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11.01.2022 ж. № N00007
Балабақшада cурет салу өнері оқу қызметінде
дәстүрден тыс әдістерді пайдалану
САКТАГАНОВА ГУЛЬСУМ САДЕНОВНА
Қостанай облысы әкімдігі білім басқармасының
"Қостанай қаласы білім бөлімінің № 17 бөбекжайы" КМҚК. Тәрбиеші
Mектепке
дейінгі
ұйымда
балалардың
бейнелеу
өнеріндегі
шығармашылығын дамыту әрекеті оқу мен тәрбие үрдісі өзара тығыз
байланысты жүргізілгенде ғана жүзеге асады. Балаларды бейнелеу өнерінің әдістәсілдеріне үйрету – эстетикалық тәрбиенің ең басты міндеті болып есептеледі.
Бала ес біле бастағаннан-ақ өзі жете түсінбес жарқын, тартымды нәрсенің бәріне
ұмтыла бастайды, мәселен, жылтыраған oйыншықтарды, әдемі гүлдер мен
заттарды көрсе қуанады. Осының бәрі оның рахаттану, қызығу сезімін туғызады.
Жиі ән, ертегі тыңдап, суреттерді қараған балалардың өнері қуаныш сезімдерінің
қайнар көзіне айналады.
Эстетикалық тәрбие алған балалар жарқын, әсем атаулының бәріне жәй
ғана ұмтылып қана қоймай, сұлулықты жан дүниесімен қабылдайтын
болады. Бейнелеу өнері балалардың эстетикалық сезімін, көркемдік талғамын
оятып, шығармашылық қиялын дамыту үрдісін белгілі жүйеде көрсетеді.
Бейнелеу әрекеті үрдісінде балалар бірқатар іскерліктер мен дағдыларды
меңгереді,
заттар
мен
қоршаған
әлем
құбылысын
талдауға
үйренеді.
Шығармашылық – бүкіл тіршілік көзі. Aдам баласының сөйлей
бастаған кезінен бастап, бүгінгі күнге дейін жетістіктері – шығармашылықтың
нәтижесі. Әр жас ұрпақ өзіне дейінгі ұрпақтың қол жеткізген жетістіктерін
меңгеріп қана қоймай, өз іс-әрекетінде сол жетістіктерді жаңа жағдайға бейімдей,
жетілдіре
oтырып,
барлық
салада
таңғажайып
табыстарға
қол
жеткізеді.
Бейнелеу өнерінде балалардың cурет салуға, өнерді қабылдауы
тұрғысынан білім деңгейлерінің әр сатылы болуына байланысты сурет салуға
мүмкіншіліктерін анықтай отырып, сапалы білім беру қажет. Tәрбиеші баланың
сұлулықты қабылдауынан бастап, оған эмоциялық жауап қату, оны түсіну,
эстетикалық ұғым, эстетикалық пікір, эстетикалық баға беру қасиетін
қалыптастыруға дейін жетелеп отыруы тиіс.
Kөрнекті педагогтар К.Д. Ушинский, Ы. Алтынсарин, А.С. Макаренко
шығармаларында қабілеттерді дамытудың жолдары қарастырылса, бала
шығармашылығына бағыт-бағдар беруді ең алғаш білім мазмұнына енгізген М.
Жұмабаев болатын.
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Cурет салу өнері – көркемдік талғам қалыптастырудың өзекті құралы
ретінде баланы өз халқының эстетикалық мұраларын игеруіне, халық өнерінің
айшықты туындыларынан ләззат алуға, рухани дамуына және халық талантын
қастерлеуге, сүйе білуге баулиды.
Mектепке дейінгі кезеңнен шығармашыл тұлғаны қалыптастыруда
бейнелеу өнері әрекетінің орны ерекше. Мектеп жасына дейінгі балалардың ең
сүйікті әрекеттері сурет салу, мүсіндеу, жапсыру кезінде заттар мен құбылыстар
туралы түсінігі қалыптасып, көркемдеп бейнелеуге және өзінің сол затқа
қатынасын жаңа оймен бере білуге дағдыланады. Мектепке дейінгі кезеңдегі
шығармашылық қабілеттің дамуы мектеп жасына дейінгі балаларда бейнелеу
өнерінде пішін және бoяуды сәйкестендірудің басқа жолын іздеуі. Көркемдік
шығармашылық әрекет баланы көңілсіз жағдайдан шығарып, жүйкеге түскен
салмақты түсіріп, эмоциональды көңіл-күй туғызады. Сондықтан балабақшада
баланың басты әрекеті ретінде бейнелеу өнерін енгізген маңызды болып
саналады. Бала сурет сала, қия және желімдей келе, бірінші кезекте өзі үшін
субъективті жаңа бұйымды алады. Бала үшін мұның маңызы зор. Балалар
суретшілер тәрізді жасамаса да, мектепке дейінгі кезеңде бірнеше көркем бейнені
жасай алады. Oсының өзі оның жеке тұлға болып дамуында із қалдырып, нағыз
шығармашылықтың тәжірибесін меңгеріп, оны бoлашақта пайдалана білетіндей
болады.
Балалардың бейнелеу шығармашылығы – баланың қоршаған ортадағы
шынайылықты суреттеуі, мүсіндеуі, құрастыруы, өзінің бақылағандарын,
қиялындағыны бейнелеуі. Қоршаған ортамен таныстыру арқылы баланың
түсінігі мен білімін кеңейту шығармашылығын дамытудағы негізгі қорек болып
табылады. Mектеп жасына дейінгі балаларды зейін қойып бақылауға, қарауға
үйрету, нақты және толық түсінік алуға көмектеседі. Мысалы: ағаштың суретін
салу үшін, оны қарау, бөліктерін ажырату, атай білуі, жыл мезгілдеріне
байланысты өзгерістерін көре алуы және сипаттай білуі керек.
Mектеп жасына дейінгі балалардың шығармашылығының бірінші белгісі:
қоршаған орта заттары мен объектісімен таныстыруда тәрбиеші оның негізгі
пішініне, салыстыруға, ұқсастығын ажыратуға үйретеді. Сол себептен бала бір
заттың түрліше пішінін, суретін салуда, мүсіндеуде және жапсыруда басқаша
бейнелеудің амалын меңгереді.
Мектепке дейінгі балаларда болатын шығармашылықтың екінші белгісі –
затқа жаңа қызмет беруі. Баланың затпен әрекетінде байқалатын құбылыс, бір
затты екінші заттың орынбасары ретінде қолданып, қиялында таза образын
жасап алуы. Сол сияқты бейнелеу әрекетінде де көз алдына елестету арқылы
жаңа бейнелер құрастырады. Бала сурет салуда бейнелеу іс-әрекеті арқылы жас
ерекшелігіне сай, қоршаған ортаны өзінің бейнелеу тәсілдерімен суреттеуге
талпынады.
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ТРИЗ технологиясы – Сурет салудағы тиімді әдістеме болып табылады.
ТРИЗ- Ойлап табу теориясының міндеттері.
ТРИЗ- балалардың неғұрлым ерте логикалық және абстракты ойлау қабілетін,
қиялын дамытып, зейін қоюға үйретеді.
ТРИЗ-шілердің ұраны- «Ойдағының бәрін айтуға болады», сондықтан балалар
өздері ойлап тауып, өз ойларын жасқанбай айтып, жеткізуге тырысады.
ТРИЗ-ді ойлап тапқан Генрих Саулович Альтшулер болып есептеледі.
Балалардың бейнелеу өнеріне деген қызығушылығын арттыруда,
бейнелерге қызықты да, әдеттен тыс сипат беруге үйретуде сурет салудың триз
әдістері (үрлеу aрқылы сурет салу және жіп графикасы, картоп бастырмасы,
саусақпен, далаппен, ермексазбен сурет салу) енгізілді. Бейнелеу өнерінің бұл
әдістерін енгізу барысында балалар өздері ойлап, өздерін шығармашыл тұлға
ретінде сезінетіндіктерін байқауға болады. Мұнда балалар өз қабілеттерін
көрсетуге толық мүмкіндік ала отырып, өз жұмыстарының нәтижесін көріп, қол
жеткізген жетістіктерін сезінеді. Ұжымдық жұмыстар ұйымдастыру кезінде
балалар жауапкершілікке, өзара көмекке, өзіне және құрдастарына деген
сенімділікке, серіктік қатынасқа тәрбиеленеді.
Шығармашылық ықпал кез келген міндеттерді шешуде педагогтық
бейнелеу техникасының ерекше, дәстүрден тыс жолдарын, шешімнің көптеген
нұсқалары мен тәсілдерін көрсеткен кезде ғана туындайды.
Триз әдістерін қолданудың бір ерекшелігі – балалар нәтижеге тез қол
жеткізеді. Мысалы, әр бала үшін саусақпен сурет салу, өз алақанының
таңбасымен сурет салу, қағаз бетінде бояу тамызып, оны үрлеп сиқырлы
бейнелерге айналдыру – өте қызықты.
Tриз әдістері:
– Бастырма әдісімен сурет салу үшін әр түрлі заттарды қолданып көруге
болады. Мысалы: поролон, бөтелке тығыны, жапырақтар, сәбіз, картоп.
Картоптан әр түрлі пішіндер жасап алып, оны бояуға батырып, бейнелерге
айналдыруға болады.
– Mонотипия әдісі-суреттің симметриялы бейнесі:

aльбом парағын көз мөлшермен екіге бөлу;

бір бөлігіне бояу жағу;

содан соң қағазды бүктеу.
Бояу кепкен соң екіге бүктелген қағаздағы бейнені қиып алуға болады. Бір
немесе бірнеше бояуды бірден қолдану әдісі гүл, ағаш, көбелек бейнелеуде
ыңғайлы.
– Балауыз әдісі арқылы салынған сурет біріншіден көрінбейді, тек
қағаздың бетінде түрлі-түсті бояулар жағылған соң бейне пайда болады.

балауыз шаммен ақ қағазға сурет салу (ағаш, үй, балық, құс,
жануарлар бейнесі);
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қылқаламмен, мақта немесе поролонмен бейненің үстінен бастыра

бояу;
Kартон арқылы сурет салу әдісі:

қатты қағаздан шаршы, тіктөртбұрыш пішіндерді қиып алу;

картон қағазды бояуға батырып түрлі көріністерді (ағаш, үй, құс, т.б)
салуға болады.
– Cия тамшысы әдісі арқылы түсті өзгертуге, жаңа тамшылар түсіруге,
оларды қоршап, аяқтауға, әр түрлі бағытта жүргізілген сызық, нүктелерді
пайдаланып тамшының пішінін өзгертуге болады. Тамшыға қарап одан қандай
да бір бейне көреміз. Бұл баланың қиялы мен ойлау қабілетінің дамуына әсер
етеді.

сия тамшысын қағазға түсіру, неге ұқсайтынын табу, қосымша
бөлшектерін бейнелеу;

сия тамшысын қағазға түсіру, қағазды көтеріп немесе бүгіңкіреп
субояқты тамызып, сиқырлы бейнеге айналдыру;
– Ұжымдық жұмыс әдісі:

балалар екі шағын топқа (4-5бала) бөлінеді;

бір тақырып белгіленеді (Отбасы, балабақша, т.б);

белгі берілгенде әр топтан 1-бала 40-50 сек. сурет салады, белгіден
кейін келесі бала сурет салады, осылайша шеңбер бойымен айналып, сурет
салу кезегі 1-балаға келеді;

соңында балалар өз суреттері туралы әңгімелейді, суреттер
бағаланады.
– Саусақпен сурет салу – алақанмен, табанмен бейнелеудің тағы бір
тамаша әдісі.

Балаларға алақан немесе саусаққа әр түсті бояу жағу арқылы заттың
cуретін салу ұсынылады:

бояу жайпақ табаққа, суды кішкентай құмыраға құйылып
дайындалады;

әр саусақты бір түсті бояуға батырып, қағазға түсіріп болған соң
құмырадағы суға жуып, қағаз сүлгімен сүртіп отырады;

қосымша далапты, көз бояуын пайдалануға болады;
– Айна арқылы сурет салу әдісі:

бала айнаға қарсы отырады;

өз бейнесін айнаға қарап, бақылап әңгімелейді;

өз бейнесіне қарап, қағаз бетінде бейнелейді;
– Дымқыл қағазға сурет салу:

дымқыл қағазға салынған мазмұнды суреттер әсерлі бейнеленеді

баланы қағаз бетін сәл дымқылдай білуге үйрету қажет;
дымқылдау үшін мақтаны аздап суға батырып, қағаз бетіне жағу қажет;

енді дымқыл қағаз бетіне тез сурет салып шығуы қажет;
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(«Тұмандағы қала», «Менің түсім», «Жаңбыр жауып тұр», т.б)
– Умаждалған қағазбен сурет салу әдісі:

алдымен негізгі бет, палитраға керекті қоюланған гуашь бояуының
түстерін, умаждалған бірнеше қағаз бөліктері дайындалады;

бала умаждалған қағазды бояуға батырып сурет салады, әр түске
батырған сайын қағаз бөлігін ауыстырады;
Мектепке дейінгі түрлі жастағы топтарда бейнелеу өнерінің өткізілуі
сабақтарда балалар шығармашылығын дамыту үшін оқып үйретудің сан-алуан
әдістері және ең алдымен балалар дербестігін, белсенділігін, өмір құбылысын
көркемдік тұрғысынан қабылдау әрқашанда дара, әрі таңдамалы болады. Оның
негізіне әсемдікке эмоция білдіру жатады. Бала әрқашанда табиғаттағы, заттық
дүниедегі, өнердегі әсемдікке, адамдардың мейірбан
сезіміне үн қосады. Мұның өзіне сәбидің басынан кешкен қуанышының,
талпынысының, толғанысының маңызы зор деп білеміз.
«Баланың икемділігі мен дарынының қайнар көзі-оның саусағының
ұшында» деп В.А.Сухомлинский айтқандай, баяндамамды қорытындылай келе
айтарым: мектеп жасына дейінгі оқыту үрдісінде сурет салу өнері
жұмыстарында жаңа технологияларды тиімді қолданып, балалардың
шығармашылық қабілетін одан әрі жетілдіру керек деп ойлаймын.
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11.01.2022 ж. № N00010
Бала дарындылығын зерттеудің педагогикалық әдістерін жетілдіру
ОМАР ЖАЙНАШ СЕЙТЖАНҚЫЗЫ
Қарағанды облысы, Сәтбаев қаласы «№19 мектеп- лицейі» КММ
Бастауыш сынып мұғалімі.
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. 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.
Дарынды балалар мәселесін зерттеуге қатысты философиялық, психологиялық,
педагогикалық, әдістемелік әдебиеттерді зерттеу, саралау.
Ғылыми–әдебиеттердің сараптамасы негізінде дарынды балалардың
сипаттамасын беру.
Балалардың дарындылық қасиеттерін анықтауға арналған әр түрлі
әдістемелерді жинақтау.
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Дарынды балаларды оқытуда білімденудің инновациялық технологияларын
жүйелеу.
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 ісәрекеті 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.
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XX ғасырдың соңғы ширегінде барлық өркениетті елдерде әлеуметтікэкономикалық, 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.
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 ақылойлы 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.
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11.01.2022 ж.

№ N00012

Компьютер қосымша құрылғылары
САЙЫПОВА ГУЛЬНУР БАКЫТЖАНОВНА
Шымкент қаласы, Еңбекші ауданы. М.Әуезов атындағы № 96 жалпы
орта білім беретін мектебінің информатика пәні мұғалімі
Сыныбы: 5
Мақсаты: Компьютерге қосылатын шеткері құрылғылардың қызметімен
таныстыру. Оқушыларға алғашқы және қазіргі ақпарат тасығыштар жайында
түсінік беру, ақпарат тасығыштардың әртүрлілігін көрсету.
Күтілетін нәтиже: Көп тараған қосымша құрылғылардың (дыбыстық
бағандар, микрофон, принтер, сканер, модем) қызметін және олардың
сипаттамасын, ақпарат тасығыштардың түрлерін, олардың қызметі мен
сипаттамаларын, «ақпарат көздерінің ақпараттық сыйымдылығы»
түсінігін.Құрылғыны сыртқы пішініне қарап анықтауды, оның қызметін ақпарат
сыйымдылығын үйренеді.
Модульдің кіріктрілуі: Оқыту мен оқудағы жаңа тәсілдер.
Оқыту мен оқуда ақпараттық-коммуналдық технологиыларды АКТ пайдалану.
Оқушылардың жасерекшеліктеріне сәйкес оқыту және оқу
Уақыты
3 минут

Мұғалімнің іс-әрекеті
Оқушының іс-әрекеті
Кіріспе.
Ұйымдастыру кезеңі.
Оқушылармен сәлемдесу. Мұғаліммен сәлемдесу.
Оқушыларды түгендеу.
Сабақтың мақсатміндеттерін қою.
Ынтымақтастық
атмосферасын
қалыптастыру.
Сергіту: «Қара жорға»
би-жаттығуы.
Топқа бөлу: «Мозайка»
әдісі арқылы 4 топқа
топтастыру логикалық
амалдар түрлері жазылған

«Қара жорға» би-жаттығуын
жасайды.
Оқушылар қағаз
қиындыларында бейнеленген
компьютердің құрылғыларын
таңдау арқылы топқа бөлінеді.
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қағаз қиындыларымен.

7 минут

15 минут

Үй тапсырмасын
пысықтау:
«Сұрақтар телпегі» әдісі
арқылы оқушыларға әр
топқа бір-біріне арнап
сұрақтар дайындауына ол
сұрақтар қарсы топтың үй
тапсырмасын оқығандығын
тексеру мақсатында,
сұрақтың жауабын
білмеймін білу мақсатында,
сабақ туралы басқа
оқушының пікірін білу
мақсатында құрылу
керектігіне нұсқау беремін.
Бірін-бірі және топты
бағалауға нұсқау беру.

Жаңа материалды оқып
үйрену:
Тақырыпты қысқаша
интербелсенді тақтада
слайд және флипчарт
арқылы түсіндіріп өтемін.
«Ойлан тап» әдісін
қолдана отырып,
оқушылардың жаңа
тақырыпқа қатысты әр
топқа интербелсенді
тақтада тапсырмалар
беремін тапсырманы
орындарында отырып

Оқушылар үй жұмысы
бойынша топтар бір-біріне
арнап сұрақтар жазып телпекке
салады және әр топ өздеріне
берілген сұрақтарға жауап
береді және жауаптар мен
сұрақтарды ортада
талқылайды.

Бірін-бірі және топты
бағалайды қол саусақтары
арқылы. Өзара бірін-бірі
бағалау.

Сұрақтар
телпегі
немесе
қобдиша.

Қол
саусақтар
ы.
Интербелс
енді тақта.

Оқушылар топ болып отырып
тақырып бойынша берілген
тапсырмаларды орындайды.

Бірін-бірі және топты
10
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табуға нұсқау беремін.

15 минут

Бірін-бірі топты
бағалауға нұсқау беру.
Жаңа материалды бекіту:
Интербелсенді тақтамен
компьютердің
құрылғыларына
байланысты тапсырмалар
беремін және орындарында
топта отырып
орындауларына нұсқау
беремін.

Бірін-бірі топты
бағалауға нұсқау беру.
5 минут

Қорытынды:
«Екі жұлдыз бір тілек»
әдісімен бүгінгі сабақта
үйренген екі әдісті және
келесі сабақтан күтетін бір
жағдайды стикерге жазып
қалдырады.
Үйге тапсырма: § 7:
оқып келуге нұсқау
беремін.

бағалайды қол саусақтары
арқылы. Өзара бірін-бірі
бағалау.

саусақтар
ы.

Оқушылар орындарында
Интербелс
отырып тақтадағы
енді тақта.
тапсырмаларды орындайды.
Тапсырманы топтар арасында
оқып үйреніп ізденіп талқылап
жауаптарын айтады. Болған топ
шапалақтау арқылы белгі беріп
жұмысын тексертеді соңында
жинаған мәліметтері ортада
талқыланады.
Қол
саусақтар
Бірін-бірі және топты
ы.
бағалайды қол саусақтары
арқылы. Өзара бірін-бірі
бағалау.
Оқушылар стикерлерге
сабақтан алған әсерлері туралы
туралы жазып қалдырады.

Үй тапсырмасын белгілеп
алады.

Жиынтық бағаны өзім
қоямын.

11
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11.01.2022 ж. № N00014
Ортағасырлық Қазақстанның экономикалық және мәдени дамуына
Ұлы Жібек жолының ықпалы
НУРАХМЕТОВА ГУЛИМ ТИЛЕУБЕКОВНА
Алматы облысы Талғар ауданы «№13 жалпы білім беретін орта мектебі»
МКМ. Тарих пәні мұғалімі
Ұзақ мерзімді жоспар бөлімі:
6.2A Х – XІІІ ғғ. басындағы Қазақстан
Күні:
Сынып: 6
Сабақ тақырыбы:

Зерттеу сұрағы

Мектеп: «№13 жалпы білім
беретін орта мектебі
Мұғалімнің аты-жөні: НУРАХМЕТОВА
ТИЛЕУБЕКОВНА
Қатысқандар саны:
Қатыспағандар саны:
Ортағасырлық Қазақстанның экономикалық
дамуына Ұлы Жібек жолының ықпалы

Ұлы Жібек жолы ортағасырлық Қазақстанның эконо
мәдени дамуына қалай әсер етті?

Осы сабақта қол жеткізілетін оқу 6.4.2.1 – Ұлы Жібек жолының қала мәдениетінің д
мақсаттары
(оқу анықтау;
6.4.1.1 – көшпелілер мен отырықшылар арас
бағдарламасына сілтеме)
экономикалық байланыстарын анықтау;
Сабақ мақсаттары

*Ұлы Жібек жолының Тараз,Йасы, Отырар, т.б қала мәд
дамуына әсерін анықтау
*көшпелілер мен отырықшылар арасындағы өзара экон
байланыстарын анықтау
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Бағалау критерийлері

Тарихи концепт
Тілдік мақсаттар
Құндылықтарды дарыту

Пәнаралық байланыстар
АКТ қолдану дағдылары
Бастапқы білім

 Контур картаға Ұлы Жібек жолындағы Қазақстанн
ортағасырлық қалаларын белгілейді
 ортағасырлық қалаларының тұрғындары ролінде «
көрсетіп, тауар-ақша қатынасының болғанын,
құрылыстың дамығанын, қалалардың көркейгенін
Дескрипторлар:
1. Өз қаласының архитектурасын суреттейді;
2. Қалада сауданың қандай түрлері дамығанын анықтай
3. Жергілікті шеберханалар өнімдерінің тізімін жасайды
4. Ақша түрлерін анықтайды;
5. Қалада қандай діни мекемелер барын зерттейді.
6. Қалада шетелдік саяхатшылар, саудагерлер болғанын
7. Қалада атақты ғұламалар мен білім ордалары болған
Тарихи концепт (фокусы): маңыздылық
«Өнер көрмесі» тапсырмасы бойынша оқушылардың ай
тыңдалым дағдылары дамиды.
Оқушылар Ұлы жібек жолы тармақтарының ө
территориясы арқылы өткендігімен мақтанады. Ерте
қалаларға деген құрмет қалыптасады.
Құндылықтар:
- өзін қандай да бір ұлттың өкілі ретінде сезіну
- патриотизм
- өз елі үшін мақтаныш
- ұлттық сана-сезім
- тәуелсіздік
 География пәні - контур картадан «Ұлы жібек жолының
көрсетеді
 Өнер пәні-Ұлы жібек жолы арқылы таралған мәдениетт
Презентация, ғаламтор мәліметтерін пайдалану

Оқушылар
Қазақстан
территориясындағы
ор
мемлекеттердің пайда болуы мен құлдырау себептерін,
және материалдық мәдениеті, шаруашылығы туралы
Батыс және Шығыс Түрік, Түргеш, Қарлұқ, Оғы
қағанаттардың
қоғамдық
құрылымы,
әлеумет
шаруашылығын салыстырып, ортақ белгілері мен
ажырата алады

Сабақ барысы
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Сабақтың
Сабақтағы жоспарланған іс-әрекет
жоспар
ланған
кезеңдері
Сабақтың Ж.Ж. Қызығушылықты ояту.
басы
Ертегілер терапиясы: «Ерте,ерте ертеде, ешкі
3 мин
жүні бөртеде ...» (Қытай елінен Ұлы Жібек
жолы арқылы батысқа шыққан бір саяхатшы
Қазақстанның ортағасырлық қалалары арқылы
саяхат жасайды...
(Болжам жасау арқылы аңызды жалғастыру.)
Сен
де
осы
ортағасырлық
қалаларға
саяхаттағын келе ме? Ендеше жолдама алайық.
Қала аттары жасырылған кеспе қағаздарды алу
арқылы 4 топқа бөлінеді:
1-топ. Отырар
2-топ. Испиджаб
3 мин
3-топ. Тараз
4-топ. Түркістан

Ресурстар

Таратпа суреттер, иллюстраци
Ұлы жібек жолының картасы ж
https://yandex.kz/images/search?

Ұлы жібек жолы туралы бейне
http://m.androidmafia.ru/video/A

Қала аттары бойынша топқа бөлінеді.

Сабақтың
ортасы
7
мин.

7 мин.

Ұжымдық жұмыс
Бейнебаянмен жұмыс. Тиісті сұрақтарды
назарға ала отырып, ролик ішіндегі маңызды
ақпараттарды еске түсіреді. (10 мин.)
Сұрақтар:
 Бұл бейнероликте не туралы айтылған?
 Ұлы
Жібек
жолының
бойында
Қазақстанның
қандай сауда, мәдени
орталықтары болған?
 Бұл
қалалар
тарихта
несімен
ерекшеленген деп ойлайсыңдар?

http://www.abai.kz/content/ma
kashkari-zhene-diuan-lygat-itҚұрманғазы
филология
ғылымда
кандидаты, Сүлейман
университеті. "Түркістан" г
Қашқари және «Диуан лұат-

http://bilimdiler.kz/kazakh_tili/4
zhbalasagun-kutty-bilik.html
Жүсіп Баласағұн «Құтты білік

Бүгінгі сабақтын тақырыбын анықтату.
Оқушылармен бірге сабақ мақсаты мен
бағалау критерийлерін анықтау.
Babalar Asyl Danalar jusip b
Баласағұн Асыл арна.
http://www.youtube.com/watch?
Топтық жұмыс
1-тапсырма. Ортағасырлық қалалар бойынша
көрме дайындау.
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5 мин

1-топ. Отырар
2-топ. Испиджаб
3-топ. Тараз
4-топ. Түркістан
Рөлдік ойын сценарийі бойынша «қала
тұрғындары»
(топтағы оқушылар) өнер
көрмесін көрсетуге дайындалу қажеттігін
ескертіңіз.
Әр топ өзіне бөлінген қала бойынша қосымша
материалдарды,
оқулықтардан
алынған
деректерді, таратпа сурет, иллюстрацияларды
зерттеуге кіріседі.
Оқушылар өз жауаптарын презентация немесе
макет түрінде суреттеп, «Өнер көрмесінде»
ортағасырлық қаланың Ұлы Жібек жолындағы
маңызын дәлелдеуі керек. Гид рөлінде өз
қаласын таныстырулары керек.
Сөйлемді жалғастыр
Мен... мақтан тұтамын,өйткені...
Осы тапсырма арқылы барлық топтың айтқан
мәліметтерін оқушылар қорытындылайды.
Бағалау: «Екі жұлдыз, бір тілек»

2 мин

5 мин
2 мин

Жеке жұмыс
«Ұлы Жібек жолы бойынша саяхат»
2-тапсырма.
Картаны пайдалана отырып Ұлы Жібек
жолының керуен жолдарын контур картада
көрсетеді.
Қытай елінен Ұлы Жібек жолы арқылы батысқа
шыққан бір саяхатшы
Қазақстанның
ортағасырлық қалалары арқылы саяхат жасайды
деп елестету. Осы елшінің жүріп өткен жолын,
басып өткен қалаларын контур картаға салып
көрсетіңіз.
Бағалау: «Дайын жауап үлгісі»
Сергіту сәті
Абайдың әні: «Көзімнің қарасы»
15
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Жұптық жұмыс. Кестені толтыр.
Сабақтың
соңы
2 мин.

Қала аты

2

Тараз
Түркістан

мин.

Архитекту Қол Ғалымдары
ралық
өнері
ескерткіші

Отырар
Испиджаб

Бағалау. «Дайын жауап үлгісі»
2 мин.

Сынып «Ұлы Жібек жолында қай қала ең
маңызды рол атқарды?» екенін анықтайды,
топтар келтірген дәлелдерді бағалап, дауысқа
салып шешеді.

Рефлексия
Жалғастырыңыз:
Маған ... қызықты болды
Бұл ... қиындық туғызды
Осы ... мені ойландырды
Мұғалімнің кері байланысы
Саралау – оқушыларға Бағалау
–
қалай
көбірек қолдау оқушылардың
көрсетуді жоспарлайсыз? материалды
Қабілеті
жоғары меңгеру деңгейін
оқушыларға
қандай қалай
тексеруді
міндет қоюды жоспарлап жоспарлайсыз?
отырсыз?
«Өнер
көрмесінің» Ауызша
бағалау,
тапсырмаларын
орындау топтық,
жұптық,
барысында
оқушылар жеке
бағалау
арасында өзара саралау жүргізіледі
жүреді, саяхат бойынша Топты бағалау ақша
тапсырма орындау кезінде тәріздес
оқушыларға
қолдау жетондармен, жеке
көрсетіледі.
бағалау
парағы
толтырылады.
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Бұл бөлімді сабақ туралы өз пікіріңізді
Сабақ бойынша рефлексия
Сабақ мақсаттары/оқу мақсаттары дұрыс пайдаланыңыз. Өз сабағыңыз туралы сол жақ б
қойылған ба?Оқушылардың барлығы ОМ сұрақтарға жауап беріңіз.
қол жеткізді ме? Жеткізбесе, неліктен?
Сабақта саралау дұрыс жүргізілді ме?
Сабақтың уақыттық кезеңдері сақталды ма?
Сабақ жоспарынан қандай ауытқулар болды,
неліктен?
Жалпы баға
Сабақтың жақсы өткен екі аспектісі (оқыту туралы да, оқу туралы да ойланыңыз)?
1:
2:
Сабақты жақсартуға не ықпал ете алады (оқыту туралы да, оқу туралы да ойланыңыз)
1:
2:
Сабақ барысында сынып туралы немесе жекелеген оқушылардың жетістік/қиындықтар
білдім, келесі сабақтарда неге көңіл бөлу қажет?
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12.01.2022 ж. № N00015
Баға. Сан. Құн. Ұлттық кәдесыйлар дүкенінде
БЕКМУРЗАЕВА ГАУХАР УМИРБЕКОВНА.
Шымкент қаласы. TENGRI INTERNATIONAL SCHOOL
Бастауыш сынып мұғалімі.
Ұзақ мерзімді жоспар бөлімі: 3B
тарауы:
Көбейту және бөлу. Есептер
Осы сабақта қол 2.5.1.2 – Есептерді шығару барысында «баға», «мөлшер» (сан),
жеткізілетін оқу «құн» шамаларының өзара тәуелділігін пайдалану
мақсаттары
Оқушылардың барлығы мынаны орындай алады: «баға», «сан»,
Сабақтың
«құн» ұғымдарын біледі.
мақсаты
Оқушылардың көбісі мынаны орындай алады:Есеп шығаруда
«баға», «мөлшер» (сан), «құн» шамаларының арасындағы
тәуелділікті пайдалануды, 200, 500 теңгелік купюролар мен
монеталарды ажыратуды және олармен түрлі операциялар жүргізуді
біледі.
Оқушылардың кейбіреуі мынаны орындай алады:
«Баға», «мөлшер» (сан), «құн» ұғымдарына байланысты есептер
құрастырады және шығарады.
Есептерді шығару барысында «баға», «мөлшер» (сан), «құн»
Бағалау
критерийлері
шамаларының өзара тәуелділігін пайдаланады.
Тілдік
«Баға», «Сан», «Құн»
мақсаттар
Құндылықтард Еңбексүйгіштікке, үнемділікке тәрбиелеу
ы дарыту
Музыка, қазақ тілі, көркем еңбек, дүниетану
Пәнаралық
байланыстар
Интерактивті тақтадан теңге туралы бейнефильм қарау, сергіту
АКТ қолдану
дағдылары
сәтіне әуен қосу
Бастапқы білім Теңге, купюра, монета және қағаз ақшаны ажырата алады.
Сабақ барысы
Сабақтың
Сабақтағы жоспарланған іс-әрекет
Ресурстар
жоспарланғ
ан кезеңдері
Сабақтың
Психологиялық ахуал қалыптастыру
18
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басы

Ортасы

Оқып, білім аламыз,
Біз көңілді баламыз.
Математика пәнінде
Тапқыр, алғыр боламыз.
Топқа бөлу.
«Баға», «Сан», «Құн» топтарына бөлінеді
3 оқушыға 500, 200, 100 теңгелік купюралар мен
монета беріледі. Сол 3 оқушы қалған
оқушылардың қолдарындағы купюралар мен
монеталардан өз қолдарындағы купюраларды
жинақтайды.
1-топ «Баға» (500 теңгелік
купюра=100,100,100,100,50,50)
2-топ «Сан» (200 теңгелік купюра=50,50,
50,20,20,10)
3-топ «Құн» (100 теңгелік
монета=20,20,20,20,10,10)
Сабағымыздың шарты:
Тәртіп.Шуламау.
Қол көтеріп қана жауап беру.
Бірімізді біріміз тыңдау, сыйлау.
Уақыт лимиті
Ой қозғау.
- «Баға», «Сан», «Құн» сөздерінің бір-бірімен
қандай байланысы бар?
- Ақша не үшін қажет?
- Еліміздің валютасы қалай аталады?
- Қазақстан
Республикасының
ұлттық
валютасы теңге деп аталады. Елбасымыздың
1993 жылғы 15 қарашадағы жарлығымен
айналымға енгізілді.
Суретпен жұмыс
- Арман қайда келді?
- Дүкеннен не алды?
- Бір қарындаш бағасы қанша?
- Бағасы- 20 тг.
- Неше қарындаш сатып алды?
- Саны- 2
19

Теңге, монета
суреттері

А4 ілініп тұрады.

Оқушылар өз
ойларымен бөліседі.

Тақтада
формулалары А4
ілініп тұрады.
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- Сатып алған 2 қарындашқа неше теңге төледі?
- 20+20=40 (тг ) 20∙2= 40 (тг ) Құны: 40(тг ) Қ =Б∙С
Бағасы
20 тг

Саны
2

Құны
?

Сатып алынатын заттың құнын білу үшін, тауардың
бағасын оның санына көбейту керек: Қ=Б*С
Бағасы
20 тг

Саны
?

Құны
40

Сатып алынған заттың санын білу үшін, тауардың
құнын бағасына бөлу керек: С=Қ:Б
Бағасы
? тг

Саны
2

Құны
40

Тауардың бағаасын білу үшін, құнын тауардың
санына бөлу керек: Б=Қ:С
Жұппен жұмыс.
Кесте бойынша өрнектер
құрастырып, мәндерін табады.
Тауар
Бағасы
Саны
Құны
Қарындаш 5 теңге
6 дана
? теңге
Дәптер
? теңге
3 дана
27
теңге
Өшіргіш
8 теңге
? дана
24
теңге
Дескриптор:
1. Заттың құнын табады
2. Заттың бағасын табады
3. Заттың санын табады
«Кәдесыйлар дүкені» ойыны
Оқушылар қағаздан киылған ақшалар мен
монеталарды пайдаланып, сөредегі кәдесыйларды
сатып алады.
- Кәдесый дегеніміз не?
Дескриптор:
20

Оқулық , дәптер,
қалам.

Тақтада 500, 200,
100, 50 теңгелік
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1. Қандай қағаз ақша және монеталармен
жинауға болатынын айтады.
2. Ақшамен төлем жасауды біледі
Топтық жұмыс.
Кесте бойынша есептер құрастырып, оларды
шығар.
1-топ

купюра мен
монеталар және
киіз үй, домбыра,
қуыршақ, түйе және
қобыз суреттері
ілініп тұрады.

2- топ
Оқулық, постер,
түрлі түсті
қарындаштар.

3-топ

Сергіту сәті
Әуенге билейді.
Жеке жұмыс.
Теңдеулерді шеш.
85-х=35
27+у=92
61-х=12
«Ыстық орындық» әдісі арқылы тексеру
21
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«Бинго» ойыны. Деңгейлік тапсырмалар
Джекпот ұтып алған оқушы марапатталады.

Жеке отырып
шығарады.

Ыстық орындыққа
арналған орындық

Түрлі түсті қағаздан
қиылған бинго
лотереясы
Соңы

Қорытынды.
«Цифрлы диктант»

Қағаздан қиылған
карточка

Бағалау «Кәдесыйлар» арқылы
Оқушылар сабақ бойына жинаған кәдесыйларын
санайды.
Рефлексия
Смайликтер арқылы білдіру
Керемет – барлық тапсырмаларды қатесіз
орындаған
Жақсы - аздап кемшілік жіберген
Талпын - әлі көп жұмыс жасау қажет
Үйге тапсырма: №4
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12.01.2022 ж. № N00016
Қыстырма сөздер
БЕКНИЯЗОВА РАУШАН УНЕРБЕКОВНА
Алматы қаласы Алатау ауданы №184 жалпы білім беретін мектебінің
бастауыш сынып мұғалімі

САБАҚ: Қазақ тілі
ТАҚЫРЫБЫ:
Қыстырма сөздер
КҮНІ:
СЫНЫП: 3
ОҚУ МАҚСАТЫ:

САБАҚТЫҢ
МАҚСАТЫ:

Алдыңғы білімдер
Жоспар
Жоспарлан- ған уақыт

МЕКТЕП: №184 жалпы білім беретін мектебі
МҰҒАЛІМНІҢ
АТЫ-ЖӨНІ:
Бекниязова Раушан Унербековна
қатысқандар
қатыспағандар саны:
саны:
3.3.7.1 қаратпа, қыстырма сөздерді ажырату
және тыныс белгілерін дұрыс қою;
3.1.1.1 тыңдаған материал бойынша тірек
сөздерді белгілеу, ашық және жабық сұрақтарға
жауап беру;
3.3.5.1 жіберілген пунктуациялық, орфографиялық, грамматикалық және стилистикалық қателерді мұғалімнің көмегімен тауып, түзету.
Барлық оқушылар жасай алады:
 Қыстырма сөздерді анықтай алады.
Оқушылардың көбі жасай алады:
 Диалогке қатысады; мұғалімнің көмегімен
мәтіндегі негізгі ойды анықтай алады.
Оқушылардың кейбірі жасай алады:
 Берілген тақырып бойынша өз көзқарасын
білдіріп, ой қорыту жасай алады.
Қаратпа сөз.
Жоспарланған іс-әрекет

І. Бағдарлау-мотивациялық кезең (5 минут)
2
(Ұ) «Ыстық лебіз». Оқушылар шеңбер құрып,
минут
өлеңді хормен айту арқылы бір-бірлеріне сәттілік
тілейді.
Қайырлы күн, досым! Қайырлы күн болсын.
Бүгінгі күн біз үшін Сәттілікке толсын!
23

Дереккөздер
Көңілді
әуен
қосып
қою
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3
минут

(Ұ) Ой қозғау!
Сөзді оның сипаттамасы бойынша дәл табыңдар.
Тапқан сөздеріңді дәлелдеп, түсіндіріп беріңдер.
1. Аралардың «сәулеттік құрылысы».
2. Ормандағы барабаншы.
ІІ. Операциялық-орындаушылық кезең (30 минут)
4
3.3.7.1 (МК; Ө; Ұ; Қ) Кестедегі сөздерді оқып,
минут
өзара салыстыру.
9-жаттығу. Кестеде берілген сөйлемдерді оқып,
оларды өзара салыстырады. Сөйлемдерді салыстыру
барысында не байқағанын айтып, ой қорыту жасайды. Оларды салыстырып оқиды. Сөйлемдегі
қарамен берілген «әрине», «несін айтасың»,
«меніңше», «мүмкін» сөздеріне назар аудартылады.
Бұл сөздің не үшін қолданылып тұрғаны туралы өз
ойларымен бөлісіп, дәлелдейді. Ол сөздердің қандай
мағына үстеп тұрғаны байқатылады.
5
минут

(Ұ; Ж; Т; Қ) Тыңдалған мәтін бойынша
сұрақтарға жауап беру. Өз пікірін білдіру.
10-жаттығу.
Мәтінді
тыңдайды.
Мәтін
мазмұнымен жұмыс ұйымдастырылады. Жұппен
жұмыс жасайды. Айтысқа қандай жануарлар
қатысқанын анықтайды. Жануарлардың не туралы
айтысқанын топта талқылайды.

6
минут

(МК; Т) Топқа бірігу. Топтық тапсырмаларды
орындау. Оқушылардың оқу рефлексиясын, сыни
ойлауын дамыту мақсатында мәтін мазмұнымен
жұмыс «Дананың кілттері» стратегиясының
көмегімен жүзеге асады. Оқушылар топтарға
біріктіріледі.
1-топ. «Жаңа дизайн» кілті – мәтін мазмұнын өзгертіп, жаңа жағдайда айту. Мысалы: Ит, сиыр, ат
өздерінің қожасы қайсысын жақсы көретінін айтып
таласады. Өздерінің жақсы қастиеттерін, адамға
тигізетін пайдасын айтып, ортақ шешімге келе алмайды. Содан, интернет арқылы қожаларына қайсысын жақсы көретінін сұрап хат жазады т.с.с.
2-топ. «Егер де» кілті – Қожанасырдың айтқанына
келісесің бе? сұрағына өз ойларын білдіріп, дәлелдейді.
24

Интерак
тивті
тақта

Оқулық

Оқулық

Әр топқа
кілттер
дайындау
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3-топ. «Жөнсіздік» кілті – мәтін мазмұнына
қарама-қарсы

пікірлер айтып, содан соң оны дәлелдейді.
4-топ. «Тағы қалай?» кілті – мәтінді әрі қарай
жалғастырады. Мысалы, Сиыр, ат, ит қожаның
сөзінен кейін өздерінің қателіктерін түсініп, достықтары нығая түседі.
5-топ. «Əліпби» кілті – мәтін мазмұны бойынша
тірек сөздерді тауып, әліпби ретімен жазады.
Жұмыстарын топта жариялайды.
2
минут

(МК; Ұ) Топтық жұмысқа өз көзқарастарын
білдіріп, сабаққа рефлексия жасау.
«Менің сөзім» стратегиясы бойынша сабаққа рефлексия жасайды. Сыныптан бір оқушы тұрып,
оқушылардың топтық жұмысы туралы өз көзқарасын білдіреді. Тақырыптың ашылуы, тірек сөздерді
орынды қолдана алуына талдау жасайды. Айтып
болған соң, басқа бір оқушының атын атайды. Сөзді
сол оқушы жалғастырып, сабаққа рефлексия жасайды. Барлық оқушы сабақты қорытындылауға осы
ретпен қатысады.

Флипчарт
Маркерлер

6
минут

3.3.7.1 (МК; Т; Қ) Қыстырма сөздерді ажырату, ой
қорытынды жасай алу білігін бағалау.
Мәтіндегі қарамен берілген «әрине», «сөз жоқ»
сөздеріне назар аудартылады.
Бұл сөздің не үшін қолданылып тұрғаны туралы
өз ойларымен бөлісіп, дәлелдейді. Оқулықта
берілген жаңа ақпаратты оқып, өз ой қорытындыларымен салыстырып, талдау жасайды.
Түсіндіру жұмыстары жүргізіледі.

Оқулық
№1
дәптермен
жұмыс
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5
минут

3.3.5.1 (Ө; Ұ; Қ) Көшіріп жазу. Қыстырма
Оқулық
сөздерді табу. Өз тұжырымын жасау.
№1
11-жаттығу. Сөйлемдерді қатесіз көшіріп жадәптермен
зады. Сөйлемдердегі қыстырма сөздерді табады.
жұмыс
Олардың тыныс белгілеріне назар аудартылады.
Соған қарап, қыстырма сөздің тыныс белгісі қалай
қойылатынына өз тұжырымын жасайды. Жасаған
тұжырымын топта жариялап, дәлелдейді. (Ж; Қ)
2
Бір-бірінің жұмысын бағалау. «Екі тілек, бір ұсыминут
ныс» стратегиясы арқылы бір-бірінің жұмысын
бағалайды. Орындаған жұмыстарының екі жақсы
жағы мен бір кемшілігіне ұсыныс білдіру арқылы өз
іс-әрекеттеріне кері байланыс жасайды.
ІІІ. Рефлексиялық-бағалау кезеңі (5 минут)
4
№1
(Ө; Қ) Əлидің Мерейге жазған құпия хатын сызминут
дәптермен
баның көмегімен оқу.
Әлидің Мерейге жазған құпия хатын сызбаның
жұмыс
көмегімен оқиды. Шешуі: Жақсымен жолдас болсаң, жетерсің мұратқа.
Парталас досына мақалдың мағынасын қалай
түсінетінін айтып береді.
1
минут

№1
(Ө; Қ) Бағалаудың шартты белгілеріне сәйкес
өзін-өзі бағалау. Жұмыстарын топта жариялап, дәптермен
жұмыс
дәлелдеу.
Сабақтан игерген білімдеріне рефлексия жасату
мақсатында жұмыс дәптеріндегі «Өз жұмысыңды
бағала» тапсырмасы орындатылады. Бірінші тұрған
«сауатты жазу», екінші тұрған
«көркем жазу», үшінші тұрған «шығармашылық
жұмыстарды
орындау» дөңгелектері тиісті қарындаштармен боятылады. Нәтижелері топта жарияланады.
Қосымша ақпарат

Дифференциация: Балаларға қалай көмектесесіз? Қабілетті балаларға
қандай тапсырмалар бересіз?
·
·
·

Бағалау: ОқушыПәнаралық байлардың
білімдерін ланыс:
Денсаулық
қадағалауды
қалай пен қауіпсіздік АКТ
Құндылықтар
жоспарлайсыз?
·
·
·

·
·
·
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Бақылау:
Сабақ мақсатына жеттім
бе? Оқушылар не үйренді?
Ынтымақтастық атмосферасы болды ма?
Оқушылар арасындағы дифференциациялау бойынша
іс-әрекеттер ұтымды болды ма?
Жоспарланған уақытты ұстандым ба?
Жоспардан қандай шегіністер жасадым және
неліктен?

12.01.2022 ж. № N00019
Біздің айналамыздағы ақпарат
ЖУМАГАЛИЕВА ЖУЛДЫЗ ЖАКСЫЛЫКОВНА
Маңғыстау облысы Жаңаөзен қаласы №18 жалпы білім
беретін мектебінің информатика пән мұғалімі
§1.. Біздің айналамыздағы ақпарат

Мектеп:

Күні:

Мұғалімніңаты-жөні:

Сынып:

Қатысқандар саны:

Қатыспағандар саны:

Оқу мақсаттары

3.1.2.1 - компьютерлік программалар қолданушының міндеттерін
шешу үшін қажет екенін түсіндіру.

Сабақ мақсаттары Барлық оқушыларүшін:
Ақпаратүғымының,
ақпарат көзімен, ақпаратты өңдейтін құрал - компьютермен
танысады.
Көптеген оқушылар үшін:
Ақпаратты
қабылдау түрлерімен, компьютердің қолданушы міндетін шешу
құрылғысы екендігін ажырата алады.
Кейбір оқушылар үшін:

Ақпараттардың
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түрлерін ажыратып, практикада қолдануға дағдыланады.
Бағалау
критерийі

Ақпарат ұғымымен, ақпарат көзімен, ақпаратты өңдейтін құрал компьютер құрылғыларының атауын, анықтамасын біледі.
Ақпарат түрлері мен ақпарат көздерін ажырата алады.
Практика жүзінде ақпараттармен жұмыс жасап, ақпаратты өңдеу
құрылғысын қолдана алады.

Тілдік мақсаттар

Оқушылар орындай алады:
Пәндік лексика және терминология:Ақпарат және компьютер
атауымен танысады.Ақпаратты (лат.informatio - түсіндіру,
мазмұндау) қолданады. Компьютерлік сауаттылық ( ағылшын
тілінен: computer literacy)
Диолог пен жазу үшін пайдалы сөздер мен тіркестер:ақпарат
үғымына қатысты тіркестер мен сөйлемдерді пайдалану.

Құндылықтарға
баулу

Сабақта жауапкершілік, айқындық,құрмт, ынтымақтастық. Бір бірімен қатынасқа түсе отырып, басқалардың пікірлерін тыңдауға,
өз пікірін ашық айтуға дағдыланады.

Пәнаралық
байланыс

Математика, жаратылыстану, музыка, бейнелеу өнері.

Тірек білім, білік, «ақпарат» ұғымы, сезім мүшелірінің қызметі
дағдылар
Жоспар
Сабақ кезеңдері

Басталуы

Жоспарланғаніс-әрекет

Қосымша
ресурстар

Оқушылармен амандасу. Сыныпта жағымды ахуал
орнату үшін "Досыма тілек"тренингін ұйымдастыру.
Сурет қиындыларын құрастыру арқылы топтастыру.

А 4 қағазы,
жұмбақ,
өлең, мақалмәтел

1- топ:Ақпарат
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2 -топ: Компьютер
Топ басшысына оқушыларды бағалау үшін бағалау
парағы таратылады.

Оқулық

Бағалау критерийлері таныстырылып өтеді (бағалау
парағы төменде көрсетілген)
Негізгі бөлім

А 3 қағазы,
"Суреттер сойлейді"әдісі арқылы жаңа сабақтың
тақырыбын оқушылармен бірлесе отырып анықтау.

Білу

Сабақтың тақырыбын дәптерге жазады.
Әрқайсысы әрқайсысын оқытады ( сондай-ақ
"Бәіреуін аласың - біреуін бересің") топтық жұмыс.
1. Ақпарат деген не?
2. Біз ақпаратты қайдан аламыз?

оқулық

3. Қандай ақпарат көздері бар?
4. Компьютер, компьютерлік сауаттылық деген не?
Сұрақтары талқыланып сұралады бірлескен жұмыс.
Топтар бірін-бірі өзара бағалайды.

Сабақтың ортасы
Түсіну

Сұрақтарды "Бір минут" әдісі арқылы сұрау.
Оқушылар сұрақтарға бір минуттың ішінде қысқа
әрі нақты жауап береді/жеке жұмыс/
1. Не себепті ақпарат біздің өміріміз үшін маңызды?

оқулық

2. Ақпаратты өңдеу деген қалай түсінесің?
3.Ақпаратты не үшін өңдейміз?
Қолдану

Оқушылар дискідегі тапсырмаларды орындайды
/жеке жұмыс/

29

диск

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

Сергіту жаттығу

Оқушылар интербелсенді тақтадағы бейнероликтен
көз жаттығуларын қайталайды.
Тапсырманы "Графикалық органайзер" түрінде
орындайды / Белсенді оқыту, топтық жұмыс/

Талдау

1 топ / Балық қаңқасы/
2 топ / Бес неліктен әдісі/
1. Қандай сезім мүшесімен қабылданған ақпарат
есімізде көбірек қалады?
2. Ақпаратты қабылдайтын сезім мүшелерін
салыстырып шық

Аяқта-луы
Жинақтау

Оқушылар жұмыс дәптеріндегі тапсырмаларды
орындайды.
Тапсырмалар орындалып болғаннан соң, дұрыс
нұсқасымен тексеріп, смайликтер арқылы
бағалайды.

Рефлек-сия

3 мин.

жұмыстарды
марапаттау

- сабақтағы көңіл күйім қандай болды?
- бүгін қандай ақпарат алдым?
- алған ақпаратты кімдермен бөлісер едің?

Үй тапсыр-масы

Оқулық және жұмыс дәптерімен жұмысты жалғастыру.
Үйде қалаған екі затты алып, оларды ақпаратты қабылдаудың 5
тәсілі бойынша салыстырып, нәтижесін дәптерге түсіріңіз.
Ойлан! айдарының сұрақтарына ақпарат жинақтау.
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12.01.2022 ж. № N00020
Финансовые знания детей школьного возраста
МЫРЗАБАЕВА ЖАНЫЛХАН БАЗАРГАЛИЕВНА
г.Актау ГУ" СОШ № 29 имени Ф. Онгарсыновой"
Учитель русского языка и литературы
Эта статья посвящена одной из интересных тем среди нашей молодежи.
Многие восьмиклассники не могут говорить о своей будущей карьере. В восьмом
классе им нужно знать, кем они станут в будущем, потому что после девятого
класса многие ученики заканчивают школу и поступают в университет.
Люди, когда они молоды, мечтают разбогатеть в будущем, но они не учатся
и не пытаются. То же самое относится и к нам. Если мы просто мечтаем о
хорошей жизни и при этом ничего не делаем, то на самом деле нас ждут
несбывшиеся мечты. Сегодня у нас есть благоприятная возможность проявить
свои способности, и теперь любой может обеспечить себе успешную жизнь. Пока
вы проявляете решительность и настойчивость, вы можете стать своей мечтой. У
нас может быть все, что мы хотим - нам просто нужно учиться, работать и
достигать.
Чтобы получить грамотную профессию, вам нужно учить своих детей дома
и в школе. Как сказал Саидмурод Давлатов: "Человек подобен цветку: если его
вовремя поливать и тщательно ухаживать, он расцветет. Если вы будете вовремя
направлять, поддерживать и мотивировать человека, он ярче проявит свои
способности, эффективнее осуществит свои мечты и быстрее достигнет своих
целей."
Чтобы улучшить финансовые знания учащихся, школам необходимо
организовывать круглые столы, курсы, семинары и тренинги. Также будет
полезно встретиться с представителями банков, людьми, которым везет в
бизнесе, и бизнес-тренерами в нашем городе. Такая встреча определенно
расширит финансовые представления дете
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12.01.2022 ж. № N00021
Суқұбырдың қызметі
КУЩАНОВА РЗАГУЛ ГИЗЯТОВНА
Ақтөбе облысы Қобда ауданы Калиновка орта мектебінің
бастауыш сынып мұғалімі
Пән: Жаратылыстану
Сынып: 3
Заттар және олардың қасиеттері .
Заттардың типтері
Күні:
Тақырыбы:

Мектеп:
Мұғалім:
Қатысқандар саны:
Қатыспаған оқушылар:

Суқұбырдың қызметі
3.3.3.4 суды тазартудың түрлі тәсілдерін ұсыну;
3.1.2.3 экспериментті жоспарлау және жүргізу;
Оқушылар:
судың үйге қалай жететінін және оның қайда кететінін
біледі;
сарқынды суларды тазарту қажеттілігін түсінеді.
Судың қалай тазаланатынын біледі;
Ортақ жұмысқа шығармашылықпен қарайды.
Оқушылар:
өз ойларын айтады, талдайды және қорытынды
жасайды,
сұрақтарға ойланып жауап береді.
Пәндік терминология мен тірек сөздер:
Суқұбыр, сарқынды су
Суды қорғау, үнемді болу
әдебиеттік оқу

Оқу мақсаты:
Сабақтың
мақсаты:
Бағалау критерийі
Тілдік мақсат

Құндылықтар
Пәнаралық байланыс
АКТ қолдану
дағдылары
Алдыңғы меңгерілген білім

презентация
Суды тазарту жолдарын біледі
Сабақ барысы

Жоспарланған
уақыт

Сабақта жоспарланған іс-әрекет
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Сабақтың
басы

Сабақтың
ортасы

Ұйымдастыру
Проблемалық жағдаят.
Алмас бақша суарып жүрген еді. Досы Айдос:
сурет
- Алмас, жылдам кел! Футбол ойнаймыз,- деп шақырды.
Алмас бақша суарып жатқан шлангіне жерге тастады да,
досына жүгірді.
Айдос одан:
- Алмас, сен тым жылдам келдің, шлангіні жаптың ба?деп сұрады.
Алмас: - Жоқ, жаппадым. Жауып не керегі бар, аға
берсін, онсыз да су көп емес пе, содан соң жабармын, деді.
- Балалардың ісіне баға беріңдер. Олар дұрыс істеді
ме?
-Оқушылардың
Қалада барлықназарын
үйде суоқулықтағы
бар. Ол су қайдан
суреткекеледі,
аудару.не
арқылы
келеді және
қайда
кетеді,
білесіңдер
Жұпта жұмыс
жасау.
Судың
жүретін
жолынме?
көрсеткі
-бағыты
Бүгінгіарқылы
сабақтың
тақырыбы
қандай
деп
ойлайсыңдар?
бір-біріне айту. Жұптарды тыңдау. Басқа сурет
оқушылардың жауапты толықтыруын сұрау.
Жетекші сұрақтар:
- Су бастауы қай жерден басталады?
- Сорғыларда қандай үдеріс болады?
- Өзеннен су ішуге бола ма?
- Қандай су ішу керек?
Мұғалімнің түсіндіруі. Су ішуге және жалпы қолдануға
жарамды болу үшін микробтардан, жағымсыз дәм мен
түстен тазартылады.
Су сорғылар арқылы көлдерден, өзендерден немесе су
қоймаларынан алынады, ал үлкен құбырлармен су
тазарту құрылыстарына жіберіледі. Мұнда қалдықтар,
бұтақтар, басқа ірі бөтен заттарды алып тастау үшін су
сүзіледі. Содан кейін суды химиялық заттармен
тазартады, одан кейін тас пен құмның қабаттарынан
өткізеді. Одан кейін судағы микробтарды жою үшін
арнайы бактерияларды қосады, хлорлайды. Тек содан
кейін ол үйге құбырлар арқылы өтеді.
- Адамдар жақын маңда суқоймалар болмаса, суды
қайдан алады?
- Құдықтағы су қайдан пайда болады?
- Құдықтан және ұңғымалардан алған суды тазарту
қажет пе?
- Құдыққа қоқыстардың түсуі мүмкін бе?
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- Құдыққа қоқыс түспес үшін не істеу керек?
Суды тазарту.
- Пайдаланған су қандай болады?
- Қандай суларды сарқынды су деп атайды?
- Су пайдаланғаннан кейін қайда барады?
- Лас су сол күйі өзенге құйылса, не болар еді?
- Неге зияны тиюі мүмкін?
- Мұндай жағдай болмас үшін қандай шараларды
сақтау қажет?
Модель жаса.
Топтық
жұмыс. Қажетті
ресурстар
алдын-ала
дайындалады. Пластикалық стақан – тұтынушылар, ал
ыдыстағы су – су көзі.
- Ыдыстағы су бірнеше тұтынушыға жетуі үшін не
істеу қажет деп ойлайсыңдар?
Әр топ эксперимент жүргізуге арналған жоспар жасайды.
Сыныппен жоспарларды талқылау, қажетті жоспарды
таңдау.
Нұсқаулық
1. Екі орта диаметрлі түтікшені алып, үлкен
диаметрлі түтікшеге салу.
2. Байланысқан жерді скотчпен орау.
3. Орта диаметрлі түтікшеге ең кіші диаметрдегі екі
түтікшені салу.
4. Жалғасқан жерді скотчпен орау.
5. Кішкентай диаметрлі төрт түтікшенің астына
стақандар қою.
6. Үлкен диаметрлі түтікшені құйғышпен біріктіру.
7. Зерттеушінің күнделігіне эксперимент барысының
суретін салу.
8. Қорытынды жасау.
9. Эксперименттің
бастапқы
жоспарымен
эксперименттің жүргізілу барысын салыстыру.
Талдау сұрақтарымен жұмыс.
- Модель жасау үшін тағы қандай материалдар
қолданар едің?
- Шынайы
суқұбыр
мен
үлгінің
қандай
айырмашылығы бар?
- Суқұбырдың құбырлары қандай болуы керек?
Ойлан.
- Адамдар өзенді не үшін пайдаланады?
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- Қаладағы суқұбыр жолының соңынан су тартуға бола
ма?
- Суды қай жерге ағызған дұрыс?
Сен білесің бе? Бұрынғы кезде Сарайшық қаласының
орнында қазба жұмыстарының нәтижесінде суқұбырлар
табылғанын айту.
Қосымша тапсырма. Жұмыс дәптері 57, 58-жұмыс
парағы (59, 60 б.)
Сабақтың соңы Рефлексия
- Бүгін .................білдім.
- Мені ...................таңғалдырды.
- Мені .................ойландырды.
- Мен басқаларға .....................түсіндіре аламын.
Қосымша ақпарат
Саралау – оқушыларға қалай
Бағалау Денсаулық пен қауіпсіздік
көбірек қолдау көрсетуді
оқушылардың
техникасының сақталуы
жоспарлайсыз? Қабілеті жоғары
материалды меңгеру
оқушыларға қандай міндет қоюды
деңгейін қалай
жоспарлап отырсыз?
тексеруді
жоспарлайсыз?
Өз суқұбырының макетін ойластыру
(жеке, жұпта)

Модель жасау
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13.01.2022 ж. № N00029
Бастауыш сыныпта сын тұрғысынан
ойлау технологиясын тиімді қолдану
КОЛДАШБАЕВА НАГИМА ДЖУМАХАНОВНА
Маңғыстау облысы Жаңаөзен қаласы № 18 жалпы
білім беретін мектебінің бастауыш сынып мұғалімі
Қазақстан Республикасының «Білім туралы» Заңында « Білім беру жүйесінің
басты міндеті ұлттық және адамды қалыптастыруға және кәсіби шыңдарға
бағытталған білім алу үшін қажетті жағдайлар жасау; оқытудың жаңа
технологияларын енгізу;білім беруді ақпараттандыру, халықаралық ғаламдық
коммуникациялық желілерге шығу» деп, білім беру жүйесін одан әрі дамыту
міндеттері көзделген. Бұл міндеттерді шешу үшін мектеп ұжымдарының, әр
мұғалімнің күнделікті ізденісі арқылы барлық жаңалықтар мен қайта құру,
өзгерітерге батыл жол ашарлық жаңа тәжірибеге,жаңа қарым-қатынасқа өту
қажеттілігі туындайды.Білім берудің маңызды шарты-оқу үрдісін жаңара
отырып, оқушылардың қызығушылығын арттыру, шығармашылық қабылеттерін
дамыту, олардың өздігінен білім алуға құштарлығын жетілдіру, қол жеткен
табыстарды сын көзбен бағалай отырып саралауда мұғалім іс-әрекетін жаңаша
тұрғыда ұйымдастыру.
Қай заман болмасын адамзат алдында тұрған міндет- ұрпаққа саналы білім беру.
Білімнің жаңа мазмұнын жүзеге асыру үшін заман ағымына орай оқу үрдісіне
жаңа технологиялар қажетті. Жаңалықты меңгеру мен жүзеге асыруда дұрыс
түсінбеу үлкен кедергіге әкеледі. Сондай қолданыстағы жаңа технологиялардың
бірі-сын тұрғысынан ойлауды дамыту технологиясы.
Жалпы сыни ойлау деген не?
Сыни ойлау сұрақ қою мен шешімін талап ететін проблемалардан тұрады.
Мазмұнды сұрақ қою арқылы,мәселені шешуде өзі жолын іздеп
тауып,шешімді,саналы дәлелдер айтады. -мұғалімге тәуелділіктен арылып,
өзінің білім беру қызметін өздері басқаруға;
-білім мәдениеттілігі мен маңыздылығын түсініп, қажетті іс-әрекетті белсене
және өз бетінше орындауға;
-жеке ерекшелігі мен қыбылетіне сай тапсырмаларды өзі таңдап, іздеп тауып,
белсене орындауға;
-білім мен мәдени құндылықтарды игеру ісін топтасып және ұжымдасып мұғалім
көмегінсіз атқаруы;
-құр мәлімет алумен шектелмей, сабақ барысында өз пікірін ашық айтып, сұхбат
жүргізуге;
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-ой-өрісі ғана емес, рухани және әлеуметтік жағынан өздерін- өздері дамытып,
тәрбиелеуге.
Сын тұрғысынан ойлау бағдарламасында 100-ге жуық стратегиялар бар. Қазіргі
кезде мен қолданып жүрген стратегиялар Венн диаграммасы, «Т» кестесі, эссе,
ой қозғау, инсерт, шығу парағы, кубизм , дискуссиялық өрнек, кластер, ішіне
сыртына , синквин, т.б.
Сын тұрғысынан ойлау арқылы оқу мен жазу дамыту технологиясын сабақ
үстінде қолдану барысында төмендегідей тиімділіктерге қол жеткізуге болады.
1.Сабақты белсенді өткізіп, әр баладан еркін жауап алуға жағдай жасау.
2.Сенімділікке тәрбиелеу.
3.Қиялын дамыту « менің ойымша» деген жауапқа алуға жағдай жасау.
4. Әр түрлі жауапты соңына дейін тыңдау.
5. Жауап беруге тілек білдірмеген баланы өз еркінсіз, қинап сұрамау.
6. Баланың дүниетанымының кеңіп, рухани өсуіне, әр сабақта жағдай жасау.
7.Жеке тұлға ретінде « мен» деген рөлін көтеру, өз пікірін қалыптастыру.
Сын тұрғысынан ойлау- Қазақстандағы білім беруді дамыту үшін маңызды болап
табылатын ең басты педагогикалық түсінік. Педагогика ғылымы еш нәрсеге
бейімі жоқ, қабілетсіз адам болмайды деп дәлелдейді. Тек қабілетті кеңінен
өрістетуге ықпал етуші орта оқушы үшін мектеп қана болып табылады.
Сондықтан оқушылардың сыни тұрғыда ойлау мақсатында «қалай? қашан?
қандай?»деген сұрақтар төңірегінде жұмыс жүргізу жақсы нәтиже береді. Яғни
оқушыларға тапсырманы қалай берем? Қашан берем? қандай тапсырма берем
деген сұрақтар басты назарда болу керек деп ойлаймын. Сыни ойлау сабағының
құрылымы үш кезеңді қамтиды.
Қызығушылықты ояту
Жаңа
ақпаратқа
қызығушылығын
ояту,танымдық
процеске
жұмылдырады,актуалдау.Бұл бөлім –білімнің іргетасы.
Екінші кезең -мағынаны тану оқу процесін мазмұнды түсінудің негізгі
кезеңі.Осы кезеңде мұғалім шеберлігінің шыңы десек қателеспеспіз деймін
.Себебі мұғалім тиімді стратегиялар арқылы оқушы қабылдауын дамытады.
Салыстырмалы кестелер,екі жақты күнделік әдісі,инсерт әдістері қолданылады.
Ой толғау кезеңінде оқушы пікірлері маңызды болады. Оқушының сыни ойлауын
дамыту мүмкіндік бар.Жаңа білімге өзінде бар білім негізінде өтіледі.
Оқушы шығармашылығын арттыруда әр кезеңге орай әдіс-тәсілдер таңдау,
қолдану бір жүйеде дамытуға жетелейді.
 Сын тұрғысынан ойлау -ашық қоғам негізі.Ол өз алдына сұрақтар қойып
және оларға үнемі жауап іздеу, әр мәселеге байланысты өз пікірін айтып,
оны дәлелдей алу,сонымен қатар басқалардың пікірлерін дәлірек қарастыруды және сол дәлелдемелерді қисынын зерттеу дегенді білдіреді.
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Сыни ойлау-адам өмірінің бір саласы. Олай делінетіні-бұл философия
адамдарға көптеген жолдар мен шешімдер ішінен өздері үшін маңызды, әрі
пайдалы екенін, тек қажетті ақпараттарды ғана жинап, жаңа білімді
бұрынғыдан ажырата білуге көмектеседі.
Сыни ойлауды дамыту технологиясяның дәстүрлі оқытудан басты
айырмашылығы-білімнің дайын күйінде берілмеуі. Бұл жобаның мақсатыдемократиялық қоғамда өз көзқарасы, пайымдауы бар,өзін-өзі жетілдіріп
отыратын, айналадағы үдерістерге сыни көзбен қарап, жауап бере алатын жеке
тұлғаны қалыптастыру.
СТО жобасын пән ерекшелігіне қарай қолдана білу-білім беру сапасын
арттырудың, оқыту мақсатына жетудің бірден-бір жолы. «Сын тұрғысынан
ойлау»- сынап қарау емес, оқушының шыңдалған ойлау әрекеті.Бұл
технологияның негізінде оқушылар топпен жұмыс істеу арқылы өзара пікірлесіп,
ұтымды жауаптарды тауып айтуға үйренеді, іздене отырып, өз ойын айтуға,
дәлелдеуге мүмкіндік алады. Топпен бірігіп жұмыс жасау тұлға бойында
шыдамдылық, мейірімділік, ұжымдық жауапкершілік, бірігіп бір мәселені шешу
секілді жағымды қасиеттерді дамытады.
«Сын тұрғысынан ойлау технологиясын» арнайы пәндерді оқытуда қолданып
жүрмін. «Сын тұрғысынан ойлау технологиясын сабақтарда қолдану»
тақырыбын өзекті тақырып ретінде алдым. Осы технологиямен жұмыс жүргізу
үшін белгілі міндеттер қойдым. Олар:
1. Технологияны оқып меңгеру;
2. Тәжірибеде қолдану;
3. Нәтижесін анықтау.
1-ші сатыда 2012-2013 оқу жылында технологиямен таныстым, баяндама
әзірленді ;
2-ші сатыда 2013- 2014 оқу жылында сабақтарымда қолдандым, пәндік отырысқа
әдістемелік әзірлеме дайындалды ;
3-ші сатыда 2014 -2015 оқу жылына әдебиеттік оқу пәнінен «Шешендік сөз»,
«Достық» тақырыбында ашық сабақтар жоспарлап өткіздім.
2015-2016 жылы Өзін-өзі тану пәнінен «Сөз іспен көрікті» тақырыбында ашық
сабақ өткізілді.
Жалпы «Сын тұрғысынан ойлау технологиясының» 90 түрлі стратегиясы бар,
солардың ішіндегі- Даралық пен ұқсастық, Венн диаграммасы, Бес жолды өлең,
Галереяға саяхат, INSERT кестесі, ББҮ стратегияларын сабақтарымда
қолданамын.
Сын тұрғысынан ойлау технологиясының негізгі мақсаттары:
- Тек қана оқуда емес, өмірде де оқушылардың ойлау қабілеттерін дамыту;
- Өздігінен дұрыс шешім қабылдай білетін тұлғаны дамыту;
- Ақпараттарен жұмыс істей білетін шығармашыл тұлға қалыптастыру;
- Құбылыстарды жан-жақты талдап саралай білетін сыншыл тұлға тәрбиелеу.
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13.01.2022 ж. № N00030
Ғарышқа ұшқан алғашқы қазақ
МУХАМЕТЖАНОВА ЖАНАР АЛМАТАЕВНА
Алматы облысы Ақсу ауданы «Жансүгіров атындағы орта мектебі» КММ.
Қазақ тілі мен әдебиеті пәні мұғалімі
Бөлім:
Ғарышты игеру
жетістіктері
Күні:
Сынып: 8
Сабақтың
тақырыбы:
Оқу
бағдарламасына
сәйкес оқыту
мақсаттары
Сабақ мақсаты

Мектеп:
Мұғалімнің аты-жөні:
Қатысқандар
Қатыспағандар саны:
саны:
Ғарышқа ұшқан алғашқы қазақ
8.1.6.1 коммуникативтік жағдаятқа сай ғылыми және халықаралық терминдерді,
ғылыми деректерді орынды қолданып, көтерілген мәселені болжау, өз ойын дәлелді,
жүйелі жеткізу.
8.4.4.1 сөз тіркесінің байланысу тәсілдері мен түрлері, есімді, етістікті сөз
тіркестерін ажырату, қолдану.
Барлық оқушылар: «Ғарышқа ұшқан алғашқы қазақ» тақырыбындағы мәтіндегі
ғылыми деректерді анықтау, сөз тіркесінің ерекшеліктерін түсініп қолдану;
Көпшілігі: Тақырыпқа қатысты өздері білетін ақпараттармен бөлісу,
дәйексөздерге, үзінділерге сүйене отырып, ойларын дәлелдеу, бейнебаяндағы
жағдаятқа сай ғылыми және халықаралық терминдерді, ғылыми деректерді орынды
қолданып, сөз тіркесінің байланысу тәсілдері мен түрлерін дұрыс қолдану;
Кейбір оқушылар: мәтіндегі жағдаятқа сай, өз ойын дәлелді, жүйелі жеткізу, сөз
тіркесінің байланысу тәсілдері мен түрлері, есімді, етістікті сөз тіркестерін
ажырату, қолдану.
Адамзат бағындырған ғарыш

Алдыңғы білім
Жоспар
Сабақтың
кезеңі/
Педагогтің әрекеті
уақыт
Сабақтың Ұйымдастыру кезеңі.
Оқушылармен амандасу.
басы
Психологиялық ахуал
қалыптастыру.
«Жүректенжүрекке» әдісі
5 минут
арқылы оқушылыр
бір-біріне жақсы көңіл-күй тілейді.
Оқушыларды топқа бөлу.
1 топ.

Оқушының
әрекеті

Оқушылар
стикерлер
арқылы
топтасады.
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2 топ. Ай
3 топ.Күн
Үй тапсырмасына шолу.

«Зымыран сұрақ» әдісі бойынша
оқушылар
өткен тақырыпқа
байланысты
сұрақтарға жауап
береді.
Қима суреттерді құрастыру арқылы
сабақтың
тақырыбын
Сабақтың бүгінгі
болжайды.
ортасы
15 минут

«Тұлғаны таны» әдісі
сұрақтарға жауап береді.
1. Суреттен кімдерді көріп
тұрмыз?
2. Қазақтың тұңғыш ғарышкері
кім?
Сабақтың тақырыбы мен
мақсаты анықталады.
Жаңа сабақ. Топтарға алдын-ала
бағалау парағы таратылады.
1-тапсырма. Тыңдалым
тапсырмасы.
Оқушылар « ХАБАР NEWS»
сайтынан алынған
Тоқтар Әубәкіров . Алғашқы қазақ
ғарышкері.
https://youtu.be/KgGEi6uBfmo.
«Түртіп алу» әдісі оқушылар
көрген бейнематериалдарынан
негізгі ақпараттарды,термин
сөздерді түртіп алады.
Дескриптор:
• тыңдалым мазмұнын түсінеді;
• көтерілген мәселені анықтайды;
• негізгі ақпараттарды, термин
сөздерді түртіп алады.
ҚБ

Суреттегі
тұлға туралы
білетін
мәліметтерін
ортаға салып,
бүгінгі
тақырыппен
байланысын
анықтайды.

Тыңдалым
тапсырмасы
арқылы
сабақтың
тақырыбы
мен
мақсатын
анықтайды.

Оқылым
мәтінінен
үзіндіні
тыңдайды,
сұрақтарға
жауап
береді
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Кім қанша ақпарат,
терминсөздерді жазып алғаны
бағаланады.
1-тапсырма. Оқылым
тапсырмасы.
Оқылым мәтінінен үзіндіні
тыңдайды, мәтін бойынша
сұрақтарға жауап береді. «Сұрақ
жауап» әдісі.
1.Т.Əубәкіровтің бала кезі мен
ұшқанға дейінгі өмір жолынан
нені байқадыңдар?
2.Елбасының Тоқтарға жасаған
ұсынысынан нені байқадыңдар?
3. «Ал қазағым, сен үшін жануға
да, ұшуға да даярмын!» деген
сөздері нені аңғартады?
Дескриптор.
- мәтінді түсініп оқиды
- өз ойын дәлелді, жүйелі жеткізеді;
- сұраққа жауап береді
ҚБ . Топтар бір-бірін бағалайды
Сабақтың
ортасы ƏТН. Əдеби тіл нормалары.
Қазақ тіліндегі сөздердің өзара
15 минут байланысуының бес түрі бар. Олар
қиысу, матасу, меңгеру, қабысу,
жанасу.

.
Грамматика
лық
тақырыпты
меңгереді,
қиысуды
табады

Қиысу-бастауыш
пен
баяндауыштың (сөз бен сөздің) жақ жағынан үйлесіп, жіктік жалғауы
арқылы байланысқан түрі.
Мысалы: Мен көрдім ұзын ағаш
құлағанын - деген сөйлемде мен
көрдім
қиыса
байланысқан
сөздер.
Мысалы: Айжан келді, Арманы
орындалды. Қарға ұшты.
3
тапсырма.
Жазылым
тапсырмасы.
Аннотация
1-топ.
Оқылым
мәтінінен
жазады
«9Алмаз» әдісін пайдалана отырып
мәтіннен 9 құнды деректерді теріп
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жазып алады, қиысуға мысалдар
келтіреді.
2-топ. оқылым мәтінінің мазмұнын
қысқаша баяндайтын аннотация
жазады, қиысуды табады.
Аннотация – кітаптың не
шығарманың мазмұнын оқырманға
қысқаша баяндау.
3-топ. «Дара диаграмма» әдісін
пайдалана
отырып,
«Тоқтар
Әубәкіров қалай Кеңес Одағы
батыры атанды?» сұрағына жауап
береді, қиысуға мысалдар келтіреді.
Дескриптор.
-мәтінді түсініп оқиды;
-мәтіннен тоғыз түрлі деректі теріп
жазады;
-топ мүшелері белсенді қатысады.
ҚБ. Топтар бір-бірін бағалайды.
Сабақтың Рефлексия «Сөйлемді аяқта»
соңы
5 минут

Жазбаша әрі ауызша кері байланыс

Үйге тапсырма: 6-тапсырма
Қазақтың тұңғыш ғарышкері Тоқтар
Əубәкіровке мінездеме жазыңдар. Қиыса
байланысқан сөз тіркестерін анықтаңдар.
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МАЗМҰНЫ

 САКТАГАНОВА ГУЛЬСУМ САДЕНОВНА
 ОМАР ЖАЙНАШ СЕЙТЖАНҚЫЗЫ
 САЙЫПОВА ГУЛЬНУР БАКЫТЖАНОВНА
 НУРАХМЕТОВА ГУЛИМ ТИЛЕУБЕКОВНА
 БЕКМУРЗАЕВА ГАУХАР УМИРБЕКОВНА
 БЕКНИЯЗОВА РАУШАН УНЕРБЕКОВНА
 ЖУМАГАЛИЕВА ЖУЛДЫЗ ЖАКСЫЛЫКОВНА
 МЫРЗАБАЕВА ЖАНЫЛХАН БАЗАРГАЛИЕВНА
 КУЩАНОВА РЗАГУЛ ГИЗЯТОВНА
 КОЛДАШБАЕВА НАГИМА ДЖУМАХАНОВНА
 МУХАМЕТЖАНОВА ЖАНАР АЛМАТАЕВНА
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