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№ O00029    10.01.2022 ж 

Омоним дегеніміз не? 

ИМАНКУЛОВА АЙГУЛЬ КУАНЫШБАЕВНА                                                              

ШҚО.Өскемен қаласы «Ахмер» орта мектебінің бастауыш сынып мұғалімі 

Сабақтың тақырыбы:  
Омоним дегеніміз не? 

Мұғалімнің аты-жөні: Иманкулова 

Айгуль Қуанышбаевна 

Күні:  21.12.2020 жыл  

СЫНЫП:  2 

 

Қатысқан оқушылар  саны:  25 

 

Қатыспаған оқушылар саны: 0  

Сабақ негізделген 

оқу мақсаттары 

2.1.2.1 - мәтіннің тақырыбы мен тірек сөздердің негізінде мәтіннің 

мазмұнын болжау 

2.2.2.1* - синоним, антоним, омоним (сөздік қолдану) сөздерді 

ажырату және мағынасын түсіну, сөйлеу барысында қолдану  

2.3.6.1 - бас әріп пен кіші әріптің биіктігі мен мөлшерін сақтап, 

оларды байланыстырыпкөлбеу және таза жазу  

2.4.2.2 – көптік жалғауларын дұрыс  қолдану 

Сабақ  нәтижесі: 

 

Оқушылардың барлығы мынаны орындай алады: Оқулықта 

берілген және қосымша тапсырмаларды орындайды.  Жазба жұмыс 

жасайды. Сұраққа жауап береді.  

Оқушылардың көбісі мынаны орындай алады:  

Топтық жұмысты брлесе орындайды.Өз бетінше жұмыс жасайды. 

Сұраққа жауап береді. Қосымша үлестірме ресурстармен  жұмыс 

жасайды.   

Оқушылардың кейбіреуі мынаны орындай алады:  

Оқулықтан тыс берілген қосымша тапсырмалады орындайды, тақырып 

бойынша қосымша мәліметтер мен дәлелдер келтіре алады. 

Бағалау  

критерийі 

Жеке, жұптық, топтық тапсырмаларды орындай алады. Сабақ 

барысында  тыңдаушының назарын өзіне аудара алады. 

Ресурстар Оқулық, суреттер, топқа бөлуге арналған кеспе 

қағаздар  және  әртүрлі  заттар, топтық тапсырмалар, кері байланыс, 

стикер. 

Әдіс-тәсілдер Сұрақ-жауап, әңгімелеу, түсіндіру, ойын, көрнекілік. Рефлексия. 

Пәнаралық 

байланыс 

Музыка, дүниетану, математика, әдебиеттік оқу.  

Сабақтың жоспары 

Жоспарланғануа

қыт 

Сабақ барысы : Ресурстар 

Басталуы 

5минут 

 

 

 

 

 

Бағалау парақшасымен таныстыру 

Топтарға бөлу. 
 

Оқушылар  өздеріне ұнайтын түске сай 

жүрекшелер алады. 

 
 

 

 

Оқушылар  өздеріне 

ұнайтын түске сай 

жүрекшелер алады. 
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Оқушылардың  таңдаулары бойынша  бір-аз 

оқушылардан ойларын сұрау арқылы  топ 

басшыларын таңдауларын сұрастырылып жауаптар 

алынады. 

 

 

Психологиялық ахуал қалыптастыру:  

«Сен маған, мен саған» 

Мақсаты: жылылық, сенімділік деңгейін, 

еркіндікті дамыту. 

Нұсқаулық: қатысушылар шеңбер болып 

отырады. «Бүгінгі сабақтан не алғыңыз, не 

көргіңіз келеді?» — сұрағын оқушыларға 

қойып, сұрақтарға жауап алу. Бастапқы 

қатысушы жанындағы көршісінің қолын 

ұстайды. Тренинг шеңбер бойымен жалғасады. 

(Тренинг соңында қатысушылар дөңгеленіп 

қолдарын ұстайды) 

 

 
 

«Сен маған,  

мен саған» 

Тренинг. 

 

 

Алдағы білім Білу және түсіну 

Оқушылар оқулықтағы негізгі тақырыппен 

танысады. 

 «Аквариум стратегисы» Мақсаты; өткен 

тақырыптарға шолу жүргізу. Оқушылар 

жұптасып жұмыс орындайды.Өз ара сұрақтар 

қойып оларға кезектесіп жауап 

береді.Қолдарындағы стикерлер арқылы бірін-

бірі бағалайды. 

«Аквариум 

стратегиясы» 

 

Жаңа білім 

10 минут 

 

 

Дәптермен жұмыс. 

Топтарға тапсырма:Мақсаты;оқушылардың 

алған білім деңгейін анықтау. 

1. Әр топқа орталарына карточкалар 

ұсынылады. 

2. Ондағы сөздерді бір- бірінен ажыратып 

антоним, синоним ,омоним сөздеріне 

келетіндей етіп салу  . Артынан 

жұмыстар тексеріліп ,дұрыс жауап 

тақтаға ілініп әр оқушы өз-өздеріне баға 

қояды. 

 

Жеке жұмыс 

 

 

Ортасы   

10 минут 

 

 

 

 

 

 

Қолдану 
«Графикалық органайзерлер»  стратегиялары  

 

1-ТОП--  Тау стратегиясына берілген сөздер 

топтамасын орналастыру ,етегіне  антоним 

создерге мысалдар жазу. 

 

 

Оқулық,қабырғаға 

ілінген  ватмандар, 

түрлі-түсті 

маркерлер. Топтық 

жұмыс. «Графикалық 

органайзерлер» 

 

 



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

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

3 

 

2-ТОП-Өрмекші стратегиясына сөздердің 

қолданысынан мысалдар келтіріп постерге 

түсіру антоним сөздерінің жасалу өолдану 

жолын кқрсету,омоним. синоним тағы басқа 

сөздердің қолданысын көрсету. 

 
 

3-ТОП-уақыт тізбегі стратегисына сөздің пайда 

болу жолын салып омоним сөзінің 

ережелерімен аяқтап қорғау. 

 

 

 

 

  

4ТОП-Хикая картасы стратегиясына қандай 

сөздер әдептілікті білдіреді. ал ары қарай 

қандай сөздер данышпандылықты білдіретінін, 

қандай сөздерді сыпайлылықты білдіретін  

сөздермен толтыру, батылдықты білдіретін 

сөздер осы сөздің біреуін таңдап сөйлем құрап 

жазу. 

 

 

 

 

 

 

Талдау 

«Жетістік критерий» 

Әр сала бойынша сұрақтар қойылады, оқушылар 

жылдам және тез шешімдер қабылдап жауабын 

әр топқа өздеріне арналған сұрақтары болады. 

Ойын соңында ұпайлары тақтаға ілініп сол 

бойынша бағаланады. Ұпай көп жинаған топ 

алға шығады. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
«Иә, жоқ» ойыны 
түрінде жүргізіледі. 

Сергіту сәті 

2 минут 
Сергіту сәті "Көңілді күн" 

 

 

Оқушылар би билеп 

сергіп қалады. 

,

,

,

,

,

,
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,
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Аяқталуы  

Сабақты бекіту 

10 минут 

Жинақтау 

"Таңда да таста" әдісі 

 

"Таңда да таста" 
әдісі 

 

 

5 минут 

 

 

 

 

 

 

Кері байланыс 

3 минут 

Бағалау 

Әр оқушыларға алдына берілген суреттерден 

пазл құрап сол суреттен шыққан затқа мысал 

келтіріп жазып оның мағынасын түсіндіру. 

Омоним сөздердердің қолданысын омирдегі 

орнын кқрсету. 

 

Түсіндім.   

Түсінбегенім бар.  

 

Түсінбедім.  

Кері байланыс 

парағы. «Жетістік» 

баспалдағы. 

 

 

 

 

 

 

«Т Т Т кестесі» 

Үйге тапсырма: 21-жаттығу, 9-бетте. 

Саралау – Сіз қосымша 

көмек көрсетуді қалай 

жоспарлайсыз? Сіз 

қабілеті жоғары 

оқушыларға тапсырманы 

күрделендіруді қалай 

жоспарлайсыз? 

Бағалау - 

Оқушылардың 

үйренгенін тексеруді 

қалай 

жоспарлайсыз? 

Пәнаралық 

байланыс 

Қауіпсіздік және 

еңбекті 

қорғау ережелері 

АКТ-мен байланыс 

Құндылықтардағы 

байланыс 

Рефлексия 

Сабақ / оқу мақсаттары шынайы ма? 

Бүгін оқушылар не білді? 

Сыныптағы ахуал қандай болды? 

Мен жоспарлаған саралау шаралары 

тиімді болды ма? 

Мен берілген уақыт ішінде үлгердім бе? 

Мен өз жоспарыма қандай түзетулер 

енгіздім және неліктен? 

 

 

Төмендегі бос ұяшыққа сабақ туралы өз 

пікіріңізді жазыңыз. 

Сол ұяшықтағы Сіздің сабағыңыздың 

тақырыбына сәйкес 

келетін сұрақтарға жауап беріңіз. 
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                                    № O00031    10.01.2022 ж 

Мен – жаңа форматтағы ұстазбын 

КАЛДАРОВА АЙГУЛ ЖАКСИБЕКОВНА                                                                               

Түркістан қаласы Қ.Сәтбаев атындағы  «№ 12 жалпы  орта мектеп» КММ. 

Бастауыш сынып мұғалімі 

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

әр ұстаздың бойынан табылуы керек. 

Қазіргі әлемде болып жатқан өзгерістер әлемдік білім беру жүйесін қайта қарау 

қажет екендігін паш етті.Қарқынды өзгеріп жатқан әлемде білім саласындағы 

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

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

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

Республикасының педагог қызметкерлерінің біліктілігін арттыру курстарының 

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

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

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

сөз! 

Жаңа заман талабына сай, әлеммен бірге өзгеру мақсатымен менде деңгейлік 

курсты оқып, жаңа форматтағы ұстаз ретінде қалыптасып келемін.Мұғалімнің 

ұстанымы оның көзқарастарын қалыптастыру барысына зор ықпал етеді, ал 

көзқарасы белгілі бір шешімдердің қабылдануымен сыныптағы іс әрекеттерді 

түсіндіру көзі болып табылады.Сондықтан кез келген мұғалімнің оқыту 

құралдары оның өз болжамдарының, білімі мен ұстанымының, 

көзқарастарының жиынтығынан тұруға тиіс. 

Оқытудың қандай жолы қолданылса да, қарастырылатын екі көзқарас бар. 

Біріншіден, оқушының жеке тұлға және әлеуметтік нысан ретіндегі келешегі, 

екіншіден оқытудың оқушы мен  мұғалім арасындағы қарым -қатынас нәтижесі 

ретінде қарастырылуы.Бірінші деңгей бағдарламасы құзырлы мұғалімнің 

алдына оқушының жан дүниесін жақсы түсіне білу жөнінде нақты міндеттеме 

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

қасиеттер болуы тиіс. 
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Осы ұстаздар жайында халқымыздың ұлы батыры Бауыржан Момышұлы 

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

басшысын да, данасын да, ғалымын да, еңбекқор егіншісін де, кеншісін де ұстаз 

өсіреді… Өмірге ұрпақ берген аналарды қандай ардақтасақ, сол ұрпақты 

тәрбиелейтін ұстаздарды да сондай ардақтауға міндеттіміз” деген. 

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

сана-сезімді сіңіруші адам – Мұғалім. 

Ендеше өз ісіне берілген, жаңалықты жатсынбай қабылдайтын, шәкіртінің 

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

жеткізсем деп жүретін ұстаздардың жөні де, жолы да бөлек. 

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

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

екендігін баршамыз мойындаймыз. 

Менде ұстаздық жолымды мемлекеттік тілді өзге ұлт өкілдеріне үйретуге 

жиырма жыл бойы арнап келемін. 

Қазіргі кезде оқыту үрдісін жоспарлаудың, қолданудың және бағалаудың жүйелі 

әдісі ретінде жаңа педагогикалық технологиялар түрлері көбейе түсуде. 

Сондықтан осындай жаңартылған педагогикалық техногиялар ішінен                    

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

іс. 

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

жағдайын зерттеуге бағытталаған іс-әрекеттердің жиынтығы ұғымын білдіреді. 

Сабақ түрі жаңа заман талаптарына сай өзгеріп, жаңарып отырса, 

жеткіншектерге оның әсері мен ықпалы ерекше болады. Олардың эмоциялық 

сезім-түйсіктеріне әсер ете білген ізденістерден көп пайда болатыны айтпаса да 

түсінікті. Дайын білімді таратуға негізделген «дәстүрлі» әдіс арқылы алынған 

білім оқушылардың жинақтаған өзге білімдерімен тиімді сіңісе алмайды, сол 

себепті де механикалық есте сақтау, үстірт білім алу жағдайлары орын алады. 

Бұндай жолмен оқытудан алынған механикалық түрде есте сақталған 

мәліметтерді емтихан кездерінде ұтымды пайдалануға болады, бірақ мән-

мағынасы терең меңгерілмей, жай ғана жатталғандықтан, тақырыпты оқыту 

аяқталған соң немесе емтихан біткен соң керексіз болып қалады және оқушы 
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оны өмірде пайдалана алмайды. Сындарлы оқытудың мақсаты – оқушының 

пәнді терең түсіну қабілетін дамыту, алған білімдерін сыныптан тыс жерде, кез 

келген жағдайда тиімді пайдалана білуін қамтамасыз ету. 

Оқыту туралы сындарлы түсінік оқушыға нақты білім беруді мақсат тұтқан 

мұғалімнің өз сабақтарын оқушының идеясы мен білім-біліктілігін дамытуға 

ықпал ететін міндеттерге сай ұйымдастыруын талап етеді. Бұндай міндеттер 

оқушылардың оқыған тақырып бойынша білімдерін өз деңгейінде көрсетіп, 

кейбір болжамдар бойынша күмәнді ойларын білдіре алатындай, пікір-

көзқарастарын нақтылап, жаңа ұғым-түсініктерін өрістетуге орайластырылып 

құрылады. Мұғалім қызметіндегі маңызды дүние – кейбір оқушылардың 

тақырыпты өзіне оңтайлы бірегей тәсілдермен меңгеретіндігін жете түсінуі. Бұл 

жағдайда оқушының мәселені түсіну деңгейін анықтап, оның түсінігін 

толықтыруға немесе қайта құруға көмектесу мұғалімнің міндеті болып 

табылады. Менде өз сабақтарымда жаңа технологияларды қолданып жүрмін. 

Деңгейлік бағдарлама бойынша жұмыс жасай бастағаннан бастап, 

оқушылардың бойынан өзгерістер байқала бастады. Бұрынғы дәстүрлі сабақта 

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

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

арқылы  өз қателерін түсініп, өзгеге үйрету арқылы үйреніп отырады. 

Нұрсұлтан Әбішұлы Назарбаевтың: «Қазақ тілі ғылым мен білімнің 

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

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

жаңа серпін беріп отыр.Мәңгілік елдің соғатын жүрегі қазақ тілімен 

байланысты болады десек,онда заман тынысын тани білген адамға дамудың 

күретамыры ақпараттық коммуникациялық технологиялармен байланысты 

екендігі де айқын. Осы мақсатпен аудандық қазақ тілі мұғалімдерімен «Тіл 

жанашырлары » атты қауымдастық құрып,биылғы жылы семинарлар 

өткіздім.  Облыстық конференцияда «Дарынды және талантты балалармен 

жұмыс жүргізу жолдары»тақырыбында шеберлік сынып өткіздім. Осы 

тақырыппен аудандық семинарда шеберлік сынып, «Топтық жұмысты 

ұйымдастыру» тақырыбында коучинг  өтті.  Мектеп мұғалімдерімен де 

тәжірибе алмасып жүреміз.«Сыни тұрғыдан ойлау дағдыларын қалыптастыруда 

интерактивті әдістерді қолдану»  атты семинарда аудан мұғалімдері үшін тиімді 

өткізіліп, тәжірибе алмастық. 
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Астана қаласында өткен  «Қазақ тілін оқытудағы инновациялық 

бастамалар»Назарбаев Зияткерлік мектептері тәжірибесі  форумына қатысып 

алған  мәліметтер бойынша аудан мұғалімдерімен ой бөлістік. 

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

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

ұрпақтан ұрпаққа жеткізетін  күретамыр.» 

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

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

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

келбеті деген. Біз үлгілі дамудың өзіндік моделін қалыптастырдық. 

Осы жолдауда «Мәңгілік Қазақстан» жобасында Қазақстан Республикасының 

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

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

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

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

алдымен мұғалімнің кәсіби  шеберлігі екенін түсініп, әрдайым өзінің білімін 

жетілдіріп, шығармашылық ізденісте жүруі маңызды. 

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

құзыреттіліктерді жете меңгеруі тиіс. 

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

білімді шәкірт дайындаудан шаршамайтын, қазақ елінің жаңа форматты 

мұғалімін дайындауға атсалысып деңгейлік курсты өткізіп 

жүрген білімді де, білікті тренерлердің  еңбектері біз үшін баға жетпес нұсқау 

болып отыр. . Әлемнің озық елдері арасында Қазақстанның білімді жастарының 

орны ерекше болып шарықтай берсін. 

Джон Дьюи мен Дональд Шонның  «рефлексиялық оқыту»  технологиясында 

немесе Абай Құнанбаевтың  он бесінші сөзінде айтылғандай әр адам өз ісіне 

есеп бере білсе нәтижеге жетері анық деп санаймын.. 
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     № O00032   10.01.2022 ж                                                                           

Бастауыш сыныптарда  қазіргі  заманауи  

әдіс-тәсілдерді  сабақа  тиімді пайдалану 

ШОЙБЕКОВА ЖАНАР ИСКАКОВНА                                                                             

Алматы облысы,  Іле ауданы,  Боралдай кенті  

К.Әзірбаев атындағы №15 орта мектебінің  

бастауыш сынып мұғалімі. Педагог-шебер 

Білім беру саласындағы бүгінгі басты міндеттерінің бірі – оқушыларға терең 

білім беру. Ал, оның негізі жалпы білім беретін мектептердің оқыту үрдісін 

жақсартуға білім саласына жаңа технологияларды енгізу болып табылады. Оқу 

– тәрбие үрдісіне жаңа инновациялық әдіс тәсілдерді енгізу оқушылардың 

білімге деген қызығушылығын, талпынысын арттырып өз бетімен ізденуге 

шығармашылық еңбек етуге жол салады. Пәндерді оқытуда тиімді әдіс – 

тәсілдерді пайдалана отырып, сабақты қызғылықты да тартымды өткізу 

мұғалімнің шеберлігіне байланысты екені баршамызға мәлім.Ол бүгінгі білім 

беру кеңістігіндегі ауадай қажет жаңару оқытушының қажымас ізденімпаздығы 

мен шығармашылық жемісімен келмек. Сондықтан да әрбір оқушының 

қабілетіне қарай білім беруді, оны дербестікке, ізденімпаздыққа, 

шығармашылыққа тәрбиелеуді жүзеге асыратын жаңартылған педагогикалық 

технологияны меңгеруге үлкен бетбұрыс жасалуы қажет. Өйткені мемлекеттік 

білім стандарты деңгейінде оқу үрдісін ұйымдастыру жаңа педагогикалық 

технологияны ендірудіт міндеттейді. Білім, дағды, іскерліктің қалыптасуының 

бастамасы – бастауыш саты. Келешекте арнаулы мамандықтарға талпынудың 

іргетасы да осы бастауыштан басталмақ. Жас бүлдіршіндердің ой-қиялын 

біліммен нұрландыратын, дүниетанымын кеңейтетін – ұстаз шеберлігі. Әсіресе, 

терең де тиянақты білім беруді ұлағатты тәрбиемен ұштастыруда бастауыш 

сынып пәндерінің өзіндік орны ерекше. Мемлекетіміздің білім беру үдерісіне 

енген жаңартылған білім беру бағдарламасы — заман талабына сай келешек 

ұрпақтың сұранысын қанағаттандыратын тың бағдарлама. Қазақ тілі – 

мемлекеттік тіл, қарым-қатынас тілі – орыс тілі және ағылшын тілі – әлемдік 

кеңістікті тану тілін оқытуда жаңа идеяларды әр сабақта жан-жақты қолданып, 

жаңаша оқытудың тиімді жолдарын тауып, жүйелі түрде қолдану – заман 

талабы болып отыр. Қазіргі таңда оқытудың парадигмасы өзгерді. Білім берудің 

мазмұны жаңарып, жаңаша көзқарас пайда болды. Осыған байланысты ұстаздар 

алдында оқытудың әдіс-тәсілдерін үнемі жаңартып отыру және жаңа 

технологияларды меңгеру, оны тиімді қолдана білу міндеті тұр. Бастауыш 

сынып пәндеріне арналған оқу бағдарламаларындағы оқу мақсаттары 

оқушылардан шынайы проблемаларды анықтап зерттей білуді талап етеді. 
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Негізінен, жаңартылған білім жүйесі – құзыреттілікке және сапаға бағытталған 

бағдарлама. Оқушы тұлғасының үйлесімді қолайлы білім беру ортасын құра 

отырып сын тұрғысынан ойлау, зерттеу жұмыстарын жүргізу, тәжірибе жасау, 

АКТ-ны қолдану, коммуникативті қарым-қатынасқа түсу, жеке, жұппен, топта 

жұмыс жасай білу, функционалды сауаттылықты, шығармашылықты қолдана 

білуді және оны тиімді жүзеге асыру үшін қажетті тиімді оқыту әдіс-тәсілдерді 

(бірлескен оқу, модельдеу, бағалау жүйесі, бағалаудың тиімді стратегиялары) 

үйретеді. Оқушыларды заманауи әдіс-тәсілдермен оқытып, ой-өрісі кең, саналы, 

еркін азамат етіп тәрбиелеу қажеттілігі де осы себептен туындап отыр. 

Жаңартылған оқу бағдарламасы, оқу жоспарлары, тілдік дағдылар, 

педагогикалық әдіс-тәсілдер және белсенді оқыту технологиялары да 

қарастырылды.Сол себепті қысқа мерзімді сабақ жоспарын құрастыру 

барысында оқушылардың жас ерекшеліктеріне басты назарды аударып, 

мысалы, «Өрмекшінің өрмегі», «Қораптағы сұрақ», «Серпілген сауал» әдіс-

тәсілдерін күнделікті қолдану барысында оқушылардыңт сабаққа деген 

қызығушылықтарының арттатындығын аңғардым. Сабақ барысында 

ресурстарды молынан қолдануға тырысамын. Әр сабақта қолжетімді 

ресурстарды дұрыс, әрі ұтымды пайдалану тиімді. «Алфавит тізбегі» оқушылар 

өткен тақырып бойынша алған білімдерін алфавиттегі әріптерден басталатын 

сөздерді кезекпен атап шығу керек.Мысалы тақырыбыңыз «Қазақстан»«қала» 

«Менің достарым»болса,    А – Астана Ә-әскер Б-бидай В-валюта Г-газ Ғ- 

ғимараттар «Эссе жазу»   3 минут ішінде өтілген тақырып бойынша не 

түсінгенін жазады. Сабақты қорытындылауға өте тиімді әдіс – тәсілдің бірі. 

«Сұхбат алу» ортаға үш оқушы шақырылады. Екі оқушы бір-бірімен 

тақырып бойыншасұхбат құрады. Үшінші оқушы түсінгенін әңгімелейді. Әр 

сабақта топқа бөлу арқылы әр оқушының жұптық жұмыс,топтық жұмыста өз 

шеберліктерін көрсете алады. Сабақтарымды қызықты әрі оқушыларға жан- 

жақты жұмыс жасауға тиімді жақтарын қарастырып отырамын.                          

«Маршрут» ойыны. Бұл ойын бас қатыру есебі – ойланып табылған сөздің 

әріптерін, алдыңғы сөздің соңғы әрпі, кейінгі сөздің алдыңғы әрпі болып 

табылатындай етіп, бірінің соңына бірі тізбектеле орналасқан торкөздерге 

сөздер толтырады.Мысалы, Алматы-ыдыс-сабын-нар-рахмет-тарақ, -қарбыз т.б. 

 «Екі әріп» ойыны. Бірінші қатысушы бір сөз, зат есімді айтады. Келесі 

қатысушы сол сөздің соңғы екі әрпінен келетін сөзді ойлап табады, бірақ 

дауыстап айтпайды, тек өз сөзімен түсіндіреді, үшінші қатысушы мұның не 

туралы айтып жатқанын түсінеді де, сол сөздің соңғы екі әрпіне сөз ойлап 

табады. Бір қызығы балалар сөзді жасырушының не туралы айтып жатқанын 

біледі, бірақ ешкім оны дауыстап айтуына болмайды. 

 «Еске түсіру» ойыны. Қатар отырған оқушылар бір-біріне теріс қарап 

отырады да, парталасының аты кім, көзінің түсі қандай, киімі қандай, аяқ киімі 

қандай, егер қыз бала болса юбкасының түсі қандай, құлағында сырғасы бар ма, 
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осы сияқты белгілерді айтып шығады. Бұл ойын балалардың бір-бірін жақсы 

тануға, қарым-қатынасын реттеуге көмектеседі. Балалардың есте сақтау 

қабілеті, бақылағыштығы жақсарады.  

«Екі ассоциация» ойыны. Екі баған сызады да, оған төрт сөзден жазады. 

Бағанға кез келген адам, жануар, заттардың атын жазады. Осы екі жақтағы сөзді 

байланыстырып, ерекше бір ассоциация ойлап табуы керек. Мысалы егер 

бірінші бағанға мысық, екіншісіне жарық деп  жазылса, екі сөзді қосып 

«жарыққа жылынған мысық», «лампочка спиралы мысық мұртына ұқсайды», 

«лампочка сияқты» мысық томпақ және жылы», «мысықтың басы лампочка 

сияқты» т.б. ерекше ұқсастықтар табады. Орындауға 5 минут уақыт беріледі. 

Жазғандардың ішінен ең қызықты ассоциация таңдалады. 

«Қара жәшік» ойыны.Оқушылар екі топқа бөлінеді. Стол үстіне екі жәшік 

қойып, ішіне көзілдірік, түйме, гүл, желпуіш, айна т.б. заттарды салады. 

Ойыншының міндеті жәшік ішіндегі затты өмірде қай кезде, қалай 

қолданатынын сипаттап айтуы керек. Қарсы топ оларды жасырып отырған 

затын айтқан сөздеріне қарап табуы керек  

«Жолға шығу» ойыны. Ойын айналадағы заттарға талдау жасауға мүмкіндік 

береді. Жолға шыққан жолаушы қандай заттарды алады? деген сұрақ 

қойылады.Бір топ керекті заттар тізімін айтады, екінші топ ол заттар не үшін 

қажет екенін айтып беруі керек. 

«Кемпірқосақ» ойыны. Бір минут ішінде түстері әртүрлі бес түсті затты 

ретімен тез айтып шығуға тапсырма береді. Мысалы: қарбыз (қызыл), лимон 

(сары), аспан (көк), жапырақ (жасыл), топырақ (қоңыр). Кімде-кім түске сәйкес 

заттың атын таппай қалса, ойыннан шығады. 

Қорыта айтқанда, бағдарламаға сәйкес алынған тәсілдерді сабақта тиімді 

қолданысқа енгізсеңіз, баланың танымдық белсенділігін арттыруға, өз бетінше 

білім алуға, шығармашылығын қалыптастыруға ықпал етеді, оқушылар оқудың 

қызықты жеңіл өтетіндігін, ұжымда бірлесіп жұмыс жасауға үйрететіндігін, 

білімнің тереңдігі, әрі тиянақтылығы артатындығын баяндайды. Білім беру 

мазмұнын жаңарту аясында өз кәсіби біліктілігімізді шыңдап, құзыреттілігімізді 

қалыптастырсақ қана тиімді нәтижеге жетеміз деп сеніммен айта аламын. 

  

             

 

 

 

 



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

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

12 

    № O00033    10.01.2022 ж 

Заттардың агрегаттық күйлері   Салқындау үдерісі. 

ҚАТАШ АЛИЯ                                                                                                                                                                    

Алматы облысы. Талдыкорган қаласы. Көксу ауданы Мұсабек ауылы   

Мектеп жанындағы шағын орталығы бар «Қызыларық»  

орта мектебінің  химия пәні мұғалімі 

Бөлім: 7.1В  Зат күйінің өзгеруі 

Педагогтің Т.А.Ә.   

Күні:  

Сынып:7  Қатысушылар саны: Қатыспағандар саны: 

Сабақтың тақырыбы Заттардың агрегаттық күйлері 

Оқу бағдарламасына 

сәйкес оқыту 

мақсаттары 

7.1.1.4 бөлшектердің кинетикалық теориясы тұрғысынан қатты, 

сұйық, газ тәріздес заттардың құрылымын түсіндіру 

7.1.1.5 салқындау үдерісін зерттеу, салқындау  қисығын салу 

және оны талдау, бөлшектердің кинетикалық теориясына сай, өз 

бақылауларын түсіндіру 

Сабақтың мақсаты 

 Заттардың агрегаттық күйлерін 

біледі  

 Әр түрлі агрегаттық күйдегі 

заттарға сипаттама береді; 

 Заттардың 

құрылымын 

зерттейді 

 Заттың күйлерін 

бөлшектер 

теориясы 

тұрғысынан 

түсіндіреді; 
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  Сабақтың барысы 

Сабақтың 

кезеңі/ 

уақыт 

Педагогтің   

әрекеті 

Оқушының әрекеті Бағалау Ресурстар 

Сабақтың 

басы 

Ұйымдастыру 

кезеңі: 

1. 

Оқушылармен 

амандасу, 

түгендеу. 

2. Үй 

жұмыстарын 

тексеру 

 

Kahoot бағдарламасы 

арқылы үй 

жұмыстары 

тексіріледі. 

Оқушыларға арнайы 

коды беріліп, 15 

сұраққа 4 нұсқа 

бойынша жауап 

береді.  

 

 

Мақсаты:бағдарла

ма арқылы 

оқушылардың үй 

жұмысына 

дайындығы 

анықтау, барлық 

оқушылардың 

қатыстырылуы 

арқылы сабаққа 

белсенділігі 

артады. 

Тиімділігі: бұл 

программа арқылы 

бір уақытта барлық 

оқушының үй 

жұмысына 

дайындығы 

анықталып, 

сәкесінше 

ұпайларына 

байланысты 

бағаланады. 

Саралау: 

Оқушылардың 

оқуға деген 

қызығушылығын 

арттыру 

мақсатында бір-

бірімен сайыс 

түрінде жүргізіліп, 

мүмкіндігінше 

оларға таңдау 

еркіндігі беріледі. 

Интерактивті 

тақта, ұялы 

телефондар 
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Жаңа 

сабаққа 

кіріспе 

Оқушыларды 

қызықтыру 

мақсатында 

жаңа сабақтың 

тақырыбын 

лабораториялы

қ тәжірибелер 

көрсетеді. 

Оқушыларға 

жалпылама 

сұрақтар 

қойып, әр 

оқушы өз 

оймен бөліседі. 

Өзгенің пікірін 

толықтырады. 

 

Оқушылар 

сұрақтарға 

жауап беріп, 

өзара ұжымдық 

талқылау  жаса

ғаннан кейін 

мұғалім 

оқушыларға 

сабақтың 

тақырыбы, 

мақсатымен 

таныстырады. 

 
• Сутек 

пероксидінің 

агрегаттық күйі 

қандай? 

• Калий 

пермаганатыны

ң агрегаттық 

күйі қандай? 

 
• Сутек 

пероксиді 

гомогенді зат 

па, әлде 

гетерогенді зат 

па? 

• Глицериннің 

агрегаттық 

күйі. 

Мақсаты: Жылдам 

әрі функционалды 

түрде сыни ойла-

нуды дамыту. 

 

Тиімділігі: оқушы-

ның танымдық 

дағдысы артады. 

Сонымен қатар 

оқушыға сабақтың 

өмірмен байла-

нысын көрсетеді 

және сабақтың 

тақырыбы мен 

мақсатын 

анықтауға 

мүмкіндік береді. 

 

Саралау: Бұл 

жерде сара-

лаудың «Диалог 

және қолдау 

көрсету» тәсілі 

көрінеді. Дұрыс 

мағынада жауап 

беруге бағыттау 

мақсатында кейбір 

оқушыларға ашық 

сұрақтар, ал кейбір 

көмек қажет ететін 

оқушыларға жете-

леуші сұрақтар 

қойылады. 

 

Химиялық 

ыдыстар, 

сутек 

пероксиді, 

калий 

пермаганаты, 

глицерин. 

Өз ойын 

дұрыс 

мағынада 

білдіріп,  тал

қылауға 

белсенділікп

ен қатысқан 

оқушыға «Ж

арайсың!» де

ген мадақтау 

сөзімен ынта

ландыру. 

 



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

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

15 

 
• Заттардың 

агрегаттық 

күйлеріне 

байланысты 

ерігіштігі.  

 

 

• Глицерин және 

калий 

пермаганатыны

ң суда 

ерігіштігі. 

• Өздігінен жану 

процесінен 

кейін 

заттардың 

физикалық 

қасиеті 

сақталады ма 

жоқ па? 

Сабақтың 

ортасы 

Слайд арқылы 

жаңа сабақ 

түсіндіреді, 

мағынасы 

ашады. Слайд 

бойынша 

Слайд арқылы жаңа 

терминдермен 

танысып, өз 

дәптерлеріне жазып 

алады. 

Дискриптор: 

Жалпы- 3балл 

Суреттерді 

сәйкестендіру, 

сұрақтарға жауап 

беру. 

Интерактивті 

тақта, слайд, 

оқулық, 

жұмыс 

дәптерлері. 
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тапсырмалар 

береді. 

 
Жеке 

жұмыс 

Тапсырмалар  

таратады, қалай 

орындау 

керектігін 

түсіндіреді. 

Тапсырма 1 

Кестені толтыр 

Қатт

ы 

  

Сұй

ық 

  

Газ    

Тапсырма 2 

Конденсация______ 

Булану -___________  

Кристал-

дану_____________ 

Дискриптор: 

Жалпы- 7балл 

 Кестені 

толтырады 

 Сұрақтарға 

жауап 

береді. 

Интерактивті 

тақта, 

тапсырма 

қағаздары 

Сабақтың 

соңы 

Мұғалім са-

бақты қоры-

тындылау 

мақсатында 

оқушылардың 

сабаққа деген 

көзқарасын, ре-

флексиясын 

тыңдайды. 

 

Рефлексия 

 
Кері байланыс 

«Шабадан, ет 

тартқыш, себет» әдісі 

арқылы орындалады. 

Оқушылар 

стикерлерге оз 

ойларын жазып 

таңдаған заттарына 

жабыстырады. 

Мұғалім 

оқушыларды  «Жа

пондық 

бағалау» әдісі 

арқылы бағалайды. 

Яғни «Дұрыс 

келісемін», 

«Толықтырамын, 

басқа көзқарасым 

бар», «Менің 

сұрағым бар». 

Сонымен қатар 1-

10 баллдық жүйе 

бойынша 

оқушылардың 

сабаққа қатысу 

белсенділігі 

бойынша 

бағаланады. 

Стикерлер, 

суреттер 
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Саралау. Сіз қандай 

тәсілмен көбірек қолдау 

көрсетпексіз? Сіз қабілетті 

оқушылардың алдына 

қандай тапсырмалар 

қоясыз? 

Бағалау.  Сіз 

оқушылардың 

материалды игеру 

деңгейін қалай 

тексеруді жоспарлап 

отырсыз? 

Денсаулық және қауіпсіздік 

техникасын сақтау 

«Диалог және қолдау 

көрсету», «Тапсырма», 

«Жіктеу». 

Саралау 

тапсырмаларды  іріктеуді, 

белгілі бір оқушыдан 

күтілетін нәтижені, 

оқушыға жеке қолдау 

көрсетуде, оқу материалы 

мен ресурстарды 

оқушылардың жеке 

қабілеттерін ескере отырып 

әзірлеуді қамтиды 

«Мадақтау сөзі» әдісі Денсаулық сақтау 

технологиялары. 

Сабақта сергіту жаттығулары мен 

белсенді жұмыс түрлерін 

қолданамын. 

Осы сабақта қолданылатын 

Қауіпсіздік техникасы 

ережелерінің тармақтары 

орындалады. 

 

 Жалпы бағалау 

Сабақтың қандай екі аспектісі жақсы өтті? Оқыту туралы да, сабақ беру туралы да ой-

ланыңыз. 

1: 

2: 

Сабақты жақсартуға не жәрдемдесер еді? Оқыту туралы да, сабақ беру туралы да ойла-

ныңыз. 

1: 

2: 

Сабақ кезінде, сынып немесе жекелеген оқушылардың жетістіктері/қиыншылықтары 

туралы мен нені  анықтадым? Келесі сабақтарда неге назар аудару керек? 

1 
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№ O00035     11.01.2022 ж 

Компьютер қосымша құрылғылары 

КАРАБАЛАЕВА АКЕРКЕ АЙДАРБЕКОВНА                                                                  

Түркістан қаласы. М.Пошанов атындағы № 21 жалпы орта мектеп. 

Информатика пәні мұгалімі. 

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 Мұғалімнің іс-әрекеті Оқушының іс-әрекеті Ресурстар 

3 минут Кіріспе. 

Ұйымдастыру кезеңі. 

Оқушылармен  сәлемдесу. 

Оқушыларды түгендеу.  

Сабақтың мақсат-міндеттерін 

қою. 

Ынтымақтастық атмосферасын 

қалыптастыру.  

Сергіту: «Қара жорға»                        

би-жаттығуы. 

Топқа бөлу:  «Мозайка» әдісі 

арқылы  4 топқа топтастыру 

логикалық амалдар түрлері 

жазылған қағаз 

қиындыларымен. 

 

Мұғаліммен сәлемдесу. 

 

«Қара жорға» би-

жаттығуын жасайды.  

Оқушылар қағаз 

қиындыларында 

бейнеленген 

компьютердің 

құрылғыларын таңдау 

арқылы топқа бөлінеді. 

 

 

 

Интер 

белсенді 

тақта, 

бейнебаян. 

 

Қағаз  

қиын 

дылары. 
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7  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. 

 

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  

саусақ 

тары. 

15 минут 

 

 

 

 

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 табуға нұсқау беремін.  

Бірін-бірі  топты  бағалауға 

нұсқау беру. 

 

 

Оқушылар топ болып 

отырып  тақырып 

бойынша берілген 

тапсырмаларды 

орындайды. 

 

Бірін-бірі және топты 

бағалайды қол 

саусақтары арқылы.  

Өзара бірін-бірі 

бағалау. 

 

Интер 

белсенді 

тақта. 

 

 

 

 

Қол  

саусақ 

тары. 

15 минут Жаңа материалды бекіту: 

Интербелсенді тақтамен 

компьютердің құрылғыларына  

байланысты тапсырмалар 

Оқушылар 

орындарында отырып 

тақтадағы 

тапсырмаларды 

Интербелс

енді тақта. 
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беремін және орындарында 

топта отырып орындауларына 

нұсқау беремін. 

 

 

 

Бірін-бірі  топты  бағалауға 

нұсқау беру. 

 

орындайды. 

Тапсырманы топтар 

арасында оқып үйреніп 

ізденіп талқылап 

жауаптарын айтады. 

Болған топ шапалақтау 

арқылы белгі беріп 

жұмысын тексертеді 

соңында жинаған 

мәліметтері ортада 

талқыланады. 

 

Бірін-бірі және топты 

бағалайды қол 

саусақтары арқылы.  

Өзара бірін-бірі 

бағалау. 

 

 

 

 

 

Қол 

саусақтар

ы. 

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. 

 

Жиынтық бағаны өзім қоямын. 

 

Оқушылар стикерлерге 

сабақтан алған әсерлері 

туралы туралы жазып 

қалдырады. 

 

 

 

 

Үй тапсырмасын 

белгілеп алады. 

 

 

Стикерлер. 
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   № O00036     11.01.2022 ж 

 

                 Речевая  деятельность на уроках русского языка 

АРНСТ ЕЛЕНА НИКОЛАЕВНА                                                                            

Актюбинская область  Кобдинский  район  Калиновская средняя школа      

Учитель русского языка и литературы 

Сегодня каждый педагог ставит перед собой главную цель- обеспечить 

учащихся  качественным образованием с учётом индивидуальных  

способностей, потребностей, сформировать творческую личность.                                                                                                                                                                            

Главная задача-  воспитать творческую и активную личность,  которая умеет 

самосовершенствоваться, добывать  самостоятельно  знания и уметь их 

применять в жизни. 

Необходимо планировать свои уроки, чтобы они были интересными и 

познавательными. Для этого нужно  применять разнообразные подходы на 

уроках русского языка, которые развивают  мышление, логику, учат  детей 

рассуждать, высказывать своё мнение, помогают найти контакт друг с другом, 

работать в  команде. 

Как начнёшь урок, так он и продолжится. В самом начале задаются темп, 

динамика, увлечённость детей. Включить ребят в работу, внести позитив – 

важная задача. В этом помогает правильно подобранный и проведённый 

психологический настрой. Этот игровой метод формирует  у учащихся 

сплочённость, собранность, доброжелательность по отношению друг к другу. 

Для этого я использую различные психологические  тренинги:  

«Круг радости»: дети, взявшись за руки, образовывают  круг, улыбаются  и 

говорят  друг другу приятные, добрые слова, желают  удачи. 

Также интересен приём  «Изобрази своё настроение в цветах»: зеленый — 

хорошее, синий — не очень, красный — нет настроения. 

Создавая для детей комфортный микроклимат на уроке, я использую такие 

приемы как: «Улыбка другу», «Пожелание», «Фейерверк». Такая работа, 

способствует положительному настрою учеников к дальнейшей работе, которая 

предусматривает активный диалог. 

Развитие у детей критического мышления – одна из важных задач. 

Я часто использую на своих уроках методы и приёмы технологии развития 

критического мышления: «Мозговая атака», «Знаю — узнал — хочу знать», 

составление кластеров, синквейн, диаграмму Венна.  
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Эта технология дает возможность развивать и совершенствовать творческий 

потенциал учащихся. С применением этой технологии  повышается уровень 

самооценки каждого учащегося. 

Развитию мышления, речи учащихся, активизации их словаря способствуют 

задания творческого характера. Творческие задания позволяют детям создавать  

рисунок, новый рассказ, начало текста и т.д.  Я думаю, что  уже в начальных 

классах  нужно больше уделять внимания  на анализ текста. Первый шаг в 

формировании творческого мышления – ответы на поставленные вопросы, 

позволяющие выяснить, каково первое впечатление от прочитанного:  

- «Понравилось ли тебе произведение?  

- Чем именно?   

- Какова главная мысль текста? 

 - Назовите ключевые слова текста? ». 

Развитие речи учащихся на уроках русского языка предполагает 

совершенствование всех видов речевой деятельности (говорения, аудирования, 

чтения, письма) 

Работа по развитию речевой деятельности включает в себя формирование 

навыков выразительного чтения. Занятиям по выразительному чтению 

предшествует и сопутствует работа над развитием речевого слуха учащихся. В 

своей работе также использую игровые технологии, личностно- 

ориентированное и дифференцированное обучение. 

Главное внимание на своих уроках уделяю тексту, поэтому я стараюсь 

подбирать задания на основе текста. 

В свою работу включаю  виды работ. 

1. Работа со зрительной опорой.                                                                                                                                             

В качестве зрительной опоры используются картинки, фотографии. 

 Использую такие виды работ со зрительной опорой как  устный диалог; устный 

рассказ; письменный рассказ. 

2.Языковые игры: 

– «Корректор» 

– «Вставь слово» 

– Продолжи рассказ по его началу… 

– Собери текст. 

3. Мини- сочинения. Научить писать сочинения – дело очень непростое, и в 

этом помогают сочинения – миниатюры.  
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Ученикам предлагается тема, и они в свободной форме должны выразить свои 

чувства, мысли, переживания.   Использую различные формы  работы – 

групповая, в парах, индивидуальная 

Новые слова, с которыми учащиеся встречаются на уроках русского языка и 

литературы, прочно входят в активный словарный запас учеников только тогда, 

когда эти слова включаются в упражнения на занятиях по русскому языку.  

Работа по обогащению словарного запаса, введению новых слов в активный 

словарь учащихся слагается из двух этапов: 

- раскрытие значения слова с помощью различных видов наглядности, 

толкования или путем перевода  

- организация многократного закрепления и употребления слова в речевой 

практике учащихся.  На уроках я практикую   диалоги, речевые минутки, 

пересказ прочитанного, устные рассказы. 

В школах с казахским языком обучения на первом месте должно стоять 

диалоговое обучение. Дети часто составляют диалог по образцу. Диалог – 

наиболее близкая форма речи для детей, позволяющая воспринимать неродной 

язык фразами. Важно создавать на уроке речевые ситуации, близкие к 

естественным жизненным условиям, требующие от ученика обмена мыслями, 

участия в обсуждении данной темы («В магазине», «В библиотеке», «В аптеке», 

« В автобусе» и другие). 

Диалоги на уроке составляются парные, групповые. 

 Существует многообразие приёмов и методов, чтобы  сделать уроки 

насыщенными, интересными, эффективными, приносящими радость и 

удовлетворение,   как ученикам, так и учителю. Моя   задача -  их находить и 

применять на уроке. 

                 

 

 

 

 

 

 



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

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

24 

   № O00037    11.01.2022 ж 

Программалық жабдықтаманың  

сыныптамасы мен жалпы сипаттамасы 

ПЕРНЕБАЕВА ЖАННА ЖАРҚЫНБЕКҚЫЗЫ                                                            

Түркістан каласы  М.Пошанов атындагы № 21 жалпы  

орта  мектебінің информатика пәні лаборанты 

       Сыныбы: 5  

          Мақсаты: Программамен қамтамасыз ету туралы түсінік 

қалыптастырады, программалық жабдықтаманың түрлерімен қызметін 

көреді.Операциялық жүйенің қызметі оның құрлымы, жүйелеу тәсілі туралы 

қалыптастырады.. 

Кұтілетін нәтиже: Программалық жабдықтаманың нақты операциялық 

жүйенің бір түріне жатқызады, операциялық жүйелерге драйверлерге, утилит 

программаларға, қосымшаларға мысалдыр келтіреді.. 

Модульдің кіріктрілуі: Оқыту мен оқудағы жаңа тәсілдер.  

Оқыту мен оқуда ақпараттық-коммуналдық технологиыларды АКТ пайдалану. 

Оқушылардың жасерекшеліктеріне сәйкес оқыту және оқу   
 

Уақыты Мұғалімнің іс-әрекеті Оқушының іс-әрекеті Ресурстар 

3 минут Кіріспе. 

Ұйымдастыру кезеңі. 

Оқушылармен  сәлемдесу. 

Оқушыларды түгендеу.  

Сабақтың мақсат-

міндеттерін қою. 

Ынтымақтастық 

атмосферасын 

қалыптастыру.  

Топқа бөлу:  «Мозайка» 

әдісі арқылы  2 топқа 

топтастыру Windows  

нысандары бейнеленген 

қағаз қиындыларымен 

 

 

 

 

 

Мұғаліммен сәлемдесу. 

 

 

 

 

 

 

Оқушылар қағаз 

қиындыларында бейнеленген 

компьютердің құрылғыларын 

таңдау арқылы топқа бөлінеді. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Компьютер, 

бейнебаян. 

 

Қағаз 

қиындылары 
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7  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. 

 

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.  Смайликтер бағалау 

парақтары. 

 

Сұрақтар 

телпегі 

немесе 

қобдиша. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Смайликтер, 

бағалау 

парақтары. 

15 минут 

 

 

 

 

Жаңа материалды оқып 

үйрену: 

Тақырыпты қысқаша 

компьютерде слайд арқылы 

түсіндіріп өтемін. 

«БББ» әдісін қолдана 

отырып, оқушылардың 

жаңа тақырыпқа қатысты 

әр топ мүшелері тақырып 

бойынша не білетін еді, не 

білді, және не білгісі келеді 

жазып тапсырады. 

Бірін-бірі  топты  

бағалауға нұсқау беру. 

 

 

Оқушылар топ болып отырып  

тақырып бойынша берілген 

тапсырмаларды орындайды. 

Өздерінің білетіндері, 

үйренгендері және білгісі 

келетіндіктері туралы жазып 

тапсырады. 

Бірін-бірі және топты 

бағалайды қол саусақтары 

арқылы.  Смайликтер бағалау 

парақтары. 

 

Компьютер. 

 

 

 

 

 

 

 

Смайликтер, 

бағалау 

парақтары. 

15 минут Жаңа материалды бекіту: 

Бүгінгі тақырыпты бекіту 

мақсатында топтарға жеке 

жұмыс тапсырма беремін. 

Әр оқушы өз 

Оқушылар орындарында 

отырып тапсырмаларды 

орындайды. Тапсырманы 

топтар арасында оқып үйреніп 

ізденіп талқылап жауаптарын 

АКТ 
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компьютерінде отырып 

орындап шығуына нұсқау 

беремін. 

 

 

 

Бірін-бірі  топты  

бағалауға нұсқау беру. 

 

айтады. Болған топ шапалақтау 

арқылы белгі беріп жұмысын 

тексертеді соңында жинаған 

мәліметтері ортада 

талқыланады. 

Бірін-бірі және топты 

бағалайды қол саусақтары 

арқылы.  Смайликтер бағалау 

парақтары. 

 

 

 

Смайликтер, 

бағалау 

парақтары. 

5 минут Қорытынды: 

 «Екі жұлдыз бір тілек» 

әдісімен бүгінгі сабақта 

үйренген екі әдісті және 

келесі сабақтан күтетін бір 

жағдайды стикерге жазып 

қалдырады. 

Үйге тапсырма: § 8 оқып 

келуге нұсқау беремін. 

Жиынтық бағаны өзім 

қоямын. 

 

Оқушылар стикерлерге 

сабақтан алған әсерлері туралы 

туралы жазып қалдырады. 

 

 

 

Үй тапсырмасын белгілеп 

алады. 

 

 

Стикерлер. 
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№ O00038    11.01.2022 ж 

Қазақстандағы ауыл шаруашылығын ұжымдастыру 

ЖУМАБАЕВА РАУШАН ДЮСЕНБАЕВНА                                                                

Маңғыстау облысы, Жаңаөзен қаласы №18 жалпы  

білім беретін мектебінің тарих пәні мұғалімі 

Сыныбы: 9                                                                                             

Пәні:Қазақстан тарихы                                                                             

Мақсаты:Ұжымдастыру шаралары, мәні, оның зардаптарына шолу жасап, 

тұжырымдау     Күтілетін нәтиже:Ұжымдастыру шаралары мен мәнін, оның 

зардаптарына шолу жасап, тұжырымдайды 

Сабақтың түрі: Аралас сабақ 

Негізгі идея:Қазақстандағы ауыл шаруашылығын ұжымдастыру 

Қолданылатын  әдіс-тәсілдер: Блум таксономиясы, сыныпта жайлы 

психологиялық ахуал орнату,еркін талқылау,санадағы кинофильм, үшіншісі 

артық, 

Жұмыс түрлері: жеке, жұптық, топтық, ұжымдық 

Керекті құрал-жабдықтар:  оқулық, қосымша материалдар, стикер 

Бағалау түрлері: Өзін-өзі бағалау  

Кері байланыс:бір сөйлеммен түйіндеу 
 

Сабақ 

кезеңдері 

Мұғалімнің әрекеті Оқушының әрекеті Ресурстар  

Кіріспе 

Ұйымдас 

тыру  

Сыныпта жайлы 

психологиялық ахуал 

орнату. 

Сыныпты түгелдеу. 

Сурет түрлері арқылы топқа 

бөлу.  

 

Оқушылар бір-бірлеріне 

«Сымсыз телефон» 

ойыны арқылы жақсы 

көңіл күй 

сыйлайды.Топқа бөлінеді 

 

Ойын, 

суреттер 

 

А кезеңі: 

Білу 

Үй тапсырмасы бойынша 

жұмыс: 

*1926 ж кімдерге ұлтшыл 

деген айып тағылды? 

*«Кіші Қазан» идеясының 

мәні не? 

*Қандай аудандар көшпелі, 

жартылай көшпелі және 

Оқушылар өзара сұрақ-

жауап құрастырады. 

Картамен жұмыс 

жасайды. Кері байланыс 

жасайды. 

 

Сұрақ-

жауап 
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отырықшы аудандар 

қатарына жатқызылды? 

* Ауылдар мен 

деревняларға қанша өкілетті 

өкілдер жіберілді? 

- Үй тапсырмасынан не 

ұқтық? 

- Қандай оқиғалардан сабақ 

алуға болады? 

Түсіну Жаңа тақырыптың мақсаты 

мен критерийін 

оқушылардың көмегімен 

құру. Оқушылардың өз 

бетінше  игеретін 

тақырыбын топқа бөлу: 

1-топ: Ұжымдастыру 

бағыты. Астық, ет және жүн 

дайындау науқаны.  

2-топ: Күштеп 

отырықшыландыру саясаты. 

Қазақстандағы күштеп 

ұжымдастырудың 

зардаптары. 

«Еркін талқылау» әдісі 

бойынша бір-бірлеріне 

тақырып мазмұнын 

түсіндіреді.  

Жаңа тақырыпты дәптер-

леріне жазады. 

Тақырыптың мақсаты, 

критерийлерін өздері 

құрады. 

Сабақ материалын жеке 

игереді, бірге бөліседі, 

топта талқылайды. 

 

Тақырып, 

дәптер, 

еркін 

талқылау 

В кезеңі: 

Қолдану 

Сызба жұмысы: 

Қазақстандағы 

ұжымдастырудың 

зардаптары 

Оқушылар сызбаны 

толтырады 

сызба 

Талдау 2 тақырыпша бойынша 

талдау жұмыстарын 

жүргізу. 

 Астықты тартып алу 

себебі не? 

 Голощекин мен 

Қазақстандағы өкімет 

басшылары қалыптасқан 

ахуалды жақсы түсінсе 

Оқушылар тақырыпша 

көлемінде өздерін 

толғандырған 

сұрақтарды талдап, 

тұжырымдайды. 

талдау 



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

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

29 

 

де, бұрынғы саясатты 

жүргізе беруін түсіндір. 

Сергіту 

сәті 

Сергіту жаттығуларын 

жасату 

Сергіту жаттығуларын 

жасайды 

Сергіту 

жаттығуы 

С кезеңі: 

Жинақтау 

Үшіншісі артық: Жұмыс 

алгоритмі: 

1.Оқушыларға  оқылатын  

сала  мен  тақырып  

төңірегінде  бірқатар  

маңызды сөздер/идеялар 

/орындар/заттар  беріледі.  

Бұл үлестірме 

материалдағы тізім болмаса 

шәкіл түрінде 

ұсынылуы мүмкін.   

 

Оқушылар әрбір шәкіл 

немесе тізім бойынша 

артық элементті табуы 

тиіс. Дұрыс немесе 

қатежауап 

тың болмауымүмкін, 

бол-маса кез келген сөз 

артық болуы ықтимал. 

Сондық 

тан, оқушылар неліктен 

ол сөзді таңдағаны 

туралы дәйектіжәне 

нақты жауап 

береотырып,тізімдегі бас 

қа сөздердің арасындағы 

байланысты көрсетеді. 

Үшіншісі 

артық 

 

Бағалау 

Санадағы кинофильм: 

Оқиғаларды көз алдына 

келтіре отырып, баға беру 

Оқиғаларды көз алдына 

келтіре отырып, баға 

береді 

бағалау 

 
Үй 

тапсырма-

сы 

1. Тақырыптың 

мазмұнын толық оқу, 

мазмұндауға 

даярлану.  

2. Тест жұмыстарының 

жауабын табу 

3. Шығармашылық 

тапсырмалар, реферат 

Оқушылар 

күнделіктеріне жазып 

алады 

күнделік 

Оқушы 

білімін 

бағалау 

Өзін-өзі бағалауын 

қадағалау 

Өзін-өзі бағалайды Өзін-өзі 

бағалау 

 

Кері 

байланыс 

 

Бір сөйлеммен түйіндеу: 

Тақырып бойынша өз 

пікірлерін білдіріп, бір 

сөйлеммен түйіндеуіне 

жағдай жасау 

Тақырып бойынша өз 

пікірлерін білдіріп, бір 

сөйлеммен түйіндейді 

Бір 

сөйлеммен 

түйіндеу 
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МАЗМҰНЫ 

 

 ИМАНКУЛОВА АЙГУЛЬ КУАНЫШБАЕВНА 

 КАЛДАРОВА АЙГУЛ ЖАКСИБЕКОВНА 

 ШОЙБЕКОВА ЖАНАР ИСКАКОВНА 

 ҚАТАШ АЛИЯ 

 КАРАБАЛАЕВА АКЕРКЕ АЙДАРБЕКОВНА 

 АРНСТ ЕЛЕНА НИКОЛАЕВНА 

 ПЕРНЕБАЕВА ЖАННА ЖАРҚЫНБЕКҚЫЗЫ 

 ЖУМАБАЕВА РАУШАН ДЮСЕНБАЕВНА 
 


