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№ N00047    25.12.2021 ж 

 

ОҚЫТУДАҒЫ СЫН ТҰРҒЫСЫНАН ОЙЛАУ ӘДІСІНІҢ МАҢЫЗЫ 

ПАЛЫМБЕТОВА ЭЛЬМИРА ГАХАРОВНА                                                                  

Қызылорда облысы Сырдария ауданы Қоғалыкөл ауылы 

№44 орта мектептің    бастауыш сынып мұғалімі 

 Тірек сөздер 

Сыни тұрғыдан, ойлау дағдылары, рефлексивтік, тәсіл, үдеріс, тәжірибе, 

ақпарат, іс-әрекет, бағдарлама, инновация. 

Түйін 

Оқытудағы сын тұрғысынан ойлау әдісі оқушылардың кез келген мазмұнға 

сыни тұрғыдан қарап, екі ұйғарым бір пікірдің біреуін таңдауға саналы шешім 

қабылдауға үйретеді. Сол сияқты, сын тұрғысынан ойлаудың Блум 

таксономиясымен байланыстыру үйлесімілік табылатыны байқалады.  

Сыни тұрғыдан ойлау ой жүгірту, пайымдау жасау немесе проблеманы шешу 

үдерісі жүрген барлық жағдайларда, яғни неге сенуге болады, не істеу керек 

және бұны ойластырылған әрі рефлексивтік тәсілмен қалай істеуге 

болатындығын анықтау қажет болған жағдайлардың барлығында орын алады. 

Сыни тұрғыдан ойлау «ойлау туралы ойлану» деп сипатталған. Яғни, сыни 

тұрғыдан ойлау бақылау, тәжірибе, толғану және ой жүгірту нәтижесінде 

алынған ақпаратты ұғыну, бағалау талдау және синтездеуде қолданылатын әдіс 

болып табылады, сонымен қатар ол әрекет жасауға негіз, түрткі болуы да 

мүмкін. Сыни тұрғыдан ойлау көбінесе бір нәрсені елестетуге, баламалы 

шешімдерді қабылдауға, ойлау және іс-әрекеттің жаңа немесе түрлендірілген 

тәсілдерін енгізуге дайын болуды көздейді, ол ұйымдастырылған қоғамдық 

әрекеттерге бейілділік пен басқаларды сыни тұрғыдан ойлауға баулуды 

білдіреді. Сыни тұрғыдан ойлау дағдыларының негізгі тізбесіне қадағалау, 

интерпретация, талдау, қорытынды жасау, бағалау, түсіндіру, метатану 

кіреді.[1.23б] 



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

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

2 

Сын тұрғысынан ойлауды дамыту бағдарламасы – әлемнің түкпір-түкпірінен 

жиылған білім берушілердің бірлескен еңбегі. Тәжірибені жүйеге келтірген 

Джинни Л.Стил, Куртис С.Мередит, Чарльз Тэмпл. Жобаның негізі Ж.Пиаже, 

Л.С.Выготский теорияларын басшылыққа алады.  

“Сын тұрғысынан ойлау” ұғымы белгілі бір идеяларды қабылдай отырып, оның 

неге қатысты екенін зерттеу, оларды жеңіл септикалық ойларға қарсы қоя білу, 

салыстыра алу, сол идеяларға қарсы көзқарастармен тепе-теңдікте ұстап 

зерттеу, оларға сеніммен қарау деп түсіндіреді авторлар. [2,13б]1 

Сыни ойлау – белгілі бір мәселе туралы бар идеяларды жинақтап оларды қайта 

ой елегінен өткізу және шешім қабылдаумен аяқталатын күрделі психологиялық 

үрдіс». Сыни ойлау – адам өмірінің бір саласы. Себебі, бұл философия 

адамдарға көптеген жолдар мен шешімдер ішінен маңызды әрі пайдалы екенін, 

тек қажетті ақпараттарды ғана жинақтап, жаңа  білімді бұрынғыдан ажырата 

алуға көмектеседі. Сыни ойлауды дамыту технологиясының дәстүрлі оқытудан 

басты айырмашылығы – білімнің дайын күйінде берілмеуі.  

Сын тұрғысынан ойлау – оқу мен жазуды дамыту бағдарламасы. Оқушыны 

мұғаліммен, сыныптастарымен еркін сөйлесуге, пікір таластыруға, бір-бірінің 

ойын тыңдауға, құрметтеуге, өзекті мәселені шешу жолдарын іздей отырып, 

қиындықты жеңуге баулитын бағдарлама. Технологияның басты мақсаты – 

дамыта оқыту негізінде “Сын тұрғысынан ойлау арқылы оқу мен жазуды 

дамыту” бағдарламасын іске асыру, балаларға терең білім беру.  

Сын тұрғысынан ойлауды үйрету үшін мына төменгі шаралар орындалуы шарт: 

1) сын тұрғысынан ойлауды тудыру үшін уақыт керек; 

2) оқушыларға ойланып - толғануға, ойын ашық айтуға рұқсат беру; 

3) әртүрлі идеялар мен пікірлерді қабылдау; 

4) үйрену барысындағы оқушылардың белсенді іс-әрекетін қолдау; 

5) кейбір оқушылар түсіп қалған қолайсыз жағдайларды әжуаға айна-лдырмау; 

6) оқушылардың бір-бірінің жауабына жасаған сынының дәлелді, дәйекті 

болуын талап ету; 

7) сын тұрғысынан ойлауды бағалау. [2,18 б] 
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Аталмыш бағдарламаның ішкі құрылымында ерекшелік бар. Бұл құрылым 3 

деңгейден тұратын оқыту мен үйретудің моделі. Білімнің болашақта пайдаға 

асуы, қажетке жарауын қалыптастырады. Көп ақпаратты талдай, жинақтай 

отырып, ішінен қажеттісін алуға үйретеді [2,16 б]. 

Негізгі деңгейде сыни тұрғыдан ойлау үдерісі: 

• релеванттық ақпараттар жинауды; 

• дәлелдерді сыни тұрғыдан талдау мен бағалауды; 

• кепілдендірілген шешімдер мен жинақталған қорытындылар; 

• ауқымды тәжірибе негізінде болжамдар мен ұсыныстарды қайта қарауды 

қамтиды. 

1956 жылы Бенджамин Блумның төрағалық етуімен білім беру комитеті 

әзірлеген Блум таксономиясы сыни тұрғыдан ойлауды қарастыруға болатын 

ойлау дағдыларының кеңінен қолданылатын иерархиялық моделі болып 

табылады. Бұл жұмыстың мақсаты үш бағыт бойынша: танымдық, 

эмоционалдық және психомоторлық жағынан оқушыларды оқыту 

мақсаттарының тізімін жасау болатын. Блум таксономиясының мақсаты – 

оқытудың неғұрлым тұтас нысанын құру мақсатында өздерінің күші мен 

назарын барлық үш салаға бірдей шоғырландыру үшін педагогтерді 

ынталандыру. Алайда, оқушыларды оқыту мақсаттары топтарының ішінен тек 

танымдық саладағы жіктеме ғана кеңінен танылып, қолданылады. [2,17] 

Танымдық саладағы дағдылар белгілі тақырыптағы білім, түсінік пен сыни 

ойлау тұрғысынан қаралады. Дәстүрлі білім беру осы саладағы, әсіресе – төмен 

тәртіптегі мақсаттың дағдыларын алға тартуға ұмтылады. Блум таксономиясы, 

ең төменгі үдерістерден жоғарыға қарай кезең-кезеңмен қозғалуды көздейтін 

алты кезеңді қамтиды. 

8-сыныпта М.Мақатаевтың «Аққулар ұйықтағанда» поэмасы бойынша Блум 

таксономиясын негізге алып қарастырсақ: 

Білу: Поэманың негізгі кейіпкері ана бейнесі арқылы көл еркесі аққуға 

жасалған қиянаттың қайғылы оқиғаға ұрындыру себебін таныту, қоршаған орта 

заңдылықтарына қарсы келмеу қажеттігін мәтінге сүйене отырып, нақты 

дәлелдер арқылы түсіндіру.  
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Түсіну: 1. Поэмада негізгі мәселе не? 2. Автор өзі көтерген мәселені 

қаншалықты аша білген? 3. Туған жер, Жетімкөлдің сұлулығы, аққудың үні, 

қасиеті, айнала қоршаған ортамен үндестігі, ақынның сезімі өлеңде қалай 

бейнеленген. 

Қолдану: 1. Оқиғаның композициялық элементтері. 2. Поэманың әр бөліне ат 

қойыңдар. 3. Поэманың көркемдік ерекшелігі. 

Талдау: Композициялық жоспарға сүйене отырып, нақты дәлелдермен анаға 

мінездеме беру. (Шарасыз ана, аңғал, сенгіш, құсалы, күйзелген, аналық 

махаббаты күшті, батыл, ананың табиғат аясындағы сезімі, адасқан ана). 

Жинақтау: Мәтінде берілген үзінділер арқылы ой – түйінін жасау. Мысалы, 

Мәтіннен үзінді: «Асығыстық оларда болмайтұғын, Қомағай көкқұтандар 

секілденіп, Жалп беріп, жағаға кеп қонбайтұғын» - Ой – түйін: «Басқа 

құстардан шоқтығы биіктігі».  

Бағалау: Поэмадағы тірек сөздерді таба отырып, тыйым, нақыл сөздер арқылы 

ой қорыту. (Ана, аққу, көл, кие, қасиет, бала, ақын).  

Қазақ әдебиетін ғылыми түрде жүйелі оқытудың құрылымын оқыту барысында 

Блум жүйесі арқылы мақсат қою технологиясын пайдалану арқылы мынандай 

нәтижеге қол жеткізуге болады: «Мен» тұжырым деңгейі көтерілді, қабілеттері 

артты, білімдерін тереңдетті, өздеріне сенімі бекіді, білімдері төмендердің 

өздерінде сенімі пайда болды, оқуға қызығушылықтары артты.  

Блум жүйесінің тиімділігі: Оқушы шығармашылық сатыға мұғалім арқылы 

емес, оқушының өзі, іс – әрекеті арқылы жүзеге асады. Технологияның негізгі 

ерекшелігі ұтымдылығы да осында. Мұнда оқушының шығармашылық білігі 

қалыптасады. Қазақ әдебиеті сабағында оқушы көркем мәтінмен жұмысты жан 

– жақты жүргізуге, жеке тұлға белсенділігін арттыруға көп ықпал етеді. 

Технологияны пайдалану өзіндік ойы бар, зерделі шығармашылық тұлға 

қалыптастыруға алып келеді.  
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№ N00048     25.12.2021 ж 

Зорлық - зомбылықсыз балалық шақ 

АБДУЖАНОВА ФАТИМА ШАРИПХАНҚЫЗЫ                                                                    

Түркістан облысы, Созақ ауданы,  “Созақ” жалпы орта 

 мектеп-гимназиясының тәлімгері 

Тәуелсіздік төрімізден орын алған қоғамымыздағы ең басты құндылық - адам 

бостандығы. Адамның және адамзаттың құқықтары мен бас бостандықтарын 

қамтамасыз ету және қорғау - Конституциялық заңдылықтың басты талабы.  

Қазақстанда салауатты өмір салтына қол жеткізуде, денсаулықты сақтау мен 

нығайтудағы басты міндеттің бірі - бала құқығын қорғау, зорлық-зомбылыққа 

қарсы күрес жүргізу. Егер жалпы айтқанда зомбылықты физикалық қасірет 

көрсету әрекеті деп анықтауы болса, онда тұрмыстық зомбылықта осы 

әрекеттің бастауы мен айқындау нүктесі анық белгіленеді. Ол - жанұя, яғни, 

зұлымдықшы мен оның жемтігі ең жақын адамдар болады. Олар - жұбайлар 

мен балалар. «Ата көрген оқ жонар, шеше көрген тон пішер» демекші балаға 

отбасы тәрбиесінің әсері мол. Тәрбиеге әсер беретін өскен орта, ата-ананың 

тәрбиесі дұрыс болмаса, жаман әсерлер адамды азғырып, түрлі жаман мінезді 

жұқтырады. Отбасындағы ата-ананың мінез-құлқы - баланың көз алдындағы 

үлгі, өнеге алатын, оған қарап өсетін нысаны. Нашақорлық, темекіге, ішімдікке 

үйірлік бұзықтық жолға түсіп, зорлық-зомбылық жасауға мүмкіндік туғызады, 

еңбек етуге, қоғамға, денсаулыққа, ұрпаққа, отбасына зиянын тигізеді. 

Салауатты өмір сүрудің бір негізгі күрделі мәселесі - жаман қылықтардан, яғни, 

зорлық- зомбылықтан аулақ болу. Ішімдікке үйір адам есінен айырылып, 

қасындағы адамдарға зиянын тигізеді, отбасына ойран салады,отбасы 

мүшелеріне оғаш қылықтар көрсетіп, мазасын алады. Бұл баланың 

психологиясына кері әсерін тигізеді. Бала өзіне керекті рухани дүниенің 

барлығын қоршаған ортадан алады. Зорлық-зомбылық тәрбиесіздіктен де 

туындайды. Бұл мәселе жөнінде біздің ұлы бабамыз Әбу Насыр әл 

Фараби:"Адамға ең бірінші білім емес, тәрбие берілу керек, тәрбиесіз берілген 

білім адамзаттың қас жауы"- деген болатын. 

Отбасындағы тұрмыстық қатынастар саласындағы құқық бұзушылықтың алдын 

алуға бағытталған заңды нормалар жетілдірілді. Қазақстан Республикасы 

Үкіметінің заң жобаларының жұмыстарын іске асыру жоспарының 29 пунктіне 

сәйкес 2004 жылдың 13 желтоқсанында Қазақстан Республикасы Премьер-

Министрінің тағайындауымен «Тұрмыстық зомбылыққа қарсы әрекет ету 

туралы» заң жобасы әзірленді. Заң жобасының негізгі мақсаттары: адамның 

қызығушылығын, бостандығын, заңды құқықтарын қорғауға, кепілдеме беруді 

көтермелеу. Отбасылық тұрмыстық қатынастар саласындағы құқық 

бұзушылықты төмендету жөнінде тиімді шаралар қабылдау.  
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Тұрмыстық зомбылықтың алдын алудың көп деңгейлі жүйесін жүргізу. Аталған 

заңды қабылдау отбасылық, тұрмыстық қатынастардағы азаматтардың 

қызығушылықтарын және бостандықтарын, құқықтарын қорғаудағы тиімділікті 

арттыру, осы саладағы құқық бұзушылықтың деңгейін төмендету. 

Әйелдер мен балаларға қатысты зомбылықтың алдын алуға бағытталған 

профилактикалық сипаттағы шараларды жүргізуде ақпараттық үгіттеушілік 

жұмыстарды өткізу керек іс болып табылады. Зорлық-зомбылықтың баланың 

мінез-құлқына әсер ету ерекшеліктері бар. Ата-анасы және басқа да заңды 

өкілдері ата-аналық құқықтарын жүзеге асырған кезде баланың дене және 

психикалық денсаулығына, оның имандылық дамуына зиян келтіруге құқылы 

емес. Баланы тәрбиелеу тәсілдерінде баланың адамдық қадір-қасиетіне 

менсінбей дөрекі қарау,оны қорлау немесе қанау болмауға тиіс. 

Бүгінгі күні отбасына қатысты мемлекеттік саясаттың бейнесі болатын және 

оның қызмет аясы мен қорғауының құқықтық кепілдіктерін ұлғайтатын 

осындай қалыптағы заңдарды қабылдау қажеттілігі туды. Зорлық-зомбылықпен 

табысты күресу үшін бірінші кезекте осы мәселеге қоғамның көзқарасын 

өзгерту керек. 

Балаларға қамқорлық жасау, баланың абыройы мен құқықтарын құрметтеу - бұл 

тек мемлекеттің ғана емес, сонымен қатар жекелеген әрбір адамның міндеті. 

Немістің ұлы ақыны В.Гете серуенге шығарда қалтасына түрлі гүлдердің 

тұқымын салып шығып, шалғындардан, орманнан өткенде, тауға шыққанда гүл 

тұқымдарын сеуіп жүруді жаны сүйген. Оның жүрген жерлеріне мезгілі 

келгенде керемет гүлдер өсіп шығатын. Гете сепкен гүл ме, әлде табиғи жолмен 

өздері көктеді ме, оны білу міндетті емес. Дегенмен бүгінде сұлулық әлемі, 

әсемдік әлемі байыды. Сол сияқты дүниеде зорлық-зомбылық болмаса адам 

өмірі, адамзат дүниесі сұлу да әсем болар еді. 

Бала тәрбиесінде тәрбиелілікке жетудің жолы - еңбекке, әдептілікке, 

инабаттылыққа, адамшылыққа, қайырымдылыққа үйрету. Осылардың барлығын 

балалардың бойына сіңіріп, күнделікті өмірде әдетке айналдыру тәрбиенің 

басты мақсаты болмақ. Сонымен бірге бала тәрбиесіндегі тәрбиелілікке 

үйретудегі пәрменді тәсіл - адамдардың өзара тәлімі мен үлгісі екенін 

айтқанымыз жөн. Халық даналығы – «Адамнан - адам тәлім алады, ағаштан – 

ағаш мәуе алады» деген сөз бекер айтылмаған. 

Үзіліссіз ұрпақ тәрбиесіндегі қос босаға - тәртіп пен мәдениет күллі адам 

атаулының күнделікті әдеттеріне айналған кезде, біздер мейірімі мол 

қайырымды қоғамды құрып қана қоймай, зорлық - зомбылықсыз балалық 

шақтың шаңырағын биіктете түскен болар едік. Қазіргі таңда тәуелсіздік алған 

мемлекетімізде зорлық - зомбылыққа жол жоқ. Оның етек алуы отбасынан 

басталады. Отбасындағы салауаттылық – өркениетті қоғамның талабы, өйткені 

ұрпақтан - ұрпаққа жалғасып келе жатқан дәстүрлер мен мұраттар көбінесе 

отбасында дамып, қалыптасады. 
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Адамды өзара түсіністікке жеткізетін шынайы да, тұрақты сүйіспеншілік 

дәстүрлері де тек салауатты отбасында ғана қалыптасады. Ел президенті 

Нұрсұлтан Әбішұлы Назарбаев өзінің Қазақстан халқына жолдауында, алдағы 

елу жыл ішінде мемлекетіміздің қандай бағытта, қалай дамуы керек екендігін 

белгілеп берді. Әрине, осы міндетті болашақта жастардың жүзеге 

асыратындығы күмәнсіз. Олай болса, сол жастардың білім деңгейі, ата - анадан 

алған тәлім - тәрбиесі қандай дәрежеде деген сұрақ туындайды. Бұл сұраққа 

толық, жан - жақты жауап беру әзірге қиындау, оған дәлел – бүгінгі 

қоғамымызда қылмыстың күннен - күнге көбеюі. Біздің ойымызша, оның себебі 

жастарымызға уақытында ұлттық тәрбиені бере алмағанымыздан туындағаны 

жасырын емес. Әрине, қазіргі таңдағы әлеуметтік - тұрмыстық жағдайдың 

нашарлауы да бұған әсер етуде. Сонымен қатар тәрбие саласына аса мән беру 

бүгінгі күннің өзекті мәселесі болып табылады. 

Балалар – еліміздің болашағы. Оларды тәрбиелеу, оқыту, білім беру, болашаққа 

қадам бастыртып осы өмірде өз орнын таптыру әр ата - ананың міндеті. Ананың 

бесік жырынан басталатын қарым - қатынасы, іс - әрекет, әдет - ғұрып, салт - 

дәстүр осылардың бәрі адамның дүниетанымын, сана - сезімін, мінез - құлқын 

қалыптастыратын тәлімдік мұра. «Жақсыдан жаман туады, бір аяқ асқа 

алғысыз». 

Қорытынды: Отбасында адам бойындағы асыл қасиеттер жарқырай көрініп, 

қалыптасады. Отанға деген ыстық сезім – жақындарына, туған-туысқандарына 

деген сүйіспеншіліктен басталады. 

(Н.Ә.Назарбаев) - деп елбасымыздың сөзімен қорытындылау. 

Зорлық-зомбылық - жеке тұлғаға қол сұқпаушылық, (тәндік және рухани 

мағынада) туралы азаматтардың құқын бұзатын бір адамның екінші адамға 

тәндік немесе психикалық ықпал етуі. Түрлі тәсілдермен ұрып-соғу, дене 

жарақатын салу, азаптау (азапқа салу және денсаулыққа зиян келтіру); адам 

психикасына (жүйкесінің тозуы немесе тіпті жынданып кетуін тудыруы мүмкін) 

қорқыту, тәнге жарақат салу катері жолымен ыкпал ету және т.б. 

Зорлықзомбылықты қолдану аркылы жасалған қылмыс, қылмыстық 

жауапкершілікті ауырлататын мән-жай болып табылады. 

 

 

 

 

 

 

http://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fkk.wikipedia.org%2Fwiki%2F%D0%96%D0%B5%D0%BA%D0%B5_%D1%82%D2%B1%D0%BB%D2%93%D0%B0
http://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fkk.wikipedia.org%2Fw%2Findex.php%3Ftitle%3D%D0%9F%D1%81%D0%B8%D1%85%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D0%BB%D1%8B%D2%9B_%D1%8B%D2%9B%D0%BF%D0%B0%D0%BB%26action%3Dedit%26redlink%3D1
http://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fkk.wikipedia.org%2Fw%2Findex.php%3Ftitle%3D%D0%96%D2%AF%D0%B9%D0%BA%D0%B5%D0%BD%D1%96%D2%A3_%D1%82%D0%BE%D0%B7%D1%83%D1%8B%26action%3Dedit%26redlink%3D1
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№ N00050     25.12.2021 ж 

Мультимедиа түсінігі 

СЕРИКОВ НУРБОЛ СЕРИКОВИЧ                                                                                   

Алматы облысы, Ақсу ауданы, Құрақсу ауылы "Құдаш Мұқашев атындағы 

негізгі орта мектебі,  мектепке дейінгі шағын орталығымен" коммуналдық 

мемлекеттік мекемесінің информатика пәнінің мұғалімі 

Сабақтың мақсаты:                                                                                            

1.Білімділік: Студенттерге мультимедиа түсінігін түсіндіру. Білімді жүйелеу, 

тиянақтау, білімділікке үйрету. 

2.Дамытушылық:Студенттердің логикалық ойлау қабілетін дамыта отырып, 

білімділік дағдыларын қалыптастыру.Студенттің өз бетімен жұмыс істеуі, 

шығармашылық қабілетін дамыту. 

3.Тәрбиелік:  Студенттерді сауаттылыққа, ұжымда бірлесіп жұмыс істеуге 

тәрбиелеу. 

Сабақтың түрі: дәстүрлі 

Сабақтың әдістері: түсіндіру,сұрақ-жауап, ой қозғау, мағынаны ашу, өз бетімен 

жұмыс, 

Сабақтың көрнекіліктері: компьютер, сызбалар,интерактивті тақта.кеспе 

қағаздар,плакаттар. 

Сабақтың барысы: 

І. Ұйымдастыру кезеңі. (3мин) 

ІІ. Жаңа сабақтың жоспарын  хабарлау (2мин) 

ІІІ. Үй тапсырмасын тексеру  (30мин) 

Үйге берілген тапсырманы тексеру мақсатында топқа жалпылама тесттер 

үлестірдім. (10мин) 

1.Internet-тегі Қазақстанға тиесілі жоғары деңгейлі доменді көрсетіңіз. 

А   kz     B  .org      C  .kaz      D. .kz + 

2.Браузер [мысалы,Microsoft Internet Explorer] ... болып саналады. 

A. Internet серверлері 

В. Вирусқа қарсы бағдарламалар 

С. Бағдарлама тілінің трансляторы 
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D. Web-парақтарды қарау құралы + 

3. « Браузер»  түсінігінің дұрыс анықтамасын атаңдар: 

A. Internet қор көзедіріне шолу жасау бағдарламасы + 

В. Элоктронды пошта 

С. Internet қызыметтерін ұсыну 

D. Іздеу сервері 

4. Гипермәтін – бұл ... 

А. Өте үлкен мәтін 

В. Компьютерде терілген мәтін 

С. Өлшемі үлкен қаріпті пайдаланылатын мәтін 

D. Ерекшелінген  ентаңбалар бойынша өту мүмкіндікттерін жүзеге асыра 

алатын мәтін + 

5. Провайдер – бұл... 

А. Телефон байланысы, Internet қызметін ұсынушы компания + 

В.Электрондық поштаны баптау және жөндеу жұмыстарын ұсынушы компания 

С.Жалғастырушы байланыс қызметін ұсынушы компания 

D. Электрондық пошта қызметін жарнамалаушы компания 

6.  Internet FTP қызметінің мақсаты -... 

А.Файдарды жөнелту + 

В. Нақты уақыт аралығы режимінде сөйлесу 

С. Тестілеу 

D. Ау  райын болжау 

7. Web-бетіндегі еренсілтеме...өтуді қамасыз ете алады. 

А.Тек берілген Web-беті шегінде ғана 

В. Тек берілген сервер  Web-бетіне 

С. Берілген аймақтық кез келген Web-бетіне 
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D. Internet-тің кез келген серверінің кез келген Web-бетіне+ 

8. Электрондық пошта қызметі...үшін қажет 

А. Электрондық хаттарды жөнелту мен алуға+ 

В. Internet-тің барлық пайдаланушыларының электрондық поштасын қарап 

шығу 

С. Internet-беттерін қарап шығу 

D.Сенің үйіңнің пошталық мекен жайыңа келген хаттарды қарап шығу 

9. Гиперсілтеме – бұл ... 

А. Өте үлкен сілтеме 

В. Берілген аймақтың кез-келген бетіне өтуді қамтамасыз ете алады + 

С. Өлшемі үлкен қаріпті пайдаланылатын мәтін 

D. Ерекшелінген  ентаңбалар бойынша өту мүмкіндікттерін жүзеге асыра 

алатын мәтін  

10. WWW (World Wide Web) - бұл.. 

А.Бүкіләлемдік тор + 

В.Телеконференция 

С.Жергілікті желі 

D.Электрондық пошта 

Студенттерден сұрақ-жауап түрінде үй тапсырмасын сұрау. (20мин) 
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ІІІ. Жаңа сабақтың жоспары. (35мин) 

1. Мультимедиа түсінігі. 

2. Презентация, анимация.слайд  түсінігі 

3. Интерактивтілік түсінігі. 

1.Мультимедиа түсінігі. 

     Қазіргі кезде компьютер тек жазып, оқып, сурет салып қана қоймай, 

видеофильмдер көрсетеді және компакт – дискіден музыкалық шығармалар 

тыңдата алады. Осының бәрі компьютердің мультимедиалық мүмкіндіктері 

болып табылады. Ол үшін компьютер компакт – дискілерді оқитын 

құрылғылармен, дыбыс карталарымен, микрофонмен және колонкалармен 

жабдықталған. 

Мультимедиа – дыбыс, графика, анимация (қимыл – қозғалыс), көріністік 

фрагменттерді және мәтіндерді қатар пайдалана отырып динамикалық түрдегі 

бейнелер мен дыбыстық мәліметтер алу мүмкіндігін беретін арнайы жабдық. 

Windows ортасында дыбыстық файлдар құрып оларды құжаттар құрамына 

енгізуге, кез келген компакт – дискілерде жазылған музыка мен қимылдайтын 

бейнелерді ойнатуға болады. 

Мультимедиа технологиясын қолданудың негізгі салалары: 

 Білім беру мен оқытып-үйретудегі мультимедиа 

 Фирмалық тұсаукесер(презентация) және өнімді жарнамалау. 

 Компьютерде модельдеу және кибернетикалық кеңістік 

 Бағдарлау жүйелері. 

 Қызмет көрсету және жөндеу. 

 Өндіріс және өндірістік бақылау 

 Мұрағаттау және құжаттау. 

 Мультимедиа –тұсаукесерлер. 

Мультимедиалық мүмкіндіктерді толық пайдалану үшін компьютер 16 разрядты 

SVGA мониторымен, MIDI форматын қолдайтын 16 разрядты дыбыстық 

тақшамен және компакт дискіні оқуға арналған CD – ROM дискіжетегімен 

жабдықталуы қажет. Жұмыс барысындағы жағдайларға қарай мұнан басқа да 

көптеген компоненттерді орнатуға болады. 

Дыбыстық фрагменттерді қосу кезінде компьютердің мүмкіндіктері айқын 

көрінеді. Дыбыстық фрагменттерді жазу және оқу үшін, компьютерде 
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дыбыстық тақша орнатылуы керек. Дыбыстық тақшаға динамик жалғанады 

(дыбысты компьютердің құрамындағы динамикпен тыңдау мүмкіндігі 

шектеулі). Дыбысты жазу үшін микрофон, тыңдау үшін құлаққалқан (наушник) 

болуы қажет.  

2. Презентация, анимация.слайд  түсінігі 

   Презентация ұғымы өзінің толық мағынасында (лат. ргаеяепіо тапсырамын 

немесе ағыл. ргезепі — ұсыну) өзін көрсету, баяндама, жобаны, ессп беруді 

қорғау, жұмыс жоспарын, дайын өнім мен қызмет, енгізу нәтижесін бақылауды, 

сұрауларды және басқа да көптеген дүниені ұсыну. Қорытып айтқаңда, ойды, 

адамдар мен өнімдерді, шикізат пен қызмет түрлерін ұсыну — бүл әрдайым 

презентация.Біз презентация деген кезде оның техникалық жағын, яғни белгілі 

бір тақырыпқа байланысты слайдтардың сатылы жиынтығын түсінеміз. Олар 

әдетте бір стильде және тиесілі қосақтаса жүретін материалдар — презентация 

жоспары, баяндамашы ескертулері, тындаушыларға тарататын материал. 

   Слайд -деп көзге көрінетін күрделі объектіні айтамыз. Оның құрамына 

тақырыптар, мәтін, кестелер, графикалык кескіндемелер, ұйымдастыру 

схемалары, дыбыс үзінділері, бейнеклиптер мен гиперсілтемелер кіреді. Әрбір 

слайд ескерту парағымен бірге келеді. Бүл параққа түсініктеме мәтінді оны 

жасау кезінде де, демонстрация кезінде де енгізуге болады. Бұл мәтін 

презентацияның басты, керекті сәттерін жөне оған қатысты жағдайларды 

фиксациялау кезінде колданылады.Презентацияны белгілі тақырыптағы слайд-

фильм деп те атайды. Слайд-фильмдерді жасап шығаруға арналған арнайы 

қүралдар — графикалык. пакеттер де бар. Осы құралдардың бірі — МS Оffice 

құрамдасы windows-тың қосымшасы PowerPoint программасы Microsoft Power 

Point программасында әртүрлі анимациялық эффектілер және мультимедиялық 

мүмкіндіктерді қолдана отырып, презентацияны жандандыруға болады. Мәтін 

элементтерінің өзіне жеке әріптер, сөз, абзац, түрінде әртүрлі эффектімен пайда 

болатындай етіп жасау мүмкіндігі бар. Тек мәтін элементтері емес графикалық 

объектілер, диагрммаларға да анимациялық эффектілер қосуға 

болады.Презентацияларға мәтінмен бірге суреттер, графиктер, кестелер, 

бейнекөрініс және музыкалық сүйемелдеулерді кірістіру қажет. Мульти- 

медиялық презентациялардың артықшылықтары мынадай:  

1. Барлық оқушылар зейінін белсендіріді;  

2. Оқушылардың сыныптық және сыныптан тыс жұмыстарын байланыстырады;  

3. Оқу уақытың үнемдейді;  

4. Презентацияға интерактивті тақтаны қолдану жаңа лексикалық, 

грамматикалық, фонетикалық материалдарды көрнекі жүйелеуге мүмкіндік 

жасайды және де барлық тілдік әрекеттерді оқытуға тірек болады;  

5. Түрлі мәтіндік аудио және бейне көрнекіліктерді қиыстырады 
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Анимация – дегеніміз  суреттерге жан бітіру                                          

3.Интерактивтілік түсінігі. 

   «Интерактивті»-  сөзін ағылшын тілінен аударғанда «бірлесіп әрекет жасау» 

деген мағынаны білдіреді. Білім берудегі  интерактивтік  технология  - бұл 

сабақ барысында оқушының ұжымдық жұмыс жасауға қатыспауы мүмкін емес, 

бірін-бірі толықтыратын және барлық оқушылардың қатысуын 

ұйымдастыратын оқыту технологиясы. 

  Интерактивтік тақта (ИТ) – дәріскерге  немесе мұғалімге  екі түрлі 

құралдарды, атап айтқанда,  ақпарат кескіні мен қарапайым маркер тақтасын 

біріктіріп қолдануға негізделген құрал. Интерактивтік технологияның 

жеделдетіп дамуына байланысты тақтаның түрлері де күннен күнге оның 

типтері даму үстінде.Сондықтан аталған тақта түрлеріне салыстырмалы түрде 

сипаттама берейік.  

1 Interwrite Board интерактивті тақтасы. Бұл тақта АҚШ-та жасақталған. 

Бұл тақтада дәстүрлі сызу құралдары (сызғыш, транспортир, бұрыштама және 

т.б.) қолданылады. Олар геометрия, алгебра, сызу, физика және т.б. мектеп 

пәндері үшін кеңінен қолдануға болады. Тақтаның беті бүлінбейді және ол 

білім мекемелерінде үлкен сұранысқа ие. 

2 Interwrite Workspace интерактивтік тақтасы. Суреттер кітапханасы және 

шаблондарымен бірге өз   материалдарын толықтыруға мүмкіндік беретін   

қарапайым құралдары бар тақта. Оған барлық ақпараттарды сақтап, басу 

құрылғысына және электрондық пошта арқылы ақпараттарды  жіберуге болады.  

3 Hitachi экраны және интерактивті тақтасы.  Бұл 24 функциональды 

батырмалардан, 72 виртуальды түстермен сурет салуға мүмкіндік беретін  жаңа 

StarBoard FX Duo софт-ның негізінде Интернет арқылы 50 басқа StarBoard FX 

бір мезетте байланысқа шығуға және  қашықтықтан конференциялар  өткізуге 

негізделген тақта болып табылады. 

4 Webster интерактивтік  тақтасы. Электронды Webster интерактивті 

тақтасы– кәсіптік презентациясы өткізуге арналған құрал. Комплектіге «Webster 

тақтасы, дербес компьютер, мультимедиа проектор» жатады.  

«Маркер Тақта» Маркер 4 түсті (қызыл, қара, жасыл, көк) және өшіргіштің 

көмегімен қарапайым тақта тәрізді кез келген жазбамен суреттерді салуға, 

құруға және редакторлеуге болады. «Электронды тақта» маркермен немесе 

саусақпен басқара отырып қажетті операцияларды атқарғанда компьютерлік 

тышқанның қызметін атқарады..  

http://www.bars-a.ru/cash/info/11553.html
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    Internet ортасының басты сипаттамасы оның интерактивтілігі болып 

табылады. Интерактивтілік – бұл коммуникациялық хабарламалардың бір біріне 

қатысты орналасуын білдіретін, коммуникация процесінің жүзеге асуын 

көрсететін сипаттама. Интерактивтік өзара байланыс үшін ақпараттың немесе 

хабарламаның келуіне жауапты іс- әрекеттің болуы тән, сонымен қатар, жауап 

алдындағы хабарламаның контекстінде болуы қажет. 

IV.Сабақты пысықтау. (10мин)                                                                             

Сабақты пысықтау ретінде сөзжұмбақтар пайдаланамын. 

V. Студенттерді бағалау. (5мин)                                                                                  

Әр студенттің смайликтерін қорытындылау . 

VI.Үйге тапсырма беру. (5мин)                                                                

1.Мультимедиалық файлдармен жұмыс. 

2.Тақырыпқа слайдтар жасап, оған анимация жасау. 
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  № N00051    25.12.2021 ж 
 

Развитие познавательных процессов и речи у детей дошкольного возраста 

 

СТЕПАНОВА ТАТЬЯНА                                                                

Акмолинская область, г. Кокшетау, д/сад "Литл пипл", педагог-психолог 

 

С каждым годом жизнь предъявляет всё более высокие требования не только к 

нам, взрослым людям,  но и к детям: неуклонно растёт объём знаний, которые 

нужно им передать,  а   усвоение этих знаний должно быть не механическим, а 

осмысленным. 

Поэтому, развивать у детей познавательные процессы  очень важно,  для того, 

чтобы у них развивалась речь и мыслительные  процессы.  

Если у ребёнка не будит, развита речь, он не сможет свободно мыслить и 

выражать свои мысли и у него не будит развито мышление. 

 Для того, что бы помочь детям справиться с ожидающими их сложными 

задачами, нужно позаботиться о своевременном и полноценном формировании 

у них речи. Это - основное условие их успешного обучения. Ведь через 

посредство речи совершается развитие отвлечёного 

( абстрактно – логического)  мышления,  с помощью слова мы выражаем свои 

мысли. 

В своей работе я применяю игровые технологии. Использую дидактические, 

развивающие и подвижные игры. Развивая любознательность и кругозор и 

детей. 

В школе детей будут учить оперировать понятиями, воспитывать у них 

способность делать, умозаключения.  

Это означает,  что в школу они должны прийти хотя и с элементарными, но 

достаточными знаниями об окружающем физическом мире, о животном и 

растительном царствах, о людях, с некоторыми эстетическими и нравственными 

понятиями – о красоте и безобразии, о добре и зле, о правде и лжи  и  т. д.   

И всё это  становится доступно детям только через посредство речи.  Что бы 

ребёнок вырос любознательным нужно развивать его способности и таланты, 

играя  ребёнок развивается 

.  
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Развиваем мелкую моторику: 

 

Для того, что бы развилась  речь у ребёнка, нужно развивать мелкую моторику 

рук  и  обратить особое внимание на тренировку его пальцев – это потребует 

всего несколько минут вашего времени в день,  и эти минуты окупятся 

сторицею.   

В своей коррекционно - развивающей работе я использую такие методы  и 

приёмы:  

Можно использовать разнообразный материал. Может пригодиться для работы 

с детьми следующее:  

- различные коробочки для собирания в них пуговиц, камешков, косточек от 

фруктов, семечек овощей и фруктов, желудей, фасоли и  т. п; 

- мозаика  (мелкая, крупная) ; 

- бусы и пуговицы разной величины; 

- свободные катушки для наматывания на них ниток и верёвочек; 

- дощечки с множеством отверстий  или от мозаики  для «вышивания «шнуром 

или мягкой проволокой; 

- различные виды застёжек: молнии, пуговицы, кнопки, крючки, шнуровка; 

- пособия для шнуровки; 

- наборы верёвочек разной длины и толщины для завязывания  и развязывания 

узлов, плетения косичек; 

- наборы пластмассовых или деревянных палочек; 

- разнообразные мелкие игрушки; 

-прищепки. 

Развиваем восприятие:  

 

  Восприятие  является основой мышления и практической деятельности , как 

взрослого человека так и ребёнка , основой ориентации человека в 

окружающем мире и обществе. На основе восприятия человека человеком 

строятся отношения между людьми . 

 

 

Развитие восприятия: 

Методика: 

 « Чего не хватает на этих рисунках?» 

Суть этой методики состоит в том, что ребенку предлагается серия картинок. На 
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каждой из картинок этой серии не хватает, какой то существенной детали. 

Ребёнок получает задание : как можно быстрее определить и назвать 

отсутствующую деталь.  

Цель: Развивать восприятие. 

 Методика:  « Разрезная картинка». 

Цель: Развитие  целостного восприятия. 

Ребенку предлагается  пара картинок с изображением предмета.  Одна картинка 

целая ,  а другая разрезанная на части. Ребёнок должен по образцу собрать 

разрезанную картинку.  

Развиваем  внимание и память: 

 

Развивать внимание и память у  ребёнка очень важно,  для того,  чтобы в 

школе он смог усвоить и запомнить пройденный материал. 

Развитие внимания – одно из важнейших направлений воспитания и обучения в 

дошкольном возрасте.  Это так же, как учить письму, счёту, чтению. При 

наличии внимания мыслительные процессы протекают быстрее и правильнее, 

движения выполняются более аккуратно и чётко, образы формируются ясно и 

отчётливо, обеспечивается сосредоточенность, регуляция и контроль 

деятельности.  

Внимание:  неразрывно связано с другим психическим процессом – памятью.  

Для дошкольного возраста характерно механическое запоминание. 

 Далее ребёнок начинает понимать методику запоминания, учится находить 

внешние связи  объектов, приобретает навык смыслового запоминания.  

Задания для развития внимания:  Методика : « Чего не стало». 

Цель: Развивать внимание. 

Ребенку показывается первый рисунок с тремя картинками. Ребёнок перечисляет 

,что нарисовано на картинке и запоминает. Затем показывается второй рисунок 

с двумя картинками. Ребёнку задаётся вопрос .  

 Чего не стало? 

Методика :  «Найди одинаковые предметы». 

Среди нескольких игрушек или предметов ребёнку предлагается отыскать  два 

одинаковых. Эта игра развивает не только способность быть внимательным, но 

и это развивает такую мыслительную операцию , как умение сравнивать. 

Цель:  Развитие концентрации внимания.  

 

 Память также обладает качественными характеристиками. Во многом они 



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

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

18 

зависят от, того насколько развито внимание у ребёнка.  

Развивать внимание и память необходимо с раннего дошкольного возраста. 

Для этого нужно выполнять с ребёнком различные задания ,подобранные с 

учётом возраста ребёнка. Ребёнок будит учиться:  находить одинаковые  пары, 

замечать изменения, научиться быть сосредоточенным и внимательным. У  него  

разовьётся  концентрация внимания. 

  

Задания на развитие памяти: «Разучивание стихотворений ». 

Цель : развитие памяти у ребёнка.  

С ребёнком разучивается  стихотворение. 

 Методика: «Посмотри, Запомни «. 

Цель:  Развивать зрительную образ ную  память у детей.   

Необходимо запомнить предметы. А потом назвать, то,  что запомнили. 

 Методика: Вспомни и назови сказочных героев?» 

 Цель :  Развивать память. 

Ребёнку показывается картинка со сказочными героями. Нужно узнать из какой 

сказки сказочный герой.  И назвать сказку.  

 Методика « Послушай слова. Запомни и повтори».  

Цель : развивать  слуховую память. 

Ребёнку называются слова. Повторяются несколько раз. И ребёнок должен 

воспроизвести , то, что запомнил. 

 

Развиваем мышление: 

 

От того,  насколько у ребёнка развито мышление,  зависит, легко ли он будет 

осваивать новые знания, и применять их на практике. Если у ребёнка хорошо 

развиты,    все виды мышления ,  ему будит намного легче решать поставленные 

перед ним задачи. 

 Когда выполняешь   с ребёнком задания на развитие различных видов 

мышления: (логическое мышление, пространственное мышление,  

ассоциативное мышление) 

  Тогда  ребёнок научится :  

  -анализировать,  

  -составлять,  

  -  обобщать, 

- исключать лишнее, 
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 -систематизировать, 

 -сравнивать, 

- конструировать, 

- определять закономерности,  

-продолжать последовательности,  

- находить ассоциации,   

-решать пространственные задачи. 

- Классифицировать предметы по группам. 

 

Задания на развитие мышления 

Методика: «Нелепицы». 

 Цель :  научить логически рассуждать, мыслить.  

Вначале ребёнку показывают картинку. В ней имеются несколько довольно 

нелепых ситуаций.  Ребёнку задается вопрос всё ли правильно нарисовано. 

Методика: «Обобщи».  

Цель: научить детей классифицировать предметы .  

Ребёнку задаётся вопрос, как называются эти группы предметов.  

Мебель, головные уборы, обувь, рабочие инструменты. 

Цель: Методика : «Четвертый лишний» 

Цель :Развивает  образно - логическое мышление , умственные операции анализа  

и обобщения у ребёнка. 

Ребёнку предлагаются  картинки на которых изображены предметы ,из которых 

четыре можно объединить в одну группу и можно дать ей название , а одно 

слово к этой группе не относится. Его нужно найти и исключить . 

 

Применяя в своей работе различные технологии и методики. Я развиваю общую 

осведомлённость и словарный запас  у детей. 

 В дальнейшем  это  пригодится. И  будит им   необходимо для успешного 

обучения в школе. Они вырастут гармоничными и интеллектуально развитыми 

детьми. 

  И поможет избежать задержки психического и речевого развития . 
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№ N00052   25.12.2021 ж 

Бөлме  өсімдіктері 

ТЛЕПБАЕВА МАНШУК ТЛЕККАБЫЛҚЫЗЫ                                                                 

Орал облысы  Казтаолв ауданы Еңбек бастауыш мектебі жанындағы 

"Балдырған" шағын орталығының  тәрбиешісі 

Ұйымдастырылған ашық оқу  қызметінің технологиялық конспектісі 

Білім беру саласы: Таным   Шығармашылық кірістірілген  

Ұйымдастырылған оқу қызметінің түрі: Жаратылыстану.Аппликация  

Тақырыбы: Бөлме  өсімдіктері. 

Мақсаты: Балаларға  бөлмеде өсірілетін гүлдер жайлы таныстырып 

түсініктерін кеңейту,   бөлме гүлдерін күтіп-баптауға тәрбиелеу. 

Әдіс-тәсілдер:Әңгімелесу, сұрақ-жауап,ойын. 

 

Іс-әрекет 

кезеңдері 

             Тәрбиешінің іс-әрекеті Балалардың іс-

әрекеті 
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Шаттық шеңбері:  

Аспанға қарап күн көрдім, 

Төмен қарап жер көрдім. 

Оңға солға бұрылып , 

Егеменді ел көрдім. 

 

 

Балалар шаттық 

шеңберін 

орындайды. 
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Балалар,бүгін біз сіздермен бірге бөлме гүлдерімен 

танысамыз. Гүлдердің көптеген түрлері болады . Алдын 

ала әртүрлі бөлме гүлдерінің суреттері тақтаға ілінініп 

сонымен таныстыру. Гүлдер әртүрлі болып келеді 

әсемдік гүлдер,дала гүлдері,жабайы гүлдер,бөлме 

гүлдері.Соның ішінде бүгін біз бөлме гүлдерімен 

танысамыз.Балалар мына гүлдер  бөлме гүлдері ,гүлді 

алдымен тамырландырып топыраққа отырғызып су 

құйамыз содан гүлдің сабағы шығады сосын барып 

жапырағы өседі содан кейін барып  гүліміз өсіп 

шығады.Міне балалар алдарыңда тұрған гүлдерге назар 

аударайықшы . Ең алдымен сабағы шығады сабағы 

жасыл түсті болады  ,ал содан кейін жапырағы олда 

жасыл түсті болады.Содан соң күлтешесі шығады. Кәне 

балалар гүлдің құрлысымен танысып көрейікші. Бірге 

қайталайық гүлдің  сабағы жапырағы және күлтешесі 

бар екен . Гүлдің жапырағын дымқыл шүберекпен 

шаңын сүртіп тұру керек.  Осы әр гүлдің атауы бар 

олардың  қасиеттері бар  гүлдерге көп күтім керек , 

гүлдер күнді, жарықты сүйеді үйге көрік беріп тұрады.  

-Балалар бөлме гүлдерін бөлмеде өсіреміз, оның  

пайдасы бар? Бөлмедегі ауаны тазартады,біздің көңіл 

күйімізді көтереді,біз гүлдерге қарап қуанамыз 

Өйткені бөлме гүлдері жылы жерде өскенді жақсы 

көреді.  Балалар алдымен гүлдердің  түбін қопсытып   

үнемі су құйып ,сосын оның  жапырағын ылғал 

шүберекпен  шаңын жайлап сүртуіміз керек екен,.  

Балалар біз гүлді   мерекелерде аналарымызға,қыздарға 

сыйлаймыз.  

Тәрбиешінің  гүл 

туралы айтқанын 

мұқият 

тыңдайды. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-Өйткені ол 

жылуды сүйеді. 

Бөлмеге әсемдік 

береді, ауасын 

тазартады. 

-Түбін қопсытып 

су құйып, шаңын 

сүрту керек. 

 

Бөлмедегі ауаны 

тазартады,біздің 

көңіл күйімізді 

көтереді,біз 

гүлдерге қарап 

қуанамыз. 

Мерекелерде 

аналарымызға, 

қыздарға 

сыйлаймыз. 



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

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

22 

Ұ
й

ы
м

д
ас

ты
р
у

ш
ы

л
ы

қ
 і

зд
ен

іс
 к

ез
ең

і 

 Сергіту сәті. 

Тербеледі ағаштар, 

Алдыңнан жел еседі. 

Кіп кішкентай ағаштар, 

Үп үлкен болып өседі. 

Балалар енді осы гүлді қағазға жапсырып шығайықшы 

Алдымен гүлдің сабағын жапсырамыз сосын 

жапырағын  содан кейін гүлін жапсырамыз. Міне 

балалар біз гүл жапсырдық. Гүлдің түсі 

қызыл,жапырағы мен сабағы жасыл түсті болады. 

Гүлдер өте нәзік сабағы сынып қалуы 

мүмкін,сондықтан оны аялап ұстауымыз 

керек.Топырағын тамырына зиян келмейтіндей етіп 

қопсытамыз,сосын су құямыз.Енді  балалар саусақ 

жаттығуын жасап жіберейікші.                                                                                     

«Шебер және батыл» саусақ жаттығуы. 

-Балалар, саусақтарыңды бүгіп, алақандарыңды бір-

біріне үйкелеп, ашып-жұмыңдар, жаттығуды 

қайталаңдар. 

   

Сергіту 

қимылдарын 

жасайды. 

 

 

Балалар 

тәрбиешінің  

айтқанын мұқият 

тыңдай отырып, 

тапсырмаларды 

орындайды. 

 

 

 

 

Балалар саусақ    

жаттығуды  

қайталап 

орындайды. 

Іс
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Балалар бүгінгі оқу іс-әрекетімізде біз бөлме гүлдерімен 

таныстық,оларды баптап күтуді,қамқор жасауды 

үйрендік.Бөлме гүлдері бізге не үшін керек? 

 

Балалар 

сұрақтарға жауап 

береді. 

 

Күтілетін нәтиже: 

Нені біледі: бөлме гүлдері жайлы. 

Қандай түсініктерді игерді :бөлме гүлдеріне үлкен қамқорлықтың қажет 

екендігін; 

Меңгерген дағдылары мен іскерліктері: Гүлді күтуді ,гүлді үлгі бойынша 

жапсырады; 
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№ N00055    25.12.2021 ж 

Оқу  қызмет  барысында 4К моделін қолдану жолдары 

 

ДЖАМАКОВА ШОЛПАН БАЙРАМОВНА                                                                   

Маңғыстау облысы Жаңаөзен қаласы №12 "Рахат бөбекжайы"                 

Тәрбиеші 

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. 
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      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 

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. 
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 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 

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.  
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    «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 

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. 
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№ N00056     25.12.2021 ж 

Моя  любимая семья 

САДЫКОВА КОРЛАН ТУРГАНБАЕВНА                                                                                 

Г. Талдықорған, Отенай, №12 ясли сад "Бәйтерек".  Воспитатель 

предшкольной группы "Тюльпан". 

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

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 
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буду предлагать ситуации, которые могут произойти в каждой семье; если она 

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? 
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- Кто младше ребенок или папа? 

- 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, 
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Хочу, чтоб про вас говорили друзья: 

Какая хорошая ваша семья! 

Воспитатель:  

Ребята!Любите и цените счастье! 

Оно рождается в семье, 

Что может быть его дороже? 

На этой сказочной земле. 
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№ N00057     26.12.2021 ж 

Умные вещи 

АЛДАБЕКОВА БИБІГҮЛ ЕДИЛХАНҚЫЗЫ                                                          

Туркестанский область Жетысайский район  ОСШ №19 им.Аманкелды  

учительница русского языка и литературы 

 

Раздел: 

Урок:  

Школа:  ОСШ №19 им.Аманкелды   

Учитель:  Алдабекова Бибігүл Едилханқызы   

Тема: Умные вещи 

Дата:   

Класс: 6  Кол-во присутствующих:  Кол-во отсутствующих:  

Цели обучения: 6.С.5- прогнозировать содержание текста по ключевым 

словам 

6.Ч.3.  – формулировать вопросы, направленные на оценку 

содержания текста, и отвечать на вопросы, выражая свое 

мнение по теме и/или поднимаемой теме. 

6.Г.2 Пересказывать подробно,выборочно содержание текста. 

6.П.6 Правильно писать безударные глагольные окончания 

Цель  урока Все учащиеся смогут:Пересказывать подробно,выборочно 

содержание текста «Умные вещи» стр.201прогнозировать 

содержание текста по ключевым словам 

Большинство учащихся смогут:   прогнозировать 

содержание текста по ключевым словам , формулировать во-

просы, направленные на оценку содержания текста, и отве-

чать на вопросы, выражая свое мнение по теме и/или подни-

маемой теме. 

Некоторые  учащиеся смогут:   - прогнозировать 

содержание текста по ключевым словам 

формулировать вопросы, направленные на оценку содержа-

ния текста, и отвечать на вопросы, выражая свое мнение по 

теме и/или поднимаемой теме. 

 правильно писать безударные глагольные окончания 

стр.202,упр.5 

Критерии оцени-

вания: 

1.Прогнозировать содержание текста. 

2.Формулировать вопросы 

2.Отвечать на вопросы 

3.Выражать свое мнение по теме 

4.Пересказывать подробно,выборочно содержание текста 

5.Определять безударные глагольные окончания 
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Уровни мысли-

тельных навыков 

Знание 

Применение 

Понимание 

Анализ 

Оценка 

Языковая цель Учащиеся научатся : 

-прогнозировать содержание текста по ключевым словам 

-правильно составлять вопросы и аргументированно отвечать 

на них 

-находить по характерным признакам описание в тексте 

-обсуждать содержание по прочитанному тексту 

- правильно писать безударные глагольные окончания 

Слова для активного усвоения: слова карточки 

информатора : концерн,навигатор,гидравлика 

Полезные фразы для рассуждения:  

-Было интересно узнать то,что… 

- Меня удивило то, что…. 

-Мне понравилось то,что автомобили снабжены….. 

Вопросы для обсуждения:  

1.Как вы думаете  о чем пойдет речь? 

2.Соответсвует ли название текста его содержанию? 

3.Как вы думаете ,может ли авто-компьютер заменить води-

теля? 

Письменные  подсказки:   

1.Компьютер- это наши умные помощники. 

2.Я не представляю свою жизнь без компьютера. 

3.Без компьютера трудно учиться в школе. 

Привитие ценно-

стей 

Воспитать интерес  учащихся к инновационно-

индустриальной науке ,разбудить навыки  к 

изобретательности,интерес к транспортным средствам и 

компьютерной технологии. 

Меж предметная 

связь 

Физика,информатика,технология 

Предшествующие 

знания по теме 

 Умеют работать с текстами разного стиля и выделять 

ключевые слова.Могут описать фрагменты из своей жизни. 

ПЛАН    УРОКА 

Планируемое  

время и 

этапы 

Запланированная деятельность Ресурсы 



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

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

34 

                                       

НАЧАЛО – 3 

мин  
 І.Организационный момент: 

Создание позитивного настроя учащихся к 
уроку.  

С помощью приемов «Пейзаж» .Учащимся предла-

гаются две картины с изображением пейзажа. Одна 

картина  

проникнута  грустным, печальным настроением, 

другая - радостным, веселым. 

 Ученики выбирают ту картину, которая соответ-

ствует их настроению. 

После этого учитель говорит, что настроение в 

группе различное и предлагает улучшить его, сде-

лав соседу по парте комплимент. 

 «Комплименты" 
Деление на группы– 1 мин. 

-Ребята,выберите понравившийся вид 

транспорта.(Вертолет,поезд,автомобиль) 

 

 Презентация 

для 

позитивного 

настроя уч-

ся 

«Пейзаж» 

 

 

 

«Комплиме

нты» 

СЕРЕДИНА 

– 32 мин 

ІІ.Актуализация знаний 

АМО «Прогнозирование»  

 -Обратите внимание на запись  и  изображения на 

интерактивной доске : «Умные вещи»  

 -По данным рисункам догадайтесь ,о чем мы 

будем говорить сегодня на уроке? 

-Назовите предметы на картинках? 

(телефон,гаджет,смартфон,пылесос,компьютер 

,автомобиль,) 

-Как можно одним словом назвать эти предметы? 

-«Умные помощники!» 

ФО словесное  оценивание .Все учащиеся 

учавствуют в ФО «Здорово!Молодцы!»  

-Правильно,тема сегодняшнего урока  называется 

«Умные вещи» 

ІІІ.Изучение нового материала: 

Работа по тексту: 

Стр.183,Упр.1 

Стратегия 

«Прогнози-

рование» 

На доске 

слайд пре-

зентации 

 
 

 

 

 

Формативное 

оценивание 

для 

мотиваций:с
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АМО  «Инсерт». Он позволяет   ученику отслежи-

вать свое понимание прочитанного текста. марки-

ровочными знаками и предложить им по мере чте-

ния ставить их карандашом на полях статьи. 

+ знаю - не знаю? хочу узнать подробнее!  

узнал новое 

Задание 1 Работа по методу пометки на полях. 

1.Прочитайте текст «Умные вещи». 

2.Составьте вопросы к тексту. 

3.Ответьте на вопрос ,соответсвует ли название 

текста содержанию? 

4.Обоснуйте свой ответ. 

5.Подробно перескажите текст. 

критерии дескрипторы 

1. Прочитать текст. 

2. Составить 

вопросы.  

3.Ответить на 

вопросы. 

4.Обосновать 

ответы. 

5.Пересказать текст 

1.Читает текст. 

2Составляет вопросы к 

тексту. 

3.Отвечает на вопросы  

 

4.Обосновывает ответы 

 

5. Пересказывает текст. 

 

 

 

ФО  «Светофор» (самооценка) 

У каждого ученика имеются карточки трех цветов 

светофора, обозначающие их понимание или непо-

нимание материала, затем он просит учащихся от-

ветить на вопросы:  

К учащимся, которые подняли зеленые карточки 

(все поняли):  

– Что вы поняли? 

К учащимся, поднявшим желтые или красные кар-

точки:  

– Что вам не понятно?  

По итогам полученных ответов учитель принимает 

решение о повторном изучении, закреплении темы 

или продолжении изучения материала по про-

грамме. 

IV.Освоение изученного материала.  

ловесная 

оценка 

 

 

 

 

 
Учебник 

«Русский 

язык и лите-

ратура» для 6 

класса с не-

русским язы-

ком обуче-

ния изд. 

«Атамұра»Ж

анпеис У., 

Есетовой С., 

Озекбаевой 

Н., Ербола-

това А.  

2018г. 

стр.122 
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Задание 2 

АМО Работа по тексту«Тонкие и толстые 

вопросы»  Стр.184,упр.2 

Ответьте на «Тонкие и толстые »вопросы 

«Тонкие» вопросы :        

1.Что такое навигационная система,автомобильные 

концерны? 

2.Какие функции выполняет компьютеры 

3.Какие детали автомобиля скоро будут работать 

самостоятельно? 

«Толстые» вопросы: 

1.Почему автомобили снабжаются компьютером? 

2.Как компьютер может выбрать самый короткий 

путь? 

3.Как вы думаете,может ли автокомпьютер 

заменить полностью водителя 

критерии дескрипторы 

1. Ответить на 

тонкие и толстые 

вопросы 

1.Отвечают  

 на вопросы 

ФО  «10 баллов...» 

(Оценить по 10- бальной шкале работу на занятии 

с позиции:  

«я»-0------------------10 

«мы»0----------------10 

«Дело»0--------------10)  

Физминутка-позволит повысить уровень 
энергичности в группе,прийти в бодрое настроение. 

Задание 3 

Стр.184,упр.4 

1.Спишите слова водить,контролировать,смотреть.  

2.Объясните  написание гласной в корне слов. 

3.Подберите проверочные слова. 

критерии дескрипторы 

1.Списать слова 

2.Объяснить 

написание гласной 

в корне слов 

3.Подобрать  

проверочные слова 

1. Списывает слова 

2. Объяняет 

написание 

гласной вкорне 

слов 

 

 

 

 

 

 

 

 

«Тонкие и 

толстые»во

просы 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

«10 

баллов...» 

 

 

 

 

Физкультми

нутка 

«Веселый 

танец» 
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3. Подбирает 

проверочные 

слова 

ФО «Цветные карточки»  

V. Закрепление изученного материала. 

Задание 4 

Дифференцированные задания 

1.  Составьте простой вопросный план к тексту     

«Умные вещи» 

2. Вспомните и расскажите одно интересное 

событие из своей жизни,связанное с 

использованием любой бытовой техники. 

3. Опишите  свой сматфон.  

4.Придумайте слоган.  

1.Все учащиеся смогут составить простой 

вопросный план к тексту. 

2.Большинство учащихся смогут рассказать 

событие из своей жизни связанное с бытовой 

техникой. 

3.Некоторые  учащиеся   смогут описать технику 

и придумать слоган. 

критерии дескрипторы 

1.Составить план 

к тексту. 

2. Рассказать 

событие из 

жизни. 

3.Описать 

смартфон 

4.Придумать  

слоган. 

1.Составляет план. 

 

2. Рассказывает событие 

из жизни. 

 

3.Описывает смартфон. 

 

4.Придумывает слоган. 

 

ФО «Аплодисменты» (учащиеся аплодисментами 

выделяют наиболее удачные ответы) 

 

 

 

 

 

 

 

«Аплодисме

нты» 

 

КОНЕЦ-5 

минут  

Рефлексия – 2 мин. 

«Благодарю....»учащиеся выбирают одного из 

ребят,которому хочется сказать спасибо за 

сотрудничество и пояснить, в чем именно это 

сотрудничество проявилось. 

Обратная связь – 1 мин. 

 

 

«Благодарю.

..» 
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«Выходной билет» – Учащимся выдается билет 

для заполнения: Что самое важное я узнал сегодня? 

Какие вопросы у меня еще есть? 

Домашнее задание:  

Дифференцация по выбору. 

1. Написать мини эссе на тему: «Как не 

заблудиться в интернете?" 

2.  Составить  хокку к теме «Умные вещи» 

3. Выполнить упражнение 5,стр.184 

«Выходной 

билет» 
 

Дополнительная информация 

Дифференциация. 

Дифференцированные задания 

были подобраны с учетом 

потребностей.Каждое задание 

было нацелено на достижение 

учашимися цели обучения и 

создания ситуации успеха 

учащихся. 

Оценивание. 

Оценивание проводилось  

в течении урока в форме 

ФО 

«Пейзаж» 

«Комплименты» 

«Прогнозирование»  

«Светофор» 

 «Аплодисменты» 

 «Благодарю....» 

«Выходной билет» 

Формативное оценивание 

для мотиваций :словесная 

оценка 

«10 баллов...» 

Меж предметные 

связи:  

Информатика,физи

ка, 

технология 

Работа со способными учени-

ками. 

 Способным учащимся на уроке 

созданы  условия  для 

личностного развития, 

осуществляется поддержка их 

познавательной активности 

оказывается помощь в поиске 

иобретении индивидуального 

стиля учебной деятельности 

раскрытия и развития  их 

индивидуальных способно стей. 

 Связи с ценно-

стями. 

Воспитать интерес  

учащихся к 

инновационно-

индустриальной 

науке, разбудить 

навыки  к 

изобретательности,

интерес к 

транспортным 

средствам и 

компьютерной 

технологии. 
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Рефлексия: 

Были ли цели обучения достижи-

мыми? 

 Считаю, что цели урока достижимы, так как 

подобраны в формате SMART. 

Чему сегодня научились учащи-

еся? 

На уроке учащиеся научились:  

 -прогнозировать содержание текста по 

ключевым словам 

-правильно составлять вопросы и 

аргументированно отвечать на них 

-находить по характерным признакам 

описание в тексте 

-обсуждать содержание по прочитанному 

тексту 

- правильно писать безударные глагольные 

окончания 

Какой была атмосфера обучения? Атмосфера обучения была доброжелательной. 

Успешными ли были задания по 

установлению различий между 

учащимися? 

Успешно были использованы задания с уче-

том индивидуальных способностей учащихся.  

Придерживался ли я временного 

графика? Какие отступления от 

плана я сделал и почему? 

 Отступлений от плана не было. Строго при-

держивался временной график. 

                                                    Итоговое оценивание 

- 2 наиболее успешных момента (как преподавания, так и обучения)? 

1.Работая в команде, сильные учащиеся помогли более слабым 

2. Использование активных  методов обучения  и формативное оценивание. 

 

-2 момента, которые бы способствовали улучшению урока (как преподавания, так 

и обучения)? 

1.  Выбор стратегий, соответствующий целям обучения, а так же целям урока. 

2.Определение критериев оценивания, способствующих правильному выполнению 

заданий. 

 
 

-Что я узнала за время урока о классе или отдельных учениках такого, что помо-

жет мне подготовиться к следующему уроку? 

1.Этот урок помог увидеть способных учащихся, которые легко выполняют 

задания учителя. Совместная деятельность показала уровень взаимоотношений 

учеников. 
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           № N00059    26.12.2021 ж 

                                     Дарынды оқушылармен жұмыс. 

ТЕМИРОВА АСЕМ АКТАЙЛАКОВНА                                                                      

Қарағанды облысы, Нұра ауданы, Көбетей ауылы. Р. Асубаев атындағы жалпы 

білім беретін мектеп. Тарих пәні мұғалімі, ғылыми жұмыс жетекшісі. 

 ХХІ ғасыр – бәсеке ғасыры, бұл бәсеке енжарлықты, керітартпалықты көтермейді. 

Сондықтан да еліміздің білім берудегі ұлттық жүйесі өте қарқынды өзгерістер 

сатысында тұр. Бүгінгі таңдағы негізгі мақсат – ұлттық құндылықты әлемдік 

деңгейге шығаруға қабілетті, өзіндік жеке көзқарасы қалыптасқан  тұлға 

тәрбиелеу. Ол үшін оқушылардың белсенділігін арттыру, ізденімпаздыққа үйрету 

және білімді өз бетінше алуы мен қолдана білетін дарын иесін тәрбиелеу керек. 

Осы заманғы шебер мұғалімі білім берудің ұлттық моделіне өту арқылы, оқыту 

мен тәрбиенің соңғы жетістіктерін меңгерген педагогикалық - психологиялық 

диагностиканы қабылдай алатын, педагогикалық жұмыста қалыптасқан бұрынғы 

қабілетті және ескі сүрлеуден арыла алатын, нақты тәжірибелік іс- әрекет үстінде 

өзіндік даңғыл жол салуға икемді шығармашыл, зерттеуші, ойшыл педагог болуды 

қажет етеді. Себебі, жаңа ғасырда бәсекеге қабілетті интеллектуалдық күші жетік 

маман кадрлар болмай, әлемдік бәсекеге төтеп бере алатындай экономика 

дамымайды. Жас жеткіншектің бойындағы табиғат берген ерекше қабілетті, 

дарындылықты тани білу,оның одан әрі дамуына бағыт бағдар бере білу ерекше 

қиын іс. Демек,оқушы бойындағы табиғат берген қабілетті дамыту, 

дарындылықтың көзін ашу, ғылыми зерттеу жұмыстарына қызығуын 

қалыптастыру, шығармашылық қабілетін дамыту, қазіргі техниканы пайдалану 

мәдениетіне тәрбиелеу-ұстаздардың басты міндеті. Дарын-адам бойындағы асқан 

талант, ерекше қабілет. Дарындылық бала бойындағы асқан алғырлық, зеректік. 

Табиғи дарынды бала алдымызға қашан келеді күтудің қажеті жоқ, керісінше, 

балалардың бойындағы қабілетті ашып, болашақ қоғамның бір-екі, одан да көп 

тұлғасын дайындау жолында еңбек етуіміз қажет, демек, бүгінде қоғам алдында 

тұрған міндет, әрбір ұстаз алдында тұрған міндет: дарынды балаларды іздеу, 

оларды тәрбиелеу мен оқыту. Дарынды балалармен жұмыс істеуде ұстаз өзі бірінші 

болып ізденеді. 

1. Дарынды балалар мәселесін зерттеуге қатысты философиялық, психологиялық, пе-

дагогикалық, әдістемелік әдебиеттерді зерттеу, саралау. 

2. Ғылыми–әдебиеттердің сараптамасы негізінде дарынды балалардың сипаттамасын 

беру. 

2. Я узнала возможности учащихся , некоторые учащиеся в процессе выполнения 

разноуровневых задании могут перейти из группы «Все» в группу более высокого 

уровня. 
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3. Балалардың дарындылық қасиеттерін анықтауға арналған әр түрлі әдістемелерді 

жинақтау. 

4. Дарынды балаларды оқытуда білімденудің инновациялық технологияларын жүйе-

леу. 

Қазіргі уақытта тәжірибелік негізі бар екі бағыттағы ғылыми зерттеулердің 

қажеттілігі өте орынды болып отыр. Олар: 

 Дарындылық деңгейлерін жақсарту; 

 Бала дарындылығын зерттеудің педагогикалық әдістерін жетілдіру. 

Бүгінгі таңда мемлекет пен қоғамның алдында тұрған басты мақсат 

Республиканың интеллектуалды әлеуетін сақтау және қазақстандық азаматтан 

зиялы қауымды дайындау. Интеллектуалы жоғары, қоғамға жаны аши білетен 

азаматтарды дайындау мектеп қабырғасынан басталады. Ендеше жаңа ғасыр 

мектебінің алдында тұрған міндет-дарынды балалармен жүйелі жұмыс жүргізу 

болып табылады. Дарындылықты дамытудың қазіргі кезде нақты бір белгіленген 

бағыты, жүйеленген әдістері немесе тәсілдері жоқ. Оқу мен тәрбиенің сыныптағы 

бала танымына лайық жолдарын сұрыптау, әр баланың даралық ерекшелігін 

дамытуға, қоғамда өмір сүруге психологиялық тұрғыдан дайындау мақсатымызға 

айналуы тиіс. Мектеп қабырғасында оқушылар жақсы да, жаман да оқиды. Ал 

адам бойындағы дарындылықты нағыз данышпандыққа айналдырудың бір ғана 

шарты-табиғи талантпен шектеліп қалмай, табандылықпен еңбектену. Демек, 

табиғи таланттарды ашу жас талапкердің жарқырап көрінуі үшін ұстазға жүктелер 

міндет не? Ол міндет-оқушылардың шығармашылық қабілетін дамыту үшін жан 

аянбай еңбек ету. Осы жағдайға жеткен оқушы әрқашан да ұстаз сенімін ақтайды 

Дарындылық – бұл қабілеттілік, адамның жалпы қасиеті немесе арнайы іс-әрекеті 

ретінде көрінетін қабілеттілік. Көптеген ғалымдар жалпы дарындылық бар дегенге 

сүйенеді. Сол білім мен дағдыны алғандағы жеңілділік пен шапшандылықты 

көрсетсе де, адамда қалыптасқан білім, дағды, іскерлік қабілеттілікке сәйкес 

келмейді. Адамның қабілеті шын мәнінде әрқашан жалпы және ерекше қасиеті 

бірлігінде берілген. Ерекше, жарқын көрінген таланттың арнайы қабілетінің бар 

болуы адамның жалпы дарындылығына ізін қалдырады, ал жалпы 

дарындылықтың бар болуы әрбір арнайы қабілеттің мінезінде көрінеді. Дарынды 

балаларды ерте жастан анықтау, оларға білім беру және тәрбиелеу – 

психологтардың маңызды мәселелерінің бірі. XX ғасырдың соңғы ширегінде 

барлық өркениетті елдерде әлеуметтік-экономикалық, саяси, мәдени үдерістерде 

жеке адамның рөлі өзгергендіктен дарынды балалардың дамуы, оқуы және көрінуі 

бойынша жұмыстар басталды. Өнер, мәдениет, ғылым, басқару, өндірудің барлық 

саласында өзіндік, шығармашылықпен ойлайтын жас адамдардың қажеттілігі 

байқалды. Бала дарындылығының ерте жастан көрінуі және жүргізілген зерттеу 

тәжірибелері мұндай балаларды шығармашылыққа тәрбиелеудің арнайы 

мемлекеттік бағдарламасы құрылуы қажет екендігін және мұғалімдер мен ата-

аналарды психологиялық, әлеуметтік-экономикалық көмекпен қамтамасыз ету 

керек екендігіне негіз болды. 
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Қоғам әрқашанда шығармашыл адамдарды қажет етеді, бірақ тек XX ғасырдың 

ортасында қабілеттілік және талант психологиясы бойынша зерттеулер кеңінен 

жүргізіле бастады. Дарындылық феномені туралы негізгі білімдерге ие және 

олармен жұмыс жасау тәжірибесі бар мұғалімдер санын көбейту проблемасы да 

осы қатарға жатады. Дарындылық – бұл адамның генетикалық және тәжірибелік 

мүмкіндіктерінің өмірге бейімделу шамасы. Дарындылықтың негізгі функциялары 

– өмірге, қоршаған ортаға максимальды бейімделу, шығармашылық тұрғысынан 

қарауды қажет ететін жаңа, күтпеген проблемалар болған жағдайда шешім табу. 

Дарындылық проблемасын зерттеуде ғалымдар жалпы және арнайы дарындылық 

деп бөледі. Жалпы дарындылық іс-әрекеттің формаларында немесе әртүрлі 

түрлерінде жалпы мәліметтерге ие. Жалпы ақыл-ойлы дарындылық іс-әрекеттің 

барлық түрін меңгеруде көрінеді. Дарындылықтың психологиялық құрылымы 

шығармашылық және адамның шығармашылық дамуын мінездейтін құрылымдық 

негізгі элементтермен сәйкес келеді. Сырт қараған адамға адамның 

шығармашылық дамуы көп қырынан көрінеді. Олар бала кезінен-ақ көріне 

бастайды, ең алғашқысы болып сөйлеу және ойлау қабілеттерінің тез дамып 

жетілуі, ерте жастан әуестенушілік (музыкамен, көркем суретпен, оқумен, 

есеппен), баланың білуге құмарлығы, зерттеу белсендігі. Баланың шығармашылық 

потенциалының жалпы мінездемесі және құрылымдық компоненті болып 

мотивацияның басқа типтеріне қарағанда таным мотивациясы доминантының 

психологиялық негізін құрайтын таным қажеттіліктері табылады. 

Қорыта келгенде, дарынды баланың шығармашылық дамуының 

маңызды сипатына жеке бастық және интеллектуалды қасиеттердің ерекшеліктері 

жатады, дарынды балалардың заттық әлеммен өзара әрекетінде жеке бастық 

стратегиясы дами отырып, онда репродуктивті немесе продуктивті іс-әрекет 

типтері калыптасу негізінде, жүйелі оқыту процесінің басталуымен байланысты 

табиғи потенциалдарды тарататын креативтілік типінің қалыптасу мүмкіндігі 

құрыла бастайды. 

Пайдаланылған әдебиеттер: 

1. Қазақстан Республикасында білім беруді дамытудың 2011-2020 жылдарға ар-
налған мемлекеттік бағдарламасы. – 7 желтоқсан 2010 жыл 

2. Назарбаев Н. Қазақстан – 2030. Ел президентінің Қазақстан халқына жолдауы. – 

Алматы: «Дәуір», 1997. – 326 б. 

3. Гильбух. Ю. З. Умственно одаренный ребенок. –Киев, 1993 

4. Тұрғынбаева Б. А. Кіші жастағы оқушылардың шығармашылық қабілеттерін да-

мыту. – Алматы, 1997 
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№ N00061     26.12.2021 ж 

Пайыз 

БАТЫРБЕКОВА  АСЫЛКУЛЬУСЕНБЕККЫЗЫ                                                             

Жамбыл облысы Байзақ ауданы Ақшолақ ОМ.                                            

Математика пәні мұғалімі 

Күні:  

Сынып: 5 

Мектеп:  

Мұғалімнің аты-жөні: Батырбекова  АсылкульУсенбеккызы                                                              

Қатысқандар: Қатыспағандар: 

Сабақтың 

тақырыбы 

Пайыз 

Осы сабақта 

қол 

жеткізілетін 

оқу 

мақсаттары 

5.1.1.16. Пайыз ұғымымен таныстыру; 

5.1.2.33 Бөлшекті пайызға және пайызды бөлшекке 

айналдыруды үйрету. 

Сабақтың 

мақсаты 

Барлық оқушылар: 

Пайыз белгісімен танысады, оны жаза алады. Бүтін 

бөліктің   100 пайыз болатынын , бір пайыздың –жүзден 

бір  бөлік  болатынын  пайымдайды. 

Оқушылардың басым бөлігі: 

Берілген санның % -ын таба алады.  Пайызды  бөлшекпен  

және бөлшекті  пайызбен  жазып  мысал келтіре алады.   

Кейбір оқушылар: 

Пайыздың өмірде қолданылуына мысалдар келтіре 

алады.Өз бетінше тапсырмалар құрастыра алады 
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Бағалау критерийлері 

1.Оқушылар пайыз ұғымын анықтайды. 

 2.Берілген санның пайызын  таба алады.  

 3..Берілген бөлшекті пайызбен және пайызды 

     бөлшекпен жаза алады. 

Тілдік 

мақсатт

ар 

Пайыздың анықтамасын айта алады,пайыз бөлшекпен және 

бөлшек пайызбен қалай жазылатынын түсіндіре алады. 

Құндыл

ықтарғ

а баулу 

 

 Жақсы қарым-қатынас орнату, жауапкершілігін арттыру,сын 

тұрғысынан ойлау 

Пәнара

лақ 

байлан

ыс 

Жаратылыстану, бейнелеу өнері 

Алдыңғ

ы білім 

Санның бөлігін , және бөлігі бойынша санды таба алады. 

Сабақт

ың 

барысы 

 

Сабақт

ың 

жоспар

ланған 

кезеңде

рі 

Сабақтағы жоспарланған  іс-әрекет  Ресурст

ар  

Сабақт

ың 

басы 

3 мин 

 

 

5 мин 

- Ұйымдастыру бөлімі: 

Оқушыларды түгелдеп, зейінін сабаққа аудару. 

- «Жүректен -жүрекке» жаттығуын орындату 

арқылы психологиялық  жағымды  ахуал орнату. 

- Үй тапсырмасын тексеру. 

«Мен саған , сен маған» 

(слайд бетіндегі  дұрыс жауап бойынша бір-бірін 

тексереді.) 

 

 

 

 

 

 

Слайд  
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Сабақт

ың  

ортасы  

3мин 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10мин 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Өткен тақырыптарды  пысықтау және жаңа тақырыпты 

ашу  мақсатында «Жасырын сөз» жаттығуын 

орындатамын.  Сұрақтарға жауап беру арқылы негізгі 

сөзді анықтайды. Жауаптар дұрыс болғанда жаңа 

сабақтың тақырыбы шығатынын айтамын.          

    
П             

        А     
 

   

       Й     
 

   

      Ы   
 

    

      З 
 

     

 

1. Ежелгі грек математигі (Пифагор) 

2. Статистикалық шама (медиана) 

3. Арифметикалық амал (азайту) 

4. Бөлшек сызығының үстіндегі өрнек (алым) 

5. Онның квадраты  (жүз) 

Жаңа сабақ. 

Ой қозғау  «3 сұрақ»  әдісі бойынша оқушыларға 

сұрақтар қоямын.  

1 Не? Пайыз деген сөзді естігендерің бар ма?  

2. Не үшін? Пайыз ұғымы не үшін  қолданылады деп 

ойлайсыңдар?     

3. Қайда? Күнделікті өмірде пайыз ұғымы қай жерде 

қолданылады? Оқушылар өз айналасындағы,  күнделікті 

тұрмыста кездесіп жатқан пайызға байланысты 

мысалдарды атайды. Атап айтқанда,  «күнделікті 

тұтынатын өнім құрамындағы қоспалардың пайызын,  

дүкендерде заттарға берілген пайыздық жеңілдіктерді, 

ұялы телефондағы қуаттың пайыздық көрсеткішін, 

қаржыға байланысты  жеке кәсіпкерлік  істерде көп 

қолданылуы» туралы және тағы басқа мысалдар 

келтіреді.  Оқушылардың жауаптарын құптап, пайыз 

ұғымына түсінік беремін. 

Кез келген шаманың (санның ) жүзден бір бөлігін 

«бір пайыз» деп атау қабылданған.Мысалы 1 метрде 

 

Слайдта

ғы 

Сөзжұм 

бақ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

оқулық 
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7мин 

 

 

 

2 мин 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

қанша сантиметр бар? Сонда 1 см 1метрдің қанша 

қанша пайызын құрайды? 5 см ше? 

1%=
𝟏

𝟏𝟎𝟎
 немесе 1%=0,01 

5% оқылуы « бес пайыз» 

1% шаманың 
𝟏

𝟏𝟎𝟎
 бөлігіне тең болғандықтан ,толық 

шама 100%  тең болады. 

Пайызды бөлшекпен  немесе натурал санмен жазу 

үшін,пайыз белгісі (%)алдындағы пайыз санын 

100ге бөлу керек. 

Мысалы,7%=
7

100
 ; 7%=0,07 балалар біз қазір қандай 

амал жасадық? 

Енді осыған кері амалды қалай жасауға болады? 

Бөлшекті немесе натурал санды пайызбен жазу 

үшін, оны 100ге көбейтіп,пайыз белгісін тіркеп жазу 

керек 

.Мысалы,0,4=(0,4*100) %=40%,  
2

5
=(

2

5
*100) %= 40% 

Оқулықпен жұмыс.Оқушылар жұптасып отырып 

орындайды. 

№1087 Пайызды ондық бөлшекпен жазу 

№1088 Бөлшектерді пайызбен жазу тапсырмаларын 

орындайды. 

Жеке жұмыс. 

Қалыптастырушы бағалау тапсырмаларын 

орындатамын 

Бағалау критерийі:Білім алушы пайыз ұғымын 

орындайды 

1-тапсырма 

Сөйлемдерді жалғастырыңыз: 

а) санның жүзден бір бөлігі... деп аталады. 

ә) пайыз ... белгісі арқылы жазылады 

б) 100%  деп ... алынады 

в) санның жартысы санның ... пайызына тең. 

Дескриптор : «Пайыз» ұғымын түсіндіретін 

сөйлемді жалғастырады. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://bar

tman.co

m/works

heet 

 

 

 

http://ww

http://bartman.com/worksheet
http://bartman.com/worksheet
http://bartman.com/worksheet
http://bartman.com/worksheet
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5мин 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3мин 

 

 

 

 

 

 

Топтық жұмыс  

2 -тапсырма 

Бағалау критерийі: 

-Бөлшекті пайызға айналдырады. 

-Пайызды бөлшек түрінде жазады 

Сәйкестендіру»  жаттығуын орындатамын.  Бұл 

кезеңде әр топқа  есептер мен оның дұрыс жауаптарын 

қағаз қиындылары арқылы тарқатамын.  Оқушылар 

дұрыс жауапты есептің  тұсына сәйкестендіреді. 

1-тапсырма Жұптық / топтық жұмыс.  

Мұғалімге ұсыныс: Берілген кестені карточкаларға 

қиыңыз. Оқушылардан суретті, бөлшектерді және 

пайызды сәйкестендіруді сұраңыз.    

                              

Дескриптор : 

-суретті пайдаланып ,бөлшекті және пайызды 

сәйкестендіреді 

3-тапсырма  Кестені толтыру тапсырмасын 

орындатамын. 

Жай бөлшек Ондық 

бөлшек 

Пайыз 

 
15

100
 

0,15  

73

100
 

 73% 

 

 

 30% 

4

100
 

  

 0,06  

 

Дескриптор: - пайызды ондық бөлшекке айналдырады, 

                         -пайызды жәй бөлшекке айналдырады. 

w.superte

acerwork

sheets.co

m 

 

 

 

 

Сабақты

ң соңы 

7 мин 

Қорытынды жасаймын.Тақырыптың түйіні  бір 

пайыз дегеніміз... 

Пайызды жай бөлшек немесе ондық бөлшек түрінде 
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жазу үшін... 

Жай бөлшекті немесе ондық бөлшекті пайызбен 

жазу үшін... 

Үйге тапсырма №1549,1551 Қабілетті оқушыларға 

№1098,1099,1100 

-Үй тапсырмасына бағыт-бағдар беремін. 

-Келесі сабаққа жоспар құру үшін оқушылардан   БББ 

кестесі арқылы кері байланыс аламын.  

Стикерге жазып тақтадағы суретке іледі. 

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 

 

 

 Үлгерімі төмен 

оқушыларға ЖАДА 

ұйымдастыру 

арқылы   

 Қабілеті 

жоғары оқушыларға 

жоғары дәрежелі 

сұрақтар қоямын. 

 (Оқушылардың ой-

пікірлерін тыңдау, 

қарым-қатынас 

мәдениеттілігін 

ұстануларына 

түрткі болу, 

тапқырлық 

танытуын 

мадақтау, 

оқушының ерекше іс-

 

 Бағалау 

критерийле

рі 

 Кері 

байланыс 

 

геометрия 

Интерактивті тақтаны  тек 

уақытты үнемдеу үшін 

пайдаланамын. 

Оқушылардың ойлау қабілетін, 

ой-өрісін дамыту. 

Оқушыларды өз-бетінше 

ізденуге, бағалауға, 

адамгершілікке тәрбиелеу. 
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қимылына лайықты 

мадақтаулар айту,  

есептің шешімін 

табуда тығырыққа 

тірелген оқушыға 

қолдау көрсету...) 

Рефлексия 

Сабақ оқу мақсаттары шынайы ма? 

Бүгін оқушылар  не білді? 

Сыныптағы ахуал қандай болды? 

Мен жоспарлаған саралау тиімді болды ма? 

Мен берілген уақыт ішінде үлгердім бе? 

Мен өз жоспарыма қандай түзетулер енгіздім және неліктен 

Қорытынды бағамдау. 

Қандай екі нәрсе табысты болды (оқытуды да, оқуды да ескеріңіз)? 

Қандай екі нәрсе сабақты жақсарта алды? 

Сабақ барысында мен сынып немесе жекелеген оқушылар туралы  

менің келесі сабағымды жетілдіруге көмектесетін не білдім? 
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 № N00033             20.12.2021ж. 

 

ЖЫЛ МЕЗГІЛІ 

(сурет бойынша әңгіме құрау) 

 

ШОТПАКОВА  ГУЛНУР  КОКУМБАЕВНА 

Алматы облысы Қарасай ауданы Кемертоған ауылы  

Кемертоған орта мектебі МАД сынып жетекшісі. 

 

Мақсаты: Жыл мезгілдерінің айырмашылықтарын әңгімелеуге үйрету.   

Міндеттері:  

а) Балаларды хабарлы сөйлемді қолдана отырып, сурет мазмұнына қарай әңгіме 

құрауға үйрету.  

ә) Саусақ моторикасын дамыту, «ұ» мен «у» дыбыстарын дұрыс айтуға 

дағдыландыру; балаларды айтылған ойды тыңдауға және ұғынуға, әңгімеге 

араласып, өз ойын ауызша жеткізуге баулу.    

б) Өз еліне деген сүйіспеншілігін арттыру, елін, жерін сүюге тәрбиелеу.  

Қолданылатын көрнекі құралдар: текшенің 6 жақ бетінде күз немесе жаз 

мезгілінің суреттері болу керек. Жаз және күз мезгілінің суреттері, сөйлеуді 

дамыту дәптері.  

Сөздік жұмыс: күз, қыс,көктем, жаз.  

Билингвалды компонент: күз – осень,қыс-зима, көктем-весна, жаз-лето    

  

                                   ҰОҚ барысы:  

1. Ұйымдастыру кезеңі   

Ойын: «Ғажайып текше»  

Мақсаты: күз және жаз мезгілдерінің ерекшеліктерін ажырата білу.  

Шарты: балалар шеңбер болып тұрады. Текшенің 6 жағында күз және жаз 

мезгіліне сәйкес суреттер жабыстырылады. Мысалы: Сарғайған жапырақтар 

көрсе, ол – күз мезгілі.  

Балалар шомылып жатқан сурет түссе, ол – жаз мезгілі.  

Сұрақ-жауап:   

Қазір жылдың қай мезгілі?  

Күз айларын кім атап береді?  

Күз мезгілінің ерекшеліктерін кім біледі?  

Ал жаңбыр қалай жауады?  

Оның дыбысы қандай? (Тырс-тырс, тырс-тырс).  

Жаңбыр тырс-тырс, тырс-тырс етіп жауады екен. «Тырс-тырс» соңында қандай 

дыбыс естіп тұрмыз?(«С» дыбысы)  

Салқын жел қалай соғады? (У-у-у-у-у).  



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

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

51 

Ал егер де жел күшейсе ше?  

«У» дыбысына жаттығу жасату.  

У-у-у-у-у – уылдырық. У-у-у-у-у – улы.  

Балалар, ең бастысы күз мезгілінде жапырақтар не істейді?  

Балалар, жыл мезгілдері нешеге бөлінеді?  

Осы жыл мезгілдерінің бір-бірінен айырмашылығы бар ма? Әңгімелеу: «Жаз, 

күз» мезгілдері (сурет бойынша) Мақсаты: әңгімелей білуге тәрбиелеу.  

Шарты: сурет бойынша балалар әңгіме құрастырады.                                            

Мысалы: Мен мына суреттен «жаз» мезгілі жайында көріп тұрмын.                                                        

Әңгіменің тақырыбы: «Жаз мезгілінің қызықтары» деп аталады.  

Сергіту жаттығуы.  

Түн болды, Жел соқты, Жел қатты соқты. Жаңбыр жауды, Жаңбыр қатты жауды. 

Жаңбыр тоқтады, Күн шықты, Таң атты!  

 Дидактикалық  ойын: «Кім  шапшаң?»  

Мақсаты: Балаларды жапырақтардың түсін ажырату арқылы, жылдамдылыққа 

үйрету және әсем безендіруге баулу.                                                         Ойын 

шарты: Сөйлеуді дамыту дәптерімен орындалады. Дәптердегі ағаштарды 

жапырақтармен безендірейік. Біреуін күз мезгіліндегі, ал екіншісін жаз 

мезгіліндегі түске безендір.  

«Жайлау көркі» өлеңін оқу.  

Табиғат әлемі  

Гүл толған әдемі.  

Ұйқы ашар сағаттай  

Бозторғай әуені.  

(Б.Тәжімбетов) – Бозторғай дегеніміз не?  

Өлеңде бозторғай құсының ән салғаны жайында, 

 гүлдердің жайқалып, көп болып өсуі туралы айтылған? Бұл қай мезгіл? (Жаз)  

  

Бұлбұл қайда әнімен  

   Оятатын тербетіп,  

Теңселеді алып емен,  

Жаңбыр жауды желдетіп.           («Күзде» өлеңі, Т.Молдағалиев)  

  

Балалар, бұлбұл – құстың аты. Кәне, бірге  қайталайық (бұл-бұл).  

«Ұ» дыбысына дұрыс айтылуына жаттығу орындау.  

Ұ-ұ-ұ- ұл  

Ұл-ұл-ұл –Ұлпан Ұй-ұй-ұй – ұйқы  

Бұл-бұл-бұл – бұлбұл  

Бұ-бұ-бұ – бұзау  
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«Ұ» дыбысының ауыздан еш кедергісіз, емін-еркін шығатындығын, яғни оның 

дауысты дыбыс екендігін айту.  

Табиғаты тамаша Отанымыз Қазақстанға тамсанбау мүмкін емес. Балалар, 

сендер Отанымыз Қазақстанды жақсы көресіңдер ме?  

Олай болса, Отанымыз Қазақстанға арналған өлең жолдарын айтайық.  

  

Тақпақты мұқият тыңдауға тырысады. «Қазақстан – менің Отаным» өлеңін оқу.  

  

Асыл өлкем ерекше, Қазақстан мекенім!  

Беп-белгілі емес пе? Сенің ғажап екенің!  

                    (Д.Елайқызы)  

  

«Отан оттан да ыстық» деген мақал бар. Балалар, не себепті Отанды оттан да 

ыстық дейміз?  

Мақалдың мағынасын қалай түсінгендерін айтады.  

3.Қорытынды кезең (рефлексия)  

«Ұ» дыбысын қайталатып айтқызады, осы дыбысты қатыстырып, мысалдар 

келтірткізеді. Балалар дыбысты дұрыс айтуға тырысады.  

Күтілетін нәтижелер: біледі: күз мезгілімен жаз мезгілінің 

айырмашылықтарын ажыратуды;                                                                                      

түсінеді: «Ұ» мен «у» дыбыстарын дұрыс айтуды;                                                 

қолданады: суретке қарап әңгімелеуді.  
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  № N00032            20.12.2021ж. 

 

ЕЛІМНІҢ ЕРКІНДІГІ-ТӘУЕЛСІЗДІККЕ - 30 ЖЫЛ 

 

КОСКАНБАЕВА  КУРАЛАЙ  НУРТАЕВНА 

Алматы облысы Ақсу ауданы Қапал ауылы  

МКҚК «Бөбек балабақшасы» тәрбиеші. 

 

Білім беру саласы: Қатынас 

Бөлімі: Сөйлеуді дамыту 

Мақсаты: Тәуелсіздік үшін күрескен желтоқсан құрбандарын еске түсіріп, 

батырлардың ерлігі жайында түсінік беру. 

Балалар жалау ұстап кіреді. 

Тәрбиеші: Балалар бүгінгі ұйымдастырылған оқу қызметіміз ерекше болмақ. 

Биыл Тәуелсіздігімізге- 30 жыл толды. ҰОҚ бастамас бұрын еліміздің әнұраның 

айтайық.  

Енді балалар орнымызда тұрып шаттық шеңберін айтайық, бір- бірімізге жақсы 

көңіл күй сыйлайық. 

Шаттық шеңбері: 

Көк аспанда күн күлсін, 

Бірге күлсін бүлдіршін. 

Ұл қолында ту жүрсін, 

Қыз қолында гүл жүрсін. 

Балалар біз желтоқсанның бірінде еліміздің алғашқы президенті күнін 

тойлаттық. Елбасымыз Н.Ә.Назарбаевтың  өмір баянымен, еліміздің рәміздерін 

айттық. Балалар есімізге рәміздерімізді еске түсірейік. Ту, Елтаңба, Әнұран 

екен, дұрыс балалар. Қазіргі елбасымыз Қасымжомарт Тоқаев екенін де білдік. 

Тәрбиеші: Балалар енді –Қазақстан Республикасы өзінің тәуелсіздік алғанына 

биыл 30 жыл болды. Өз бетімен ешкімге тәуелді болмай, бағынбай өмір сүрген 

елді тәуелсіз ел деп атайды. Осы күнге жету үшін қазақ халқы талай 

қиыншылықты бастан кешірді.  Осыдан 30 жыл бұрын Алматы қаласында 

жастар көтерілісі болды. Сол көтерілісте біздің қайсар батырларымыз Ләззат 

Асанова, Қайрат Рысқұлбеков, Ербол Спатаев, Сәбира Мұхаметжанова ерлік 

көрсетті. Осындай жастарымыздың арқасында қазір біз бейбіт өмір сүріп 

жатырмыз. Өз елімізге лайықты Конституция заңдарында Отанымызды 

қорғауға, балабақшаға, мектепке баруға, үлкен оқу орындарында білім алуға 

құқықтарын  бар екені туралы жазылған. Осы күнге бізді жеткізген аға- 

апаларымыздың ерен еңбегін құрметтеуіміз керек.    
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Енді балаларымыздың тақпақтарын қабыл алыңыздар. 

Балалардың тақпақтары: 

Жангүл 

1.Шайқалмасын ешкімнің шаңырағы, 

Бақыт көрсін Отанның сан ұланы. 

Енді ағайын, көгінде қалықтасын, 

Қазағымның қастерлі - Әнұраны! 

Арлаң 
2.Желтоқсанда Алматыда, ақ қарда, 

Алма бақтар ак қырауға батқанда, 

Күңірене күн күркіреп тау жақтан, 

Жайдың оты жалаң қақты шатқалдан. 

Рамина 
3.Тұрса да биік өр басын, 

Қазаққа бақыт орнасын. 

Сексен алтыншы жылғыдай, 

Желтоқсан желі болмасын! 

Айша 
4.Күн кешіп лапылдаған жастарым, 

Дүрліктірді желтоқсанның аспанын. 

Жерді, дінді, тілді баба дәстүрін 

Қорғау үшін көтерді олар бастарын. 

Тәрбиеші: Балалар өздерінің Отанына деген, Қазақстанның Тәуелсіздігіне 

деген құрметтерін суреттері арқылы бейнелеп берді. 
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Тәрбиеші: 

Жас арудың жанарында – Желтоқсан, 

Қанды ғасыр табанында – Желтоқсан. 

Қаралы өмір қайыстырған халқымның, 

Қара тұман қабағында – Желтоқсан. 

Жауыздықты жасқаған да – Желтоқсан, 

Жаңа ғұмыр бастаған да – Желтоқсан. 

Жазықсыздың көз жасына жуынып, 

Абақтыға тастаған да – Желтоқсан. 

Намысымның шырағы да – Желтоқсан, 

Сұрқай өмір сынағы да – Желтоқсан. 

Жігіттердің ұраны да - Желтоқсан, 

Жаңа күннің шуағы да – Желтоқсан. 

 -деп,  Аға –апаларымызды 1- минут үнсіздікпен еске алайық. 
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 Тәрбиеші: Балалар ұжымдасып тәрбиешінің көмегімен еліміздің рәміздерін 

постерге жабыстырды. 

Сергіту сәті. 

Мен Қазақстанды сүйемін,                      

Даласы соңдай кең. 

Таулары сондай биік, 

Көлдері сондай терең, 

Ақ бидайы желмен есіп. 

Көк аспанмен таласқан.                              
 

 

 

Балалардың орындауында ән: «Көк тудың желбірегені» 

Енді балалар еліміз туралы мақал мәтелді айтайық; 

Мақал мәтел:  

Өз елім- өлең төсегім 
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Батамен ел көгерер, 

Жаңбырмен жер көгерер. 

Отан оттан да ыстық. 

Туған жердей жер болмас 

Туған елдей ел болмас. 

Отансыз адам- ормансыз бұлбұл 

Туған жердің күні ыстық,  

түні де ыстық. 

30-жылдығына арналған «Елімнің еркіндігі- Тәуелсіздікке-30 жыл» атты 

мерекелік кешіміз өз мәресіне де келіп жетті. 

Тәрбиеші: 

Қазақ елім! 

Туды жастық дәуірің.   

Алғандайсың жұлдызыңның жарығын. 

Тәуелсіздік құтты болсын, қымбаттым, 

Туған күнің құтты болсын, алыбым! 

  
Балалар өздерінің тәрбие сағатынан қандай әсер алғандарын, тақтаға түрлі түсті 

шар іліп, жалаушамен көрсетті. 

Тәуелсіздігіміздің тұғыры биік, халқымыздың еңсесі жоғары, егемендігіміз 

баянды болсын деп тілейік, ағайын. 

Келесі кездескенше сау саламатта болыңыздар! 

 

Ал балалар осымен біздің «Елімнің еркіндігі- Тәуелсіздікке-30 жыл» атты 

тәрбие сағатымыз аяқталды,  қалған күнге сәттілік тілеймін. 
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  № N00034            24.12.2021ж. 

 

Я ПАТРИОТ СВОЕЙ РОДИНЫ 

 

ДОВЖЕНКО НАТАЛЬЯ ВЛАДИМИРОВНА  
Ясли –сад  №6 «Гулдер» г.Атырау 

 

          Наверное, нет в мире таких людей, которые бы не любили свою родину.  

   У каждого  человека она своя, единственная и неповторимая.  

Моя Родина – Казахстан, и я люблю ее, сильно, пламенно и нежно. Мне 

кажется, что нет на свете мест красивей, родней и милей, чем уголок 

Казахстана.  Я горжусь тем, что имя моей Родины – Казахстан, что я родилась 

и выросла именно в этой стране,  

а не в какой-нибудь другой.  Она замечательная, красивая, поражает своим 

великолепием, своей неповторимостью, своим величием, своим 

благородством, своей неподдельной истинной красотой, интеллигентностью, 

сказочными  природными богатствами… 

       Моя любовь к Казахстану безгранична. Я горячо люблю свою родину.  

За что, спросите вы? Да просто за то, что она моя Отчизна и нет ее дороже 

ничего на свете. Люблю ее необозримые и бескрайние просторы,  

живописные  прекрасные места,  голубые реки,  заливные  луга, безбрежные 

степи. Да разве можно перечислить всю красоту  своего Отечества. Знаю лишь 

одно: она всегда прекрасна. 

Особенно трепетно и нежно отношусь к символам нашего государства. Это 

святое и не только для меня, для каждого гражданина своей страны. Я думаю, 

что наш герб, флаг и гимн – самые  правильные и  лучшие в мире, самое 

дорогое. Они священны, как долг перед Родиной. Ведь они отражают и 

обозначают могущество и величие нашей Родины. Когда видишь 

изображение  казахстанского герба или флага сразу знаешь, что это что-то 

очень важное, государственного масштаба. Особенно переполняет чувство 

гордости за наше государство, когда одерживают победу наши 

спортсмены,  поднимается казахстанский  флаг и звучит гимн, и я его пою 

вместе с победителями.  Чувство огромной радости, волнения, ожидания, 

надежд и, наконец, долгожданная победа, кажется, что от радости сердце 

сейчас так и выскочит.  То, что ты испытываешь в данный момент,  не 

поддается никакому объяснению.  

Это надо все прочувствовать, пережить, но приятные мгновения  и  ощущения 

поражают до глубины души.  Просто потрясающе!  Вот здорово! 
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       Так хочется сделать что-нибудь полезное для нашей страны, что-нибудь 

такое хорошее, приносить радость и пользу людям и быть нужным, 

востребованным.  

Я очень горжусь своим российским происхождением. В будущем хотелось бы 

объехать всю свою страну от края до края. 

* * * * * 

 

 

                                                         № N00030            20.12.2021ж. 

 

МАМАНДЫҒЫМ- МАҚТАНЫШЫМ 

 

АКЫНОВА ГУЛЬНАЗ НАКЕНОВНА 

Қарағанды облысы Бұхар-Жырау ауданы Самарқанд ауылы 

 «Аққу» бөбекжайы КМҚК тәрбиеші. 

 

Тәрбиеші  — балабақшаны бақша деп алып,  келген бала  гүл болса,  онда ол 

сол гүлді баптап, күтіп, барлық жәндіктер мен құстардан  қорғайтын  

бағбан.  Гүліміз бала, бағбанымыз тәрбиеші.  Балаға  бағыт- бағдар, тәлім-

тәрбие  беретін   отбасынан кейінгі екінші анасы.  Топтағы әрбір бала бір 

ашылмаған сыр,құпия. Әр баланың мінезі әр түрлі. Бір бала жылдам болса, 

екінші бала  баяу, барлық нәрсені байыппен жасағанды жақсы көретін келеді. 

Ал үшінші  бала болса өзімен-өзі отырғанды жаны сүйетін болып келеді. Оқу- 

инемен құдық қазғандай десе, тәрбие де инемен құдық қазғандай деп айтуға 

болады.  Себебі  жоғары да айтып өткендей  әр баланың көңілінен жол табу ол 

бір үлкен ғылым дейтін болсақ, онда тәрбиеші  ол-ғалым болып саналмайды 

ма? Сол үшін тәрбиші әр баланың жас ерекшелігіне, мінез-құлқына  қарай 

бейімделіп, онымен бірге бала болып сөйлесіп, бала болып ойнап, бала болып 

күлу ол  оңай емес, ол үлкен шеберлікті қажет ететін жұмыс. Абай атамыз 

айтқандай «жас  бала анасынан туғанда екі мінезбен туады, біріншісі- «ішсем, 

жесем, ұйықтасам, ойнасам» болса, ал екіншісі, «білсем, көрсем, қарасам, 

ұстасам , ол немене? Ол кім екен?» деген қызығушылығы тұрады. Мұның бәрін 

білгісі келген балаға тәрбиеші бағыт-бағдар беріп, көмек  көрсетіп, тексеру, 

нұсқау тәрбиешінің тікелей міндеті. Балабақша тәрбиешілері қай кезеңде 

болсын ертеңгі елім деп еңірейтін ұрпақты тәрбиелеуге тер төгуде. Бұл жолда 

үлкен ізденіс, парасат қажет. Ендеше, тәрбиешінің әр күні ізденіспен, ертеңгі 

азаматты қалыптастыру жауапкершілігімен ұштасып жатады.                                                                   
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Шын жүрекпен қалаған кәсіп пен  таза тер төгілген  еңбек арқылы өмірлік 

абырой-беделді, қоғам алдыңдағы құрмет сыйға ие болуға болады.               

  Ал, тәрбиеші болу – айтуға ғана оңай шаруа болғанымен, бұл мамандықтың  

қоғам үшін қаншалықты маңызы барлығын сол кәсіпті таңдағандар, осы жолда 

еңбек етіп, тер төгіп  жүрген жандар ғана түсінеді.Бір мезетте  алдындағы 

жиырма - жиырма бес балаға қарау, көңіл бөлу,  олармен тілдесу  тек сырт көзге 

ғана оңай жұмыс.Тәрбиешілер  елдің ертеңгі азаматтарын тәрбиелеуші. 

Өйткені, жас ұрпаққа қазыналы да бай ана тілі – қазақ тілін анасынан 

кейінгі  сіңірушісі, үйретушісі. Тіл арқылы бала бойына ұлттық 

құндылықтарды, дәстүр мен салтты, ұлтымызға тән ізгіліктерді, жалпы 

адамзатқа ортақ өркениеттік ұстанымдарды дариды. 

«Баланы ең әуелі мейір-шапағатқа, одан соң ақыл-парасатқа, ақырында нағыз 

пайдалы ғылымға, еңбекке баулы» деген ұлы Абай.  Сондықтан  жас 

ұрпаққа  мейірім шапағатпен , еңбекке баулу мен  қоса Отанға деген, Ана  тілге 

деген, жас ұрпаққа деген  махаббатын нығайта отырып, оларға тура бағыт 

бағдар  беру біздің тікелей міндетіміз болып табылады.                                

Менің педагогикалық ұстанымым үнемі жаңалыққа ұмтылып,әр баланың 

бойына жақсылық құйып, дұрыс тәрбиелеу. 

Баламен жұмыс істеу дегеніміз үнемі творчестволық ізденісте жүру,өз 

біліміңді  жетілдіру, заманауи болу.  

Бүгінгі заман талабын ескере отырып технологиялық инновацияны игере 

білуге, оны балалармен жұмыс істеу барысында қолдану, әр баланың жеке 

дара интелектуалды қасиетін ашуда тәрбиешінің берер тәлім-тәрбиесі 

үздіксіз болуы шарт. Тәрбиешінің жеке басының үлгісі-жас ұрпақ 

тәрбиесінде ең әсерлі-әдістердің бірі.                                                                                                                                               
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