілдік қоры, өзара қарым-қатынас жақсы деңгейде болды.  Ойын 

құрылымдалмаған, тікелей, жаппай, қысқа мерзімді бақыланды. Материалды 

игеру деңгейін бақылау үшін ойлау қабілетін дамыту әдісі «Идеялар себетін» 

қолдандым. Зерттеу  жұмысын жүргізіп, жеке дамуына сәйкес тапсырманы 

орындау жылдамдығын ескердім.Заттық кеңістік ортаны пайдаланып, бала 

бойында жағымды орта қалыптастыра алдым. «Күз өнімдері» ойынын 

ұйымдастыру барысында бағдарламаның түйінді идеясы 4К моделі «Командамен 

жұмыс» жақсы нәтижесін берді, балалар ойынды қызығушылықпен ойнай алды. 

«Сыни ойлау » кезінде  қойылған жуан, жіңішке  сұрақтарға толық, өз ойларымен 

ашық жауап  бере білді. Ойын барысын жақсы меңгерген бала көкөніс пен жеміс 

түріне өзіндік танымдық  зерттеу жүргізіп, оның пішіні, дәмі, қасиеті  туралы 

білетіндігімен бөлісті. Себетке муляждарды бөлу тапсырмасында еш 

қиындықсыз өздігінен жақсы орындап, өз нәтижесін көрсете алды. Келешекте 

мен «Күз өнімдері» ойын барысын  еркін ойынмен алмастыра өткізер едім. 

Себебі:  ойындық шекарасы мен ережесі жоқ  ойынның қандай бағытта өрбитінін 

білу. Ойын барысында муляжды ресурстарым жеткіліксіз мөлшерде болмауына 

орай, барлық балаларды қамтамасыз ете алмадым.  

      «Шығармашылық» білім  беру саласының  Жапсыру  бөлімінде «Шеңбердегі 

доп» еркін ойын түрін таңдап  алдым.  

 

 

Ойынның еркін болуы - бала ойын барысында ешбір ережеге сүйенбейді, таныс, 

еркін ойын арасында өзара  қарым-қатынас дамиды, бір-бірімен  талқылау 

арқылы қақтығыстың алдын алады және  келісімге келе алады. Балалардың 

ойынды одан әрі жалғастыруы үшін не  жасауға болатынын айта  біледі, демек 

«бала үні» ескеріледі, ойынды ұйымдастыруда  көшбасшылық қалыптасады. 

           Оқу қызметі кезінде сергіту сәтінің орнын мен қимылды ойынмен 

алмастыруды тиімді санадым және еркін ойын ретінде өткізе алдым. Себебі: бала 
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бір орында ұзақ отырып, белгілі тапсырманы орындаған соң, өзіндік дербес 

қимылын жасағысы келеді. Балалар өзіндік дербес әрекеттер жасап, ойында 

белсенділік  таныта алды. Жанама түрде  бақылау арқылы мен балалардың 

өздеріне тән мінез-құлықтары мен етене араласа алатын жолдастарын жақсы біле 

алдым.    

          Қысқа  мерзімді бақылау кезінде баланың  жолдастарымен қарым-қатынас 

жасай алмағандығын байқадым,  ол баланың достарымен етене араласу іс-әрекет 

жолдарын  қарастырамын. Алдағы уақытта  мен ресурстарымды толықтырып, 

дамыту ортасын қимылды ойынға сай жабдықтайтын боламын.Ойындар  

барысында балалардың ойын шартын  дұрыс игеріп, шартын есте сақтап  дұрыс 

орындай алуы, оқу қызметін түсініп дұрыс    игеруін бағдарламасының түйінді 

идеясы 4К моделімен жұмыстануда терең  ұғындым. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

№ N00043    25.12.2021 ж 

Мен – жаңа форматтағы ұстазбын 

ҚОЗЫБЕКОВА ЗАМИРА АПТИСАЛИЕВНА                                                                                   
Түркістан облысы Жетісай ауданы Ә.Оспанов ауылы «Аманкелді атындағы                 

№19 жалпы орта мектебі» Бастауыш сынып мұғалімі 
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 «Еліңнің ұлы болсаң, еліңе жаның ашыса, азаматтық намысың болса, қазақтың 

ұлттық жалғыз мемлекетінің  нығайып көркеюі  жолында жан теріңді сығып 

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

                                                                                           /Н. Ә. Назарбаев./ 

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

әр ұстаздың бойынан табылуы керек. 

Қазіргі әлемде болып жатқан өзгерістер әлемдік білім беру жүйесін қайта қарау 

қажет екендігін паш етті.Қарқынды өзгеріп жатқан әлемде білім саласындағы 

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

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

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

Республикасының педагог қызметкерлерінің біліктілігін арттыру курстарының 

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

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

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

сөз! 

Жаңа заман талабына сай, әлеммен бірге өзгеру мақсатымен менде деңгейлік 

курсты оқып, жаңа форматтағы ұстаз ретінде қалыптасып келемін.Мұғалімнің 

ұстанымы оның көзқарастарын қалыптастыру барысына зор ықпал етеді, ал 

көзқарасы белгілі бір шешімдердің қабылдануымен сыныптағы іс әрекеттерді 

түсіндіру көзі болып табылады.Сондықтан кез келген мұғалімнің оқыту 

құралдары оның өз болжамдарының, білімі мен ұстанымының, 

көзқарастарының жиынтығынан тұруға тиіс. 

 

 

Оқытудың қандай жолы қолданылса да, қарастырылатын екі көзқарас бар. 

Біріншіден, оқушының жеке тұлға және әлеуметтік нысан ретіндегі келешегі, 

екіншіден оқытудың оқушы мен  мұғалім арасындағы қарым -қатынас нәтижесі 

ретінде қарастырылуы.Бірінші деңгей бағдарламасы құзырлы мұғалімнің 

алдына оқушының жан дүниесін жақсы түсіне білу жөнінде нақты міндеттеме 

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

Осы ұстаздар жайында халқымыздың ұлы батыры Бауыржан 

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

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

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

сол ұрпақты тәрбиелейтін ұстаздарды да сондай ардақтауға міндеттіміз” деген. 

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

сана-сезімді сіңіруші адам – Мұғалім. 

Ендеше өз ісіне берілген, жаңалықты жатсынбай қабылдайтын, шәкіртінің 

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

жеткізсем деп жүретін ұстаздардың жөні де, жолы да бөлек. 

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

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

екендігін баршамыз мойындаймыз. 

Менде ұстаздық жолымды мемлекеттік тілді өзге ұлт өкілдеріне үйретуге 

жиырма жыл бойы арнап келемін. 

Қазіргі кезде оқыту үрдісін жоспарлаудың, қолданудың және бағалаудың жүйелі 

әдісі ретінде жаңа педагогикалық технологиялар түрлері көбейе түсуде. 

Сондықтан осындай жаңартылған педагогикалық техногиялар ішінен                              

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

іс. 

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

жағдайын зерттеуге бағытталаған іс-әрекеттердің жиынтығы ұғымын білдіреді. 

Сабақ түрі жаңа заман талаптарына сай өзгеріп, жаңарып отырса, 

жеткіншектерге оның әсері мен ықпалы ерекше болады.  

Олардың эмоциялық сезім-түйсіктеріне әсер ете білген ізденістерден көп пайда 

болатыны айтпаса да түсінікті. Дайын білімді таратуға негізделген «дәстүрлі» 

әдіс арқылы алынған білім оқушылардың жинақтаған өзге білімдерімен тиімді 

сіңісе алмайды, сол себепті де механикалық есте сақтау, үстірт білім алу 

жағдайлары орын алады. Бұндай жолмен оқытудан алынған механикалық түрде 
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есте сақталған мәліметтерді емтихан кездерінде ұтымды пайдалануға болады, 

бірақ мән-мағынасы терең меңгерілмей, жай ғана жатталғандықтан, тақырыпты 

оқыту аяқталған соң немесе емтихан біткен соң керексіз болып қалады және 

оқушы оны өмірде пайдалана алмайды. Сындарлы оқытудың мақсаты – 

оқушының пәнді терең түсіну қабілетін дамыту, алған білімдерін сыныптан тыс 

жерде, кез келген жағдайда тиімді пайдалана білуін қамтамасыз ету. 

Оқыту туралы сындарлы түсінік оқушыға нақты білім беруді мақсат тұтқан 

мұғалімнің өз сабақтарын оқушының идеясы мен білім-біліктілігін дамытуға 

ықпал ететін міндеттерге сай ұйымдастыруын талап етеді. Бұндай міндеттер 

оқушылардың оқыған тақырып бойынша білімдерін өз деңгейінде көрсетіп, 

кейбір болжамдар бойынша күмәнді ойларын білдіре алатындай, пікір-

көзқарастарын нақтылап, жаңа ұғым-түсініктерін өрістетуге орайластырылып 

құрылады. Мұғалім қызметіндегі маңызды дүние – кейбір оқушылардың 

тақырыпты өзіне оңтайлы бірегей тәсілдермен меңгеретіндігін жете түсінуі. Бұл 

жағдайда оқушының мәселені түсіну деңгейін анықтап, оның түсінігін 

толықтыруға немесе қайта құруға көмектесу мұғалімнің міндеті болып 

табылады. Менде өз сабақтарымда жаңа технологияларды қолданып жүрмін. 

Деңгейлік бағдарлама бойынша жұмыс жасай бастағаннан бастап, 

оқушылардың бойынан өзгерістер байқала бастады. Бұрынғы дәстүрлі сабақта 

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

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

арқылы  өз қателерін түсініп, өзгеге үйрету арқылы үйреніп отырады. 

Нұрсұлтан Әбішұлы Назарбаевтың: «Қазақ тілі ғылым мен білімнің 

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

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

жаңа серпін беріп отыр.Мәңгілік елдің соғатын жүрегі қазақ тілімен 

байланысты болады десек,онда заман тынысын тани білген адамға дамудың 

күретамыры ақпараттық коммуникациялық технологиялармен байланысты 

екендігі де айқын.  

Осы мақсатпен аудандық қазақ тілі мұғалімдерімен «Тіл жанашырлары » атты 

қауымдастық құрып,биылғы жылы семинарлар өткіздім.  Облыстық 

конференцияда «Дарынды және талантты балалармен жұмыс жүргізу 

жолдары»тақырыбында шеберлік сынып өткіздім. Осы тақырыппен аудандық 

семинарда шеберлік сынып, «Топтық жұмысты ұйымдастыру» тақырыбында 
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коучинг  өтті.  Мектеп мұғалімдерімен де тәжірибе алмасып жүреміз.«Сыни 

тұрғыдан ойлау дағдыларын қалыптастыруда интерактивті әдістерді 

қолдану»  атты семинарда аудан мұғалімдері үшін тиімді өткізіліп, тәжірибе 

алмастық. 

Астана қаласында өткен  «Қазақ тілін оқытудағы инновациялық 

бастамалар»Назарбаев Зияткерлік мектептері тәжірибесі  форумына қатысып 

алған  мәліметтер бойынша аудан мұғалімдерімен ой бөлістік. 

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

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

ұрпақтан ұрпаққа жеткізетін  күретамыр.» 

Н.Ә.Назарбаев Қазақстан халқына жолдаған жолдауында басты мақсатымыз-

Қазақстанның ең дамыған 30 мемлекеттің қатарына қосылуы, ол-«Мәңгілік 

Қазақстан» жобасы, ел тарихындағы біз аяқ басатын жаңа дәуірдің кемел 

келбеті деген. Біз үлгілі дамудың өзіндік моделін қалыптастырдық. 

Осы жолдауда «Мәңгілік Қазақстан» жобасында Қазақстан Республикасының 

әлем елдерімен терезесі тең қатынас құрып, әлем картасынан ойып тұрып орын 

алатын саласының бірі-ғылым мен білімге өте үлкен мән берген. 

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

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

алдымен мұғалімнің кәсіби  шеберлігі екенін түсініп, әрдайым өзінің білімін 

жетілдіріп, шығармашылық ізденісте жүруі маңызды. 

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

құзыреттіліктерді жете меңгеруі тиіс. 

 

 

 

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

білімді шәкірт дайындаудан шаршамайтын, қазақ елінің жаңа форматты 

мұғалімін дайындауға атсалысып деңгейлік курсты өткізіп 
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жүрген білімді де, білікті тренерлердің  еңбектері біз үшін баға жетпес нұсқау 

болып отыр. . Әлемнің озық елдері арасында Қазақстанның білімді жастарының 

орны ерекше болып шарықтай берсін. 

Джон Дьюи мен Дональд Шонның  «рефлексиялық оқыту»  технологиясында 

немесе Абай Құнанбаевтың  он бесінші сөзінде айтылғандай әр адам өз ісіне 

есеп бере білсе нәтижеге жетері анық деп санаймын.. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

№ N00042     25.12.2021 ж 

Communication and technology 
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БАҚТЫОРАЗОВА ЕЛЬМИРА БАҚЫТҚЫЗЫ.                                                                                      

Түркістан облысы Жетісай ауданы Ә.Оспанов ауылы  

«Аманкелді атындағы № 19 жалпы орта мектебі» Ағылшын тілі мұғалімі 

 

 School:  

Date:15.10.2019 Teacher name:  

Grade:7 Number present: absent: 

The theme Communication and technology 

Learning 
objectives(s) 
that this lesson 
is contributing 
to 

7.C3 respect different points of view 

7.L3 understand more complex supported questions on a 

growing range of general and curricular topics 
7.L6 deduce meaning from context in supported extended 
talk on a range of general and curricular topics  
7.S5 keep interaction going in longer exchanges on a range 
of general and curricular topics 
7.S7 use appropriate subject-specific vocabulary and syntax to 
talk about a limited range of general topics, and some 
curricular topics 

Lesson 

objectives 

All students will be able to 

- use new topical vocabulary  
- match at least 2 communication types to the speaker 

Most students will be able to 

- match 2-3 communication types to the speaker 
Some students will be able to 

- predict possible answers during listening activity 

- give their opinion with the help of prompts 

Assessment 
criteria 

Students will be considered successful if they are able to 
match the types of communication in listening section with 
2-3 correct answers 

Value instilled at 
the lesson 
(including 
Global 
citizenship key 
elements (GC) 

GC Knowledge and understanding: The importance of 
respect and protection of human rights. 

GC Skills: Understand personal strengths and weaknesses.  

GC Values and attitudes: appreciate own individuality and 
individuality of other people. 

Cross curricular 
links 

Kazakh and Russian languages 

ICT skills Interactive board 
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Previous 

learning 

Hobbies and leisure 

Plan 

Planned 

timings 

Planned activities (replace the notes below with your 

planned activities) 

Resources 

Beginning 
10 min 

 
 
 
 
 

2 min 

Warming up:  
Divide the class into two groups of equal size.One 
group should stand in a circle,looking out.The other 
group should stand in a larger circle around 
them,looking in.So the two circles of students will be 
facing each other , with a partner for each student. 
What is the Kazakh for bag? 
watch,laptop,ID card ,keys,mobile phone, money, mp3 
player,ticket 
Techer asks students come to teacher’s table and choose 
one piece of the puzzle then find the other parts of the 
puzzle which have other students by this way you will 
collect three pictures and compound three groups W  
Teacher asks: Look at your pictures, what are they? 
T elicits from Ss the theme of the lesson and 

introduces the LO  

 

 

PPT 1 

 

 

 

PPT 2 

Middle  
 

5 min  
 
 
 

20 min  
 
 

 
 
 

13 min 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Lead – in: T asks Ss to brainstorm their ideas about 

What about  our today’s theme?   Watch the video 

Ss –about ICT 
 

Pre – teaching: T uses flascard  technique to present 

new vocabulary. 

This order is repeated for each word . 

New words: navigator- 

                 memory stick 

                 printer; 

                    camera;  

                 refrigerator. 

Touching the flashcards 

Write the names of the most popular gargets. 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

PPT 3-10 

 

 

 

 

 

 

PPT 11 
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10 min 
 

 
 

10 min 
 
 
 
 
 
 

7 min 
 

 

1_____________2______________3_____________ 

 

 

 

 

 

 

 

          6______________                     7_____________ 

 

 

Think pair share Activity 1: Ss work in pairs. 

Comlate the dialogue with 4 of the words. 

 

• Ann:Hi Jason,. I have a question for you.  

 

Jason: OK, what's up?  

• Ann:I've been having a problem with my com-

puter. I know you're an engineer so I thought you 

might be able to help me.  

Jason  I see. What's the problem?  

Ann I have a file that I can't open for some rea-

son.  

Jason: What type of file is it?  

Ann:  It's a Word document I've been working 

on. I need to finish it by tomorrow.  

Jason: Do you think your computer might have a 

virus?  

Ann: No, I checked and there weren't any.  

Jason: OK. I'm not sure what's wrong. If it's pos-

sible, email the file to me and I'll see if I can get it 

to open.  

• Ann: OK, I'll do that when I get home. Are you 

going to be around tonight?  

Jason: Yeah, I'll be home after 8PM. Send it to 

me when you get a chance and I'll call you later. 

Pre – listening: T gives each S a copy with the task and 

give them the time to study it.  

Then (T explains the meaning of “keep in touch”) and 

asks the question: How do you keep in touch with your 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PPT 12 

 

 

Listening 

worksheet 

audio 
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friends? 

T elicits from Ss what kind of information should they 

write in a missed spaces. 

Ss share their ideas.  

Listening: T plays the record twice and Ss match the 

speakers to the type of communication. T shows right 

answers on the PPT and Ss peer check.  

Answers: 1 text messages, 2 Skype, 3 a blog, 4 social 

networking sites 

Students listen again and note down the benefits and 

negative points the speakers mention.  

 

Post-listening; Students discuss the advantages and 

disadvantages of technology.  

 
Prompts:  

 I get really annoyed when you’re talking to some-

one, but they’re texting to  

                someone else. 

 Generally, I think technology is …. 

 The only problem with my smartphone is that I 

keep (gerund) when I should … 

 

End 

3 min 

Plenary 

White-spots strategy 

Learners evaluate their achievement according LOs of 
the lesson. Learners write questions what was unclear 
and still needs some explanation. 

Homework: Learn new words. Make up sentences their 
own sentences. Weak Ss just make up sentences, 
stronger Ss have to make up a story with sentences with 
new vocabulary  

 

 

PPT 13 

 

 

PPT 14 

Additional information 
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Differentiation – 

how do you plan 

to give more 

support? How 

do you plan to 

challenge the 

more able 

learners? 

Assessment – how are you planning to check 

learners’ learning? 

Formative peer assessment for thelistening task: 

2-3 correct answers – Achieved 

1 correct answer – Working Towards 

 

 

 

 

 

 

Health 

and safety 

check 

ICT links 

 

Differentiation 
can be by task, 
by outcome, by 
individual 
support, by 
selection of 
teaching 
materials and 
resources taking 
into account 
individual 
abilities of 
learners (Theory 
of Multiple 
Intelligences by 
Gardner). 

Differentiation 
can be used at 
any stage of the 
lesson keeping 
time 
management in 
mind 

 

Differentiation: 1) While introducing new 
vocabulary strong Ss can make up their own 
sentences with new words. 2) In pre – listening 
activity strong Ss can easily predict possible 
words. 3) As a hometask weak Ss just make up 
sentences, stronger Ss have to make up a story 
with sentences with new vocabulary 

Safety 
rules 

Reflection 
 
Were the lesson objectives/learning objectives realistic? Did all learners achieve 
the LO?  
If not, why? 
Did my planned differentiation work well?  
Did I stick to timings?  
What changes did I make from my plan and why? 
Summary evaluation 
What two things went really well (consider both teaching and learning)? 

 

What two things would have improved the lesson (consider both teaching and 
learning)? 

 
What have I learned from this lesson about the class orachievements/difficulties 
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of individuals that will inform my next lesson? 
 

 

№ N00044     25.12.2021 ж 

 

Мен – жаңа ғасыр педагогімін 

КЕНЖЕБЕКОВА ҚАЛИЯ ТӨРЕХАНҚЫЗЫ                                                                                                               

Түркістан облысы Жетісай ауданы Ә.Оспанов ауылы 

 «Аманкелді атындағы  №19 жалпы орта мектебі»     

Бастауыш сынып мұғалімі 

«Жай мұғалім хабарлайды, 

Жақсы мұғалім түсіндіреді. 

Керемет мұғалім көрсетеді, 

Ұлы мұғалім шабыттандырады» 

 

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

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

қастерлі де, қасиетті мамандық ол – ұстаздық жол. 

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

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

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

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

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

соқпаққа алып барар мамандықты таңдауға бел будым. Өйткені мектеп өмірі 

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

минуттық білімнің тылсым құдіреті өзіне шықыратын да тұратын. Осы арман 

желкені салиқалы да салмақты ұстаздарымның жолын жалғастыруға себеп 

болды. 

Ұстаздық еткен жалықпас, 

Үйретуден балаға, – деп, ұлы Абай атамыз айтқандай, мектеп ұжымындағы 

әрбір ұстаздың бойында болатын төзімділік, сыпайылық, адамгершілік, 

еңбексүйгіштік сияқты жақсы қасиеттерді бойыма сіңірдім. Тәжірбиелі 
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ұстаздардан шәкірттермен жұмыс жасау әдістерін, оларды жақсы көруді, 

көңілін таба білуді үйрендім Қиыны мен жеңілі, қызығы мен қуанышы мол 

болған еңбек жолымдағы педагогикалық ұстанымым – үнемі жаңалыққа 

ұмтылып, ақпарат ағымында заманауи алдыңғы қатардан көріну және әр 

оқушының  бойынан жақсылық тауып, бұлақтың көзін ашу арқылы биік 

мақсаттарға жетелеу. 

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

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

сол шыңға жету жолындағы талай бұрмалаң да шатқал, қиын да 

қалтарыстарына төзе білетініме сенімім мол. 

Жебеп тұрар, демеп тұрар арқада, 

Болу керек құдіретті төрт ана. 

Туған жері – түп қазығы, айбыны, 

Туған тілі – сатылмайтын байлығы, 

Туған дәстүр, салт-санасы – тірегі, 

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

баласының өміріндегі төрт ананның бірі болып табылатын – қазақ тілі мен 

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

жаһандану заманына тұспа-тұс келген біздің шәкірттеріміздің бойына ұлттық 

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

барысында қазақ тілі мен әдебиеті пәндерінің мұғалімінің мойынына 

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

басты мәселе – жаңа форматты ұстаз қалыптастыру. Бүгінде ұстаздар қауымы 

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

тексеруші қызметін әрі ысырып тастап, ізденуші, зерттеуші, 

шығармашылықпен жұмыс жасайтын жаңашыл болса деп ойлаймын. 

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

барысында мақсаттар қойдым. Менің ойымша, қазіргі педагогикалық 

тәжірибеде тиімділікке  қол жеткізу үшін Кембридж бағдарламасын  жеті 

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

алға қойылған міндеттерді шешу үшін шығармашылықпен және сын 

тұрғысынан ойлауға мүмкіндік беру керек. Мен өзімнің шәкірттеріме бағыт-

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

пікірлерін айтып, ойларымен бөліседі. Өз сабақтарымда қолданатын әдістер 

мен тәсілдер заман талаптарына сәйкес келеді және оқушыларыма  ұнайды. 

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

жетілдіріп және де  рефлексия тәжірибесінде ғана бұл өсуге ықпал етеді. 

Мен жұмыс жасап жүрген шағын жинақты мектепте әр түрлі оқушылар бар 

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

жаңартылған білім беру жүйесінде топқа, жұпқа бөліп жұмыстану кездерінде 

қиындықтар да кездесіп жатады. Осындай кездерде шетел ғалымы  Генри 
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Фордтың « Бұған дейін жасағандардың бәрін одан да жақсырақ етіп жасауға 

болады» деген сөзін есіме аламын да, өзімнің тәжірибемде жинақтаған әдіс-

тәсілдерге сүйенемін. 

Менің шәкірттерім менен әр күн сайын жаңалықтар  күтеді және олардың 

сенімін ақтамауға болмайды. Менің мамандығым менен тұрақты жұмылдыруды 

талап етеді. Мен бәсекеге қабілетті жастарды дамыту және тәрбиелеу үшін 

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

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

болашақ мамандарын даярлаймын. 

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

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

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

меңгерген педагог сыныптағы жұмысты дұрыс ұйымдастыра алады. 

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

толғандырады. Жаһандану дәуірінің талаптарына сәйкес келе ме? Менің 

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

Мен – жаңа ғасыр педагогімін. Мен өзімнің білімім мен біліктіліктілігіме 

сенемін, әр түрлі оқыту құралдарын тиімді пайдаланамын,  сабаққа 

дайындыққа  шығармашылықпен келемін. 

Ал ең бастысы, менің біліктілігім, мен «Өз болашағымды» оқытамын! 
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     № N00045      25.12.2021 ж 

Бастауыш сыныпта сын тұрғысынан 

ойлау технологиясын тиімді қолдану 

 

АУЕЗОВА ГУЛЗИРА АБДРАИМОВНА                                                                                                                        

Түркістан облысы Жетісай ауданы Ә.Оспанов ауылы «Аманкелді атындағы                      

№19 жалпы орта мектебі»    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 
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жүргізуге; 
-ой-өрісі ғана емес, рухани және әлеуметтік жағынан өздерін- өздері дамытып, 

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-
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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. 
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; 
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- 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. 
 

№ N00046    25.12.2021 ж 

Абай шығармаларын бастауыш сыныпта  оқытудың тиімді әдістері 

ШОНОВА ГУЛЬНАРА КАБДРАШЕВНА                                                                                                     

Павлодар облысы, Май ауданы, Жұмыскер ауылы 

"Қазан жалпы орта білім беру мектебі"КММ. Бастауыш сынып мұғалімі 

           Бүгінгі білім мен техниканың қарыштап дамуы оқушының тұлғалық 

жетілуіне түрткі болуда. Жеке тұлғаның қажетін өтеуде мұғалім өзінің 

пайдаланып отырған отырған әдістеріне рефлекция жасай отырып, жетілдіре 

білуі қажет, сол жағдайда ғана білім мазмұнын меңгеріп, алдымыздағы 

шәкірттің тұлғалық шығармашылық жетілуіне мүмкіндік жасаймыз.                                                              

Абай шығармаларынын оқытуда ең тиімді әдіс-тәсілдің бірі сын тұрғысынан 

ойлау. Өйткені сын тұрғысынан ойлауды  дамыту бағдарламасы көп електен 

өткен, әлемдік білім берушінің бірлескен еңбегінің нәтижесі.Жоба педагогика 

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

теорияларын басшылыққа алады. Сын тұрғыснан ойлау технологиясының , 

мінез машығына, назар аудара отырып. Тақырыптан ерекшелігі оқушылар сабақ 

барысында, Абай шығармаларының тақырыбы мен идеясы мазмұны, тіл 

ерекшелігіне немесе лирикалық кейіпкерге сын тұрғыдан қарап саналы шешім 

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

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

тәсілде оқушыға сенім арта отырып, олардың ой ұшқырлығы мен тіл 

көркемдігіне, мінез машығына назар аудара отырып тақырыптан ауытқымай 

отырып жұмыс жасауына мүмкіндік береді. Егер мұғалім оқу үрдісі барысында 

жұмысты дұрыс ұйымдастырған жағдайда оұушы шығдалып, белгілі бір 

жетістікке жетері сөзсіз. 

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

жыл мезгілдерінің әр түрлі белгілерін, табиғат көріністерін айту үстірт түсінік 

тудырмаса керек. Абайдың өзі табиғат көрінісі және жер бетіндегі тіршілік 
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атаулының (адам, өсімдік, оның әлеуметтік халі т.б) бәрін де тұтастық қалпында 

сипаттап тұр. Ол тұтастықты даралап ыдыратқанда әрбір жеке ғылым саласының 

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

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

Сондықтан кейбір материалдың мазмұнындағы бірден көзге түсетін бөлікті 

екінші пәннің үлесіндегі жеңіл бір ұғым, мазмұнмен байланыстырып, 

интеграциялық сабақ өткіздім деу қисынсыздау болады. Бұл түрдегі 

байланыстың іске асырылуы мұғалімнен үлкен міндет пен жауапкершілік, 

сабаққа мүлтіксіз дайындықпен келуді талап етеді. 

Мектепте оқылатын оқу пәндеріндегі бай мазмұнмен оның күрделі құрылысы 

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

мұғалімнің мамандық дайындығының жан-жақты, биік дәрежелі болуы өте 

қажет. 

Абай шығармаларының табиғаты кешегіні айта отырып, бүгінгі күннің барысына 

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

құндылық пен оған деген мұқтаждықты еселеп арттырғандай болады. 

Сондықтан да бұл жердегі интеграциялық байланыс мұғалімнің білімдік-

әдістемелік дайындығын қалайды. 

Абай өлеңдерінің терең мазмұнына бойлау үшін сабақты интеграциялық 

байланыста жүргізу бірден-бір тиімді әдіс болып табылады. 

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

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

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

Абай өлеңдерін оқытқанда, тарихи жағдайға соқпай өтуге болмайды. 

Ақын өлеңдері өз заманының шындығын бейнелейді. Оны жалаң күйде бүгінгі 

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

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

заманындағы ел арасының бүліншілігінен хабар береді. Сол тұстағы білім 

алудағы тар ұғым, түсініктің қалыптасқанын аңғартады. 

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

қайтару дегендерге саяды. Мұның өзі отаршылдық алып келген саясат 

салдарынан қазақ елінің ішкі жағдайының өзгеруін көрсететінін ашып айту 

керек. 

Абай білім алудың мақсаты бұлардан әлдеқайда жоғары екендігін айтатынын 

ұғындыра отырып, әңгімені бүгінгі жағдайға бұрған орынды. 

«Нан таппаймыз демейді, 
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Бүлінсе елдің арасы» – деген сөз бүгінгі қоғам құрылысы бір түрден екінші түрге 

ауысып, жер жүзінде идеялық түсініктерге өзгеріс еніп жатқанда халық көріп 

отырған қиындықты жеңу жолы – ел арасының бірлігі деген ұғымды биіктету 

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

жатқан мызғымас тұрақты ұғым екендігін ұрпақ көзқарасы мен дүниетанымына 

негіз етіп қолдану керек. Ол үшін өлеңнің негізгі ой-түйіні ретінде көрінетін 

тұсын анықтап, ол бойынша түрлі-түрлі жұмыстар жүргізу қажет. 

Абай Құнанбаев шығармаларын оқыту бастауыш сыныптардан басталып, орта 

буында, жоғары сыныптарда түгел қамтылады. Абай шығармаларын бастауыш 

сыныптарында оқытқанда, оқушылардың ассоциациялық ойлауы мен қиялын 

дамытатын әдіс-тәсілдер пайдалану орынды деп есептейміз. 

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

сұрақтар беруге болады. 

1. Күз сөзі көз алдымызға қандай көріністерді елестетеді? 

2. Күз сендерге қандай сезім-күй туғызады? 

3. Күз қандай түсті елестетеді? 

Сұрақ, тапсырмаларға берілген жауаптарды жинақтап, оқушылардың 

дәптерлеріне немесе тақтаға еркін жазу, яғни оқушы жауаптары бойынша 

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

ассоциациясындағыларын бөлек теріп жинақтайды, оларды топтастырып 

шығуға болады. 

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

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

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

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

түсті табиғи деп таниды. 

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

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

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

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

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

қызғалдақ түсін елестетеді. Мұндай жұмыс түрлерін ұйымдастырудағы басты 

мақсат оқылатын шығарманы дұрыс, өз дәрежесінде қабылдауға жағдай туғызу, 

оқушы қиялын ұштау болып табылады. 

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

бұлт, ақша бұлт, т.б) «сұр бұлт тіркесімен берген? немесе «дымқыл тұманның 
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ерекшелігі қандай?» деген сұрақтар табиғат ерекшеліктерін тереңдей ұғуға әрі 

жете түсінуге жетектейді. 

Білмеймін, тойғаны ма, тоңғаны ма, 

Жылқы ойнап, бие қашқан, тай жарысқан. 

Жасыл шөп, бәйшешек жоқ бұрыңғыдай, 

Жастар күлмес, жүгірмес, бала шулай, – деген жолдарға назар аударта оқыту 

оқушы ойын, ассоциациялық қиялын күз көріністерімен толықтырады, жаңа 

ұғым, түсініктерге, сезімге ойыстырады. Өлеңнің келесі жолдары сол 

ұғымдардың бояуын қанықтырып, өлеңнің әлеуметтік мәнін түсініп қабылдауға 

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

Оқыту жұмысының нәтижелі болуы оқыту әдістерін үйлесімді етіп таңдап ала 

білуге байланысты. Себебі оқытуды ұйымдастырудың негізгі формасы – сабақ. 

Ал сабақтың мақсаты мұғалім мен оқушының ұжымдық, шығармашылық еңбегі, 

сондай-ақ сабақта оқыту мен тәрбиенің міндеттері, мақсаттары жүзеге 

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

көзқарасы қалыптасады. 

Қорыта айтқанда, ұлы Абайдың шығармаларын бастауыш сынып оқушыларына 

үйрету барысында ең қажетті сыналған әдістемелерді пайдаланып, оларды әрбір 

сабақта жаңалап, жетілдіріп отыру, әрбір тақырыпты өтуге творчестволықпен 

қатынас жасау бүгінгі күннің ең зәру мәселесі болып табылады. Себебі 

жастарымыздың дүние танымына, дүниеге көзқарасын қалыптасыруда, олардың 

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

кәміл инсан» болып жетілісуінде, олардың бойындағы эстетикалық талғамының 

ұштала түсуінде ұлы Абайдың шығармалары бірден бір рухани азық болып 

табылады. 
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     № N00019     13.12.2021ж. 

 

РАЙХАН  ГҮЛІ  (ертегі) 

 

САРСЕНГАЛИЕВА САМАЛ НАУРЗАЛИЕВНА 

БҚО, Бөкей Ордасы ауданы Тайғара ауылы Тайғара бастауыш 

мектебі жанындағы "Айгөлек"  шағын орталығы тәрбиеші. 

 

Білім беру саласы: «Қатынас», «Шығармашылық», «Әлеуметтік орта" 

Ұйымдастырылған оқу қызметі: Көркем әдебиет,Сурет,Музыка,              

Жаратылыстану 

Мақсаты: Ертегі мазмұнын  эмоционалды  қабылдай  білу.Сұрақтарға  жауап   

бере  отырып, мазмұнын  айтып  беру.  

Көрнекіліктер:гүлдер туралы  слайд,фланеграф райхан гүлі ертегісі туралы  

Балалар  көңіл  күйлерің  қалай? 

-Тамаша. Олай болса, қонақтармен амандасып алайық., бүгінгі күніміз 

сәтті,көңілді өту үшін жылулық шеңберін құрайық. 

Шаттық шеңбері 
Біз қандаймыз, қандаймыз, 

Шұғылалы таңдаймыз 

Күлімдеген күндейміз 

Ренжуді білмейміз 

Біздер жақсы баламыз 

Өсті ақыл санамыз 

Қонақтармен ең алғаш 

Амандасып аламыз 

Сәлеметсіздер ме, апайлар! 

 Балалар енді жаймен  орнымызға отырайық.Олай болса мен  сендерге  жұмбақ 

жасырайын.  Жұмбақ  жасыру 

Аналарға  сыйлайтын,Аралар  бал  жинайтын. Бұл  не балалар, Үзуге  адам  

қимайтын.          (гүл),                                                                                                                             

Бүгінгі оқу  қызметіміздің  тақырыбы:  Райхан  гүлі  деп  аталады.                                          

Гүл  дегеніміз-өсімдік , олар  өмір  сәні, табиғат  көркі.Гүлдердің  тамыры,   

сабағы, жапырағы  күлтесі болады.Гүлдер  дала  гүлдері ,бақша гүлдері, бөлме 

гүлдері болып  бөлінеді. Дала  гүлдеріне  өздеріміз білетін бәйшешек, 

қызғалдақ раушан,түймедақ, райхан гүлдері  т.б  гүлдер  жатады.  Дала гүлдері 

күтімді  көп қажет  етпейді.Ал,бөлме гүлдері  күтімді  қажет  етеді.Оны  

күнделікті су құйып, топырағын қопсытып, шаңын сүртіп  тұрмаса  гүл өліп 

қалуы  мүмкін.  Гүлдерді  жайдан жай  өсірмейді. Гүлдер терезелердің алдына 

сән бергенімен  қоймай, бөлме  ауасын  тазартады,  адамдарға  жақсы  көңіл-күй  

сыйлайды. 
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Гүлдердің  де жаны  бар,адамдармен  сөйлескендей ,олармен де  сөйлесіп,өз 

ілтипатыңды  білдіріп ,баптап,күтіп, сүйіспеншілікпен  қарап,еркелетіп тұру  

қажет.Гүлдердің түрлері өте  көп. Балалар мынау  райхан гүлі.Емдік  

өсімдіктердің  бірі.  Бұл  гүлден  емдік  дәрі дайындайды.                                                                                                                

Билингвальды компонет:гүлдер, райхан гүлі-цветок                                                                                                                                                                                                                         

Ғажайып  сәт: Осы кезде есік қағылады.Сәлеметсіздер  ме,балалар!                                        

Мен Гүл ханшайымы  боламын.Сіздер  мен туралы  айтып  жатыр  

екенсіңдер.Мен  сендерге  қонаққа  келдім.                                                                                               

Гүл  ханшайымы  төрлетіңіз.                                                                                                                 

---Гүл  ханшайымы:мен де  құр  келгенім жоқ  өзіммен  бірге  райхан гүлінің  

суретін  ала  келдім.Райхан  гүлінің  күлтелерін  бояп  маған көмектесіңдерші. 

Енді  Гүл  ханшайымына  біз әдемілеп, райхан  гүлінің күлтелерін   бояп  

берейік. Триз әдісі арқылы саусағымызбен дайын  бояуды  райхан гүлінің  

күлтелеріне   жағып бояймыз.                                                                                                                                

Бүгін  біз  райхан  гүлі  туралы  ертегімен  танысамыз. Барлығымыз  мұқият  

тыңдаймыз.                                                                                                                                 

Баяғы  өткен заманда райхан  гүлі  өмір  сүріпті.Райхан  гүлінің  басқа  достары   

болмапты.Бір  күні  күн  бұлттанып ,жаңбыр  жауа  бастайды.Райхан  гүлі  

жаңбырдан  қаша  алмайды. Жаңбыр   жауып,басылған  соң ,күн  қайта  

ашылады.Кейін  райхан гүлінің  көңілі  көтеріліп, қуанады.Бір  кезде оның  

басындағы  тұқымы  жерге  себіледі.Райхан  гүлі оны  байқамайды. Райхан  гүлі  

тағы да  менің  достарым  жоқ, деп мұңайып  жылай  бастайды.Қарап  тұрған 

күннің  көзі  жабылып,  тағы  да  жаңбыр  жауады. Жаңбырдан  соң ,райхан  гүлі   

жан-жағына  қараса кішкентай-кішкентай   гүлдердің  шыға  бастағанын  

көреді.Райхан  гүлі: «Енді менің  достарым    көбейді ,алақай!» -деп 

қуанды.Содан  бері  райхан  гүлдері жерге  шыға  бастапты.                                                                                     

–Ертегі  қандай  гүл    туралы    -райхан  гүлі                                                                  

Райхан  гүлінің  достары  болған ба?                                                                                                                                

-Жоқ                                                                                                                                             

Балалар , райхан гүлінің тұқымы жерге түскеннен  соң  достары  көбейді ме?                                                             

-Иә                                                                                                                                                

Сергіту  сәті                                                                                                                               

Біздің  райхан  гүлдер,                                                                                       

Жапырақтарын  жаяды.                                                                                                         

Сәл  үф  етіп  жел  соқса,                                                                                                       

Діріл   қағып   тоңады.                                                                                                      

Біздің  райхан  гүлдер,                                                                               

Жапырақтарын   жабады.                                                                                              

Басын   сәл   шайқап,                                                                                                         

Тыныш  ұйықтап  қалады.                                                                                                 

Гүл  ханшайымы:Маған  гүл  туралы  тақпақ  айтып  беріңдерші .                            
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Гүлдер ,гүлдер  көп  гүлдер,                                                                                     

Қызыл  гүлдер ,көк  гүлдер.                                                                                                 

Өсе  берші  нұрланып,                                                                                                                 

Өсе  берші  ырғалып.                                                                                                              

–Гүл  ханшайымы  балалар ,енді  мен сендермен ойын ойнағым  келіп  тұр.  

Гүлдер  мен көбелектер. Барлығымыз  орнымыздан  тұрамыз  бәріміздің  

қолымызда әртүрлі  көбелектер бар.  Музыкамен балалар  гүлдерге   ұқсап,    

қозғаламыз,гүлдерге  ұқсап  қуанамыз.Музыка  тоқтағанда    мына  жердегі  

гүлдің  түсіне  байланысты қолымыздағы  көбелектерді  гүлге   қондырамыз.                                                                                                                            

–Гүл  ханшайымы  балалар менің  кететін уақытым  болды. Маған  райхан 

гүлінің  суретін  бояп,  бердіңдер.Мен  райхан  гүліне  апарып,  достарының  

көп  екендігін   айтайын. Сендерге  көп-көп  рахмет.                                                                                               

–Сау болыңдар ,балалар.                                                                                               

-Балалар бүгін біз қандай  ертегімен  таныстық?                                                                            

-Бізге  қонаққа  кім  келді?                                                                                                             

-Қандай  ойын ойнадыңдар?                                                                                                       

-Жарайсыңдар!                                                                                                                 

Бүгін барлығың  да оқу қызметіне  өте  жақсы  қатыстыңдар  сендерге сыйлық   

беремін.                                                                                                                                     

Күтілетін нәтиже:                                                                                       
Біледі:гүлдерді,гүлдердің қайда  өсетінін,гүлдер туралы тақпақты  біледі;                                                      

Игереді:  ойын шартын ,райхан гүлін  бояуды  игерді;                                          

Меңгереді: райхан  гүлі туралы  ертегіні меңгерді; 
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№ N00021           14.12.2021  

 

Психологиялық тренинг  «Ата-ана махаббаты»  

 

ТОКСАНБАЕВА ЖАНЕРКЕ КЕНЕСОВНА 

Қызылорда облысы, Арал ауданы, Қарақұм ауылы.                                                                                            

№ 59 орта мектебінің  Педагог-психологы 

 

      Мектеп өміріндегі ең маңызды, жауапкершілікті талап ететін жұмыстардың 

бірі ата-аналар жиналысын өткізу. Жиналысты қалай  қызықты,  әрі пайдалы 

өткізуге болады? Осының барлығы жаңадан класс жетекші болған мұғалімге 

пайдалы болуы мүмкін. 

Мақсаты:  

Ата-ана мен баланың арасындағы қарым-қатынстың  ерекшеліктерін 

психологиялық жаттығулар  арқылы көрсету. 

Көрнекіліктері: Тақырып, қағаздар, шам, теледидар, сиқырлы таяқша,альбом, 

газет, шар. 

Тренинг бағдарламасы: 
1.Есімдер аллитерациясы 

2.Баяндама. «Ата-ана махаббаты» 

3. «Біз біргеміз!» жаттығулар 

4. «Өтінемін!» ойыны 

5. «Сиқырлы таяқша» жаттығу 

6. «Тілек шамы» 

7. Ой- толғаныс 

 

                                          Тренинг барысы: 

  

І. Ата-аналарды тіркеу. Бағдарламамен танысу. 

ІІ. Есімдер аллитерациясы. 
Мақсаты: Ата-аналарды бір-бірімен таныстыру. 

Шарты: Әр отбасынан бір адам осы жерде отырған отбасы мүшелерінің 

есімдерін айтып және де есімдерінің бірінші әрпінен басталатын жағымды 

қасиетін айту крек. 

Әр отбасының сөзінен кейін қалғандары үш рет қол соғып қошеметтеп қояды. 

- Сіздің есіміңізді, жақсы қасиетіңізді айтып жатқанда қандай сезімде 

болдыңыз? 

- Өзіңіз қазіргі кезде қандай көңіл-күйде отырсыз? 
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ІІІ. Баяндама. «Ата-ана махаббаты» 
         Адамдар арасындағы қарым-қатынаста адамгершілік, әдеп-инабат 

үрдістерінің қаншалық кең жайылып, терең тамырлануы, ең алдымен, олардың 

жекелеген отбасында өркен жаюына, яғни баланың ата-анасын жан-жүрек 

қалауымен, саналы түрде  ардақтап, құрметтеуіне, инабат тағылымын 

үлкендерден үйрене отырып, олардың өздеріне деген қарым-

қатынстарында  мүлтіксіз жүзеге асырып отыруларына байланысты. 

Адам өмірінің мәне мен сұлулығы, адамның келешегіне сенімділігі  - баланың 

ата-анасын     ардақ тұтып, өзінің перзенттік қарызын бір сәтке де есінен 

шығармауында. Бұл – жас ұрпақтың мәдениеттілігін, әдептілігінің ғана емес, ең 

алдымен, адамшылығының белгісі. 

Бала – ата - ана өмірінің жалғасы. «Баламның табанына кірген шөңге менің 

маңдайыма кірсін,» деп әлпештеп өсірген перзенті  ауырып не басқа бір қатер 

төнгенде мойындарына бұршағын салып, «Өзімді алып, баламды аман 

қалдыр!» деп құдайға жалбарынған. 

Бала тәрбиесі – қызығы мен қиыншылығы қатар жүретін күрделі процесс. 

 Ата-аналардың жастығы мен бала тәрбиесіндегі тәжірибенің жоқтығы, болмаса 

тәрбие жұмыстарында тек қана өз ойлары мен көзқарастарына ғана жүгінуі 

немесе қажетті педагогикалық  білімдерінің жетіспеушілігі салдарынан тәрбие 

процестері көптеген қателіктерге ұшырап отырады. 

Сондықтан да мектеп өміріндегі ата-аналардың педагогикалық білімін 

жетілдіру, мәдениетін арттыру, бала тәрбиесіне белсене араластыру, соның 

нәтижесінде ата-ананы баланың алғашқы ұстазына айналдыру мақсатында 

ұйымдастырылатын семинар тренингтердің маңызы орасан зор. 

ІІІ. « Біз біргеміз!»  жаттығулар 

Мақсаты: 
Отбасындағы қарым –қатынасты нығайтуға өзара түсінушілікте ата-аналар мен 

балаларға қолдау көмек көрсету. 

Қолынан танып біл!» 
Көздері байлаулы әкелері балаларын тауып алулары керек. 

Талдау: 
1.Сізге балаңызды табуға не көмектесті? 

2.Балаңыздың қолынан ұстағанда не сезіндіңіз? 

«Біз бақытты жанұямыз!» 

Алдын-ала салынған суреттер арқылы өз балаларыңыздың салған суреттерін 

тауып алыңыздар. 

Талдау: 
1. Өз отбасыңыздың суретін қалай таптыңыз? 

2. Өз отбасыңызды табу қиын болды ма? 

3.Суреттерден отбасыңыздың суретін тапқаннан кейін қандай сезімде 

болдыңыз? 
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«Аралда» 
Қажетті құралдыр: газет 

Қатты теңіз толқуынан кейін кеме суға кетіп, кеменің ішіндегі жолаушылар 

аралдарға бөлініп топталды. Енді осы аралдарда әрбір отбасы өмір сүріп жатыр. 

Аралдарды бірте-бірте су басуда, енді әр отбасы осы арлдан өздерін аман алып 

шығулары керек. 

 

«Үшеуіміздің суретіміз!» 

Суретті бір-бірімен ақылдаспай асалады. Баласы суретті бастайды, әкесі 

жалғастырады және екінші суретті бастап кетеді, анасы ол суретті 

жалғастырады және келесі суретті бастап кетеді, баласы  суретті аяқтау керек. 

Талдау: 
1. Сіздің бастаған суретіңіз ойыңыздан шықты ма? 

2. Алға қойған мақсатқа жету үшін кедергі болды ма? 

3.Бір-біріңізді қалай түсіндіңіз? 

4.Өзіңіз суретке қанағаттанасыз ба? Жоқ болса неге? 

Әр отбасының салған суреттерін талқылауға уақыт беріледі. 

ІV. «Өтінемін» ойыны. 
Мақсаты:  

Ата-ана мен балалар арасындағы қарым-қатынасты жақсарту, бір-біріне көңіл 

бөлу, бір-бірін тыңдай білуге үйрету. 

Қатысушылар ортаға жартылау шеңбер жасап тұрады. 

- Құрметті ата-аналар, балалар! Сіздер қандай «сиқырлы» күші бар сөздерді 

білесіздер? 

- Рахмет, өтінемін, т,б 

- Мен әр түрлі өтініштер жасаймын, егер мен «өтінемін» деген сөзді айтсам 

сіздер оны орындауларыңыз қажет. «Өтінемін» деген сөзді айтпасам, сіздер ол 

өтінішті орындамайсыздар. 

- секіріңдер 

- оң аяқтарын көтеріңдер 

- өтінемін, алақанмен қол шапалақтаңдар 

- өтінемін, бір-біріңді құшақтаңдар. 

- оң қолдарыңмен сол құлақтарыңды уқалаңдар 

V. «Сиқырлы таяқша» жаттығу. 

Сиқырлы таяқшаны бір-біріңе ұсына отырып, адам бойындағы жағымды және 

жағымсыз қасиеттерді айтып шығайық 

Жағымды Жағымсыз 

Мейірімділік Өтірік айту 

Жан ашу Өшпенділік 
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Сыпайылық Кек сақтау 

Даналық Тіл алмау 

Әр жағымсыз қасиеттің өзінің жақсы жағы болады. Мысалы: сараң адам ол – 

үнемшіл. Төбелесу – біреуге қол ұшын бері. Енді осы жағымсыз қасиеттердің 

де өзіндік жақсы жақтары болады, соны айтайық. 

VІ. «Тілек шамы». 

Мақсаты:  

Тренинг туралы пікірлерін ортаға салу. 

     Құрметті ата-аналар, балалар. Біз сіздермен жанұядағы ата-ана мен  балалар 

арасындағы қарым-қатынастың түрлі жақтарын тануға, жан-жақты талқылауға 

тырыстық. Отбасы, ұшқан ұя – жылылықтың, жылулықтың мекені.  «Отбасы» 

атауының мәніне терең үңілер болсақ, оттың да үлкен маңызы бар екенін 

сеземіз. 

Сондықтан оттың басы, ошағымыздың түтіні түзу болуы үшін «Тілек шамы» 

жаттығуын бір-бірімізге тілек айта отырып жүргізейік. Бір-бірімізге мына 

шамды бере отырып бүгінгі кездесуден алған әсерлеріңізбен бөлісіп, тренинг 

барысында айта алмай қалған ойларыңыз болса барлығыңыз да осы жерде 

айтуларыңызды сұраймын. 

  

VІІ. Ой-толғаныс. 
 Тренингтің басталуында  сіздерге бағдарлама берілді. Сол бағдарламаның 

артында күн, гүл, жапырақ бейнесіндегі жапсырмалар бар. 

   

Осы белгілер бойынша ата-анаға, оқушыға, мұғалімге өз ұсыныстарыңызды 

немесе ой-пікірлеріңізді жазуыңызға болады. (Жазған пікірлерін оқи отырып, 

көктем бейнесін шығару.) 
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МАЗМҰНЫ 

 

 

 УЛМЕСЕКОВА НАЗЫМ ДАУТБЕКОВНА 

 ИСАБЕКОВА ГУЛНАЗ МАДЕТКАРИМОВНА 

 АМАНГОСОВА ЭЛЬМИРА САГНАДИНОВНА 

 САПАРОВА САРА АРАЛБАЕВНА 

 ҚАЗТУҒАНОВА МӨЛДІР ҚАЙРАТҚЫЗЫ 

 САПАРБАЕВА АҚМАРАЛ  АЛИ-АЙДАРҚЫЗЫ 

 БЕКЕЕВА РАЙХАН АБДУГАНИЕВНА 

 КАСЕНОВА АРАЙЛЫМ ЖУМАЙЕВНА 

 ҚОЗЫБЕКОВА ЗАМИРА АПТИСАЛИЕВНА 

 БАҚТЫОРАЗОВА ЕЛЬМИРА БАҚЫТҚЫЗЫ 

 КЕНЖЕБЕКОВА ҚАЛИЯ ТӨРЕХАНҚЫЗЫ 

 АУЕЗОВА ГУЛЗИРА АБДРАИМОВНА 

 ШОНОВА ГУЛЬНАРА КАБДРАШЕВНА 

 САРСЕНГАЛИЕВА САМАЛ НАУРЗАЛИЕВНА 

 ТОКСАНБАЕВА ЖАНЕРКЕ КЕНЕСОВНА 


